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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 k 30. 9. 2016                          38 dětí 

                                      z toho 2 letých                      4  

                                      OŠD                                     1 

 

Od začátku května 2017 kapacita MŠ naplněna     41 dětí 

 

 

Školní vzdělávací program 

 
Mateřská škola pracovala podle školního vzdělávacího programu s názvem  

 

„Rok  je  dlouhý  provázek, plný  her  a  otázek“, který vychází a je v souladu s RVP.  

V tomto roce byl ŠVP aktualizován a doplněn o podmínky, organizaci a popis zajištění 

průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let, podmínky pro vzdělávání a popis zajištění průběhu 

vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, (včetně popisu pravidel pro tvorbu, 

realizaci a vyhodnocení PLPP a IVP) a vzdělávání dětí nadaných. Pro nový školní rok 2017-

2018 je vydán a schválen nový přepracovaný ŠVP. 

 

Ze školního vzdělávacího programu vychází třídní vzdělávací programy. Dílčí vzdělávací cíle 

i vzdělávací nabídka vycházejí z věkového složení třídy, vývojových a individuálních 

schopností a z potřeb jednotlivých dětí.  
 

 

Údaje o přijímacím řízení 
 

Zápis do mateřské školy proběhl ve středu 3. května 2017 od 9.00 do 16.00 hodin. Žádost 

o přijetí podalo 6 uchazečů a všem žádostem bylo vyhověno. 

 

Do základní školy odchází 8 předškoláků a k 1. 9. nastoupí do MŠ 6 nových dětí.  

Pro školní rok  2017/2018  je mateřská škola naplněna do počtu 36 dětí. 

 

 



 

Údaje o pracovnících školy 

 
Vedoucí učitelka:                       1 

Učitelky MŠ:                              2 

Školnice :                                   1 

 

Přepočtené úvazky na zaměstnance       

       
 Pedagogické pracovnice :         3,00         

 Provozní pracovnice       :         0,90 

 

Členění  zaměstnanců 

 
 Vzdělání střední odborné:        4 

                                     

 

Údaje   o   výsledcích   vzdělávání 

Ve školním roce 2016 – 2017 bylo zapsáno do tříd mateřské školy celkem 38 dětí. Jak děti 

během roku odcházely a přicházely, ustálil se na jaře počet zapsaných docházejících dětí na 

čísle 41 a kapacita školky byla naplněna. Věkové rozložení dětí - 8 předškoláků (z toho 1 

s odkladem školní docházky) a 4 děti byly 2leté. 

Pro nově příchozí děti byl připravený adaptační program, kdy se děti nenásilnou a pozvolnou 

formou seznamovaly s prostředím mateřské školy. Rodičům byl umožněn pobyt s dítětem ve 

třídě tak dlouho, jak to vyžadovala daná situace. Adaptační program byl individuálně 

přizpůsobován každému dítěti. Děti postupně začaly navazovat kontakty s učitelkami, 

překonávaly nejistotu a stud, učily se komunikovat a respektovat pravidla, respektovat 

potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky a pomůcky. 

Po celý rok jsme pracovali a plnili cíle a úkoly dané naším ŠVP.  

Výchovné a vzdělávací aktivity probíhaly formou individuálních či skupinových činností, 

rozvíjeli jsme děti ve všech vzdělávacích oblastech – dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě 

a ten druhý, dítě a společnost a dítě a svět. Naším cílem bylo zlepšovat tělesnou zdatnost, 

podporovat rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, učit děti sebeobslužným 

dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům. 

Prostřednictvím řízených činností jsme u dětí rozvíjeli řeč a poznávací schopnosti, 

podporovali utváření vztahů dítěte k jiným dětem či dospělým, seznamovali je s pravidly 

chování a soužití s ostatními lidmi. 

Děti získaly elementární poznatky o okolním prostředí, poznávaly svět přírody i lidí. 

 

 

 



Péče o děti s odkladem školní docházky a děti talentované 

Zvýšená pozornost a individuální přístup učitelek byl věnován dětem s odkladem školní 

docházky a dětem dvouletým.  

Individuální logopedické procvičováni a grafomotoriku procvičovala s dětmi p. uč. Tichá,   

V době odpoledního spánku - během nespavého režimu probíhala hra na flétnu – Veselé 

pískání s p. uč. Kolmanovou a výtvarné činnosti a tvoření s p. uč. Blažejovou. 

 

Naší snahou bylo vytvářet  prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů  

důležitých k  aktivnímu rozvoji dětí a jejich učení. 

Ve spolupráci s rodinou jsme maximálně podporovali individuální rozvojové možnosti dětí. 

Veškeré naše snažení směřovalo k harmonickému rozvoji všech dětí a plynulému přechodu 

nejstarších dětí do ZŠ. 

 

 

Akce 

 
Den otevřených dveří společně se ZŠ 1. prosince 

      dopoledne proběhly v obou třídách MŠ ukázky činností s dětmi pro rodiče   

      15hod – 17hod  prohlídka prostor naší školky 

 

Setkávání s dramatickým uměním – 

            návštěva Jiráskova divadla v Novém Bydžově  
 

Honza a zakletá víla ve čtvrtek 22. 9. 

Pinocchiova dobrodružství pátek 14. 10.  

Šípková Růženka – Eva Hrušková a Jan Přeučil  23. 2. 2017   

O chytré kmotře lišce – 14. 6. 

 

a divadla ve školce -  

Mášenka a zvířátka – 31. 10. 

Příběhy kočky Micky –  ve středu 16. 11. 

Trampoty čertíka Huberta – středa 7. 12.                        

O Peciválovi – 16. ledna 

Jak vyzrát na bacily - pohádka s ponaučením v pátek 12. února 

Pastelky - autorské čtení p. Pechánková - 21. 3. 2017 úterý  

Na návštěvě v Broučkově - úterý 12. dubna 

Pohádkové zpívánky – 25. 4. 

O vodníčkovi  3. 5. 2017 středa   

 

 

Výlety 
Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou – Vánoce na zámku 14. 12.  

Hasiči Nový Bydžov – Den otevřených dveří – seznámení s technikou 9. 5.  

Zahradní železnice v Chlumci nad Cidlinou 6. 6. 2017 – mladší děti 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem  20. 6. 2017 – starší děti 

 

Plavecká škola v Jičíně  
    v délce trvání 10. lekcí zahájena dne 27. dubna a ukončena 22. června 2017 



 
Koza domácí - 20. 9. edukativní program  

Plazi – ukázka a vyprávění chovatele – 19. 6. 2017 

Agility – ukázka výcviku psů 

 

Příprava a realizace společných zábav a slavností  
                            rozsvěcení vánočního stromu v obci – pásmo básniček 

                            3. 12. 2016 

                            Den otevřených dveří – 1. 12. 2016 – ukázka práce s dětmi 

                            čert a Mikuláš v MŠ 5. 12. 2016 

                            pečení vánočního cukroví, výzdoba třídy, výroba dárků, přáníček,  

                            seznamování s vánočními tradicemi  

                            vánoční besídka 21. 12. 2016 

                            konec Masopustu – smažení koblížků, maškarní rej 2. 3. 

                            velikonoční svátky- malování vajíček, dekorativní výzdoba třídy,  

                             tradice 

                            zápis do MŠ 3. 5. – výroba drobných dárečků 

                            Den Země 24. dubna – třídění odpadu  

                            besídka ke Dni matek 10. května 

                            oslavy MDD 5. června 

                            Rozloučení s předškoláky a slavnostní vyřazení 29. června 

 

Dílčí projekty a programy 

 

 –  celoroční – Zdravé zuby – správná péče o chrup, zdravé životní návyky, životní styl 

 

                        Neotesánek – nechceme být jako Neotesánek, učíme se slušnému chování 

 

                        Nebojím se říkat NE! – chování ve vztahu k druhému, posilování                

                                 prosociálního chování, ochrana osobního soukromí,.. 

 

                        Děti přírodě – ve spolupráci se ZŠ - sběr starého papíru a kaštanů 

                                  pomerančové kůry, plastových víček – po celý školní rok 

  
                     cvičení pro klenbu nohy   

        
- krátkodobé –  

 

Jablíčkový týden – vycházky, tvoření, práce v zahradě, pečení štrůdlu 

pečení vánočního cukroví   

smažení masopustních koblih 

Přežívání zimy – péče o zvěř  zimě, vycházka ke krmelci 

Z pohádky do pohádky – týden s pohádkami 

Malá technická univerzita – projekt polytechnického vzdělávání dětí, který  

                                  rozvíjí technické a logické schopnosti dětí  

        Stavitel věží – středa 19. 10. 

        Stavitel města  - středa 23. 11. 

        Město – inženýrské sítě - v úterý 8. února  

        Projektent – 3. 4. 2017 

 



Návštěva v ZŠ – těšíme se do školy – prohlídka budovy 

Dopoledne ve školní družině a setkání s p. učitelkou z 1. třídy 
 

 

Fotografování dětí - 17. 3. 2017 

Výtvarná soutěž – namaluj jeřáb – organizováno společností Malina Vrše, kde jsme se svými 

obrázky uspěli a obdrželi peněžní dar 500,- Kč 

 

Branný den 28. 6. 2017 – poučení dětí v případě vzniku mimořádné nebezpečné situace 

                   -  nácvik evakuace budovy 

 

Pedagogická praxe 

 

V tomto školním roce u nás vykonávaly praxi 4 studentky – SŠ a VOŠ 

(dvoudenní, 2* týdenní a 1* 14 denní praxe) 

 
 

Další  vzdělávání  učitelek 

 
Kolmanová Lenka 

              Setkání ředitelů a vedoucích učitelek MŠ s pracovnicemi KÚ – 10. října 2017 

                Aktualizace ŠVP PV 2017 – Hradec Králové – 12. 1. 2017 

                                                              Nepolisy - 11. 4. 2017 

                Novely právních norem v práci v ředitele MŠ– Jičín – 24. 4. 2017 

                Aktualizace ŠVP a psychohygiena – Společná Cidlina  - Jizerka 1. - 2. 6. 2017 

Blažejová Ivana 

                 

          Stimulace dětí s odkladem školní docházky 17. 5. 2017 

Tichá Jitka  

         samostudium                                  

           

Všechny samostudium - odborné publikace a články dle aktuální potřeby, odborný tisk – 

Informatorium, Učitelské  noviny, web, servery ČŠI 

 

Kontrolní činnost 

 
Kontrola KHS Hradec Králové – naší MŠ končilo přechodné navýšení kapacity MŠ na 41 

dětí, z toho důvodu proběhla kontrola a kapacita byla navýšena už pouze na 1 rok.  

 

Vedoucí učitelka provádí kontrolní činnost z titulu své funkce. 

 

Oblast materiálního vybavení 
Mimo každoroční výdaje na výtvarné a pracovní potřeby a úklidové prostředky, byla 

v letošním roce zakoupena Polikarpova stavebnice, učitelský psací stůl do malé třídy a 6 židlí.  

Výchovnou a vzdělávací činnost s dětmi jsme obohatili novými didaktickými pomůckami – 

obrazovým souborem - Poznáváme přírodu, Nouzové situace – hasiči, záchranáři a obrázky 

k pohádkám O dvanácti měsíčkách a O řepě.  

 

 



Setkání  rodičů 
30. 08. 2016  -  zahajovací setkání všech rodičů 

08. 11. 2016  -  setkání rodičů   

07. 03. 2017  -  setkání rodičů  

 

Spolupráce  se ZŠ 
mikulášská nadílka 

návštěva školní družiny, prohlídka všech prostor ZŠ s předškoláky 

zápis dětí do 1. třídy ZŠ  

zábavné dopoledne pro budoucí školáky ve ŠD a setkání  s paní  učitelkou 1. třídy 

Poslední zvonění – slavnostní vyřazení žáků 9. třídy ZŠ a předškoláků mateřské školy spojené 

s vyhodnocením aktivit,  šerpováním a předáním upomínkových knih dětem MŠ 

 

- vzájemná setkávání pedagogů, předávání zkušeností, informací 

 

Spolupráce s OÚ 

- akce pro veřejnost – Rozsvěcení vánočního stromu 

- získání dotace na vybavení zahrady novými herními prvky a údržbě budovy MŠ 
 

Spolupráce s PPP v Hradci Králové 
- vyšetření školní zralosti  

 

Spolupráce se SŠTŘ 
- exkurze, jízdy zručnosti 

 

Spolupráce s myslivci 
Zvěř v zimě – vycházka ke krmelci a krmení zvěře  

 

Závěr 

 
Výroční zprávu vypracovala vedoucí učitelka MŠ Lenka Kolmanová.   

    

Výroční zpráva byla schválena na pedagogické radě mateřské školy dne 1. 9. 2017. 

 

 
 

 

  V Hlušicích 1. 9. 2017                                                                                  

                                                                                
                                                                         ------------------------------- 
                                                                                         Lenka Kolmanová                                                                                                         
                                                                           vedoucí učitelka MŠ 

 
 


