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Plán práce MŠ na školní rok 2018/2019

„Z pohádky do pohádky“
„ Pohádky jsou více než pravdivé – ne proto, že nám říkají, že existují draci, ale
protože nám říkají, že je můžeme porazit.“ Neil Gaiman (spisovatel)

Třída SOVIČKA 27 dětí : p učitelky
Třída ŽELVIČKA 16 dětí : p. učitelka

Eva Slatinská, Edita Holíková, Alena Štěrbová
Bc. Iva Svobodová
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Společně budeme prožívat POHÁDKOVÝ rok.
Cílem programu bude vytvořit skladbu vzájemně se ovlivňujících a prolínajících oblastí. Propojení
pohádek s ročními obdobími a ostatními tématy z dětského života s přihlédnutím na vyrovnaný rozvoj
osobnosti dítěte přiměřený jeho věku a schopnostem.
Celým rokem nás budou provázet pohádky. S jejich pomocí budeme rozvíjet dětskou fantazii a
zvídavost. Umění naslouchat a porozumět čtenému. Vzít si ponaučení a poznávat svět kolem nás.
Stěžejním cílem je: podporovat všestranný rozvoj dítěte a rozvíjet a podporovat čtenářskou
pregramotnost.
Tematické části plánu jsou vzájemně propojeny. U dětí chceme podporovat a rozvíjet 10
principů, kterými napomáháme formovat individualitu a osobnost dítěte.
1) Jsem individualita, jsem jedinečný (mám rád sebe, vyjadřuji sám sebe, věřím světu kolem
sebe, jsem v bezpečí, každý jsme jiný…)
2) Spolupráce (vážím si každého člověka, spolupracuji s ostatními, pomáháme si…)
3) Přátelství, lidství (každý z nás má jedinečný dar, schopnosti, dovednosti a nebojíme se je
ukázat a projevit.)
4) Pocit sounáležitosti (jsem propojený se vším, nedělám ostatním, co bych nechtěl, aby dělali
mně.)
5) Zodpovědnost (ovlivňuji svět svými myšlenkami, emocemi, slovy a činy.)
6) Dělám vše pro radost (v životě je důležitá radost.)
7) Jsem součástí celku (prohloubit u dětí soucítění, sounáležitost, pocit jednoty s ostatními lidmi,
přírodou, celým ekosystémem planety, pocit propojení.)
8) Mé tělo je můj prostor (uvědomit si, že tělo je dokonale fungující celek, jak je důležitá péče o
tělo a o důležitosti naslouchat svému tělu.)
9) Planeta Země je můj domov, místo kde žiji a vyjadřuji svoji podstatu (propojení se Zemí,
potřebou života v souladu s přírodou, péče o Zemi, jako o svůj domov.)
10) Vnímám prostor kolem sebe jako živý (vše je živé a pulsující energií.)
Záměry, cíle a očekáváné výstupy vychází z jednotlivých pohádek, propojených ročními
obdobími, charakteristickými činnostmi, tradicemi, oslavami a svátky, které jsou dětem blízké.
Všechny činnosti se zaměřují na všestranný rozvoj osobnosti dítěte a plní rámcové a dílčí cíle ve
všech vzdělávacích oblastech - biologické, psychologické, interpersonální, sociálně- kulturní,
environmentální. A směřují k vytváření základů klíčových kompetencí – kompetence k učení,
kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální a
kompetence činnostní a občanské. Průběžná evaluace mapuje úspěšnost naplňování kompetencí
a cílů.
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SPOLEČNÉ TÉMATICKÉ ČÁSTI STANOVENÉ PRO OBĚ TŘÍDY
Děti se budou v průběhu roku seznamovat s různými pohádkami, ale i dalšími tématy, která se týkají
běžného života. Každý měsíc bude věnován jiné pohádce, kterou budou mít děti ve své pohádkové
knize a ke které si budou kreslit své vlastní ilustrace.
-podtéma může učitelka změnit nebo vytvořit dle nastalé situace a zájmu dětí
ZÁŘÍ – Paleček a jeho kamarádi
-

Pohádka: Paleček a jeho kamarádi
Já a mí kamarádi
Moje školka

Měsíc září bude věnován postupné adaptaci na prostředí školky, seznámení s kamarády,
pravidly a režimem dne ve školce. Poznání bezprostředního okolí a pronikání do kouzla učení.
Děti mladší tří let – postupné zvykání na nové prostředí, zvládání základů hygieny a
sebeobsluhy, poznat svoji značku a místo v šatně.
ŘÍJEN – O veliké řepě
-

Pohádka: O veliké řepě
Sladká sklizeň
Na zahradě, na poli
Dráčku, poleť výš

V říjnu budou děti poznávat kouzla podzimní přírody a vychutnávat její dary. Poznávat
jednotlivé druhy ovoce a zeleniny. Rozvíjet svoji tělesnou zdatnost a snažit se zapojovat do všech
činností.
Děti mladší tří let – snažit se o komunikaci s dospělými, reagovat na jednoduché pokyny,
seznámit se s některými druhy ovoce a zeleniny.
LISTOPAD – O kohoutkovi a slepičce
-

Pohádka: O kohoutkovi a slepičce
Když stůňu
Fouká vítr ze strání
Na svatého Martina

V listopadu budou děti rozvíjet vědomosti o svém těle a ochraně zdraví. Jak je důležité o své
tělo a zdraví pečovat. Seznamovat se s tradicemi a změnami v přírodě.
Děti mladší tří let – hlídat si a poznávat své věci, aktivně se zapojovat do řízených
činností.
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PROSINEC – Andílkovo vánoční putování
-

Pohádka: Andílkovo vánoční putování
Mikulášské radovánky
Advent je tu
Vánoční čas
Těšíme se na Ježíška

Společné těšení na Vánoce bude probíhat během celého měsíce prosince a bude nás provázet
knížka „Andílkovo vánoční putování“ od Zuzany Pospíšilové. Děti se budou seznamovat s
jednotlivými svátky a zvyklostmi a připravovat vánoční vystoupení pro rodiče.
Děti mladší tří let – zdokonalovat komunikaci s dětmi i dospělými. Zapojovat se do společných
aktivit a podílet se na vystoupení pro rodiče.
LEDEN – O dvanácti měsíčkách
-

Pohádka: O dvanácti měsíčkách
Tři králové
Zimní radovánky
Příroda v zimě
Roční období, měsíce, dny v týdnu, režim dne

Leden bude ve znamení poznávání znaků zimy a všeho co nám přináší. Spolupráce s ostatními
a tolerance při jednotlivých činnostech. Seznamování s ročními obdobími, měsíci, dny v týdnu a
režimem dne. Orientace v čase. Dostatečný pohyb venku a rozvíjení fyzické zdatnosti.
Děti mladší tří let – zapojovat se do všech činností, pozorně sledovat pokyny dospělého a
vnímat nové poznatky.
ÚNOR – O Koblížkovi
-

Pohádka: O koblížkovi
Dovádění ve sněhu
Zimní sporty
Ať žije karneval

V únoru se budou děti seznamovat s pohádkou O Koblížkovi. Vyzkouší si dramatizaci pohádky
a budou se zdokonalovat ve znalostech o ročních obdobích, znacích zimy a zimních sportech.
Děti mladší tří let – zdokonalovat se v převlékání, získávat sebedůvěru a zdravé sebevědomí.
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BŘEZEN – Červená Karkulka
-

Pohádka: Červená Karkulka
Vlaštovičko, hola hej, jaro s námi přivítej
Jaro už je tu
Zvířátka a mláďátka
Kniha, přítel člověka

Březen bude ve znamení probouzející se přírody, a protože Karkulka trhala babičce květiny,
my budeme poznávat první jarní kytičky a vše co nám jaro přináší. Důležitou součástí bude i
prohloubení vztahu ke čtenému slovu a knihám, jelikož březen je měsícem knihy.
Děti mladší tří let – vyposlechnout si pozorně text krátké pohádky/příběhu, snažit se pochopit
text a poznat nebo vyjmenovat některé hrdiny.
DUBEN – O neposlušných kůzlátkách
-

Pohádka: O neposlušných kůzlátkách
Bezpečně na cestě
Hody, hody, doprovody
Země – moje planeta
Čarodějnice mají svátek

Duben je měsícem bezpečnosti, proto se děti seznámí s tím, jak se chovat, aby se jim něco
nestalo, a to i díky návštěvě policisty ČR. Budou si užívat příprav na velikonoční svátky a seznámí se
s jejich symbolikou. Poznají důležitost ochrany přírody, a aby to nebylo jen vážné, užijí si
čarodějnický rej.
Děti mladší tří let – poznávat tradice, svět kolem sebe a dbát na své bezpečí.

KVĚTEN – Kuřátko a obilí
-

Pohádka: Kuřátko a obilí
Moje maminka - Moje rodina
Přijela pouť
Co to leze v trávě

Kuřátko v pohádce svoji maminku hledalo a našlo. My si budeme o maminkách povídat a
společně oslavíme jejich svátek. Budeme pozorovat a seznamovat se s přírodou a zdokonalovat své
dovednosti a obratnost v terénu.
Děti mladší tří let – podporovat kladné vztahy v rodině, podílet se na přípravě oslav pro
maminky, pohybovat se v terénu bez obtíží a pádů.
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ČERVEN - Zlatovláska

-

Pohádka: Zlatovláska
Děti mají svátek
Život u rybníka
Za zvířátky do zoo
Sláva nazdar výletu

První červnový den je svátkem všech dětí, který i ve školce společně oslavíme. Společně
s Jiříkem se vydáme pro Zlatovlásku (cesta za pokladem). Budeme si užívat slunečných dnů, poznávat
přírodu kolem sebe a odhalovat její tajemství.
ČERVENEC/SRPEN
-

Ať žijí prázdniny
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POHÁDKOVÝ ROK
PODZIM
 Zahájení školního roku 3.9.2018
 Schůzka s rodiči 6.9.2018
 Plavání předškoláků 11.9. – 13.11.2018
 Maňáskové divadlo ŠEHEREZÁDA –od října každý měsíc
 Drakiáda
 Podzimní výzdoba MŠ
 Vítání občánků
 Rozsvěcení stromečku v Myslibořicích, lampionový průvod
ZIMA
 Vánoční výzdoba
 Besídka pro rodiče – 4.12.2018
 Vánoční tradice – Barborka, Mikuláš, Tři králové
 Zpívání na schodech pro rodiče a veřejnost – 13.12.2018
 Zimní olympiáda
 Karneval
JARO
 Jarní a velikonoční výzdoba
 Školní bál – 16.3.2019
 Návštěva knihovny
 Zápis do ZŠ – 9.4.2019
 Zápis do MŠ – 15.5.2019
 Setkání s Policií ČR
 Dopravní hřiště – Želvičky
 Den Země
 Čarodějnický rej – 30.4.2019
 Akademie ke Dni Matek 9.5.2019
LÉTO
 Den dětí
 Výlety po okolí
 Cesta za pokladem
 Fotografování dětí
 Slavnostní pasování předškoláků – 20.6.2019
 Letní prázdniny
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CÍLE NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Cíle byly vytvořeny dle analýzy minulého období a potřeby naplňovat cíle ŠVP a RVP PV.
1) Vést děti ke správnému stolování, hygieně a sebeobsluze (dbát na klid u jídla, neodcházet od
stolu, používat příbor – malé děti lžíci – jíst samostatně, nenechat se krmit, předškoláci –
správné používání celého příboru)
2) Rozvíjet prosociální chování – pozdravit, poprosit, poděkovat, tlumit negativní projevy, umět
se domluvit, respektovat autoritu, dospělou osobu, umět vyjádřit své pocity.
3) Rozvíjet ČTENÁŘSKOU PREGRAMOTNOST a matematickou pregramotnost.
4) Podporovat pohybové dovednosti, využití tělocvičny v ZŠ, pokračování v projektu „Děti na
startu“, pohyb venku.
5) Podporovat a rozvíjet environmentální a polytechnickou výchovu.
6) Podporovat spolupráci s rodiči, vzájemné důvěry, a pokračování v besedách pro rodiče.
7) Být pro děti dobrým vzorem, učit je vnímat své okolí, být tolerantní a umět vyjadřovat své
pocity.

Koordinátoři v MŠ :





Koordinátor ŠVP – Bc. Iva Svobodová
Koordinátor PSPJ – Jaroslava Popelková
Koordinátor EVVO – Eva Slatinská
Logopedický asistent – Bc. Iva Svobodová
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PLÁN JEDNÁNÍ PEDAGOGICKÉ RADY
Srpen: projednání ročního plánu na školní rok 2018/2019, akce pro děti a rodiče, hodnocení výroční
zprávy za školní rok 2017/2018, příprava veškeré dokumentace, příprava a výzdoba tříd, šaten.
Úprava přírodní zahrady.
Září: adaptace dětí s prostředím a učitelkami, stanovení pravidel mezi dětmi a učitelkami, rodičovská
schůzka, poznatky učitelek, diagnostické listy, zprávy z porad a seminářů, kontrola usnesení a plnění
úkolů.
Říjen: úroveň sebeobsluhy dětí, stolování, hygieny, leváci, špatná výslovnost, plnění pravidel,
jednotné působení učitelek.
Listopad: vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a učitelkami. Plnění týdenních plánů, nápady k
výzdobě vánoční, program. Zprávy z porad a seminářů.
Prosinec: Diagnostika předškolních dětí z hlediska školní zralosti, návrhy na vyšetření SPC, pediatra.
Informace rodičům.
Leden:kontrola provedení diagnostických záznamů, zhodnocení pololetí, kontrola plnění usnesení a
úkolů.
Únor: chování dětí, spolupráce s rodiči, se ZŠ. Karneval v MŠ.
Březen: velikonoční výzdoba, návštěva knihovny, preventivní programy, osobní úkoly, hospitace a
kontroly, zprávy z porad a seminářů.
Duben: dopravní soutěž, návštěva Policie ČR, čarodějnice, zápis do první třídy 9.4.2019
Květen: program pro maminky, zápis do MŠ 15.5.2019, zprávy ze seminářů.
Červen: oslava Dne dětí, výlet pro děti, pasování 20.6.2019, zhodnocení 2. pololetí ve třídě,
diagnostika dětí,

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A SEBEVZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNIC

Samostatné individuální sebevzdělávání – všechny pedagogické pracovnice
- studium aktuálních vyhlášek, vládních nařízení, zákonů a jejich novelizací z oblasti školství
- studium časopisů a novin zabývající se školskou problematikou ( Informatorium aj.)
- studium nových metodických a pedagogických materiálů, materiálů pořízených na seminářích.
- studium aktuálních a nově pořízených knih z naší knihovny, vzdělávání v MŠ, pedagogické
hodnocení v pojetí RVP PV.)
- účast na rozmanitých vzdělávacích akcích.
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Poznatky ze vzdělávacích akcí budou předávány na pedagogických radách ostatním. Další
vzdělávání a sebevzdělávání pedag. pracovnic bude vycházet z potřeb školy zájmu pedagogických
pracovnic.
PLÁN HOSPITAČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI
1) Třídní dokumentace
a) Třídní knihy - kontrola 1x za měsíc
b) Třídní vzdělávací program – rozpracování tématických částí / 1x za 1-2 týdny/
c) Plnění úkolů Školního a třídního vzdělávacího programu / v rámci evaluace, na
pedagogických radách, na hospitacích/
2) Individuální přístup a uspokojování zájmů a potřeb / průběžně při společných činnostech,
při hospitacích/
3) Volba metod a práce s dětmi ( rozvoj samostatnosti, komunikace, vzájemných vztahů,
spolupráce / průběžně, při hospitacích/

4) Využívání nových poznatků v praxi / průběžně, při hospitacích, na pedagog.
radách/
5) Hospitační činnost / průběžně s krátkou slovní konzultací, hospitace u pedagog.
pracovnice s písemným záznamem/
Při zjištěných nedostatcích – písemné nebo ústní upozornění, písemný zápis s podpisy.
PLÁN SPOLUPRÁCE S RODIČI
Činnost MŠ se bude odvíjet v porozumění a těsné spolupráci s domovem dítěte. Pro rozvoj MŠ je
důležitá dobrá spolupráce s rodiči. Budeme klást důraz na:
1) Denní kontakt s rodiči – výměna informací a sdělování zážitků.
2) Společná informativní schůzka s rodiči.
3) Informativní schůzka pro rodiče ( předškoláci, nově přijaté děti, a dle potřeby..)
Informace budou rodičům sdělovány prostřednictvím nástěnek, denním kontaktem při předávání
dítěte, na www.zsmysliborice.cz

ZÁPIS DO MŠ SE BUDE KONAT 15.5.2019 od 14:30 do 15:30 hod.
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PLÁN SPOLUPRÁCE SE ZŠ
Účast dětí i pedagogických pracovníků na různých akcích pořádaných MŠ a ZŠ, spolupráce při zápisu
předškolních dětí, spolupráce při konání rozloučení s předškoláky v MŠ. aj.

PLÁN SPOLUPRÁCE S DIAKONÍÍ MYSLIBOŘICE
1) Návštěvy v parku, povídání s důchodci, pozorování přírody
2) Sběr kaštanů – výstava
3) Vystupování našich dětí s krátkým programem pro důchodce / dárky /
PLÁN SPOLUPRÁCE S OBCÍ
Podílet se na akcích pořádaných obcí.
PLÁN SPOLUPRÁCE S KNIHOVNOU
1) návštěvy v knihovně
2) půjčování knih na čtení v MŠ / čtení dětem - předčtenářská gramotnost /

PLÁN SPOLUPRÁCE S KULTURNÍMI CENTRY
1) Kulturní středisko Třebíč – programy pro děti
2) Maňáskové divadlo Šeherezáda – Havlíčkův Brod
3) Výběr z nabídek programů kulturních center pro děti dle našeho zájmu.

Datum 15.8.2018
Projednán na pedagogické poradě dne 27.8.2018

Ředitelka ZŠ a MŠ Myslibořice
Mgr. Libuše Davidová

