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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                     39 

                                                       2 OŠD 

 

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   

2014 – 2015. 

 

 

 

ÚDAJE  O  PŘIJÍMACÍM   ŘÍZENÍ 

 

Zápis do mateřské školy proběhl v pátek 20. března 2015 od 9.00 do 16.00 

hodin. Zapsáno bylo 15 dětí, z toho 2 děti nastoupí po 1. 1. 2016. Dne 7. 4. 2015  

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 15 dětí. Do základní školy odchází 13 dětí. 

Ve školním roce  2015/2016  bude docházet do MŠ 40 dětí, 1 místo je zatím 

volné. 

  

 

 

ÚDAJE  O  PRACOVNICÍCH   ŠKOLY   

 

Vedoucí učitelka:                    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 2014 – 2015 bylo zapsáno do tříd mateřské školy celkem 40 

dětí. Jak  děti  během roku odcházely a přicházely, ustálil se počet zapsaných  

docházejících dětí na čísle 39. Do ZŠ odešlo 13 dětí, 2 děti mají z PPP 

doporučený odklad školní docházky.  

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

a  kolektiv. Ta proběhla za kratší dobu než loni. Celková úroveň pozornosti, 

samostatnosti v plnění zadaných úkolů a činnostech, v samostatném 

rozhodování byla ke konci roku u většiny dětí na odpovídající úrovni. Pouze v 

několika případech se projevovala školní nezralost. V měsíci květnu se opět 

projevily kázeňské a výchovné problémy s dětmi, které obtížně zvládají své 

emoce, jednání a chování ke svým kamarádům i dospělým osobám. Objevilo se 

opět odmlouvání, neuposlechnutí pokynů učitelek, vysmívání se druhým dětem. 

Výchovně učitelky samozřejmě tyto děti zvládly a usměrnily, ale byla jimi 

narušena pohodová atmosféra školy.  

Zvýšená pozornost byla věnována i dětem s odkladem školní docházky a dětem 

s problémovým rodinným zázemím. Celkem se podařilo sjednotit výši úrovně 

poznatků, vědomostí, zručnosti, samoobslužných, hygienických  a zdvo-

řilostních návyků u všech dětí. Snažily 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, 

sebehodnocení v oblasti práce i svého chování, úctě k práci druhých.  



Dlouhodobou prioritou výchovného zaměření naší mateřské školy je správný 

rozvoj motoriky a grafomotoriky u dětí všech věkových skupin, samostatné 

souvislé vyjadřování a správná výslovnost. Cíleně jsme u dětí rozvíjely 

čtenářské dovednosti  hrou na čtení a orientací na obrázkových kartách. Těmito 

činnostmi se snažíme nejen rozvíjet slovní zásobu, ale také předcházet dyslexii. 

Zařazenost dětí do logopedické péče byla v tomto roce v 7 případech úspěšná, 

jen v 1 případě matka logopedickou péči odmítla. 

 Ke  zlepšení  výslovnosti u některých dětí nedošlo z důvodu  nedostatečného 

procvičování doma v rodinách. Naopak chválíme rodiče, kteří se této činnosti 

důsledně věnovali a aktivně spolupracovali jak s logopedickou poradnou ve 

Stěžerách, tak i s naší mateřskou školou.    

Zvýšenou pozornost učitelky zaměřily na matematické představy. 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 kritérií.  Dobře se orientovaly v prostoru, 

na ploše i vůči své osobě. Ve 2 případech přetrvává částečná nezralost – 

nejistota v určování základních barev a čísel 1 – 6.  

Rozvíjením schopností, dovedností, vědomostí, praktických znalostí z živé         

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

různých pracovištích) jsme se snažily 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.  K procvičování a opakování poznatků bylo také využíváno  

počítačových programů  a interaktivní tabule. Pozornost dětí se tím značně 

zvýšila.  

Náležitá pozornost byla věnována po celý rok i zdravému fyzickému vývoji dětí, 

hlavně otužování a zvyšování fyzické zdatnosti. Pravidelným posilováním 

svalových skupin učitelky vedly děti ke správnému držení těla, u mladších dětí 

ke  správnému odvíjení chodidla  a procvičování jeho  klenby. Využívaly denně  

tělovýchovné chvilky,  pobyt venku, vybavení zahrady a zapojení velkého počtu 

dětí do kurzu „ Plavecké školičky“ v Jičíně.   

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

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

besídky) bylo vytvořeno pro rodiče a jejich děti zajímavé a podnětné prostředí,  

vedoucí k všestrannému harmonickému rozvoji, citlivé k individuálním 

potřebám a zájmům každého dítěte.  

Učitelky svým přístupem a jednáním vytvářely dobré citové zázemí srovnatelné 

s rodinným a tím přispěly k dobrému pocitu jistoty a pohody dětí.  



 

 

 

 

 

 

ÚDAJE  O   MIMOŠKOLNÍCH   AKTIVITÁCH                               
 

AKCE  mateřské školy 
 

 

15. 09. 2014    divadlo v MŠ – Jak šel kozlík do světa 

08. 10. 2014    divadlo v MŠ -  O dráčkovi 

27. 11. 2014    Den otevřených dveří – s názornými ukázkami výchovné  

                        práce s dětmi v obou třídách, odpoledne výtvarná činnost 

                        pro veřejnost 

29. 11. 2014    vystoupení dětí na rozsvěcení vánočního stromu v obci  

                        s nadílkou Mikuláše 

03. 12. 2014    divadlo v MŠ – Perníková chaloupka                                                

05. 12. 2014    v MŠ – Rej čertíků a andílků s nadílkou 

11. 12. 2014    v MŠ – pečení vánočního cukroví s dětmi 

18. 12. 2014    vánoční  besídka pro rodiče a veřejnost 

19. 12. 2014    vánoční nadílka v MŠ – dopoledne s překvapením pro děti 

13. 01. 2015    divadlo v MŠ – Sněhurka 

19. 02. 2015    fotografování dětí na tablo 

23. 02. 2015    divadlo v MŠ – Jak byla straka Pepina nemocná 

27. 02. 2015    hudebně divadelní představení – Malenka - krásná panenka 

31. 03. 2015    divadlo v MŠ – Duhový týden pampelišek 

22. 04. – 24. 06. 2015   Plavecká škola Jičín – 10. lekcí 

23. 04. 2015    divadlo v MŠ  - TUČ a ŇÁK 

05. 05. 2015    besídka ke Dni matek 

29. 05. 2015    O Matějovi, jak vysvobodil vítr 

01. 06. 2015    oslava  MDD – soutěže, opékaní párků, stopovaná a hledání 

                         sladkého pokladu 

26. 06. 2015    slavnostní  vyřazení dětí MŠ a žáků  9.  třídy ZŠ     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SETKÁNÍ  RODIČŮ 

 

27. 08. 2014  -  zahajovací setkání všech rodičů 

12. 11. 2014  -  setkání rodičů 

07. 01. 2015  -  setkání rodičů budoucích školáků 

25. 03. 2015  -  setkání rodičů                                                                                                                  

 

 

SPOLUPRÁCE  SE  ZŠ 

 

05. 12. 2014  mikulášská nadílka – žáci 9. třídy 

15. 01. 2015   zápis dětí do 1. tř. ZŠ – účast vedoucí uč. 

15. 04. 2015   zábavné dopoledne pro budoucí školáky ve ŠD 

17. 04. 2015   návštěva armády ČR – rozhovor s vojáky, prohlídka obrněného 

                      vozidla a funkčnost jeho vybavení 

15. 06. 2015   odpolední návštěva budoucích  školáků v 1.třídě ZŠ – seznámení 

                       s paní učitelkou, prostředím ZŠ a třídy, soutěžní odpoledne  

                       s odměnami 

26. 06. 2014  Poslední zvonění – slavnostní vyřazení  žáků  ze základní  

                       a mateřské školy s šerpováním, vyhodnocením aktivit, 

                       předáním upomínkových knih dětem MŠ 

 

 

 

SPOLUPRÁCE  SE  ŽENAMI  HLUŠIC  

 

29. 11. 2014    rozsvěcení vánočního stromu – vystoupení dětí 

14. 03. 2015    spolupořádání maškarního plesu pro děti z obce a okolí 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

VZDĚLÁVÁNÍ   UČITELEK 

 
- odborné časopisy  

- odborné publikace a články dle aktuální potřeby 

 

Kolmanová  Lenka    

11. 09. 2014 -  Poruchy plynulosti řeči u dětí v MŠ 

26. 02. 2015 -  Nápady pro konstruktivní myšlení 

06. 05. 2015 – Rozvoj řečových kompetencí 

01. 06. - 05. 06. 2015 – stáž Polsko 

 

Tichá Jitka                                    

23. 09. 2014 -  Předmatematická a matematická gramotnost v MŠ 

 

Blažejová Ivana 

01. 10. 2014 -  Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ 

10. 06. 2015 -  Polytechnická výchova v MŠ – práce s hlínou  

  

 

 

 

 

 

ZÁVĚR 

 
Výroční  zpráva  byla  vypracována  vedoucí  učitelkou  mateřské  školy  Jitkou 

Tichou.               

 

Výroční zpráva byla schválena na pedagogické radě mateřské školy dne  

31. 08. 2015. 

 

 

 

  V Hlušicích 31. 08. 2015                                                                                   

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

                                                                                            Jitka Tichá 

                                                                                    vedoucí uč. mateřské  školy 

 

 

 


