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A/ Roční plán–provád ěcí plán na školní rok 2022–2023 

 

P1 Respekt k p řirozeným lidským pot řebám jednotlivce 
v celku spole čnosti a sv ěta 

 
Čím, kdo a kdy k tomu přispěje: 
 

 Nadále směřovat k přijetí zdravého životního stylu všemi zaměstnanci, 
uvědomovat si zdraví jako cílovou hodnotu. /všichni zaměstnanci, průběžně/ 

 Upevňovat bezpečné sociální klima na základě důvěry, úcty, empatie a 
solidarity mezi všemi skupinami společenství. /všechny uč., průběžně/ 

 Pomáhat dětem k tomu, aby nejdříve hledaly řešení svých problémů u sebe. 
/všechny uč., průběžně/ 

 Pravidla soužití vyvozovat společně s dětmi a dbát na důslednost při jejich 
dodržování. Vymezovat dětem srozumitelné hranice. /všechny uč., průběžně/ 

 Upevňovat týmovou spolupráci všech, každý článek celku je důležitý, věnovat 
pozornost a být nápomocni nově příchozím zaměstnancům, metody řízení 
vést v demokratickém duchu – podporovat pedagogickou autonomii školy. 
/vedení MŠ a všechny uč., dle potřeby/ 

 Reagovat na společenské i výchovně vzdělávací změny v souvislosti 
s příchodem uprchlíků, začleňovat děti z jiného kulturního prostředí a pomáhat 
jim v adaptaci. /všechny uč., průběžně/ 

 Postupnými citlivými rekonstrukcemi zajistit obměnu nevhodných materiálů a 
zeleně. /vedení MŠ, průběžně/ 

 Využívat přítomnost školního asistenta–dopomoc při sebeobsluze, asistence 
při spontánních činnostech... /všechny uč., celoročně/ 

 Pro děti s SVP vypracovat PLPP, IVP /je-li z PPP doporučen/, vyhodnocovat 
dle kritérií, efektivně spolupracovat s asistenty pedagoga, s PPP, příp. dalšími 
odborníky. /všechny uč., celoročně/ 

 

P2   Rozvíjení komunikace a spolupráce 
 
Čím, kdo a kdy k tomu přispěje: 
 

 Dodržovat pravidla komunikace, zaměřit se převážně na 
efektivní komunikaci. /všechny uč i zaměstnanci MŠ., celoročně/ 

 Dětem s odlišným mateřským jazykem poskytovat maximální jazykovou 
podporu, s rodiči těchto dětí často komunikovat, informovat je o možnostech 
vzdělávání dětí v českém jazyce, v případě potřeby využít tlumočníky cizího 
jazyka /převážně UA/ nabídnuté zřizovatelem MŠ. /vedení MŠ ve spolupráci 
s pg. týmem, v průběhu roku/ 

 Spolupracovat s MAS Rozkvět, využívat nabídky jejich vzdělávacích akcí a 
seminářů. /vedení MŠ, dle možností lektorů/ 

 Aktivně naslouchat, snižovat negativní emoční hladinu v komunikaci. /všichni 
zaměstnanci, celoročně/ 

 Soustředit se na prevenci logopedických vad, pravidelně zařazovat dechová 
cvičení, průpravná cvičení na rozvoj motoriky mluvidel, artikulační cvičení. 
Pravidelně zařazovat LOGO chvilky v době po obědě, před odpočinkem. 



 

Využívat poznatky a materiály z kurzů Logopedický asistent. /všechny uč., 
průběžně/ 

 Spolupracovat s PF JČU na zajištění praxí studentek Učitelství pro MŠ. 
Umožnit výkon praxe v několika třídách. /studentky 2. a 3. ročníku Učitelství 
pro MŠ/ /vedení MŠ a všechny uč., celoročně/ 

 Začleňovat formativní hodnocení dětí jako každodenní součást vzdělávacích 
aktivit, vést děti k hodnocení sebe sama. /všechny uč., celoročně/ 

 

Z1   Učitelka podporující zdraví 
 
Čím, kdo a kdy k tomu přispěje: 
 

 Nadále pracovat v týmech, sdělovat si vzájemně informace a zabezpečovat 
zdravé sociální prostředí. /všechny uč. na třídě a na týmových poradách, 
celoročně/ 

 Komunikovat prostřednictvím komunikační platformy, např. Správa MŠ, 
Messenger. Rozšiřovat možnosti programu Správa MŠ /např. modulem na 
omlouvání dětí Naše MŠ/, pracovat v něm a využívat ke komunikaci. /vedení 
MŠ a všechny uč., celoročně/ 

 Využívat generátor ozonu k dezinfekci tříd, čističky vzduchu. /školnice a 
provozní pracovníci, celoročně, dle potřeby/ 

 V práci s dětmi se snažit realizovat znaky prožitkového učení ZNAPU. 
/všechny uč., celoročně/ 

 Naplánovat a realizovat projekt „Dny zdraví“, pokračovat ve spolupráci se SZŠ 
Č.B. a společností ZkusToZdravě, která nabízí projekt Zdraví dětem. /vedení 
MŠ a všechny uč., celoročně/ 

 V rámci celosvětového zdražování energií a znečištění životního prostředí 
dbát na úsporu vody, energií a třídění odpadu. /vedení MŠ a všichni 
zaměstnanci., celoročně/ 

 Využívat a do V-V procesu zahrnovat poznatky ze vzdělávacích seminářů, 
školení, kurzů, sdílet získané poznatky s celým pg. týmem – na týmových 
poradách. /všichni zaměstnanci MŠ, celoročně/ 

 V rámci školy zajišťovat specializované služby pro děti se speciálními 
potřebami a dětmi s odlišným mateř. Jazykem (UA) – Arteterapie /Bc. 
Novotná, ředitelka školy, celoročně/ 

 

Z2   Věkově smíšené t řídy 
 
Čím, kdo a kdy k tomu přispěje: 
 

 Zařazovat pravidelně výlety a kulturní akce mimo MŠ, rozlišovat podle 
věkových zvláštností a náročnosti pro starší a mladší děti /všechny učitelky, 
zodpovídá p. uč. Zajícová/ 

 Zaměřit se na aktivity pro mladší děti. Vždy, když je zařazen program pro 
předškoláky, volit vhodnou alternativu i pro děti mladší. /všechny učitelky, 
zodpovídá p. uč. Zajícová/ 

 Věnovat pozornost pozorování a poznávání individuálních předpokladů 
každého dítěte a na nich pak stavět další práci. /všechny učitelky, celoročně/ 

 Nadále vytvářet takové podmínky, aby děti kooperovaly, učily se nápodobou, 
vzájemně, mladší od staršího a naopak. /všechny učitelky, celoročně/ 

 Využít klidové činnosti v odpoledních klubech pro předškolní děti, zajišťovat 
předškolní přípravu. /všechny uč., celoročně/ 



 

 
 Vést starší děti k tomu, aby byly „učiteli“ dětem mladším, ověřovat si tak 

zvládání jejich schopností a dovedností. /všechny učitelky průběžně/ 
 Soustředit se na skupinové činnosti dětí, využít překryvu učitelek při řízených 

činnostech. /všechny učitelky, celoročně/ 
 Usilovat o rovnoměrné rozložení dívek a chlapců ve třídách – dlouhodobě 

počty hochů převyšují počty dívek /zást. řed., po zápisu do MŠ/ 
 Začlenit do kolektivu cizojazyčné děti. /v současné době především ukrajinské 

děti prchající před válkou/ /všechny učitelky, celoročně/ 
 

Z3   Rytmický řád života a dne 
 
Čím, kdo a kdy k tomu přispěje: 

 Seznamovat rodiče pravidelně s vnitřní řádem školy, s Kurikulem podpory 
zdraví, s uspořádáním dne v MŠ. /všechny uč., celoročně/ 

 KK a DK využívat pravidelně, dodržovat jeho pravidla–děti i dospělí. /všechny 
uč., celoročně/ 

 Dodržovat doporučené intervaly mezi jídly, respektovat individuální tempo při 
jídle, děti k jídlu motivovat, nikdy nenutit. /všechny uč., personál ŠS, průběžně/ 

 Zabezpečovat dostatečnou délku pobytu dětí venku, nejméně dvě hodiny 
denně. /všechny uč., průběžně/ 

 Seznámit rodiče s respektováním individ. potřeb spánku, s alternativou pro 
nespící předškolní děti. /všechny uč., průběžně/ 

 Pracovat ve skupinách s dětmi stejného věku, nabízet jim přiměřenou činnost 
/všechny uč., celoročně/ 

 Pravidelně zařazovat logopedické chvilky v době před odpočinkem. /všechny 
uč., celoročně/ 

 Evidovat povinnou předškolní docházku u předškolních dětí, sledovat 
docházku a dobu vzdělávání (8,00 – 12,00 hod.) a omlouvání mailovou 
komunikací /všechny uč, celoročně/ 

 

Z4   Tělesná pohoda a volný pohyb 
 
Čím, kdo a kdy k tomu přispěje: 
 

 Přivést do školy více pohybu, vyhledávat a přijímat nabídky různých subjektů 
ke zpestření pohybového vyžití dětí. (Dynamo ČB, Děti na startu, Florbal do 
škol, Baseball, Sokol, atd.), využívat nově zbudované dětské hřiště FCB Štíři 
na nedalekém Složišti.  /všechny uč., celoročně/ 

 Zapojit se do projektu „Mistráček“ – florbal pro předškolní děti a projektu 
„Cvičení se Sokolíkem Pepíkem“ - Sokol /V. Zajícová, všechny uč., celoročně/ 

 Zrealizovat sportovní dopoledne pro děti s Dynamem Č. Budějovice na školní 
zahradě, sportovní dopoledne s baseballem na sportovišti Hluboká nad 
Vltavou. /vedení MŠ, podzim 2022 – jaro 2023/ 

 Umožnit dětem zažít méně běžné hry (lezení po stromech, hry s vodou, 
florbal, baseball, krytá nafukovací hala na sportovišti U Jelena). /všechny 
učitelky, dle možností/ 

 Uspořádat tradiční sportovní olympiádu na sportovišti ZŠ. /pí. uč. Zajícová/ 
 Využívat DDH podle harmonogramu, dbát na bezpečnou jízdu na kole 

s přilbou. /všechny učitelky, celoročně/ 
 Dbát na vhodné hygienické podmínky ve třídách–teplotu, vlhkost vzduchu a 

jeho čistotu, dostatečně větrat /dle doporučení hygieniků/, ale s ohledem na 



 

úspory energií, ve starých třídách využívat čističky vzduchu–vyměnit jim filtry 
za nové. /všichni zaměstnanci celoročně, vedení MŠ, podzim 2022/ 

 Využívat klimatizační jednotky v nových třídách v přechodném období 
jaro/podzim i k přitápění, třídy vytápět na komfortní, určenou teplotu, 
nepřetápět. /všechny učitelky, provozní prac., celoročně/ 

 Otužovat děti vodou, vzduchem, pravidelným pobytem venku za každého 
počasí a s vhodným oblečením, s výjimkou mimořádně nepříznivých 
klimatických podmínek. /všechny učitelky, celoročně/ 

 Dodržovat pitný režim, pobízet děti k pití. /všechny učitelky, kuchařky, 
celoročně/ 

 Za nepříznivého počasí využívat kryté terasy. /všechny učitelky, dle podmínek/ 
 Monitorovat situaci kolem stavby dálnice vzhledem k možnostem našich 

vycházek, vyhledávat nové trasy a lokality pro vycházky dětí. /všechny 
učitelky, celoročně/ 

 

Z5   Zdravá výživa 
 
Čím, kdo a kdy k tomu přispěje: 
 

 Jídelníček obohacovat o nové, netradiční pokrmy, využít receptur 
z doporučených webů Skutečně zdravá škola, Zdravá jídelna…, dle možností 
doplnit i recepturami od rodičů. /vedoucí ŠS, kuchařky, rodiče, celoročně/  

 Dbát na pitný režim dětí (celodenně k dispozici čistá voda, bylinkové čaje), děti 
k pití pobízet, motivovat a jít příkladem. /všechny uč., pí. kuchařky, celoročně/  

 Při přípravě jídel nepoužívat polotovary a chemická ochucovadla, omezit 
sladká jídla. /vedoucí ŠS, kuchařky – celoročně/ 

 Pokrmy méně zahušťovat moukou, najít jiné alternativy – vločky, rozmixovaná 
zelenina.. /vedoucí ŠS, kuchařky, celoročně/ 

 Zařazovat ochutnávky z naší ŠS. /vedoucí ŠS, kuchařky – příležitostně/ 
 Zveřejňovat na nástěnce a webu školy recepty z MŠ a články o zdravé výživě. 

/vedoucí ŠS, kuchařky – příležitostně/ 
 Zavést systém elektronického odhlašování stravy Strava CZ a seznámit s ním 

rodiče a zaměstnance. /vedení MŠ a ŠS ve spolupráci s učitelkami, třídní 
schůzky v září 2022 a průběžně/ 

 Podporovat a motivovat samostatnost dětí u jídla–nalévání polévek, mazání 
pečiva ke svačině, úklid po stolování. /pokud to dovolí hygienické podmínky a 
protiepidemiologická opatření/. /všechny učitelky, celoročně/ 

 Zahájit obměnu starých kuchyňských spotřebičů – konvektomat, myčka, 
lednice /vedení MŠ a ŠS, průběžně/ 

 Konzultovat s rodiči stravovací návyky dítěte v MŠ. /všechny uč., podle 
potřeby/  

 Vyhledávat kvalitní dodavatele potravin, z regionu. /vedoucí ŠS, celoročně/ 
 Příležitostně svačit v jiných podmínkách, s ohledem na počasí (terasy, 

zahrada, příroda poblíž MŠ). /všechny učitelky, dle počasí/ 
 Nutnost správné výživy, seznamování se zdravými X nezdravými potravinami 

zprostředkovávat dětem v rámci tematických vzdělávacích celků, využít ke 
spolupráci zaměstnance ŠS, využívat venkovní záhonky pro pěstování koření, 
zeleniny a bylinek. /všechny uč., sezonně/ 

 U dětí s potravinovou alergií, intolerancí hledat možnosti stravování v MŠ – 
s rodiči uzavírat dohody o dietním stravování /dle lékař. doporučení/ /vedení 
MŠ + vedoucí ŠS a prac. ŠS, celoročně/ 
 

 



 

Z6   Spontánní hra 
 
Čím, kdo a kdy k tomu přispěje: 
 

 Vytvářet podnětné prostředí pro všestranný rozvoj dítěte, emocionální 
prožívání a zážitkové i prožitkové učení. /všechny učitelky, celoročně/ 

 Poskytnout dětem pestrou nabídku her, činností a aktivit, ale ponechat výběr 
na nich. Podporovat jejich zvídavost a zájem o danou činnost. /všechny 
učitelky, celoročně/ 

 Využívat hru jako prostředek poznání dítěte, jako diagnostický nástroj. 
/všechny učitelky, celoročně/. 

 Realizovat ve třídách zábavné koutky vztahující se k danému tématu/projektu. 
/všechny učitelky, celoročně/ 

 Být kreativní, podněcovat kreativitu u dětí. „S čím vším se dá hrát?“ (kolíčky na 
prádlo, látky, přírodniny, dýha, odřezky, vlny apod.). /učitelky na třídách dle 
potřeby/ 

 Vyhýbat se manipulaci s dětmi, do hry, pokud je třeba, zasahovat citlivě, 
nepřeorganizovávat ji. /všechny učitelky, celoročně/ 

 Vytvářet prostor pro uchování a výstavy výrobků a staveb, vážit si výrobků 
ostatních dětí. /všichni zaměstnanci, celoročně/ 

 Vytvářet prostor a podmínky pro individuální hru dítěte. /všechny učitelky, 
celoročně/ 

 Sdělovat rodičům postřehy z volné hry dětí (průběh adaptace, socializace, 
kooperace s ostatními vrstevníky, komunikační schopnosti, …) /všechny 
učitelky, celoročně/ 

 Vyvodit s dětmi pravidla pro hry, pro úklid hraček, pro vystavování výrobků a 
důsledně vyžadovat jejich dodržování, do kontroly zapojit děti. /všechny 
učitelky, celoročně/ 

  

Z7   Podnětné věcné prost ředí  
 
Čím, kdo a kdy k tomu přispěje: 
 

 Doplňovat dle potřeby učební pomůcky a hračky, sportovní vybavení na ven 
/slunečníky se stojany, záhonky, kolotoč/, software pro interaktivní tabuli. /p. 
uč. Studená, Melkusová, ředitelka školy, v průběhu šk. roku/ 

 Zaměřit se na projekt Digitalizujeme školu – pořídit pomůcky k digitalizaci, 
robotice /elektron. mikroskopy, tablety, programy na IT tabule, apod./ /vedení 
MŠ, do konce roku 2022/ 

 Dovybavit školní knihovnu odbornými publikacemi. /vedení MŠ, uč. P. 
Studená/ 

 Z důvodu energetické krize šetrně využívat elektrické spotřebiče, stanovit 
pravidla využívání (čističky vzduchu, klimatizace, vypalovací pec apod.) 
/ředitelka školy, podzim 2022 a všichni zaměstnanci/ 

 Usilovat o nové motivační prvky (autoservis, záchranná stanice, občerstvení 
apod.) na dopravní hřiště, obnovit „vozový park“ a vodorovné značení 
(přechody pro chodce, kruhový objezd u ředitelny). /ředitelka školy, p. uč. Bc. 
Novotná, celoročně/ 

 Vybudovat nový prostor – sklad na vozový park – současný domek již 
kapacitně nevyhovuje. /vedení MŠ, dle finančních možností/ 
 
 



 

 Při dovybavování tříd pomůckami postupovat promyšleně, zohlednit 
oblíbenost pomůcek, jejich variabilitu, soustředit se spíš na kvalitu, ne na 
kvantitu. /ředitelka školy, p. uč. Bc. Novotná, celoročně/ 

 Doplnit nábytek do tříd: větší psací a jídelní stůl, pojízdné stojany s úložnými 
prostory na matrace, regály do venkovních skladů hraček /ředitelka školy, 
celoročně/ 

 Zajišťovat včasné čištění filtrů a údržbu zařízení – vysavače, čističky vzduchu, 
klimatizace). /ředitelka školy, školnice, dle potřeb tříd/ 

 Apelovat na nutnost realizace odhlučnění horní třídy nového pavilonu–přemíra 
hluku, viz. audiostudie. Naplánovat investiční akci na odborné odizolování. 
Usilovat o vybavení třídy Motýlci předokenními venkovními žaluziemi. 
Opakovaně nebylo zřizovatelem MŠ na seznam investičních akcí zařazeno. 
/ředitelka školy, p. uč. Bc. Novotná M., ve spolupráci se zřizovatelem, 
v průběhu roku/ 

 Při opravách postupovat dle plánu oprav. V letošním roce: malování – 
ochranné olejové nátěry v šatnách u Žabek, malování kuchyně a přípravných 
kuchyněk v novém pavilonu, spojovací chodby a chodby u tříd Rybky a Čápi, 
opravy okapových svodů u starých tříd – svedení do kanalizace, pořízení 
zahradního pítka pro třídu Rybek, pořízení elektrického pojezdu na bránu do 
hospodář. pavilonu. /ředitelka školy, celoročně/ 

 

Z8   Bezpečné sociální prost ředí 
 
Čím, kdo a kdy k tomu přispěje: 
 

 Vést děti k úctě k osobám jiných etnických kultur (jiná barva pleti, jiný jazyk) a 
k lidem se zdravotním znevýhodněním. /všechny uč., celoročně/ 

 Vést děti k tomu, aby se měly rády navzájem takové, jaké jsou, nikdo nemůže 
za svůj vzhled, za to, že něco neumí, na každém je něco krásného. /všechny 
učitelky, celoročně / 

 Nepoužívat přímého příkazového vedení dětí, dávat prostor k rozvoji jejich 
samostatnosti a sebedůvěře. /všechny učitelky, celoročně / 

 Děti pravidelně instruovat o pravidlech chování ve třídě, škole, na škol. 
zahradě, při jízdě v doprav. prostředku, při vycházkách a výletech–vždy 
výrazně zapsat do třídní knihy. /všechny učitelky, celoročně/ 

 Při vycházkách používat reflexní vesty, náramky a terčíky. /všechny učitelky, 
celoročně/ 

 Společně vyvozovat pravidla soužití a vést děti k jejich dodržování, pracovat 
s piktogramy pravidel. /všechny učitelky, celoročně/ 

 Všímat si, i jen nepatrných, projevů nevhodného chování, možné šikany, 
omezování práv, agrese či ponižování. V případě výskytu těchto skutečností  
neprodleně jednat a využít popsané postupy, viz. minimální preventivní 
program. /všechny učitelky, celoročně/ 

 V třídních tematických částech se častěji zaměřovat na prevenci sociálně-
patologických jevů, šikany a škodlivost návyk. látek. /všechny učitelky, 
celoročně/ 

 Na každou změnu programu nebo organizace děti předem připravit.  
/všechny učitelky, celoročně dle potřeby/ 

 Pokračovat v preventivních a podpůrně léčivých aktivitách (arteterapie, 
keramika, Zdravík a Jedlík) /p. uč. Bc. Novotná, Cislerová, Mgr. Novotná Š., 
Studená/ 

 Úsměv na tváři každého je tou nejpříjemnější komunikací v MŠ. 
/všichni zaměstnanci, po celý rok / 



 

 

Z9   Participativní a týmové řízení 
 
Čím, kdo a kdy k tomu přispěje: 
 

 Pedagogickou radu zařazovat dle plánu porad, týmové porady a provozní 
porady zařazovat dle potřeb. /ředitelka školy, zástupkyně ředitelky– 
aktualizovat plán porad, září 2022/ 

 Týmové porady učitelek zařazovat převážně v pondělí od 12,30 hod. 
v ředitelně MŠ–pracují dva týmy podle směn. Informovat zaměstnance 
emailem, ve Správě MŠ, messengeru, v dostatečném předstihu. /ředitelka 
školy, zástupkyně ředitelky, celoročně/ 

 Zaměřit se na hospitační činnost a využít kompetencí zástupkyně ředitelky 
školy, průběžně zaměstnance seznamovat s informacemi ze svých kontrolních 
činností a pozorování. /ředitelka školy a zástupkyně ředitelky, průběžně/ 

 Pokračovat v systému vzájemných hospitací, „návštěv“ mezi jednotlivými 
učitelkami dle jejich volby a vzájemné domluvy. /všechny učitelky, celoročně/ 

 Pravidelně si vzájemně předávat poznatky získané z dalšího vzdělávání 
pedagog. pracovníků. Pro tento účel vybrat společné úložiště, sdílený disk, 
kde by byly materiály a informace shromažďovány. /ředitelka školy a 
zástupkyně ředitelky, vedoucí ŠS, celoročně/ 

 Zpřístupnit kolektivu plán kontrolní a hospitační činnosti, plán porad. (nástěnka  
u ředitelny) /ředitelka školy, listopad 2022/ 

 Připravit plán vzdělávání a zajištění organizace provozu. /zástupkyně 
ředitelky, říjen 2022/ 

 Umět přijímat kritiku, pracovat s chybou, hledat a nacházet příležitosti pro 
nápravu a posun dopředu, zaujmout stanovisko. /pracovníci vedení a všichni 
zaměstnanci, celoročně/ 

 Sestavit společně s týmem pravidla soužití pro zaměstnance, obdoba tzv. 
Etického kodexu. /vedení MŠ ve spolupráci se zaměstnanci, do konce 
školního roku/ 

 

Z10   Partnerské vztahy s rodi či 
 
Čím, kdo a kdy k tomu přispěje: 
 

 Průběžně aktualizovat webové stránky MŠ, poskytovat rodičům informace o 
dění ve škole. /zástupkyně ředitelky, celoročně/ 

 Organizovat třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí v červnu po zápisech 
do MŠ, a na začátku šk. roku pro všechny rodiče zapsaných dětí. Seznámit je 
s provozem MŠ, akcemi, aktivitami, možností zapojení se do plánování. 
/ředitelka školy a kolektiv, červen, září a v průběhu roku/ 

 Konzultovat s rodiči /využít konzultačních dní/ výsledky výchovy a vzdělávání 
dítěte, postupy a doporučení, seznamovat je s diagnostikou SUKY. /všechny 
učitelky, celoročně/ 

 Umožnit rodičům přicházet do třídy a účastnit se činností svého dítěte. 
Nabídnout možnost adaptace dítěte na MŠ společně s rodičem. /všechny 
učitelky, v adaptačním období a dále celoročně/ 

 Poskytovat rodičům zpětnou vazbu z dotazníkového šetření INDI /hodnocení 
ŠVP 1x za 3 roky/, s výsledky nadále pracovat na tř. schůzkách, konzultacích. 
/všechny učitelky, září 2022 a celoročně/ 
 



 

 
 Uspořádat pro rodiče tradiční přednášky Grafomotorika, Školní zralost, ale i 

další, např. První pomoc, Zdravá výživa apod. Využít projektů OP VVV Jan 
Amos Komenský – komunitně osvětová setkávání. /p. uč. Bc. Novotná a 
vedení MŠ/ 

 Zapojovat rodiče do výběru kulturních akcí a různých aktivit a výletů pro děti, 
nabídky exkurzí. /všechny učitelky, celoročně/ 

 Reagovat na přání a požadavky rodičů zaváděním změn a inovací pro 
zkvalitnění komunikace mezi rodiči a MŠ /elektronické odhlašování stravy, 
komunikace přes aplikaci Naše MŠ – elektronické omluvenky, Školní 
pokladna, zrušení písemných omluvných listů pro předškolní děti../. /vedení 
MŠ, dle možností školy/ 

 Spolupracovat s rodiči dětí se specifickými potřebami a PPP, jednotně působit 
na děti. /všechny učitelky, celoročně/  

 Dále spolupracovat s Klubem rodičů, dle možností se setkávat na společných 
pracovních schůzkách, získat pro Klub rodičů mail. adresy rodičů nově 
přijatých dětí, aktualizovat ve třídách nástěnky Klubu rodičů a aktivizovat 
rodiče k jejich sledování. /ředitelka školy, všechny učitelky, celoročně/  

 

Z11   Spolupráce MŠ a ZŠ 
 
Čím, kdo a kdy k tomu přispěje: 
 

 Pokračovat ve spolupráci se ZŠ, využívat její prostory a materiálně- technické 
vybavení pro utužení zdraví a zdravého životního stylu /návštěva venkovního 
sportoviště ŽŠ, tělocvičny/, vytvářet roční plán spolupráce a informovat se o 
zpětných vazbách. /vedení MŠ, p.uč. Špilauerová, všechny uč., celoročně/ 

 Domluvit návštěvu a ukázku učeben chemie, fyziky a dílen na PČ v ZŠ 
Pohůrecká pro předškolní děti. /p.uč. Špilauerová, celoročně/ 

 Využít nabídku ZŠ Pohůrecká na spolupráci se školním psychologem – 
v případě potřeby. Participovat na zdravém přechodu dětí z MŠ do ZŠ. /vedení 
MŠ, p. uč. Bc. Novotná, dle potřeb/ 

 Obnovit spolupráci s Lesní školkou Třísov „Doma v lese“, s MŠ Hlincova Hora, 
Srubec – zrealizovat vzájemnou návštěvu dětí ve školkách. /p.uč. Špilauerová, 
v průběhu roku/ 

 Realizovat s učitelkami ZŠ společný program s MŠ /rej čarodějnic, společné 
dopolední hry dětí se ZŠ a MŠ/. /p.uč. Špilauerová, všechny uč., celoročně/ 

 Navštívit s předškoláky 1. třídy ZŠ Pohůrecká před zápisem dětí do ZŠ a 
seznámit je tak s prostředím. /p.uč. Špilauerová, březen 2023/ 

 Nabídnout učitelům a vychovatelům ZŠ možnost využívat naše dopravní 
hřiště. /p.uč. Špilauerová, celoročně/ 

 Spolupracovat s dalšími školami a subjekty (SZŠ, PF JČU, SPgŠ Prachatice). 
/ředitelka školy, celoročně/ 

 Více viz. „Plán spolupráce se ZŠ“ v příloze ŠVP. /Špilauerová, září 2022/ 
 

Z12   Začlenění MŠ do života obce 
 
Čím, kdo a kdy k tomu přispěje: 
 

 Pravidelně aktualizovat webové stránky školy, včas zveřejňovat informace. Dle 
finančních možností školy se pokusit o úpravu a zpřehlednění webu školy,  
 



 

 
event. o nové webové stránky /sl. uč. Melkusová, ředitelka školy, průběžně a 
dle finanč. možností/ 

 Pokračovat ve spolupráci s PF JČU, využívat status „Fakultní škola“, 
umožňovat a vést pedagogické praxe studentů PF JČU v naší škole, využívat 
nabídky PF JČU ke vzdělávání učitelek, účastnit se seminářů pořádaných PG 
fakultou. /vedení MŠ, celoročně/ 

 Vést kroniku školy v papírové podobě. /sl.uč. Nekolová a další, průběžně/ 
 V předvánočním období prezentovat školu na radničním nádvoří MM Č. 

Budějovice výzdobou vánočního stromku /sl. uč. Bc. Vávrovská, prosinec 
2022/ 

 Spolupracovat s odborem školství MM na připravované investiční akci na 
starých budovách školy. /ředitelka školy, průběžně podle finančních možností 
MM/ 

 Spolupracovat se zřizovatelem školy na elektronickém zápisu do MŠ, vydat 
pro rodiče informační bulletin. /ředitelka školy, uč. Bc. Novotná M., jaro 2023/ 

 Využívat exkurze, k jejich plánování využít možnosti rodičů (např. Hasiči, 
Policie, Muzeum, zahradnictví, autoopravna, pošta, knihovna, fotbal. 
sportoviště, kadeřnictví, tiskárna, sklenářství, truhlářství). /všechny učitelky, 
průběžně, dle aktuální nabídky–třídní akce/ 

 Navštěvovat významná místa v bydlišti, organizovat výlety za poznáním do 
okolí MŠ, vytvořit plán „Výprav za poznáním“ na školní rok. /pí. uč. Zajícová, 
září 2022/ 

 Využívat výpravy za poznáním k poznávání města, zařadit muzeum, výstavy, 
seznamovat s pověstmi a pamětihodnostmi města. /všechny učitelky, 
v průběhu roku/ 

 Navázat spolupráci s MM Č. Budějovice na programu pro „Vítání občánků“ a 
s Domovem důchodců Dobrá Voda–program pro seniory. (zást. ředitelky– 
podzim 2022 a jaro 2023) 

 Zapojit se do výtvarných i jiných soutěží pořádaných různými subjekty – Bupak 
Mondi, s.r.o., Hasičský záchranný sbor, Hopsárium, Besip, apod. /všechny 
učitelky, v průběhu roku/ 
 

 
 



 

 

B/ Plán spolupráce MŠ x ZŠ na šk. rok 2022/2023, 
spolupráce s ostatními školami  
 
MŠ letos navštěvuje 122 zapsaných dětí, z toho 45 předškoláků, 6ti dětem bylo 
zahájení šk. docházky odloženo o jeden rok. 
 
PARTNERSKOU ŠKOLOU JE PRO NÁS NEDALEKÁ ZŠ 
POHŮRECKÁ .  
 
Podzimní a jarní období  

 Návštěva 1. tříd ZŠ a školních družin na dopravním hřišti v areálu MŠ (po 
předchozí domluvě jednotlivých učitelek, děti budou vybaveny vlastními koly a 
bezpečnostními přilbami). 

 Návštěva a ukázka učeben chemie, fyziky, a dílen na PČ v ZŠ Pohůrecká. 
 
Březen 2023 

 Návštěva dětí z MŠ v prvních třídách ZŠ – období před zápisem do ZŠ, 
prohlídka školních pavilonů, možnost návštěvy školní tělocvičny. 

 
Duben 2023  

 Zápis dětí do ZŠ 
 Rej Čarodějnic – společné řádění, návštěva dětí ze ZŠ v MŠ. 

 
Květen 2023  

 Návštěva předškoláků ve školní družině – setkání s dětmi, kreativní činnosti, 
pohybové vyžití na školní zahradě, na sportovním oválu, v malé tělocvičně ZŠ. 

 
Červen 2023  

 Návštěva školního hřiště, sportovní den pro děti z MŠ – tradiční 
„Pramínkiáda“. 

 Návštěva Lesní školy v Třísově. 
 
V průběhu celého školního roku  

 Návštěvy vstupní haly v pavilonu 1. a 2. tříd ZŠ, u školních družin – prohlížení 
dětských prací, návštěva u školáků – dle domluvy učitelek. 

 Běh a sportovní aktivity na venkovním sportovišti ZŠ - „ovále“ – kdykoliv po 
dohodě se školníkem ZŠ. 

 Spolupráce se Školní družinou (tvořivá odpoledne v družinách ZŠ – v rámci 
Klubů od 13,00 do 14,00 hod). 

 Spolupráce se školním psychologem ZŠ Pohůrecká – možné konzultace, 
doporučení či intervence, spolupráce s pg. týmem ke zvládnutí zdravého 
přechodu dětí z MŠ do ZŠ. 

 
 
SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKOU ŠKOLOU A VYŠŠÍ 
ODBORNOU ŠKOLOU ZDRAVOTNICKOU V ČB 
 
Jaro 2023  

 Preventivně-výukový program pro děti z MŠ v rámci projektu „Dny zdraví“ 
(připraví studentky vyšších ročníků SZŠ a VOŠ – prevence úrazů, bezpečnost 
na silnici, ochrana zdraví, první pomoc…atd.)  



 

 
SPOLUPRÁCE SE SOŠ VETERINÁRNÍ, MECHANIZA ČNÍ A 
ZAHRADNICKOU A JAZYKOVOU ŠKOLOU Č.B. 
 
Podzim 2022 

 Program pro předškolní děti – prohlídka školního statku a hospodářství. 
 
 
SE SOKOLEM DO ŽIVOTA - ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ 
 
Celoro čně  

 Pokračování v projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“  
 

SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM, PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 
 

 Vítání občánků na radnici 2022/2023 
 Zdobení vánočních stromků na radničním nádvoří /prosinec 2022/ 
 Mistráček – turnaj ve florbalu 
 Dynamo v MŠ – sportovní dopoledne 
 Mondi Bupak, a.s. – kreativní soutěž pro MŠ 

 
SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY  
 

Výchovně-vzdělávací proces MŠ obohacují svým programem např. tyto subjekty:  
 Návštěva a spolupráce ze ZŠ a MŠ Srubec, Hlincova Hora, Ledenice. 
 Spolupráce s CSS Emausy Dobrá Voda. 
 Sokol Hluboká nad Vltavou, sport. dopoledne v basebollu. 
 Exkurze pro předškolní děti firma ČEVAK - „Jak se z odpadní vody stane 

čistá.“. 
 Exkurze ve Staré Oboře, LS Hluboká nad Vltavou – Lesy ČR – prohlídka lesů 

a zvěře. 
 

                                                                           Září 2022, Lenka Špilauerová 



 

 
 

C/ Dílčí projekty na školní rok 2022–2023 

 

1/ Arteterapeutická dílna „Duhová kuli čka“  2022–2023 
  

„Zdraví duše podmiňuje zdraví těla “ 
 

 
 „Doufat a neztrácet nad ěji neznamená opomíjet praktickou stránku v ěcí, nýbrž 
rozzářit ji barvami duhy“. 
 
CO JE ARTETERAPIE?  
Arteterapií nazýváme způsob práce, kdy za určitým cílem záměrně aktivujeme děti 
k sebevyjádření formou výtvarných činností. Tato aktivita má funkci nejen 
výchovnou  a vzdělávací, ale i estetickou  a psychohygienickou. 

 
PROČ TERAPIE V MATEŘSKÉ ŠKOLE? 
Vnitřní prožitkový svět je natolik bohatý a komplikovaný, že dítě předškolního věku 
ještě není schopno vyjadřovat se o něm výstižně slovy. Není mentálně vybavené 
k tomu, aby dokázalo popsat a pojmenovat problémové situace a psychické stavy 
s nimi spojené. S pomocí dospělých se teprve učí o nich hovořit a rozlišovat svoje 
pocity. U dětí je typické, že se dokáží vyjadřovat obrazně – tzv. symboly. Na 
dětských výkresech se spontánně objevuje to, co je právě pro ně velmi aktuální. Dítě 
je tak schopno snáze vyjevit pohnutky ze svého vnitřního světa (kterými se intenzivně 
zabývá) na obrázku, než slovy a také to s přirozeností jemu vlastní dělá. Arteterapeut 
může zachytit „signály“, které upozorňují, že dítě prožívá subjektivně tíživou situaci či 
potřebuje pomoc. Postupnými kroky a pomocí příběhů s dětskými či zvířecími hrdiny 
dítě vede a ovlivňuje, postupně posiluje (psychicky otužuje) a připravuje na stále se 
zvyšující požadavky okolí.  

 
PRO KOHO JE URČENA? 
Je ur čena pro d ěti s vyšší pot řebou individuálního p řístupu. Například dětem, 
které mají potíže s p řijetím svého okolí, bojí se vstupovat do kontaktu 
s vrstevníky, dosp ělými nebo se t ěžko p řizpůsobují jakýmkoliv zm ěnám 
(narušená socializace).  Všechny okamžiky prožívají velmi vážně, jsou neustále ve 
střehu a všechnu energii věnují pozorování a hodnocení každé situace kolem sebe, 
aby se vyhnuly ohrožení. Dále dětem citlivým s nízkým sebev ědomím, 
úzkostným, ustrašeným či snadno unavitelným, pod řídivým.  Pomoci může také 
v případě konfliktních situací v rodin ě (neshody rodi čů, rozvod – ztráta blízké 
osoby, násilí…) . Dále při dlouhodob ějších zdravotních komplikacích r ůzného 
charakteru, které d ěti nadm ěrně fyzicky i psychicky zat ěžují.  S úspěchem se 
arteterapie využívá též při opožd ěném či narušeném vývoji řeči, optimáln ě 
působí na rozvoj jemné motoriky  ap. U dětí s odkladem školní docházky má vliv 
na nabuzení či urychlení mentálních funkcí (myšlení, vnímání, cí tění, intuice…), 
upevn ění pot řebných dovedností i vyjad řovacích schopností k dosažení 
zralosti pro vstup do základní školy. 
Jedná se o děti zdravé, které však potřebují díky své citlivosti, mírnému handicapu 
nebo konfliktnímu rodinnému prostředí pomoc nás dospělých, někdy větší někdy 
menší. Čím dříve se jim pomoci dostane, tím méně je to osobnostně oslabí. 
V opačném případě se děti mohou stát neprůbojné, podezíravé, nevýkonné, jindy 



 

výrazně neposlušné až agresivní. Tuto „výbavu“ si pak nesou do života, což 
předurčuje předem problematické vztahy osobní i pracovní. 
 
JAKÝ MÁME CÍL?  
Cílem řízené arteterapie v mateřské škole je posun psychického a výkonnostního 
zrání dětí, u kterých je vývoj z nějakého důvodu zpomalen či komplikován. Vybavit 
děti kompetencemi v takové míře, aby byly schopné v sociální oblasti navazovat 
nové vztahy, bez zábran se účastnit skupinových činností, projevovat se samostatně 
při rozhodování, sebeobsluze, kontrolovat projevy libovůle, agrese ap. Naučit děti 
aktivně využívat prostředí ke svému vývoji a tím se posouvat kupředu. V případě 
dlouhodobějšího psychického zatížení umožnit „zpracováním osobně významného 
tématu“ odstranění nebo zmírnění obtíží, samostatnou tvořivou výrazovou činností 
navodit pocit úlevy a uspokojení. Důležité jsou samozřejmě i manipulační schopnosti 
i dovednosti, které se při tvorbě procvičují. 

 
ORGANIZACE 
O arteterapii informujeme každoročně na zahajovacím setkání všechny rodiče a 
nabízíme možnost spolupráce. Učitelky v jednotlivých třídách navrhují předškolní děti 
na základě dlouhodobějšího pozorování jejich projevů a chování v kolektivu třídy. 
V případě souhlasu rodičů těmto dětem vypracují na třídách Plány pedagogické 
podpory. Ve skupině je zařazen menší počet dětí. Scházíme se jedenkrát týdně 
v dopoledních hodinách v atelieru MŠ – letos ve čtvrtek, ale z organizačních důvodů 
se může den měnit na jiný. Časová dotace: 8,45 – 10,15hod. 

 
KRESLENÍ A MALOVÁNÍ JE HRA 
Základem jakékoliv práce s dětmi předškolního věku je motivace. Děti přivítá 
stimulující prostředí založené na metodě imaginace, která působí jako impuls pro 
dětskou představivost a jako pomocník při vyrovnávání se s neznámými a náročnými 
situacemi. Průvodcem a mým pomocníkem se stal maňásek - Pastelka Pavlínka. 
Jejím domovem (jako ostatně všech barev) je Duhová kulička. Velká skleněná 
duhová kulička se stává zdrojem síly a inspirace pro všechny děti, které ji podrží ve 
svých rukou. 
Pojem DUHOVÁ KULIČKA jsem si vypůjčila i pro název arteterapeutické dílny. Zde 
pastelka Pavlínka dětem vypráví pohádky, rozmlouvá s nimi, zpívá a tancuje. Pro ni 
malují obrázky, seznamují ji se svými starostmi např. formou obrázkových dopisů, 
vybírají pro ni barvičky, které se jim nejvíce líbí. Pavlínka každé dítě na počátku roku 
obdaruje malou skleněnou duhovou kuličkou, kterou si může odnést domů. 
 
Po úvodní chvilce pro hru, kdy si každé dítě chce osahat a „vlastnit“ krásně barevnou 
velkou skleněnou kouli, pastelka Pavlínka vypráví. Pohádka nesmí být dlouhá, aby 
děti udržely pozornost a neochablo jejich nastavení pro akci, která bude následovat. 
Po výzvě k tvorbě se děti rozcházejí a každý sám rozhoduje o svém způsobu práce.  
V průběhu tvorby mezi dětmi procházím, citlivě povzbuzuji ty nerozhodné a pomalé, 
pomáhám nejistým při znázorňování, chválím odvahu a tvůrčí nasazení u jiných, nad 
obrázkem s nimi průběžně hovořím. Současně pozoruji aktivitu či prodlévání, výběr 
pomůcek i formátu čtvrtky, způsob provedení kresby či malby a zvládání techniky, 
volbu barevnosti, sleduji, jakou část příběhu dítě zvolilo k zobrazení, zda se drží 
námětu či zvolilo úplně jiný. Velmi důležitý je komentář, pokud dítě má samo potřebu 
o obrázku hovořit.  
Nálada při tvorbě může být různá, stejně jako projevy dětí.  Některé dítě si zpívá, jiné 
mluví samo pro sebe, další nesrozumitelně brouká, či může mlčet a pracovat se 
zaujetím. Jiné dítě může sedět mlčky nad prázdným obrázkem nebo s úzkostí 
pobíhat mezi dětmi. Výjimkou nebývá ani hra s barvou, kdy dítě podlehne 
experimentování a na zobrazení příběhu zapomene. Jsou i jedinci, kteří se neustále 



 

potřebují ujišťovat o tom, že jejich obrázek je hezký, či že pracují správně. Jiní 
vyžadují chválu a ocenění. Tyto různé projevy velmi vypovídají. 
V závěru setkání si společně prohlédneme všechna díla a pohovoříme o svých 
pocitech z tvorby a výsledku. Hotové obrázky jsou poté vystaveny, aby každé dítě 
mohlo zažít příjemný pocit docenění. 

 
ZÁVĚR 
Arteterapie funguje jako prostředník mezi dvěma světy. Světem dítěte a světem 
dospělých. Kresbou dítě projevuje úsilí zobrazit skutečnost tak, jak ji osobně vidí, jak 
ji prožívá. Spontánně vytvářené obrazy jsou považovány za odraz psychických 
procesů v naší mysli. Výkresy se tak stávají jedinečným zdrojem informací o vnitřním 
křehkém světě dětí, který nejsme schopni podrobněji jiným způsobem nahlédnout. 
Dovídáme se o vitalitě, emocionalitě dítěte, o jeho aktivitě a zájmech či vztahových 
potřebách. Současně můžeme dešifrovat obsahy, kterými se právě intenzivně 
zabývá. 
Výtvarná tvorba má význam expresivní i komunikační. Je prostředkem kompenzace 
nepříjemných zážitků a citů méněcennosti, přináší fantazijní uspokojení. Dítě má 
volnost jednat a reagovat, potlačovat nebo vyjadřovat, přijímat nebo odmítat. Tvorba 
ve skupině umožňuje neustálé interakce mezi členy (půjčování pomůcek, dotazování, 
rozhovory nad obsahem apod.). To vše se stává prostředkem změny. Dítě pak 
prožívá svou samostatnost, schopnost rozhodovat se, řídit se a přijímat odpovědnost 
za své chování. Vzniká tak jedinečná možnost růstu a podpora kladného vývoje 
osobnosti, jejíž výsledkem může být optimální rozvoj volních i mravních vlastností, 
sebepoznání, tvořivost, relaxace a harmonie.   

 
ROČNÍ PLÁN ARTETERAPIE 2022–2023  

ZÁŘÍ - ŘÍJEN 

Pedagogicko-psychologické posouzení předškolních dětí na počátku školního 
roku ve třídách (duševní hygiena, vzájemný vztah fyzických, mentálních 
a citových projevů – souběžný či nerovnoměrný vývoj, úroveň socializace, 
vizomotoriky, grafomotoriky, řeči, zrakové paměti (vybavování představ), 
symptomatické projevy… 

Návrhy třídních učitelek po konzultaci s rodiči - výběr dětí pro arteterapii.  

LISTOPAD 

Sestavení skupiny, seznámení s činnostmi, přípravou pomůcek, způsoby práce 
s barvami… 

Několik prvních setkání zaměřit tématicky pro potřeby hypotetické diagnostiky 
(k hlubšímu porozumění osobnosti dítěte, jeho vztahů uvnitř rodinného a 
sociálního prostředí).  

Pozorování činností dětí směřovat ke stanovení individuálních cílů (bez vnějšího 
zásahu do jejich výtvarné činnosti). 

Témata: "Duhová kulička, Pastelka Pavlínka, To jsem já, Dům, ve kterém bydlím, 
Moje rodina, Všechno, co mám rád, Jak večer usínám (moje postýlka), Já a moji 
kamarádi, Moje školka, Co nejraději maluji "apod.  

PROSINEC - ČERVEN  

Další setkávání s dětmi zaměřit terapeuticky. Intervence zaměřit na individuální 
cíle u jednotlivých dětí. Volit témata za účelem „duševního posunu a otužování“, 
využívat imaginace příběhů a pohádek. 



 

Umožnit a podporovat skupinovou dynamiku k získávání sociálních kompetencí 
(vyhledat, požádat, poděkovat, aktivně využít, nabídnout apod.).  

Učit využívat všech dostupných materiálů k uspokojení vlastních realizačních 
potřeb (volit z několika možností, umět správně vybrat, nebát se experimentovat, 
přijmout neúspěch, pokusit se o změnu aktivní nápravou, zabezpečit možnou 
škodu vlastními silami či požádat o pomoc apod.). 

Postupně volit náročnější výtvarné techniky.  

Umožnit pocit uspokojení a uznání – výstava prací (posilování sebevědomí). 

Další témata:  Perníková chaloupka, Červená Karkulka, O Smolíčkovi, O zlaté 
rybce, Čertův mlýn, O Popelce, Líná dívka, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Tři 
prasátka, O Zlatovlásce, Jak dvě kozy byly tvrdohlavé, Máša a medvěd, 
Začarovaná rodina, Můj kamarád, Můj pokojíček, Jak si hrajeme ve školce, Co mi 
dělá radost, Jak jsem překonával velký strach, Kým budu až vyrostu?, Co bych si 
vzal na svoji planetu?, Obrázkový dopis pani učitelce, Vánoce u nás doma, Můj 
sen (co se mi zdálo), Jakou pohádku mám nejraději apod.  

V případě zájmu si mohou rodiče v době konzultačních dnů MŠ domluvit schůzku 
ohledně postupu terapie.  

 

VYPRACOVALA: Bc. Marcela Novotná, učitelka MŠ a arteterapeut, září 2022 



 

 

2/ Keramická dílna „Hlin ěnka“ 2022/2023  
 

V Hliněnce se z hlíny „va ří“, d ětem se tu dílo da ří. 
 
V MŠ využíváme výtvarný atelier a místnost s pecí na výpal keramiky, její glazování, 
sušení a skladování, které se nachází v horní třídě nového pavilonu. /Motýlci/ 
Keramickou dílnu navštěvují předškolní děti, které se dělí do malých skupin podle 
tříd. S hlínou pracují v rámci řízených činností v dopoledních hodinách /obvykle 9,15 
– 10,00 hod. v určené dny/. 
 

       Hlavní cíle: 
 Chtít spolupracovat ve skupině i se skupinou. 

- Dodržovat pravidla 
- Cítit uspokojení z vlastní práce 

 
 Rozvíjet jemnou motoriku rukou. 

- Tvořivé hledání tvaru 
-  Rozvoj manuální zručnosti 
-  Autentičnost projevu 

 
 Rozvíjet estetické cítění, fantazii, konstruktivní myšlení, plánování a 

prostorovou představivost. 
- Souznění s přírodou 

    
 Nenásilnou formou rozvíjet a posilovat soustředěnost, trpělivost, cílevědomost, 

osobitost vyjadřování a odvahu k tvorbě. 
- Rozvíjet vlastní názor 

 
Kompetence podpory zdraví u dít ěte na konci p ředškolního období: 

 
1/3 Mít potřebu čistého zevnějšku a úpravy. 
2/2 Hodnotit své chování. 
2/5 Postarat se o sebe a o druhé podle svých sil. Vykonávat jednoduché činnosti 

podporující zdraví těch společenství, v nichž žije. 
3/1 Vytvořit si pozitivní vztah k umění. 
3/3 Mít bohatě rozvinutou fantazii. 
3/6 Znát dohodnutá pravidla chování ve skupině. 
4/5 Zdokonalovat koordinaci hrubé a jemné motoriky. 
5/6 Dodržovat základní společenské normy komunikace. 
5/8 Odhadovat, kdy potřebuje pomoc dospělého. 
6/5 Uplatnit svou dovednost ve prospěch společenství mateřské školy. 

 
Roční plán: 2022/2023 
 

V letošním školním roce je v MŠ 45 předškolních dětí, z nichž každé bude mít 
možnost vyzkoušet si práci v Hliněnce. Pracovat bude šest skupin. Povedou je 
učitelky Cislerová, Studená, Novotná Š. Tvořit budeme dopoledne (odpolední směna 
učitelek). Scházet se začneme od listopadu. 
 
 
 



 

 
          Začínáme: 

 Úvodní motivační pohádka: Prapohádky, hra s loutkou Tlapkou /pravěká 
holčička/. 

 Shlédnutí videa: TV encyklopedie Kostičky „Hlína“ 
 

Práce v díln ě: 
 Seznámení s řádem dílny, s pravidly hygieny, úklidu pomůcek, převlékání do 

pracovních oděvů – zástěrky, starší trika apod. – společné vyvození pravidel, 
seznámení s pecí sloužící k výpalu hliněných prací. 

 Prvotní seznámení s pojmy – keramika, hlína, šlikr, burel, glazura, keramická 
pec, výpal, přežah… a s materiálem – mačkání, hlazení, otiskování, koulení, 
válení (otisk ruky, přírodnin, textilií,    různých předmětů apod.) 

 Tvoření koule – válením v dlani nebo na tvrdé podložce a z ní vycházejících 
tvarů – kapky, kornoutu, misky, kostky, krystalu aj. 

 Tvoření válečku – vytahováním, válením – „šňůrky“ 
 Šňůrková technika – tvorba přikládáním hliněných šňůrek k sobě 
 Válení – vytváření z plátu – vykrajování, vyřezávání, rytí – plošné tvary 

(obrázky, kachle.) 
 Vykrajování z plátu – prostorová tvorba – stáčení, slepování vykrojeného tvaru 

(hrneček, mistička, zvoneček.) 
 Vytváření z plátu – prostorová tvorba – slepování různých částí na připravený 

tvar (postavička, stromek.) 
 Tvoření pomocí nástrojů – vpichování, vyřezávání, odřezávání, vydlabávání, 

nejrůznější perforace hmoty. 
 Tvoření dle vlastní fantazie – zužitkování dosavadních zkušeností a 

zvládnutých technik 
 
Další plánované akce: 
 výroba dárků pro děti přicházející k zápisu do MŠ 
 návštěva keramické dílny manželů Starkových – Třebotovice /jaro 2023/ 
 výzdoba nových květinových a bylinkových záhonů v MŠ (zápichy, květiny, 

motýli, pítka pro včely, ptáky…) 
 

Září 2022                                Vypracovaly uč.: Cislerová, Novotná Š., Studená 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3/ „Cizí jazyk ukáže, kdo jak mluvit dokáže“  
 
Období realizace:  září 2022–červen 2023   
  
Cílová skupina:  děti 3–6 let 
 
Specifikace: 

 předškolní děti – rozšířené vzdělávací aktivity   v rámci odpoledních klubů 
(větší časová dotace) 

 děti všech věk. skupin – aktivity v rámci řízených činností ve svých třídách 
 
Hlavní cíle:  

 Seznamovat děti s cizím jazykem, poznávat kulturu a tradice jiné země. 

 Získat pozitivní vnímání a vztah k jazykovým dovednostem a překonávání 

jazykových bariér. 

 Vytvořit u dětí povědomí o odlišnosti kultury, tradic a jazyka jiného národa. 

 Vzbudit zájem učit se jiný jazyk. 

 Získat povědomí o jiném než mateřském jazyce. 

 Nebát se učit něčemu novému a neznámému. 

 Seznamovat děti s výhodami znalosti dalšího jazyka pro jejich budoucnost. 

Náměty činností:  

 Poslech mluveného slova. 

 Pozdravy v různých jazycích. 

 Práce s literárními texty – pohádky jiných národů, příběhy dětí z jiných zemí, 

seznamování s cizím jazykem - četba v cizím jazyce a překlad. 

 Bedýnky příběhů. (metodické materiály a pohádky k různým zemím světa) 

https://inbaze.cz/publikace-a-metodicke-materialy/#videa-pedagog  

 Panenky kultur a národností, které děti seznámí s danou kulturou. 

 Práce s obrazovým materiálem. (lidé různých ras, krajina, architektura, 

výtvarné umění, móda…) 

 Poslech hudby v jiných jazycích. (specifické hudební nástroje) 

 Využití médií – internet, audio (MC, CD), video (např. Bolek a Lolek na cestě 

kolem světa), IT. 

 Porovnávání názvů věcí v jiných řečech - „jak se co řekne“. 

 Prohlížení donesených fotografií z cizích zemí. 

 Využívání encyklopedií. 



 

 

 Práce s mapou, globusem, obrázkovým atlasem. 

 Náměty na literaturu: Dítě – cizinec v MŠ, Kamarádi z velké dálky, Kam chodí 

do školy děti z celého světa. 

 Hra: „Na cizince“ – neverbální komunikace; „Místo si vymění, kdo…“ – barva 

vlasů, očí, velikost… 

 Hry zaměřené na rozvoj řeči, gymnastika mluvidel, artikulační cvičení… 

 Setkání s lidmi jiných národností nebo mluvících jiným jazykem – využití 

rodičů a přátel školy. (vyprávění o zemi, ze které pochází, srovnání krajiny, 

přírody, měst, oblíbené jídlo, poslech rodné řeči) 

 Ochutnávka jídel jiných národů. 

 Návštěva ZŠ – ukázka hodiny AJ. 

 Využití rodičů, kteří umí mluvit cizími jazyky. (rodilí mluvčí, překladatelé, 

učitelé, aj.) 

Organizace:  

 Třídy si v průběhu roku zařadí téma o cizích jazycích. 

 Do MŠ budou zvány cizojazyčně mluvící osoby (spolupráce s rodiči) a lidé 

jiných národností. 

 Na projektu se budou podílet rodiče – materiály, pomůcky, praktické ukázky; 

učitelky a ostatní zaměstnanci MŠ – využití jazykových znalostí. 

 Na projektu se bude podílet i školní kuchyně – zařazení mezinárodních jídel. 

 Využití zaměstnanců, kteří umí nějaký cizí jazyk a rodilých mluvčích jiné země. 

Cílové kompetence:  

1/7 Uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, 

kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně). 

3/1 Je zvídavé, má touhu poznávat. 

3/3 Rozvíjí své poznávací funkce dovednosti. 

7/1 Chce poznávat své okolí, svět. 

7/2 Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími. 

 

Přepracovala: Bc. Gabriela Vávrovská,12. 09. 2022 



 

 

4/ „Na červenou musím stát, v jízdní dráhu nevbíhat.“  

CELOROČNÍ PROJEKT S DOPRAVNÍ TÉMATIKOU 2022/2023 
 

V rámci dopravní výchovy v MŠ pracujeme s projektem zabývající se dopravní 
tématikou, který vychází z cílů a kompetencí RVP PV a Kurikula podpory zdraví 
v MŠ. MŠ disponuje vlastním dopravním hřištěm v areálu školy, vlastní „vozový 
park“, obsahující koloběžky a odrážedla, dětem jsou k dispozici bezpečnostní přilby a 
mnoho výukových pomůcek týkajících se bezpečnosti v provozu. Do výchovně 
vzdělávacích aktivit zařazujeme tematicky motivované dopravní aktivity, a tím 
v dětech vytváříme a upevňujeme základní povědomí o bezpečnosti v silničním 
provozu. Takto strukturované výchovně vzdělávací aktivity s dopravní tématikou se 
nám osvědčily i v minulých letech, proto na ně navážeme a budeme v nich nadále 
pokračovat.  
V rámci tohoto projektu budeme zařazovat i další aktivity týkající se bezpečnosti a 
dopravy, např. návštěvu cyklohlídky v MŠ, dopravní soutěž v Hopsáriu, nabídky akcí 
v rámci Besipu, pozvání Policie ČR do MŠ, účast na projektu „Zachraňujeme 
s Kryštofem“, oslovení Červeného kříže ke spolupráci 

 
Cíle: 

 Získat vědomosti a zkušenosti z oblasti dopravní výchovy k vytváření 
správných návyků, vztahů k okolí a k lidem.  

 Vštěpovat ukázněnost, vztah ke zdraví, opatrnost. 
 Rozvíjet vlastnosti, které ovlivňují reakci dětí při chování v určitých situacích 

(dopravních), tj. paměť, pozornost, soustředěnost, ukázněnost, ohleduplnost, 
vnímání i orientaci v prostoru a čase, vnímání nebezpečí.  

 Vést k bezpečnému pobytu venku, pohybu v silničním provozu. 
 

I. Oblast IDENTITA: „Já, chodec“  

Obsah:  Pohyb na Dopravním hřišti (dále jen DH) a v běžném provozu dle 
stanovených pravidel, správné využívání přechodů pro chodce, rozhlížení vpravo, 
vlevo, používání reflexních vest a reflexních pásků na pravé ruce, reflexní prvky na 
oblečení, funkce výstražného terčíku, chůze v zástupu, poznávání dopravních 
značek – přechod pro chodce, nadchod, podchod, stezka pro chodce, pozor děti…. 
Činnosti:  Komunitní a diskusní kruh, práce s literárními texty – časopisy, knihy, 
encyklopedie, výtvarné a pracovní činnosti, pracovní listy s doprav. tématikou, 
smyslové a námětové hry, kooperativní hry, PC hry, programy s využitím interaktivní 
tabule, vycházky do okolí a různých prostředí, pozorování, řešení modelových 
situací, videomateriály (viz odkaz níže). 
Kompetence:  
1/3 Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo 

dobrý, na jeho zdraví. 
1/5 Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát. 
2/3 Chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit. 
 
 
 

 



 

 
II. Oblast SPOLE ČENSTVÍ: „Všichni jsme ú častníci silni čního 
provozu“ 
 
Obsah:  Handicapovaní lidé v provozu (vozíčkáři, slepci, chodník pro slepce se 
smyslovými body, vodící slepečtí psi, hluchoněmí lidé, dopravní značky: invalidé, 
parkoviště pro invalidy, prostor v MHD - piktogramy), ostatní účastníci provozu, 
pravidla silničního provozu, dopravní značky – vodorovné, svislé, semafory… 
 
Činnosti:  Komunitní a diskusní kruh, práce s literárními texty – časopisy, knihy, 
encyklopedie, výtvarné a pracovní činnosti, pracovní listy s doprav. tématikou, 
smyslové a námětové hry, kooperativní hry, PC hry, programy s využitím interaktivní 
tabule, vycházky do okolí a různých prostředí, pozorování, řešení modelových 
situací, videomateriály (viz odkaz níže). 
 
Kompetence:  
3/6 Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit 

více způsoby. 
6/6 Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel 

soužití. 
7/2 Prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími. 
7/3 Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché 

činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých. 
7/4 Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti.  
 

III. Oblast AKTIVITA: „Všechno, co pot řebuji znát, nau čím se rád, 
vyzkouším si rád“  

Obsah:  Aktivní pohyb na DH dle pravidel, jízda na kolech, koloběžkách, 
odstrkovadlech, výbava cyklisty a jízdního kola, ochranné prvky, druhy dopravních 
prostředků a s nimi spojená povolání (řidiči, piloti, výpravčí, policie...), výpravy a 
exkurze do různých prostředí spojených s dopravou a bezpečností (DEPO, MHD,..) 

Činnosti:  Komunitní a diskusní kruh, práce s literárními texty – časopisy, knihy, 
encyklopedie, výtvarné a pracovní činnosti, pracovní listy s doprav. tématikou, 
smyslové a námětové hry, kooperativní hry, PC hry, programy s využitím interaktivní 
tabule, vycházky do okolí, a různých prostředí, pozorování, řešení modelových 
situací, videomateriály (viz odkaz níže). 

Kompetence:  
3/3 Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. 
4/3 Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost. 
5/7 Má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá pravidla 

se snaží plnit. 
 

IV. Oblast P ŘÍRODA: „Nástrahy a rozmary po časí v doprav ě“ 

Obsah:  Vlivy počasí na bezpečnost v dopravních situacích (roční období), vidět a být 
viděn, ekologie v dopravě, akce Den bez aut, dopravní značení – pozor zvěř, zvířata, 
námraza, mlha, lavina, smyk apod.  



 

Činnosti:  Komunitní a diskusní kruh, práce s literárními texty – časopisy, knihy, 
encyklopedie, výtvarné a pracovní činnosti, pracovní listy s doprav. tématikou, 
smyslové a námětové hry, kooperativní hry, PC hry, programy s využitím interaktivní 
tabule, vycházky do okolí a různých prostředí, pozorování, řešení modelových 
situací, videomateriály (viz odkaz níže). 
 
Kompetence :  
1/5 Má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede  

se ptát. 
2/1 Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď  

ho podporuje, nebo poškozuje. 
3/3 Rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti. 
7/6 Má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se. 
7/7 Prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou. 
7/8 Ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje. 

V. Oblast ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL: „Kdo je p řipraven, nebývá 
překvapen“ 

Obsah:  Prevence úrazů, nebezpečí v dopravních situacích, zásady první pomoci, 
výbava lékárničky, tísňová volání na čísla IZS – hasiči, policie, záchranná služba, 
dopravní značení – nemocnice, označení vozidel IZS 
 
Činnosti:  Komunitní a diskusní kruh, práce s literárními texty – časopisy, knihy, 
encyklopedie, výtvarné a pracovní činnosti, pracovní listy s doprav. - bezpečnostní 
tématikou, smyslové a námětové hry, kooperativní hry, PC hry, programy s využitím 
interaktivní tabule, vycházky do okolí a různých prostředí, pozorování, řešení 
modelových situací, videomateriály (viz odkaz níže). 
 
Kompetence:  
1/3 Rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo 

dobrý, na jeho zdraví. 
2/3 Chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit. 
4/3 Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost. 
5/9 Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky 
 
 
Materiály k dopravním témat ům: 
www odkazy: 
 www.mamezelenou.cz 
www.skodahrou.cz 
https://www.dopravnivychova.cz 
https://www.detivdoprave.cz 
www.ibesip.cz 
http://www.krystof.zzslk.cz 
www.predskolaci.cz 
www.omalovanky.fotopulos.net/omalovanky-dopravni-znacky 
www.rvp.cz 
 
Audio, video materiály:  VHS Kousky primáře Housky, VHS Bezpečně na kole, PC 
Děti v dopravním provozu, CD Dopravní příběhy a písničky s otázkou, DVD Ahoj 
semaforku, DVD Kostičky, Moudronos, CD Autoškolák 
 



 

 
 
Pracovní materiály:  Děti v dopravním provozu aneb o klukovi z počítače, Bezpečný 
cyklista, Autoškolka skřítka Bertíka, Bezpečná cesta. 
Studijní materiály: Aby tě auto nepřejelo. 
 
Literatura:  

Dopravní pohádky – Dana Hlavatá, 2018 
Dopravní výchova – Petr Šulc, 2021 
Martínek a dopravní značky – autor neuveden, 2018 
 
 
Roční plán na školní rok 2022/2023: 
 

• Zmapovat po MŠ literaturu s dopravní tematikou – případně obohatit knihovnu 
o další titulky (sledovat novinky na knižním trhu) 

• Zvýraznit vodorovné značení na dopravním hřišti v objektu MŠ 
• Sledovat nabídky Ministerstva dopravy, oddělení BESIP 
• Cvičit s dětmi bezpečné chování v dopravních situacích, se kterými se děti 

často potýkají 
• Prakticky nacvičovat běžné chování na dopravní komunikaci (přecházení po 

přechodu, hromadné přemisťování/transport atd.) 
• Navázat spolupráci s projektem „Zachraňujeme s Kryštofem“ 
• Procvičovat s dětmi pravolevou orientaci – pomůcka reflexní pásek na ruku při 

jízdě na dopravním hřišti (k dispozici každá třída) 
 

 
 
Přepracovala: Hana Nekolová 
a kolektiv pedagogických zaměstnanců MŠ U Pramene České Budějovice 
 
Září 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5/ „SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY“ 
 
SSEE  SSOOKKOOLLEEMM  DDOO  ŽŽIIVVOOTTAA - projekt České obce sokolské 
Celoroční aktivity pro předškolní děti – sportovní všestrannost. 
 
Cíl projektu:  Vzbudit zájem o aktivní sportování – pomocí pohybových dovedností a 

rozvíjení poznání objevujeme svět. 
 
Záměr:  „Pohyb, jako každodenní potřeba dětí“, zdravé řešení volnočasových aktivit, 

týmová spolupráce, radost ze splněných úkolů u jednotlivce i u skupiny. 
 
Obsah:  Rozdělen do 5 oblastí: přirozená cvičení – atletika 

obratnost – gymnastické dovednosti 
manipulace s míčem 
rozvíjení poznání 
netradiční činnosti 

 
Pohybové dovednosti  - náplní je celoroční činnost s nácvikem jednotlivých 
pohybových úkolů zařazených do cvičebních jednotek a jejich následné plnění. 
Výsledkem je pak zdokonalení koordinovaných pohybů, možnost zvyšování počtu 
opakování a především zautomatizování pohybů v obměnách a obtížnějších 
podmínkách. 
Rozvíjení poznání  – činnosti vhodné k zařazení do odpočinkových chvilek cvičebních 
jednotek. 
Netradi ční činnosti  - akce konané převážně mimo cvičení v MŠ - např. společné akce 

s rodiči (Den rodin, Den zdraví – jaro 2023) 
 
Projekt je rozd ělen do 3 kategorií podle v ěku:  
Kategorie 1:    3 – 4 roky 
Kategorie 2:    4 – 5 let 
Kategorie 3:    5 – 6 let 
 

Součástí projektu jsou pracovní sešity pro každé dítě, každou věkovou kategorii, 
s různými stupni obtížnosti. Děti mají sešity v MŠ – dosažené výsledky průběžně 
zaznamenávají (samolepky dovedností, zvířátek) do odpovídajících listů (pomoc p. 
učitelek a školních asistentů) a v závěru roku proběhne vyhodnocení s následnou 
„přehlídkou“ získaných sportovních dovedností a vědomostí – za účasti rodičů 
(společné sportovní odpoledne na školní zahradě). 
 

Děti jsou motivovány zvířátky, která je provází jednotlivými činnostmi. Zvířátka 
jedou do světa vláčkem, projedou pět světadílů. Na cestě je provází sokolík Pepík .  
V Africe se setkají s kobylkou Emilkou, (přirozená cvičení, šedá barva), v Asii 
s opi čkou Hani čkou (obratnost, žlutá barva), v Austrálii s ježečkem Mare čkem 
(dovednosti s míčem, zelená barva), Evropou je provede veveruška V ěruška (rozvoj 
poznání, modrá barva) a Amerikou beruška Danuška (netradiční činnosti, červená 
barva). 
Ke spolupráci zveme i rodi če dětí – v každé věkové kategorii je jeden úkol vhodný ke 
společnému nácviku pro rodiče spolu s dětmi.  
Bližší informace jsou k dispozici na každé třídě… 
 

   CVIČTE S NÁMI A SE ZVÍŘÁTKY    
 

Více info na www. sokol.eu Aktualizovala: Alena  Melkusová, září 2022 



 

 
6/ KULTURNÍ AKCE NA ROK 2022-20223 
 
ZÁŘÍ 
15. 9. v MŠ 10:15  Divadlo z bedny 

Program: „Kocour v botách“ 60,- K č 
 
ŘÍJEN 
19. 10. v MŠ 9:00  Téměř divadelní společnost 

Program: „Nafrn ěná princezna a Dev ět jednou ranou“ 50,- K č 
 
LISTOPAD 
16. 11. v MŠ 10:00  „Dravci“ - ukázka sokolnictví 50,- Kč 
 
22. 11. v MŠ 8:30  Divadelní společnost Matýsek 

Program: „B řichbulín aneb cesta do zem ě skřítků“  55,- K č 
 
PROSINEC 
2. 12. v MŠ 10:00  Divadlo Okýnko 

Program: „Kouzelná truhli čka“ + Mikulášská nadílka  60,- K č 
 
LEDEN 
25. 1. v MŠ 8:30  Kino do škol 

Program: „Polaris“ 65,- K č 
 
ÚNOR 
21. 2. v MŠ 9:00  Kouzelník se psem 

Naučně - zábavný program s pejskem Edou 70,- K č 
 

BŘEZEN 
15. 3. v MŠ 10:15  Hudební divadlo Bambini 

Program: „Popletené pohádky“ 55,- K č 
 
DUBEN 
V MŠ 8:30   ZkusToZdravě – Projekt zdraví dětem 

Program: „Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem“ – předšk. 
děti 65,- Kč 

 
KVĚTEN 
V MŠ 8:30   ZkusToZdravě – Projekt zdraví dětem 

Program: „Jak jel Zdravík do ZOO“ - ml. děti 65,- Kč 
 
ČERVEN 
Mimo MŠ   Školní výlet – bude upřesněno 
 
 
Program může být změněn nebo upraven dle dalších nabídek, návrhů nebo 
podmínek. 
 
 
 
Zpracovala: Mgr. Novotná Štěpánka, září 2022 
 
 



 

 
7/ Výpravy za poznáním pro školní rok 2022-2023 
 
 
Prozatím uvádíme plán výprav na I. pololetí školního roku, další výpravy budou 
upřesněny. 
 
 
Září:   

 Adaptace  dětí na nový kolektiv 
 
 
Říjen:   

 18.10.2022 Den otevřených dveří na SZVŠ Rudolfovská, Č.B. = školní statek 
/zemědělská technika, domácí zvířata/ 
 

 Účast ve florballovém turnaji „Mistráček“ /celoroční projekt, během roku 
proběhnou 4 turnaje, vystřídají se všechny předškolní děti, termíny budou 
upřesněny podle pokynů organizátorů/ 

 
 
Listopad:   

 Procházka podzimní přírodou /pozorování změn v přírodě/ 
 
 
Prosinec:   

 Návštěva Jihočeského muzea v Č.B. – třídní akce jednotlivých tříd 
 

 Staročeské Vánoce ve městě – vánočně nazdobené město - třídní akce 
jednotlivých tříd 
 

 Florbalový turnaj Mistráček 
 
 
 

Na 2. pololetí plánujeme a v čas up řesníme: 
 

 Návštěva Planetária 
 Návštěva železničního depa 
 Návštěva Domu umění 
 Turnaje ve florbalu Mistráček 
 Výpravy do přírody 

 
 

Naše výpravy značně komplikuje výstavba dálnice v okolí MŠ. Přerušila nám 
všechny cesty do okolí, chodník při Ledenické silnici prochází velkým provozem, 
využití MHD pro obě cesty nás omezuje časově…  
Proto změny vyhrazeny, informace o aktuální výpravě budou vždy na dveřích třídy, 
webu školy nebo rozeslány prostřednictvím Klubu rodičů na e-mailové adresy. 

 
 

 
 
Vypracovala: Vlasta Zajícová, září 2022 



 

 

8/ Evaluace TVP 2022/2023 * kritéria pro autoevaluaci třídních kurikul  
Provádí se  1x ročně, v červnu, za každou třídu. 
 
Obsah ro ční autoevaluace t řídního kurikula:  
1/ Charakteristika třídy: věkový rozsah, národnost, diagnostika, SVP, lateralita 

• počet dětí, chlapců, dívek, počet předškoláků/OŠD v daném roce (děti 
nejmenovat) 

• docházkovost v %: 
 

2/ Přehled akcí za třídu /ne za školu /: 
3/ Plnění vzdělávacích cílů ve třídě, podle ŠVP: 

• kolik témat. částí bylo zařazeno ve škol. roce 
• nejvíce zařazované témat. části, z jaké oblasti ŠVP, provázanost se SUKy. 
• zdravotně preventivní programy 
• způsob, průběh a výsledky distančního vzdělávání 

 
4/ Naplňování Ročního třídního kurikula: 

• kde jsou rezervy, co trvá dát do plánu RTK na příští školní rok 
• používat zkratky – a + 

 
5/ Materiální a technické podmínky ke vzdělávání: 

• jak se zlepšily materiální podmínky 
• co by se dalo zlepšit, návrhy řešení, hlavně pro vás samotné nebo  

jak se budete podílet na vylepšení mater. podmínek 
 
6/ Výsledky vzdělávání:  

• úroveň klíčových dětských kompetencí: /Portfolio, Formální kurikulum, 
výsledky FK v SUKách–filtrování/ 

• úvaha (pokroky, stagnace, na jakou oblast se zaměřit),  
• PLPP, děti s SVP, spolupráce s asistenty /AP, ŠA/ 
• logopedická péče 

7/ Spolupráce s rodinou, veřejností, sponzorování, akce s rodiči za třídu: 
• kladné odezvy X nespokojenost rodičů  
• řešení konfliktních situací a návrhy, výsledky, ponaučení 
• zájem rodičů o konzultační dny, porovnání oproti loňskému roku 
• vyhodnocení dotazníků 

 
8/ Sebereflexe pedagogických pracovníků – sebevzdělávání, DVPP, vzájemné 
hospitace: 

• druhy a formy sebevzdělávání, absolvované semináře, webináře 
• přínosy pro práci s dětmi, pro seberozvoj 
• vzájemné hospitace u kolegyň, spolupráce mezi kolegyněmi 
• potřeby do dalšího období, na čem je třeba zapracovat, co se osvědčilo, 

doporučení na další šk. rok 
• v jaké oblasti se bude uč. chtít dále vzdělávat – výhledy na další období 
• vedení PG praxí – postřehy, náměty, přínosy X zápory, doporučení 

 
9/ ZÁVĚRY za školní rok, doporučení a další kroky na příští období: 

• dát do ročního TK na další školní rok + zodpovědnost, termíny 



 

 
• děti s OŠD – na jakou oblast se zaměřit 
• co nám vyhodnocování SUKů za třídu přineslo?   

/% pokroky v oblastech, v tabulce dělíme mladší a starší děti, hodnotíme I. i II. 
pololetí, zhoršení, rezervy v oblasti, hodnoty u dětí předškolních a s OŠD/ 

• návrhy na vylepšení podmínek v MŠ 
• úkoly pro zlepšení vých-vzděl. práce pro učitelku na třídě /využijeme při 

sestavování ročního tř. kurikula/ 
• návrhy na vzdělávání učitelek/DVPP/ 

 
Další ro ční evaluace:   
Spolupráce MŠ x ZŠ: zodpovídá L. Špilauerová 
Keramická dílna: zodpovídá E. Cislerová, P. Studená, Mgr. Š. Novotná 
Arte dílna: zodpovídá Bc. M. Novotná 
Cizí jazyky: zodpovídá Bc. G. Vávrovská 
Dopravní projekt: zodpovídá H. Nekolová 
Ekologie: zodpovídá E. Cislerová 
Kultura: zodpovídá Mgr. Š. Novotná 
Výpravy za poznáním + sport. aktivity: zodpovídá V. Zajícová 
DVPP: zodpovídá A. Melkusová 
 
 
Termín odevzdání v elektronické podob ě: do 30. června 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

D/ Kolektiv zam ěstnanc ů MŠ ve školním roce 2022–2023 
 
Ředitelka školy : Bc Alena Irholcová 
 
Učitelky na jednotlivých t řídách: 
 
 
   Bc. Gabriela Vávrovská 
1. ČÁPI    Hana Nekolová 

Asistent pedagoga Jiřina Řezáčová 
 
 
 
 
2. RYBKY   Bc. Alena Irholcová, ředitelka školy 
   Mgr. Štěpánka Novotná 

Lenka Špilauerová 
 
 
 
3. BROUČCI   Vlasta Zajícová 
   Kateřina Vazačová 
 
 
 
4. MOTÝLCI   Bc. Marcela Novotná 
   Alena Melkusová, zástupkyně ředitelky MŠ 
 
 
 
5. ŽABKY   Pavla Studená 
   Eva Cislerová 
 
 
 
Školní asistentka: Kateřina Holá 
 
 
Provozní zam ěstnanci: 

 Kateřina Holá – školnice + uklízečka /Motýlci/ 
 Hana Kamenická – uklízečka /Broučci, Žabky/ 
 Marcela Schubertová – uklízečka /Čápi, Rybky/ 
 Jiřina Fišerová – uklízečka /kanceláře, sklad prádla/ 

 
 Bc. Zuzana Rýparová – účetní, ekonomka MŠ 

 
Školní stravovna 

 Eva Jungová – vedoucí školní stravovny 
 Iveta Steierová – vedoucí kuchařka 
 Hana Švecová – kuchařka 
 Hana Viktorová – pomocná síla v kuchyni 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školní kurikulum podpory zdraví 
v Mateřské škole U Pramene České Budějovice 

 
 
 

vydáno: září 2022 
náklad: 6 kusů 

 
spolupracoval kolektiv učitelek MŠ U Pramene 

graficky upravila: Bc. Alena Irholcová  
tiskla a vydala: Bc. Alena Irholcová 

MŠ U Pramene Č. Budějovice 
 

 


