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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) 

                          Eva PIŠÍNOVÁ (učitelka), Radka PUČANOVÁ – zástup za p. u. Pišínovou 

                          Ivana ČERVINKOVÁ, DiS. (učitelka) 

    Jitka EXLOVÁ (asistent pedagoga) 

    Monika HLOUŠKOVÁ (školní asistent) 

    Blanka HORKÁ (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: 592 53 Strážek č. 13, okres Žďár nad Sázavou 

Kontakt: 566 567 321 

 

Popis zařízení MŠ: 

Typ: s celodenní péčí 

Kapacita MŠ: 32 dětí, 2 třídy – I. MYŠKY, 18 dětí různého věku 

        II. SOVIČKY, 14 dětí různého věku  

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

Věkové složení dětí v MŠ: 2 – (6) 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 

 velikost umývárny – 17m
2 

mailto:zs.strazek@seznam.cz
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 počet umyvadel 7, sprchový kout 1 

 počet WC 5, pisoáry 2 

 Složení dětí pro školní rok 2017/ 2018: 

Celkový počet přihlášených dětí pro školní rok 2017/ 2018 k 1. 9. 2017 - 31 dětí.  

Bylo požádáno zřizovatelem školy o udělení výjimky z maximálního povoleného 

počtu v MŠ pro školní rok 2017/ 2018 o 1 dítě. 

V lednu 2018 zapsáno děvče na žádost jejího zákonného zástupce. Tím dochází k doplnění 

posledního volného místa v MŠ – doplněná kapacita na maximální povolený počet dětí – 32. 

 

I. třída MYŠKY - 17 dětí (18. místo zaplněno v lednu 2018) 

II. třída SOVIČKY - 14 dětí 

 

V květnu 2018 ukončena docházka chlapce na žádost zákonných zástupců (akceptována 

docházka do dvou mateřských škol). 

                                                                                                                                                                                           

Průměrný počet dětí na učitelku k 1. 10. 2017: 9,71 

Průměrná docházka ve školním roce k 30. 6. 2018 z toho: 

 I. třída MYŠKY – 9, 22 tj. 14, 69 % 

 II. třída SOVIČKY – 10, 794 tj. 77,1%  

Průměrná docházka v měsíci červenec 2018 – 6,9 dětí 

 (omezený provoz – 14 dní - během hlavních prázdnin, nabídnuta provozní doba 

okolním mateřským školám dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

– přijat 1chlapec z MŠ Dolní Libochová) 

 otevřena I. třída MYŠKY pro přihlášených 9 dětí. 

Počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: 2 

 1 dítě, z toho 0 dívek, se žádostí o IVP – 4. stupeň PO, využit asistent pedagoga 

 1 dítě, z toho 1 dívka, sestavení PLPP s PO – 1. stupeň 

Počet dětí s mimořádným nadáním: 0 

Počet dětí s odloženou školní docházkou: 1  

 1 dítě, z toho 1 dívka 

 sestaven Individuální plán osobnostního rozvoje pro dítě s OŠD 

Počet dětí s předběžnou žádostí o plnění povinné školní docházky: 1 

 1 dítě, z toho 1 dívka 
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 sestaven Plán osobnostního rozvoje 

 

Počet dětí s omezenou docházkou (4h/d) k 30. 6. 2018: 0 

Počet dětí s docházkou ve zbývající době k 30. 6. 2018: 0 

 

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

Bystřice nad Pernštejnem – 1 dítě, z toho 0 dívek 

Dolní Rozsíčka – 1dítě, z toho 1 dívka 

Dolní Rožínka – 2 děti, z toho 1 dívka 

Meziboří – 7 dětí, z toho 5 dívek 

Mitrov – 1 dítě, z toho 1 dívka 

Moravec – 2 děti, z toho 2 dívky 

Radkov – 4 děti, z toho 2 dívky 

Strážek – 10 dětí, z toho 3 dívky 

Žďár nad Sázavou – 2 děti, z toho 0 dívek 

Žďárec – 2 děti, z toho 0 dívek 

 

Z tohoto složení dětí si v MŠ Strážek plní řádné povinné předškolní vzdělávání 6 

dětí. Všechny s trvalým bydlištěm patří do školského spádového obvodu Městyse Strážek. 

Tyto povinně předškolní děti budou dále plnit povinnou školní docházku v ZŠ Strážek. 

Jedno dítě prostřednictvím svých zákonných zástupců požádalo o předčasný vstup  

do Základní školy Strážek a žádosti bylo vyhověno (viz zápis ZŠ 2018/ 2019). 

 Do první třídy ZŠ Strážek z mateřské školy Strážek odchází k 31. 8. 2018 7 dětí. 

 

 

                                                                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. 2017.  

Hlavním záměrem bylo rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, 

tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy a vzdělávání. Podporovat především tvořivost a 
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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. 

Školní rok 2017/ 2018 se dá celkově hodnotit jako vydařený. Povedlo se začlenit nové 

pracovní pozice školního asistenta a asistenta pedagoga. 

 Zadaptovat nově příchozí děti do vzdělávacího systému českého školství, připravit 

podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a odloženou školní docházkou. 

Vytvořit pro všechny děti příjemné prostředí plné prožitkových her a objevování. Připravit 

předškolní děti na bezproblémový vstup do základní školy. Motivovat zákonné zástupce k 

výběru a pokračování v povinné docházce svých dětí v jedné organizaci. Vést zákonné 

zástupce k plnění povinností k nově zavedenému předškolnímu vzdělávání. Dále se dařilo 

začleňovat do tematických celků nové projekty, naplnit odpolední činnosti o nadstandardní 

doplňkovou činnost, která byla ze strany zákonných zástupců vítána.   

Velice rychle se povedlo vedení školy najít kvalitní zástup po (nepracovním) úrazu 

jedné z  učitelek tak, aby nebyl narušen provoz.  

Dále se podařilo naplnit cíle a úkoly plynoucí z ŠVP PV, spolupracovat s okolními 

mateřskými školami i zřizovatelem, různými odbornými specialisty, zákonnými zástupci i 

základní školou.  

Úspěšně a rády jsme si vyměňovaly zkušenosti z pedagogické praxe s ostatními 

učitelkami z okolních organizací v rámci projektu OP VVV (Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ). Díky šablonám byl financován školní 

asistent, který byl velkým přínosem během celého školního roku. V rámci Šablon I. se 

nakoupil didaktický materiál a hračky pro rozvoj předmatematické gramotnosti a ze 

zbývajících peněz z tohoto projektu si mohla mateřská škola dovolit zakoupit a instalovat 

dataprojektor a interaktivní tabuli. Toto vybavení značně umožní rozvíjet v dětech informačně 

technologické pregramotnosti a kompetence k učení. 

Pedagogickou praxi a vzdělávání dětí jsme obohatily o práci s odborníky – Mudr. 

Kaletová – zubní prevence, SPC Březejc – logopedická prevence, SPC Štolcova Brno, SPC 

Vysočina… 

Na dobré úrovni se jeví spolupráce se Spolkem rodičů při ZŠ a MŠ Strážek. Díky 

spolku se daří prezentace celé organizace na veřejnosti, umožňuje dětem proplácet divadla a 

cestovné, nakupovat hračky pod stromeček… 
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Podařilo se upravit vnitřní směrnice s ohledem na evropské nařízení GDPR.  

Pyšníme se i tím, že MŠ Strážek si vybraly 2 studentky pro vykonávání odborné 

pedagogické praxe. 

 

Pro zkvalitnění vzdělávací nabídky v novém školním roce připravujeme nepatrné 

změny a vize. 

Od  1. 9. 2018 dojde k malé úpravě stávajícího ŠVP , kdy po konzultaci s ostatními 

učitelkami je zapotřebí poupravit vzdělávací obsah, hlavně zvolnit integrované bloky a 

změnění jmenného pedagogického obsazení učitelek MŠ, který je od 1. 9. 2018 jiný. 

Jako nutnost se jeví i vybudování nové strategie omlouvání nepřítomnosti povinně 

předškolních dětí, kdy se nově zavedené omluvné listy nejeví zrovna jako vhodná taktika – 

zákonní zástupci mnohdy zapomínají plnit své povinnosti. Ze strany vedoucí učitelky je 

zatěžující neustále připomínat a vyžadovat písemné omluvení. V tomto směru bude 

rozhodující zpětná vazba od zákonných zástupců během konzultace na srpnové informační 

schůzce – budou navrhnuty různé varianty možností plnění povinností ohledně omluvných 

listů.  

Za úkol si dáváme zmodernizovat dle provozního rozpočtu chátrající skříně pro ložní 

prádlo dětí a zatemňovací systém v II. třídě Sovičky.  

V přípravě a rozjednání je možnost plaveckého výcviku pro děti předškolního věku, 

kdy se ekonomicky využije doplnění autobusu z dotací pro žáky, pro které je plavecký výcvik 

ze zákona povinný. 

Nově se rodí myšlenka o potřebě více zapojovat zákonné zástupce a veřejnost do 

výchovně vzdělávacích činností školy a aktivit souvisejících se Spolkem rodičů při ZŠ a MŠ 

Strážek.  

Připravujeme prezentaci organizace - Den otevřených dveří ve spolupráci se 

zřizovatelem. Dále bychom rádi spolupracovali s Domovem důchodců v Mitrově, kde je 

rozjednána spolupráce.  

V novém školním roce bychom se chtěli zaměřit na 100leté výročí ČR a bližší poznání 

a seznámení se s českými tradicemi, životem a historií. 

 

Projekty, aktivity školy 

V letošním školním roce jsme pokračovali v projektech "Zahradníčci a zdravá výživa" 

a "Nechci bolavé zoubky". Společné projekty probíhaly napříč vzdělávací činností v průběhu 

celého roku. Děti si rozšířily vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti zdravého životního 



8 
 

stylu také pohybovými dovednostmi. Pravidelně jsme dětem nabízeli hudebně – pohybové 

hry, zařazeno bylo i plavání (formou výletu do Městských lázní v N. M. na Moravě) a 

Sportovních her (placené doplňkové činnosti ze strany zákonných zástupců). Plavání bychom 

v novém školním roce chtěli rozšířit na vícečetné návštěvy, stejně tak jako pracujeme na 

opětovném začlenění Sportovních her, které u dětí měly velkou oblibu. 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 jsme 

průběžně zařazovali prvky jógy v obou třídách a nemalá pozornost byla věnována i prevenci 

plochých nohou, správného držení těla a otužování.  

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

děti s povinnou předškolní docházkou, který byl zpravidla zaměřen na rozvoj grafomotoriky, 

čtenářské a matematické pregramotnosti a poznání okolního světa. V projektu docházelo k 

zaměření na práci s pracovními sešity a vytváření pedagogické diagnostiky schopností, 

dovedností, návyků a správné výslovnosti. Předškoláci navštěvovali 1. ročník ZŠ ve Strážku, 

kde se seznamovali s prostředím školy, s novými pravidly a autoritou. Návštěvy byly pro děti 

velmi přínosné. 

Pro předškolní děti a jejich rodiče byla nabídnuta nadstandardní odpolední aktivita s 

názvem ,,Edukativně - stimulační program pro předškoláky", kterou využili všichni oslovení. 

Tato aktivita byla nabídnuta i rodičům a jejich dětem v MŠ Dolní Libochová. Nabídky využili 

rodiče holčičky, kteří se rozmýšleli o umístění dcery do ZŠ ve Strážku. Cílem bylo děti 

připravit na jednodušší přechod do ZŠ a seznámit zákonné zástupce s různými technikami 

učení formou hry a možností srovnání s ostatními účastníky programu. V rámci tohoto 

projektu byl pro předškoláky a jejich rodiče zorganizován slavnostní program ,,Rozloučení s 

předškoláky“. 

Nově jsme zařadili projekt Den jazyků, který byl zaměřen na Slovenský jazyk – děti 

poznaly rodilého mluvčího, naučily se rytmické hry a básničku, seznámily se se slovenskou 

vlajkou, hymnou…. 

Dále jsme se zabývali projekty ke svátku Den Země a stromů, zaměřili jsme se na 

adaptační program, třídění odpadků a pozorování vody z mnoha pohledů. Společně s žáky 

prvního stupně ZŠ jsme vynesli Morenu a připravili program pro maminky. Pořádali jsme 

,,Čarodějnický rej, Větrníkiádu a Kuželkiádu“ a v rámci bezpečnosti na chodníku a na silnici 

jsme realizovali projekt ,,Červená, stát!“ Pokračovali jsme v námětu z mapování dotazníku 

pro rodiče z června 2017 a opětovně zařadili projekt ,,Duhový červen“, který měl za cíl 

propojit rodinné zázemí dětí s celou organizací, včetně školní jídelny.  
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Úspěšně byly zrealizovány Podzimní slavnosti, dílničky, Dětský karneval a další 

v úzké spolupráci se Spolkem rodičů. Průběh všech akcí byl zveřejněn v tisku, nebo na webu 

školy s ohledem na GDPR. 

Aktivně jsme využívali Oranžového hřiště u školy ve Strážku s průběžným 

začleňováním vycházek do okolí.  

 

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

a obohacován: 

Září 

 1. 9. 2017 začátek školního roku 

 od 1. 9. probíhá v MŠ povinné předškolní vzdělávání 

 1. – 8. 9. Adaptační program - možnost rodičů pobývat v MŠ s dítětem, které zahájilo 

předškolní docházku (první týden v září) 

 15. 9. program ,,Babí léto s dravci“ s prvním stupněm ZŠ 

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

 Sovičky a Myšky – průběžná pedagogická diagnostika  

 Dopolední tvoření s těstem 

 19. 9. Schůzka spolku rodičů 

 25. 9. Hudební vystoupení – Babička Chrotta vypráví pohádku o hudebních nástrojích 

 25. 9. – 27. 9. Projekt Den jazyků - Slovenština 

 Sestavení IVP – konzultace se zákonným zástupcem a poradnou 26. 9. 2017 

 29. 9. Ředitelské volno 

 

 

Říjen                                                       

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

 Začátek nadstandardních placených kroužků: 

 od 3. 10. každé úterý od 13.45 – 14.30 Angličtina (16lekcí po 50Kč za dítě) 

 od 4. 10. každou středu od 12.20 – 13.10 Sportovní kroužek s paní Exlovou – 800Kč 

za celý rok 

 5. 10. v 15hod Schůzka se zákon. zástupci před zahájením ESS 

 12. 10. od 15hodin - Podzimní slavnosti – akce pro rodiče a děti 

 19. 10. první lekce ESS (5lekcí do konce kalendářního roku)  

 20. 10. logopedická depistáž + kontrola v 9.15 hodin 

 23. 10. Navštívení MŠ Mudr. Kaletovou – prevence zubního kazu v 11 hodin 

 24. 10. Canesterapie od 9.15 s prvním stupněm ZŠ 

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

 26. a 27. 10. provoz přerušen z organizačních důvodů – podzimní prázdniny 

 

Listopad   

 2. 11. druhá lekce ESS 

 14. 11. – Projekt předškolák – návštěva v 1. třídě ZŠ - 2. hodina - matematika 

 16. 11. třetí lekce ESS 

 30. 11. čtvrtá lekce ESS 

 Větrníkiáda – zábavné a tvořivé dopoledne 

 koncem listopadu Vánoční dílničky - spolupráce s rodiči, ZŠ 
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Prosinec  

 2. 12. ,,Sváteční chvilka s babičkou a dědou“ 

 Tvořivé dopoledne s těstem 

 „Mikulášská nadílka“ v MŠ – 5. 12.  

 Těšíme se na Ježíška 13. 12. 

 14. 12. pátá lekce ESS - odloženo 

 18. 12. od 14: 30 odpolední Vánoční hraní pod stromečkem  

 

Leden                                                           

 Tvořivé dopoledne – výroba z výtvarného materiálu – dárek pro maminky 

 3. 1. 2018 není přítomna vedoucí učitelka – II. část matemat. pregramotnosti 

 6. 1. Tříkrálové zpívání 

 adaptace nově příchozí dívky do třídy I. Myšky 

 Mgr. Šoustarová - zástup za asistenta pedagoga Exlovou 

 12. 1. Planetárium – s I. stupněm ZŠ, hradí Spolek rodičů 

 11. 1. Edukačně-stimulační program pro předškoláky, 5. lekce – náhrada 

 25. 1. ESS 6. lekce 

 Sovičky a Myšky – pedagogická diagnostika 

 Projekt předškolák – návštěva v první třídě 

 hledání sponzorů na školní ples a karneval - příprava tomboly 

 zjištění zájmu o provoz během pololetních prázdnin pátek 2. 2. 2018 – ŠKOLNÍ PLES 

 

Únor 

 2. 2. školní ples                                                          

 Tvořivé dopoledne se sněhem                                        

 „Dětský karneval“  

 

Březen 

 Tvořivé dopoledne s textilií - Morena 

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

 Projekt předškolák – návštěva v první třídě 

 ,,Kuželkiáda“ 

 ,,Probouzení broučků“ – dopoledne během pobytu venku 

 

Duben  

 Tvořivé dopoledne s přírodninou 

 Schůzka se zákonnými zástupci dětí povinně předškolního vzdělávání a s pí. učitelkou 

z 1. ročníku ZŠ 

 „Čarodějnický rej" - děti v masce čarodějnic  

   Zápis do ZŠ   

  „Den Země“ 22. 4.  

 

Květen 

 Zápis do MŠ 

 Výroba dárku pro maminku 

 Prvňáčci čtou a píší v MŠ 

 Besídka ke Dni matek - Akademie 
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 Pěší výlet do okolí Strážku  

 Tvořivé dopoledne malování na kamínky 

 

 

Červen 

 Den dětí  

 Tvořivé dopoledne  

 Rozloučení s předškoláky 

 Navštívení brněnského divadla Radost 

 Školní výlet – bazén a navštívení Edenu, jízda vlakem 

 

Materiální vybavení   

Vánoce - V hodnotě cca 15.500,-  Kč byly zakoupeny hračky, didaktické pomůcky a 

pomůcky pro rozvoj pohybové aktivity. Věci byly hrazeny ze Šablon I., ONIV a poměrnou 

část peněz poskytl Spolek rodičů.  

Spolek dále sponzoroval např. i dopravu do brněnského divadla, zaplatil knihy pro 

předškoláky, platil program Planetárium i pro žáky ZŠ atd. 

Ze Šablon I. hrazen roční plat školního asistenta, didaktický materiál a pomůcky, 

dataprojektor a interaktivní tabule. 

Z provozních peněz zakoupeny polštářky do dětských postýlek, napínací prostěradla, 

nové záclony do I. třídy Myšky a vánoční ubrus, ručníky a zrcadla do dětských umýváren. 

 

Věkové složení tříd MŠ k 1. 2. 2018 – 32 dětí 

 počet dětí 

do 3 let (narození od 1. 9. 2014 do 31. 12. 

2015) 

              6 

3leté (narození od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014)               9 

4leté (narození od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013)                  11 

5leté (narození od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012)                5            

Starší                1               

 

Odklad a předběžné plnění povinné školní docházky 

 počet dětí    

Odklad povinné školní docházky                               1 

Dodatečný OŠD                               0   

Předběžné plnění povinné školní 

docházky  

                              1 

Celkem                               2 
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Péče o děti se speciálními potřebami 

Počet dětí Druh postižení  

                          1 Aspergerův syndrom - IVP 

1 Sestavení PLPP – nenaplnění 

konkretizovaných výstupů s přihlédnutím 

k věku dítěte 

Celkem              2                              --- 

 

Školy v přírodě: 0 

Úplata za předškolní vzdělávání  

 základní výše úplaty činí 150 Kč (září 2017 až červen 2018) 

 červenec 2018 - stanovená poměrná část 75 Kč 

 

Část III. 

Účast v soutěžích: 0 

 

                                                           Část IV. 

Výkon státní správy 

Rozhodnutí Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve školním roce 2017/2018   9 

Ukončení docházky dětí ve školním roce 2017/ 2018   7 

Počet nepřijatých dětí pro školní rok 2017/2018   0 

Z 9 nově přijatých dětí  - pouze 5 dětí ze školského spádového obvodu Městyse 

Strážek. 1 děvče přichází ze Žďárce a 3 děti z obce Radkov, která nemá sjednáno s Městysem 

Strážek spádový obvod – bylo by dobré zvážit tuto možnost. 

 

Pro velký zájem o přijetí bylo ze strany vedení školy zažádáno KHS o udělení 

výjimky z nejvyššího povoleného počtu – žádosti bylo vyhověno. Udělena výjimka 

z nejvyššího povoleného počtu na 33 dětí pro školní rok 2018/ 2019. 
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Hospitační a kontrolní činnost 

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

tomto školním roce se nekonala kontrola ČŠI, pouze kontrola KHS – provedena kontrola 

prostředí MŠ a podkladů o potvrzení očkování všech přijatých dětí k tomuto datu. Nebyly 

shledány nedostatky.  

 

 

                                                                    Část V.  

Údaje o pracovnících školy 

Kvalifikovanost učitelů MŠ ve školním roce 2017/ 2018 (stav k 30. 6. 2018) 

Vzdělání – nejvyšší dosažené počet učitelů 

Střední pedagogická škola 2 

VŠ – předškolní výchova 1 

 

Kvalifikovanost učitelů MŠ ve školním roce 2017/ 2018 – všechny 3 učitelky splňují 

požadovanou kvalifikaci v oboru předškolní vzdělávání. 

 

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

Počet: 0 

 

Část VI. 

Změny ve vedení školy: 0 

 

Část VII. 

Závěry pro příští školní rok 2018/ 2019 

V příštím školním roce budeme opět pokračovat v provozu ve 2 třídách.  

 I. třída MYŠKY se bude skládat z 19 dětí různého věku a II. SOVIČKY - zde bude 

docházet 14 dětí různého věku. Z toho 11 dětí bude plnit povinně předškolní vzdělávání. 

Kapacita 32 dětí je navýšena o 1 místo kvůli zájmu u zápisu do MŠ z 3. 5. 2018. 

Děti se budou vzdělávat podle inovovaného ŠVP pro předškolní vzdělávání, vycházejícího 

z úprav RVP PV a školského zákona. 

Od 1. 9. 2018 dochází ve změně pedagogického zázemí. Učitelka po (nepracovním) úrazu 

prozatím zůstává na pracovní neschopnosti a pro provoz bylo její místo obsazeno 
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kvalifikovanou učitelkou v důchodovém věku po dobu nemoci. Učitelka na dohodu pro 

nabídku jiného místa v organizaci odešla, její místo nabídnuto kvalifikované učitelce 

v důchodovém věku. Nabídku přijala. Cílem bude tyto nové kolegyně začlenit do provozních 

záležitostí a chodu MŠ. 

I přes pozastavení povinného přijímání dětí ,,netříletých“ budeme průběžně a 

systematicky MŠ připravovat na podmínky pro děti od dvou do tří let. 

Každá třída se bude řídit vlastním TVP s přihlédnutím na věk a individuální odlišností 

dětí.  

Třída MYŠEK se bude skládat z dětí v rozmezí zpravidla 2 – 4, 5 let, proto zde bude nutné 

využít školní asistentku.  

Bude vypracován společný roční plán školy, do kterého chceme zařadit všechny stávající 

projekty a činnosti stále se opakující, ale i úplně nové, které by mohly obohatit vzdělávací 

nabídku. Nahodile zařadíme výtvarné tvoření z keramické hlíny, moduritu, různých druhů 

těst. 

Nově je v jednání zařadit pravidelný plavecký výcvik a spolupráce s Domovem důchodců 

v Mitrově. 

Jedincům s narušenou komunikační schopností se budeme snažit pomáhat 

v logopedických chvilkách, které budou mít v kompetenci kvalifikované učitelky. K depistáži 

a kontrole těchto dětí máme sjednanou spolupráci se SPC při Základní škole a Střední škole 

Březejc, která zaštiťuje školní logopedickou prevenci.  

Plánujeme prohlubování spolupráce s mateřskými školami v okolí a zákonnými zástupci. 

     Čeká nás pokračování projektu Moderní formy výuky – Šablony II. a s tím spojené využití 

školního asistenta a projektových dnů. 

Vizí je naplánovat společně se zřizovatelem a Spolkem rodičů Den otevřených dveří 

v ZŠ a MŠ Strážek a tím propagovat modernizaci a účelnost organizace. 

Rádi bychom zmodernizovali třídu o novou skříň pro ukládání lůžkovin dětí a 

zastínění oken ve třídě SOVIČKY. V neposlední řadě by po mnoha letech zasloužila obměnit 

i šatna dětí. Všechny věci jsou ve špatném stavu. 

Pro nové vybavení interaktivní tabule a dataprojektoru bychom rádi pracovali s 

výukovým programem Les na rozvoj ICT pregramotnosti. Pokud bude možnost zakoupili 

bychom nové pracovní programy se zaměřením na Českou republiku. 


