Charakteristika třídy Myšiček

Třída Myšiček je určena pro 28 dětí předškolního věku v rozmezí 5 až 7 let. Také
pedagogické působení a jednotlivé aktivity s dětmi vycházejí z potřeb tohoto věku dětí. Třídu
navštěvují i děti s odkladem školní docházky (dále jen OŠD), kterým věnujeme intenzivní péči
v návaznosti na vstup do základní školy dle doporučení z vyšetření dítěte pedagogickopsychologickou poradnou (při plnění tohoto úkolu je třeba spolupráce s rodinou dítěte,
kterou podle potřeby průběžně informujeme o vzdělávacích a zralostních pokrocích dítěte a
případně další pomoci z jejich strany). Náš školní vzdělávací program se jmenuje „Rok v
mateřské škole“.

Věcné podmínky:
Ve třídě máme hernu pokrytou kobercem, kde mají děti možnost si hrát.
Kolem herny jsou skříňky a různé boxy s dětskými hračkami. Hračky a dětské hry jsou
přizpůsobeny věku dětí – vhodné pro děti 5 – 7 let. Hračky jsou dětem co nejvíce dostupné,
aby si děti mohly vše samostatně brát i uklízet. Prostorové uspořádání vyhovuje skupinovým
i individuálním činnostem dětí.
Ve třídě je i dostatek didaktických her, hraček a pomůcek. V této části třídy je také
sušák na obrázky. Stolečky jsou mimo koberec na parketách a jsou uspořádány do 5 kruhů. U
každého kruhu je vždy 6 židlí. Stoly i židle jsou ergonomické pro děti. U stolečků děti mohou
tvořit či kreslit. Probíhají zde také ranní i odpolední svačiny a oběd. Na parketách jsou také 2
skříňky určeny pro potřeby pitného režimu a svačin. Jedna z těchto skříněk má držáky pro 28
hrnečků. Zde si děti každé ráno dají plastový hrneček určený na vodu. Během svačin jsou zde
položeny tácky na jídlo, které si děti samy berou a odnáší na své místo u stolečku. Na druhé
skříňce je po celý den položena termoska s vodou, kterou si děti můžou dle potřeby nalít.
Třída má svou šatnu, koupelnu, dětská WC a ložnici. Ložnice je vybavena lehátky na
odpočinek a skříňkou na jejich uskladnění a s přihrádkami na ukládání povlečení a pyžama.
V ložnici je také skříňka pro čisté povlečení a ručníky.

Šatna pro děti má sedátka s věšáky a přihrádkami na další oblečení. Každé dítě má
jednu přihrádku s věšákem. Při oblékání tak má své místo označeno značkou, kde si může
sednout a kde má své a věci. Tato šatna je vybavena kobercem, aby děti nezábly nohy, když
si při oblékání zují bačkory. V dalších prostorách šatny je lino. Zde jsou 3 lavice na sezení. Je
tu také botník pro 28 bačkor. Tyto prostory slouží k přezouvání dětí.
Koupelna je se třídou spojena chodbou vybavenu kobercem. V koupelně je 6 toalet –
z toho jsou 3 holčičí a 3 chlapecké. Je zde celkem 6 umyvadel. V koupelně a na chodbě jsou
věšáky na ručníky pro děti s přihrádkou na kelímek pro čištění zubů.

