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Obsah třídního vzdělávacího programu: 

 charakteristika školy a její zaměření 

 charakteristika třídního vzdělávacího programu 

 grafické zpracování tematických bloků 

 metodická náplň činností dle rámcového programu 

                           1. dítě a jeho tělo 
                          2. dítě a jeho psychika 
                          3. dítě a ten druhý 
                          4. dítě a společnost 
                          5. dítě a svět 
 
 průběžné vzdělávací cíle a pravidla soužití 

 zpracované projekty 

- ekologický 

- výtvarný 

 evaluace vzdělávacího procesu 

 zpracované měsíční a týdenní tematické bloky s konkrétní náplní činností (vedeny zvlášť) 

 zpracované klíčové kompetence v tabulkách rozvoje dětí (vedeny zvlášť) 

 měsíční a týdenní bloky s cílem vzdělávání dětí, očekávanými výstupy, nabídkou činností a 

konkretizovanými výstupy jsou vedeny zvlášť jako příloha. Jsou ve třech provedeních, pro 

každou třídu zvlášť dle zaměření a věku dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Charakteristika mateřské školy 

Forma MŠ    

- dvě třídy – 1.třída „Včelky“, 2. třída „Žabky“ 

- 8 zaměstnanců na různý úvazek  ( 4 učitelek, 4 provozní  zaměstnanci,  

- cílová kapacita – 90 dětí  pro školní rok 2017 – 2018 48 dětí 

     MŠ je v provozu od r. 1990, kdy byla postavená jako druhá mateřská škola na sídlišti Sosna. První 

mateřskou školou je MŠ na ulici Habrová, která je staršího data. Naše MŠ je vybudována v okrajové 

lokalitě sídliště, spadá v nynější době pod vedení 7. ZŠ Kaštanová, která je rovněž umístěna na 

stejnojmenném sídlišti společně s MŠ Habrovou. 

     MŠ je v budově sídlištního typu, dvoupodlažní, koncipována na 3. třídy (celkem 72 dětí). Nyní jsou 

obsazeny pouze dvě třídy, třetí třída je využívána jako tělocvična, relaxační místnost, místnost na 

různé kulturně vzdělávací akce, tvořivé dílny s rodiči apod. Je umístěna v blízkosti lesní lokality a 7. ZŠ 

Kaštanová s estetickým zaměřením. Vlivem těchto faktorů je odvozeno i zaměření MŠ na ekologickou 

a estetickou výchovu, s prvky alternativního programu „Začít spolu“. Toto zaměření je plně 

podpořeno odbornou způsobilostí pedagogického sboru, školeného v ekologickém projektu VITA, 

výtvarnými kurzy a školením pedagogických dovedností v programu „Začít spolu“.  Pedagogicko-

vzdělávací systém MŠ je zpracován na základě „Rámcového programu“, formou školního 

vzdělávacího plánu, jehož součástí je i třídní vzdělávací program se sejným názvem „Svět plný 

barevných kamínků“. 

     Naším cílem je vytvářet mateřskou školu pro děti veselou a poutavou. Zabezpečujeme tento cíl 

výzdobou po chodbách, schodištích, prostorách na odděleních dětí tak, aby bylo použito dětské 

tvořivosti a námětů zručných pedagogů. Pro rodiče a děti by mělo být patrné, že naším prvořadým 

úkolem je přibližovat okolní svět dětem tvořivostí, zručným zpracováním témat a barevností – jako je 

svět barevných kamínků. Mateřská škola prošla v letošních letních prázdninách velkou rekonstrukcí. 

Zateplení budovy, nová plastová okna, obnova starých nátěrů na vchodech při vstupu do budovy, 

nové vybavení přípravných kuchyněk, umývárna a toalety dětí ve 2. třídě a pastelové vymalování 

interiéru školy udělalo z všedního zastaralého objektu krásnou barevnou školku v „novém kabátku“. 

Rodičům i dětem se tento uskutečněný projekt velmi líbí. Při mateřské škole je zahrada pro děti na 

pobyt venku s pískovišti, dětským zahradním dřevěným nábytkem, lavičkami a okrasným záhonem 

kvetoucích keřů a jehličnanů. Je zdrojem pro veškeré využití dětí. Zahrada je nově rekonstruována 

v přírodním stylu. Projekt se jmenuje „Orlí hnízdo“ a je součástí TVP. 

     Dalším cílem je přitáhnout rodiče dětí do dění v MŠ tak, aby si prostředí MŠ oblíbili a chodili k nám 

rádi společně s dětmi. K tomu nám slouží různé sportovní, kulturní akce a pracovní dílny, ve kterých 

společně tvoříme z hlíny a jiných výtvarných materiálů. Spolupracujeme i s jinými subjekty, 

organizujeme nadstandardní akce. 

     Chceme plně zachovat přirozená práva a potřeby dětí, osobně je rozvíjet tak, aby rozuměly 

okolnímu světu a aby byly v něm šťastné. 

 

 
 



Charakteristika třídního vzdělávacího programu 

TVP MŠ Sosnová 367, Třinec je součástí ŠVP, je koncipován jako pracovní dokument. Má název „Svět 

plný barevných kamínků“. 

 Je určen pro konkrétní pracovní náplň vzdělávacího programu pro 1 – 2 třídu.  

Hlavní cíle předškolního vzdělání:  

Hlavní myšlenkou programu je působit na dítě tak, aby vzděláváním a výchovou v mateřské škole „se 

narodilo“ dítě, schopné se plnohodnotně uplatnit v celé škále barevného dění světa. Proto je náš ŠVP 

nazvaný „Svět plný barevných kamínků“. Vycházíme ze základu RVP, kde respektujeme jeho základní 

vzdělávací cíle: 

1. Rozvíjení dětí a jeho schopnosti učení 

2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

3. Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí 

Součástí TVP jsou vnitřní projekty MŠ: Estetika, Ekologie 

- Tyto projekty plně vycházejí z aktuálního zaměření MŠ ve spolupráci se 7. Základní školou 

Třinec, ze vzdělávacích seminářů pedagogů (mají osvědčení a certifikáty) a z polohy objektu 

MŠ. K realizaci mají učitelky MŠ osobnostní i odborné předpoklady. Proškoleny byly mimo 

jiné v projektu Začít spolu, Logopedická prevence, Polytechnické vzdělávání, Osobnostní růst, 

Zdravověda, Pedagogicko-psychologická reflexe aj. 

- Učitelky zvolily pro svou práci konkrétní činnosti a prostředky, vždy s ohledem na věk a 

individuální zvláštnosti jednotlivých dětí. Určily způsob a realizaci činností, doplňují projekt o 

různé akce a vytváří specifické vzdělávací programy – projekty, výlety, dílny pro rodiče, 

kroužky, nadstandardní aktivity jako je angličtina pro předškolní děti, logopedické chvilky, 

křesťanské půlhodinky, pohybová cvičení, netradiční výtvarné techniky.  

- Modifikace TVP je pro všechny třídy dle požadavků dětí. Tematické bloky jsou stejné, učitelky 

na třídách volí různé vzdělávací metody dle týdenních plánů, věku dětí a zaměření třídy. 

Každá třída si volí svá podtémata na jednotlivé týdny. 

- TVP plně vychází ze ŠVP. 

- Pedagogové TVP tvořili ve vzájemné spolupráci a dohodě tak, aby vyhovoval jejich práci. 

Součástí TVP je průběžná analýza, evaluace činností (zpracována měsíčně) s využitím zjištěných 

informací a výsledků – třídní diagnostika dětí, činností. 

Třídní vzdělávací program je zpracován podle publikace „Barevné kamínky“, ověřené pedagogy 

mateřských škol se zakomponováním hlavních cílů v pěti oblastech Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání. Pro snadné zapamatování, novou formu a přehlednost 

reprezentují tyto oblasti kamínky pěti barev. Z těchto kamínků – oblastí je sestaven tematický blok 

„Svět plný barevných kamínků“ s deseti tématy, které dále dotváří učitelky MŠ s využitím podtémat -

oblastí  - barevnou mozaiku jako fungující celek výchovné činnosti.  Cílem pro naši práci je vytvořit co 

nejbarevnější mozaiku – skladbu – vzájemně se ovlivňujících a propojených oblastí  - kamínků. 



Vzdělávací činnost je zpracována do 10-ti tematických bloků s podtématy.  (viz. přílohy) 

 Je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti, potřebu objevovat nové 

věci vede k individuální práci s dítětem.   

  Probouzí v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i 

odvahu ukázat, co vše už samo umí.                                                                                                                     

 Nepředkládá dětem jen hotové návody, ale umožňuje hledat samostatné cesty tvořivým 

myšlením a vlastním nápadem. 

Náš třídní vzdělávací program má zakomponovaný povinný obsah pěti interakčních oblastí, které 

respektují vývoj dítěte. Tyto oblasti jsou propojeny barevnými kamínky, ze kterých pedagog sestavuje 

barevnou mozaiku – fungující program, v němž se snažíme, aby se cíle a kompetence dítěte na sebe 

navazovaly a doplňovaly se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co znamenají jednotlivé barevné kamínky?  

 MODRÝ KAMÍNEK – DÍTĚ A JEHO SVĚT 
 

 MODRÁ barva, 
     barva nebe, vzduchu, vody 

Oblast: BIOLOGICKÁ 
Záměr vzdělávacího úsilí: 
          Stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu, 
zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové i manipulační  
dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům. 
 

 ŽLUTÝ KAMÍNEK – DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 
 

 ŽLUTÁ barva, 
  barva slunce, slunce ovlivňuje naši psychiku 

Oblast: PSYCHOLOGICKÁ 
Záměr vzdělávacího úsilí: 
          Rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací 
procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativitu a 
sebevyjádření. 
 

 ČERVENÝ KAMÍNEK – DÍTĚ A TEN DRUHÝ 
 

 ČERVENÁ barva, 
        barva lásky, pochopení, láskyplných vztahů, přátelství 

Oblast: INTERPERSONÁLNÍ 
Záměr vzdělávacího úsilí: 
          Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich 
vzdálenou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 
 

 BÍLÝ KAMÍNEK – DÍTĚ A SPOLEČNOST 
 

 BÍLÁ barva, 
             barva slavností a slavnostního oblečení 

Oblast: SOCIÁLNĚ KULTURNÍ 
Záměr vzdělávacího úsilí: 
          Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života lidské společnosti i do světa kultury a umění, 
pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecné, 
uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. 
 

 ZELENÝ KAMÍNEK – DÍTĚ A SVĚT 
 

 ZELENÁ barva, 
    barva přírody, stromů, trávy, ekologie 

Oblast: ENVIRONMENTÁLNÍ 
Záměr vzdělávacího úsilí: 
          Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní 
prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit 
základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. 
 
  



Grafické zpracování tematických bloků a podtémat třídního vzdělávacího programu 

 

1. Hurá do školy 

 

 

 

1.třída : Poprvé ve školce             2.třída : Po prázdninách            3.třída: Co jsme zažili o prázdninách 

Nový kamarád                                 Kamarádi ze školky                    Kdo je kamarád 

Moje máma a táta                          Moje rodina                                Naše školka 

 

 

    2. Co zajímalo myšku Zvídalku 

 

1.třída: Zvědavý vrabec                 2.třída: Sklízíme úrodu na poli       3.třída: Plody podzimu 

              Šel zahradník do zahrady              Naše zahrádka                                  Kam jde spát zahrada  

              Medvěd a jeho kamarádi              Lesní zvířátka                                    Za zvířátky do lesa                

 

 

         3. Co se děje s přírodou 

 

1.třída: Vítr čaruje                            2.třída: Vítr fouká do komína            3.třída: Barevný deštník 

              Hlava, ramena, kolena, palce         Máme rádi svoje tělo                          Větřík Petřík 

              Kamarád je nemocný                       Nemocný  kamarád                             Princezna Zuběnka 

 

 

 

                                                                             4. Vánoční čas 

 

1.třída: Mikuláši, Mikuláši      2.třída: Přijde Mikuláš s čertem           3.třída: Mikuláš 

             Před vánocemi                          Vánoce se blíží                                        Pohádkový svět  

                                                                  Máme rádi pohádky                              Vánoce 

     

 

 

 

 

 

 



                                                                          5. Kamarád Mrazík 

 

 

1.třída: Zima kraluje                  2.třída: Hrajeme si na sněhu      3.třída: Zápisy do ZŠ 

              Hra na školu                                Karneval                                         Mrazík jede na hory  

              Karneval                                      Učíme se hrou                                Kde má Mrazík čepici  

 

                                                           

6. Cestujeme letem světem 

 

 

1.třída: Pekař peče housky                        2.třída: Profese                      3.třída: Návštěva ve u Šmoulů  

              Od rána do večera                                       Jak trávíme čas                      Cestujeme po Česku 

             Cestujeme s medvídkem PÚ                       Cestování                                Sněhové království 

 

                                                                          

7. Voláme sluníčko 

 

 

1.třída: Včelka v trávě        2.třída: Příroda se probouzí       3.třída: Sluníčko probudilo Sněženku 

              Když jaro ťuká                      Jaro přichází                                  Sněženka chce poznat všechna  RO 

              Dýchlo na nás jaro              Jarní zahrada                                  Kouzelná zahrada 

                                                             Svátky jara 

 

 

 

                                                                           8.  Naše zvířátka 

 

1.třída: U nás doma                         2.třída: Na statku                              3.třída: Co to slyším? 

              U potoka                                            U vody                                                 Ztracený zajíček 

              U nás v lese                                       Zvířátka ve volné přírodě                 Naše řeka Olše 

 

 

                                                         

 



                                                                           9. Máme se rádi 

 

1.třída: Koho mám nejraději       2.třída: Mám rád svoji rodinu      3.třída: Kdo se mnou bydlí? 

              Svátek maminek                            Maminky mají svátek                   Už jsem velký pomocník 

              Mája a Vilík objevují svět             Barvy jara                                        Moje maminka 

 

                                                        

                                                                        10. Už jsem velký(á) 

 

1.třída: Děti mají svátek                 2.třída: Oslavíme svátek dětí                          3.třída: Děti světa 

              Kouzelná knihovna                          Kniha- přítel člověka                                        Všechno zvládnu 

                                                                          Žijeme na Zemi                                                 Naše planeta                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metody a formy práce 

-podklad pro zpracování konkrétních úkolů a témat obsahu vzdělání v MŠ 

A/ Dítě a jeho svět: 

 přirozené pohybové činnosti (sezónní, turistika, míčové hry, sport) 

 manipulační hry s náčiním 

 zdravotní prvky – dechová, relaxační, vyrovnávací cvičení, grafické procvičování, jemná 

motorika, zdravověda „Když Alenka stůně“ 

 smyslové hry 

 hudebně pohybové hry, tanec 

 sebe-obslužné činnosti 

 poznávací činnosti (okruhy – zdraví, tělo, nebezpečí úrazů, TV, sport, relaxační činnosti, 

životospráva) 

 ekologické aktivity – úklid zahrady 

 výtvarné aktivity s pohybem – velké kreslící techniky na zdech, průlezkách, tabulích, 

plakátech 

B/ Dítě a jeho psychika: 

 Jazyk a řeč – výslovnost, samostatnost, vyjadřování, formulovat otázky, nová slova, paměťové 

texty, vyprávět příběh, rozhovory, popis, prohlížení literatury, knihovna, recitace, 

dramatizace, hry se slovy, opis, porozumět slyšenému, chápat vtip, humor, rozlišovat začátek 

a konec slabik, hlásek, tvořit rým, synonyma, homonyma, antonyma, sledovat očima zleva 

doprava, rozlišovat symboly, písmena, číslice 

 Poznávací schopnosti a funkce myšlenkové operace, představivost, fantazie, smyslové hry + 

námětové hry, tvořivé hry, přímé pozorování, zkoumání vlastností – experimenty, hry 

k cvičení paměti, práce s knihou, médii, vyjádřit myšlenky, vše umět pojmenovat, důležitost 

poznání s odhalením rysů, znaků, hodnot, postupovat podle pokynů, základy matematiky, 

rozdíly, prostorové pojmy, čas, kognitivní problémy, krátké texty, vyjadřování představivosti, 

tvořivé (konstruktivní, VV, HV, PV, dramatické) 

 Sebe-pojetí, city, vůle, mravní vlastnosti, estetická činnost, vliv prostředí, důvěra, podpora 

osobnosti, hry na vytrvalost, námětové hry o rodině, výlety, akce 

C/ Dítě a ten druhý: 

 pozitivní příklady – osobní, literární, fantazijní 

 sociální hry – hra rolí, dramatizace, hudební a smyslové hry 

 hravé činnosti – verbální komunikace: dítě x dítě, dítě x dospělý 

 činnosti o respektu druhých 

 situační příběhy o řešení konfliktů 

 společné aktivity – hry, činnosti, kulturní akce 

 rozvoj mravních vlastností 

 znát pojmy – soukromí, bezpečnost, vztah k ostatním lidem 

 činnosti ve dvojicích, skupinách 

 pohádková četba a příběhy, bajky, aj. 



D/ Dítě a společnost: 

 vytvoření pohodového prostředí, esteticky uceleného 

 poznávat vnější hodnoty věcí a lidské práce 

 vzory chování – pozitivní, negativní 

 návštěvy exkurzí, výstav, kulturních akcí 

 zvyky, tradice, lidová slovesnost, řemesla 

 respektování pravidel – společenských, vztahových 

 tvořivost a tříbení vkusu 

 spoluúčast dětí na činnostech, akcích 

 hry slovesné, literární, dramatické, konstruktivní, námětové 

E/ Dítě a svět: 

 poznávání světa – příroda, technika, kultura, okolí MŠ, výlety, procházky 

 ekologické hry – viz.ekologický projekt 

 poznávání jevů, dějů, objektů, okolí 

 vnímání rozdílů světa, změny přírody 

 životní prostředí 

 smysluplné pracovní činnosti – manipulace, experimenty 

 pěstitelské a chovatelské činnosti 

 kognitivní činnosti – otázky a odpovědi, diskuse, poslech a objevy 

 řešení přirozených a modelových situací 

 poznávat místo, kde bydlím, tradice 

 práce s knihami, encyklopedie, texty 

 

Průběžné cíle a pravidla soužití 

V rámci celého vzdělávacího procesu jsou měsíčně plněny průběžné vzdělávací cíle a pravidla soužití 

dětí v kolektivu. Pedagogové jsou si vědomi, že vzdělávání a výchova dětí v tomto směru je 

každodenní, usilovná a zaměřena na okamžitou situaci, individuální záměr, vždy dle potřeb dětí.  

Je především dbáno na: 

 morální aspekty ve výchově – výchova dětí k rozvoji jejich charakterových a povahových 

vlastností, společenského chování, sociálního cítění, vstřícnosti k ostatním dětem, pravidel 

slušného chování 

 sebe-obslužné pracovní návyky – výchova dětí k rozvoji pracovních činností spojených 

s oblékáním, údržbou pořádku, úklidu v šatnách a třídních prostorách, vědomí o svých věcech 

 hygienické návyky dětí–výchova dětí k základním potřebám v oblasti čistoty a péče o své 

zdraví při každodenních situacích v MŠ 

 denní stolovací návyky – výchova dětí k základům kultivovaného a správného stolování, 

úchopu hrnku, držení lžíce, čistoty a estetiky při jídle, správného sezení u stolečku. 

 

 



Ekologický projekt 

   Naše MŠ se zaměřuje na ekologii. Všechny učitelky prošly ročním i dvouletým kurzem s ekologickým 

zaměřením, který vedli lektoři občanského sdružení VITA. Našim cílem je vzbudit u dětí lásku i vztah 

k přírodě, chránit ji a poznávat všemi smysly. Budeme pracovat už s připraveným projektem v MŠ 

podle brožury – „Ekologická výchova nejmenších a malých od Dany Novákové“ (viz. týdenní plány). 

Září – Naše okolí 

podněty: 

 kámen-    sběr (tvrdost, barevnost, velikost), malba 

 voda -    koloběh v přírodě, filtrace vody 

 písek       -    stavba zdí, malta 

Říjen – Kouzlo podzimu 

podněty: 

 listy    -    sběr (lisování), malování, lepení, dokreslování 

 plody  -    rozlišování (výstavka), určování stromů jehličnatých, listnatých, keře 

Listopad – Stromoví mužíčci 

podněty: 

 semena          -  sběr semen z různých druhů trav a květin 

 jádra, pecky  -  sběr jader a pecek z ovoce, zeleniny (sušení) 

Prosinec – A co v zimě? 

podněty: 

 pokusy se sněhem  -  jak dlouho vydrží sníh, koule za oknem a ve třídě (čistota), pozorovat 

tvary vloček na černém výkresu 

Leden – Staráme se o zvířata 

podněty: 

 krmítka, ptáci    -  výroba krmiva pro ptáky (salám, slunečnice), sypání zobu do krmítek 

 potrava, zvířata   -  třídění potravy pro zvířata 

Únor – Cesta za pokladem 

podněty: 

 sběr hliníku   -   zaměření na třídění odpad 

Březen – Příroda se probouzí 

podněty: 

 květiny   -   sběr prvních květin, pozorování pod lupou 

 pokusy    -   klíčení fazole, větviček 

Duben – Otevírání jara 

podněty: 

 ptáci        -    pozorovat návrat ptáků, charakteristické znaky 

 stromy   -    popis stromů (pupeny, listy, druhy) 

 květiny  -    sběr, lisování, založení herbáře 

Květen – Šetření vodou 

podněty: 

 koloběh vody  -  upevňování znalostí ze září, malování na téma „O kapičce Aničce“ 

 voda                 -   druhy vodních toků, užitek 

Červen – Indiánská šoulačka 

Podněty: 

 půda    -    sledování života hmyzu lupou (hra na indiány) 



Výtvarný projekt 

Proč jsme se rozhodli více se soustředit na estetickou úroveň v MŠ? Předně proto, že: 

 výtvarné cítění a jeho projev je přirozenou vlastností u dětí 

 příjemné estetické prostředí MŠ rozvíjí fantazii, představivost, kreativitu dětí, rodičů i 

zaměstnanců. MŠ je zasazena (z části) do pěkné přírodní lokality (řeka Olše, les, oblast 

Jahodná) 

 jsme profesionálně v oboru výtvarné výchovy (estetiky) proškolené – kurzy, výtvarné dílny, 

keramika aj. 

 jsme propojeni s činností 7.ZŠ, která dbá na vysokou estetickou úroveň 

 víme, že v pěkném prostředí MŠ se všichni cítí dobře 

 své estetické cítění obohatíme návštěvou kulturních akcí, výstav apod. 

 děti jsou dopoledne vedeny tvořivě a kreativně v různých výtvarných činnostech (viz.měsíční 

a týdenní plány) 

 nenásilnou formou, prostřednictvím keramických a výtvarných dílen, se snažíme vtáhnout 

rodiče i děti do činností v MŠ tak, abychom se stmelili v jeden celek. Jen tak, v rámci úzké 

spolupráce a v silné sociální skupině lidé, kteří mají stejný cíl, se daří vykonat kus tvořivé 

činnosti. 
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1. suché aranžmá - ikebany (kůra, kámen) ano
2. zdobíme přírodninami, výroba rámečku ano ano ano
3. skládáme z papíru - dekorace do bytu, MŠ ano

1. malba na  hedvábí - šá l , obrázek, šátek atd.

2. malba eko barvami  - květináče, ta l íř

3. malba temperou na sklo - opačná technika

ano ano ano

1. výroba kytek z krepového papíru ano
2. výroba květin z papírových provázků

3. výroba dárkové krabičky z vlni tého, přírod.pap.

4. adventní věnce - výroba z přírodnin, růže z l i s tí ano ano ano

ano
2. závěsné koule - ozdobné s tužky 

4. moduri t, vizovické pečivo - vánoční ozdoby

ano
ano

2. ubrousková technika  - květináče, obrázky na  s těnu

3. malování na  sklo - s lupovací barvy

ano

2. malba tuš í a  temperou na sklo - obrázek

3. čarodějnice - výroba z texti lu, moduri tu ano

1. výroba kras l ic - technika  s lámou, voskem

2. výroba kras l ic - dírkování, drátkování ano ano
ano

ano ano

3. vizovické pečivo - dárek pro maminku

ano

1. kresba a  otisk na  texti l  - fixy, barva ano

3. výroba postaviček z kukuřičného šustí

ano

(v odpoledních hodinách)

TEMATICKÝ PLÁN VÝTVARNÝCH DÍLEN

pro rodiče, děti, zaměstnance

splnění v roce
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4.dýňování

5.

5.

4.zdobení s tromu - při  vchodu

5.

5.

5.

3. výroba koš íků z novin

4. vel ikonoční dekorace - za jíčci

1. malba na  sklo  vi tráž

m
ěs

íc

námět dílny (možné obměny a kreace)

5.vánoční dekorace

5.

4.

 

2. malba na  porcelán - hrníčky

2. výroba látkových hraček

4. malba - okrasné kameny

1. výroba svícnů - koření, ovoce

3. zvonečky - výroba z květináčů

1. vystřihovánky na  okna

1. keramika  - výroba dle fantazie

pr
os

in
ec

le
de
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ún

or
bř

ez
en

du
be

n

4. zimní pokusy

5.



Evaluace vzdělávacího procesu 

Zaměstnanci MŠ chápou evaluaci jako nezbytný proces vzdělávání. Je rovná s přímým plánováním, 

projektováním. Tím, že práci hodnotíme, rozebíráme dílčí úseky, projednáváme, u dětí 

diagnostikujeme – tím chceme docílit zlepšení, osvědčení naší kvality práce. Jen tak postoupíme o 

krůček dál. Je možné, že léty ověřenými zkušenostmi zcela změníme způsob evaluace. Každý rok 

uplatníme jiné metody, jen tak vytřídíme nesrovnalosti. 

Snažíme se zaměřit na průběžné sledování a hodnocení jednotlivých pokroků u dětí, které si osvojují 

při konkrétní činnosti v rámci denního plánu činností. Učitelky konkrétně hodnotí, jak se děti cítily, co 

se naučily a co se povedlo x nepovedlo. Snažíme se děti nehodnotit na úspěšné nebo neúspěšné, ale 

jak se děti naučí to, co potřebují, jaká je optimální cesta vzdělávání. Pedagog hodnotí jednotlivé 

bloky, celou svou třídu dětí, jednotlivé výkony dětí i sebe sama (sebereflexe). Na úrovni školního 

programu, hodnotí především podmínky, cíle a záměry ŠVP, práci pedagogického sboru. Pedagogové 

jsou rovněž hodnoceni ředitelem školy, vedoucími pracovníky, samotnými pedagogy, rodiči. 

Evaluační proces v MŠ dělíme: 

 Vnitřní – třídní charakter = činnost učitelky na třídě, její samostatně zvolené metody a způsob 

práce s dětmi, diagnostika dětí, kontrola plnění výchovně vzdělávací práce s ročním plánem, 

měsíční evaluace v tematických plánech, zpracování konkrétních tabulkových systémů pro 

hodnocení úrovní vzdělávání v procesu učení u dětí – dlouhodobý úkol v rámci diagnostiky 

dětí. Vedeno na každé dítě zvlášť. 

 Vnější – školní charakter = činnost řídící učitelky v hodnocení hospitačních činností a všech 

zaměstnanců, kontrola cílových úkolů MŠ za uplynulé období, plnění tematického plánu, 

aktivit dětí, splnění návaznosti a posloupnosti TVP – ŠVP, výroční zprávy zpracovány dle 

podmínek ZŠ  

Hodnotící metody naší práce: 

 rozhovory, konzultace – průběžně v MŠ, porady dle plánu 

 diskuse o problémech, úspěších – konkrétní situace, porady 

 hospitace vedoucí učitelkou – dle hospitačních kritérií 

 hospitace ředitelkou školy 

 průběžné pozorování, přímá účast učitelek na akcích, kurzech…. 

 analýza třídní, školní dokumentace – průběžně, 1x měsíčně tematický plán, čtvrtletně – roční 

plán 

 dotazník pro rodiče, zaměstnance – dle potřeb 

 pozorování výsledků s plánovanými obecnými díly MŠ – dle ŠVP 

 analýza TVP v návaznosti na ŠVP 


