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Zpráva	  o	  činnosti	  
školky	  spolupracující	  s	  Mensou	  ČR	  

Jsme	  předškolní	  zařízení	  s	  celodenní	  péčí	  a	  kapacitou	  112	  dětí.	  Provozní	  doba	  je	  
6.30-‐17.00	  hodin.	  Jako	  příspěvkovou	  organizaci	  nás	  zřizuje	  Obec	  Sulice.	  

Naše	  krásná,	  nově	  postavená	  Mateřská	  škola	  Sluníčko	  zahájila	  svůj	  provoz	  5.	  září	  
2011.	  Nachází	  se	  v	  blízkosti	  rozmanité	  přírody	  (louka,	  lesy,	  remízky,	  rybníčky)	  
ve	  čtyřech	  barevných	  a	  velmi	  prostorných	  pavilonech:	  

• třída	  –	  modrý	  pavilon	  –	  Mravenečci	  –	  děti	  3	  leté	  
• třída	  –	  oranžový	  pavilon	  –	  Motýlci	  –	  děti	  3-‐4leté	  
• třída	  –	  zelený	  pavilon	  –	  Včeličky	  –	  děti	  4-‐5leté	  
• třída	  –	  žlutý	  pavilon	  –	  Berušky	  –	  děti	  6-‐7leté	  

Věkové	  složení	  dětí	  ve	  třídách	  je	  homogenní.	  Ke	  každému	  pavilonu	  přiléhá	  
rozsáhlá	  zahrada,	  která	  je	  koncipována	  jako	  dopravní	  hřiště.	  V	  listopadu	  2011	  
jsme	  za	  pomoci	  šikovných	  tatínků	  vysázeli	  15	  vzrostlých	  stromů.	  

Školní	  vzdělávací	  program	  s	  názvem	  „Jaro,	  léto,	  podzim,	  zima	  kalendář	  nám	  
připomíná“	  vychází	  z	  Rámcového	  vzdělávacího	  programu	  pro	  předškolní	  
vzdělávání.	  Mezi	  naše	  výchovné	  a	  vzdělávací	  priority	  patří:	  vytváření	  
pohodového	  a	  podnětného	  prostředí,	  mezilidské	  vztahy,	  komunikace,	  vstřícná	  
spolupráce	  s	  rodiči,	  prožitkové	  učení,	  zájem	  o	  přírodu	  a	  vše	  živé	  (třídíme	  
odpady),	  zdravý	  životní	  styl	  (zejména	  oblast	  pohybu,	  sportu	  a	  zdravé	  stravy),	  
příprava	  na	  vstup	  do	  ZŠ,	  rozvoj	  funkční	  gramotnosti	  se	  zaměřením	  na	  
předčtenářskou	  a	  předmatematickou	  gramotnost	  	  a	  nabídka	  zajímavých	  aktivit	  –	  
odpolední	  tvoření	  s	  rodiči,	  spaní	  ve	  školce,	  škola	  v	  přírodě,	  solná	  jeskyně,	  
předplavecký	  výcvik,	  hravé	  lyžování,	  školička	  bruslení,	  předvánoční	  a	  
velikonoční	  jarmarky,	  besídky	  a	  zahradní	  slavnost	  s	  rodiči,	  zajímavé	  projekty	  –	  
Celé	  Česko	  čte	  dětem,	  Recyklohraní,	  Nechci	  kazy	  školka,	  AIESEC	  Edison	  Little	  a	  
Mezi	  námi	  povídej,	  také	  různé	  výtvarné	  soutěže	  a	  nabídka	  zájmových	  kroužků	  –	  
taneční	  školička,	  flétna,	  angličtina,	  logopedie,	  keramika.	  	  

Naším	  přáním	  je,	  aby	  děti	  byly	  co	  nejlépe	  připravené	  na	  vstup	  do	  základní	  školy,	  
abychom	  v	  nich	  rozvinuli	  jejich	  osobní	  potenciál	  v	  co	  nejvyšší	  míře,	  i	  na	  základě	  
nejnovějších	  poznatků	  z	  různých	  oborů.	  Metodu	  NTC	  jsme	  začali	  uplatňovat	  po	  
prvním	  školení	  ke	  konci	  roku	  2014	  využíváním	  představených	  metod,	  cvičení	  a	  
aktivit.	  Rotační	  cvičení,	  enigmatické	  hádanky	  i	  značky	  aut	  a	  vlajky	  zvládla	  třída	  
předškoláků	  báječně,	  takže	  postupně	  budeme	  tyto	  aktivity	  zařazovat	  i	  do	  třídy	  



mladších	  dětí.	  Při	  výchovně-‐vzdělávací	  činnosti	  běžně	  využíváme	  pracovní	  listy	  
zaměřené	  nejrůznějšími	  směry,	  logické	  úkoly,	  kvízy,	  sudoku,	  hádanky,	  pracovní	  a	  
výtvarné	  činnosti	  zaměřené	  na	  podporu	  samostatnosti,	  logiky,	  kreativity	  a	  
fantazie,	  hudebně-‐pohybové	  činnosti,	  rytmizace,	  pomůcky	  a	  hry	  typu	  Logico	  
Primo	  a	  Picollo,	  Pexeso,	  Hraj,	  co	  chceš,	  deskové	  hry,	  3D	  stavebnice	  na	  podporu	  
konstruktivních	  schopností	  i	  paměti,	  	  využíváme	  obrázkové	  čtení.	  Hodně	  se	  
věnujeme	  pohybu	  a	  sportu,	  cvičení	  s	  náčiním	  i	  netradičním,	  základům	  atletiky,	  
cvičení	  s	  míči	  a	  míčky	  všeho	  druhu,	  zdolávání	  náročnějších	  terénů,	  jezdíme	  
plavat,	  lyžovat,	  bruslit,	  hodně	  chodíme	  do	  přírody.	  Metoda	  NTC	  nám	  dále	  
pomohla	  rozšířit	  a	  prohloubit	  nabízené	  činnosti	  a	  my	  se	  těšíme	  na	  tento	  školní	  
rok,	  kdy	  budeme	  moci	  metodu	  NTC	  uplatnit	  již	  od	  počátku	  a	  u	  všech	  dětí.	  

Absolvovaná	  školení	  
	  
Název	  kurzu	   Datum	   Jména	  proškolených	  učitelek	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  I.	   4.	  11.	  2014	   Bc.	  Václava	  Kunická	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  II.	   9.	  12.	  2014	   Bc.	  Václava	  Kunická	  
Mensa	  NTC	  pro	  školky	  III.	   27.	  1.	  2015	   Bc.	  Václava	  Kunická	  

	  

Bc.	  Václava	  Kunická	  
ředitelka	  mateřské	  školy	  

V	  Sulicích-‐Želivci,	  dne	  9.	  února	  2016	  


