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Schváleno na pedagogické radě dne:  3. 9.  2018 

 

 



 

Charakteristika školy 

 

Provozovatel                                 Základní škola a mateřská škola, Hlušice 

                                                        503 56  Hlušice  144 

Telefon                                          495 483 418 

Adresa školy                                 Hlušice 169 

Telefon  MŠ                                  495 483 542 

  

Počet tříd                                       2 třídy celodenní péče 

Počet zapsaných dětí k 30. 9. 2017 -  37 dětí 

                 z toho dívek                            19 

                 2 letých  dětí                            4  

                 OŠD                                           0 

Na konci prosince došlo ke změně - odstěhovaly a odhlásily se 2 děti a v únoru 2018 

nastoupila dívka s odkladem školní docházky a malý 2,5letý chlapec. Počet dětí ve druhém 

pololetí byl rovněž 37. 

Do základní školy odešlo k 1. 9. 2018  10 předškoláků.  
 

 

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. 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 čtvrtek 3. května 2018 od 9.00 do 16.00 hodin. Žádost 
o přijetí podalo 13 uchazečů, 11 žádostem bylo vyhověno a 2 žádostem bylo zasláno 
rozhodnutí o nepřijetí z důvodu naplnění kapacity MŠ, která byla v době zápisu pro příští 
školní rok 38 dětí. Dvě u zápisu přijaté děti k 1. 9. 2018 rodiče na konci srpna odhlásili a 
zapsali v jiné MŠ. Volná místa budou nabídnuta nepřijatým dětem. 
Ředitelka školy požádala Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje v červnu 2018 
o navýšení kapacity MŠ z hlediska splnění hygienických předpisů. Žádosti bylo vyhověno a 
školku je možno od 1. 9. 2018 naplňovat do počtu 40 dětí. 
 

 

Údaje o pracovnících školy 

Vedoucí učitelka:                       1 

Učitelky MŠ:                              2 

Školnice :                                   1 

K 31. 12. 2017 došlo ke změně doprovodu dětí ve školním autobuse. Do důchodu odešla p. 

Jiřina Vondrušková a od 1. 1. 2018 je pověřena dozorem při svozu dětí paní Lucie Forštová. 

Na konci června jsme se rozloučili s paní Jitkou Tichou – ředitelkou, vedoucí učitelkou a 

učitelkou naší školy, která odešla po celoživotní práci s dětmi do důchodu. Těšíme se na další 

přátelská setkávání a spolupráci. Na její místo nastoupila od 1. 9. 2018 paní učitelka Darina 

Kopřivová. 

Během dlouhodobé pracovní neschopnosti p. učitelky Ivany Blažejové ve školce od září do 

konce února zastupovaly p. asistentka Jana Špačková a paní učitelka Eva Šubrová. 

Pedagogická praxe – 15 denní praxe studentky Soukromé střední odborné školy v Praze. 

 

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 2017 – 2018 bylo zapsáno do mateřské školy celkem 37 dětí.   

Pro nově příchozí děti byl opět 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.  

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. 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. 

Dlouhodobou prioritou naší mateřské školy je správný rozvoj motoriky a grafomotoriky u dětí 
všech věkových skupin, samostatné souvislé vyjadřování a správná výslovnost. Cíleně jsme     
u dětí rozvíjeli čtenářské dovednosti  hrou na čtení a orientací na obrázkových kartách. 
Těmito činnostmi se snažíme nejen rozvíjet slovní zásobu, ale také předcházet dyslexii. 

Prostřednictvím řízených činností jsme rozvíjeli nejen řeč, ale i poznávací schopnosti, zrakové 
a sluchové vnímání, prostorovou orientaci, časové pojmy, myšlení a početní představy. 
K procvičování a opakování poznatků byla využívána interaktivní tabule. 
Podporovali jsme utváření vztahů dítěte k jiným dětem či dospělým, seznamovali je s pravidly 
společenského chování a soužití s ostatními lidmi. 

Děti získaly elementární poznatky o okolním prostředí, poznávaly svět přírody i lidí. Naší 
snahou bylo vytvářet prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů  
důležitých k  aktivnímu rozvoji všech dětí a jejich učení. 

Ve spolupráci s rodinou jsme maximálně podporovali individuální rozvojové možnosti dětí. Po 
celý rok probíhala citlivá komunikace a úzká spolupráce s rodiči. 

Veškeré naše snažení směřovalo k harmonickému rozvoji všech dětí a plynulému přechodu 
nejstarších dětí do ZŠ. 

Péče o děti dvouleté  

Zvýšená pozornost a individuální přístup učitelek byl věnován dětem dvouletým. Dětem byl 
poskytnut dostatek času na realizaci her, činností, hygienu, stravování, oblékání i více klidu a  
prostoru k odpočinku během dne. 

 

Péče o děti potřebující individuální přístup, procvičování   

 Učitelky během celého roku spolupracovaly s rodiči těchto dětí, informovaly rodiče  
o pokrocích v učení, hovořily o potřebách procvičování a individuální péči konkrétního dítěte. 
V případě potřeby zprostředkovaly rodičům kontakt se školským poradenským zařízením. 
V oblasti reedukace grafomotoriky a v individuálním logopedickém procvičováni se dětem 

věnovala paní učitelka Jitka Tichá.   



Péče o děti talentované 

Při aktivitách a denních činnostech jsme měli možnost děti dostatečně poznat. Ty, které se ve 

svém chování, zájmech a znalostech odlišovaly a byly více zvídavé jsme podporovali a rozvíjeli 

prostřednictvím didaktických materiálů a úkolů vyšší obtížnosti. 

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

Veselé pískání s p. uč. Lenkou Kolmanovou. Do  ZŠ děti docházely na cvičení ZUMBY s paní 

asistentkou Petrou Žákovou – Nováčkovou a na kroužek Věda nás baví s paní učitelkou Nikol 

Charvátovou, při kterém se děti hravou formou seznamovaly s vědními obory. 

 

ÚDAJE  O   MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 

 

PŘEHLÍDKA MATEŘSKÝCH ŠKOL MATEŘINKA  

v Jiráskově divadle v Novém Bydžově 21. 3. a  22. 3. 2018   

 - naše vystoupení na píseň Hany Zagorové Zima, zima se moc líbilo na vánoční besídce, a 

proto jsme se letos poprvé aktivně zúčastnili přehlídky MŠ. Děti tančily s radostí a vystoupení 

mělo úspěch i díky kostýmům, které dětem ušila paní školnice Lucie Forštová.   

 

 MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA  

je již naší tradiční aktivitou. Jde o projekt polytechnického vzdělávání dětí, který rozvíjí 

technické a logické schopnosti dětí. Během roku proběhlo několik setkání a tvořivého 

konstruování z kostek Lega na témata  

   Stavitel města 

   Malý architekt 

   Malý inženýr 

   Projektant  

   Stavitel mostů 

 

 JIRÁSKOVO DIVADLO V NOVÉM BYDŽOVĚ - Putování ztracené kapky 

                                                                                 Hvězdička betlémská   

                                                                                 Co se vleče, neuteče  



 DIVADLO VE ŠKOLCE Perníková chaloupka 

                                        Princezna žabka  

                                        Lvíček a bolavý zub  

 

 DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ  

 - prohlídka výstavy loutek v Labyrintu   

 - divadelní pohádka Makový mužíček 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ společně se ZŠ ve čtvrtek 30. listopadu 

     dopoledne 7.00 – 10.00 hod ukázka výchovné práce pro rodiče 

                      15.00 – 17.00 prohlídka prostor mateřské školy 

 

 VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ v Chlumci nad Cidlinou v Loretě 

- přípravy na Vánoce a s nimi spojené akce  

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V OBCI – vystoupení dětí 

       rej čertů a andělů  -  Mikulášská  nadílka  

       pečení vánočního cukroví  

       VÁNOČNÍ BESÍDKA pro rodiče a rodinné příslušníky  

 

SETKÁNÍ S MYSLIVCI A JEJICH LOVECKÝMI PSY  

společná vycházka do Bažantnice ke krmelci, povídání o péči myslivců o zvěř v zimě, výcviku 

psů a nakonec krmení zvěře jablíčky, mrkví, senem, řepou, které děti donesly 

 

NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY 

PLAVECKÁ ŠKOLA V JIČÍNĚ -  9 lekcí plavecké výuky 

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ na tablo 



OSLAVA DNE ZEMĚ – přírodovědné soutěže a hry 

BESÍDKA KE DNI MATEK  

 NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ ZBROJNICE  

-  povídání se starostou hasičů panem Milanem Šafaříkem, ukázka techniky a výstroje 

- poučení dětí o chování v případě vzniku mimořádné nebezpečné situace 

 BRANNÝ POPLACH -  nácvik evakuace budovy 

BEZPEČNĚ NA SILNICI – týden dopravních her a činností 

 

ŠKOLNÍ VÝLET 

  Hrádek u Nechanic – pohádka Princ BAJAJA 

  mladší děti prohlídka mini ZOO Stěžery  

OSLAVA MDD 

 

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      

      

Setkání rodičů   30. 8. 2017  

                                 7. 11. 2017 spojené s přednáškou Mgr. Moniky Jáglové na téma  

                                Jak motivovat moje dítě. Rodiče byli obohaceni o nové pohledy na 

                                výchovné problémy a o rady, jak možno postupovat ve výchově svých dětí. 

                                 27. 2. 2018  



Vzdělávání 

Kolmanová Lenka  -    Plánování v mateřské škole 18. 9. 2017 - Nepolisy 

                          Individualizace ve výchově 2. 10. 2017 – Nepolisy 

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

tisk – Informatorium, Učitelské noviny, web, servery ČŠI 

 

Spolupráce  se ZŠ 

návštěva předškoláků ve školní družině, prohlídka všech prostor ZŠ  

účast vedoucí učitelky u zápisu dětí do 1. třídy ZŠ  

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

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

předání šerp a upomínkových knih dětem MŠ 

- vzájemná setkávání pedagogů, předávání zkušeností, informací 

Spolupráce s OÚ 

- akce pro veřejnost – Rozsvěcení vánočního stromu 

- získání dotace OÚ – v listopadu 2017 byly instalovány na školní zahradu a předány do 

užívání nové herní prvky z akátového dřeva  - koráb s houpačkami, troj hrazda, pavučina        

a samomost. Nové i stávající herní prvky na zahradě jsou dětmi plně využívány. 

Spolupráce s PPP v Hradci Králové 

- vyšetření školní zralosti  

Spolupráce s myslivci a hasiči v obci – exkurze, setkávání 

Sponzorský dar 5000,- Kč na zakoupení hraček nám poskytla firma Jatky Jezdinský. 

 

Závěr 

Výroční zprávu vypracovala vedoucí učitelka MŠ Lenka Kolmanová.   

Výroční zpráva byla schválena na pedagogické radě mateřské školy dne 3. 9. 2018. 

                                                                                                                       Lenka Kolmanová 


