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 Akce pro děti Priority ve vzdělávání, 

aktuální ped. úkoly 

Evaluace 

Září - Loučení s dětmi, které nastupují do 1. třídy ZŠ 

- Začleňování nových dětí do kolektivu-seznamování s novým 

prostředím 

- Polodenní vycházky(Vinice, Ohrazenice, Velcí, pozorování 

lesa,sběr přírodnin,houby) 

- Návštěva MŠ Čenkov 

- Ukázka výroby medu-včelař.kroužek-p.Vejr 

- Fotografování s vánočním motivem – firma Prestigephoto-

p.Šoltézová 

- Návštěva  KS-výstavy, akce v knihovně, účast na 

výtvar.soutěžích 

- Divadlo v MŠ-dle aktuální nabídky-zařazujeme každý měsíc 

-  Program o naší fauně 

- Vítání občánků průběžně po celý rok na obecním úřadě 

- Nabídka kroužků –angličtina, šachy, cvičení 

- Logopedická prevence 

- 26.9.-Čechova stodola-2.sk.- mladší děti- Dýňování 

- Vytvořit pro děti vlídné a 

laskavé prostředí 

- Vytvořit každému dítěti 

příznivé podmínky při 

adaptaci  

- Vytvářet kladný citový vztah 

uč. a dítě, dítě a dítě 

v kolektivu 

 

Říjen - Zahájení cvičení v tělocvičně ZŠ- předšk.děti pravidelně jednou  

za 14dní, ostatní dle naplněnosti tělocvičny 

- Zahájení šachového kroužku pro starší děti-p.Maršálek 

- Vytvářet prostor pro rozvoj 

dětské fantazie a 

představivosti 

 



 - Maňáskové divadlo-hrají p.uč.-s podzimní tématikou 

- Vytváření herbáře z podzimních květin 

- Dlabání dýní a výroba strašidýlek 

- Návštěva podzimní výstavy v KS a ve školní družině 

- Polodenní vycházky (orientace v okolí Jinec)-pouštění draků 

- Výstava prací s podzimní tématikou 

- Vítání občánků na OÚ Jince- 3. a 4. tř. 

- Divadlo v MŠ- Vocaď Pocaď- Detektivní pohádka- 9.10. 

- Individuální přístup ke 

každému dítěti 

Listopad 

 

- Spolupráce s kult.střediskem-návštěva knihovny,  

soutěže,hádanky,účast na výt.soutěžích,výstavy našich prací  

-  Vycházky do okolí Jinec s ohledem na počasí 

- Učit děti průběžnému třídění odpadků 

- Akce „ZŠ pro MŠ“-ZUŠ Rožmitál-dramatic.kroužek 

- 1.11.-Div.Dokola-Dášenka čili život štěněte 

- Od konce měsíce přípravy na vánoční besídky 

- Tvoření ve školní družině u p.uč. Dujčákové 

- Učit děti navzájem se 

respektovat 

- Posilovat kladné vztahy mezi 

dětmi, rozvíjet  u dětí úctu k 

druhým 

 

Prosinec 

 

- Návštěva čerta a Mikuláše (nadílka) a nebo 

        návštěva v pekle – Kovárna u p. Moravčíka- podle dohody          

        s p. Zeiskem 

-      3.12. v odpoledních hodinách- Buková-Čerti a Mikuláš-2sk.  

        starší děti 

-      Výlet na Karlštejn-výstava betlémů, popřípadě do Příbrami      

        na Svatou horu 

-      Vánoce v Čenkově u kapličky-slaměný Betlém 

- Výroba přání do pečovatelského domu, KS, pro rodiče, pro 

bývalé kolegyně… 

- Učit dítě přijímat pozitivní      

ocenění  i neúspěch a 

vyrovnat se s ním 

- Učit se hodnotit své osobní  

pokroky 

Vést děti k vzájemné 

ohleduplnosti 

 

 



- Zimní vycházka ke krmelci, nadílka zvířátkům 

- Vánoční besídka, posezení s rodiči 

- Vánoční nadílka v MŠ 

- Výstava výrobků se zimní tématikou 

- 18.12. Div.Letadlo-hud.pohádka Vánočka 

Leden - Maňáskové divadlo (hrají p. uč.) 

- Návštěva v 1.třídě ZŠ-co už umí naši kamarádi 

- Podle sněhových podmínek- stavění sněhuláků na školní 

zahradě, sáňkování a bobování, stopy ve sněhu 

- Vycházka ke krmelci 

- Vystoupení s dravými ptáky 

- Návštěva knihovny-prohlížení ilustrací,četba 

- Společné akce s mateřským centrem Jinečáček 

- Posilovat sebevědomí dětí a 

jejich důvěru ve vlastní 

schopnosti 

- Poskytovat dětem citovou 

oporu 

- Seznamování s novým 

prostředím-vést děti ke 

kladnému vztahu ke 

knihám,k četbě 

 

Únor -      celý měsíc proběhne v duchu příprav na masopustní rej 

- Dětský karneval v MŠ 

- Divadlo v MŠ podle aktuální nabídky 

- Zapojení do soutěže vyhlášené KS 

- Zimní radovánky na škol.zahradě-kamarádi sněhuláci 

- Návštěva u Kopalů-papoušci 

- Spolupráce s pedagogicko psych.poradnou Příbram, Hořovice 

- Dostatečné oceňování snahy 

a úsilí dítěte a vážit si 

výsledků práce své i 

ostatních 

 

Březen - Maňáskové divadlo (hrají p. uč.) 

- Návštěva výstavy knih KS 

- Polodenní vycházky (Běřín, Velcí) 

- Oslava příchodu jara,příprava na velikonoce 

- Keramické tvoření 

- Posilování přirozených 

poznávacích citů- zvídavost, 

zájem, radost z objevování 

 

 



- Výstava prací s jarní tématikou 

- Akce „ZŠ pro MŠ“-dramatický kroužek 

- Vítání občánků na OÚ Jince -3. a 4. třída 

- Pokračování ve vytváření herbáře-jarní květiny 

- Divadelní představení-.dle nabídky osvědčených divadel 

Duben - Zahájení předplaveckého výcviku v Příbrami 

- Zápis dětí do 1.tř. ZŠ 

- Botanická zahrada Praha nebo technománie Plzeň 

- Příprava na Den matek 

- Pálení čarodějnic, opékání špekáčků na šk. zahradě 

- Fotografování dětí- firma Photodienst  Brno 

- Návštěva v knihovně 

- Výlet do Rpet-kavín nebo na Běřín,Rejkovice 

- Zápis nových dětí do MŠ 

- Návštěva u Vejrů, u Zárybnických, u Fulínů-hospodářská zvířata 

- Vést děti k citlivosti ve 

vztahu k živým bytostem a 

přírodě 

- Vyjádřit a zachytit své 

prožitky 

 

Květen - Hornické muzeum Příbram-program s permoníky 

- Besídka ke Dni matek 

- Vystoupení dětí v Kulturním středisku Jince – pro důchodkyně 

- Polodenní vycházky (Křešín- chráněná krajinná oblast, výstup 

na Plešivec, Dračí skála)  

- Divadlo Kašpárkův svět nebo dle aktuální nabídky 

- Šipkovaná s hledáním pokladu v lese 

- ZOO Plzeň nebo Zeměráj 

- Výlet do Příbrami do zábavného centra Šneček 

- Medvědárium v Berouně 

- Vyzvednout kladné vlastnosti 

dítěte před kolektivem dětí 

 



Červen - Oslava MDD –soutěže na šk. zahradě,návštěva kasáren 

- Pohádkový les na Křešíně-stanoviště s pohádkovými bytostmi, 

plnění úkolů,soutěže 

- Návštěva uč. ze ZŠ- budoucí  p.uč. 1.třídy   

-      Akce „ZŠ pro MŠ“ + návštěva dětí v 1. třídě ZŠ 

- Výlet do Libomyšle a Březnice vlakem 

- Nocování v MŠ (disko, opékání špekáčků, soutěže pro děti) 

- Výběr dětí  ZUŠ Rožmitál do kroužků- hud.nástroje,dramatický 

a hud.pohybový (předškol.děti) 

- Vystoupení dětí z dramat.kroužku ZUŠ Rožmitál 

- Vítání občánků na OÚ Jince -3. a 4. třída 

- Polodenní vycházky (Ohrazenice, Decperk, Vinice)-stavění 

domečků pro skřítky 

- Solvayovy lomy- projížďka vláčkem,prohlídka staré techniky 

- Učit děti toleranci a ochotě 

pomáhat ostatním, posilovat 

kladné vztahy mezi dětmi 

 

 
 
 

                           

 

 
 



                          Rozšiřující nabídka akcí 
  

 

Organizace předplaveckého výcviku v Příbrami 

25.4.2019-27.6.2019 

Výuka bude probíhat v jednotlivých kursech po 45 minutách v jedné lekci, vždy každý čtvrtek 1.sk.- od 8.45hod.do 9.30hod. a 2.sk.-od 9.30hod. až 

10.15hod..- v rozsahu 10 lekcí.  

Maximální počet přihlášených dětí může být 50 - 2.skupiny po 25.dětech. 

Dopravu na plaveckou výuku si zajišťujeme sami (Autobusová doprava), náklady na jednu lekci pro jedno dítě činí 60 Kč+ doprava. 

Odjezd – v 7.45hodin od autobusové zastávky, návrat před obědem(upřesníme před zahájením) 

Předpokládaná cena:  800-900 Kč(podle ceny za autobus) 

Podrobné informace o předplaveckém výcviku- viz Individuální písemná dohoda 

 

Organizace cvičení předškoláků v nové tělocvičně v ZŠ 

Cíl: seznámení dětí s nářadím, které  MŠ nemá k dispozici, velký prostor tělocvičny 

Bezpečnost: Na bezpečnost dětí budou dohlížet dvě učitelky 

Frekvence: Jedenkrát za 14dnů - 4.třída (od října do května),ostatní třídy individuálně podle naplněnosti tělocvičny 

 

                  

              Logopedie- 1krát týdně- den a čas upřesní p.Hrkalová po přezkoušení dětí 

    



               Šachy- dle dohody s p.Maršálkem-místo odpoledního odpočinku, podle zájmu v kulturním středisku 

 

    Hudebně pohybový aktivita-v ZŠ Jince, nabízí ZUŠ Rožmitál 

 

   Angličtina-předškolní příprava a seznámení dětí s anglickým jazykem- p.uč. Moravčíková  a Bašková, upřesníme podle možností- 

   naplněnost tříd  


