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Charakteristika TVP: 
 
   Třídní vzdělávací program srdíčkové třídy je otevřený plán vycházející ze ŠVP MŠ Chrudim 3 a RVP 

PV. Je vytvořen tak, aby odpovídal vzdělávací nabídce popsané v 7 integrovaných blocích ŠVP MŠ 

Chrudim 3. Tu následně upravuje vzhledem k věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí Srdíčkové 

třídy. Svou formou naplňuje požadavky učitelek srdíčkové třídy, které za výchovně vzdělávací činnost 

a její výsledky zodpovídají. Učitelky TVP jako živý dokument využívají pro týdenní plánování, realizaci 

a vyhodnocování vzdělávání. Na základě souhry všech těchto činností je pak TVP formou příprav 

upravován dle konkrétních potřeb dětí v daný čas. Prakticky pak splňuje obsah, záměry a cíle  

6 integrovaných bloků ŠVP, které se v průběhu celého školního roku prolínají. Sedmý blok - “Svátky  

a tradice baví nás nejvíce” je zařazován vždy k významným dnům a svátkům. Každý integrovaný blok 

má navrhovaná témata, které lze dle potřeby a aktuální situace rozvíjet do tematických částí. Témata 

nejsou striktně daná, odvíjí se od ročních období, ale i nastalých situací. Reagujeme na náhle vzniklé 

změny (v přírodě, v kultuře, ve společnosti) o kterých se mluví a které se bezprostředně dotýkají  

i života dětí.  Časové rozvržení tématu je zpravidla týden, ale v závislosti na potřebě, úspěšnosti  

a zájmu dětí může být i delší. 

   Při tvorbě TVP nás inspirovalo 50. výročí vzniku muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Proto jsme 

se rozhodly zařazovat do vzdělávací nabídky klasické české pohádky co nejčastěji. Z toho vyplynula  

i volba maňáska Kašpárka, který funguje jako kamarád a průvodce tématy napříč školním rokem. Jeho 

bezprostřednost, upovídanost a humor dětem usnadní první velký krok z rodinného prostředí  

a odloučení od rodičů. Pomůže jim s adaptací na nové prostředí a velký kolektiv cizích dětí  

a dospělých. Dále bude dětem představovat pohádky, příběhy a učit je orientovat se v různých 

situacích. 

 

Charakteristika Srdíčkové třídy: 

    Do Srdíčkové třídy nastupuje celkem 26 dětí. V září 2022 jsou 24 z nich 3 roky, jednomu 4 roky  

a jedno dítě nastoupí docházku až v říjnu 2022. Ihned poté, co dovrší věku 3 let. Z 26 dětí je 10 chlapců 

a 16 dívek. Ve třídě jsou na doporučení PPP integrovány dvě děti se SVP, a to jedna dívka a jeden 

chlapec. Ku pomoci jim je asistentka pedagoga, která s dětmi pracuje společně s učitelkami dle IVP. 

IVP jsou vypracována na základě doporučení PPP.  

   V srdíčkové třídě jsou umístěny nejmladší děti. Většina z nich je poprvé od rodičů, ve velkém 

kolektivu a cizím prostředí. Naším hlavním cílem je jejich nenásilná a postupná adaptace na nové 

prostředí školky, kolektiv vrstevníků a dospělých. Vytváříme dětem bezpečné a příjemné zázemí  

a ve spolupráci s rodiči se snažíme individualizovat nástup dětí do MŠ. Postupné zvykání si na nové 

prostředí a činnosti, na odloučení od blízkých je pro nás důležité. Snažíme se, aby jejich nástup byl co 

nejméně konfliktní, v příjemné atmosféře a prostředí, které budou rádi navštěvovat.  

 



Organizace dne: 

 

6:30 
zahájení provozu MŠ, nepřítomnost je nutné omluvit nejpozději do 7:50, 
poté se nahlašuje docházka a objednává celodenní strava z kuchyně 

6:30 - 8:30 

 ranní hry dle volby dětí, didakticky zacílené činnosti, záměrné i spontánní    
 učení ve skupinách a individuálně, individuální péče o děti se SVP,   
 reedukační a kompenzační speciálně pedagogická péče, jazykové chvilky,   
 smyslové hry, výtvarné činnosti, hudební činnosti, ranní cvičení, individuální  
 rehabilitační péče, angličtina 

8:30 - 9:00  hygiena, svačina 

9:00 - 9:30  didakticky zacílené činnosti, skupinová rehabilitační péče, individuální péče 

9:30 - 11:30  pobyt venku – na školní zahradě nebo mimo MŠ, úterý v ozdravném centru 

11:30 - 12:00  hygiena, oběd 

12:00 - 14:00  hygiena, odpočinek při četbě pohádky, relaxace 

14:00 - 14:30  hygiena, svačina 

14:30 - 16:30 
 odpolední volné činnosti dle zájmu dětí, pokračování didakticky  
 zacílených činností, pobyt na školní zahradě 

16:30  ukončení provozu MŠ 

 

   V srdíčkové třídě pracují dvě učitelky na plný úvazek, střídají se pravidelně po týdnu na ranní  

a odpolední směnu. Jejich pracovní přímá činnost u dětí se překrývá na pobyt venku a oběd. 

Asistentka pedagoga vykonává pedagogickou činnost též na plný úvazek. 

 

Věcné podmínky: 

   Srdíčková třída sestává ze 2 místností. V hlavní místnosti – třídě probíhá výuka, stolování a většina 

hlavních činností. Třída je světlá, prostorná a vybavena moderním nábytkem uzpůsobeným pro 

nejmladší děti. Hračky, hry a pomůcky jsou dobře přístupné, aby si je děti mohly samy brát i uklízet. 

Druhá místnost je nově zrekonstruovaná a slouží jako tělocvična a relaxační místnost, po obědě 

funguje jako ložnice. Lze ji využít i k individuální práci s dětmi s SVP a díky novému koberci 

s obrovským kolem uprostřed je ideální na ranní komunitní kruh.  

 

Formy vzdělávání: 

   Srdíčkovou třídu navštěvují nejmladší děti. Jsou ve věku, kdy začínají intenzivně poznávat svět 

kolem sebe všemi smysly.  Formuje se jejich osobnost a potřebují náš citlivý přístup a pozornost. 

Hlavní roli při jejich výchově stále hraje nápodoba a tu jim nabízíme formou spontánního, 



prožitkového a kooperativního učení. Učíme je být součástí celku, zajímat se jeden o druhého  

a vytvářet a upevňovat sociální vazby - k tomu využíváme komunitní kruh. Ctíme potřeby dětí a na 

základě jejich znalostí volíme vhodné prostředky k uspokojení potřeby určitého množství, kvality 

a proměnlivosti vnějších podnětů. Vše s ohledem na věkové, vývojové i individuální zvláštnosti dětí. 

Snažíme se o přiměřenou nabídku těchto podnětů, aby nedocházelo k přetěžování dětí či jejich 

nedostatečné stimulaci. Potřeba řádu a smyslu ve vzdělávání je ve třídě postavena na pravidlech 

společného soužití, na logickém, smysluplném a pro dítě prospěšném přísunu podnětů vedoucích 

k rozvoji poznatků, vytváření potřebných pracovních strategií a umožnění učení.  

 

Spolupráce s rodiči: 

   Vzdělávání v MŠ navazuje na rodinnou výchovu, a tak úzká, funkční spolupráce s rodiči je velmi 

důležitá. Snažíme se s rodiči dětí navázat partnerské vztahy založené na otevřenosti, důvěře  

a vzájemném respektu. Rodiče jsou informováni o dění ve třídě na nástěnkách, webu školy,   

v případě potřeby i telefonicky či emailem. Jsou zváni na třídní schůzky, individuální konzultační 

hodiny a také - společně s dětmi - na odpolední akce pořádané mateřskou školou.   

 

Třídní zvyklosti: 

Při příchodu a odchodu dětí se zdravíme/loučíme podáním ruky, očním kontaktem a pozdravem. 

Úklid hraček dětem oznamuje zvoneček. 

Každý den se společně v kruhu vítáme básničkou. 

 

Básnička: 

Dobré ráno, dobrý den, 

společně si pohrajem. 

My se máme všichni rádi, 

s Kašpárkem jsme kamarádi. 

 

 

 

 

 



Třídní pravidla: 

   Na začátku roku tvoříme s dětmi základní pravidla společného soužití ve třídě. Děti se je postupně 

učí respektovat a dodržovat. Motivujeme děti k žádoucímu chování a děti si pak mezi sebou samy 

korigují nevhodné chování. Opravují kamarády a učí se jeden od druhého správnému chování. 

Nejčastěji používaná pravidla: 

 

 

  Pusinkové - mluvím tiše, používám kouzelná slovíčka 

 

  Ouškové - pokud druhý mluví, pozorně poslouchám 

 

  Želvičkové - chodím pomalu, pobíhat a skákat mohu na zahradě 

 

 

  Hračkové - uklízím si po sobě hračky, vím, kde má každá své místo 

 

 

  Kapičkové - v umývárně šetřím vodou 

 

  Srdíčkové - chováme se k sobě navzájem hezky, pomáháme si 

 

 

  Měsíčkové - když odpočívám, poslouchám pohádku a neruším ostatní 

 

 

 

 

  Ručičkové - pomáhám kamarádům s úklidem, obejmu, pohladím 

 

 



Hlavní témata třídního vzdělávacího programu srdíčkové třídy: 

 

 

   Kašpárek jde do školky 
 

   Pohádky podzimu 
 

   Vánoční pohádka 
 

   Zimní pohádky 
 

   Pohádky plné jara 
 

   Letní pohádky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kašpárek jde do školky 

Charakteristika: 

   Na začátku nového školního roku se zaměříme především na bezproblémovou adaptaci dětí  

v novém prostředí školky a na utváření přátelských vztahů s vrstevníky. V září děti postupně 

seznámíme s celou MŠ, jejím chodem a zaměstnanci. Poznají zahradu i blízké okolí. Společně s dětmi 

vytvoříme pravidla třídy i pravidla chování a bezpečnosti na školní zahradě. Mnoho času strávíme 

nácvikem sebeobslužných činností a upevňování základních hygienických návyků. 

Hlavní cíl: 

   Utváření pozitivních vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilování, kultivování jejich 

vzájemné komunikace a zajišťování pohody těchto vztahů. Pozvolná adaptace na nové prostředí, 

kolektiv dětí, učitelky a ostatní zaměstnance školy. Seznamování se s organizací dne, prostorami školy 

a školní zahrady. Vyrovnávání se s novými neznámými situacemi, bezproblémové odloučení  

od rodičů. Uvědomění si významu osobní hygieny a dodržovat hygienické návyky a zásady stolování. 

 

 

 
      
 
      Nabídka podtémat: 
 

 Šel Kašpárek do školky  

 Kdo jsem já a kdo jsi Ty 

 Pojď si se mnou hrát 

 Kašpárkovi noví kamarádi 

 Pojďte s námi za pohádkou 
 

 

 
 

 
 

 

Pohádky podzimu 

Charakteristika: 

   Budeme utužovat a prohlubovat kamarádské vztahy ve třídě a dbát na dodržování pravidel  

a hygienických návyků. Otestujeme naše nově nabyté znalosti pravidel, bezpečí a osobní ochrany  

i mimo MŠ a vyjdeme si na procházku městem. Budeme se učit reagovat na pokyny v neznámém 

prostředí a trénovat sebeuvědomění. S přicházejícím podzimem budeme pozorovat změny v přírodě. 



Seznámíme se se znaky podzimu, budeme si povídat o počasí. Probereme, co nám příroda na podzim 

nadělí na zahradách a polích, nasbíráme si přírodniny a budeme si s nimi hrát. Naučíme se 

rozpoznávat podzimní rostliny a různé druhy ovoce a zeleniny. Nezapomeneme ani na ptáky, kteří  

na podzim odlétají do teplých krajin. Povíme si o Sv. Václavu, Svátku Všech svatých, Dušičkách, 

vydlabeme si dýně na Halloween a budeme se trochu bát a hodně smát. Dozvíme se co je to posvícení, 

a budeme vyhlížet Sv. Martina, zda přijede na bílém koni. Zahrajeme si na lékaře a dozvíme se, jak se 

chránit proti nemocem z nachlazení.  

Hlavní cíl:  

   Předcházet rizikovému chování, špatným životním návykům, nemocem. Naopak vést děti  

ke zdravému životnímu stylu, k bezpečnému chování, harmonickému rozvoji jejich osobnosti  

a podporovat je v samostatnosti a zodpovědnosti. 

   Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu. 

Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám. Vytvoření 

povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností. 

 

 

      Nabídka podtémat: 
 

 Jak voní a chutná podzim 

 Jak Kašpárek potkal draka 

 Jak se barví podzim 

 Jak šli broučci spát 

 Polámal se mraveneček 

 Na shledanou, vlaštovky 

 Vyprávění o dušičkách 

 Kdo se bojí dýně 

 Sv. Martin na bílém koni 

 
 

 

Vánoční pohádka 

Charakteristika: 

   V období adventu si budeme povídat především o českých tradicích, od svátku Sv. Barbory  

po narození Ježíška. Vyzdobíme si třídu, naučíme se nové básničky, vánoční koledy, připravíme se  

na návštěvu Mikuláše, čerta a anděla. Budeme vyrábět vánoční dárečky a povíme si, jak se slaví 

Vánoce v Čechách i jinde ve světě. Ukážeme si, jak oslavovali svátky naši předkové. Budeme si 

společně užívat kouzelné vánoční atmosféry a těšit se na Ježíška. 



Hlavní cíl: 

   Uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést ho do světa 

materiálních a duchovních hodnot, do světa kultury a umění. Pomoci dítěti osvojit si potřebné 

dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody  

ve svém sociálním prostředí. 

 

 

 
 
      Nabídka podtémat: 
 

 Jak to bylo na Mikuláše 

 Kašpárek se těší na Vánoce 

 Rozkrojené jablíčko 

 Putování za Vánoční hvězdou  

 
 

 

 

 
 

Zimní pohádky 

Charakteristika: 

    Po vánočních svátcích přivítáme nový rok a povíme si o tradici Tří králů. Budeme si všímat počasí a 

změn v přírodě. Naučíme se charakteristické znaky zimy, budeme dělat pokusy se sněhem a ledem, 

postavíme sněhuláka. Řekneme si, jak se vhodně oblékat do zimy a jak se správně starat o ptáčky  

na zahradě. Povíme si o zimních sportech a radovánkách, některé si vyzkoušíme. Budeme chodit 

sáňkovat. Naučíme se, co pro sebe můžeme udělat, abychom byli zdraví a silní. Dozvíme se, jak 

funguje naše tělo. Až nastane ten pravý čas, vyzdobíme si třídu, vytvoříme masky a užijeme si 

masopustního veselí. Dále se zaměříme na řemesla. Některá si vyzkoušíme, a povíme si, jak jsou 

všechna povolání pro společnost důležitá. Oslavíme svátek Sv. Valentýna a hodně času budeme 

věnovat práci s pohádkami, budovat lásku ke knihám a učit se, jak s nimi zacházet. 

Hlavní cíl:  

   Podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči, 

jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí, sebevyjádření  

a kreativity, povzbuzovat ho v dalším rozvoji učení. 



 

 

 
      Nabídka podtémat: 
 

 Jak to bylo na Tři krále 

 Kašpárek a paní Zima 

 Kašpárkovy zimní radovánky 

 Řemesla a povolání 

 Kašpárek a Sv. Valentýn 

 Když kašpárek stůně 

 Hola, hola, masopust volá 

 Kdo je můj Valentýn 

 Březen měsíc knihy 
 

 

 

 

 

Pohádky jara  

Charakteristika: 

   V tomto období přivítáme první paprsky jara a budeme pozorně sledovat, jak nám sluníčko 

postupně probouzí přírodu ze zimního spánku. Vyrobíme si postavu Morany a společně s ní 

vyprovodíme zimu a přivítáme jaro. Naučíme se poznávat první jarní rostliny a budeme chodit 

pozorovat, jak rostou v zahradách a parcích města. Budeme očekávat návrat ptáků z teplých krajin  

a učit se je rozlišovat. Seznámíme se s životem zvířátek na statku a rozdílnými názvy jejich mláďat. 

Povíme si o tradici Velikonoc, oslavíme Den země. Osvojíme si důležité znalosti potřebné k ochraně 

přírody a naučíme se třídit odpad. 

Hlavní cíl:  

   Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní 

prostředí. Vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu 

prostředí. 

   Podporovat lásku k přírodě, psychickou a fyzickou zdatnost dítěte, být v sounáležitosti se živou  

a neživou přírodou, lidmi a společností. 

 



 

 
     Nabídka podtémat: 
 

 Kašpárek vítá sluníčko 

 Vstávej semínko 

 Jak Kašpárek pletl pomlázku 

 Kašpárek na Dni Země 

 Příběh jedné kapičky  

 Kašpárkovy bylinky 

 Kašpárek na statku 

 Den matek 

 Život na louce a u rybníka  

 

 

Letní pohádky 

Charakteristika: 

   Poslední měsíc školního roku začneme oslavou Dne dětí. Pojedeme na výlet. Budeme trávit co 

nejvíce času na školní zahradě a povídat si o tom, co a jak budeme dělat o prázdninách. Probereme 

jak se bezpečně chovat na ulici, na hřišti, u vody, na dovolené s rodiči. Ve školce se vypravíme do ZOO 

za zvířátky a nakoukneme do života vodní říše. 

Hlavní cíl:  

   Podporovat lásku k přírodě, psychickou a fyzickou zdatnost dítěte, být v sounáležitosti se živou a 

neživou přírodou, lidmi a společností.  

   Uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa 

materiálních a duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné 

dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve 

svém sociálním prostředí. 

   Předcházet rizikovému chování, špatným životním návykům, nemocím, a naopak vést děti ke 

zdravému životnímu stylu, k bezpečnému chování, harmonickému rozvoji jejich osobnosti a 

podporovat je v samostatnosti a zodpovědnosti. 

 



 

 

 
 
     Nabídka podtémat:  
 

 Den dětí 

 Kašpárek a semafor 

 Kašpárek v ZOO 

 Kašpárek u moře 

 Hurá na prázdniny  
 

 

 

 

 

 

 

Prázdniny ve školním roce 2022 – 23 

 

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022. 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října - čtvrtek 27. října 2022.  

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.  

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v našem okrese 6. 3. – 12. 3. 2023 

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.  

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.  

Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.  

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023. 

 

 

 

 

 



    Důležitá data ve školním roce 2022/2023:  

 

 23. 9. - Podzimní rovnodennost 

 28. 9. - Sv. Václav, Den české státnosti 

 4. 10. - Den zvířat 

 31. 10. - Halloween 

 2. 11. - Dušičky 

 11. 11. - Sv. Martin 

 27. 11. - 1. Adventní neděle 

 4. 12. - Sv. Barbora, 2. Adventní neděle 

 5. 12. (6.12.) - Sv. Mikuláš 

 11. 12. - 3. Adventní neděle 

 13. 12. - Sv. Lucie 

 18. 12. - 4. Adventní neděle 

 21. 12. - Zimní slunovrat 

 6. 1. - Tři králové 

 7. 1. - 21. 2. Masopust 

 8. 3. - MDŽ 

 20. 3. - 1. jarní den 

 2. 4. - Květná neděle 

 3. 4. - Modré pondělí, vynášení Morany 

 4. 4. - Žluté úterý 

 5. 4. - Škaredá středa 

 6. 4. - Zelený čtvrtek 

 7. 4. - Velký pátek 

 8. 4. - Bílá sobota 

 10. 4. - Velikonoce – Červené pondělí 

 22. 4. - Den Země 

 30. 4. - Čarodějnice 

 8. 5. - Den matek 

 1. 6. - Den dětí 

 20. 6. - Den otců 

 



Značky dětí: 

 

    SRDÍČKA 
 

 
 

Elenka A. 

 

 
 

Maty Č. 

 

 
 

Ellinka S. 

 

 

 
 

Anežka  

 

 
 

Šimonek  

 

 
 

Adámek 

  

 
 

Vojtíšek 

 

 

 
 

Péťa 

 

 

 
 

Honzík 

 

 

 
 

Sárinka K. 

 

 
 

Tomášek 

  

 
 

Anička 

 

 

 
 

Jasmínka 

 

 

 
 

Matýsek M. 

 

 

 
 

Jozinka  

 

 
 

Sárinka P. 

  

 
 

Karolínka  

 

 
 

Barborka  

 

 
 

Natálka  

 

 
 

Kristýnka 

 

 

 
 

Elenka F. 

  

 
 

Elenka Š. 

 

 
 

Máťa T. 

 

 
 

Kubíček 

 

 

 
 

Anička  

 

 
 

Nikolka  
 


