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SEZNAM DĚTÍ 
Třída – MEDVÍDCI – 26 dětí 

p. uč. Kotěrová Michaela, MgA. 

  Pavlasová Anežka 
  
Balounová Emma 
Bouchalová Adéla 
Dioszegiová Beata 
Fejt Daniel 
Grundová Nela 
Hospodka Marek 
Janošík Ondra  
Janošíková Jasmína  
Kratochvíl Štěpán 
Krčál Matyáš 
Krepčík Miroslav 
Křesťanová Kristýna 
Milichovský Matyáš 
Pavlíček Jaroslav 
Rychecká Dominika 
Rychlý Tomáš 
Steinerová Tereza 
Svoboda Josef 
Špiňarová Sára 
Švácha Kristián 
Švácha Kryštof 
Vaněčková Daniela 
Vencovská Rozálie 
Vencovská Sára 
Vencovský Jan 
Vytlačil Matěj 

 



 

REŽIM DNE VE TŘÍDĚ 
MEDVÍDKŮ 

 
6:00 – 8:00 – příchod dětí do MŠ 
 
6:00 – 9:00 – činnosti a hry dle vlastního výběru, úklid 
 

8:00 – 9:00 – hygiena, průběžná svačina dle potřeby dětí  
 

9:00 – 10:00 – ranní rituály, komunitní kruh, logopedické chvilky, 
četba, práce v centrech aktivit, popř. frontální činnosti („Pohybové 
pondělí“, „Pátek s písničkou“), hodnotící kruh   
 

10:00 – 12:00 – hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku 
 

12:00 – 12:30 – hygiena, oběd 
 

12:30 – 14:30 – příprava na odpočinek, odpočinek (děti vstávají 
postupně dle potřeby) 
 

14:30 – 15:00 – odpolední svačina   
 

15:00 – 16:30 – činnosti dle vlastního výběru (za příznivého počasí 
pobyt na zahradě), odchod dětí domů 
 
 

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.  

 
 

 



 

 

PRAVIDLA TŘÍDY 
Aby nám spolu bylo ve třídě hezky, potřebujeme vytvořit 

pravidla, která pro nás budou závazná a pokusíme se je celý školní rok 
co nejvíce dodržovat. Proto si v prvních týdnech o pravidlech hodně 
povídáme a pojmenováváme, co je dobré a co se nám nelíbí. 

 Snažíme se pomocí her, obrázků i situací, které se nám běžně dějí, 
vyvodit, jak se chovat mezi kamarády, jak předcházet konfliktům a jak 
je případně řešit, jak zacházet s hračkami, jak neplýtvat vodou ani 
jídlem, učit se správné hygieně, bezpečnosti i tomu, jak si vzájemně 
naslouchat a chovat jeden k druhému úctu a respekt.      

Po vzájemné domluvě si pravidla vyvěsíme ve třídě na síť a 
společně si „na to plácneme“. Tím je platnost pravidel potvrzena.  

Letošní rok nás bude provázet hudba a písničky (název TVP je 
V PÍSNIČKÁCH SI LEBEDÍ NAŠE TŘÍDA MEDVĚDÍ), proto i 
pravidla mají podobu notiček pro snadnější zapamatování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHARAKTERISTIKA TVP 
 

Třídní vzdělávací program (TVP) vychází z našich 
pedagogických zkušeností a má být dalším krokem k hledání nových 
přístupů a zlepšování naší práce. Vychází ze Školního vzdělávacího 
programu (ŠVP), který je zpracován v souladu s Rámcovým 
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP). 

Prvotním cílem našeho programu je respektování individuálních 
potřeb dítěte, přirozený a zdravý rozvoj jeho osobnosti, možnost 
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 s RVP, musíme mít po celou 

dobu práce s dětmi na mysli tři základní otázky: 
1. Co se dítě učí? (např. komunikovat, praktické dovednosti…) 
2. S jakou hodnotou se dítě setkává? (např. spolupráce, spoluúčast, 
tolerance...) 
3. Jaký má prostor pro sebevyjádření, sebevědomí? (např. možnost 
prožít radost ze zvládnuté dovednosti…) 
 

Naše třída se jmenuje Medvídci, jsme třída smíšená a zapsáno 
máme 26 dětí ve věkovém složení 3–5 let. Naši třídu navštěvuje 
autistický chlapec, který má vlastní asistentku. Daří se nám fungovat ve 
vzájemné symbióze, činnosti se snažíme přizpůsobovat míře 
dovedností tohoto chlapce, pracujeme formou rituálů a nápodoby, 
spolupracujeme s rodinou, SPC i ranou péčí. 

Velice dbáme na pečlivé vybírání činností, aktivit i pracovních 
listů tak, aby byly dodrženy individuální potřeby všech našich dětí.  

 

 



 

LOGOPEDIE 

       
 
       Logopedická péče ve třídě Medvídků bude v tomto školním roce 
probíhat zejména formou logopedických chvilek, které budou součástí 
ranního kruhu. Zaměříme se na motoriku mluvidel, rozhýbávání 
jazýčku, dechová cvičení a taktéž na rozvoj slovní zásoby především 
prostřednictvím říkadel a písniček.  
       V měsíci říjnu proběhne v MŠ depistáž klinické logopedky Mgr. 
Michaely Dubské. Na základě jejích poznatků bude rodičům předáno 
případné doporučení k další logopedické práci. 
       V naší MŠ je též možnost využít jednou měsíčně odborný 
logopedický trénink pod vedením Mgr. Boženy Kučerové. Logopedie 
s Mgr. Kučerovou se odehrává v prostorách MŠ, probíhá individuálně 
a dítě může pracovat samo či za přítomnosti rodičů. Následně obdrží 
doporučené cviky, aby se mohlo logopedickým chvilkám věnovat i 
v domácím prostředí.  
       MŠ taktéž disponuje odbornou logopedickou asistentkou p. uč. 
Monikou Gruberovou, která s dětmi pravidelně pracuje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROJEKTY VE TŘÍDE 
MEDVÍDKŮ 

 

V posledních dvou letech byly školy a školky velmi často 
uzavřeny kvůli pandemii Covid-19 a děti měly velmi omezenou 
možnost pohybu i zpěvu.  

Proto jsme se rozhodli tyto dvě (pro děti velmi přirozené) složky 
podpořit a v letošním roce zařadit do TVP třídy Medvídků „PONDĚLÍ 
S POHYBEM“ a „PÁTEK S PÍSNIČKOU“.  

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM 
 
 
 Již několikátý rok jsme součástí celorepublikového projektu 

„Celé Česko čte dětem“. Cílem tohoto projektu je pěstování 
čtenářských návyků u dětí.  

Podpora čtenářské gramotnosti je považována za důležitý prvek 
ve výchově a vzdělávání, proto se chceme i my aktivně zapojit. 

V rámci ranního kruhu budeme dětem každý den předčítat a 
seznamovat je tak s klasickými pohádkami i dětskými příběhy na 
pokračování. Následně si o přečteném textu popovídáme a pokusíme se 
ho převyprávět vlastními slovy.  

Do naší šatny si nalepíme vláček a každý vagónek znázorní jednu 
knihu, kterou jsme přečetli. Podle délky vláčku uvidíme, jak pilní 
čtenáři jsme v tomto školním roce byli. 

 
Knihy samozřejmě volíme přiměřeně věku dětí. 

        

 
 



 

TEMATICKÝ PLÁN VÝCHOVNÉ 
PRÁCE 

 
 

ZÁŘÍ – PÁSLA OVEČKY  
VÍTÁME DĚTI VE ŠKOLCE 

- seznamování dětí, moje značka 
HLEDÁME SI KAMARÁDY  

- kamarádi, vztahy mezi dětmi, tvoření pravidel 
HRAJEME SI 

- hry a hračky, koutky 
NAŠE RODINA 

- rodina, můj domov, náš dům 
VÍTÁME PODZIM  

- znaky podzimního počasí 
 

ŘÍJEN – PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE 
JDEME NA HOUBY 

- poznávání hub 
SKLÍZÍME ZELENINU 

- druhy zeleniny 
MÁME RÁDI OVOCE 

- druhy ovoce 
PRÁCE NA POLI 

- zemědělské stroje 

 
LISTOPAD – JÁ DO LESA NEPOJEDU 
SLAVÍME HALLOWEEN 

- Halloween  
NÁVŠTĚVA LESA 

- stromy na podzim  
KRMÍME LESNÍ ZVÍŘÁTKA 

- lesní zvířata 
POZNÁVÁME BARVY A TVARY 

- barvy a tvary 
 

PROSINEC – PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA 
PŘÍCHOD MIKULÁŠE 

- mikulášská tradice, čertíci, andělé 



 

VÍTÁME ADVENT 
- předvánoční čas, příprava na Vánoce 

VÁNOČNÍ TRADICE 
- vánoční zvyky a obyčeje 

PROŽÍVÁME VÁNOČNÍ POHODU  
- vánoční čas 

 

LEDEN – SNĚŽÍ, SNĚŽÍ, MRÁZ KOLEM BĚŽÍ 
PŘIŠLA ZIMA 

- zimní počasí, zimní sporty, oblečení 
U LÉKAŘE 

- lidské tělo, nemoci, prevence  
JEDEME DO PRAVĚKU  

- dinosauři, pravěk  
POZORUJEME PTÁČKY V KRMÍTKU 

- poznáváme ptáčky 
 

ÚNOR – BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ 
JDEME DO CIRKUSU 

- karneval, cirkus, masopust 
MÁME RÁDI POHÁDKY 

- pohádkové bytosti, večerníček, divadlo 
PRÁZDNINY  

- čas odpočinku  
ČTEME KNÍŽKY 

- svět knih, knihovna, čtení 
 
 

BŘEZEN – TRAVIČKA ZELENÁ 
LETÍME DO VESMÍRU 

- planeta Země, hvězdy a vesmír 
NA RYBÁCH 

- druhy ryb  
PROŽÍVÁME DEN  

- dny v týdnu, střídání dne a noci 
VÍTÁME JARO 

- znaky jarního počasí 
PRACUJEME NA ZAHRÁDCE 

- rostliny, zahradní práce, nářadí a náčiní  
 
 
 



 

DUBEN – ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY 
VELIKONOČNÍ TRADICE  

- Velikonoční zvyky a obyčeje 
SLAVÍME VELIKONOCE 

- Velikonoce 
POZORUJEME ŽIVOT V TRÁVĚ  

- hmyz  
SLAVÍME DEN ZEMĚ 

- ochrana životního prostředí, třídění odpadků 
 

KVĚTEN – POD NAŠÍM OKÝNKEM 
NA SLUNÍČKU 

- znaky letního počasí, letní sporty 
PŘEJEME MAMINCE 

- moje maminka, příprava programu na svátek matek 
NA FARMĚ  

- domácí zvířata a jejich mláďata 
VE MĚSTĚ 

- znaky města a vesnice 
 

ČERVEN – OVČÁCI, ČTVERÁCI 
V ZOO 

- zvířata ze zoo  
VYBÍRÁME POVOLÁNÍ 

- druhy povolání 
JEZDÍME NA KOLE 

- dopravní prostředky, ochranné pomůcky, značky  
BEZPEČNÉ PRÁZDNINY 

- zásady bezpečného chování o prázdninách  
LOUČÍME SE S KAMARÁDY  

- loučení se školkou a s kamarády 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AKCE NA ROK 2020-2021 
 
Září 
* Schůzka rodičů 2. 9.  v 15:00   R 
* Den otevřených dveří 18. 9.                          R+D 
* Fotografování 20. 9. v 8:00                                                                          D               
 

Říjen 
* Sbírka pro myslivce 4. 10. - 8. 10.                               R+D     
* Depistáž 8. 10. v 8:30       D 
* Kuchaři a kuchtičky – projektový den       D 
* Výlet do Dýňového světa 20. 10.                             D 
  

Listopad 
* Halloween 1. 11.        R+D                                                                                                                             
* Horácké divadlo – O pejskovi a kočičce         D 

Prosinec 
* Den plný čertů a andělů – projektový den 3. 12.               D 
* Vánoční nadílka 15. 12.                D 
    

Leden 
* Den tatínků a dědečků             R+D 
 
 

Únor 

 
 

Březen 
* Medový den – projektový den       D 
                                                        
 
 

 
 



 

Duben                                 
* Kurz plavání 20. 4. - 22. 6.                                             D 
* Pirátská show 22. 4. v 10:30       D   
* Den Bohuslava Reynka                                                          D 
* Čarodějnický den 29. 4.                                                                    D 
 

Květen 
* Zápis dětí do MŠ 2. 5. – 3. 5.                                                        R+D 
* Společné fotografování                                                                 D 
* Den maminek a babiček                                 R+D             
* Výlet                               D
    

 
Červen 
* Den dětí 1. 6.                                                                                        D 
* Zmrzlina                                                                                        D 
* Rozloučení s předškoláky               D 
 

 
          D…děti ze školky              R…rodiče   R+D…rodiče a děti 
 
U akcí, kde není uvedeno, včas uveřejníme konkrétní datum. Z provozních či 
jiných důvodů se může datum, které je již stanoveno, změnit. Rovněž budeme 
včas informovat, když se nám naskytne během roku zajímavá akce a zařadíme ji 
dodatečně. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


