
1 

 

Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace, Strážek č. 27, 592 53  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

               VÝROČNÍ ZPRÁVA  
          O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY 
                   ve školním roce 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ve Strážku 21. 8. 2016                                                Vypracovala: Bc. Kateřina Dvořáčková  

                                                                                      vedoucí učitelka MŠ 
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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 KNOLÍČKOVÁ 

Mateřská škola: Bc. Kateřina Dvořáčková (vedoucí učitelka) 

                          Eva PIŠÍNOVÁ (učitelka) 

                          Ivana ČERVINKOVÁ, Dis. (učitelka) 

Kontakty:  

 ředitelství ZŠ -  566 567 331 

 MŠ - 733 520 641 

 Jídelna - 604 725 965 

 e-mail:  zs.strazek@seznam.cz 

Zřizovatel: Městys Strážek 

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

Kontakt: 566 567 321 

 

Popis zařízení MŠ: 

Typ: s celodenní péčí 

Kapacita MŠ: 32 (dvoutřídní) 

Věkové složení dětí: 2,5 – 6,5 let 

Složení dětí s jmenným seznamem obcí, ze kterých jsou zapsané děti k předškolnímu vzdělávání: 

Dolní Rozsíčka – 1dítě, z toho 1 dívka 

Habří – 1 dítě, z toho 1 dívka 

Jemnice – 1 dítě, z toho 0 dívek 

Meziboří – 4 děti, z toho 4 dívky 

Mitrov – 1 dítě, z toho 1 dívka 

Moravec – 2 děti, z toho 2 dívky 

Radkov – 2 děti, z toho 0 dívek 

Strážek – 18 dětí, z toho 6 dívek 

Žďár nad Sázavou – 1 dítě, z toho 0 dívek 

Žďárec – 1 dítě, z toho 0 dívek 

mailto:zs.strazek@seznam.cz
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Provozní doba MŠ: 6.30 – 15.30 hod 

Podmínky pro provoz:  

 velikost I. třídy ,,Myšky“ – 89m
2 

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

 velikost umývárny – 17m
2 

 počet umyvadel 7, sprchový kout 1 

 počet WC 5, pisoáry 2 

                                      

 Celkový počet přihlášených dětí pro školní rok 2015/ 2016 k 1. 10. 2015: 31 dětí  

   k 25. 4. 2016 se počet navýšil 32  

 

I. třída Myšky - 18 dětí,  

II. II. třída VČELKY - 14 dětí 

                                                                                                                                                                                           

Průměrný počet dětí na učitelku k 1. 10. 2015: 11,62 

Průměrná docházka ve školním roce: z toho: I. třída MYŠKY – 11, 249 tj. 64% 

                                                                        II. třída SOVIČKY – 10, 04 tj. 72% 

Počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: 1 

Počet dětí s odloženou školní docházkou: 0 

Počet dětí s omezenou docházkou (4h/d) ke 30. 6. 2016: 0 

Počet dětí s omezenou docházkou (5dní v měsíci) ke 30. 6. 2016: 0 

Počet dětí s docházkou ,,ve zbývající době" ke 30. 6. 2016: 0 

 

 

                                                                Část II. 

 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 
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“.    

Hlavním cílem je rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou 

přirozené výchovy. Podporovat především tvořivost a kreativní myšlení. Umožňovat rozmanité a 

zábavné trávení času. Položit základy celoživotního vzdělávání. Rozvíjet jedince ve všech jeho 
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složkách (fyzické, psychické i sociální) a připravit jej na úspěšný a radostný vstup do základní 

školy.  

Školní rok 2015/ 2016 byl zhodnocen v celkovém ohlédnutí za Ročním plánem a školním 

rokem (viz příloha). 

V následujícím školním roce dojde k úpravě ŠVP s ohledem na inovaci terminologie 

vycházející z celkové úpravy RVP PV a legislativy. 

TVP budou vytvářeny na míru věkovému složení a individuálním potřebám dětí. Bude 

vytvořen IVP pro chlapce s odloženou školní docházkou. 

 

Projekty, aktivity školy 

V letošním školním roce jsme pokračovali v projektech "Zdravá výživa" a "Nechci 

bolavé zoubky".  Děti si rozšířily vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti zdravého životního 

stylu. Zdravý životní styl podporujeme také pohybovými dovednostmi. Pravidelně jsme nabízeli 

dětem hudebně – pohybové hry, zařazováno bylo plavání a tancování (placené kurzy ze strany 

zákonných zástupců), cvičení na balančních míčích, s overbally a také jsme zařazovali prvky 

jógy v obou třídách.  

Dalšími pokračujícími aktivitami byl např. projekt „Předškolák“. Ten byl vytvořen pro 

děti v třetím ročníku předškolní docházky, který byl zaměřen na rozvoj grafomotoriky, čtenářské 

a předmatematické gramotnosti. Předškoláci navštěvovali 1. ročník ZŠ, kde se seznamovali s 

prostředím školy a s učitelkou Mgr. Martinou Saxovou s Mgr. Janou Zítkovou. Návštěvy byly 

velmi přínosné jak pro děti, tak pro pedagogy. V projektu docházelo k zaměření na práci 

s pracovními listy a vytváření pedagogické diagnostiky schopností, dovedností a výslovností. 

Dále od listopadu probíhal vzdělávací program pro děti a jejich rodiče pod názvem ,,Edukačně - 

stimulační program pro předškoláky". Tuto nadstandardní aktivitu navštěvovali také 3 děti z MŠ 

Dolní Libochová, které od září 2016 nastoupí do ZŠ ve Strážku. Cílem bylo děti připravit na 

jednodušší přechod do ZŠ a seznámit zákonné zástupce s různými technikami učení a možností 

srovnání s ostatními účastníky programu. 

Všechny děti byly zapojeny do projektu ,,Zahradníčci“. Společný projekt sloužil k 

získávání vědomostí, dovedností a pracovních návyků. Probíhal napříč vzdělávací činností 

v průběhu celého roku, nejvíce v bloku Podzimní čarohrátky a Jaro dělá pokusy, kde jsme se 

zabývali přesazováním a sadbou rostlinek a péčí o ně. V letošním roce jsme si u mateřské školy 

vytvořili zákoutí nazvané ,,Bylinná zahrádka“. 
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Dále jsme se zabývali projekty ke svátku Dni Země a stromů. Vynesli jsme Morenu 

společně se žáky z 1. stupně základní školy. Pořádali jsme Čarodějnický rej a v rámci 

bezpečnosti na chodníku a na silnici jsme realizovali projekt ,,Červená, stát!“ 

Úspěšně byl zrealizován Dětský karneval i drakiáda. Průběh obou akcí byl zveřejněn 

v tisku. 

Pozornost jsme věnovali i dalším činnostem jako je např.: 

Adaptační program - možnost rodičů pobývat v MŠ s dítětem, které zahájilo předškolní 

docházku (první týden v září) 

Vánoční a Velikonoční dílničky a besídka 

Spoluúčast na Besídce pro seniory 

Den maminek- společně ze ZŠ 

Rozloučení s předškoláky 

 

Roční plán MŠ: 

Září 
 Adaptační program - možnost rodičů pobývat v MŠ s dítětem, které zahájilo předškolní 

docházku (první týden v září) 

 Projekt ,,Nechci bolavé zoubky" - pokračování, pro nově příchozí děti zahájení 

 Projekt ,,Zdravá výživa" průběžné po celý rok  

 Předškoláci - pedagogická diagnostika schopností, dovedností, výslovnosti 

 Sestavení IVP – konzultace se zákonným zástupcem 

 24. 9. 2015 – Otevření přírodní zahrady, Schůzka spolku rodičů 

Říjen                                                     
 1. 10. 2015 „Drakiáda“ - zábavní odpoledne s rodiči, společně s I. stupněm ZŠ - opékání 

špekáčků                                                                                  

 Tvořivé dopoledne s textilií 

 Začátek nadstandardních placených kroužků – ANGLIČTINA, TANEČNÍ KROUŽEK, 

FLÉTNIČKA, PLAVÁNÍ 

 Zahájen sběr papíru 

 "Předškoláci ve škole" – 21. 10. navštívení hodiny Pč. v 1.třídě (Mgr. Zítková) 

 Projekt „Den stromů“ 24.10. + ,,Uspávání broučků“ 

 Sovičky - pokračování pedagogické diagnostiky 

 Myšky - pedagogická diagnostika grafomotorických dovedností 

Listopad   

 2. 11. Program Písečná animace 

 3. 11. Den otevřených dveří 

 Podzimní dílničky – spolupráce se ZŠ                                                                        

 Tvořivé dopoledne s hlínou, těstem, přírodninou  

 Zahájení Edukačně-stimulační program pro předškoláky 1x za 14 dní  

 Myšky – pokračování pedagogické diagnostiky – výslovnost a barva (metoda podej a po-

znej barvičku)  

 Besídka pro seniory aneb ,,Sváteční chvilka s babičkou a dědou“ – 29. 11. 2015 

 

Prosinec  

 „Mikulášská nadílka“ v MŠ – 4. 12. 2015  

 7. 12.  Metodická přednáška Mudr. Kaletové – doplnění projektu ,,Nechci bolavé zouky“ 
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 ,,Předškoláci ve škole" – 8. 12. navštívení hodiny Vv. v 1.třídě  (Mgr. Saxová)                                                     

 „Vánoční besídka“ – výstup MŠ a ZUŠ – 13. 12. 2015 

 16. 12. Program ,,Možná přijde i klaun"+MŠ Moravec 

 Edukačně-stimulační program pro předškoláky - 1x za 14 dní  

 Tvořivé dopoledne s hlínou 

 17. 12. Ježíšek  

Leden                                                           

 Tvořivé dopoledne – plastelína 

 Edukačně-stimulační program pro předškoláky 

 14. 1. Začátek ,,Předplaveckého výcviku“ – bazén Nové Město na Moravě  

 Schůzka se zákonnými zástupci dětí ze  3. ročníku předškolního vzdělávání a s pí. učitel-

kou z 1. ročníku ZŠ – 11.1. 2016 

 22. 1. Vystoupení Malý Wolfganf 

 29. 1. Školní ples             

Únor 

 2. 2. 2016 Logopedická depistáž SPC Březejc 

 3. 2. 2016 - zápis do 1. ročníku ZŠ                                                               

 Tvořivé dopoledne s hlínou, těstem                                           

 25. 6. Výtvarná soutěž Školka plná dětí 

 "Předškoláci ve škole" – 26. 2. 2016 navštívení hodiny Hv. v 1.třídě (Mgr. Saxová) 

 26. 2. Představení divadla Šikulka 

 27. 2. „Dětský karneval“  

Březen 

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

 16. 3. Navštívení Divadla Radost v Brně – společně s MŠ Dolní Libochová 

 16. 3. Velikonoční dílničky 

 Mikroregion čte dětem v ZŠ 

 Zápis do MŠ 23.3.2015 

 Závěrečná lekce ,,Předplaveckého výcviku“ 

 ,,Probuzení broučků“ – dopoledne během pobytu venku 

Duben  

 Tvořivé dopoledne s hlínou, těstem, hmotou – dárek pro maminky 

 8. 4. Hudební představení Hudební šlehačka plná Smetany 

 „Čarodějnický rej" - děti v masce čarodějnic 

 "Předškoláci ve škole" – 20. 4. navštívení hodiny PRV. v 1.třídě (Mgr. Zítková) 

  „Den Země“ 22. 4. 2016 

Květen 

 Výroba dárku pro maminku 

 Besídka ke Dni matek  

 Pěší výlet do okolí Strážku  

 Tvořivé dopoledne malování na kamínky 

 23. 5. fotografování 

Červen 

 Den dětí  

 Tvořivé dopoledne – práce se slaným těstem 

 Prvňáčci čtou a píší v MŠ – 8. 6. 2016 (Mgr. Zítková)   

 Školní výlet 15. 6.    – Eden, společně s MŠ Dolní Libochová                           
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 Rozloučení s předškoláky 28. 6.  

 30. 6. 2016 Ukončení předškolního vzdělávání 
  

 Materiální vybavení 

V hodnotě 9000 Kč byly zakoupeny hračky a didaktické pomůcky pod vánoční stromeček, 

z toho 5 000 Kč poskytl Spolek rodičů na zakoupení dětského povlečení. Spolek rodičů dále 

financoval trička (dárek) pro vycházející předškoláky a sponzoroval školní výlet pro všechny 

děti do Edenu v Bystřici nad Pernštejnem. 

 

Věkové složení třídy 
 

 počet dětí 

do 3 let (narození od 1.9. 2012 do 

31.12.2013) 
               8                                            

3leté (narození od 1.9.2011 do 31.8.2012)                5                                                

4leté (narození od 1.9.2010 do 31.8.2011)              12                

5leté (narození od 1.9.2009 do 31.8.2010)                7               

Starší                0                

 

Odklad povinné školní docházky 

 počet dětí    

Odklad povinné školní docházky                               0 

Dodatečný OŠD                               0   

Celkem                               0 

 

Péče o integrované děti 

Počet dětí Druh postižení (§ 16 Školského 

zákona č. 561/2004 Sb.) 

                          1 Vady řeči 

Celkem              1                              --- 

 

Školy v přírodě : 0 

Úplata za předškolní vzdělávání - základní výše úplaty činí 150 Kč 
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Část III. 

 

Účast v soutěžích 

 Zúčastnili jsme se výtvarných soutěží: 

 "Školka plná dětí", kterou vyhlásila Pedagogická fakulta v Hradci Králové 

 ,,Požární ochrana z pohledu dětí a žáků“ 

 

                                                                   Část IV. 

Výkon státní správy 

Rozhodnutí Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve školním roce 2015/2016   8 

Ukončení docházky dětí   7 

Počet nepřijatých dětí pro školní rok 2015/2016   0 

 

 

Hospitační a kontrolní činnost 

Při hospitacích nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, výsledky byly hodnoceny kladně. V 

tomto školním roce se nekonala kontrola ČŠI ani kontrola KHS.  

 

                                                                    Část V.  

Údaje o pracovnících školy 

Kvalifikovanost učitelů MŠ ve školním roce 2015/ 2016 (stav k 30. 6. 2016) 

Vzdělání – nejvyšší dosažené počet učitelů 

Střední pedagogická škola 2 

VŠ – předškolní výchova 1 

 

Kvalifikovanost učitelů MŠ ve školním roce 2015/ 2016 (stav k 30. 6. 2016) 

Přehled učitelek v MŠ Počet fyzických osob Přepočtený na 

počet úvazků 

% z celkového počtu 

Kvalifikované  učitelky 3 2, 645 100% 

Nekvalifikované učitelky 0 0 0 
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Věkové složení všech přepočtených učitelek MŠ 

Do 35 let 35-50 let nad 50 let důchodci Celkem 

1 1 1 0 3 

 

 

Přijatí absolventi SPgŠ,  VoŠ pedagogické, Pedagogické fakulty do pracovního poměru 

Počet: 0 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Typ vzdělávání Zúčastněný pracovník, rozsah 

SŠICR Humpolec - kvalifikace v oboru 

Předškolní a mimoškolní pedagogika - 

dokončení studia. 

Ivana Červinková. Dis. 

 

Edukačně stimulační skupiny  

Logopedický kurz 

Kurz Hejného metoda k MŠ 

Kurz Společné vzdělávání 

Bc. Kateřina Dvořáčková 

 

 

 

 

Část VI. 

Změny ve vedení školy 

      ------- 

 

Část VII. 

 

Závěry pro příští školní rok 

V příštím školním roce budeme opět pokračovat ve dvou nově vymalovaných třídách - I. 

třída MYŠKY 18 dětí, II. třída SOVIČKY 14 dětí. Děti se budou vzdělávat podle inovovaného 

ŠVP pro předškolní vzdělávání, vycházející z úprav RVP PV. 

Každá třída se bude řídit vlastním TVP s přihlédnutím k inkluzi. Bude vypracován společný 

roční plán školy. 
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Dětem zajistíme divadelní představení v MŠ, zároveň vyjedeme na divadlo Radost do 

Brna společně s MŠ Dolní Libochová. Na listopad 2016 plánujeme zhlédnutí vystoupení 

Divadla Šikulka s přiznáním MŠ Moravec. 

Pro děti v 3. ročníku předškolního vzdělávání připravíme projekt „Předškolák“. V rámci 

tohoto projektu budeme pokračovat v návštěvách 1. ročníku ZŠ a opět nabídneme Edukačně 

stimulační program pro předškoláky. Aplikovat budeme i ostatní projekty, které se osvědčily 

v loňském roce. 

Nahodile zařadíme výtvarné tvoření z keramické hlíny, moduritu, těsta.  

Pro děti a rodiče přichystáme některé společné akce, např. Drakiády, Karneval, dílničky.  

Budeme se prezentovat na veřejnosti: Vystoupení pro seniory ve spolupráci s Městysem 

Strážek se pokusíme spojit s Vánoční besídkou pro rodiče a vytvořit tak jeden veliký a 

ucelený svátečný den. Připravíme pásmo ke svátku „Den matek“.  

Systematicky se budeme věnovat dětem mladším tří let. Dle nabídky šablon pro MŠ se 

budeme snažit vytvořit projekt pro získání ,,Chůvy“. Dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami budeme realizovat podpůrná opatření za spolupráce s  SPC Žďár nad Sázavou. 

Jedincům s narušenou komunikační schopností se bude snažit pomáhat s nápravou 

v logopedických chvilkách. K depistáži máme sjednanou spolupráci s SPC při Základní škole 

a Střední škole Březejc. K tomuto cítíme potřebu získání další kvalifikace v logopedických 

kurzech pro ostatní pedagogy. 

  Za velký úkol si klademe obnovit hmatový chodník u MŠ a postupně dovybavit školní 

zahradu o herní prvky. 
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Příloha:  

ZHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU 2015/ 2016 

 
Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu a ohlédnutí za školním rokem 2015/ 2016 

Nastavený hlavní cíl a úkol byl téměř splněn. 

U dětí byly respektovány individuální možnosti i zvláštnosti (spolupráce s SPC a PPP ve 

Žďáru nad Sázavou). Zákonní zástupci vítali a využili možnosti adaptačního týdne. Děti v 3. 

ročníku předškolního vzdělávání navštěvovaly pravidelně 1x za 2 měsíce program v hodinách 1. 

třídy ZŠ dle domluvy s kolegyněmi na 1. stupni. Tyto děti využily i možnosti docházet do Edu-

kačně stimulačních skupin a tím se seznámit s novými kamarády z MŠ Dolní Libochová, s kte-

rými budou partnery v 1. třídě ZŠ Strážek. 
V červnu 2016 navštívili prvňáčci MŠ a ukázali krásu vzdělávání na základní škole a tím 

předškoláky motivovali do dalšího vzdělávacího procesu. 

 Do výchovně vzdělávací činnosti bylo zařazováno zdravotní cvičení, jógové prvky, cvi-

čení na balančních míčích a overballech. Domníváme, že je zapotřebí tyto cviky zařazovat pravi-

delně, což se nám v tomto školním roce nedařilo.  
Nutností je, se ve větší míře věnovat i logopedické prevenci (spolupráce se školským za-

řízením SPC Březejc). Vizí do nového školního roku je, aby si paní učitelka Pišínová v této ob-

lasti doplnila vzdělání v rámci Logopedického kurzu. 
Nabídky nadstandartních kurzů byly ze strany zákonných zástupců využity. Do dalšího 

školního roku dle nařízení ČSI budou kurzy upraveny, některé pravděpodobně i zrušeny.  

 V průběhu roku jsme se zaměřili na rozvoj funkčních gramotností. Nejméně jsme se vě-

novali Informačně – technologické gramotnosti. Díky sponzorskému daru, jsme si na Vánoce 

2015 pořídili Inter.  program LES, díky němuž se do dalšího školního roku můžeme tomuto pro-

blému více věnovat – předpokládáme, že se na tento jev zaměříme v zimním období v bloku Le-

dové království. 
Plně jsme využívali projektu ,,Polytechnická výchova“. Zakoupením nových šroubova-

cích stavebnic měly děti možnost si zdokonalit jemnou motoriku, prostorovou a 3D orientaci, 

představivost a fantazii. 
Díky žákům 2. stupně měli děti v MŠ krásnou mikulášskou nadílku. Spolek rodičů nám 

pro změnu plně zaštítil nákup dárků a povlečení, které děti dostaly pod vánoční stromeček a také 

zaplatil ,,školkovní“ výlet do ekofarmy Eden v Bystřici nad Pern. 

Během roku se nedařilo plnit pravidelné keramické tvoření. Za to jsme dětem umožňovali 

experimentovat s potravinami a pracovat s výrobky z nich (např. jedlá plastelína, slané těsto, 

pečení perníčků, barvení krupice a soli křídou…) 

Ve školním roce 2015/ 2016 se MŠ zapojila do programu Fond Sidus, kdy jsme podpořili 

nemocné kamarády, kteří potřebují finance ke své léčbě (doklad v MŠ a ředitelně).  

Aktivně jsme se zapojili do dvou výtvarných soutěží - ,,Školka plná dětí a Požární ochra-

na z pohledu dětí“. Ani v jednom případě jsme nedosáhli úspěchu.  

Štěstí jsme měli až na taneční soutěži, pod vedením paní Večeřové. Děti z MŠ a žáci ze 

ZŠ si ,,vytančili“ 2. místo v minikategorii žáci. 

 Úspěšně jsme realizovali tyto projekty - ,,Zdravá výživa, Zahradníček, Nechci bolavé 

zoubky (spolupráce s Mudr. Kaletovou), Červená, stát!(bezpečnostní týden, propojení se ZŠ 

Strážek), Morena (spolupráce s 1. stupněm ZŠ), Čarodějnice, Dem stromů a Den Země… do 

projektů měli možnost kdykoli vstoupit rodiče a podílet se na účasti. Někteří spolupracovali 

velmi rádi. 

Zákonní zástupci s námi dále kooperovali při Drakiádě, Vánočních a Velikonočních díl-

ničkách, Karnevalu, zápisu do ZŠ i MŠ, Vystoupení pro seniory, ke Dni maminek i na Rozlou-
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čení pro předškoláky přišli téměř všichni. Dále se aktivně účastnili na rodičovských schůzkách 

…. 
Prezentace naší pedagogické práce i práce dětí byla pravidelně doplňována fotodokumen-

tací na webu školy, nástěnkách v MŠ i na chodbě u jídelny. Pravidelně jednou za čtvrt roku byla 

obměňována výloha v místním obchodě – v tomto bodě cítíme potřebu prohloubit spolupráci se 

ZŠ. 

Díky projektu ,,Mikroregion čte dětem“ jsme do dětské knihovny získali krásné publika-

ce. Další doplnění a modernizace materiálně - technického vybavení se podařilo dle stanoveného 

plánu viz výše. Pouze stále za velké mínus pokládáme špatnou spolupráci se zřizovatelem – slí-

bené větší pískoviště se opět odložilo do následujícího školního roku 2016/ 2017. 
V květnu proběhlo fotografování dětí z MŠ, které bylo vydařené. 

V červnu jsme zákonným zástupcům nabídli možnost vyšetření zraku u dětí od Mgr. Je-

řábkové - byla vyšetřena téměř polovina dětí z celkové kapacity mateřské školy. 
Naše MŠ aktivně spolupracovala s ostatními školkami v okolí, jako je např. MŠ Dolní 

Libochová, MŠ Moravec, MŠ Bobrová. V naší spolupráci chceme pokračovat i na dále. 

Ke konci školního roku byli osloveni zákonní zástupci o vyplnění dotazníku, z rozdaných 

se jich vrátila polovina, ta byla vyhodnocena a vyvěšena v MŠ. Taktéž byl předložen a posléze 

vyhodnocen autoevaluační dotazník pro učitelky MŠ. 

Jako další cíle do nového školního roku cítí vedoucí učitelka pracovat na komunikaci a 

spolupráci mezi kolegy na pracovišti a prohlubovat kooperaci mezi dětmi, prohlubovat kamarád-

ské vztahy tak, aby děti mezi sebou uměly řešit problémy a pedagog stále nepůsobil v roli soud-

ce. 
V průběhu školního roku si třetí učitelka MŠ Ivana Červinková, Dis. doplnila vzdělání a 

tím se stala plně kvalifikovanou učitelkou pro MŠ. 

Vedoucí učitelka podstoupila během roku tyto kurzy: 

 Edukačně stimulační skupiny 

 Logopedický kurz 

 Hejného metoda v MŠ 

 Společné vzdělávání – Inkluze 

 

Dále se budou pedagogové vzdělávat dle přicházejících nabídek. 

 Zajímavé a hodnotné vystoupení pro děti v tomto školním roce bylo:  

 Program Písečná animace 

 Metodická přednáška Mudr. Kaletové 

 Představení divadla Šikulka 

 Navštívení divadla Radost v Brně 

 Hudební vystoupení od pana Kubáta 

 Putování napříč živou a neživou přírodou s panem Koudelkou 

 Človíček na planetě Zemi 

 
 

 

 

 

1. 9. 2016  
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