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Vážení zákonní zástupci, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, 

ale i ostatní přátelé Mateřské školy Víta Nejedlého Chrudim, 
 

do rukou se Vám dostává nový zpravodaj, který bude vycházet občas 

(podle potřeb MŠ) a jmenuje se proto „Občasník“. Bude Vás informovat o dění 

ve školce i mimo ni. Přispívat do něho může každý z Vás. Stačí se domluvit ve 

školce nebo příspěvek poslat mailem jakékoliv paní učitelce viz adresy níže. 

Budete-li mít nějaké dotazy, připomínky, námět na rubriku a podobně, 

nemějte obavy a ozvěte se.  

Dnes se dozvíte základní informace o MŠ, jejich zaměstnancích, 

kontaktech, způsobu vzdělávání, o aktivitách již uplynulých i těch, které jsou 

teprve před námi, partnerech, se kterými spolupracujeme, a na samém konci je 

pracovní list pro volné chvíle dětí s Vámi. 

 

Kontakt: 
 

Adresa:  

Víta Nejedlého 769, 537 01 Chrudim 

e-mail: reditelka@msvn.cz 

č.účtu: 1145295369/0800 

facebook: Mš Víta Nejedlého 

web: msvn.cz 

 

 

Telefony:  

ředitelna - 469 638 749 

školní jídelna:  

červená třída - 732 579 810 

modrá třída - 739 046 111 

zelená třída - 732 587 168 

žlutá třída - 732 587 194 

Platby (školné, stravné): hotově nebo na účet školy do 20tého v měsíci 

(nebo po domluvě z ved.ŠJ nebo řed.). 

Variabilní symbol dle přiřazení nebo do poznámek napsat jméno a příjmení 

dítěte (NE zákonného zástupce).  

 

 

Školní vzdělávací program: „Na jedné lodi světem“ 

 



Obsazení tříd: 

 

Červená třída : 

Květoslava Jiráková  – učitelka: k.jirakova@msvn.cz 

Zuzana Klustová   – učitelka: z.klustova@msvn.cz 

 

Zelená třída: 

Jana Polanská   – učitelka: j.polanska@msvn.cz 

Jana Mrkoutová   – učitelka: j.mrkoutova@msvn.cz 

Renata Koubová    – školní asistent 

 

Modrá třída: 

Miroslava Vagenknechtová  – ředitelka: reditelka@msvn.cz 

Iveta Valentová    – učitelka: i.valentova@msvn.cz 

Martina Hurst Kochová   – učitelka: m.hurstkochova@msvn.cz 

Jana Rejnyšová    – osobní asistent 

 

Žlutá třída: 

Hana Slanařová    – učitelka: h.slanarova@msvn.cz 

Hana Reichlová    – učitelka: h.reichlova@msvn.cz 

Darina Jovanovičová            – osobní asistent 

 

Spolupracujeme: 
 

• Zdravé město 

• Taneční škola Besta 

• Český rozhlas Pardubice 

• Centrum sociálních služeb a 

pomoci Chrudim 

• Dům dětí a mládeže Chrudim 

• Ekocentrum Paleta 

• SkiFanatic 

• Česká obec sokolská 

• Spolu s dětmi 

• Základní škola Dr.Peška 

Chrudim  

• Sportoviště Chrudim 

• Jazykové centrum 

G.Smetanové 

• Fond Sidus
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Od září 2019 naše MŠ  pracuje dle programu „Začít spolu“. 

 

O PROGRAMU ZAČÍT SPOLU 

Začít spolu je velmi propracovaný vzdělávací systém, který je vhodný pro každé 

dítě. Vychází z konstruktivistického pojetí vzdělávání, staví na humanistických 

a demokratických principech ve vzdělávání, při bezpodmínečném 

uplatňování pedagogického principu zaměřeného na dítě (pedocentrismus). 

V ČR působí Začít spolu od roku 1994 a od roku 2004 je součástí Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a dosahuje vynikajících 

výsledků. 

Je zpracován na základě poznatků o fungování dětského mozku… (víte, že do 

věku 6let se utváří 85% osobnosti?) 

K ČEMU VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMU ZAČÍT SPOLU SMĚŘUJE, CO DÍTĚTI NABÍDNE: 

• vše důležité pro to, aby se umělo vyrovnávat se současností i 

budoucností 

• vyrovnávat se, se změnami a přijímat je 

• nést za svou volbu odpovědnost 

• být tvořivé 

• rozpoznávat problémy a řešit je 

 

JAK TOHO DOSÁHNEME? 

• podporujeme je v tvořivosti, učení, samostatnosti, zvídavosti 

• známe dítě, jeho vývoj, slabé i silné stránky 

• známe principy jeho vývoje 

• podporujeme dítě s ohledem na jeho osobnost a zvláštnosti 

• úzce komunikujeme a spolupracujeme s rodinou 

• umíme dítěti nabídnout pestré činnosti 

• vedeme děti prožitkem, neboť takto má trvalejší hodnotu 

 
CO K TOMU VYUŽÍVÁME? 

• zejména spolupráci s rodiči 

• uvědomělé pedagogy, kteří se neustále vzdělávají 

• podnětné prostředí 



HLAVNÍ PRINCIPY PROGRAMU ZAČÍT SPOLU: 

A)  Prostředí třídy 

• Prostor třídy je uspořádán tak, aby vznikla tzv. centra aktivity. Svou 

velikostí, umístěním a vybavením stimulují děti ke hře, činnostem a práci. 

• Děti mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se 

společných činností. 

• Mají možnost uplatnit svou vlastní tvořivost a samostatně tak dojít k 

vlastnímu poznání, všemi smysly. 

• Děti si mohou vybrat činnost, kterou zvládnou, materiál a pomůcky. 

• Zároveň jsou vedeny k rozhodnosti, vytrvalosti a zodpovědnosti – 

setrváním v dané činnosti, dokončení práce a samostatným úklidem 

pomůcek. 

• Děti řeší možné, vzniklé konflikty samostatně. Pedagog pouze přihlíží a 

na požádání dětí poradí jak konflikt řešit. 

B)  Individuální přístup ke každému dítěti 

V programu Začít spolu je individuální přístup realizován dvěma základními 

prostředky: 

• pozorováním 

• tematickým (projektovým) plánováním (vychází z potřeb a zájmů dětí, 

vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí) 

Pozorování a plánování pak vytvářejí předpoklad k tomu, aby se individuální 

přístup projevil ve všech oblastech života třídy, v jejím uspořádání, vzhledu, 

v denním rozvrhu činností dětí, v nabídce materiálů, v přístupu k dětem a 

komunikaci s nimi, v hodnocení výsledků, ve spolupráci s rodinou. Jsou 

vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. 

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Denní řád  je dostatečně 

pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či 

aktuálně změněné potřeby. 

C)  Integrované učení hrou 

Podstata integrovaného učení spočívá v tom, abychom spolu s dětmi ve školce 

vytvořili prostředí, kdy při jedné přirozené činnosti či hře, může dítě rozvíjet 

všechny své schopnosti, dovednosti a znalosti. Cílem pak je, abychom umožnili 

dětem poznávat, že všechny jevy a věci jsou navzájem propojeny a tvoří jeden 

celek. Obsah vzdělávání není rozdělen na jednotlivé výchovné složky s 



vědomím, že předškolní vzdělávání zasahuje vždy celou osobnost dítěte v jeho 

rozvoji. 

D)  Aktivní účast rodiny 

Program Začít spolu vychází z předpokladu, že při výchově dítěte má rodina 

primární a nezastupitelnou roli. Proto je důležité nabídnout rodinám dětí 

možnost spoluúčasti při výchově v MŠ a také je při ní povzbuzovat – přičemž 

podstatná část kontaktů mezi školou a rodinou bude neformálního charakteru. 

Spoluúčast rodičů v programu může probíhat mnoha způsoby. Jsou jimi 

například: 

• spolupráce rodičů na tématech, třídních vzdělávacích plánech 

• tvorba individuálních plánů pro děti 

• půjčovna knih a hraček 

• pomoc při akcích pro děti (zahradní slavnost, karneval, výlet, sportovní 

den…) 

 

 

    

 

 

 

 

 



HEJNÉHO METODA NEBOLI H- MAT 

 

Co je to ? 

Netradiční způsob výuky matematiky. Touto metodou učí již přes 750 z 4 100 

základních škol v ČR.Hejného metodu využívá i řada alternativních škol nebo 

rodiče při domácí výuce svých dětí. Je založena na respektování 12 klíčových 

principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo 

matematiku samo a s radostí.  

Vývoj Hejného metody 

Vít Hejný analyzoval příčinu, proč se jeho žáci nesnaží porozumět problémům a 

místo toho si raději pamatují vzorečky, které jsou ale vhodné pouze pro řešení 

standardních úloh. Hledal proto úlohy nestandardní a ty experimentálně 

testoval na žácích a na svém synovi.  

Na rozdíl od tradiční výuky matematice zaměřené na nácvik standardních úloh 

je nová metoda zaměřena na budování sítě mentálních matematických 

schémat, které si každý žák tvoří řešením vhodných úloh a diskusí o svých 

řešeních se spolužáky. 

• prostředí – využitelná v MŠ 

Autobus - porozumění číslům vyjadřujícím změnu stavu. Orientace v souboru 

dat obsahujícím jak stavy, tak změny, ale i porovnání. 

Děda Lesoň - práce s veličinou zapsanou ikonicky (nikoliv číslem). Náročnější 

myšlenky při poznávání rovnic. 

Krychlové stavby - poznávání prostorové geometrie manipulativní činností. 

Tvorba a přeměna staveb podle daných podmínek. Zápis stavby i procesu jejího 

vytváření různými jazyky. 

Krokování - porozumění číslům pomocí změny polohy nebo porovnání poloh. 

Vstup k číslům záporným, později k práci se znaménky. Pomoc při řešení rovnic. 

Dřívková geometrie - poznávání rovinné geometrie manipulativní činností. 

Tvorba a přeměna tvarů podle daných podmínek. První zkušenosti s obvodem, 

obsahem, jednoduchými zlomky a posloupnostmi. 

 

• Další prostředí, která jsou využitelná pro děti školního věku: 

sčítací trojúhelníky, násobilkové obdélníky, parkety, výstaviště, cyklotrasy, 

pavučiny, biland, sova, čtvercová mříž, algebrogramy. 
 



CO UŽ JSME STIHLI V ROCE 2019/2020 A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ 
 

Aktivity, které jsme už prožili: 

• od září 2019 docházely děti v modré a červené třídy na plavecký kurz 

(děti ze žluté a zelené třídy od ledna 2020) 

• pravidelně nás navštěvuje divadelní spolek Šeherezáda, který každý 

měsíc dojíždí do MŠ a dětem hraje divadlo 

• naši MŠ navštívil též divadelní spolek Perštejni a též manželé Mokrošovi 

• v říjnu jsme celá mateřská škola vyjela na výlet na Vodní divadlo do 

Choltic, kde děti shlédly krátké představení, a také si vyhrály na hřišti 

z přírodnin 

• předškolní děti navštěvují chrudimské divadlo K.Pippicha 

• od ledna děti absolvovaly lyžařský kurz v Hlinsku – Ski Fanatic 

 

Aktivity, na které se těšíme: 

17.03.2020 Jak kůzlátka přechytračila likškju - Šeherezáda 

18.03.2020 Mateřinka - divadlo 

24.03.2020 Rok na Chrudimsku v tradicích – Velikonoce – 1.skupina 

27.03.2020 Trampoty pana Bambuly aneb nezbedná kapela - Sukova síň Pce 

31.03.2020 Veselá pouť - divadlo 

01.04.2020 Rok na Chrudimsku v tradicích – Velikonoce – 2.skupina 

06.04.2020 Besta 1.lekce pro přihlášené 

07.04.2020 Kam zpěváčkům na zimu, připravíme obživu 

13.04.2020 Besta 2.lekce pro přihlášené 

14.04.2020 Dravci v MŠ 

16.-17. 04.2020 Hokejbal turnaj 

20.04.2020 Besta 3. lekce pro přihlášené 

22.04.2020 Smysly zvířat 

24.04.2020 Karneval zvířat - Sukova síň Pce 

27.04.2020 Besta 4.lekce pro přihlášené 

28.04.2020 Zebra na přechodu - Šeherezáda 

29.04.2020 Planetárium H.K.  

04.05.2020 Besta 5.lekce pro přihlášené 

05.05.2020 Ochrana velkých šelem - Pasíčka 

25.05.2020 Balet ZUŠ 

26.05.2020 O berušce Jarušce - Šeherezáda 

08.06.2020 Ostrov pokladů - Šeherezáda 

09.06.2020 Rok na Chrudimsku v tradicích - Na svatého Jána 

10.06.2020 Rok na Chrudimsku v tradicích - Na svatého Jána 

18.06.2020 Výlet Kačina 



FOTOGRAFIE: 
 

Červená třída: 

 

 

 

Modrá třída: 

 

 



 

Žlutá třída: 

 

 

 

Zelená třída: 

 

 



PRACOVNÍ LIST  

(opiš slovo, vykresli obrázek, v tabulce najdi písmena ke slovu a vybarvi je) 

 

 


