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Plán práce MŠ na školní rok 2020/2021 

  
  
  

 

 

„ROK S KRTKEM“ 
                     

  
 

  

„Walt Disney použil pro své kreslené filmové příběhy téměř 

všechna zvířátka, jen jedno ne. To jsem si vybral já.“ 

Zdeněk Miler 

 

 

  
  
  
  
  
    
  
 Třída SOVIČKA  28 dětí : paní učitelky     Eva Slatinská, Bc. Iva Svobodová,      

                                                                     Monika Skoumalová                                                        

                                                                 

Třída ŽELVIČKA  15 dětí : paní učitelky  Mgr. Nikola Novotná, Jaroslava Popelková 

                                                                    Monika Skoumalová 

 

Školní asistent : Monika Skoumalová        

mailto:kancelar@zsmysliborice.cz
http://www.zsmysliborice.cz/


 

 
 

                  Základní škola a Mateřská škola Myslibořice  
č.p. 170, 675 60 Myslibořice 

IČO 70279993, č.ú.: 161942138/0300, tel.: 568 864 324 

      e-mail: kancelar@zsmysliborice.cz  www.zsmysliborice.cz 

            

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

                  Společně s KRTKEM budeme objevovat a poznávat svět kolem nás. 
  

  

 Cílem programu bude vytvořit skladbu vzájemně se ovlivňujících a prolínajících oblastí. Propojení 

ročních období s ostatními tématy z dětského života s přihlédnutím na vyrovnaný rozvoj osobnosti 

dítěte přiměřený jeho věku a schopnostem.  

  

Celý rok budeme rozvíjet dětskou zvídavost, přirozenost a vnímání světa kolem nás. Pozorovat změny 

v přírodě a proměnu zahrádky během celého roku. Zapojovat děti do péče o školkovou zahrádku 

s ohledem na jejich věk a dovednosti. Provázet nás bude celý rok Krtek. Při vytváření týdenních plánů 

se budeme opírat o příběhy Krtka od Zdeňka Milera, ale také budeme čerpat z knihy Miroslavy 

Sloupové - Rok s krtkem. 

 

Stěžejním cílem je: podporovat všestranný rozvoj dítěte a budování kladného vztahu k přírodě. 

 

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 ze symboliky ročních období, charakteristických 

znaků, propojených s 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, ale 

také jak se dětem dané téma líbilo, co se dařilo/nedařilo, co je nejvíce zaujalo a na co se třeba 

zaměřit v budoucnu. 
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SPOLEČNÉ TÉMATICKÉ ČÁSTI STANOVENÉ PRO OBĚ TŘÍDY  

  

Děti se budou v průběhu roku seznamovat se znaky ročních období a s dalšími tématy, která se týkají 

běžného života. Rozvíjet se ve všech oblastech, začleňovat se do kolektivu a navazovat přátelství. 

Uvědomovat si sebe sama, učit se respektu a ohleduplnosti nejen ve vtahu k dospělému, ale i mezi 

svými vrstevníky. Bude podporován kladný vztah k přírodě a životu ve všech jeho formách.  

 

Paní učitelky mohou zvolit níže uvedená témata, ale i vytvořit vlastní či je v průběhu týdne změnit dle 

nastalé situace a zájmu dětí. Vycházet budeme v tomto roce z příběhů Krtka od Zděňka Milera, a 

poutavých příběhů a nápadů v knize Miroslavy Sloupové – Rok s krtkem. 

Paní učitelky na třídě se spolu domlouvají a mohou jedno téma využít i více týdnů za sebou (ovoce a 

zelenina, Vánoce, Velikonoce, zvířata a mláďata, apod.). 

 

KRTKŮV PODZIM 

 

Navrhovaná témata pro období podzimu: 

 

- Krtek a jeho kamarádi - (Z.Miler) – seznamování s kamarády ve třídě 

- Krtek ve školce – společně s Krtkem si vytvoříme pravidla třídy 

- Jak se stal Zajíc zahradníkem - (M.Sloupová) – ovoce a zelenina 

- Krtek a drak - (M. Sloupová) – příprava na drakiádu, geometrické tvary, počasí 

- Jak Krtek uzdravil Myšku - (Z. Miler) – péče o zdraví, vitamíny, nemoci 

- Krtek a houby - (Z.Miler) – seznamování s dary lesa 

- Jak se Krtek loučil s čápem / Krtek a vlaštovka – (M.Sloupová/ Z. Miler) – seznámení s druhy 

ptáků, kteří na zimu odlétají, znaky podzimu 

- Krtek poznává sv. Martina – seznámení s legendou o sv. Martinovi a příprava na advent 

 

Navrhované činnosti k jednotlivým tématům: 

 

Krtek a jeho kamarádi - (Z.Miler) – seznamování s kamarády ve třídě: 

- představení kamarádů, povídání si v rámci komunikativního kruhu 

- pohádka Z. Milera – Krtek a kamarádi – povídání o příběhu, jak by to mělo být správně 

- založení portfolií novým dětem 

- vyfocení do portfolia, změření, zvážení a otisk ruky, nohy, 

- vybarvení úvodního obrázku do portfolia 

- poznávání značky a svého místa 

- pohybové hry, rytmizace, zpěv písniček 
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Krtek ve školce – společně s Krtkem si vytvoříme pravidla třídy: 

- povídání a nastavení pravidel třídy 

- seznámení s pravidly ve třídě i mimo ni 

- poznávání školky a okolí 

- vytvoření své ŽELVIČKY / SOVIČKY 

- první společná výzdoba šatny dětskými pracemi 

 

Jak se stal Zajíc zahradníkem - (M.Sloupová) – ovoce a zelenina: 

- četba z knihy Miroslavy Sloupové 

- povídání o příběhu, zda děti znají některé ovoce, zeleninu, které jim chutná 

- rozdělení do jednotlivých týdnů – ovoce/ zelenina 

- práce s obrázky, nejprve samostatně ovoce / zeleninu 

- určování, ukazování, pojmenovávání jednotlivých druhů  

- rytmizace, rozklad na slabiky názvů ovoce a zeleniny 

- kresba a výtvarné zpracování ovoce /zeleniny 

- poznávání barev 

- ochutnávka jednotlivých plodů 

- písničky a básničky dle výběru paní učitelky (např. Měla babka..) 

- třídění do skupin – ovoce/zelenina 

- využití nápadů z knihy Miroslavy Sloupové 

 

Krtek a drak - (M. Sloupová) – příprava na drakiádu, geometrické tvary, počasí 

- četba pohádky z knihy Miroslavy Sloupové 

- povídání o příběhu 

- povídání o počasí, jaké je dnes, jaké znají,  

- obrázky se symboly počasí (slunce, vítr, polojasno, bouřka..) 

- hra na draky ve větru (silný vítr, vánek, bezvětří…) 

- skládání draků z geometrických tvarů (využití nastříhané pěnovky) 

- určování a pojmenovávání geometrických tvarů 

- výroba draka, kresba draka… 

- drakiáda pro děti a rodiče s opékáním buřtů 

- využití nápadů z knihy Miroslavy Sloupové 
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Jak Krtek uzdravil Myšku - (Z. Miler) – péče o zdraví, vitamíny, nemoci 

- pohádka „Jak krtek uzdravil myšku“ od Zdeňka Milera 

- povídání o pohádce, co vše Krtek pro Myšku udělal 

- povídání o tom co dělat když jsme nemocní, co děti dělají, když jsou nemocné 

- povídání o bacilech a vitamínech, co nám pomáhá proti nemoci 

- obrázky s tématikou nemoci a zdraví, jak to vypadá u lékaře… 

- výtvarné zpracování „bacila“  

- výroba hrnečku / konvice na šípkový čaj  

- hledání šípků na vycházce 

- kreslení obrázku když stůňu, pracovní listy 

 

Krtek a houby - (Z.Miler) – seznamování s dary lesa 

- pohádka Zdeňka Milera 

- seznámení s některými druhy hub (přiměřeně k věku a rozumovým schopnostem dětí) 

- obrázky hub 

- výtvarné zpracování hub, práce s různými materiály 

- jaké dary nám dává les (obrázky) 

- co vše v lese můžeme najít, jak se v lese chovat 

- vycházky do lesa 

- poznávání stromů (okrajově), pracovní list, pozorování přírody 

 

Jak se Krtek loučil s čápem / Krtek a vlaštovka – (M.Sloupová/ Z. Miler) – seznámení s druhy 

ptáků, kteří na zimu odlétají, znaky podzimu 

- vybrat si mohou paní učitelky ze dvou pohádek, ale mohou využít i obě 

- povídání proč někteří ptáci odlétají do teplých krajin 

- co dělají ostatní ptáci v zimě 

- obrázky ptáků, kteří odlétají 

- výtvarné zpracování ptáků (kresba, malba, práce s různými materiály, dle výběru paní učitelky) 

- ptáci u krmítka  

- pohybové hry 

- básničky, písničky, tanečky  

- využití nápadů z knihy Miroslavy Sloupové 

 

Krtek poznává sv. Martina – seznámení s legendou o sv. Martinovi a příprava na advent 

- Krtek se spolu s dětmi seznámí se sv. Martinem, který je symbolem blížícího se adventu a s ním 

Vánoc 

- legenda je dětem přiblížena úměrně k jejich věku a schopnostem 

- výroba koně pro sv. Martina 

- pracovní listy, nebo práce v sešitu 
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Na co se zaměříme:  

Měsíc září bude věnován postupné adaptaci na prostředí školky, seznámení s kamarády, 

vytvoření pravidel třídy. Přizpůsobování se režimu dne ve školce, zapojování se do aktivit, poznávání 

školky a bezprostředního okolí. S přihlédnutím k věku zvládání základů hygieny, sebeobsluhy a 

stolování. Umět poznat své místo v šatně a své věci. 

 

V říjnu budou děti poznávat kouzla podzimní přírody a vychutnávat její dary. Rozpoznávat a 

třídit jednotlivé druhy ovoce a zeleniny. Rozvíjet svoji tělesnou zdatnost a snažit se zapojovat do 

všech činností.  Komunikovat s dospělými i kamarády, reagovat na podněty a pokyny 

 

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.  

 

Paní učitelky přizpůsobí jednotlivá témata věku a rozumovým schopnostem dané třídy. Vybírat 

mohou z výše uvedených témat a navrhovaných činností, ale mohou připravit i své vlastní téma a 

stejně tak si připravit své vlastní činnosti. 
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KRTEK V ZIMĚ 

 

 

Navrhovaná témata pro období zimy: 

- Krtek o Vánocích – měsíční projekt 

- Krtek a sněhulák – (Z.Miler, M.Sloupová) - znaky zimy, zimní hrátky, velikosti 

- Krtek a hodiny – (Z. Miler) – časové pojmy – ráno, poledne, večer, dny v týdnu… 

- Krtek a muzika – (Z.Miler) – hudba, hudební nástroje 

- Krtek a karneval – (Z. Miler) – KARNEVALOVÝ REJ 

 

 

Navrhované činnosti k jednotlivým tématům: 

 

Krtek o Vánocích – měsíční projekt 

- při přípravě týdenních budou paní učitelky vycházet z vánočního projektu 

 

Krtek a sněhulák – (Z.Miler, M.Sloupová) - znaky zimy, zimní hrátky, velikosti 

- povídání a poznávání znaků zimy  

- obrázky se znaky zimy 

- pohádka o Krtkovi a sněhulákovi – povídání o příběhu 

- výtvarné zpracování sněhuláka 

- porovnávání velikostí (koule na sněhuláka – malá, vetší, největší…) 

- písnička, básnička dle výběru paní učitelky 

- pohybové hry 

- využití nápadů z knihy Miroslavy Sloupové 

 

Krtek a hodiny – (Z. Miler) – časové pojmy – ráno, poledne, večer, dny v týdnu… 

- pohádka Zdeňka Milera – Krtek a hodiny 

- seznamování s pojmy – ráno, poledne večer…starší děti – dopoledne, odpoledne 

- obrázky k tématu 

- povídání s dětmi, jak u nich probíhá ráno/ večer, co dělají během dne 

- upevňování pojmů 

- prac.list,  

- pojmenovávání dnů v týdnu, roční období 

 

Krtek a muzika – (Z.Miler) – hudba, hudební nástroje 

- s blížícím se masopustem se děti seznámí s hudebními nástroji 

- pohádka Krtek a muzika (Z.Miler) – povídání o pohádce, jak vypadá nota 

- obrázky hudebních nástrojů (množství hudebních nástrojů úměrně k věku) 

- kresba nebo výtvarné zpracování not či hudebních nástrojů 

- tanečky, písničky s pohybem (např. Dáda Patrasová – Z NÁS BUDE KAPELA) 

- zpěv, rytmizace, Orffovy nástroje 
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Krtek a karneval – (Z. Miler) – KARNEVALOVÝ REJ 

- karnevalový týden, příprava třídy na karneval 

- výroba masek 

- povídání o MASOPUSTU  

- KARNEVALOVÝ REJ – přehlídka masek, tanec, soutěže, losování tomboly 

 

Na co se zaměříme:  

 

Společné těšení na Vánoce bude probíhat během celého měsíce prosince. Děti se budou 

seznamovat s jednotlivými svátky a zvyklostmi a připravovat vánoční vystoupení pro rodiče. 

Motivovat i mladší děti k zapojení do vystoupení pro rodiče 

 

Leden a únor bude ve znamení poznávání znaků zimy a všeho co nám přináší. Spolupráce s 

ostatními a tolerance při jednotlivých činnostech. Seznamování s režimem dne, pojmy ráno, poledne, 

večer, ročními obdobími, měsíci, dny v týdnu. Budeme si povídat o MASOPUSTU a všem co s ním 

souvisí. Společně prožijeme KARNEVALOVÝ REJ. Dostatečný pohyb venku a rozvíjení fyzické 

zdatnosti, využívání tělocvičny v základní škole. Mladší děti se budou zdokonalovat v převlékání, 

získávání sebedůvěry a zdravého sebevědomí.  
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KRTEK A JARO 

 

Navrhovaná témata pro období jara: 

- Jak Krtek a skřivánek přivolali jaro – (M.Sloupová) – znaky jara, první jarní květiny 

- Krtek a Velikonoce – seznámení s tradicemi a zvyky  

- Krtek a semínko – (M.Sloupová) – seznamování se semínky, příprava čtverečkové zahrádky 

- Krtek a vejce - (Z.Miler) – zvířata a mláďata 

- Krtek a čarodějnice – čarodějnický rej 

- Krtek a maminka – (Z.Miler) – svátek matek, jak přichází miminko na svět, moje rodina 

- Krtek ve městě, Krtek a žabka – (Z. Miler) – péče o svoji bezpečnost, seznámení s dopravními 

prostředky, značkami 

- Krtek zahradníkem – (Z.Miler) – poznávání květin a stromů 

 

 

Navrhované činnosti k jednotlivým tématům: 

 

Jak Krtek a skřivánek přivolali jaro – (M.Sloupová) – znaky jara, první jarní květiny 

- četba příběhu z knihy Miroslavy Sloupové 

- povídání o příběhu 

- poznávání prvních jarních květin 

- výtvarné zpracování sluníčka, sněženek, bledulek… 

- zpěv písniček, básničky a tanečky s tématikou jara 

- využití nápadů z knihy Miroslavy Sloupové 

 

Krtek a Velikonoce – seznámení s tradicemi a zvyky  

- Krtek se s dětmi seznámí s tradicemi a zvyky Velikonoc 

- povídání o Velikonocích 

- symboly Velikonoc, obrázky 

- básnička Hody, hody.. 

- výroba velikonočních dekorací, kraslic 

- spolupráce s obcí Myslibořice – „SKOŘÁPKOVNÍK“ 

- výtvarné činnosti dle návrhu paní učitelky 

 

Krtek a semínko – (M.Sloupová) – seznamování se semínky, příprava čtverečkové zahrádky 

- četba příběhu z knihy Miroslavy Sloupové 

- povídání o příběhu 

- seznámení jak roste semínko – obrázky,videa  - např.: https://www.youtube.com/watch?v=O8agvyms7ik 

- příprava čtverečkové zahrádky 

- oslava Dne Země 

- pokus ve třídě – klíčení semínek 

- děti si zasadí semínka bylinek, která si potom odnesou domů 

- pracovní listy 

- písničky a básničky dle výběru paní učitelky 

- využití nápadů z knihy Miroslavy Sloupové 
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Krtek a vejce - (Z.Miler) – zvířata a mláďata 

- pohádka Zdeňka Milera – Krtek a vejce 

- povídání o pohádce 

- obrázky zvířat a jejich mláďat 

- přiřazování, pojmenovávání 

- rytmizace, slabikování, určování první hlásky 

- pracovní listy 

- výtvarné zpracování zvířátek (využití různých výtvarných technika a materiálů) 

- písničky (Když jsem já sloužil, Krávy, krávy….) 

- básničky 

- propojení básničky a kreslení 

 

Krtek a čarodějnice – čarodějnický rej 

- Krtek si s dětmi užije rej v čarodějnických kostýmech 

- výroba čarodějnic – kresba/malba,  

- počítání čarodějnic, koček… 

- pracovní listy s čarodějnickou tematikou, práce v sešitě 

- písnička (např. Pět ježibab) 

 

Krtek a maminka – (Z.Miler) – svátek matek, jak přichází miminko na svět, moje rodina 

- možnost shlédnutí pohádky Zdeňka Milera – Krtek a maminka 

- povídání o mamince, jaká je moje maminka 

- kresba maminky 

- výroba přáníčka 

- vystoupení na Akademii je Dni matek společně se ZŠ 

- povídání o rodině 

- pojmenovávání členů rodiny 

- kresba rodiny 

 

Krtek ve městě, Krtek a žabka – (Z. Miler) – péče o svoji bezpečnost, seznámení s dopravními 

prostředky, značkami 

- pohádka Zdeňka Milera 

- proč nemohou žít zvířátka ve městě, jaké ta je pro ně nebezpečí 

- jak se zachovala žabka v pohádce „Krtek a žabka“ 

- jak dbát o svoji bezpečnost 

- návštěva Policie ČR 

- pracovní listy 

- výroba města, dopravních prostředků a seznámení s dopravními značkami 

 

Krtek zahradníkem – (Z.Miler) – poznávání květin a stromů 

- pohádka Zdeňka Milera – Krtek zahradníkem 

- povídání o tom co potřebují květiny, stromy, jak se o ně starat 

- péče o školkovou zahradu 

- seznamování s různými druhy květin/stromů 

- obrázky květin/stromů 

- pojmenovávání, slabikování… 

- vycházky do přírody 
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Na co se zaměříme:  

 

Březen bude ve znamení probouzející se přírody, 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. Motivovat děti k poslechu čteného slova, vnímání textu, převyprávění 

příběhu. Seznámí se tradicí VELIKONOC a měsíc Duben začnou velikonočními prázdninami. 

 

V dubnu se zaměří na bezpečnost. Budou si povídat o Zemi, její ochraně, zasejí si 

čtverečkovou zahrádku. Budou si povídat zvířatech a mláďatech. Užijí si ČARODĚJNICKÝ REJ. 

 

Květen bude věnován maminkám, rodině a dětem. Děti se budou podílet na vystoupení na 

Akademii ke Dni matek. Povídání o vztazích a umět pojmenovat a vyjádřit své pocity. Pozorovat 

změny v přírodě a vychutnávat její krásu. Trávit většinu času v přírodě.  
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SLUNEČNÉ LÉTO 

 

Navrhovaná témata pro období zimy: 

 

- Krtek v zoo – (Z. Miler) – seznámení s cizokrajnými zvířaty, výlet do Zoo Jihlava 

- Jak Krtek pomáhal dešťové kapce najít kamarády – (M.Sloupová) – koloběh vody 

- Krtek a rybka – (Z. Miler) – život u rybníka 

 

Navrhované činnosti k jednotlivým tématům: 

 

Krtek v zoo – (Z. Miler) – seznámení s cizokrajnými zvířaty, výlet do Zoo Jihlava 

- výlet do Zoo Jihlava 

- pohádka Zdeňka Milera – Krtek v zoo 

- pojmenovávání cizokrajných zvířat 

- obrázky zvířat 

- slabikování, určování první (předškoláci i poslední) hlásky 

- kreslení obrázku z návštěvy Zoo 

- písničky, tanečky (např. M. Růžičková – Zoo, Štístko a Poupěnka – jedeme na výlet) 

- poučení o chování na výletě! 

 

Jak Krtek pomáhal dešťové kapce najít kamarády – (M.Sloupová) – koloběh vody 

- četba příběhu z knihy Miroslavy Sloupové 

- povídání o příběhu 

- seznámení s koloběhem vody (přiměřeně věku) 

- básnička s pohybem – Děšťové kapičky 

- kresba kapek, vody 

- procházka ke studánce 

- využití nápadů z knihy Miroslavy Sloupové 

 

Krtek a rybka – (Z. Miler) – život u rybníka 

- pohádka Zdeňka Milera – Krtek a rybka 

- povídání o rybníku a jeho obyvatelích 

- vycházka k rybníku (Hrušovec, u hájenky) 

- živočichové v rybníku a u rybníka (ryby, žáby, vážky, čápi…) 

- obrázky 

- určování a pojmenovávání živočichů 

- výtvarné zpracování rybníka dle návrhu paní učitelky 

- básničky a písničky 
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Na co se zaměříme:  

 

 

Červen začíná svátkem dětí a my jim nadělíme výlet do Zoo (možná už koncem května). 

Budeme procházet zvířecí říší cizokrajnou, ale i tou naší. Výlet do Zoo bude provázen povídáním o 

cizokrajných zvířatech. Naše zvířecí říše bude naplněna výlety k rybníku a pozorování okolní přírody. 

Vše bude v pohodové atmosféře a těšením se na prázdniny. Školní rok zakončíme fotografováním a 

slavnostním pasováním předškoláků na školáky.   

 

ČERVENEC/SRPEN 

 

- Krtek má prázdniny 

 

Činnosti dle zájmu, počtu a věkového složení dětí, pobyt venku, hry ve vodě. Krtkovy příběhy (Krtek 

a raketa, Krtek na poušti…) 
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Další příběhy z knihy Miroslavy Sloupové, které mohou paní učitelky využít: 

- Krtek se představuje 

- Jak Krtek a ostatní zvířátka pomáhali Zajícovi postavit nový domeček 

- Jak Krtek a Veverka zkoumali semínka rostlin 

- Krtek a sluníčko 

- Jak se stromy a keře loučily se zvířátky 

- Jak Krtek uspával malého ježka, mravence, broučky, jezevce a medvídky 

- Jak Krtek potkal čerta 

- Jak Krtek slavil se svými kamarády Vánoce 

- Jak se chtěl Krtek dozvědět všechno o lidech 

- Jak pejsek vyčenichal Krtka 

- Krtek léčí zajíce 

- Jak Krtek se Zajícem budili Ježka 

 

 

Pohádky Zdeňka Milera, které mohou paní učitelky využít: 

- Jak krtek ke kalhotkám přišel 

- Krtek a autíčko 

- Krtek a tranzistor 

- Krtek a žvýkačka 

- Krtek a zelená hvězda 

- Krtek a ježek 

- Krtek a lízátko 

- Krtek a televizor 

- Krtek a paraplíčko 

- Krtek malířem 

- Krtek a telefon 

- Krtek a zápalky 

- Krtek chemikem 

- Krtek a buldozer 

- Krtek a koberec 

- Krtek fotografem 

- Krtek hodinářem 

- Krtek ve snu 

- Krtek a filmová hvězda 

- Krtek a orel 

- Krtek a kachničky 

- Krtek a oslava 

- Krtek a robot 

- Krtek a uhlí 

- Krtek a weekend 

- Krtek a metro 

- Krtek a myška 

- Krtek a zajíček 

- Krtek a šťoura 

- Krtek a flétna 
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ROK S KRTKEM 

 

PODZIM 

 Zahájení školního roku 1.9.2020 

 Schůzka s rodiči 3.9.2020 

 Plavání předškoláků 8.9. – 10.11.2020 

 Drakiáda (dle aktuální epidemiologické situace) 

 Podzimní výzdoba MŠ 

 

 

ZIMA 

 Vánoční výzdoba 

 Besídka pro rodiče – (dle aktuální epidemiologické situace) 

 Vánoční tradice – Barborka, Mikuláš, Tři králové 

 Karneval – (dle aktuální epidemiologické situace) 

  

 

JARO 

 Jarní a velikonoční výzdoba 

 Školní bál – (dle aktuální epidemiologické situace) 

 Návštěva knihovny 

 Zápis do ZŠ –13.4.2021 

 Čarodějnický rej – 30.4.2021 

 Akademie ke Dni Matek – (dle aktuální epidemiologické situace) 

 Zápis do MŠ – 11.5.2021 

 Setkání s Policií ČR – (dle aktuální epidemiologické situace) 

 Den Země 

 

LÉTO 

 Den dětí 

 Výlety po okolí 

 Výlet do ZOO Jihlava – (dle aktuální epidemiologické situace) 

 Fotografování dětí 

 Slavnostní pasování předškoláků 30.6.2021 

 Letní prázdniny 
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CÍLE NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

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) Důraz na správnou hygienu 

3) Rozvíjet prosociální chování – pozdravit, poprosit, poděkovat, tlumit negativní projevy, umět 

se domluvit, respektovat autoritu, dospělou osobu, umět vyjádřit své pocity. 

4) Rozvíjet ČTENÁŘSKOU PREGRAMOTNOST a MATEMATICKOU PREGRAMOTNOST. 

5) Podporovat pohybové dovednosti, využití tělocvičny v ZŠ 

6) Podporovat a rozvíjet environmentální a POLYTECHNICKOU výchovu. 

7) Podporovat spolupráci s rodiči, vzájemné důvěry, a pokračování v besedách a tematických 

setkání pro rodiče. 

8) 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 – Bc. Iva Svobodová 

 Koordinátor EVVO – Eva Slatinská 

 ICT – Mgr. Nikola Novotná 

 Logopedický asistent – Bc. Iva Svobodová 

 Spolupráce PPP a SPC - Bc. Iva Svobodová 
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PLÁN JEDNÁNÍ PEDAGOGICKÉ RADY 

 

Srpen: projednání ročního plánu na školní rok 2020/2021, akce pro děti a rodiče, hodnocení výroční 

zprávy za školní rok 2019/2020, 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: návštěva Policie ČR,  čarodějnice, zápis do první třídy 13.4.2021 

  

Květen: program pro maminky, zápis do MŠ 11.5.2021, zprávy ze seminářů.  

  

Červen: oslava Dne dětí, výlet pro děti, pasování 30.6.2020, zhodnocení 2. pololetí ve třídě, 

diagnostika dětí,   
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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.  

  

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.  
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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 11.5.2021  od 14:30 do 15:30 hod.  

  

 

 

 

 

  

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 /  
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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.       

 

 

  

 V souvislosti se současnou epidemií onemocnění COVID 19 se bude veškerá spolupráce a aktivity 

v MŠ i mimo MŠ přizpůsobovat aktuální situaci a nařízeným opatřením. Některé druhy spolupráce 

možná nebudou uskutečnitelná.  

  

  

  

  

  

                                                                                                   Datum 20.8.2020   

  

                                                 Projednán na pedagogické poradě dne 24.8.2020 

 

  

  

 

 

  

                                                                             Ředitelka ZŠ a MŠ Myslibořice  

                                                                                     Mgr. Libuše Davidová          
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