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Třídní vzdělávací program třídy Koťat je zpracován dle zásad a požadavků Rámcového 

vzdělávacího programu. Vychází z dílčích cílů, respektuje očekávané výstupy a klíčové 

kompetence Školního vzdělávacího programu MŠ Jeneč. Tento materiál je otevřený a 

může být v průběhu školního roku doplňován. K dosažení plnění TVP budeme využívat 

denní pohybové hry, zdravotní  cvičení, taneční průpravu a hudební výchovu, zpěv a 

instrumentální činnosti, kreslení, malování, modelování a další výtvarné a pracovní 

činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvní projev dětí, 

experimentování, strukturované úkoly a celkově využívat formy prožitkového učení. 

Budeme ve třídě vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí. Ústřední činností 

dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována 

mimořádná pozornost. 

 
 
 
TVP obsahuje: 

     1. Představení třídy 

     2. Materiální vybavení tříd 

     3. Organizační zajištění chodu třídy - režim dne 

     4. Doporučený seznam věcí do MŠ 

     5. Metody a formy předávání informací rodičům 

     6. Naše společná pravidla 

     7. Hygiena dětí 

     8. Stravování dětí 

     9. Akce a společné akce s rodiči 

     10. Evaluační proces 

     11. Obsahová část 

 
 

 

 

 

 



1. PŘEDSTAVENÍ TŘÍDY 

Identifikační údaje třídy 

Třída: I.  

Název třídy: Koťata 

Věkov              Věková skupina: 4 - 7 let    

Počet dětí: 23 (chlapců 12, dívek 11) 

Třídní učitelky:  Bc. Petra Vaněčková, Bc. Michaela Řečínská 

Asistent pedagoga: Yvetta Lisá 

Ve školním roce 2022 – 2023 je do třídy Koťat zapsáno 23 dětí ve věku 4 - 7 let, 12 
chlapců, 11 dívek. Jedno dítě je s OŠD. 

 

Hlavním cílem je PROVÉST DĚTI ÚSPĚŠNĚ OBDOBÍM ADAPTACE v mateřské škole. 

Vytvářením pozitivních vazeb mezi učitelkami a žáky, získáváním nových kamarádů a 

příjemných společných zážitků. Po úspěšné adaptaci předpokládáme u dětí postup 

„SEZNAMOVÁNÍ“ dětí se základními tématy. Ta se bezprostředně týkají života dětí a 

poskytují podněty pro jejich další rozvoj. Dětem i momentální situaci se přizpůsobují 

činnosti řízené a spontánní. Upřednostňujeme pokud možno VŠECHNY ČINNOSTI 

FORMOU HRY. Hra je základní metodou předškolního vzdělávání a je tou nejpřirozenější 

a nejčastější aktivitou dětí. 

2. MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ TŘÍDY 

Třída, herna je vybavena otevřenými policovými skříněmi, kam mají děti  samostatný 
přístup k hračkám,  didaktickým hrám, dětské literatuře, k výtvarnému materiálu.  Je zde 
5 stolů se židličkami. Hračky a pomůcky jsou v průběhu roku doplňovány dle nabídky a 
finanční dostupnosti. Třída je od jara 2022 vybavena interaktivní tabulí s programem 
Barevné kamínky. 

  

 

 

 

 



3. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ CHODU TŘÍDY – REŽIM DNE 
 

6.30 – 8.00 Volná hra a činnosti dle zájmu dětí 

8.00 – 9.00 Práce ve skupinách, řízené činnosti, ranní kruh, 
tělovýchovná chvilka 

9.00 – 9.30 Hygiena, dopolední svačina 

9.30 – 10.00 Řízené činnosti, práce ve skupinách 

10.00 – 12.00 Pobyt venku 

12.00 – 12.30 Hygiena, oběd 

12.30 – 13.00 Hygiena, příprava na odpočinek 

13.00 – 14.00 Pobyt na lehátku (předčítání, vyprávění, 
odpočinek) 

14.00 – 14.30 Klidové činnosti, práce ve skupinách, 
individuální činnosti 

14.30 – 15.00 Hygiena, odpolední svačina 

15.00 – 16.30 Volná hra a činnosti dle zájmu dětí, případně 
pobyt venku 

 

 

 

4. DOPORUČENÝ SEZNAM VĚCÍ DO MŠ 

- klasické bačkůrky 

- holínky 

- tenisky do tělocvičny 

- pohodlné oblečení do třídy (tepláky, legíny, trička- věci, které si dítě snadno 
svlékne/oblékne, dojde si na WC, apod.) 

- náhradní oblečení do třídy (stejné jako předchozí bod + spodní prádlo, ponožky; 
uložte prosím do sáčku v šatně) 

- oblečení na ven dle aktuálního počasí (podzim - pláštěnka; zima - čepice, šála, 
rukavice palčáky; jaro/léto – pokrývka hlavy, opalovací krém s vysokým SPF) 

- pyžamo 

- plastový hrneček na pití 

- vlhčený toaletní papír 

- papírové kapesníky vytahovací 

- holčičky – vlastní hřeben (sponky, gumičky) 
 



 

5. METODY A FORMY PŘEDÁVÁNÍ  INFORMACÍ RODIČŮM 

Uvědomujeme si, jak moc důležité jsou komunikační dovednosti ve vztahu k dětem i jejich 
rodičům. Spolupráci s rodiči nepodceňujeme. 

Držíme se při ní těchto bodů: 

1. Mluvíme s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujeme jeho 
důstojnost.                                                                                                                     

2. Vnímáme rodiče jako „experta“, který zná své dítě nejlépe.                                   

3. Komunikujeme s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte.                                       

4. Bereme dítě jako plnoprávnou součást učitelsko- rodičovské debaty o něm.       

5. Nevnímáme každý dotaz či kritiku jako osobní útok. 

Rodiče budeme citlivě informovat o pokrocích dítěte, individuálně (dle situace) 
nabídneme rodičům možnost konzultace v MŠ, nebo v pedagogicko-psychologické 
poradně. Veškeré zprávy o činnostech, akcích MŠ jsou vyvěšeny na informační nástěnce 
v šatně.  

 

6. PRAVIDLA TŘÍDY 

Pravidla si děti samy zvolily a jejich dodržování stvrdily podpisem (otiskem ruky). Plakát 
nám visí ve třídě po celý rok. 

 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



7. HYGIENA DĚTÍ  

Klademe důraz na základní hygienické návyky dětí jako umývání rukou před i po jídle, 
odnášení použitého nádobí, převlékání se do pyžama při odpočinku na lehátkách, uklízení 
si hraček, udržování si pořádku ve své šatničce. V souvislosti s Covid-19 jsme zvýšili 
hygienická opatření dle doporučení MŠMT. 

 

8. STRAVOVÁNÍ DĚTÍ 

Stravování pro MŠ je zajištěno společně se ZŠ. Děti jsou přihlášeny k celodennímu 
stravování (přesnídávka, oběd, svačina). Jdou-li domů po obědě, dostanou odpolední 
svačinu domů. 

Děti se stravují ve třídách. Pitný režim je zajištěn ŠJ na třídě. Výdej jídla je časově oddělen 
(viz. režim dne). 

 

9. AKCE MŠ A SPOLEČNÉ AKCE S RODIČI 

Akce pro děti budou zveřejňovány v průběhu roku v dostatečném předstihu na nástěnce 
v šatně a na webu školy. Budou vybírány s ohledem na aktuální situaci Covid-19 a 
v souladu s ŠVP. 

Dále se uskuteční tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi (dýňování; lampionový průvod; 
předvánoční, Velikonoční tvoření), besídka k Svátku matek). 

 
 

10. EVALUAČNÍ PROCES 

Vzdělávací a výchovný program se organizuje dle rozvrhu režimu činností, je přizpůsoben 
možnostem a psychosomatickým předpokladům dětí. 

Každé dítě má osobní složku založenou při nástupu do MŠ- portfolio, ve kterém budou 
mít založeny diagnostiky; výtvarné práce, pracovní listy v šanonech umístěných na 
skříňkách ve třídě. Hodnocení dětí bude probíhat minimálně 1x v každém pololetí 
(listopad, květen), nebo nastane-li výrazný posun ve vývoji dítěte. 

Při sestavování týdenního plánu budeme vycházet z tohoto TVP, konkretizovaných 
výstupů a rámcových cílů vzdělávání tak, aby vytvářel celek a denně navazoval na 
předchozí zážitky a zkušenosti. 

 

 

 

 



 

11. OBSAHOVÁ ČÁST 

Roční plán Koťata 

Při sestavování týdenního plánu budou učitelky vycházet z tohoto TVP, ŠVP a 
konkretizovaných výstupů a rámcových cílů vzdělávání tak, aby vytvářel celek a denně 
navazoval na předchozí zážitky a zkušenosti. 

 

1. téma: Barevné dary podzimu 
 
Poznání o tom, kdo je kamarád, co je domov, MŠ a její okolí, vztahy mezi nejbližšími, 
správné chování k ostatním, sebepoznání. Změny v přírodě, užitek přírodnin a plodů pro 
lidi i zvířata, ovoce, zelenina, přírodniny, radosti podzimu (i nebezpečí). 

Vzdělávací nabídka 

Příležitosti k překonávání přírodního terénu a překážek 
Činnosti k upevňování zdatnosti a zdraví  
Manipulační činnosti s různým nářadím a náčiním 
Pohybové, smyslové, konstruktivní a psychomotorické hry  
Činnosti s přírodním materiálem ve škole, venku 
Jednoduché pokusy 
Činnosti zaměřené na poslech, prohlížení – práce s knihou, encyklopediemi, časopisy. 
 
 
 

Očekávané výstupy: 

Vést děti k postupnému chápání významu přírody pro život lidí.  
Prohlubovat potřebu pečovat o ni a chránit ji. 
Rozvíjet slovní zásobu, vzájemné vztahy, ohleduplnost. 
Orientovat se v prostoru (třídy, vesnice, na papíře). 
Dokázat vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.  
Experimentovat, prožívat, radovat se z výsledků.  
Ovládat sebeobsluhu, kulturní a hygienické návyky. 
Vést děti k samostatnosti. 
Rozvíjet hrubou a jemnou motoriku. 
Vést děti k zdravému životnímu stylu, k tělesné zdatnosti, obratnosti. 
Předcházet nebezpečným situacím, úrazům. 

 

 

 

 



2. téma: Bílá paní zima 

O tom, co zima přináší lidem i zvířatům, radosti i starosti, svým nestálým zimním počasím. 

Vzdělávací nabídka: 

Námětové hry k poznávání lidského těla, řemesel, předcházení úrazům. 
Dramatizace a četba pohádek. 
Pohybové hry, cvičení s náčiním a nářadím.  
Vycházky do přírody spojené se sportováním. 
Didaktické, smyslové, námětové a paměťové hry k tématu.  
Výtvarné a pracovní činnosti k rozvoji tvořivosti, fantazie, motoriky.  
Zpívání s nástrojem, rytmickými nástrojky, hra na tělo – koledy.  
Pokusy a experimenty se sněhem – vodou. 
 

Očekávané výstupy: 

Získávat a prohlubovat poznatky (o přírodě, rodině, tradicích, o lidském těle). 
 Osamostatnit se v oblastech osobní hygieny, stolování oblékání, udržování pořádku. 
Soustředit se a využívat k práci různé materiály a techniky.  
Snažit se vyjadřovat a nebát se realizovat v činnostech HV, VV, TV či dramatických. 
Naučit se chovat dle dohodnutých pravidel, přizpůsobit se, být vnímavý, obezřetný, přijímat 
povinnosti. 
Mít přirozenou sebedůvěru, prožívat radost ze zvládnutého. 
Chápat základní vztahy a souvislosti mezi jevy v přírodě. 

 
 

3. téma: Zelené jaro – příroda se probouzí 
 
O změnách  v přírodě, pohádky s dětským i zvířecím hrdinou, mláďata, počasí, tradice 

Vzdělávací nabídka: 

Různé oslavy,  odborné, tematicky zaměřené besedy. 
Pohádkové knížky, příběhy, pověsti, články, tematicky spjaté se svátky a tradicemi. 
Vyprávění a vymýšlení, dotvoření pohádek, příběhu. 
Tanečky v reji, hraní divadel, námětové hry, zpívání lidových písní, písně tematicky spjaté, koledy. 
Prožívání oslavy společně s rodiči. 
Tradiční zvyky, výzdoba školy vlastními výtvory, výrobky, malbami. 
Vaření, pečení, ochutnávky, experimenty. 
Výstavy na chodbách, v šatně. 
Besídky, tvořivé dílničky. 

 
Očekávané výstupy: 
Rozvíjet kulturně estetické cítění a prožívání, kultivovaný projev, komunikativní dovednosti. 
Dát možnost nahlédnout do života našich předků. 
Vést k soudržnosti, navazování sociálních vztahů navzájem. 
Vést k vzájemné kooperaci mezi dětmi při hrách, práci. 
Vést děti k udržování tradic v mateřské škole i obecně v našem životě. 
Podněcovat tvořivost, aktivitu a fantazii. 
Udržovat kulturní odkaz naší země. 



4. Téma: Žluté léto a svět kolem nás 

O tom, kam pojedeme na dovolenou, letní sporty a aktivity, planeta Země, exotická 
zvířata a rostliny. 

 

Vzdělávací nabídka: 

Činnosti spojené s pozorováním okolního světa. 
Přímé  pozorování změn počasí. 
Výlety do vzdálenějšího okolí, výlety mimo vesnici.  
Experimenty, zkoumání. 
Tematické promítání. 
Obrázkové knihy, encyklopedie, dětské knížky, leporela, atlasy. 
Námětové hry ,,Na něco“. 
Ochutnávky, výstavky, návštěvy muzeí, výstav.                                             
Školní výlety. 
 

Očekávané výstupy: 

Vést děti k pozorování a pozitivnímu vztahu a k ochraně k živé a neživé přírody.  
Komunikovat, vyprávět, předávat poznatky.  
Rozvíjet estetické vnímání, cítění a prožívání.  
Rozvíjet úctu k životu a toleranci.  
Učit sebeovládání, zodpovědnost za své jednání, obezřetnosti. 
 
 
 

 


