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                                                              Část I. 

Základní charakteristika mateřské školy 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace 

Adresa školy: Strážek č. 27, 592 53 

Právní forma: příspěvková organizace 

Vedení školy: Mgr. Anna KNOFLÍČKOVÁ 

Mateřská škola: Bc. Kateřina DVOŘÁČKOVÁ (vedoucí učitelka) do 31. 7. 2020 

     Mgr. Božena Suchánková (vedoucí učitelka) pověřena od 1. 8. 2020 

                          Barbora ČECHOVÁ (učitelka) 

   Eva PIŠÍNOVÁ (učitelka) 

     Mgr. Božena SUCHÁNKOVÁ (učitelka) 

   Vendula DOBEŠOVÁ (školní asistent) 

     Božena Koukolová (paní uklízečka MŠ) 

Kontakty:  

 ředitelství ZŠ -  731 107 933 

 MŠ – 733 520 641 

 Jídelna – 604 725 965 

 e-mail:  zs.strazek@seznam.cz 

Zřizovatel: Městys Strážek 

Adresa: Strážek č. 13, 592 53 Strážek, okres Žďár nad Sázavou 

Kontakt: 566 567 321 

 

Popis zařízení MŠ: 

Typ: s celodenní péčí 

Kapacita MŠ: 39 dětí, 2 třídy – I. MYŠKY, 25 dětí různého věku 

        II. SOVIČKY, 14 dětí různého věku  

V II. třídě SOVIČKY dochází k plnění povinného předškolního vzdělávání. 

Ke konci kalendářního roku 2019 dochází k povolení navýšení kapacity na 40 dětí od KHS. 

Nově příchozí povinně předškolní dítě zařazeno do II. třídy Sovičky. 

Věkové složení dětí v MŠ: 2 – 7 let 

Provozní doba MŠ: 6.30 – 15.30 hod 

Podmínky pro provoz:  

 velikost I. třídy ,,Myšky“ – 89m
2 

 velikost II. třídy ,,Sovičky“ – 33m
2 

mailto:zs.strazek@seznam.cz


4 
 

 velikost umývárny – 17m
2 

 počet umyvadel 7, sprchový kout 1 

 počet WC 5, pisoáry 2 

 Složení dětí pro školní rok 2019/ 2020: 

Celkový počet přihlášených dětí pro školní rok 2019/ 2020 k 1. 9. 2019 – 39 dětí. 

Z celkového počtu zapsaných dětí je celkem 22 dětí ze spádového obvodu Městyse Strážek. 

Z celkového počtu zapsaných dětí je dle pohlaví 16 dívek a 23 chlapců. Nově přijatých dětí do 

školního roku 2019/ 2020 je celkem 15 (1 dívka přijata v květnu 2019).  

Ke konci kalendářního roku bylo požádáno KHS o udělení výjimky z maximálního 

povoleného počtu v MŠ pro školní rok 2019/ 2020 o 1 dítě, z důvodů přijetí dítěte jiné 

národnosti plnící povinné předškolní vzdělávání.  

                                                                                                                                                                             

Z důvodu uzavření MŠ v období od 16. 3. 2020 do 25. 5. 2020 na doporučení ministerstva 

školství a na základě mimořádného opatření v souvislosti s nepříznivým vývojem 

epidemiologické situace ve výskytu COVID19 bylo dohodnuto s ředitelkou školy, že se nebudou 

uvádět údaje – průměrný počet dětí na učitelku k 1. 10. 2019 a průměrná docházka ve školním 

roce k 30. 6. 2020 – tyto údaje totiž nejsou plně vypovídající o skutečné docházce vzhledem 

k nepřítomnosti všech dětí po celou dobu provozu MŠ i v době provozu v mimořádném období. 

Do období mimořádného režimu přihlášeno 24 dětí. V provozu byly obě třídy pro zajištění 

maximální oddělenosti a střídání skupin ve školní jídelně i v prostorách MŠ. Po celou dobu 

mimořádného režimu v provozu bylo jednáno podle doporučení a pokynů z ministerstev.  

 

Provoz MŠ zajištěn v měsíci červenec 2020. 

 otevřena I. třída MYŠKY 

 (omezený provoz od 6.30 do 15.15 – po dobu prvních 10 pracovních dnů. Nabídnuta 

provozní zajištění okolním mateřským školám dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů – žádná okolní MŠ možnost nevyužila). Zbývající dny po dobu 

hlavních prázdnin byl provoz MŠ po konzultaci se zřizovatel přerušen až do 31. 8. 2020.  

 

Počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: 2 

 2 děti, z toho 0 dívka 

 tvořen plán IVP a PLPP 1. stupně 

Počet dětí s mimořádným nadáním:  

 0 dětí, z toho 0 dívka 

Počet dětí s odloženou školní docházkou: 1  
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 1 dítě, z toho 0 dívka 

 sestaven Individuální plán osobnostního rozvoje pro dítě s OŠD 

Počet dětí s omezenou docházkou (4h/d) k 30. 6. 2020: 0 

Počet dětí s docházkou ve zbývající době k 30. 6. 2020: 0 

 

Složení dětí a jmenný seznam obcí, ze kterých jsou zapsané děti k předškolnímu vzdělávání: 

Brno – 2 děti, z toho 0 dívka (změna bydliště oznámena na Strážek ke konci školního roku) 

Bukov – 1 dítě, z toho 0 dívek 

Horní Libochová – 1 dítě, z toho 0 dívek 

Jemnice – 1 dítě, z toho 0 dívka 

Jemnice – 1 dítě, z toho 0 dívek 

Meziboří – 5 dětí, z toho 3 dívky 

Mitrov – 1 dítě, z toho 0 dívek 

Moravec – 1 dítě, z toho 1 dívka 

Moravec. Janovice – 2 děti, z toho 1 dívka 

Nosislav – 1 dítě, z toho 0 dívek 

Pikárec – 1 dítě, z toho 1 dívka 

Radkov – 6 dětí, z toho 1 dívka 

Strážek – 13 dětí, z toho 7 dívek 

Střítež – 1 dítě, z toho 0 dívek 

Žďárec – 2 děti, z toho 1 dívka 

 

Z tohoto složení dětí si v MŠ Strážek plní řádné povinné předškolní vzdělávání 10 

dětí. Z toho 5 dětí s trvalým bydlištěm patří do školského spádového obvodu Městyse Strážek. 

Z toho 9 dětí bude dále plnit povinnou školní docházku v ZŠ Strážek. Jedno dítě zůstává v MŠ 

po poradě s PPP. Jde o dítě s odlišným mateřským jazykem. 

 Do první třídy ZŠ Strážek z Mateřské školy Strážek odchází k 31. 8. 2020 9 dětí. 
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                                                                Část II. 

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 

 
Zaměření mateřské školy 

 

Mateřská škola pracovala ve dvou třídách podle TVP vycházejících z vlastního ŠVP pro 

předškolní vzdělávání s názvem „SOVIČKY A MYŠKY OBJEVUJÍ KRÁSU SVĚTA“ 

v upravené verzi od 1. 9. 2019.  

Cílem programu bylo rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího 

jedince cestou přirozeného vzdělávání. Podporovat především tvořivost a kreativní myšlení a tím 

vytvářet základnu pro obratné přizpůsobení se novým podmínkám. Umožňovat rozmanité a 

zábavné trávení času. Rozvíjet jedince ve všech jeho složkách (fyzické, psychické i sociální) a 

připravit jej na úspěšný a radostný vstup do základní školy. Orientovat dítě k tomu, aby si od 

útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získalo tak předpoklady pro své 

celoživotní vzdělávání. 

 

Profilace MŠ Strážek: 

Profilace naší mateřské školy 

1. Vytváření předpokladů pro základní vzdělávání  

 posilováním schopnosti koncentrace, vytrvalosti – projekt ,,Předškolák“ 

 rozvojem smyslového vnímání, především sluchového a zrakového vnímání 

 podporováním schopnosti souvislého vyjadřování, rozšiřováním slovní zásoby 

 podporováním snahy o ujednocení si svých myšlenek a umění je vhodně sdělit 

 posilováním schopnosti umět vyřešit problém – postupování cestou pokusu a omylu 

 rozvojem oromotoriky, dechových cvičení – projekt ,,Brousíme si jazýček“ 

 rozvojem grafomotoriky 

 rozvojem předmatematických představ 

 

2. Rozvíjení jemné motoriky a estetického cítění 

 rozvojem v pracovních činnostech -  projekt ,,Polytechnická výchova“ se zaměřením 

především na šroubování a sestavování z nových stavebnic 

 rozvojem ve výtvarných činnostech  

 rozvíjet schopnost zacházení s předměty denní potřeby a s drobnými pomůckami (nůžky, 

tužky, pastelky…) 

 rozvojem v pravidelném tvůrčím tvoření 
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3. Vytváření základních dovedností, návyků a postojů v oblasti zdravé výživy a  

péče o zdraví  

 realizace v projektech ,,Zahradníčci a Zdravá výživa“ – zařazen program 

,,Skutečně zdravá škola“ a ,,Nechci bolavé zoubky“, ,,Pohybem ke zdraví…“ 

 cvičení s prvky jógy  

 zařazování preventivně zdravotních cvičení 

 relaxační hry 

 cvičení na gymnastických míčích a overballech 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky 

 osvojení si poznatků k podpoře zdraví a bezpečí, projekt např.: ,,Červená, stát!“ 

 

4. Zaměření na ekologii (environmentální výchova) 

 průběžně pozorovat a analyzovat změny v přírodě, projekt ,,Čarodějnice a Morena“ 

 rozvoj úcty ke všemu živému – realizace v projektu ,,Den stromů“, ,,Zahradníček“ 

 vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, planetou – projekt ,,Den Země“ 

 manipulace s přírodním materiálem, s nářadím a náčiním 

 přednášky a vysvětlování o významu třídění odpadu 

 

Vše bylo plněno řádně. Bohužel se pro delší dobu uzavření mateřské školy nepodařilo naplnit 

všechny stanovené cíle. Po celou dobu uzavření MŠ měly učitelky jako zdroje komunikačních 

prostředků s rodiči služební telefon, pracovní emailové adresy a prioritně web školy. Zde 

učitelky vkládaly informace, možné vzdělávací materiály a nabídky (i pro individuální 

vzdělávání s ohledem na jednotlivé potřeby jedinců). Nabídka byla určena pro všechny věkové 

kategorie, nejvíce na děti s povinným předškolním vzděláváním. Více na odkazu http://www.zs-

msstrazek.cz/ucitelky-skolky-detem/. 

 

Zhodnocení plánu práce 2019/ 2020 a provozu MŠ 

Hodnocení MŠ za školní rok 2019/ 2020 – informace podány na pedagogické poradě 18. 6. 2020 

Klady: 

 funkční školní poradenské pracoviště  

http://www.zs-msstrazek.cz/ucitelky-skolky-detem/
http://www.zs-msstrazek.cz/ucitelky-skolky-detem/
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– od 1. 6. 2020 do 31. 8. 2021 je pro chlapce připraveno IVP a poskytují se PO 2. stupně dle 

doporučení PPP 

- další chlapec odcházející do 1. třídy ZŠ s novým vyšetřením z PPP 

- aktivní spolupráce se zákonnými zástupci, pěstounkou, opatrovníkem a odbornými pracovišti 

 zvládnutí distančního vzdělávání a home office 

- od 16. 3. do 25. 5. 2020 uzavřen provoz MŠ 

- pro děti a rodiče připravena záložka na webu školy pod skupinou MŠ -,,Učitelky ze školky 

dětem“, kde byl zajištěn pravidelný vklad vzdělávacích činností pro všechny děti společně, ale i 

zvláště připravovány informace a vzdělávání pro děti s povinným předškolním vzděláváním, 

nebo tvořen vhodný materiál pro děti s individuálním zaměřením např. – logopedická prevence 

aj. Byly vyhledávány odkazy na zajímavé pracovní listy a další vzdělávací odkazy.  Tato 

možnost se dále nabízí jako zvážení příležitosti využít těchto prvků i v situacích běžného režimu 

(např. poskytování vzdělávací nabídky a zprostředkování on-line kontaktu s vrstevníky v případě 

dlouhodobé absence dětí, zejména těch, které plní povinné předškolní vzdělávání). 

- prohloubení kolegiality, spolupráce, podpory ve výměně zkušeností, tvorba didaktických 

materiálů, plnění samostudia, zhlednutí webinářů, tvorba a plnění pedagogického portfolia, 

plnění dotazníkového šetření z ČSI, individuální SWOT analýza a hodnocení mimořádného 

období, příprava materiálů k Výroční zprávě 2019/ 2020, tvorba objednávek, zařizování a plnění 

úkolů od ředitelky školy 

- posílena spolupráce mezi jednotlivými pracovišti – vzájemná hospitační činnost s učitelkou 1. 

třídy 

- splněno povinné školení vyplívající z šablon II – Polytechnická pregramotnost  

– do mimořádného režimu přihlášeno 24 dětí, zbytek rodičů neprojevil po telefonickém spojení 

zájem o začlenění dítěte do skupiny 

 podařilo se zajistit focení předškoláků a tím zajistit památku do portfolia 

odcházejících dětí 

 dařilo se vést prezenční materiál – pokračováni v kronice, články do školního 

zpravodaje, zpravodaje městyse… 

 MŠ se zapojila do 2 výtvarných soutěží  - 1. ukončena diplomem a 2. bude 

vyhodnocena na podzim 2020 

 naši MŠ si vybrala studentka Masaryk. univerzity v Brně k plnění 6 týdenní souvislé 

praxe 

 zápis do MŠ a ZŠ proběhl na dálku – nově přijato 5 dětí s ukončeným rozhodnutím, 

3 děti mají pozastavené řízení – (odpočty na netříleté dítě) - k 15. 7.2020 byla ve Sbírce 

zákonů zveřejněna Vyhláška č. 319, kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění 

vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
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vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů.  Ruší se tímto povinnost, která měla být účinná od 1. 9. 

2020 - u těchto zájemců může být dokončeno přijímací řízení. 

 zhodnocena Skutečně zdravá škola od koordinátorky MŠ (SZŠ) 

 pro I. stupeň ZŠ vypracován Metodický manuál k zápisu do ZŠ 

- předáno metodikovi I. stupně 

 24. 6. proběhlo Rozloučení s předškoláky s rodiči, zřizovatelem, Spolkem rodičů a p. 

uč. Konečnou 

 podařil se dohodnout s paní učitelkou budoucích prvňáčků ,,zápis nanečisto“ během 

pasování předškoláků 

 podařilo se zajistit:  

- od firmy Oknostyl – zastínění do oken cca 14.038 Kč 

 - od firmy Mihal s.r.o. – označení budovy na čelní stranu budovy cca za 37.852 Kč 

  - od firmy Bonita – zastínění pískoviště v ceně cca 15.724 Kč 

 podařilo se ve spolupráci se zřizovatelem vyměnit písek, zajistit certifikaci písku 

 aktivně se dařila spolupráce se Spolkem rodičů – Vánoce, dárky, akce, vystoupení 

 v letošním roce se podařilo využít nadstandartní odpolední aktivity pro děti – 

Angličtina pro předškoláky, Edukativně  - stimulační skupiny pro předškoláky, Sporťáček – 

ukončeny a řádně vyfakturovány 

 podařilo se ve spolupráci se zřizovatelem ukotvit zábradlí u vstupu do MŠ 

 poskytnout prázdninový provoz od 1. 7. do 15. 7. 2020 

 řešena a ukončena Úplata za předškolní vzdělávání – vyfakturována a zkontrolována 

 Oranžové hřiště: - proběhla revize a odstraněny nedostatky 

  - výměna písku, ukotveno zábradlí – hotovo 

   - chybí výměna plotu!!!! – velká hrozba úrazu 

 zhodnoceny dotazníky pro rodiče za školní rok 2019/ 2020 – vyrozumění pro rodiče 

na odkazu z webu organizace http://www.zs-

msstrazek.cz/userfiles/file/ms/Vyhodnocen%C3%AD%20evalua%C4%8Dn%C3%ADho%20dotazn%C3%A

Dku%20pro%20z%C3%A1konn%C3%A9%20z%C3%A1stupce%20pro%20%20%C5%A1kol.pdf 

 podařilo se řádně vše připravit na ukončení  - portfolia dětí i učitelek, pedagogickou 

diagnostiku, hospitace, metodické schůzky, inventarizaci, uzavřít školní rok a řádné předat MŠ 

http://www.zs-msstrazek.cz/userfiles/file/ms/Vyhodnocení%20evaluačního%20dotazníku%20pro%20zákonn%C3%25A
http://www.zs-msstrazek.cz/userfiles/file/ms/Vyhodnocení%20evaluačního%20dotazníku%20pro%20zákonn%C3%25A
http://www.zs-msstrazek.cz/userfiles/file/ms/Vyhodnocení%20evaluačního%20dotazníku%20pro%20zákonn%C3%25A
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 zvládli jsme v letošním roku vytvořit pro všechny děti příjemné prostředí plné 

prožitkových her a objevování. Společnými silami jsme splnili stanovené cíle funkčních 

pregramotností u každého jednotlivce dle jeho možností.  

  děti do tří let se podařilo vést k fixaci sebeoblužných i hygienických návyků, 4 – 5 leté 

děti se vedly k dodržování pravidel, spolupráci ve hrách, kooperativním činnostem, uvolňování 

zápěstí, logopedické podpůrné pomoci a samostatnosti. Povinně předškolní děti se připravovaly 

na bezproblémový vstup do základní školy. S povinnou předškolní docházkou úzce souvisí 

bezproblémové vedení omluvných listů.  

 dále se dařilo začleňovat do tematických celků nové projekty, pokračovat a rozvíjet ty 

stabilní a opakující se, naplnit odpolední činnosti o nadstandardní doplňkovou činnost, která byla 

ze strany zákonných zástupců vítána. Nejstarším dětem byl umožněn předplavecký výcvik, ten 

se však pro uzavření MŠ neorganizoval. Nabídka plavání se dle ohlasu dětí i zákonných zástupců 

osvědčila a určitě ji budeme preferovat i do dalších let zřejmě formou projektu podporující 

zdraví. 

 celý rok jsme se snažili pracovat na klidném a vlídném prostředí a na maximální 

informovanosti všech účastníků vzdělávání. Pro toto uspokojení byl upraven systém porad a 

podařilo se zorganizovat 1x měsíční setkání s ředitelkou školy a všech učitelek v prostorách MŠ. 

 velkou pomoc vnímáme ve využití a pokračování v rozvojovém programu OP VVV tzv. 

Šablony II pro MŠ, díky němuž jsme mohli využívat pozici školního asistenta a možnosti 

stanovených projektových dnů v MŠ – v i mimo ni – k poznávání nových míst, lidí, tradic…. Na 

programu jsme uplatnili myšlenku celého ŠVP PV ….objevujeme svět…. V tomto roce máme 

splněny kompletně 4 projektové dny v MŠ a 1x dvojitou šablonu mimo MŠ a 1 jednoduchou. 

Zbývá dokončit 3 jednoduché projektové dny mimo MŠ.  

 zapracovali jsme na nedostatcích z dotazníku pro ŘŠ z minulého roku  - pokoušeli jsme 

se o užší spolupráci se ZŠ – např. vytvořen metodický materiál pro organizaci zápisového dne do 

ZŠ ze strany MŠ. V rámci větší propojenosti, všestrannosti, metodické pomoci byla snaha se zvát 

navzájem na náslechy. 

 na výborné úrovni spolupráce stavíme komunikaci se Spolkem rodičů při ZŠ a MŠ 

Strážek. Díky spolku se daří prezentace celé organizace na veřejnosti. Umožňuje a pomáhá při 

dokupování a obnově inventáře – hračky pod stromeček, sponzoruje dárky pro předškoláky a 

organizuje Karneval, který si každoročně bere MŠ pod organizační záštitu společně se spolkem. 

 začleněný projekt pod záštitou MŠMT ,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“se 

podařilo využít, děti však zvláště neobohatil, proto jsme jeho další pokračování zastavili 

 pravidelné začleňování cvičení na balančních míčích a uplatnění her s padákem měly pro 

děti velké uplatnění pro získání dětské spolupráce s uvědoměním si pravidla fair – play. Také 
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jsme průběžně zařazovali prvky jógy a nemalá pozornost byla věnována i prevenci plochých 

nohou, správného držení těla a otužování 

 zaměřovali jsme se na rozvoj všech funkčních pregramotností a průběžně je zapojovali do 

vzdělávací nabídky 

 snažili se maximálně využívat interaktivní programy a začleňovat polytechnické 

vzdělávání 

Zápory: 

 nepovedlo se splnit všechny nastavené výstupy a cíle v integrovaném bloku ,,Jaro dělá 

pokusy“ 

 nepovedlo se dohodnout termín setkání s Mudr. Kaletovou – projekt ,,Nechci bolavé 

zoubky“ 

 všechny děti již nenastoupily do provozu v mimořádném období (povinně předškolní děti 

nastoupily všechny) 

 chyběla intenzivní zpětná vazba od zákonných zástupců během uzavření MŠ související 

s COVID19 – zvážit výzvy a příležitosti v dalším šk. r. 2020/ 2021 

 zápis do MŠ a ZŠ proběhl na dálku – nově příchozí děti nebyly řádné motivovány, 

neměly možnost shlédnout prostory, osobně si převzít dárek od kamarádů, nesrovnalosti 

v individuální dokumentaci 

 nepovedlo se k vzhledem k mimořádné situaci splnit naplánované plnění projektových 

dnů mimo MŠ 

 časté střídání p. uklízečky – během roku se prostřídala p. Horká, Popelková, Koukolová, 

Pokorná 

Závěr z kladů a záporů je sestaven na konci dokumentu, jako myšlenky a vize do nového 

školního roku 2020/ 2021. 

 

 

Věkové složení tříd MŠ k 30. 9. 2020 – 39 dětí 

 počet dětí 

narození od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017              0 

narození od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017              7 

narození od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016              5 

narození od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016              9 

narození od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015                 9 

narození od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014              8              

narození od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013              1             

narození od 31. 8. 2012 a dříve               0 
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Odklad a předběžné plnění povinné školní  

 počet dětí    

Odklad povinné školní docházky                               1 

Dodatečný OŠD                               0   

Celkem                               1 

 

Péče o děti se speciálními potřebami k 30. 9. 2019 

Počet dětí speciální potřeby v oblasti  

Celkem              1  porucha řeči 

 

Školy v přírodě: 0 

 

Úplata za předškolní vzdělávání  

 základní výše úplaty činí 150 Kč pro školní rok 2019/ 2020, z důvody přerušení provozu 

je výše úplaty stanovená takto: 

 poměrná částka za úplatu MŠ za kalendářní měsíc květen 2020 je stanovená na 40 Kč 

 poměrná částka za úplatu MŠ za kalendářní měsíc červen 2020 je stanovená na 150 Kč 

 poměrná částka za úplatu MŠ za kalendářní měsíc červenec 2020 je stanovená na 68 Kč 

(pozn. pouze pro přihlášené děti do prázdninového provozu, ostatním dětem je úplata odpuštěna) 

 v srpnu 2020 je úplata odpuštěna všem 

 

Pracovali jsme podle sestaveného Ročního plánu MŠ, který byl dle potřeb měněn, upravován a 

obohacován. Plán byl zákonným zástupcům podáván formou měsíčních informačních letáčků. 

 

Září 

 2. 9. 2019 zahájení školního roku 2019/ 2020 

 od 2. 9. probíhá povinné předškolní vzdělávání 

 2. – 6. 9. 2019 adaptační týden 

 4. 9. pozvání nejstarších dětí na environmentální program ,,Tonda obal“ (spolupráce s I. 

stupněm ZŠ) 

 zahájení projektu ,,Nechci bolavé zoubky a Zdravá výživa“ 

 do 15. 9. prosíme o nastavení plateb za úplatu MŠ 

 MŠ – výběr všech ostatních projednaných nákladů 

 (80 Kč třídní fond, 100 Kč portfolio – nové děti) 

 Pohádka Horácké Divadlo 17. 9. 2019 v 9. 00 hodin – Projektový den mimo MŠ – 

čekáme na potvrzení z divadla 

 obě třídy – pedagogická vstupní diagnostika 

 

Říjen                                                       

 Projekt ,,Zahradníčci a Zdravá výživa“ průběžné po celý rok 

 začátek Sportovních her s Jitkou Exlovou 
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 nabídka ESS pro povinné předškolní děti a rodiče – Dvořáčková - 3 termíny 

 3. 10. metodická schůzka ŘŠ s učitelkami MŠ 

 4. 10. Drakiáda se Spolkem rodičů a SDH od 15:30 hodin 

 od 8. 10. začátek Sportovních her s Jitkou Exlovou 

 9. 10. nebude přítomna vedoucí učitelka – seminář 

 ukončení předškolního vzdělávání 1 dívky a nástup další 

 25. 10. Projekt „Den stromů“ + ,,Uspávání broučků 

 29. a 30. 10. podzimní prázdniny – provoz MŠ pro přihlášené 

 31. 10. návštěva místního hřbitova 

 

Listopad   

 Kontrola omluvných listů 

 DVPP Čechová logop. kurz 

 Dušičkové tvoření 

 Projekt předškolák – návštěva v 1. třídě ZŠ 5. 11. 2019 

 14. 11. schůzka s radou obce 

 18. 11. kulatý stůl v MěÚ Bystřice n. Pern 

 19. 11. pedagogická rada 

 21. 11. Vánoční focení od foto Zdenek – přesunuto, přerušení dodávky el. proudu 

 26. 11. logopedická depistáž 

 Vánoční dílničky – spolupráce s rodiči, ZŠ 

 nadstandartní odpolední aktivita – ESS – 4 termíny 

 

Prosinec  

 Kontrola omluvných listů 

 Tvořivé dopoledne s těstem – pečeme perníčky 

 5. 12. „Mikulášská nadílka“ v MŠ  

 6. 12. Vánoční focení od foto Zdenek 

 9. 12. návštěva 1. třídy 

 Těšíme se na Ježíška 13. 12. 

 nadstandartní odpolední aktivita – ESS – 4 termíny 

 17. 12. od 14:30 odpolední Vánoční hraní pod stromečkem s rodiči 

 20. 12. divadlo p. Kolegara – podpora starších kamarádů – Klára v Tramtárii 

 

Leden                                                           

 3. 1. provoz MŠ zrušen z provozních důvodů – školení učitelů 

 Kontrola omluvných listů 

 Schůzka Spolku rodičů k plesu 

 Tvořivé dopoledne – práce se samotvrdnoucí hmotou – náušničky pro maminky 

 7. 1. Tříkrálové zpívání 

 14. 1. Projekt předškolák – návštěva v 1. třídě ZŠ 14. 1. 2020 

 Sovičky a Myšky – pedagogická diagnostika 

 21. 1. pedagogická rada 

 30. 1. provoz MŠ uzavřen pro velkou nemocnost dětí 

 31. 1. školní ples – spolupráce se Spolkem rodičů 

 

Únor 

 Tvořivé dopoledne se sněhem   

 od 10. 2. souvislá praxe praktikantky Lenky Kořínkové 

 11. 2.   návštěva hasičské zbrojnice         
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 Co je sv. svatého Valentýna?   

 do 25. 2. poslat výrobky do výtvarné soutěže ,,Školka plná dětí“ 

 Spolupráce s rodinou – O životě zvířat v lese – pan Habán 

 20. 2. schůzka ŘŠ s učitelkami MŠ 

  27. 2. setkání vedení organizace s radou obce do 28. 2. poslat výrobky do výtvarné 

soutěže ,,Požární ochrana očima dětí“                  

 

Březen 

 1. 3. „Dětský karneval“ – spolupráce se Spolkem rodičů 

 3. 3. kontrola od logopedek z SPC Březejc 

 5. 3. poučení o COVID19 

 kontrola evidenčních listů 

 Tvořivé dopoledne s textilíí – Morena 

 projekt - ,,Loučení s Morenou, Vítání Jara“ – dopolední vítání jara společně s I. stupněm 

ZŠ 

 ,,Probuzení broučků“ – dopoledne během pobytu venku 

 od března jezdíme do bazénu ve Žďáru nad Sázavou (doprava v rámci dotací pro ZŠ) – 

ZRUŠENO 

 březen 2020 – třídní schůzka pro rodiče předškoláků ohledně zápisu – ZRUŠENO 

 OD 16. 3. 2020 DO 25. 5. 2020 PROVOZ MŠ PŘERUŠEN http://www.zs-
msstrazek.cz/userfiles/file/ms/P%C5%99eru%C5%A1en%C3%AD%20M%C5%A0%20od%2016.%
203.%202020(1).png, VEDEN HOME OFFICE REŽIM 

 

Duben a květen 

 Zápis do ZŠ a MŠ – ORGANIZACE NA DÁLKU 

 Prvňáčci čtou a píší v MŠ – 12. 5. 2020 

 Besídka ke Dni matek  

 Výlet – dvojitá šablona!!! 

 Tvořivé dopoledne malování na kamínky – VŠE ZRUŠENO 

 Od 25. 5. 2020 provoz MŠ v mimořádném režimu 

 

Červen 

 Den dětí  

 dopoledne s prvňáčky v MŠ – 23. 6. 2020 ZRUŠENO 

 18. 6. pedagogická rada 

 22. 6. schůzka s učitelkou budoucích prvňáčků s p. Konečnou 

 Rozloučení s předškoláky 24. 6. 

 Navštívení bystřického muzea 29. 6. – výlet SOVIČKY -  JEDNODUCHÁ šablona!!! 

 2. 7. předání agendy a inventáře MŠ 

 uzavření dokumentace MŠ pro školní rok 2019/ 2020 

 prázdninový provoz do 15. 7. 2020 

 

 

 

http://www.zs-msstrazek.cz/userfiles/file/ms/Přerušení%20MŠ%20od%2016.%203.%202020(1).png
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