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I.  Základní údaje o škole 

 

Název :                                           Mateřská škola Poniklá, příspěvková organizace 

Adresa :                                          Poniklá 303,  512 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  

 

„VRÁTKY ZA POZNÁNÍM A DO ZAHRÁDKY“ 
upravená verze č.j. 24/2015 platná od 1. 9. 2015  
Roční podtéma „Zvědavá kamarádka žížala“ 

 

 

b. ZMĚNY V ORGANIZACI STUDIA 
 

Ve školním roce 2016/2017 byly v naší MŠ otevřeny dvě třídy 

                                

                                    I.  třída : 20 dětí 

                             II. třída : 27 dětí 

                                        

Nabídka zájmových činností :  Předplavecký výcvik 

                                                  Lyžařský výcvik – běžecký, sjezdový 

                                                  Folklórní kroužek 

                                                  Sportovní školička  
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c. PŘEDPOKLADY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

 

Do ZŠ odešlo 11 dětí a jedno dočasně ukončilo docházku ( dlouhodobý pobyt u prarodičů ve 

Vietnamu). 

Nově do mateřské školy nastoupí 12 dětí. Pro vysoký počet žádostí o přijetí nemohly být pro tento 

školní rok přijaté 4 děti.  

V tomto školním roce bude MŠ navštěvovat celkem 47 dětí. 

Z tohoto důvodu budou v MŠ opět otevřeny dvě třídy. Ještě 7 měsíců bude v I. třídě pracovat chůva.  

 

                                I . třída: 20 

                                II. třída: 27 

   

 

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 „Zvědavá kamarádka žížala“ 

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. 

S upravenou verzí ŠVP jsme se více zaměřili na samostatné či skupinové činnosti, které jsou 

specifické pro program „Začít spolu“. 

 

 

 

III. Údaje o žácích 

 

 

 

 

 

 

 

 Školní 

 

   rok 

 

      Počet tříd 

 

Celkový počet 

dětí 

 

 Počet dětí  

 na jednu třídu 

 

  Počet dětí  

  na učitelku 

 

2015/2016 
 

2 

       

41 

 

21/20 

 

13,66 

 

2016/2017 
 

2 

 

47 

 

20/27 
(14 dvouletých dětí, 

které během šk. 

roku dovrší tří let) 

 

11,75 

 

2017/2018 
 

2 

 

47 

20/27 
(14 dvouletých dětí, 

které během šk. 

roku dovrší tří let) 

 

 

11,75 
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IV. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 

 

a)  Ředitelka         SPgŠ                    33 let praxe                        celý úvazek 

     Učitelka           SPgŠ                    36 let praxe                        celý úvazek 

     Učitelka           SPgŠ                    7 let praxe                          celý úvazek 

     Učitelka           SPgŠ                    začínající                            celý úvazek 

 

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

     Kuchařka:  úvazek                             1    

     Uklízečka II. třídy: úvazek                0,5 

      

 

b)  Pedagogický sbor během školního roku 2016/2017 doplněn začínající učitelkou. 

 

 

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           1/ 1 2/2     3/3 

OZ       

PZ       

Žádná                 

 

Nově přijatí 

pedagogové 

1/1   

 

  1/1 

Ukončené 

PP pedag. 

      

 

 

c)  DVPP  

     

      Učitelka I. třídy  – Kritické myšlení 

                                                       Reg.č.:CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000139 

                                     

      Učitelka II. třídy – Předmatematická gramotnost - předmatematické představy v MŠ 

                                                       Akreditace č.j.MSMT- 959/2015-1-122 

                                     Charakteristika vnímání času v předškolním vzdělávání 

                                                      Akreditace č.j.MSMT-1298/2016-1-108 

                                     Rozvoj logiky a matematické pregramotnosti hrou u předškolních dětí 

                                                       Akreditace č.j.MSMT-25243/2016-1-731 

                                     Kritické myšlení 

                                                       Reg.č.:CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000139 

 

      Ředitelka – Aktuální změny v předškolním vzdělávání 

                                       Reg.č.:CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000139 

                          Rozvoj čtenářské pregramotnosti a grafomotoriky                

                                       Akreditace č.j.: MSMT-25162/2016-2-807                             
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V. Výkon státní správy 

 
a) DRUH A POČET VYDANÝCH SPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ 

 

   15     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 nesplnili všechny stanovené cíle: 

 

 Tento rok jsme dvakrát vystoupili v DPS.  

 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.  

 Vystoupením 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, MAP a vzdělávacího centra v Jičíně jsme se účastnili 

7 z nabízených výše zmíněných 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 využili nabídku Ekol. sdružení Čmelák s programem „Příroda plná 

stop a znamení“, sdružení Falcopredonum s programem „Dravci, sovy a lišky“, Zástupců 

asociace místních potravinových iniciativ s programem „Včely“ a Svazku měst a obcí Krkonoše 

s programem „Pohádkové Krkonoše“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 V rámci poznávání života lidí v jiných zemích jsme tentokrát pozvali Fast Agency s programem 

„Indiánské řádění“ a „Opice“. 

 Děti pracují na velkém dotykovém tabletu, kde plní úkoly vytvořené prostřednictvím programu 

Alf, Alfíček nebo využíváme soubor interaktivních tématických programů Barevné kamínky. 
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V oblasti duševní pohody dětí, estetického cítění a vnímání a zdravého životního stylu: 

 

 I v tomto školním roce předškolní děti odpočívaly 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 pět divadelní představení (Divadlo Bořivoj  „Vánoční pohádka“ a „O miminku“, 

Divadlo Na cestách „O Smolíčkovi“ a „Sněhurka“ a pohádku Divadla Loutkáček „Přijíždí 

k Vám Večerníček), jeden hudební program paní Čemusové s názvem „Karneval zvířat“, 

sférické kino „Tajemství stromů“ a navštívili jsme s dětmi muzeum v Poniklé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Letos se k nám tajně podíval Mikuláš. 

 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 v místní pekárně, Krakonošově ranči 

a místní líhni ryb. 

 Z důvodu velké sněhové nadílky na počátku ledna, kdy se setkáváme s myslivcem u krmelce, jsme 

se za zvířátky nemohli vypravit a nasbíranou potravu jsme pouze doručili. 

 V rámci ekologie a Dne země jsme uklízeli okolo vodárny Keříček a MŠ. 

 Dvakrát jsme byli na výletě. V Bozkovských jeskyních a okolo 

Poniklé s hledáním ŽÍŽALY. 

 V tomto školním roce jsme zopakovali úspěšné akce jako 

oslava Masopustu s průvodem masek či velikonoční dopoledne 

se šikovnými občany Poniklé, kteří děti zasvětili do 

tajů malování vajíček, pletení pomlázek, práce s vlněnými 

kuličkami, s pedigem, papírem, technikou tužení provázků a 

ukázkou paličkování. 

 MDD jsme opět 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 jógy. 

 V zimních měsících byla uspořádána předplavecká průprava pro 19 dětí v Jilemnici. 

 Lyžařský výcvik běžecký absolvovalo 9 dětí.  

 Folklórní kroužek navštěvovalo 14 dětí z MŠ a jedno ze ZŠ. 

 Závody na kluzácích a pekáčích se nekonaly z důvodu nedostatku sněhu v závěru zimy.  

 Nově jsme nabídli možnost zapojení do pohybového projektu Školy sportu Praha SPORTOVNÍ 

ŠKOLIČKA  - zapojilo se celkem 16 dětí a celý projekt měl velmi dobrý ohlas a dále se rozšířil 
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       i do okolních školek.  

 Na jaře jsme si společně opekli buřtíky na zahrádce MŠ.      

 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 mohly 

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. 

 Některé děti ze II. třídy se zpěvem písní se zimní tématikou zapojily do charitativního 

předvánočního koncertu v místním kostele. 

 

 

V oblasti dobré spolupráce s rodiči jsme: 

 

 Uspořádali jsme tři rodičovské schůzky : 

1. Na počátku školního roku rodičovskou schůzku s informacemi o novém  

      školním roce ve II. třídě MŠ. 

                                        Informativní prostřednictvím písemných instrukcí a dotazníku na počátku  

                                        školního roku. 

                                  2.   V únoru pro rodiče dětí I. třídy. 

                                  3.   V březnu pro rodiče II. třídy, kde měli možnost se dozvědět o jejich  

                                        úspěšnosti při různých činnostech v MŠ. 

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

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

rodičů (možnost srovnání úrovně a připravenosti dětí rodiči). 

 Rodiče mohli čtyřikrát do roka využít „diskusního odpoledne“ pro vyjádření svých přání, 

nápadů, připomínek či dotazů na jakákoliv témata. Tento prostor využilo minimum rodičů. 

 Uspořádali jsme vánoční besídku. Mladší děti sehrály příběh „O jedličce“ a starší děti pásmo 

lidových pranostik obohacených písničkami, básničkami a tanečky. 

 Bylo uspořádáno jedno výrobní odpoledne s tématikou Masopustu (druhé se nekonalo pro 

nemoc jedné maminky – lektorky). 

 Nově jsme zrealizovali akci „Uspávání zahrádky“, kde převážně maminky s děti tvořily z dýní, 

tatínkové opravovali rozbité hračky a uklidily lavičky ze zahrádky, jeden dědeček celé 

odpoledne provázel hrou na kytaru a harmoniku a na závěr jsme si grilovali buřtíky na balkónu 

II. třídy. Vše se bohužel konalo ve školce z důvodu nepříznivého počasí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 Během zápisu bylo zapsáno celkem 16 dětí a přijato bylo dětí 12. 
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 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 „O koťátku, které zapomnělo 

mňoukat“ a „Zvířátka a loupežníci“ potěšili rodiče, rodinné 

příslušníky i veřejnost. 

 Rodiče stále více využívají  možnosti předávání informací o 

poplatcích přes e-mailové adresy a placení poplatků 

převodem na účet MŠ. 

 

V oblasti vytváření odpovídajících podmínek pro tvořivé hry a činnosti: 

 

 Dále aktivně využíváme „centra aktivit“, která pomáhají rozdělit děti při hře i činnostech po 

celém prostoru tříd a možnost vybírat si aktivity a činnosti dle svého uvážení.  

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

 Pro práci v centrech aktivit nám materiály textilní, dřevěné či papírové dodávají místní 

podnikatelé nebo rodiče, za což od nás v závěru roku obdrží písemné poděkování. 

 

b) Spolupráce se školami a dalšími organizacemi 

 

 Předškolní děti navštívily své starší kamarády v 1.třídě ZŠ. 

 Spolupracujeme též s Policií Čr. a hasiči – v tomto roce nás navštívili zástupci Policie.  

 V rámci spolupráce se sdružením Adra jsme si pro tento rok vybrali jinou formu. S rodiči dětí 

jsme se domluvili na celoročním tvoření pro Adru. Všechny výrobky rodičů a dětí jsme 

prodávali na akcích v Poniklé a výtěžek, který činil 3.465,- Kč, jsme zaslali na jejich konto. 

Možnost použití finančních prostředků jsme nechali na jejich volbě. 

 Jako každoročně jsme i letos obdarovali u příležitosti Vánoc a Velikonoc místní podnikatele 

vlastnoručně vyrobenými dárky. 

 V DPS jsme v tomto školním roce vystoupili dvakrát.  

 Náš folklórní kroužek vystoupil na staročeské pouti 

v Poniklé.  

 Dále jsme využili možnosti spolupráce s Krkonošským 

muzeem v Poniklé, rybářským spolkem, Krakonošovým 

rančem, hodinářstvím pana Kulíška a pekařstvím pana D. 

Šíra.  

 Nově jsme zařadili návštěvu starších dětí na obecním 

úřadu v Poniklé. 

 

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

a pracovní materiál či sladké dárky pan Zuzánek, Svatý, paní Černá, Patočková,Višňáková, 

Havajíková, manželé Vondrovi, Janatovi, Pelcovi, Harcubovi, Šírovi, Novotní, Hejralovi, Kubínovi, 

Vaněčkovi, Hájkovi, Novákovi a Pušovi.Velké poděkování patří též všem, kteří pomáhali při 

velikonočním tvoření. Byli to paní Pičmanová, Jana Hájková, Jana Cvrčková, Tamara Vondrová, 

Olina Pospíšilová, Lucie Zelinková, Markéta Hrubá, pan Stanislav Šedý a manželé Uríkovi. 

 

 

 

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

připravenosti pedagogicko-psychologickou poradnou 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 nemůže poskytovat služby v oblasti 

výslovnosti dětí a pouze doporučuje včasné návštěvy v logopedických poradnách.  

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

podle kterého 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 

 

 

 

IX. Údaje o průběhu a výsledku kontrol 

 

 

 

KHS – Plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících zákonů, ve spojení s vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 

mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. 

                                                                                         30. 3. 2017 

Kontrola bez závad. (viz. Protokol o kontrole č.j.:KHSLB 06247/2017) 

 

Obec Poniklá – VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA V MŠ PONIKLÁ 

                                                                                          6. 3. 2017 

Při kontrole nebylo zjištěno neoprávněné čerpání finančních prostředků z rozpočtu zřizovatele. 

Organizace hospodaří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady jsou hospodárné a účelné. 

Nebyly shledány nedostatky. 

 

 

Hospitace 

V mateřské škole jsem provedla čtyři hospitace. Sledovala jsem zapojení všech dětí do 

rozmanitých činností a aktivit, respektování dětské individuality, spontánní hru, četnost a složení 

jazykových rozcviček, organizaci pohybových rozcviček, četnost pohybových aktivit v řízených 

činnostech a podporu a rozvoj samostatných aktivit starších dětí.  

Sledovala jsem zapojení nové učitelky do praxe (příprava). 

Z hospitací nevyplynuly žádné závažné nedostatky. Dětem bylo nabídnuto dostatečné množství 

aktivit včetně pomůcek a míry obtížnosti.Skladba jazykových rozcviček i organizace 

pohybových rozcviček i aktivit byla správná, dostatečná, odpovídající a vhodná. Děti jsou 

vedeny k zapojování do samostatných či skupinových aktivit, o výběru a obtížnosti si rozhodují 

na základě vlastního uvážení. V závěru dopoledne hodnotí svoji práci, úspěšnost při řešení či 

provádění. 

Paní učitelky se snaží zapojit do činností všechny děti s přihlížením k dětské individualitě, 

nabízejí různé aktivity, které podporují jak všestranný rozvoj dětí, tak jejich zájmy a 

vyhraněnost. 
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Nové paní učitelce bez praxe se daří celkem dobře zvládat pedagogickou práci. Na každý den je 

dostatečně připravena. V závěru bylo doporučeno při rozhovorech s dětmi používat jednodušší 

slova a věty a omezení používání zdrobnělin. Do přehledu pro rodiče uvádět všechny činnosti a 

aktivity, které jsou s dětmi prováděny. 

 

Kontrolní činnost 

Kontrolních činností bylo provedeno pět. 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. Pro zkvalitnění práce v I. třídě jsme 

přijali chůvu, která pomáhá učitelkám s dvouletými dětmi. 

Začínající paní učitelka je na svou práci dostatečně připravena a vše konzultuje s uvádějící 

učitelkou Lidmilou Boháčovou. 

Rozsah bezpečnostních opatření při POV a při sezónních činnostech odpovídá zhodnocení 

bezpečnostních rizik. 

Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. Rodičům je nabízen dostatek aktivit během školního 

roku, při kterých se mohou ptát a přinášet nápady a přání (diskusní odpoledne a rodičovské 

schůzky), zapojit se do různých nabídek činností ve školce (výrobní odpoledne, fotografování, 

dny otevřených dveří, besídky), využít pomoci specialistů (PPP- screeningové šetření, šetření 

školní zralosti), zapůjčit si odbornou literaturu. 

Dle dotazování zatím nevzešla na přání rodičů žádná jiná akce. 

Zápisy do osobních karet dětí se provádějí v průběhu celého roku. U některých dětí častěji, u 

jiných dětí jsou prováděny dle potřeby a jejich vývoje. 

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

nadstandardní činnosti i četnost a složení jazykových rozcviček včetně odpoledních činností a 

prázdnin. 

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

 

 

 

X. Údaje o dalších aktivitách 

 
Jsme zapojeni do sítě ekologické výchovy LK – projekt MRKVIČKA 

 

 

 

XI. Evaluace, další záměry školy, závěr 

 

 

a) Naplňování dlouhodobých plánů 

 

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. Stále pracujeme v tématických celcích. 

Třetím rokem pracujeme pouze částečně frontálně (u mladších dětí stále převažuje vzhledem 

k věku a schopnostem dětí), u starších dětí je frontální a samostatná či skupinová práce zhruba 

rovna. U předškolních dětí preferujeme samostatnost a kreativitu při řešení úkolů, volný výběr 

činností, které mají podpořit a upevnit poznatky z nabízených témat, podněcovat kooperaci a 
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práci ve skupinkách. Dále potom podněcujeme hodnocení vlastní práce dětmi, pomoc slabším 

kamarádům či vhodnost řešení problémů a různých situací. 

 

2. Upevnit v dětech 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 každý den, pohybové chvilky doplňují dopolední činnosti dle potřeb dětí. 

V jarních, letních a podzimních měsících využíváme k pohybu balkóny (hlavně ve II. třídě). Celý 

den se průběžně větrají společné prostory. 

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

Zařazujeme cviky jógy i dechová cvičení, relaxujeme. 

Letošní zima nepřála pohybovým aktivitám na sněhu. Pouze zhruba dva týdny byly vhodné 

podmínky pro bobování a kluzákování a lyžařský běžecký výcvik. Závody ve sjezdu na pekáčích 

a kluzácích se pro špatné sněhové podmínky nekonaly. 

V rámci zdravého životního stylu se snažíme nabízet dětem i další pohybové aktivity – viz. 

oblast duševní pohody dětí, estetického cítění a vnímání a zdravého životního stylu. 

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. Letos jsme začali nově 

spolupracovat se společností Falcopredonum a Zástupci asociace místních potravinových 

iniciativ.  

Při práci využíváme přírodniny, pracujeme s bylinkami, ovocem i zeleninou.  

Třídíme odpad (plasty a papíry).  

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

 

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

    lidmi, spolky a organizacemi v Poniklé.  
V oblasti setkávání se staršími lidmi v DPS jsme tentokrát napravili nedostatky z předchozího 

roku a dvakrát jsme navštívili DPS. 

Na počátku školního roku jsme se s dětmi již čtvrtým rokem zapojili do sběru víček pro 

postiženého kamaráda Nikiho a nasbírali pro něho 7 velkých pytlů.  

V tomto školním roce jsme absolvovali sedm výše zmíněných exkurzí. 

Pro značný úspěch jsme uspořádali již třetí setkání s místními i přespolními lidmi a některými 

rodiči u příležitosti Velikonoc (viz. oblast duševní pohody). 

Nově jsme společně s rodiči a dětmi tvořili pro Adru (viz. spolupráce se školami a dalšími 

organizacemi).  

 

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 ( u dvouletých dětí je většinou jazyková 

depistáž neuskutečnitelná) seznámena s jazykovým vývojem svého dítěte.  

Ve volných chvílích probíhala individuální komunikace nad knihami či procvičování 

vyvozených hlásek. 

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

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

 

5. Navázat na kulturní tradice v obci s aktivní spoluúčastí. 

V obci má dlouhodobou tradici ochotnické divadlo. Rádi bychom vychovali další pokračovatele 

a aktivní ochotníky. Ve školce nacvičujeme dvě vystoupení pro rodiče i veřejnost.  
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Již třetím rokem navazujeme na oslavy MASOPUSTU.   

Dvě učitelky jsou spoluorganizátorkami  Posvícení v Poniklé. 

Folklórní kroužek již několik let vystupuje na místní staročeské pouti. 

 

b) Kvalita podmínek školy 

 

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

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

pro úspěšný vstup do ZŠ. 

V rámci zkvalitnění výchovy a výuky dětí dále pracujeme v obou třídách v centrech aktivit 

(montážní, divadelní, knihovnu, rodinu, výtvarnou a pracovní, pro bystré hlavičky, laboratoř,…). 

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 do maximální výše a 

z tohoto důvodu byla přijata i nová paní učitelka. Individuální práci s dětmi tyto počty téměř 

neumožňují. Vše je časově i organizačně velmi náročné.  

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 do cca 9,45 hodin.  

Snažíme se dětem zprostředkovávat kulturní zážitky (viz.oblast duševní pohody). 

V tomto školním roce byla na zahrádku umístěna herní sestava s klouzačkou a prolézacím 

tunelem z dotačních prostředků Obce Poniklá. 

V letošním školním roce byla nově zrekonstruována vodárna školky, vymalovány některé 

prostory budovy, pořízena stěna na tělocvičné náčiní a dvě skříňky na hračky a pomůcky do I. 

třídy.  

 

c) Způsob zpracování učiva a realizace tematických celků 

 

Školní rok je rozdělen do tří tematických bloků (viz. ŠVP). Již tradičně bylo zařazeno roční 

podtéma.       

Práce s podtématem „Zvědavá kamarádka žížala“ byla příjemná a poměrně variabilní.   

V tomto podtématu jsme se hodně zabývali tématikou přírody a zvířátek, poznávání naší obce. 

Každoroční změny podtémat nám umožňují zpestřit a vhodně motivovat 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 čtyři kvalifikované učitelky. Z toho jedna 

s logopedickým kurzem a nově jedna paní učitelka s kvalifikací, ale bez praxe. K práci učitelek 

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

Provoz zajišťují jedna kuchařka, domovnice s částečným úvazkem vedoucí stravování a jedna 

uklízečka na částečný úvazek. 

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

dodržuje kvalitu. Na vyváženosti jídelníčku dle doporučeného spotřebního koše se podílejí obě 

dvě. Kontroly KHS 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.  
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e) Výsledky vzdělávání 

 

Dítě a jeho tělo :  

V této oblasti se nadále nedaří u všech dětí upevnit správné držení celého příboru a úchopu 

kreslícího náčiní. Některé děti nedokázaly správně stříhat podle obrysu a problém též činil 

výtvarný projev s kresbou detailů a využitím celé plochy papíru. Vzhledem k tomu, že VV a PV 

si děti při samostatných volitelných činnostech moc nevybíraly, vrátili jsme se k celému 

dopolednímu bloku výtvarných a pracovních činností, kdy se zapojily všechny děti.  

Skupina starších dětí byla při cvičení hlučnější a méně aktivní. Bylo třeba se zaměřovat na klid a 

prodlužovat doby aktivního pohybu. V pohybové aktivitě nám pomáhalo cvičení (rušná část) na 

balkónu. 

 

Dítě a jeho psychika : 

V této oblasti se nám stále nedaří u všech dětí zkvalitnit mluvní projevy. Někteří rodiče, ale 

bohužel i logopedi, nepovažují za důležitou včasnou logopedickou nápravu. Mnoho dětí začíná 

až v předškolním ročníku a většinou do ZŠ odchází s vadami řeči.  

Pravidelně zařazujeme jazykové rozcvičky. Je třeba se více zaměřit a rozvíjet předčtenářskou 

gramotnost. 

Většina dětí se aktivně zapojovala do samostatných činností. Mladší děti ne vždy svou práci 

dokončily.  

 

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. Stále je třeba zlepšovat 

vztahy mezi vrstevníky.                                                                                                                                    

Nadále se nám nedaří u některých dětí automatizovat slušné chování – děkování, zdravení. 

Dítě a společnost :  

Nadále je třeba vést děti k pečlivějšímu udržování pořádku při úklidu hraček a k šetrnému 

zacházení s pomůckami a hračkami. 

I nadále připomínat dětem význam společně nastavených pravidel a vést je k důslednějšímu 

dodržování. 

 

Dítě a svět :  

Zdůrazňovat dětem sounáležitost s přírodou a celou planetou, podporovat ekologické aktivity.  

Poznávat a seznamovat se s naší obcí a jejím okolím. Zaměřit se ve větším rozsahu na poznávání 

jiných národů a kultur, cíleně se věnovat multikulturní výchově. 

 

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. 

7. Více se zaměřit na multikulturu. 
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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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


