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I.  Základní údaje o škole 

 

Název :                                           Mateřská škola Poniklá, okres Semily 

Adresa :                                          Poniklá 303,  51 

2 42 Poniklá 

Právní forma :                                příspěvková organizace 

Způsob hospodaření : 

IČO :                                              72 74 2992 

Identifikátor zařízení :                   600 098 800 

 

Zřizovatel :                                    Obec Poniklá 

                                                       Poniklá 65,   512 42 Poniklá, okres Semily 

 

Ředitelka školy :                            Lenka Scholzová 

Druh školy :                                   Mateřská škola Poniklá 

Datum zařazení do sítě :                1. 1. 2003 

 

Kapacita školy :                            Mateřská škola :  50 dětí                 IZO : 107586631 

                                                      Školní jídelna :  60 strávníků          IZO : 102878960 

 

 

 

 

II. Organizace studia 

 

 

 

a. VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM 
 

Naše Mateřská škola pracuje od školního roku 2003/2004 podle 

RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Č.j.: 14 132/01-22;  č.j.:32 405/2004-22 ze dne 3.1.2005 s vlastním pracovním názvem 

 

„VRÁTKY ZA POZNÁNÍM A DO ZAHRÁDKY“ 
Roční podtéma „Poudačky z chalupy ponikelské báby“ 

 

 

b. ZMĚNY V ORGANIZACI STUDIA 
 

Ve školním roce 2014/2015 byly v naší MŠ otevřeny dvě třídy 

                                

                                    I.  třída : 23 dětí 

                             II. třída : 14 dětí 

                                        

Nabídka zájmových činností :  Předplavecký výcvik 

                                                  Lyžařský výcvik – běžecký 

                                                  Folklórní kroužek  
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c. PŘEDPOKLADY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

 

Do ZŠ odešlo 7 dětí, 1 dítě přešlo do spádové mateřské školy, dvě děti přešly na jinou MŠ a dvě děti 

nastoupily během školního roku.. 

Nově do mateřské školy nastoupí 12 dětí. 

V tomto školním roce bude MŠ navštěvovat celkem 41 dětí. 

Z tohoto důvodu budou v MŠ opět otevřeny dvě třídy. 

 

                                I . třída: 21 

                                II. třída: 20 

   

 

d. VÝVOJOVÉ TRENDY 

 

    Naše mateřská škola je jedinou v obci a svůj prostor si v ní musí najít každé dítě. Ani z řad rodičů 

zatím nevzešel žádný požadavek na užší specializaci. Z tohoto důvodu jsme ji nezavedli ani 

neplánujeme. Nadále je náš program založený na vztahu k přírodě a poznávání okolního světa.  

Roční podtéma bylo tentokrát „Poudačky z chalupy ponikelské báby“ 

Při své práci se snažíme používat některé prvky alternativních výchov, které získáváme z námi 

vybraných seminářů, které se nám zdají být zajímavé a dají se vhodně zařadit do naší koncepce.  

Stále více se věnujeme environmentální výchově a chceme se věnovat výchově multikulturní. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Údaje o žácích 

 

 

 

 

 

 

 

 Školní 

 

   rok 

 

      Počet tříd 

 

Celkový počet 

dětí 

 

 Počet dětí  

 na jednu třídu 

 

  Počet dětí  

  na učitelku 

 

2013/2014 
 

2 

 

           32 

 

20/12 

 

       12,3 

 

2014/2015 
 

2 

 

           37 

 

23/14 

 

       12,33 

 

2015/2016 
 

2 

 

41 

 

21/20 

 

13,66 
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IV. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 

 

a)  Ředitelka         SPgŠ                    31 let praxe                        celý úvazek 

     Učitelka           SPgŠ                    34 let praxe                        celý úvazek 

     Učitelka           SPgŠ                    5 let praxe                          celý úvazek 

 

     Domovnice + VŠJ:   úvazek              1 (0,7 + 0,3) 

     Kuchařka:  úvazek                             1    

     Uklízečka II. třídy: úvazek                0,3 

      

 

b)  Pedagogický sbor během školního roku 2014/2015 nezměněn. 

 

 

OPZ Do 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 

důchod.věk 

Důchodový 

věk 

Celkem / 

žen 

 Celkem / žen Celkem / žen Celkem / žen Celkem / žen Celkem / žen  

OPZ úplná           2 / 2 1/1     3 / 3 

OZ       

PZ       

Žádná                 

 

Nově přijatí 

pedagogové 

   

 

   

 

Ukončené 

PP pedag. 

  1    

 

 

 

d)  DVPP  

     

      Učitelka I. třídy  – Hrajeme si se zvuky a tóny 

                                                       Akreditace č.j.: 281892011-25-574 

                                    Hračka – montážní stůl – ponk 

                                                       Aktivní polytech školka, reg.č.CZ.1.07/1.3.00/48.0092 

                                                       Akreditace č.j.: MSMT - 1539/2015-2-32 

 

      Učitelka II. třídy – Plánování obsahu vzdělávání v MŠ 

                                                       Akreditace č.j.:MSMT-39447/2012-201-829 

                                     Hračka II. – KOSTKY, MALÝ ARCHITEKT 

                                                       Aktivní polytech školka, reg.č.CZ.1.07/1.3.00/48.0092 

                                                       Akreditace č.j.: MSMT - 1539/2015-2-32 

                                     Práce s materiály v polytechnické výchově 

                                                       Aktivní polytech školka, reg.č.CZ.1.07/1.3.00/48.0092 

                                                       Akreditace č.j.: MSMT – 17708/2014-2-461 
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      Ředitelka – Hospitační a kontrolní činnost v MŠ 

                                       Akreditace č.j.: MSMT – 17708/2014-2-461 

                          Práce s ovčí vlnou                

                                       Akreditace č.j.: MSMT – 38386/2014-1-1044 

                          Hračka III. – pexeso, montážní auto 

                                       Aktivní polytech školka, reg.č.CZ.1.07/1.3.00/48.0092 

                                       Akreditace č.j.: MSMT – 1539/2015-2-32 

                               

                                  

 

 

V. Výkon státní správy 

 
a) DRUH A POČET VYDANÝCH SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ 

 

   12     vydaných správních rozhodnutí o přijetí 

     0     odvolání proti rozhodnutí 

 

  

 

 

VI. Řízení školy 

 

a) Realizace hlavních úkolů stanovených školou pro tento školní rok 

  

V oblasti spolupráce s OBECNÍM ÚŘADEM jsme splnili všechny stanovené cíle: 

 

 v tomto školním roce jsme 1x vystoupili s pásmem folklórního kroužku Sojčata a 1x starší 

děti v DPS v Poniklé 

 pro klub důchodců jsme vyrobili dle dohody se ŠD ZŠ Poniklá dárky 

 výstavou výtvarných a pracovních výrobků našich dětí ve vývěsní skříň OÚ jsme 

presentovali naši práci před občany a širokou veřejností  

 vystoupení folklórního kroužku Sojčata jsme se zapojili do pouťového programu u muzea  

      v Poniklé 

 

V oblasti rozvíjení vzdělávání dětí přirozenou cestou jsme se: 

 

 podle nabídek NIDV, CVLK, CVKHK a vzdělávacího centra v Jičíně jsme se účastnili 

      8 z nabízených seminářů (viz.: IV., d)DVPP ) 

 stále se snažíme hledat nové cesty a formy výchovné práce studiem odborných  

      časopisů ( Informatorium, Školství), pedagogické literatury, ale i spoluprací  

      s okolními  MŠ 

 v tomto školním roce jsme nevyužili nabídku ekologických sdružení z důvodu, že sdružení 

přestávají s vybranými programy jezdit po MŠ a centra jsou poměrně vzdálená 

 i nadále probíhá spolupráce s okolními MŠ 
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V oblasti duševní pohody dětí, estetického cítění a vnímání a zdravého životního stylu: 

 

 i v tomto školním roce nemuseli předškoláci chodit spát na lehátka, ale odpočívali ve II. třídě  

pouze kratší dobu na molitáncích přikryti vlastní dekou a potom se připravovali 

      na vstup do ZŠ plněním úkolů v pracovních sešitech, skupinovými či individuálními činnostmi 

      (prostor pro individuální práci s dětmi s OŠD)  

 mladším dětem, které nepotřebují dostatek spánku, bylo umožněno postupné vstávání  

 děti shlédly dvě divadelní představení ( v Jablonci n.J. a v Jilemnici) a jeden hudební program 

v MŠ s názvem JÁ JSEM MUZIKANT  

 i letos se na naše čertovské a andělské rojení přišel podívat sám Mikuláš s andělem 

 jako již tradičně jsme si  na konci kalendářního roku udělali slavnostní den s koledami, 

vánočními zvyky a rozbalováním dárků od Ježíška 

 v rámci poznávání obce a dění v ní jsme absolvovali exkurzi ve světničce ponikelské báby 

v muzeu ve stodole, ve firmě Rautis, v místní rybárně, u místních hasičů, v místní pekárně  a 

jedno setkání s myslivcem u krmelce  

 zúčastnili jsme se tří ekologických projektů – „Pejsci“ paní Malátková a ekopohádky BYLA 

JEDNOU JEDNA HORA paní Enochové a „Jak vzniká chléb“ 

 v rámci ekologie a Dne země jsme uklízeli okolo vodárny Keříček a MŠ 

 dvakrát jsme byli na výletě, celodenní do Harrachova (muzeum Šindelka a Mumlavské vodopády) 

a polodenní „Ve stopách ponikelské báby“  

 v tomto školním roce jsme vyzkoušeli i nové akce jako oslava Masopustu s průvodem masek či 

velikonoční dopoledne se šikovnými občany Poniklé, kteří děti zasvětili do tajů malování vajíček, 

pletení pomlázek, zdobení perníčků apod. 

 MDD jsme tentokrát slavili za příznivého počasí ve školce i na zahrádce v maskách. Nedílnou 

součástí byl blok soutěží, za které děti získávaly obrázky na kartičku zavěšenou na krku a v závěru 

dopoledne si za ně nakupovaly v „pohádkovém obchodu“ 

 v rámci rozloučení se školáky bylo uspořádáno rozlučkové dopoledne, které vyvrcholilo  

      slavnostní tabulí 

 do péče o vkusnou výzdobu se zapojily převážně děti, které svými výrobky zdobily  

      chodby a šatny 

 do RC a volných chvilek bylo zařazováno dechové cvičení či prvky jógové relaxace 

 pro skupinu dětí byla v jarních měsících uspořádána předplavecká průprava v Jilemnici  

      ( ve spolupráci se ZŠ ) 

 lyžařský výcvik běžecký se tentokrát konal s počtem 4 dětí  

 dále jsme nabízeli kurz sjezdového lyžování ve Vítkovicích, o který projevili zájem pouze 

rodiče dvou dětí a pro malý počet (minimálně 5 dětí) se neuskutečnil 

 folklórní kroužek navštěvovalo tentokrát pouze 7 dětí z MŠ a jedno ze ZŠ 

 po malé přestávce jsme tento rok uskutečnili závody na kluzácích a pekáčích        

 všem rodičům byl umožněn individuální příchod a odchod z MŠ s doporučením     

      nejoptimálnějšího času příchodu s ohledem na hru, činnosti i samotné dítě 

 byl dodržován pitný režim v MŠ i na školní zahradě 

 děti si samostatně a podle vlastního uvážení a chuti servírovaly množství a skladbu  

      svačin, při obědě mohli sníst jen to, co jim chutná 

 korkový „HRAD Z KOSTEK“ i nadále nabízí vstupní náhled do činnosti a chodu školky  

      ve fotografiích i textech 

 dětská knihovna byla dále doplněna o dětské knihy a encyklopedie 
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V oblasti dobré spolupráce s rodiči jsme: 

 

 uspořádali dvě rodičovské schůzky : 

1. Na počátku školního roku rodičovská schůzka s informacemi o novém  

      školním roku 

                                        Informativní prostřednictvím písemných instrukcí a dotazníku na počátku  

                                        školního roku 

                                  2.   V lednu, při které se mohli rodiče individuálně seznámit s tím, jak jsou  

                                        jejich děti připravené na vstup do ZŠ, případně prodiskutovat jejich  

                                        problémy či postřehy 

 uspořádali jsme vánoční besídku na téma „Život na vesnici dříve a nyní“ 

 na konci listopadu se uskutečnilo ve spolupráci s PPP v Semilech screeningové šetření školní 

připravenosti, kdy předškolní děti pracovaly pod vedením paní Mgr. Markové a dohledem 

rodičů (možnost srovnání úrovně a připravenosti dětí rodiči) 

 byla uspořádána dvě výrobní odpoledne s tématikou vánočního tvoření a masopustních masek  

 pro rodiče nových dětí byl před zápisem nabídnut „Den otevřených dveří“, kde si rodiče měli 

možnost prohlédnout celou budovu a byli též seznámeni s chodem a zvyklostmi školy 

 informace a presentace naší práce byla  publikována v místním časopisu POD  

      HORAMI, na internetových stránkách MŠ i  na vývěsce Obce Poniklá 

 dále pokračujeme v zapůjčování naučné literatury s tematikou výchovy dětí   

 v závěru roku jsme pohádkami „Perníková chaloupka“ a „O Budulínkovi“ potěšili rodiče, 

rodinné příslušníky i veřejnost  

 v tomto školním roce musela být z důvodu návštěvy ČŠI zrušena jinak poměrně hojně 

navštěvovaná a vítaná logopedie v MŠ 

 prostor pro individuální pohovory o dětech, provozu MŠ, vyjádření názorů a připomínek  

      ve vyhrazených hodinách využilo minimum rodičů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V oblasti vytváření odpovídajících podmínek pro tvořivé hry a činnosti: 

 

 podle okolností a zájmu dětí jsme obměňovali hrací koutky v MŠ  

 jako každoročně byly do MŠ zakoupeny nové hračky, stavebnice či VV a PV pomůcky 

 

b) Spolupráce se školami a dalšími organizacemi 

 

 společně se ZŠ jsme jezdili na plavecký výcvik ( celý první stupeň ) do Jilemnice 

 předškolní děti navštívily své starší kamarády v 1.třídě ZŠ 
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 jako každoročně jsme i letos obdarovali u příležitosti vánoc a velikonoc místní podnikatele 

vlastnoručně vyrobenými dárky 

 v DPS vystoupil v jarních měsících folklórní kroužek se svými tanci a starší děti s pásmem 

písniček a básniček   

 náš folklórní kroužek vystoupil také na staročeské pouti v Poniklé  

 v tomto školním roce jsme absolvovali 6 exkurzí ( viz.oblast duševní pohody) 

 v tomto školním roce proběhla ukázka z činnosti hasičů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto školním roce nám do mateřské školy věnovali stavebnice, skládanky, hračky, výtvarný 

a pracovní materiál či sladké dárky manželé Vondrovi, Hejralovi, Janatovi, Kopečtí, Hájkovi, Svatí, 

Šedí a Pelcovi, dále paní Vejnarová a Šedá. 

Velké poděkování patří paní Janě Hájkové, která se účastnila velikonočního dopoledne a také 

polodenního výletu, kde dětem nádherně ztvárnila ponikelskou bábu a ještě napekla dětem celý 

košík perníčků. Dále nesmím zapomenout na paní Pičmanovou a Janu Královou, pana Šedého a 

Ondřeje Scholze, kteří svůj čas věnovali velikonočnímu dopolednímu setkání a tvoření. Bylo to moc 

milé a příjemné. 

 

 

 

VIII. Poradenské služby 

 
Před absolvováním zápisu do 1. třídy ZŠ nabízíme rodičům předškolních dětí screening školní 

připravenost PPP ze Semil v prostorách MŠ a individuální pohovor o připravenosti jejich dětí na ZŠ 

třídní učitelkou. V tomto školním roce byly doporučeny dva odklady školní docházky. 

 

V mateřské škole působí logopedická asistentka, která od tohoto školního roku poskytuje pouze 

informace o úrovni výslovnosti dětí a doporučuje včasné návštěvy v logopedických poradnách.  

Na informativní nástěnce byl vyvěšen názorný přehled vývoje řeči v daných věkových skupinách, 

podle které mohli rodiče posoudit aktuální schopnosti svého dítěte. 

 

Dále nabízíme rodičům možnost zapůjčení pedagogické i odborné literatury s tématikou výchovy 

dětí či výchovných problémů. Nabídku mají rodiče k dispozici na nástěnce pro rodiče. 

(Příběhy pomáhají s problémy – B.Badegruber a F. Pirkl; Rodiče určují hranice – Jan-Uwe Rogge; 

Děti potřebují hranice – Jan-Uwe Rogge; Problémové děti v MŠ – A.Sagi 
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IX. Údaje o průběhu a výsledku kontrol 

 

 

ČŠI – INSPEKČNÍ ČINNOST NA PODNĚT – Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a 

výsledků vzdělávání poskytovaného Mateřskou školou Poniklá, okres Semily, hodnocení naplnění 

školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a RVP. 

                                                                                         9. – 11. 9. 2014 

Viz. inspekční zpráva čj.ČŠIL-482/14-L  

 

KHS – Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/200 Sb.,ve spojení s vyhláškou  

č. 410/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.   
                                                                                         5. 11. 2014 

Kontrola provedena na žádost MŠ Poniklá. Vyjádření k  nedostatkům inspekční zprávy. 

Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

Obec Poniklá – VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA V MŠ PONIKLÁ 

                                                                                          1. 4. 2015 

Účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a v zásadě správně. Účetní 

závěrka podává věrný a poctivý obraz majetku a závazků organizace, rovněž tak věrný obraz 

nákladů a výnosů. Byla provedena dokladová inventura, nebylo zjištěno porušení závazných 

právních předpisů.  Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou 

hospodárné a účelné.   

 

Doporučení: Z důvodu špatné viditelnosti textu na termo-dokladech bylo doporučeno jejich 

kopírování                                                                 

 

OSSZ Semily – Kontrola plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a při 

odvodu pojistného . 

                                                                                           18. 3. 2015 

Požadované doklady byly ke kontrole předloženy, potřebná součinnost ze strany zaměstnavatele 

byla zabezpečena. 

 

Hospitace 

V mateřské škole jsem provedla tři hospitace. Během nich jsem sledovala především rozsah 

bezpečnostních opatření při POV a při sezónních činnostech, četnost pohybových aktivit 

v řízených činnostech a organizaci rozcviček. 

Z hospitací nevyplynuly žádné závažné nedostatky, bezpečnost je zajišťována a dodržována 

v dostatečné míře.  

Pohybové činnosti jsou zařazovány téměř denně a jejich organizace byla v pořádku.  

 

Kontrolní činnost 

Kontrolních činností bylo provedeno šest. Z kontrol vyplynulo, že vstupní hodnocení obou tříd 

byla vypracována na konci září a z nich pak vycházely veškeré činnosti tak, aby odpovídaly 

celkovému složení třídy.  

Adaptace u téměř všech nových dětí proběhla v normě. 

Depistáž byla u spolupracujících dětí provedena do konce října a rodiče byli s jazykovou úrovní 

svých dětí seznámeni po jejím provedení. 

Zápisy do osobních karet dětí se provádějí v průběhu celého roku dle vývoje dětí častěji než 

doposud. 
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Do třídních knih je zapisováno mimo hlavních činností i odpoledne se školáky, všechny 

nadstandardní činnosti i četnost a složení jazykových rozcviček. Po upozornění ČŠI byla do TK 

pravidelně zapisována i odpolední činnost a prázdniny. 

TP jsou doplňovány postupně a je zaznamenáváno do tabulek u každého bloku. 

Z plánovaných akcí se bohužel nepodařila zajistit loutková pohádka s ekologickou tématikou. 

Jazykové rozcvičky jsou zařazovány téměř pravidelně každý týden 1x a obsahují všechna cvičení 

od dechových, přes artikulační, gymnastiku mluvidel, sluchová a rytmická cvičení, někdy bývá 

zařazeno i zrakové či paměťové cvičení, prstová cvičení a grafomotorika.  

 

 

 

X. Údaje o dalších aktivitách 

 
Jsme zapojeni do sítě ekologické výchovy LK – projekt MRKVIČKA 

 

 

 

XI. Evaluace, další záměry školy, závěr 

 

 

a) Naplňování cílů programu 

 

1. Předávat a zprostředkovávat dětem životní zkušenosti, které jim pomohou v dalších  

    etapách jejich života. Naučit děti základním schopnostem a dovednostem důležitým  

    pro život. 

Náš vzdělávací program není specifikován, ale snažíme se využívat i poznatků a forem práce 

z dalších vzdělávacích programů. I nadále pracujeme v tématických celcích. 

Od tohoto školního roku se snažíme minimalizovat frontální práci, snažíme se u dětí více 

podněcovat a podporovat samostatnost a kreativitu při řešení úkolů, volný výběr činností, které 

mají podpořit a upevnit poznatky z nabízených témat, podněcovat kooperaci a pracovat se 

skupinkami. 

V rámci možností se snažíme nahlédnout do práce jiných zařízení.  

 

2. Upevnit v nich prvky zdravého životního stylu, uvědomění si odpovědnosti za své  

    chování a jednání. Vést děti ke zdravému životnímu stylu – podle podmínek školy dále   

    umožňovat různé sportovní aktivity dětí. Vést děti k souladu s přírodou. Podporovat  

    u dětí přirozený zájem o přírodu a péči o ni. 

Cvičení zařazujeme 3-4x týdně, pohybové chvilky každý den a to vždy při otevřeném okně. 

Tělesná výchova je zařazována jednou týdně s využitím tělocvičného nářadí s dopomocí učitelky. 

Zařazujeme cviky jógy i dechová cvičení, relaxujeme. 

Letošní zima přála pohybovým aktivitám na sněhu. Proto jsme kluzákovali a jezdili na pekáčích, 

uspořádali jsme závody ve sjezdu. Se čtyřmi dětmi proběhl lyžařský kurz běžecký. Též jsme 

nabízeli kurz sjezdového lyžování ve Vítkovicích pro vedením profesionálního instruktora, ale 

zájem byl menší, než požadovala lyžařská škola.  

Na plavání jezdila skupinka 11 dětí. 

Pobyt venku neprobíhá pouze v případě deště nebo nízkých teplot či inverzí. 

Jídelníček je sestavován dle požadavků spotřebního koše s dostatkem ovoce a zeleniny. 

Do jídelníčku pozvolna zařazujeme nová jídla, která odpovídají zdravé výživě. 

Spolupracujeme se společností přátel přírody Čmelák a ZOO Liberec. Velice se nám osvědčila 

spolupráce s paní Malátkovou ze záchranné stanice.  

Při práci využíváme přírodniny, pracujeme s bylinkami, ovocem i zeleninou.  
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Třídíme odpad (plasty a papíry). 

Aktivně se podílíme na jarním úklidu obce, spolupracujeme s místním myslivcem. 

I v tomto roce mohly děti navštěvovat  folklórní kroužek. 

 

3. Rozšiřování společenských vztahů dětí zdravých se zdravotně postiženými, se starými     

    lidmi, spolky a organizacemi v Poniklé.  
Se staršími lidmi se pravidelně vídáme v místním DPS, kde úspěšně vystupuje folklórní soubor 

„Sojčata“ a tento rok i předškolní děti z naší školky. V tomto školním roce jsme též vystoupili  

na staročeské pouti u muzea v Poniklé. 

Na počátku školního roku jsme se s dětmi již druhým rokem zapojily do sběru víček pro 

postiženého kamaráda Nikiho, který se v červnu přijel za dětmi podívat osobně. Bylo to sice 

krátké setkání před obědem, ale děti měly možnost se s ním a jeho tatínkem seznámit a zeptat se 

na vše, co je zajímalo. Tentokrát jsme jim předaly celkem 4 pytle víček. 

V tomto školním roce jsme absolvovali čtyři exkurze. 

Nově jsme uspořádali setkání s místními lidmi u příležitosti Velikonoc, kde se děti se dvěma 

zručnými pány učily plést pomlázky a se dvěma šikovnými babičkami zdobily bílkovými 

polevami perníčky. Akce měla velký úspěch a proto jsme ji zařadili i do dalšího školního roku. 

 

4. Snažit se o zvyšování jazykových schopností a dovedností dětí. 

Téměř každý týden byla zařazována jazyková rozcvička.  

Zpěv provázel každý den. 

V průběhu měsíce října byla většina rodičů starších dětí seznámena s jazykovým vývojem svého 

dítěte. Pro přehlednost rodičů o vývoji výslovnosti je na společné chodbě vyvěšen letáček. 

Ve volných chvílích probíhala individuálně komunikace nad knihami či procvičování 

vyvozených hlásek. 

Vedeme děti k tomu, aby si dokázaly o vše požádat, domluvit se nebo vyřídit. Aby se uměly 

ohradit či říci vlastní názor, vystoupit před kolektivem i veřejností. 

 

b) Kvalita podmínek školy 

 

V MŠ i na zahradě máme dostatečně velké prostory, které jsou poměrně dobře vybavené. 

I tento rok bylo možno provádět v odpoledních hodinách hlubší přípravu předškolních dětí  

do ZŠ. 

V MŠ je dle našeho názoru dostatek pracovních i výukových materiálů, ale přesto je dále 

doplňujeme. 

V tomto školním roce byly opět otevřeny dvě třídy. Třídy byly naplněny tak, že bylo možné ke 

všem dětem přistupovat individuálně (hlavně ve II.třídě).  

I v tomto roce jsme ponechali režim dne, kdy hlavní řízené i samostatné činnosti probíhaly od 

8,15 hodin přes svačinku a dále do pobytu venku cca 9,45 hodin.  

Snažíme se dětem zprostředkovávat kulturní zážitky. V tomto školním roce jsme za pohádkou 

vyjeli dvakrát a to do Jablonce nad Jizerou a Jilemnice. Další dvě pohádky za námi přijely do 

školky. Jednou byla pohádka hudebně laděná a druhá s environmentální tématikou. 

S ekologickým programem o pejscích k nám zavítala paní Malátková a o ovečkách nám povídala 

paní Fišerová. 

V tomto školním roce jsme postupně vybavili třídy dalšími skříňkami či regály s kontejnery, ve 

II. třídě byla nahrazena skříňová stěna menší a modernější. Dále byl do herny II. třídy umístěn 

velký dotykový tablet a zakoupen nový gramofon a notebook. Pro práci na tabletu byly 

zakoupeny 3 DVD pro interaktivní výuku a dále minilicence programu Alf.  
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c) Způsob zpracování učiva a realizace tematických celků 

 

Školní rok byl rozdělen na 5 tematických bloků. Již tradičně bylo zařazeno roční podtéma, 

tentokrát „Poudačky ponikelské báby“.       

Práce s tímto podtématem byla příjemná a poměrně variabilní. Velice nám pomohla místní 

obyvatelka paní Jana Hájková, která nám ztělesňovala ponikelskou bábu nádherným způsobem.  

V tomto podtématu jsme se hodně zabývali tématikou přírody a zvířátek, starých zvyků, 

setkávání s lidmi a poznávání naší obce. 

Každoroční změny podtémat nám umožňují zpestřit plánované akce a obměňovat témata. 

Některé na čas vypouštíme a jiné na zkoušku zařazujeme.  

 

d) Práce pedagogů a provozních zaměstnanců 

 

V tomto školním roce s dětmi pracovaly dvě kvalifikované učitelky ( jedna ještě s logopedickým 

kurzem ) a na celý úvazek nekvalifikovaná učitelka MŠ, která v tomto školním roce velice 

úspěšně ukončila studium pro učitelství na mateřských školách. K práci učitelek nemám žádných 

připomínek, k dětem jsou vlídné, vstřícné, ale také důsledné. 

Provoz zajišťují kuchařka a domovnice, která zastává i pozici vedoucí stravování a jedna 

uklízečka na částečný úvazek. 

Paní kuchařka vaří velice kvalitní domácí stravu, postupně seznamuje děti i se zdravou stravou, 

dodržuje kvalitu a vyváženost jídelníčku dle doporučeného spotřebního koše. Kontroly KHS 

nikdy neměly připomínky.  

Domovnice a uklízečka pracují též bez připomínek a problémů. 

Dále v MŠ pracují na Dohodu o provedení práce 2 zaměstnanci. Jeden provádí drobné opravy 

v MŠ a stará se o zahradu a druhý zajišťuje účetnictví organizace.  

 
e)Výsledky vzdělávání 

 

Dítě a jeho tělo :  

V této oblasti se nám ne zcela podařil nácvik správného úchopu kreslícího materiálu (ale 

v současné době již podle vyjádření Mgr. V. Krejčové, Ph.D. není toto důležité) 

a zdokonalení výtvarného projevu, správné držení příboru. 

Některé děti nedokázaly správně manipulovat s hračkami a také je uklízet. 

 

Dítě a jeho psychika : 

V této oblasti se nedaří u všech dětí zkvalitnit mluvní projevy. Pouze zhruba polovinu rodičů 

jsme přesvědčili o včasné návštěvě u logopeda. 

Nedaří se nám v dostatečné míře podnítit děti k manipulaci s pomůckami a hračkami 

rozvíjejícími jemnou motoriku, koordinaci oka a ruky.  

U starších dětí jsme nedosáhli dovést některé děti k větší a vlastní iniciativě v rámci projektů 

a témat. 

 

Dítě a ten druhý : 
Na konci školního roku ještě některé děti nezvládly samostatné řešení konfliktních situací bez 

fyzického násilí a slovní řešení konfliktních situací s pomocí učitelky. 

 

Dítě a společnost :  

Vytvoření společných pravidel napomohlo předcházení různým nebezpečným či konfliktním 

situacím, ale ne všechny děti byly schopné se jimi samovolně řídit.  
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Dítě a svět :  

Do budoucna je třeba se ještě více zaměřit na poznávání jiných národů, jejich zvyklostí a 

způsobu života a vybavit školku dalšími pomůckami na podporu tohoto tématu. 

 

I nadále poklidnou a tvůrčí atmosféru bohužel i v tomto školním roce velice nabourávalo chování  

a následná stížnost dvou maminek na práci naší školky. Ty zaslaly písemnou stížnost 

ombudsmanovi. Ten následně poslal do MŠ hloubkovou neohlášenou inspekci, která byla 

sestavena z pěti členů. Psychologa, který měl posoudit míru šikany, dvou inspektorek pro MŠ 

(LK a KK), dále inspektorku pro ZŠ (vedoucí celého týmu a vedoucí celé kauzy od počátku, 

která prokazatelně úzce spolupracovala s jednou z výše uvedených matek) a ekonomické 

pracovnice. 

Hodnotící závěr byl velice negativní.  

Některé materiály stačilo pouze doplnit. ŠVP, který byl zhruba před 4 lety kontrolován a kladně 

odsouhlasen ČŠI LK, byl tentokrát zcela špatný. Tento jsme ho vypracovali nově s platností od 1. 

9. 2015. 

Některé chyby, na které zpráva poukazovala, neměly oporu v příslušných zákonných normách. 

Následně byly vyvrácené např. KHS, kterou jsme požádali o kontrolu a vyjádření. 

Z diskusí na vzdělávacích seminářích s kolegyněmi školek v regionu a také po rozhovoru s MŠ, 

která úspěšně prošla inspekcí na konci školního roku 2014/2015, jsme došli k závěru, že inspekce 

v LK má různé nároky na různá zařízení. Ve všech těchto zařízeních pracují tak, jak nám bylo 

důrazně vytknuto. Ani DVPP LK nenabízí dostatek seminářů typu PODNĚTNÁ PROSTŘEDÍ 

V MŠ, ZPŮSOB PRÁCE S DĚTMI, OBSAH PRÁCE S DĚTMI apod. Proto navštěvujeme tyto 

semináře v KHK, kde školy pracují takovým stylem, kterým pracujeme nyní i my. Jedna 

kolegyně byla na stáži i v MŠ při pedagogické fakultě, odkud nám přinesla hodně potřebných 

informací. Dále jsme několikrát žádali paní Mgr. Věru Krejčovou, Ph.D. o nabízený mentoring. 

Odpovědi ani návštěvy jsme se bohužel nedočkali.  

Z tohoto vyplývá, že ani nyní nevíme, zda naše snaha o změnu stylu práce s dětmi bude 

v následné kontrole hodnocena kladně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupy :   
1. Vhodnost  každoročního podtématu pro školní rok, který bude motivačně prolínat celým 

rokem, všemi akcemi ( např. výlety, exkurze, společné programy ) 

2. Nadále spolupracovat s místními spolky, organizacemi a firmami. 

3. Stále prohlubovat kladný vztah k přírodě a ekologii. 

4. Spolupracovat se středisky ekologické výchovy Libereckého kraje. 

5. V rámci DVPP se zaměřit hlavně na kurzy, které posílí vědomosti a znalosti v oblasti 

Dítě a jeho psychika a Dítě a jeho tělo. 

6. Zaměřit se na dodržování pravidel tříd. 



 14 

7. Více se zaměřit na multikulturu. 

8. Podněcovat děti k manipulativním činnostem podporujícím jemnou motoriku, koordinaci 

oka a ruky, k prostorově náročnějším stavbám či tématicky rozvinuté kresbě s využitím 

celého výtvarného prostoru 

9. Vést děti ke správnému zacházení s hračkami, ke správnému úklidu. Umět se aktivně 

postavit k problému „rozbité hračky“. 

10. Vést děti k samostatnému řešení konfliktních situací bez násilí domluvou, ohrazením se, 

apod. 

11. Vést děti (hlavně předškoláky) k větší a vlastní iniciativě a aktivitě v rámci projektů  

      a témat. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


