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Třída Myšičky       - p. uč. Zdeňka Bastlová 
                                    - p. uč. Jana Kučerová 
Bártová Anežka 
Bláhová Natálie 
Beran Matěj 
Beran Šimon 
Čapková Eliška 
Číhal Matyáš 
Donovalová Elena 
Gurský Oliver 
Halász Jindřich 
Hašek Matyáš 
Heřmánková Radka 
Jech Bryan Richard  
Klofáč Jaroslav 
Kocmanová Lucie 
Koláčková Kristýna 
Krajčovič Lukáš  
Krpálková Anežka 
Kukla Tadeáš 
Kutlvašr Josef 
Mottl Pavel 
Pádivá Josefína 
Pecnová Adéla 
Pipek Kryštof 
Prokšová Simona 
Sochorová Valentýna 
Svobodová Magdalena 
Ulrichová Sabina 
Váchová Veronika 
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REŽIM DNE VE TŘÍDĚ MYŠIČEK 
 

6:00h. – 8:00h. – příchod dětí do MŠ 

 
6:00h. – 9:15h. - činnosti a hry dle vlastního výběru dětí 
 

7:15h. – 9:00h. - svačina dle své potřeby 
 

9:15h. –10:00h. - komunitní kruh, tělovýchovné chvilky 
                                 - práce v centrech aktivit, popř. frontální činnosti   
 

10:00h. – 12:00h. - hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku 
 

12:00h. – 12:30h. - hygiena, oběd ve třídě Myšiček 
 

12:30h. – 14:30h. – příprava na odpočinek, odpolední odpočinek; děti 
vstávají postupně dle potřeby a vybírají si činnosti takové, aby nerušily spící děti   
 

14:00h. – 15:00h.  - odpolední svačina   
 

14:30h. -16:30h. - činnosti dle vlastního výběru do odchodu dětí domů.  
Za příznivého počasí pobyt na zahradě 
 
Režim dne není striktně daný – je možné ho pružně upravovat podle potřeby. 
V průběhu dne jsou dětem nabízeny různé aktivity, které jsou zaznamenávány 
do týdenních plánů.  
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PRAVIDLA 
 
Pro společné soužití, harmonii a pohodu ve třídě jsou nutná pravidla. Na začátku 
školního roku si s dětmi v kroužku povídáme: co všechno bychom ve školce 
měli dělat a jak bychom se k sobě měli chovat, aby se nám tu líbilo. Všechny 
nápady a náměty pak shrneme do nejdůležitějších bodů, které sepíšeme na větší 
arch papíru. Každý bod – pravidlo pak pro lepší orientaci i srozumitelnost pro 
děti dostane svoje značení – piktogram. Vzhledem k tomu, že tématem letošního 
roku je –Dobrodružství se zvířátky, domluvili jsme se, že naše pravidla 
vyvěsíme na síť do vodních kapek mezi dovádějící zvířátka. Tato síť je zavěšená 
ve třídě. Všichni se takto vytvořená pravidla snažíme respektovat a dodržovat a 
jako stvrzení jsme k nim přidali obtisky našich rukou. V případě potřeby je 
můžeme i aktuálně doplňovat a obměňovat. 
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CHARAKTERISTIKA TVP 
 

Třídní program navazuje na naše bohaté pedagogické zkušenosti a je zároveň 
dalším krokem k hledání nových přístupů a zkvalitňování naší práce. Vychází ze 
Školního vzdělávacího programu, který je zpracován v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. 
 
Nejvyšším cílem našeho programu je respektování individuálních potřeb dítěte, 
přirozený a zdravý rozvoj jeho osobnosti, umožnění seberealizace, podpora 
samostatnosti a získávání praktických dovedností. Snažíme se probouzet v dítěti 
aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Je pro nás 
důležité, co dítě prožívá, co cítí, co se učí… 
 
Jestliže chceme pracovat v souladu RVP musíme mít po celou dobu práce 
s dětmi na mysli tři základní otázky: 
 
1. Co se dítě učí?  Komunikovat, praktické dovednosti… 
2. S jakou hodnotou se dítě setkává? Spolupráce, spoluúčast, tolerance, ... 
3. Jaký má prostor pro sebevyjádření, sebevědomí?  Možnost prožít radost ze 
zvládnuté dovednosti… 
 
Naše třída se jmenuje – Myšičky. Je to věkově smíšená třída. Zapsáno máme 28 
dětí – ve věkovém složení:         
                                                         3 – 4leté –17 dětí 
                                                         4 – 5leté – 11 dětí 
            5–6 let – 1 dítě (individuální vzdělávání) 
     
                                                           
             
Snažíme se zaměřit na pečlivé vybírání činností, aktivit i pracovních listů tak, 
aby byly vhodné pro všechny věkové skupiny našich dětí.  
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TÉMATICKÝ PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE 
 
ZÁŘÍ – Myška poznává 

 školku 
 pravidla třídy 
 kamarády 
 hry a hračky 
 rodinu a příbuzné 

 

ŘÍJEN – S veverkou  
 na houbách 
 sbíráme zeleninu 
 poznáváme podzim 
 slavíme Halloween 

 

LISTOPAD – Opička radí 
 jezte ovoce 
 pozoruj zvířata v lese 
 jak funguje lidské tělo 
 poznej barvy a tvary  

 

PROSINEC – Pejsek vyhlíží 
 Mikuláše a čerta 
 adventní čas 
 Vánoce 

 

LEDEN – S tučňákem 
 v zimě 
 na lyžích 
 ve vodě 
 u krmítka 

  

ÚNOR – Vzhůru s liškou 
 za pohádkou 
 do vesmíru 
 na jarní prázdniny 
 na karneval 
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BŘEZEN – Slepička si procvičuje 
 domácí zvířata 
 zvířata a jejich mláďata 
 znaky jara 
 dopravní prostředky, vesnice.. 
 co děláme celý den, dny v týdnu 

 

DUBEN – Zajíček vysvětluje 
 jaké jsou Velikonoce 
 velikonoční zvyky 
 co je to hmyz 
 tradice čarodějnic 

 

KVĚTEN – Slon poznává 
 tvoji maminku 
 kamarády v zoo 
 jak pracují lidé 
 jurský svět 

 

ČERVEN - Včelka vidí 
 letní počasí 
 jak cestujeme 
 letní sporty 
 co umíme za celý rok 
 jak se loučíme se školkou 
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Celoroční projekty ve třídě Myšiček 
 

Projekt – Celé Česko čte dětem 
Naše školka je již tři roky zaregistrována do celorepublikového projektu „Celé 
Česko čte dětem“. Cílem tohoto projektu je vypěstování čtenářských návyků u 
malých dětí. Podpora předčtenářské gramotnosti je dnes považována za jeden 
z nejdůležitějších prvků ve výchově dětí, proto se naše školka do tohoto projektu 
aktivně zapojila. Předčítat dětem budeme každý den přibližně 20 minut. 
Následovat bude krátký rozbor přečteného textu, aby byla patrná zpětná vazba 
učitel-dítě. 
Ke společnému předčítání zařazujeme další aktivity, např. vytváření malovaných 
knih, kreslení obrázků, zapojujeme se do výtvarných soutěží, zveme si do školky 
na předčítání rodinné příslušníky a také spolupracujeme se ZŠ, kdy k nám do 
třídy chodí číst školáci. 
Přečtené knihy si zapisujeme do malovaného archu vyvěšeného v šatně.  

V rámci spolupráce školky s rodiči pokračujeme nabídkou zapůjčení dětských 
knih a knih pro dospělé. Knihy jsou uloženy v Knihovozíku a knihovně ve 
vstupní hale. 

 

 
Projekt – čtenářské dopoledne 

Z důvodu rozvoje předčtenářské gramotnosti jsme zařadily pondělí s pohádkou. 
Každé pondělí si přečteme pohádku a dále tento den s ní budeme pracovat – 
rozbor, dramatizace, omalovánky, pracovní listy, výtvarná výchova a další 

aktivity, které budou vhodně zařazeny.  
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AKCE NA ROK 2021 / 2022 
 
Září: 

 Schůzka rodičů 2.9. 
 O Lesněnce – divadlo v MŠ 23.9.   
 Den otevřených dveří 18.9. 
  Fotografování na vánoční téma 20.9. 

 
 
 

Říjen:  
 Depistáž 8.10. 
 Sbírka plodin pro lesní zvířata 4.10. – 8.10.  
 Exkurze do Dýňového světa 20.10. 

 
 
 

Listopad: 
 Halloween 1.11. 

 
 
 

Prosinec:  
 Den plný čertů a andělů – projektový den 3.12. 
 Vánoční nadílka v MŠ 15.12. 

 
 
 

Leden:  
  

 
 

Únor:  
 Den tatínků a dědečků v MŠ 
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Březen:  
 Včeličkový den – projektový den v MŠ 

 
 
 

Duben:  
 Začátek plaveckého kurzu 20.4. – 22.6. 
 Čarodějnický den – projektový den 29.4. 
 Den Bohuslava Reynka v MŠ  
 Pirátská schow 22.4. 

 
 
 

Květen:  
 Den maminek a babiček v MŠ         
 Společné fotografování a foto na tablo            
 Výlet       
 Zápis nových dětí do MŠ  2.5.-3.5. 

 
 
 

Červen:  
 Den dětí v MŠ 

 
 
 
 
Z provozních nebo jiných důvodů se může datum, které je již stanoveno změnit. 
U akcí, kde není uvedeno datum, bude včas upřesněno. Když se nám naskytne 

během roku zajímavá akce, zařadíme ji dodatečně. Všechny potřebné informace 
ohledně akcí a programů v MŠ obdržíte vždy včas emailem a plakátkem na 

nástěnce. 
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LOGOPEDIE 

 
Ve třídě „Myšiček“ bude provádět nápravu řeči ve školním roce pí. uč. 
Kučerová společně s oběma p. učitelkami. V měsíci říjnu proběhne depistáž dětí 
– provede ji Mgr. Dubská a písemně zpracuje výsledky, které předáme pí. uč. 
Kučerové. 
Jedenkrát za měsíc bude pí. uč. Kučerová provádět nápravu řeči dětí společně 
s rodiči v odpoledních hodinách. Termíny logopedie jsou vyvěšeny na nástěnce 
v šatně a každý se může zapsat na čas, který mu vyhovuje.  
Během volných chvilek budeme procvičovat s dětmi výslovnost individuálně. 
V kroužku nebo ve volnějších chvilkách budeme provádět se všemi dětmi 
motoriku mluvidel a dýchací cvičení. Vše se koná v co největší míře ve 
spolupráci s rodiči, učitelkami MŠ a pí. uč. Kučerovou.  
 
 
                                  
 


