
Mateřská škola Zlín, Návesní 64, příspěvková organizace 
 

Předškolní vzdělávání v mateřské škole se 
 uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání – ŠVP PV 

SVĚT JE KULATÝ MÍČ  
I. TŘÍDA „SLUNÍČKA“                     vzdělávací obsah je uspořádán                       II. TŘÍDA „MOTÝLCI“ 
   děti od 3 do 6 let                             do pěti vzdělávacích oblastí:                             děti od 3 do 6 let 

 

1. Oblast biologická 
DÍTĚ A JEHO TĚLO 

2. Oblast psychologická 
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 

3. Oblast interpersonální 
DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

4. Oblast sociálně-kulturní 
DÍTĚ A SPOLEČNOST 

5. Oblast environmentální 
DÍTĚ A SVĚT 

 
„učivo“ v ŠVP PV je zahrnuto do 10 integrovaných bloků 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na předškolní vzdělávání navazují další školní aktivity 

 

SVĚT JE KULATÝ MÍČ 
1. Já a moje místo na světě 

2. Ze světa dospělých 
3. Svět věcí kolem nás 

4. Letem světem 
5. Hrajeme si a oslavujeme 

6. Pohádkový koberec na cestě 
kolem světa 

7. Proměny světa v ročních 
obdobích 

8. Zvířátka – žijí s námi na světě 
9. Země je kouzelná planeta 

10. Chráníme a uzdravujeme svět 

hrajeme si cvičíme 

kreslíme a 
malujeme 

stříháme, 
lepíme, 

modelujeme 

poznáváme 
nové věci 

povídáme si 

zpíváme 

tančíme 

soutěžíme
e 

vystupujeme 

recitujeme 

doplňkové vzdělávací projekty 
Hrajeme si s písmenky, Šikovné ručičky, Mrštná 
háďata, Veselé počítání s Rafaelou stonožkou 

(pro předškoláky) 

ŠKOLNÍ 
AKCE 

příklady ze 
šk.r.2017/ 

2018 

angličtina v MŠ 
(vhodné pro starší děti) 

předplavecký výcvik 
předškoláků 

v městských lázních 

MŠ ZA 

KULTUROU, 

VÝLETY 

Vánoč. besídka, akce pro děti a rodiče,- vánoční 
tvoření – výroba vánočních svícnů 

návštěvy v Muzeu jihovýchodní Moravy – 
edukační programy pro MŠ 
 

Podzimní akce „Den se strašidýlky“ – veselé 
dovádění dětí a soutěžení v převlecích strašidýlek 

Beseda s Městskou policií, Hasiči v MŠ 

Oslava Den dětí v MŠ – akce pro děti a rodiče 
„Vesmírná dobrodružství“ – vystoupení, soutěže 

školní výlet do  KovoZOO ve Starém Městě – 
(předškoláci) 

karneval v MŠ Ze světa kouzel, divů a pohádek 

Mikuláš v MŠ, pečení čertů z kynutého těsta 

Divadelní a kouzelnická představení v MŠ Slavnostní rozloučení s předškoláky 
 

Školní výlet do ZOO Lešná 

2x ročně návštěva Městského divadla 

vyprávíme 

posloucháme  a 
hrajeme pohádky 

chodíme na 
vycházky 


