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ASISTENT PEDAGOGA

• Poskytuje nepedagogickou podporu – administrativně a organizačně vypomáhá při 

činnostech podle potřeby pedagoga

• Poskytuje dočasnou personální podporu

• Umožňuje  znevýhodněnému dítěti překonávat překážky a na určité období mu 

poskytnout větší podporu zejména v oblasti začlenění do kolektivu 

• Pomáhá s překonáváním bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných 

životních podmínek dítěte nebo odlišného kulturního prostředí



PODPORA ČJ U DĚTÍ S OMJ

• Poskytuje dočasnou podporu dětem s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

• Poskytuje metodickou podporu pedagogům



LOGOPEDICKÝ KROUŽEK

• Logopedická prevence

• Spolupráce s klinickým logopedem

• Gymnastika mluvidel, dechová cvičení, sluchové hry, rozvoj slovní zásoby, rozvoj 

zrakové orientace, sluchové a zrakové paměti. 



CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

• Četba každý den před odpočinkem i v průběhu 

dopoledních činností

• Návštěva divadýlek v MŠ

• Společná návštěva knihovny

• Vyprávění (čtení) rodičů nebo prarodičů dětem v 

MŠ.



ZÁHONY PRO ŠKOLKY

• Environmentální výchova dětí: sázení květin, 

obdělávání záhonků na školní zahradě, péče o 

hmyz a ptáky



POLY – TECH - BUS

• Pojízdná polytechnická dílna, která dětem naší 

mateřské školy přiblížila krásu řemeslných oborů 

a podpořila manuální zručnost dětí. 

• Pod vedením profesionálních lektorů si děti 

vyzkoušely práci s keramikou, barvami a pokusily 

se zapojit jednoduchý elektrický obvod.



MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

• V rámci polytechnické výchovy si děti zahrály na 

stavitele města.

• Dozvěděly se, jaké budovy mohou ve městech 

vidět, co všechno musí mít správný dělník na 

sobě a z čeho se skládá ten správný domek.

• Postavily z lega vlastní domečky, které umístily 

na koberec do předem připraveného města a 

následně se své poznatky pokusily zakreslit do 

mapky.



MOBILNÍ HŘIŠTĚ

• Akce byla zaměřená na poznatky o bezpečnosti 

silničního provozu. Školní zahrada proměnila v 

dopravní hřiště. 

• V rámci prožitkového učení se děti dozvěděly základní 

pravidla silničního provozu a pohybu na vozovce a 

základní dopravní značky. Děti si vyzkoušely roli 

chodce, řidiče a policisty.



RYBY V MŠ
• Ve školce jsme se rozhodli netradičně oslavit 

„Světový den rybářů“. 

• Děti si vyzkoušeli dovednosti rybářů při různých 

soutěžích na zahradě. 

• Dětem jsme připravili překvapení – živého 

kapříka, kterého  si mohly prohlédnout a ti 

odvážnější i pohladit.



NÁVŠTĚVA ČERTA A MIKULÁŠE

• Naši školku navštívila vzácná návštěva - Mikuláš, 

Čert a Anděl.  Děti se na tento den moc těšily a 

předvedly písničky, básničky a tanečky, které si 

pro tuto příležitost připravily.



POZOROVÁNÍ PTÁKŮ

• Přišla zima a paní učitelky si spolu s dětmi 

povídaly, které druhy ptáků se u nás vyskytují, co 

potřebují k životu, jak jim můžeme pomáhat.

• Při pobytu venku na zahradě nebo poznávací 

vycházce do okolí mateřské školy, měly děti 

možnost ptáčky pozorovat, poznávat jejich 

chování a barvy a zopakovaly si,  jak se který 

ptáček jmenuje. 

• Společně jim ve třídě vyrobili velikou dobrotu v 

podobě koule z tuku, kterou obalili semínky.

• Za okno umístily krmítko, kam se naučili chodit 

vrabci, sýkorky a krásný dlask.



MASOPUST V MŠ
• Dětem jsme se snažili přiblížit tuto lidovou tradici 

veselým dopoledním programem – děti se 

dozvěděly, jak se lidé dřív bavili, když ještě 

nebyla televize ani jiná technika.

• Celé dopoledne jsme strávili v tradičních lidových 

maskách a kostýmech, zpívali, tančili a pořádně 

se veselili. 

• Děti si měly možnost venku na zahradě 

prohlédnout některá živá domácí zvířata díky 

připravenému programu.



ČERVENÝ DEN

• Všední den jsme si trošku ozvláštnili – připravili jsme si červený den – oblékli jsme si 

červené oblečení, vyzdobili školku i zahradu,  přečetli a zahráli si pohádku o červené 

Karkulce, ani v kuchyni nezaháleli a tento den se vařilo červené jídlo a pilo se červené 

pití.

• Koupí klaunských nosů jsme přispěli na dobročinnou organizaci „zdravotní klaun“. Tato 

organizace, již od roku 2001 pomáhá nejen dětským, ale i dospělým pacientům 

procházet procesem léčby s úsměvem.



TÝDEN NÁMOŘNÍKŮ

• Proč si nezahrát na námořníky – v naší školce je 

všechno možné….. Jeden týden probíhal v 

námořnickém duchu – nechybělo námořnické 

oblečení, dekorace, námořnické písničky….

• Děti shlédly námořnickou pohádku od Divadélka 

Koloběžka, na školní zahradě si vyzkoušely 

některé námořnické dovednosti.

• V závěru týdne navštívil MŠ klaun Cucíno a 

zpestřil dětem dopoledne vyprávěním o pirátech, 

děti si zatančily pirátské tance, hledaly pirátský 

poklad a nechyběly ani úžasné bubliny.



HISTORICKOU TRAMVAJÍ CENTREM PRAHY

• Na závěr školního roku jsme pro děti připravili 

projížďku historickou tramvají po Praze.

• Od paní průvodčí jsme se dozvěděli spoustu 

zajímavých informací z doby minulé. 

• Během jízdy tramvají jsme si prohlédli řeku 

Vltavu a viděli Pražský hrad, Masarykovo nádraží 

a jiné zajímavé pozoruhodnosti. 


