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Schváleno na pedagogické radě dne:  11. 9. 2019 

 

 



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. 2018 -  39 dětí 

                 z toho dívek                            20 

                 2 letých  dětí                            4  

                 OŠD                                         2 

Na jaře nastoupil 2 letý chlapec, počet dětí se zvýšil na 40. Do základní školy 
odešlo k 1. 9. 2019 celkem 16 dětí - 15 dětí do ZŠ Hlušice a 1 chlapec do Nového 
Bydţova.  
 

 

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 sloţení třídy, vývojových a individuálních schopností a z potřeb 
jednotlivých dětí. Činnosti s dětmi  rozvíjejí děti ve všech vzdělávacích oblastech - 
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a 
svět. 

 
 
Údaje o přijímacím řízení 
 
Zápis do mateřské školy proběhl v úterý 7. května 2019 od 9.00 do 16.00 hodin. 
Ţádost o přijetí podalo 10 uchazečů a všem ţádostem bylo vyhověno. Na začátku 
školního roku byli přijati 2 předškoláci, kteří se s rodiči přistěhovali do Hlušic a Vinar. 
 



Dotace Šablony II 

Škola uspěla a obdrţela dotaci z programu EU - Operační program Výzkum, vývoj a 

vzdělávání. Název projektu: Škola hrou 2019 

Pro MŠ je projekt zaměřen na kombinaci následujících témat:  
personální podpora, 
osobnostně profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání,  
aktivity rozvíjející ICT -  vyuţití ICT ve vzdělávání – výuka s tablety,  
projektové dny ve škole,  
projektové dny mimo školu,  
odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ. 
Předpokládané datum ukončení projektu 31. 1. 2021 
Předpokládaná doba trvání 24 měsíců. 
 
V tomto školním roce probíhala výuka s tablety 1 hodina týdně.  
Byly uskutečněny projektový den ve škole – Stavitel věţí, 
          projektový den mimo školu - Cestování za zvířátky s výjezdem do Mini  
          ZOO ve Stěţerech,  

2 setkání s rodiči spojená s přednáškou na téma Školní zralost (Mgr. 

Zuzana Drábková) a Adaptace, jak připravit dítě na vstup do MŠ (p. Jitka 

Tichá). 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: ICT II -  tablety  

  27. 5. a  3. 6. 2019 vzdělávací kurz v celkové délce 16 hodin  

 

Údaje o pracovnících školy 

Vedoucí učitelka:                      1 

Učitelky MŠ:                              2   ( 2,5) 

Školnice :                                  1 

 

K 23. 2. 2019 byla přijata na překryv Jana Kohoutová (od listopadu 2018 jako 

asistentka ZŠ), od konce února na místo učitelka MŠ - 50% úvazek. 

Dozor při svozu dětí školním autobusem vykonává paní Lucie Forštová. 

Pedagogická praxe – týdenní praxe studentky Soukromé střední odborné školy 

v Praze. 

 

Přepočtené úvazky na zaměstnance       

 Pedagogické pracovnice :        3,5         

 Provozní pracovnice       :         0,90 

 

Členění  zaměstnanců 

 Vyšší odborné vzdělání:           1 

 Vzdělání střední odborné:        4 

 



 Údaje   o   výsledcích   vzdělávání 

Ve školním roce 2018 – 2019 bylo zapsáno do mateřské školy celkem 40 dětí.   

Pro nově příchozí děti byl opět připravený adaptační program. Rodičům byl umoţněn 
pobyt s dítětem v posledním týdnu prázdnin ve třídě i na školní zahradě. Adaptační 
program byl individuálně přizpůsobován kaţdému dítěti.  

 Cílem naší práce bylo zlepšování tělesné zdatnosti dětí, podpora rozvoje 
pohybových a manipulačních dovedností, rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky u 
dětí všech věkových skupin. Cíleně jsme u dětí rozvíjeli souvislé vyjadřování a 
správnou výslovnost kaţdodenními cvičeními a hrami. Školu kaţdý měsíc od 
listopadu 2018 navštěvovala paní logopedka Vojtěchová, individuální procvičování 
vedla p. uč. D. Kopřivová.  

Prostřednictvím řízených činností jsme rozvíjeli poznávací schopnosti, zrakové a 
sluchové vnímání, prostorovou orientaci, časové pojmy, myšlení a početní představy. 
K procvičování a opakování poznatků byla vyuţívána interaktivní tabule a od 5. 
dubna také práce a hry s tablety. 
Podporovali jsme utváření vztahů dítěte k jiným dětem či dospělým, seznamovali je  
s pravidly společenského chování a souţití 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 důleţitých 
k  aktivnímu rozvoji všech dětí. Ve spolupráci s rodinou jsme maximálně podporovali 
individuální rozvojové moţnosti dětí. Po celý rok probíhala citlivá komunikace a úzká 
spolupráce s rodiči. Veškeré naše snaţení 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, děti s odkladem školní docházky   

Učitelky během celého roku spolupracovaly s rodiči těchto dětí, pracovaly s nimi 
podle plánů pedagogické podpory a zpráv z pedagogicko-psychologické poradny, 
informovaly rodiče o pokrocích v učení, hovořily o potřebách procvičování doma, 
zprostředkovaly rodičům kontakt se školským poradenským zařízením. 
V oblasti reedukace grafomotoriky se dětem věnovala p. uč. Ivana Blaţejová a 

individuální logopedické procvičováni a práci s tablety vedla paní učitelka Darina 

Kopřivová.   

Péče o děti talentované 

Zvídavé děti jsme podporovali a rozvíjeli prostřednictvím didaktických materiálů a 

úkolů vyšší obtíţnosti, encyklopedií i tabletů. Do  ZŠ děti docházely na cvičení 

ZUMBY s paní asistentkou Petrou Ţákovou – Nováčkovou. 

 



ÚDAJE O ŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 

MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA  

je jiţ 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 inţenýr 

      Projektant  

      Stavitel mostů 

      Malý energetik 

      Malý vodohospodář 

      Stavitel věţí – projektový den 

 JIRÁSKOVO DIVADLO V NOVÉM BYDŢOVĚ  

     Legenda o hvězdě – vánoční zvyky s J. Přeučilem a E. Hruškovou 

     Dvě pověsti české aneb o věrném Šemíkovi a silném Bivojovi 

 DIVADLO VE ŠKOLCE  

    Veverka se chystá na zimu 

    Co malí medvědi o podzimu nevědí 

   Jak Matěj vysvobodil vítr 

    O prasátkách 

VÍTÁNÍ PODZIMU SE SKŘÍTKEM PODZIMNÍČKEM, zamykání stromů, pečení  

    štrůdlu, jablíčkový den 

ŠKOLA V POHYBU – dopolední projekt Fotbalové asociace ČR – s  Mgr. Michalem 

     Blaţejem 

CVIČENÍ DĚTÍ S RODIČI ve třídě MŠ 

VÝSTAVA KOČÁRKŮ  - návštěva u p. Martiny Vízkové 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ společně se ZŠ ve čtvrtek 29. listopadu 



     7.00 – 10.00 hod ukázka výchovné práce pro rodiče 

   15.00 – 17.00 prohlídka prostor mateřské školy, výstavka dobových předmětů  

                            ve třídě k výročí 100 let republiky 

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  

    vycházka do Baţantnice ke krmelci - krmení zvěře jablíčky, mrkví, senem, řepou 

    návštěva na myslivecké chatě, vycházka ke krmelcům, v chatě povídání  

    s myslivci o péči o zvěř v zimě, výcviku psů, pohoštění 

MAŠKARNÍ REJ ve školce 

FIT DEN – pečení zdravých sušenek 

VÍTÁNÍ JARA – odemykání stromů, sběr pampelišek, výroba pampeliškového medu 

NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY – Malý čtenář 

PLAVECKÁ ŠKOLA V JIČÍNĚ -  10 lekcí plavecké výuky 

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ vánoční focení a závěrečné tablo 

OSLAVA DNE ZEMĚ – přírodovědné soutěţe a hry 

BESÍDKA KE DNI MATEK  

BRANNÝ POPLACH -  nácvik evakuace budovy 

BEZPEČNĚ NA SILNICI – týden dopravních her a činností 

OSLAVA MDD 

ŠKOLNÍ VÝLET 

  Malina Vrše – exkurze ve firmě spojená s dopoledním programem pro děti a 

     dárečky 

  Fajn park Chlumec nad Cidlinou –  starší děti 



 Mini ZOO Stěţery mladší děti   

 Divadlo kouzel Pavla Koţíška, Labyrint- Praha ( předškoláci s MŠ Nový Bydţov) 

      

Setkání rodičů    28. 8. 2018  

                                 29. 1. 2019 - pro rodiče předškoláků 

       V rámci projektu - Šablon II –odborně zaměřená tematická setkání v MŠ 

                                27. 4. 2019 – host Mgr. Zuzana Drábková - školní zralost 

                                28. 8. 2019 – host p. Jitka Tichá – adaptace na MŠ 

Vzdělávání 

Kolmanová Lenka  -   různá školení  na OÚ v obci Nepolisy pro MŠ 

                                    4. 6. 2019Nepolisy Ph max –novela školského zákona a  

                                     reforma  financování podle škol. zákona  

                                    30. a 31. 5. Velichovky- setkání a sdílení zkušeností  

                                    mateřských škol regionu Společná CIDLINA 

všechny učitelky -  Vzdělávání pedag. pracovníků MŠ: ICT II  tablety  27. 5. a  3. 6.19   

                                    

Kopřivová Darina     26. 4. 2019 Vaření je hra - Hradec Králové 

                                 6. 5. 2019 Škola v pohybu – Hradec Králové 

Blaţejová Ivana       10. 4. ADHD – metody v kaţdodenní práci pedagoga HK 

Kohoutová Jana      kurz asistenta pedagoga – Metropolitní univerzita HK 

 

Všechny učitelky    

Vzdělávání pedag. pracovníků MŠ: ICT II  tablety  27. 5. a  3. 6.19  ,  

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

Informatorium, Učitelské noviny, web, servery ČŠI 

 

 



Spolupráce  se ZŠ 

návštěva předškoláků ve školní druţině, prohlídka všech prostor ZŠ  

účast ved. učitelky u zápisu dětí do 1. třídy ZŠ, na zahájení školního roku, poradách 

vedení 

zábavné dopoledne pro všechny budoucí školáky ve ŠD a setkání s paní 

učitelkou 1. třídy 

Poslední zvonění – slavnostní vyřazení ţáků 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 

- úpravy v MŠ -  nové PVC ve velké třídě, herně a kanceláři 

Spolupráce s PPP v Hradci Králové 

- vyšetření školní zralosti  

Spolupráce s myslivci a hasiči v obci – exkurze, setkávání 

 

Závěr 

Výroční zprávu vypracovala vedoucí učitelka MŠ Lenka Kolmanová.   

Výroční zpráva byla schválena na pedagogické radě mateřské školy dne 11. 9. 2019. 

                                                                                      

                                                                                      Lenka Kolmanová 

                                                                                       

 


