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CHARAKTERISTIKA   ŠKOLY 

 

Provozovatel                                 Základní škola a mateřská škola, Hlušice 

                                                      503 56  Hlušice  144 

Telefon                                          495 483 418 

Adresa školy                                  Hlušice 169 

Telefon                                          495 483 542 

Počet tříd                                       2 třídy celodenní péče 

Počet zapsaných dětí                     42 – dvě děti se dělily o 1 místo 

                                                      41 -  od  7.7. 2014    

 

UČEBNÍ   PLÁNY 

 

Mateřská škola pracovala podle školního vzdělávacího programu s názvem 

„ROK  JE  DLOUHÝ  PROVÁZEK, PLNÝ  HER  A  OTÁZEK“, který vychází 

z Rámcového programu PV a je konkretizován v Plánu práce na školní rok   

2013 – 2014. 

 

 

 

ÚDAJE  O  PŘIJÍMACÍM   ŘÍZENÍ 

 

Zápis do mateřské školy proběhl v pátek 14. března 2014 od 9,00 do 16,00 

hodin. Zapsáno bylo 15 dětí, z toho 2 děti do 9. 6. 2014 byly písemným 

oznámením  odhlášeny z docházky  do naší MŠ. Na základě toho bylo 1 dítě     

9. 6. 2014 přijato.  

Dne 6. 6. 2014 a 16. 6. 2014  byly žádosti posuzovány ve správním řízení dle 

přijímacích kritérií MŠ a bylo stanoveno podle nich pořadí v seznamu. Všem 

žádostem bylo vyhověno, přijato tedy bylo 14 dětí, 1 místo je volné. 

Ve  školním  roce  2014/2015  bude docházet do MŠ 40 dětí.  

 

 

ÚDAJE  O  PRACOVNICÍCH   ŠKOLY   

 

Vedouc uč.    :                          1 

Učitelky MŠ  :                         2 

Školnice         :                         1 

 

 

 



 

 PŘEPOČTENÉ  ÚVAZKY  NA  ZAMĚSTNANCE 

 

 Pedagogické pracovnice :         3,00         

 Provozní pracovnice       :         0,88 

 

ČLENĚNÍ   ZAMĚSTNANCŮ 

 

 Střední odborné               :         3 

 Vyučena                          :         1 

 

 

 

 

 

 

ÚDAJE   O    VÝSLEDCÍCH   VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

 

 

Ve školním roce 2013 – 2014 bylo zapsáno do tříd mateřské školy celkem 42 

dětí, přičemž se 2 děti dělily o jedno místo, od 7. 7. 2014 je stálý počet dětí 41. 

Do  ZŠ odešlo 14 dětí,  3 děti měly PPP doporučený odklad školní docházky. 

 

V tomto roce nebyly žádné závažné problémy s adaptací dětí na prostředí           

a kolektiv MŠ. Celková úroveň pozornosti, samostatnosti v plnění zadaných 

úkolů a činnostech, v samostatném rozhodování při jakýchkoli příležitostech 

byla ke konci roku u většiny dětí na odpovídající úrovni, pouze v několika 

případech se projevovala školní nezralost neschopností ovládat své emoce          

a jednání. 

Zvýšenou pozornost jsme věnovali dětem s odkladem školní docházky, dětem 

s problémovým rodinným zázemím, ať ze sociálně slabších rodin nebo 

rodinných důvodů. Celkem se nám podařilo sjednotit výši úrovně poznatků, 

vědomostí, zručnosti, samoobslužných, hygienických a zdvořilostních návyků. 

Snažili jsme se přes všechny obtíže harmonicky rozvíjet osobnost každého 

dítěte, jeho zdravé sebevědomí, úctu k sobě samému i k ostatním dětem              

a dospělým, děti byly vedeny k odpovědnosti a sebehodnocení v oblasti práce     

i chování. 

Dlouhodobou prioritou výchovného zaměření naší školy je správný rozvoj 

motoriky a grafomotoriky u dětí všech věkových skupin, samostatné souvislé 

vyjadřování a správná výslovnost. Hrou na čtení a orientací na obrázkové desce 

se snažíme nejen o rozvíjení slovní zásoby, ale i o předcházení dyslexii. 



Zařazenost dětí do logopedické péče byla v tomto roce 100%, avšak výsledky    

u některých dětí  tomu neodpovídaly z důvodů nedostatečného procvičování 

v rodinách. Naopak chválíme rodiče, kteří se této činnosti důsledně věnovali a 

aktivně spolupracovali jak s logopedickou poradnou ve Stěžerách, tak s naší 

mateřskou školou.  Zvýšenou pozornost jsme i nadále  zaměřili na matematické 

představy, tedy matematickou gramotnost dětí v základech  již před vstupem do 

základní školy. Děti bezproblémově zvládly číselnou řadu 0 – 20, početní 

představy 0 – 6 i více, nečinilo jim potíže ani rozpoznávání geometrických 

tvarů, barev a velikostí, tvořily skupiny podle předem daných kriterií.  Dobře se 

orientovaly v prostoru – na ploše i vůči své osobě. 

Rozvíjením schopností, dovedností, vědomostí, praktických znalostí z živé         

a neživé přírody, společnosti lidí – formou her, pozorováním, exkurzemi na 

různých pracovištích, jsme se snažili docílit plynulého a pokud možno 

bezproblémového přechodu dětí do ZŠ. Velkým zdrojem poznatků se dětem 

staly encyklopedie s různým zaměřením, ve kterých se naučily samostatně 

orientovat. 

 

Podněcováním jejich zájmů jsme se snažili o vytváření dobrého vztahu a úcty ke 

kterékoli práci člověka a jejím produktům a výsledkům. 

Náležitou pozornost jsme věnovali zdravému fyzickému vývoji dětí, hlavně 

otužování, zvyšování fyzické zdatnosti, pravidelným posilováním svalových 

skupin ke správnému držení těla, u mladších dětí správnému odvíjení chodidla   

a procvičování jeho klenby prostřednictvím TV chvilek, pobytu venku a využití 

vybavení zahrady, účastí velkého počtu dětí na kurzu „ Plavecké školičky“ 

v Jičíně.  

Mimoškolními aktivitami (výtvarná výchova, hra na zobcovou flétnu, pěvecký 

sbor ) a  zajímavými akcemi MŠ ( divadla v MŠ, exkurze, výlety, netradiční 

oslavy, besídky) jsme se snažili vytvořit pro rodiče a jejich děti zajímavé 

prostředí v mateřské škole, bohaté na podněty k jejich všestrannému 

harmonickému rozvoji, citlivé k individuálním potřebám a zájmům každého 

dítěte. 

Snažili jsme se svým přístupem a jednáním vytvářet dobré citové zázemí, 

srovnatelné s rodinným, a tím dát dětem pocit jistoty a pohody. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÚDAJE  O   MIMOŠKOLNÍCH   AKTIVITÁCH                               
 

AKCE  mateřské školy 
09.11.2013  -  vítání nových občánků  Obce Hlušice 

21.11.2013  -  Den otevřených dveří ZŠ 

                          7,30 – 10,00 – názorná ukázka práce s dětmi 

                        15,00              - výtvarné odpoledne pro rodiče a děti 

30.11.2012  -  Rozsvěcení  vánočního stromu v obci 

05.12.2013  -  Rej čertíků a andílků s nadílkou 

19.12.2013  -  vánoční besídka pro rodiče a veřejnost 

14.02.2014  -   fotografování dětí 

13.03.2014  -   Zábavné dopoledne pro školáky v ŠD 

15.03.2014  -   Maškarní ples v KD Hlušice pro děti z obce a okolí 

27.03.2014  -   Novobydžovská Mateřinka 

03.04.2014. -  divadlo v MŠ – pohádka O Palečkovi 

07.04.2014  -  divadlo v MŠ – pohádka  Princezna  žabka 

16.04. – 18.06.2014 – Plavecká škola Jičín 

24.04.2014  -  návštěva pracovníků PPP Hradec Králové 

29.04.2014 -   Den země 

06.05.2014  -  besídka ke Dni matek 

16.05.2014  -  v ZŠ – Poznáváme cizokrajné ptactvo – papoušky a práci s nimi 

23.05.2014  -  divadlo v MŠ – pohádka  Kašpárkovo království 

02.06.2014  -  oslava MDD – opékání párků, stezka otazníků, hledání sladkého 

                        pokladu 

19.06.2014  -  Noční školka – odpoledne v zámeckém parku s pozorováním  

                        koně, seznámení se s péčí o něho a prací při výcviku na parkur, 

                        na ŠZ – hra na detektivy, hry a soutěže 

                        diplom za odvahu strávit noc bez rodičů 

26.06.2014  -  slavnostní vyřazení žáků 9. třídy ZŠ a budoucích školáků z MŠ  

                        s ošerpováním a předáním upomínkových knih  

27.06.2014  -  rozloučení se školkou – diskotéka, hry, soutěže, poslední společné  

                       hry na zahradě 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SETKÁNÍ  RODIČŮ 

 

27.08.2013  -  zahajovací setkání všech rodičů 

27.11.2013  -  setkání rodičů 

08.01.2014  -  setkání rodičů budoucích školáků 

09.04.2014  -  setkání rodičů                                                                                                                  

 

 

SPOLUPRÁCE  SE  ZŠ 

 

05.12.2013 – Mikulášská nadílka – žáci 9. třídy 

16.01.2014 -  zápis dětí do 1. tř. ZŠ – účast vedoucí uč. 

13.03.2014-   zábavné dopoledne pro budoucí školáky ve ŠD 

26.06.2014  – Poslední zvonění – slavnostní vyřazení žáků  ze základní  

                       a mateřské školy s ošerpováním, vyhodnocením  aktivit, 

                       předáním upomínkových knih 

 

 

 

SPOLUPRÁCE  SE  ŽENAMI  HLUŠIC  

 

30.11.2013  -  Rozsvěcení vánočního stromu – vystoupení dětí 

15.03.2014  -  spolupořádání maškarního plesu pro děti 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

            



 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ   UČITELEK 

 
- odborné časopisy  

- odborné publikace a články dle aktuální  potřeby 

Kolmanová  Lenka -  4. 3., 6. 3., 21. 3. 2014 -  kurz logopedie  HK 

Tichá Jitka   - 25. 3. 2014  -  Hravá logopedie v praxi 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚR 

 
Výroční zpráva byla vypracována vedoucí učitelkou  mateřské školy  Jitkou 

Tichou.               

 

Výroční zpráva byla schválena na pedagogické radě mateřské školy dne  

28. 08. 2014. 

 

 

 

  V Hlušicích 28.  8. 2014                                                                                   

                                                                                
                                                                                  ------------------------------- 

                                                                                            Jitka  Tichá 

                                                                                    vedoucí uč. mateřské školy 

 

 

 

 


