
VII. 2 Doplňující programy školy
Vzdělávací nabídka školy je doplněna specificky zaměřenými programy:

 LOGOPEDIE
V každé třídě minimálně jedna z učitelek splňuje kvalifikaci logopedické asistentky. Zajišťuje 
logopedickou péči dětí v rámci denních výchovných činností.
Učitelky dle potřeby spolupracují s odbornými logopedy a především s rodiči dětí.

Zajišťuje: Iva Vacová, Bc. Monika Dibliková, Mgr. Jitka Štanglerová, Petra Valachová DiS.,
Veronika Fišerová, DiS

 BRUSLENÍ
Na základě zájmu rodičů zajištěno bruslení dětí na místním zimním stadionu, pod vedením 
trenéra. Tato aktivita je zařazována v době pobytu dětí venku. Dětem, které nebruslí, jsou 
zajištěny náhradní pohybové aktivity.

Zajišťuje: Naďa Dvořáková, Iva Vacová, Veronika Fišerová DiS., Bc. Monika Dibliková, Mgr. 
Jitka Štanglerová, Petra Valachová DiS

 SEZNAMOVÁNÍ SE ZÁKLADY LYŽOVÁNÍ
V případě zájmu dětí a rodičů pro naši MŠ zajišťuje Ski areál Hlinsko
Výuka lyžařských dovedností je zahrnuta v šesti lekcích, každá z lekcí obsahuje dvě 50ti 
minutové výukové hodiny.
Dětem, které nelyžují, jsou zajištěny náhradní pohybové činnosti.

Zajišťuje: Petra Valachová DiS., Mgr. Jitka Štanglerová, Bc. Monika Dibliková, Veronika 
Fišerová DiS., Naďa Dvořáková, Iva Vacová

 PLAVECKÝ VÝCVIK
Plavecký výcvik má v naší MŠ dlouholetou tradici. Každoročně je zajištěn v plavecké škole  
AQUASPORT Vysoké Mýto. Do plavecké výuky jsou přednostně zařazeny předškolní děti a dle 
zájmu rodičů i děti mladší. Cílem není pouze seznámit děti s vodou, se základy splývání a 
plavání, ale získávají povědomí o způsobech ochrany zdraví a bezpečí, učí se dodržovat pravidla,
orientují se v novém prostředí, atd.

Zajišťuje: Bc. Monika Dibliková, Veronika Fišerová DiS., Iva Vacová, Naďa Dvořáková, Mgr. 
Jitka Štanglerová, Petra Valachová DiS

 TENIS                                                                                                                                            

S tenisem začínáme díky nabídce šéftrenéra Tenisového klubu v Chocni p. Davida Němečka. Do
výcviku byly zařazeny děti dle zájmu rodičů. Náplň kurzu a celý průběh kurzu  zajišťuje p.
Němeček, ped. zaměstnanci zajišťují dozor, případně spolupracují s trenérem. Cílem je seznámit
děti  s novou  sportovní  aktivitou,  vést  děti  ke  sportovnímu  chování,  dodržování  pravidel,
respektování. Ve šk. roce 19/20 z důvodu Covidu 19, nebyl kurz uskutečněn. V tomto školním
roce plánujeme navázat na tuto, pro děti zajímavou, aktivitu.

Zajišťuje: Mgr. Jitka Štanglerová, Petra Valachová DiS, Bc. Monika Diblíková, 
Veronika Fišerová DiS, Naďa Dvvořáková, Iva Vacová



    JÓGA
S jógou se dětí seznamují v rámci relaxačních chvilek. Pí učitelky vycházejí z vlastních 
zkušeností získaných na seminářích, používají literaturu – Jóga – nejen pro děti (Marcela 
Mikešová) a Jóga, učení a hra (Milada Krejčí) a Jóga pro nejmenší, Kafomet – POH 015.5.

Zajišťuje: všechny učitelky

 SEZNAMOVÁNÍ DĚTÍ S HROU NA ZOBCOVOU FLÉTNU 
Se základy hry na zobcovou flétnu se děti seznamují v průběhu  činností, dle individuální 
situace. Každé dítě má vlastní flétnu (majetek MŠ), označenou značkou, flétny se pravidelně 
dezinfikují.
Pí  uč. vychází z této literatury – Veselé pískání a zdravé dýchání – V. Žilka, Hrátky s flétnou, 
písničkami a notičkami – I. Hlavatá, Škola hry na zobcovou flétnu – L. Daniel

Zajišťuje: Veronika Fišerová DiS, Bc. Monika Dibliková

 ROZVOJ PŘEDMATEMATICKÝCH PŘEDSTAV DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU
Do společných i řízených činností jsou zařazovány novinky z oblasti matematických představ a 
prelogického myšlení dětí, manipulativní činnosti a hry jako vhodný nástroj přípravy na školní 
matematiku. Děti jsou od nástupu do MŠ cíleně vedeny k rozvoji pojmotvorných procesů, 
prelogického myšlení a předmatematických představ, které mají další návaznost na školní 
matematiku .

Zajišťuje : všechny učitelky

 SEZNAMOVÁNÍ DĚTÍ SE ZÁKLADY AJ
     Se základy AJ se děti seznamují v rámci kurzu – Angličtina pro děti předškolního věku, kterou 
v MŠ
     zajišťuje Mgr. Dominika Holubářová, Lenka Škorpilová

Zajišťuje: Mgr. Dominika Holubářová, Mgr. Lenka Škorpilová, Dvořáková Naděžda, Mgr. Jitka 
Štanglerová

 PŘEDADAPTAČNÍ KURZ PRO NOVĚ PŘIJATÉ DĚTI
Cílem kurzu je s pomocí rodičů dítě připravit na přechod z domácího prostředí do prostředí MŠ, 
kde dítě rodina opouští. Vyrovnat se s citově velmi těžkou situací není pro dítě lehké a to i tehdy, 
kdy dítě zjevně reaguje na MŠ dobře. Adaptační potíže se mohou projevit později, třeba i za rok 
nebo dva. 
Kurzy probíhají v MŠ vždy jeden den v týdnu odpoledne po dobu jednoho měsíce. Děti se 
seznamují se svou značkou v MŠ, třídními učitelkami, prostorem a akustikou třídy, uložením 
věcí a výchovně vzdělávací prací učitelek na třídě. Rodiče se snažíme zasvětit do systému práce 
v MŠ tak, aby pochopili, že MŠ není pouze o hlídání, ale i o vzdělávání dětí a zaujímá tak 
významné místo v životě dítěte, stejně jako rodinná výchova. Snažíme se působit na rodiče tak, 
aby se zajímali o dění v MŠ a rádi s námi spolupracovali.

Zajišťuje: všechny učitelky

   MISP – program masáže do škol
       Program MISP (Massage in Schools Programme) je jednoduchým a efektivním nástrojem k
       zlepšení kvality života dětí ve školách. V programu MISP se používá série jednoduchých 
       pohybů/tahů. Děti se masírují navzájem a to přes oblečení v krátké masážní sestavě.



       Děti mají příležitost naučit se říkat „ano“ a „ne“ před dotekem, získají pocit, že jsou 
individuálně 
       vnímány a brány na vědomí. Dochází ke zvýšení koncentrace, povzbuzení a rozvoji 
představivosti, 
       naplnění potřeby kontaktu…
       Děti jsou k sobě otevřenější, tolerantnější, jsou si nápomocné, jsou schopny kolektivní 
spolupráce.  
       Tento program je individuálně zařazován dle situace v rámci denních činností
      
       Zajišťuje: Iva Vacová, Bc. Monika Diblíková, Veronika Fišerová DiS

 SE SOKOLEM DO ŽIVOTA -  ve šk. roce 20/21 se poprvé zapojíme do projektu 
tělovýchovné organizace Sokol – Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, 
cvičíme se zvířátky. U dětí předškolního věku je důležité, aby si děti osvojily základy svých 
schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové 
gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. 
V tomto projektu se děti budou učit vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a 
to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami budou provázet postavičky zvířátek. 
Zpracovaná metodika vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek

       Zajišťuje: všichni pedagogové

 SEZNAMOVÁNÍ DĚTÍ S NETRADIČNÍMI PRACOVNÍMI A VÝTVARNÝMI 
DOVEDNOSTMI V RÁMCI POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY
Tento program je individuálně zařazován dle situace v rámci denních činností a je určen pro děti 
se zájmem o výtvarné a pracovně estetické činnosti. Děti se hlouběji seznamují s výtvarnými 
technikami, s využitím různorodých materiálů, s možnostmi ztvárnění, je u nich cíleně rozvíjena 
fantazie a tvořivost výtvarného zpracování. V každé třídě je pracovní ponk, děti mají možnost za 
podmínek dodržování pravidel používat různé nářadí.
Práce dětí zdobí naši školu, jsou zasílány na soutěže a výstavy.
Nedílnou součástí péče o rozvoj estetického povědomí dětí jsou i návštěvy výstav a spolupráce 
se ZUŠ, kde děti ve své zálibě pokračují.

Tyto programy jsou realizovány v rámci třídních výchovných programů, zajišťují je učitelky na 
jednotlivých třídách. Tyto programy smysluplně a účelně doplňují vzdělávací nabídku školy.

 
     V Chocni dne 1. 9. 2020 Dvořáková Naděžda, řed. 
MŠ


