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Třídu Srdíček navštěvuje celkem 24 dětí, z toho 15 chlapců a 9 dívek ve věku od 3 do 5 
let. Třídu navštěvuje chlapec z Ukrajiny, který potřebuje jazykovou podporu z důvodu 
neznalosti českého jazyka.  
S dětmi pracují paní učitelka Mgr. Dana Hácová a paní učitelka Lenka Horáková, která 
je zde prvním rokem. 
 
Třída Srdíček se nachází v přízemí budovy. Součástí třídy je herna, která současně slouží 
jako odpočinková místnost. V herně se nachází knihovna, kde si mohou děti půjčovat 
knihy či jsou knihy využívány učitelkami při četbě v rámci odpoledního odpočinku. Dále 
jsou ve třídě skříňky s regály, jejichž součástí jsou úložné boxy se stavebnicemi, které 
děti využívají při konstruktivních hrách. Je zde také kadeřnický koutek, kuchyňka, 
domeček pro panenky s příslušenstvím a velké kostky umožňující oddělení prostoru. 
Část úložného místa ve třídě je vymezena pro tělovýchovné náčiní. Pomůcky vychází z 
nastavení ŠVP a TVP a jsou přizpůsobeny i individuálním potřebám dětí. V herně je 
k dispozici piano a přehrávač.  
Druhá část třídy se stolečky slouží pro didaktické hry, výtvarné a pracovní činnosti, pro 
individuální práci a také ke stravování dětí. Součástí třídy jsou skříňky, kde jsou uloženy 
učební pomůcky a společenské hry. Děti jsou seznámeny s pravidly jejich používání. 
Dále je ve třídě dětem volně přístupná skříňka se šuplíky, ve kterých jsou uloženy 
potřeby k výtvarným aktivitám (papíry, omalovánky, pracovní listy, pastelky, voskovky, 
šablony, lepidla atd.). 
 
Ke třídě Srdíček přiléhá šatna, kde má každé z dětí svoji skříňku označenou značkou, 
která dítě provází po celý školní rok. V šatně také rodiče naleznou informace týkající se 
aktualit třídy, informace o tom, co se učíme, naše cíle a záměry. Dále jsou zde 
prezentovány práce dětí.  
 
Dále je přilehlou součástí třídy hygienické zázemí pro děti.  
 
 
 
 
 
 
 



Výchovně vzdělávací práce:  
 
V letošním školním roce budeme pracovat podle TVP s názvem “Letem včelím světem”. 
Cílem našeho programu je vytvoření bezpečného a motivujícího prostředí, kdy se 
zaměříme na rozvoj spolupráce, empatie a vzájemného poznávání dětí. Současně 
budeme také rozvíjet pohybovou gramotnost a to i prostřednictvím projektu “Se 
Sokolem do života”. V letošním roce program třídy doplní dětská jóga se zkušenými 
lektory, canisterapie, předplavecký výcvik v jarním období, tradiční akce s rodiči jako 
drakiáda, BUBU stezka, jarmarky a další.  
 
Pravidla třídy: 
 
Pravidla dětem představíme pomocí včelky Plevušky, která nás bude doprovázet po celý 
školní rok. Pravidla jsou také prezentována pomocí fotografií, které jsou umístěny na 
viditelném místě tak, abychom s nimi mohli pracovat v případě potřeby a pochybností 
dětí.  

• Pusinkové pravidlo  
• Ouškové pravidlo  
• Srdíčkové pravidlo 
• Šnečkové pravidlo  
• Odpočinkové pravidlo  
• Hračkové pravidlo  
• Kapičkové pravidlo 

 
 
 
Spolupráce s rodiči: 
 
Ke vzájemné komunikaci mezi rodiči a učitelkami dochází každý den při příchodu a 
odchodu dětí, popř. individuálně v rámci konzultací. Rodiče mají možnost shlédnout 
aktuální informace na webových stránkách MŠ, na facebookovým profilu a taktéž jsou 
vyvěšeny v šatně.  
Rodiče byli seznámení s TVP, jehož obsah je uveřejněn na webových stránkách třídy. 
Rodiče dle potřeb vybavují šatní skříňky dětí a po domluvě zajišťují hygienické potřeby.  
Dále je  spolupráce s rodiči rozvíjena prostřednictvím zapojení do různých aktivit v rámci 
plnění TVP jako jsou např. projektové dny, přinesení ovoce a zeleniny do MŠ, krmení 
pro ptáčky atd.  Dále se rodiče podílejí na přípravě tradičních akcí mateřské školy. 
 
Začátkem školního roku rodiče svým podpisem potvrdili, že byli obeznámeni se školním 
řádem. 
 
 
 
 
 
Zpracovala: Lenka Horáková  


