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Platnost od: 1.9.2019 

Projednáno na pedagogické radě dne 30. 8.2019 

Vypracoval.: Irena Petrášová a kolektiv učitelek 

 



 Činnosti provádíme v dopoledních hodinách a jsou součástí ŠVP 31. MŠ  - zdarma. 

Anglický jazyk          součást ŠVP PV 31. MŠ -   zdarma            předškoláci 

Garantem je pí. učitelka Šárka Matějková 

Seznamování bude probíhat  s ohledem na komplexní rozvoj dítěte 

• Opakování slovní zásoby 

• Budování komunikačních interakcí uvnitř skupiny 

• Důležitá je motivace dětí a není podstatné, zda se všechny děti  

zapojí. I dítě, které mlčí, může poslouchat a učit se 

• Použití flashcards – obrázek nese význam slova 

• Použití claasroom English (fráze používání opakovaně při běžných činnostech, 

doprovázení gesty 

• Nesnažíme se používat Aj za každou cenu 

• Gramatická pravidla nevysvětlujeme 

Hudebně – pohybové činnosti   součást ŠVP PV 31. MŠ  - zdarma     3. třída 

garant: učitelka Julie Dobrá      

Cílem je u dětí rozvíjet pohybové dovednosti – koordinace pohybů, sladění pohybů s rytmem 

a hudbou. U dětí bychom chtěli probudit zájem o lidovou tvorbu, aby získaly prožitek ze 

společného zpívání, překonaly komunikační bariéry a citlivě vnímaly písně.  

Výtvarné a pracovní činnosti „Dovedné ručičky“  – zdarma   1.  a 4. třída 

Garant: Veronika Šímová 

Budeme u dětí rozvíjet nejen tvořivost, estetické vnímání,  šikovnost….  

Děti budou mít možnost seznamovat se s vlastnostmi různých materiálů, s možnostmi jejich 

využití a s novými technikami. 

Největší důraz však bude kladen na podněcování dětí k radosti z tvůrčí práce a vzájemného 

úspěchu a ocenění.  

Výtvarný kroužek ,,Barvičky“   zdarma v době nepříznivého počasí 

Garant: Alena Musilová 

Cílem je: práce s talentovanými dětmi, které s radostí tvoří a malují . Na základě svých 

prožitků ztvárňují okolní svět v kresbě, malbě v kombinaci s koláží, frotáží a asambláží. 

Velkou pozornost budeme věnovat práci s netradičními technikami s využitím zajímavých 

výtvarných materiálů. Součástí bude i zařazování artefiletických ( propojení oblastí emočních, 

rozumových a sociálních) činností. 

 



Práce s interaktivní tabulí                                 starší děti  4., 1. a 2.třída       zdarma 

Garant: Mgr. Lenka Balážová                                                                                                                                                                                                                       

Cílem je:  seznámit děti s  variacemi funkcí na interaktivní tabuli v souladu s interaktivním 

vzděláváním dětí předškolního věku a mimo jiné i v rámci přípravy na školu. 

S dětmi se bude pracovat individuálně, v menší skupině podle podmínek MŠ, čas si budou po 

vzájemné dohodě určovat učitelky na třídách. 

Předškoláček  ,, Metoda dobrého startu s dětmi  s odkladem školní docházky“ 

Garant: Alena Musilová 

Cílem je: zdokonalit souhru zraku, sluchu a pohybu, která je předpokladem pro usnadnění 

čtení a psaní. Touto metodou se děti připravují na úspěšný start do ZŠ.  

S dětmi se bude pracovat individuálně, v menší skupině formou rytmických činností ve 

spojení s hudebními činnostmi včetně grafického záznamu do sypkého materiálu a grafických 

listů. 

Logopedická prevence:      celá MŠ 

Garant: pí. učitelky Julie Dobrá, Irena Petrášová 

Cílem je:  děti s vadou řeči  včas  doporučit  k nápravě řeči pod vedením  klinického 

logopeda. 

Dle zájmu rodičů možností nabízíme procvičování v MŠ. 

Inhalace: ( míčkování, dechová cvičení)      zdarma 

Garant: Šárka Křivánková – dětská sestra 

Probíhá na doporučení lékaře a souhlasu zákonného zástupce v dopoledních hodinách v MŠ 

zdarma, vhodně začleněno do činností v MŠ v souladu se ŠVP PV 31. MŠ. 

Již zahájeno. 

    

Plavání dětí  =  placené       předškolní děti 

Seznamování dětí s vodou, plavání probíhá v bazénu na Slovanech, doprava je zajištěna 

autobusem. 

Informace již zveřejněny na webu o prázdninách. Kurz již zahájen. 

                                                                                                                                                                          


