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V současnosti máme u nás plně obsazenou kapacitu míst pro děti.  Naplnili jsme šest celodenních 

tříd. V každé z nich jsou děti různého věku, zpravidla od tří do šesti roků. Zjistili jsme, že v tomto 

smíšeném – tedy heterogenním prostředí se kloučci a holčičky adaptují na mateřskou školu rychleji.   

Významnou výhodou je i to, že děti mají po celou dobu jejich docházky do mateřské školy na starost 

stejné paní učitelky, což při homogenním uspořádání třídy (tzn. dětí stejného věku) nebývá tak 

obvyklé. Mají tak mnohem lepší šanci chlapce a děvčata poznat a vznikají i dobré vztahy s rodiči. Ve 

třídách s dětmi různého věku mají mladší kamarádi možnost pozorovat vývojově vyšší úroveň hry        

a postupně se zapojovat. Věková různorodost vede k tomu, že do kolektivu děti přicházejí 

s rozmanitými zkušenostmi a dovednostmi, mohou se tak vzájemně obohacovat. 

Máte obavy, že takovéto heterogenní  třídy nejsou vhodné pro děti před nástupem do základní školy, 

že nebude čas na předškolní přípravu? Každá paní učitelka musí provést  ve třídě pedagogickou 

diagnostiku všech dětí na počátku školního roku. A je jedno, jak jsou staré, u všech musí sledovat 

jejich silné  a slabší stránky. V posledním předškolním roce  také diagnostikovat i školní zralost. 

A jak jsme s dětmi prožili podzimní období? Bylo slunečné a teplé počasí, takže nás lákalo ven na 

vycházky, kde jsme společně s dětmi pozorovali měnící se přírodu. Děti sbíraly různé přírodniny   a 

vše co z nich vytvořily nám vyzdobilo třídy a šatny a navodili jsme si tak příjemnou atmosféru. Učíme 

je  nové básničky a písničky, hrajeme pohybové hry  a také jim vysvětlujeme, že v lese nekřičíme, 

neničíme přírodu a neodhazujeme odpadky. Každá paní učitelka si ve své třídě připravuje program 

podle individuálních zvláštností jednotlivých dětí.  

V měsíci prosinci se děti mohou těšit na Mikulášskou nadílku s  rozdáváním balíčků, divadelní 

pohádku s názvem Vánoční  příběh, Tvořivé dílničky za účasti svých rodičů a pohodu spojenou 

s vyráběním ozdob. Společně si zazpíváme koledy  a pohovoříme o vánočních zvycích a tradicích. 

Nebude chybět ani nadílka v jednotlivých třídách.  

Závěrem mi dovolte, abych Všem dětem, rodičům i občanům Bílovic nad Svitavou popřála vánoční 

svátky plné pokoje, radosti a rodinné pohody a v roce 2023 hodně zdraví. 

 

Za mateřskou školu Jiřina Šubrtová – ředitelka.  

 


