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AUTOEVALUAČNÍ ZPRÁVA za tříleté období
2016–2019

1. Základní údaje o MŠ   /2016–2019/
 umístění  MŠ–okrajová  část  Českých  Budějovic,  v zástavbě  rodinných

domů
 zahájení provozu MŠ v roce 1978
 pavilonový typ zařízení–4 pavilony třídy, 1 pavilon hospodářský 
 od 11.1.2010 v provozu nová přístavba–dvoutřídní pavilon 
 průkaz energetické náročnosti budovy: D–méně úsporná
 vlastní kuchyně zajišťující stravování pro MŠ
 MŠ  je  obklopena  velkou  zahradou  se  vzrostlými  stromy,  zastíněnými

pískovišti,  prolézačkami,  umělým  travnatým  kopcem,  brouzdalištěm,
mlhovištěm, dětským dopravním hřištěm

 MŠ je právním subjektem od roku 1996
 od roku 1997 je MŠ zařazena do sítě „Škola podporující zdraví“

Počty dětí ve školních rocích
Kapacita MŠ: 136 dětí, v provozu 5 věkově smíšených tříd.
Ve  školních  letech 2016-2018  bylo  v MŠ zapsáno  136  dětí,  ve  školním roce
2018/2019 klesl počet dětí na 130.

o třída „Žabky“ věkově smíšená od 3 do 7 let: 28 dětí (27dětí)
o třída „Čápi“ věkově smíšená od 3 do 7 let: 26 dětí (25dětí)
o třída „Rybky“ věkově smíšená od 3 do 7 let: 26 dětí (24dětí)
o třída „Motýlci“ věkově smíšená od 3 do 7 let: 28 dětí (27dětí)
o třída „Broučci“ věkově smíšená od 3 do 7 let: 28 dětí (27dětí)

 průměrná docházka dětí do MŠ: 80%
 zřizovatelem byla povolena výjimka z počtu dětí /ve třech třídách 28 dětí/

2. Personální údaje
 Kolektiv školy tvoří 9 učitelek a ředitelka školy, od šk. roku 2018/2019 10

učitelek a ředitelka školy. MŠ využívá od března 2019 částečný úvazek
z rozvojového  programu  MŠMT  „Finanční  zajištění  překrývání  přímé
pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol“.

 Odborná  způsobilost  učitelek–všechny  jsou plně  kvalifikované k výkonu
své práce, 5 učitelek má vysokoškolské vzdělání.

 Na provozním úseku působí školnice, 3 uklízečky, školní  asistentky, na
zkrácený úvazek do MŠ dochází účetní–ekonomka.

 Ve  školní  stravovně  pracuje  vedoucí  ŠS,  hlavní  kuchařka,  kuchařka  a
pomocná pracovnice v kuchyni.

 Mzdy jsou zpracovávány externí firmou ZVAS České Budějovice.
 Na  velmi  dobré  úrovni  je  týmová  spolupráce  celého  kolektivu

zaměstnanců,  vztahy  jsou  na  partnerské  úrovni.  Funguje  informační
systém,  pravidelné  týmové  pedagogické  a  provozní  porady,  vedoucí
pracovníci jednotlivých úseků průběžně kontrolují plnění úkolů.
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3. Charakteristika vzdělávacího programu, cíle a priority 
za tříleté období realizace školního kurikula   2016–2019

 MŠ pracuje podle alternativního programu „Škola podporující zdraví“, je
certifikovaný, je schválen SZÚ se sídlem v Praze.

 Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání,
závazným dokumentem je Kurikulum podpory zdraví v MŠ.

 Na základě vlastního školního projektu je MŠ od roku 1997 zařazena do
celostátní sítě škol podporujících zdraví.

 MŠ vyhodnocuje a inovuje školní projekt vždy 1x za tři  roky, naposledy
jsme  vyhodnocovali  v  září  2016.  Současná  inovace  projektu  podpory
zdraví je v pořadí osmá.

 Stav zdraví nebo nemoci je chápán jako výsledek vzájemného ovlivňování
organismu, psychiky, osobnosti, vztahů a prostředí.   

 Snahou školy je pomoci a vést děti k vytváření kladných vztahů k sobě
samým, k vrstevníkům, k dospělým, ke světu a přírodě.

 Záměrem  je  proměňovat  a  zkvalitňovat  podmínky  školy,  které  dále
ovlivňují děti, zaměstnance, rodiče i přátele školy na cestě ke zdravému
životnímu stylu.

 Kurikulum  podpory  zdraví  (dále  KPZ)  přispívá  k rozvoji  kompetencí  a
dovedností  jedince pro budoucí  plnohodnotný  život,  je  prvotní  součástí
celoživotního  vzdělávání  k charakteru  odpovědného  člověka,  který
podporuje zdraví své, společenství i prostředí, ve kterém žije.

 Kurikulum je zároveň programem preventivním, kterým škola předchází
vzniku a rozšíření rizikových, zdraví ohrožujících a poškozujících vlivů.

 Cílem projektu je podpora zdraví současného a budoucího.
 MŠ se v hodnoceném období zapojila do projektu ESF OP Výzkum, vývoj,

vzdělání pod názvem Šablony a Šablony II, ve kterém bude pokračovat i
následující školní rok.
Cílem je podpořit  děti  a pedagogy v oblastech,  které si  MŠ určila  jako
prioritní:

 Vzdělávání pedagogických pracovníků /inkluze, čtenářská 
a matematická pregramotnost/.

 Personální podpora MŠ /školní asistent/.
 Odborně  zaměřená  tematická  setkávání  a  spolupráce

s rodiči dětí v MŠ.
 Komunitně osvětová setkávání.
 Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí a pedagogů. 

Dlouhodobé záměry rozvoje školy
 V uplynulém  období  jsme  nadále  zkvalitňovali  podmínky  pro  tělesnou,

duševní a společenskou pohodu dětí a dospělých. 
 Nedaří  se  nám,  i  přes  spolupráci  se  zřizovatelem,  zajistit  rekonstrukci

starých pavilonů MŠ.
 Dařilo se nám předcházet patologickým jevům v kolektivu dětí. Eventuální

odchylky v chování  byly řešeny ve spolupráci  s rodiči  dětí,  pedagogy a
vedením školy,  byla  přijata  opatření.  Nemuseli  jsme žádat  o  intervenci
žádné ŠPZ.

 Na výborné  úrovní  byla  spolupráce  se  zákonnými  zástupci  dětí–rodiče
měli  zájem o dění ve škole,  účastnili  se akcí,  zajímali  se o vzdělávací
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pokroky svých dětí, účastnili se konzultací, doporučovali a často zajišťovali
zajímavé výlety,  exkurze pro děti.  V některých třídách pořádali  Dny pro
paní učitelky u příležitosti Dne učitelů.

 Dění  v MŠ  jsme  prezentovali  na  webových  stránkách,  které  průběžně
aktualizujeme a  vylepšujeme,  máme k dispozici  i  vývěsku v obchodním
středisku, kterou k propagaci MŠ využíváme.

 Věnovali  jsme  se  projektům  a  aktivitám  podporujícím  zdraví  a  zdravý
životní styl Využili jsme financování z projektu ESF Šablony I a II.

 Podařilo  se  nám  proškolit  několik  pedagogů  v oblasti  logopedie–
Logopedický  asistent“,  v oblasti  předmatematických  a  předčtenářských
představ.

 Navázali jsme spolupráci s několika subjekty, např. Střední zdravotnickou
školou v Č.B., Domovem pro seniory v Dobré Vodě u Č.B. 

Součástí  ŠVP  bylo  v uplynulém  období  zpracování  těchto  celoročních
projektů:

 arteterapeutická dílna „Duhová kulička“
 keramická dílna „Hliněnka“
 „Kluby pro předškolní děti“
 charitativní projekt „Hliník pro Jiříka“
 dopravní hra „Co máš dělat na červenou, když se kolem auta ženou?“

/ve šk. roce 2016–2017/
 cvičení se Sokolem „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ /ve šk.

roce 2017–2018/
 Projekt  na  podporu  zdraví  a  zdravého  životního  stylu  „Hravě  žijeme

zdravě“ /2018–2019/
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4. Analýza podmínek Formálního kurikula /FK/
Podmínky pro vzdělávání za období tří let 2016–2019

+ co škola pro podporu zdraví dělá
- v čem má škola rezervy, co se nedaří

Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce 
v celku společnosti a světa
Analýza–současný stav

 Na základě pozorování, charakteristik a průběžné diagnostiky jsou posu-
zovány individuální potřeby dětí a je umožňováno jejich uspokojování.

 Předškolní  děti,  které  nemají  potřebu  odpočinku,  po  obědě  pracují
v klubech, věnují se předškolní přípravě.

 Děti se zvýšenou potřebou individuální péče pracují pravidelně 1x týdně
v terapeutické skupině (arteterapie). Pro tyto děti je vypracován PLPP 1.
stupně

 Nebyly integrovány žádné děti s podpůrným opatřením 2. stupně.
 Dětem nadaným je věnována zvýšená pozornost v rámci jednotlivých tříd.
 Při posuzování školní zralosti MŠ spolupracuje se školským poradenským

zařízením.
 Snažíme se vytvářet takové podmínky, které umožňují uspokojování všech

přirozených potřeb, aby mohlo docházet k efektivnímu učení.
 Seznamujeme děti s etiketou, zdvořilostními pravidly.
 Využíváme překrývání učitelek při skupinové a individuální práci i pomoc

školního asistenta.
 Spolupráce s rodiči je aktivní, tvořivá a ve většině případů je práce v MŠ

velmi kladně hodnocena v anketě na konci tříletého období.
 Nadále jsou zlepšovány podmínky pro kvalitní práci všech zaměstnanců.
 Rodiče jsou informováni na seznamovací schůzce o možnosti účastnit se

života třídy, o otevřenosti naší MŠ, o využívání modelu pyramidy potřeb
podle A. Maslowa.

 Kvůli vysoké naplněnosti tříd se hůře respektuje individuální tempo dítěte.
 MŠ  upřednostňuje  umisťování  sourozenců  do  stejné  třídy,  respektuje

přání  rodičů  na  umístění  do  vybrané  třídy.  To  bývá  někdy  důvodem
nerovnoměrného věkového rozložení dětí ve třídě.

 

Rozvíjení komunikace a spolupráce
Analýza–současný stav

 Děti  mají  příležitost  vidět spolupráci  pedagogických a nepedagogických
zaměstnanců i pomoc rodičů MŠ.
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 Několikrát  týdně  zařazujeme  komunitní  kruh,  pracujeme  cílevědomě,
soustavně  a  podle  pravidel.  Děti  mají  dostatek  prostoru  ke  svému
vyjádření.

 Jsou zařazovány kooperativní hry, děti se učí spolupráci.
 Používáme formy neverbální komunikace–fungují piktogramy, děti reagují

na gesta.
 Snažíme se vyhýbat manipulaci s dětmi, negativním slovním komentářům,

podporujeme děti  v samostatnosti,  pozitivně hodnotíme, dáváme dětem
zpětnou vazbu.

 Děti jsou vedeny k zodpovědnosti a odpovědnosti při řešení konfliktů, učí
se hledat řešení, pocítit přirozené důsledky svého jednání.

 Spolupracujeme  s rodiči  dětí,  pravidelně  je  informujeme  o  průběhu
výchovné  a  vzdělávací  práce,  domlouváme  se  s  nimi  na  společném
postupu.

 Několik  učitelek  absolvovalo  kurz  Primární  logopedické  prevence,  logo
chvilky jsou součástí vzděl. nabídky ve třídách.

 Ne všechny děti respektují pravidla komunikace a naslouchání (nejenom v
KK).

 Učitelky  s kratší  praxí,  nově  příchozí,  ale  i  zkušené  učitelky,  a  také
provozní  zaměstnanci,  potřebují  oživit  efektivní  způsoby  komunikace
s rodiči, s dětmi, v kolektivu školy.

Učitelka podporující zdraví
Analýza–současný stav

 Učitelky  spolupracují  v  týmech,  sdělují  si  vzájemně  informace  při
pravidelných pedagogických radách, při týmových poradách, ale i mimo
MŠ /kulturní a relaxační aktivity.

 Jednáme a chováme se empaticky a asertivně.

 Zajímáme se o novinky v oblasti zdravého životního stylu a svým zdravým
životním stylem a chováním působíme jako vzor nejen pro děti, rodiče, ale
i pro své okolí.

 Všechny učitelky  pracují  s  elektronickou podobou evaluačního nástroje
SUKy  k diagnostice  dětí,  pravidelně  informují  rodiče  na  informačních
schůzkách o prosperitě jejich dětí.

 Učitelky  mají  k  dispozici  a  využívají  odbornou  literaturu  a  časopisy  ze
školní knihovny, která je průběžně doplňována o nové tituly.

 Vybíráme  si  vhodné  odborné  semináře,  aktivně  sledujeme  on-line
vzdělávací  webináře  s  tématikou  vyhovující  novým  potřebám  MŠ  a
inovacím v RVP.

 Zohledňujeme  požadavky  a  přání  učitelek  na  DVPP  podle  výsledků
ročních evaluací na Pedagogických radách.

 Všechny učitelky splňují kvalifikační kritéria, 5 učitelek má vysokoškolské
vzdělání.

 Učitelky  využívají  příspěvků  z FKSP  na  své  kulturní  vyžití,  relaxaci,
regeneraci a rekreaci.

 MŠ  se  soustředí  na  aktivity  podporující  zdraví  a  zdravý  životní  styl,
spolupracuje s různými subjekty,  např.  se společností  „Zkus to zdravě“,
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Střední zdravotní školou, PF JČU…
 Učitelky  znají  a  užívají  při  práci  metody  efektivní  komunikace,  jednají

empaticky, využívají učení prožitkem.
 DVPP–volba  seminářů  probíhá  většinou  podle  aktuální  nabídky

vzdělávacích institucí, ne podle potřeb a představ školy.
 Některé  nové  učitelky,  s krátkou  praxí,  mají  pouze  malou  zkušenosti

s efektivní komunikací a respektujícím přístupem.
 Je potřeba důsledněji se zabývat prevencí syndromu vyhoření /vzhledem

k věkové sestavě kolektivu a zvyšujícím se nárokům na práci učitelek/.

Věkově smíšené třídy
Analýza–současný stav

 Adaptace nově příchozích dětí je díky věkově smíšeným třídám snazší,
děti se lépe zařazují do kolektivu.

 Ve věkově smíšených třídách je věnována systematická pozornost kohezi 
třídního kolektivu a nácviku řešení problémových situací, předcházení pa-
tologickým jevům.

 Dle možností a aktuální situace se daří umisťovat děti do tříd dle pohlaví a
věku.

 Podporujeme spolupráci dětí, vzájemnou pomoc i uplatnění jednotlivců.
 Děti  jsou  vedeny  k estetičnosti,  k poznávání  krás  okolí,  přírody,  světa,

k ochraně životního prostředí např. formou podílení se na výzdobě prostor
školy svými pracemi, třídění odpadu na třídách do odpovídajících nádob.

 Vedeme děti k vzájemnému respektu a toleranci, učí se být prospěšné–3
roky probíhal charitativní projekt „Hliník pro Jiříka“.

 Dětem je dána volnost, dle potřeb odchází do umývárny, k toaletám, učí
se je samostatně používat, starší děti jsou příkladem i pomocníky.

 Učitelky  pracují  s dětmi  ve skupinách,  využívají  tzv.  „překrývání“–každá
pracuje s věkově podobnou skupinou dětí, využívají přítomnost školního
asistenta.

 Na třídách je dostatek hraček a her pro děti všech věkových kategorií.
 Je vypracován plán výprav, dle možností  se snažíme poznávat kulturní

krásy ve svém okolí, hlavně se staršími dětmi.
 Do MŠ nedochází žádné děti 2–3leté děti.
 Z důvodu velkého počtu dětí na třídách je ve třídách zvýšená hlučnost.
 Většina  akcí  „mimo  MŠ“  je  pro  předškolní  děti.  Mladší  děti  mají

v porovnání se staršími méně mimoškolních aktivit.
 Dlouhodobě počty hochů převyšují počty dívek–nevyváženost ve většině

tříd.

Rytmický řád života a dne
Analýza–současný stav
Uspořádání dne v MŠ je popsáno ve Školním řádu.

 Pružně reagujeme na momentální potřeby a přicházející situace.
 Stanovujeme  si,  společně  s dětmi,  smysluplná  a  dětem  srozumitelná
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pravidla chodu MŠ a soužití ve skupině, každá třída má své rituály.
 MŠ má zaveden adaptační program, adaptace dětí probíhá pozvolna, dle

potřeb rodiny.
 Rodiče přivádí děti do MŠ podle svých potřeb, předškolní děti s povinným

předškolním vzděláváním přicházejí do MŠ do 8,00 hod.
 Režim dne je nastaven tak, aby měly děti dostatek prostoru pro spontánní

činnosti, hru, tělesné aktivity, relaxaci.
 MŠ  neorganizuje  zájmové  kroužky,  činnosti  zařazujeme  do  vzdělávací

nabídky.
 Děti  mají  prostor  pro  dokončení  práce i  možnosti  se k činnosti  později

vrátit, své výtvory si uchovávají na určeném místě do dalších dní.
 Pobyt venku probíhá dopoledne i odpoledne, nejčastěji na zahradě MŠ, za

nepříznivého počasí využíváme zakryté terasy. Třídy si zahrady vzájemně
„vyměňují“,  děti  se  tak  seznamují  s prostředím celé  MŠ,  každý  den  je
některou třídou využíváno dopravní hřiště.  

 V každé třídě je  vytvořen relaxační  koutek,  který děti  dle  svých potřeb
využívají.

 Dodržujeme intervaly mezi jídlem (max. tři hodiny).
 Předškolní  děti,  po  předchozí  konzultaci  s  rodiči,  mohou  navštěvovat

arteterapii.
 Pravidelnou  součástí  dopoledního  vzdělávání  je  keramické  tvoření  pro

předškolní děti
 Klidový koutek pro relaxaci ne vždy plní kvůli vysoké naplněnosti tříd svůj

účel.
 Pobyt dětí v MŠ je u některých dětí nepřiměřeně dlouhý, 9 až 10 hodin.
 Zajistit  individuální  přístup  každému  jednotlivému  dítěti  v rozsahu  jeho

potřeb je pro učitelky, kvůli vysokým počtům, náročné.
 Ve třídě, kde působí ředitelka a zástupkyně, se obtížně nastavují pravidla

pro  překrývání  učitelek,  časová  dotace  na  učitelku  „na  překrývání“
neobsáhne obě třídy.

Tělesná pohoda a volný pohyb
Analýza–současný stav

 Děti mají dostatek příležitostí k přirozenému pohybu, rozvoji pohybových
dovedností a k rozmanitým pohybovým aktivitám v průběhu celého dne.

 Každoročně pořádáme sportovní olympiádu ve spolupráci se ZŠ na jejím
sportovišti.

 Pravidelně  se  účastníme  akcí  různých  sportovních  subjektů–např.
sportovní dopoledne na Složišti /SK Dynamo/, zapojili jsme se do projektu
České  obce  sokolské  „Svět  nekončí  za  vrátky,  cvičíme  se  zvířátky“,
cvičení s lektory „Děti na startu“.

 Každoročně absolvujeme plavecký výcvik.
 MŠ zpracovává plán výprav za poznáním.
 Děti pečují o své zuby–každodenní čištění.
 V rámci možností je dbáno na klid a vhodné mikroklima pro usínání dětí.
 Udržujeme dobrý zdravotní stav dětí otužováním vzduchem i vodou. Ve

třech třídách jsou v provozu čističky vzduchu.
 Nevyhovující klimatické podmínky v horní třídě nového pavilonu /vysoké
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teploty v letních měsících/ se upravily pořízením klimatizační jednotky.
 U pohybově pasivnějších dětí se snažíme postupně probouzet a posilovat 

radost z pohybu.   
 Využíváme  dopravní  hřiště  k jízdě  na  koloběžkách,  odstrkovadlech,  na

jejich údržbě se podílí rodiče dětí.
 Každoročně probíhá u dětí screeningové vyšetření zraku.
 Díky krytým terasám probíhá pobyt venku téměř za každého počasí.
 Pobyt venku je dostatečně dlouhý, děti mají dostatek přirozeného pohybu

na zahradě i při vycházkách.
 Děti  používají  WC a  umývárny  samostatně,  podle  individuální  potřeby,

neptají se, pouze oznamují.
 Po  zkušenostech  z posledního  školního  roku  zvážíme  možnost

absolvovat další plavecký výcvik. /organizace, kapacita bazénu, instruktoři
plavecké školy/

 Do plánu výprav jsou zařazovány aktivity převážně pro předškolní děti,
plánovat i pro děti mladší

Zdravá výživa
Analýza–současný stav

 Děti k jídlu motivujeme a vysvětlujeme důležitost konzumace potravin.

 Učitelky obědvají společně s dětmi, ty se tak učí přirozenou nápodobou.

 Děti si přidávají podle chuti, určují si samy množství jídla.
 Děti,  které  přicházejí  brzy  a  přinesou  si  svoji  snídani  z domova,  

u stolečků posnídají.
 Dbáme na pitný režim pobízením dětí k pití, ve třídách fungují piktogramy

upozorňující  na  nutnost  pití.  Děti  mají  celodenně  k dispozici  čaj  nebo
ovocné šťávy či džusy a čistou vodu.

 Využíváme venkovní pítka v areálu MŠ–připomínáme dětem pitný režim.
 V kuchyni využíváme konvektomat-zdravé vaření. 
 Školní stravovna má nový multifunkční robot na krouhání a zpracovávání

ovoce a zeleniny–zeleninové saláty, pestrost při úpravě jídel.
 Školní stravovna připravuje několikrát do roka ochutnávky pro rodiče dětí /

při  školních  akcích/,  poskytuje  rodičům  recepty.  Rodiči  oblíbeno–viz
hodnocení INDI.

 Vedoucí ŠS hlídá spotřební koš, skladbu jídelníčku, vaříme z regionálních
potravin,  často  v BIO  kvalitě,  v uplynulém  období  provedena  kontrola
jídelníčku KHS–bez závad, hodnocení: velmi dobrý (viz. příloha č.9).

 Podporujeme samostatnost dětí při jídle-mazání pečiva, nalévání polévek,
úklid po stolování, pitný režim.

 Vzdělávací  plány  zahrnují  seznamování  se  zdravou  výživou,  zdravým
životním  stylem,  se  skladbou  jídelníčku–zdravé  a  nezdravé  potraviny,
poznávání původu potravin.

 Děti mají možnost postupných svačin.
 Dodržujeme tříhodinové přestávky mezi jídly.
 Případné  stravovací  potíže  řeší  rodiče  s vedením  školy  a  učitelkami

individuálně.
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 Rodiče vítají a využívají konzultace ohledně stravovacích návyků svých 
dětí v rodině dle aktuální potřeby.

 Děti s dietou jsou po dohodě zařazovány do běžného stravování.
 Při pěstitelských činnostech děti ochutnávají vlastní sklizeň. Co zasely–to

sklidily a ochutnávaly.
 Opakovaně se nedaří udržet přiměřený klid u jídla (opět na vině vysoké

počty dětí), neustále je třeba opravovat úchop lžící, příborů.
 O besedy o zdravé výživě, zdravém život. stylu. nejeví rodiče příliš zájem.
 Úklid a mytí nádobí po obědě, kdy se děti chystají k odpočinku, působí ve

třídách hluk.
 I přes usilovnou motivaci učitelek se někdy potýkáme s velkým množstvím

zbytků jídla.
 Občas se v jídelníčku vyskytne polotovar.

Spontánní hra
Analýza–současný stav

 Třídy  jsou  dle  potřeby  doplňovány  hračkami,  učebními  pomůckami,
materiálem,  didaktickými  hrami,  k dispozici  jsou hračky  a  pomůcky  pro
všechny typy her. Děti k nim mají volný přístup.

 Ve třídách se dbá na úklid hraček, vše je ošetřeno pravidly.
 Děti  motivujeme  k hospodárnosti  s papírem,  k třídění  odpadu  a  jeho

využití při hrách.
 Prostor pro hru je účelně a esteticky uspořádán. Dbáme na nezávadné

materiály.
 Sledujeme vhodnost oblečení dětí do tříd /pro hru/ a na pobyt venku.
 Učitelky působí jako facilitátor při hře, podporují herní činnost.
 Zařazujeme  hry  s experimentováním,  s manipulací,  konstruktivní,

dramatizační,  pozorovací,  dětem  jsou  pro  tvoření  k dispozici  rozličné
materiály. Využíváme dvě interaktivní tabule.

 Spontánní hru učitelky využívají k diagnostice dětí.
 Učitelky vedou děti k uvědomování si odpovědnosti za jejich chování a  

jednání (míra uvědomělosti je u dětí individuální), k dodržování pravidel
mezi sebou vzájemně.

 Úklid hraček a pomůcek po hře není pro některé děti  samozřejmostí  a
nutností (potřebná podpora učitelky).

 Z hlediska prostoru je omezená možnost nechat rozehranou hru i několik
dní. (např. úklid podlah. krytiny, rozkládání lehátek).

 MŠ není zatím vybavena dostatečným množstvím vhodných hraček a uč.
pomůcek pro hry dětí od 2 do 3 let.  /Zatím do naší školy nedochází a
výhledově bude situace pravděpodobně stejná/.

Podnětné věcné prostředí
Analýza–současný stav

 Areál MŠ je zajištěn proti vniknutí bezpečnostní službou.
 Budovy  jsou  zajištěny  bezpečnostním  prvkem  s  kamerou  k otevírání

vstupních dveří.
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 Třídy jsou útulně a účelově zařízeny, podle potřeb dokupujeme nábytek,
učební pomůcky, didaktický materiál–dle jednotlivých požadavků.

 Zrekonstruována část oplocení školního objektu, vsazeny nové vstupní a
vjezdové brány.

 Každoročně provádíme čištění koberců a podlahových povrchů.
 V červenci 2019 proběhlo malování interiérů ve „starých“ třídách, každé 2

roky obnovujeme interiérový nátěr ve školní stravovně.
 Využíváme  ateliér  s kvalitním  vybavením–probíhá  keramika,  arteterapie

(specifické pomůcky, keramická pec…).
 Dvě třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí.
 Horní třída v novém pavilonu využívá nově klimatizaci.
 V provozu  je  dopravní  hřiště  s vybavením,  pravidelně  využívané.  Na

údržbě koloběžek a odstrkovadel se podílí rodiče dětí.
 Proběhla výměna obložení pískovišť, pořízeny nové krycí plachty.
 Pravidelně  odstraňujeme  přerostlé,  nebezpečné  stromy,  provádíme

vyvětvení.
 Plánovitě probíhá obměna zastaralých herních prvků na šk. zahradě–nově

pořízena nová sestava prolézaček.
 Vybudovány zvýšené záhony pro pěstitelské činnosti.
 Vybudováno  ohraničení  kamínkového  násypu  v prostoru  prolézačky  na

zahradě Rybiček.
 Vybudovány bezbariérové nájezdy na krytých venkovních terasách.
 Kvalita  ovzduší–někdy  bývá  zhoršena  v zimních  měsících  kouřem  z

komínů okolních domů.
 Problémy  se  smluvní  firmou  při  letních  sečích  trávy–časté  poškození

majetku MŠ sekačkami.
 Výhledově nutno řešit  nevyhovující  a  nebezpečné materiály,  které jsou

součástí starých budov. /finanční možnosti zřizovatele/.
 Nefunkční bazén, brouzdaliště /oprava, změna na jiný, např. vodní herní

prvek/.
 V současné době není škola bezbariérová. /návrh řešení, v jedné třídě/.
 Výhledově plánujeme zabezpečit  vchodové dveře  proti  otevření  zevnitř

/bezpečnost dětí/ a zároveň umožnit rodičům vstup do školy pomocí čipů.

 Bezpečné sociální prostředí
Analýza–současný stav

 Podporujeme a  rozvíjíme pozitivní  komunikaci,  otevřenost  (rozhovory  s
rodiči,  komunitní  kruh),  snažíme  se  o  vzájemnou  pomoc  a  navázání
vzájemné úcty a důvěry.

 Děti  jsou vedeny k úctě  k  osobám jiných etnických kultur  a  k lidem se
zdravotním postižením (týdenní témata, rozhovory v KK).

 Ve třídách fungují pravidla soužití, děti je /v různé míře/ dodržují, při jejich
porušení se učí hledat řešení.

 Při práci podporujeme v dětech sebedůvěru, odhodlání a odbouráváme
obavy z neúspěchu, vylučujeme soutěživost a rivalitu v MŠ mezi dětmi,
vytváříme bezpečné prostředí pro otevřené rozhovory.
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 Dětem  vytváříme  prostředí  pohody,  s  důvěrou  se  mohou  obrátit  na
každého zaměstnance v MŠ.

 Do činností zařazujeme humor, umíme si udělat legraci ze sebe samých.
 MŠ má rozpracovanou prevenci a případné řešení šikany.
 Vysoký počet dětí na třídách a jejich dlouhý, celodenní pobyt a rostoucí

množství  třídní  dokumentace  vede  učitelky  ke  stresovým  situacím  a
nadměrné zátěži.

 Ne  vždy  jsou  uplatňovány  zásady  efektivní  komunikace,  potřebujeme
podpořit a oživit ji u všech zúčastněných.

Participativní a týmové řízení
Analýza–současný stav

 V srpnu 2019 došlo k výměně ve vedení školy.

 Nová ředitelka školy  dokončuje Kvalifikační  studium pro ředitele  škol  a
školských zařízení.

 Všichni zaměstnanci mají odpovídající kvalifikaci. 

 Vzdělávání a další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá podle
každoročně  sestavovaného  plánu.  Vedení  školy  reaguje  na  nabídky
vzdělávacích institucí, dává prostor pro realizaci všem zaměstnancům dle
jejich zájmu.

 Při výběru seminářů a školení spolupracujeme s NIDV a MAS Rozkvět.

 Učitelky mají dostatek prostoru pro vlastní tvůrčí práci.
 Ředitelka ve spolupráci se svoji jmenovanou zástupkyní zpracovává plán

pedagogických rad, provozních porad a kontrolní a hospitační činnosti, řídí
se jím. Poskytuje zaměstnancům zpětnou vazbu.

 Každá učitelka zodpovídá za delegovanou oblast.
 Daří se týmová spolupráce celého kolektivu, týmy učitelek se scházejí na

společných poradách.
 Zaměstnanci  mají  možnost  navrhnout  a  obhájit  věcnými  argumenty

zlepšení organizace provozu, tak věcné a materiální podmínky.
 Kolektiv  se  podílí  na  zpracování  školního  kurikula  a  vypracovává

každoroční evaluaci třídy.
 Vytváříme příležitosti ke konzultacím, předávání zkušeností.
 Využíváme elektronické komunikace k předávání informací, námětů.
 Všech zjištění používáme ke zkvalitnění celkového rozvoje školy.
 V kolektivu panuje důvěra, spolehlivost a spolupráce.
 Kolektiv je v současné době méně stabilizovaný–odchody do starobního

důchodu, na rodičovskou dovolenou–častá obměna pedagogů.
 DVPP někdy  probíhá nahodile,  podle  zaslaných  nabídek,  nikoliv  podle

potřeb školy a zájmu zaměstnanců /finanční náročnost vzděl. seminářů,
absence námi  zamýšlených a potřebných seminářů v nabídkách vzděl.
institucí/.
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Partnerské vztahy s rodiči
Analýza–současný stav

 Každoročně v červnu organizujeme pro rodiče 
nově přijatých dětí zahajovací třídní schůzky.

 Rodiče mohou libovolně nahlížet do portfolia dětí. 2x ročně organizujeme
pro  rodiče  konzultační  dny,  mají  k  dispozici  knihovnu  s odbornou
literaturou

 Rodiče mohou v adaptačním období pobývat spolu se svým dítětem ve
třídě–po dohodě s učitelkou.

 Funguje  Klub  rodičů–každá  třída  má  své  zástupce,  v šatnách  jsou
umístěny nástěnky informující o činnosti Klubu.

 Funkční  informační  systém–nástěnky  v šatnách,  webové  stránky,
emailová  komunikace  Klubu  rodičů–seznamuje  rodiče  s provozem MŠ,
Školním řádem, akcemi, výzvami.

 MŠ organizuje pro rodiče přednášky, semináře. Každoročně-školní zralost
a  grafomotorika.  V letošním  roce  seminář  se  zdravotní  záchranářkou
„První pomoc“.

 Rodiče  se  několikrát  ročně  setkávají  na  akcích  pořádaných  školou
(podzimní tvoření, Den pro rodinu, Vánoce, keramika s rodiči, Velikonoce,
arteterapie s rodiči, loučení s předškoláky).

 Rodiče poskytují MŠ sponzorské dary, pomáhají při zajišťování exkurzí, při
údržbě „vozového parku“ na dopravním hřišti.

 Rodiče konzultují s učitelkami zvažovaný OŠD. V případě potřeby je jim
doporučena návštěva PPP, SPC, logopeda a dalších odborníků.

 Rodiče jsou informováni o zápisech do MŠ i ZŠ.
 K zápisu do MŠ využívají elektronický zápisový systém zřizovatele MŠ.
 Rodičům je celoročně umožněno nahlížení do ŠVP, Hodnotící  zprávy o

činnosti školy /v šatnách dětí, na webu MŠ/. 
 V letošním  roce  se  zapojili  do  dotazníkového  šetření  INDI–k tříleté

evaluaci ŠVP.
 Rodiče  mají  celoročně  k dispozici  přehled  kulturních  akcí  a  výletů  

na nástěnkách i webových stránkách.
 Někteří  rodiče  se  opakovaně neseznamují  s pokyny a  informacemi  na

vývěsních místech.
 Ojediněle  rodiče  nerespektují  Školním  řádem  stanovené  povinnosti

rodičů.

Spolupráce MŠ a ZŠ
Analýza–současný stav

 MŠ každoročně zpracovává plán spolupráce se ZŠ, 
ostatními školami a dalšími subjekty.

 Pokračujeme  ve  vzájemné  spolupráci  se  ZŠ  Pohůrecká–návštěvy
předškoláků před zápisem do ZŠ (v dubnu), využíváme prostory ZŠ pro
různé aktivity–tělocvična, sportovní areál ZŠ, školní družiny).

 Informujeme  rodiče  dětí  o  zápisech  do  Základních  škol  v Českých
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Budějovicích.
 Navazujeme spolupráci i s dalšími subjekty a školami v Č. B.
 Každoročně  pořádáme  pro  rodiče  budoucích  prvňáčků  praktický

grafomotorický seminář a přednášku na téma „Školní zralost“.
 Řešíme otázky školní zralosti a připravenosti společně s rodiči a odborníky

v PPP.
 Rodičům je  k dispozici  školní  knihovna s odbornými  publikacemi,  školní

odborné časopisy.
 MŠ  se  nepodílí  na  pomoci  při  přípravě  zápisu  do  ZŠ–neznalost

problematiky, vytíženost učitelů obou stupňů škol.
 Vzájemné hospitace učitelů MŠ a ZŠ nerealizujeme, učitelky se setkávají 

v dubnu při návštěvě dětí v ZŠ před zápisem. 

Začlenění MŠ do života obce
Analýza–současný stav

 Podle možností  se zúčastňujeme akcí  pořádaných MM Č. Budějovice–
zdobení vánočních stromků na radnici města, vítání občánků, program pro
seniory  v Domově  seniorů  na  D.  Vodě,  sportovní  nebo  ekologicky
zaměřené akce.

 Pravidelně informujeme veřejnost v naší čtvrti o životě a programu MŠ–
máme vlastní nástěnku v místním obchodě.

 K informacím využíváme nástěnky, webové stránky, bulletiny, propagační
vývěsky a fotogalerii na portálu Rajče /v souladu s GDPR/.

 Stále inovujeme webové stránky MŠ.
 Vedeme kroniku školy, kterou poskytujeme k nahlédnutí při akcích školy.
 Děti  seznamujeme  s pamětihodnostmi  města  Č.  Budějovice,  navštěvují

muzeum, výstavy a seznamují se s místními pověstmi.
 Vycházkami do okolí MŠ pěstujeme v dětech vztah k místu, kde žijí.
 Děti navštěvují interaktivní výstavy dle nabídek v Č. Budějovicích.
 Do MŠ zveme zajímavé osobnosti z řad rodičů a z okolí MŠ.
 Každý rok se zúčastňujeme výtvarné soutěže Hasiči očima dětí, Dopravní

soutěže v Hopsá Riu pod záštitou BESIP, kreativní soutěže firmy BUPAK.
 V MŠ probíhají různé charitativní akce–sběr hliníku, akce na podporu dětí

s rozštěpovými vadami rtu a páteře „Proužek sluší každé tváři“
 Se zřizovatelem spolupracujeme při elektronickém zápisu dětí do MŠ.
 Poskytujeme zřizovateli zpětnou vazbu o transparentním přijímání dětí do

MŠ.
 Několikaleté žádosti MŠ zřizovateli–MM Č. Budějovice, na rekonstrukci 

starých pavilonů tříd se stále odkládají.
 V okolí  MŠ přibývá bytová výstavba, kapacita MŠ je již  nyní naplněna,

noví žadatelé nebudou uspokojeni.
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5. Průběh a výsledky vzdělávání.

Podklady, poznatky pro hodnotící zprávu byly získány z:
a) evaluace třídních kurikul, třídního ročního plánu
b) autoevaluace učitelek
c) kontrolní a hospitační činnosti ředitelky školy
d) výsledků tabulkového šetření INDI /1x za tři roky/, SUKů
e) evaluace Klubu rodičů
f) evaluace Pedagogické rady–aktivní zpětná vazba
g) evaluace dílčích projektů

Naplňování cílů školního vzdělávacího programu (ŠVP)
 Vzdělávání  probíhalo  v souladu  s obecnými  cíli  RVP  a  cíli  Školního

vzdělávacího programu školy na období 2016–2019.
 Hlavní téma formálního kurikula bylo: „V naší školce každý ví, co je dobré

pro zdraví“
 V rámci  školního  kurikula  ve  školním  roce  bylo  v jednotlivých  třídách

zpracováno 
39–42 tematických částí (většinou týdenních) z 5 podtémat uvedených ve
ŠVP: Identita, Společenství, Změny v přírodě, Aktivita, Zdravý životní styl.

 Nejvíce zařazovaným podtématem bylo Společenství (prům.12,8x za rok
na třídu), pak Změny v přírodě (10x), naopak výhledově se zaměříme a
podpoříme podtéma Zdravý životní styl,  které bylo zařazováno nejméně
(4,8x) a Identita (5,2x). Podtéma Aktivita zařazeno prům.5,6x.

 Tématické  bloky  doplňovaly  vycházky,  exkurze,  výstavy,  interaktivní
výstavy, pokusy, vaření, zahradnické a pěstitelské činnosti.

 V tématických plánech se  uč.  zaměřovaly  na  polytechnické vzdělávání
dětí  (keramika,  pokusy,  různá  zpracování  přírodních  i  syntetických
materiálů).

 Nejvíce byla využívána metoda prožitkového, situačního a kooperativního
učení, která vycházela z vnitřní motivace.

 Úroveň klíčových kompetencí dětí učitelky průběžně ověřovaly, hodnotily a
2x  do  roka  zaznamenávaly  pokroky  dětí  za  pomoci  autoevaluačního
nástroje  SUKy  (Sdružené  ukazatele  dosaženého  vzdělání  formálního
kurikula).

 Dle zjištění se ve všech činnostech objevovala přiměřenost cílů vzhledem
k věku a k potřebám dětí.

 Na programu se svými náměty a nabídkami podíleli i rodiče dětí–výlety,
četba v MŠ, Den pro paní učitelky, exkurze…

 Nabídka programů byla velmi bohatá.
 Učitelky dbaly na to, aby nabízené činnosti vedly k naplňování kompetencí

u dětí,  aby byly rovnoměrně zastoupeny kompetence ze všech oblastí,
cílily adekvátně věku dětí, složení třídy a potřebám skupiny.

Způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání
Formální kurikulum je systematicky rozpracováno do 5ti podtémat, která zahrnují
okruhy z oblastí:

 Identita = „To jsem já, člověk“
 Společenství = „Já a ti druzí“
 Aktivita = „Vše si rád zkusím“
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 Změny v přírodě = „Žiji na planetě Zemi“
 Zdravý životní styl = „Co dělám pro zdraví“

Vzdělávací nabídka z těchto pěti oblastí byla pro učitelky závazná, stejně jako
jejich obsah, činnosti a cílové kompetence.
Učitelky:

  si z podtémat ve ŠVP zpracovávaly tematické části a zaznamenávaly je
do ŠVP, za tříleté období pak vznikl ucelený přehled probraných témat

 měly dostatek prostoru k vlastní tvořivosti a improvizaci
 si  podle  svých  potřeb  a  potřeb  skupiny  témata  průběžně  doplňovaly  i

upřesňovaly
 při  realizaci  TVP  vycházely  z podtémat  uvedených  v ŠVP  a  dále  je

rozpracovávaly dle potřeb každé třídy
 při  plánování tematických částí  vždy dbaly na to,  aby bylo rovnoměrně

zastoupeno všech pět oblastí podpory zdraví:
 Biologická
 Psychologická
 Sociálně-kulturní
 Interpersonální
 Enviromentální

K tomu jim byla nápomocna elektronická i papírová verze tabulek 1. a 2. sada
tabulek s cílovými kompetencemi.

 Téma vedla k naplňování kompetencí a umožňovala dostatek variability.
 Výborným pomocníkem, vedoucím k prožitku dětí, byly exkurze, výstavy,

výpravy za poznáním, divadla, koncerty, ale i různé kostýmové převleky
k danému tématu, experimentování.

 Společně  vytvořená  pravidla  soužití  a  jejich  dodržování,  vedly  u  dětí
k rozvoji sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance.

 Pěstovala u dětí pocit bezpečí a jistoty, seznamovala je s řádem.
 V případě potřeby řešení šikany má MŠ zpracován postup řešení šikany,

učitelky jej mohou využívat. 
 V komunitním kruhu byl dáván všem dětem prostor pro vyjádření.
 Učitelky  seznamovaly  i  rodiče  s pravidly  KK a  ti  si  je  mohli  vyzkoušet

v praxi /společná setkání/.

Používané metody práce
 Učitelky  dbaly  na  vyvážený  poměr  spontánních  a  řízených  aktivit

přiměřeně k věku a potřebám dětí. 
 Při řízené  činnosti  zařazovaly  formy  práce  skupinové,  individuální  a

kolektivní,  přistupovaly  k dětem  s respektem  a  dostatečným
porozuměním.

 Při  práci  s dětmi  využívaly  v co  největší  míře  prožitkové,  situační  a
kooperativní učení.

 K naplňování  kompetencí  vedly  činnosti  dramatické,  tělovýchovné,
experimentování s různými materiály, manipulování, objevování, vaření a
pečení.

 Děti  se  vzdělávaly  za  pomoci  metod  založených  na  prožitku,  vzoru  a
nápodobě, na manipulaci a experimentu.

 Nezastupitelnou  metodou  vzdělávání  předškolních  dětí  byly  metody
založené  na  pohybu  a  hře.  Učitelky  byly  dětem při  hrách  průvodcem,
iniciátorem i spoluhráčem. Učitelky ze hry čerpaly poznatky k diagnostice
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dětí.
 Pravidelně byl zařazován komunitní i diskusní kruh.
 Každá třída má své rituály.
 Komunikaci  dětí  v KK  učitelky  podporovaly  promyšlenými  a  jasnými

otázkami, které zaznamenávaly do TK.
 Důležité bylo respektovaní individuálního tempa různých věkových skupin.
 Pedagogové spolupracovali systematicky s rodiči dětí, zák. zástupce vedli

k odpovědnosti,  k  vytváření  mantinelů  a  hranic  pro  dítě  i  v domácím
prostředí.

 Při řízené činnosti se osvědčila týmová práce obou učitelek na třídách, kdy
mohly  pracovat  každá  s jinou  skupinou  dětí  a  přizpůsobit  jim  úroveň
vzdělávání.

 Velmi  podstatnou  a  pečlivou  část  práce  věnovaly  učitelky  zpracování
SUKů.  Pracovaly  s vytvořenými  materiály  k SUKům  /podle  Diagnostiky
dítěte předškolního věku od J.  Bednářové/ a získávaly tak informace o
dětech.

 Zamýšlely se nad SUKy a 2x za rok prováděly zpracování, filtrovaly podle
věkových skupin, podle vzdělávacích oblastí, poznávacích procesů atd.

 Porovnávaly pokroky dětí ztvárněné v grafech.
 V třídních evaluacích vyvodily ze SUKů poznatky, dbaly na provázanost s

FK a závěry pro další  plánování,  na jakou oblast  se zaměřit,  kde jsou
rezervy.

 Učitelky se snažily využívat techniku efektivní komunikace.
 Učitelky  prováděly  průběžně  sebehodnocení,  na  konci  školního  roku

zpracovaly dle evaluačních kritérií Evaluační zprávu za třídu.
 Učitelky vytvářely na začátku školního roku roční plán pro svou třídu na

základě červnové evaluace třídy a výsledků SUKů.

Výsledky vzdělávání
SUKY

 Učitelky  využívají  autoevaluační  nástroj  SUKy  MŠ,  který  je  určen  k
vyhodnocování dopadů formálního kurikula na pokroky dětí v mateřských
školách podporujících zdraví (MŠPZ).

 Učitelky mají vytvořen plán evaluace, pokroky dětí se hodnotí 2x za rok,
v prosinci a v květnu každého školního roku.

 Elektronická  podoba  nám  umožňuje  vyhodnocovat  výsledky  dětí  podle
různých  kritérií.  Uč.  mohou  „filtrovat“  výsledky  dosažené  v jednotlivých
oblastech podpory zdraví podle věku dětí, pohlaví atd.

 Ukazuje  se  nám  nám  ucelený  přehled,  díky  němuž  mohou  učitelky
efektivně plánovat další vzdělávací nabídku pro děti.

 Zjištěné  poznatky  učitelky  následně  konzultují  s rodiči  dětí  při
konzultačních dnech.

 V letošním roce  se  dosažené  výsledky  vzdělávání  u  předškolních  dětí,
které opouštěly MŠ, pohybovaly v rozmezí 85,33 % až 100 %, tj. velmi
dobrá úroveň, v posledním hodnocením období (2013–2016) se hodnoty
pohybovaly na rozmezí 80,22–100 %.

 U dětí, které dosáhly nižší úrovně tj. 55,33–90 % byl rodičům doporučen
odklad školní docházky. /viz tabulka Děti zůstávající v MŠ s OŠD/

 Pravidelné  vyhodnocování  SUKů  učitelkám  umožňovalo  sledovat,  zda
vývoj dítěte jde kupředu nebo stagnuje. K regresím ve vývoji docházelo
velmi ojediněle.  Vždy bylo konzultováno s rodiči  a hledal se důvod této
změny.
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 V závěru  roku  byl  proveden  souhrn  jednotlivých  třídních  hodnot.
Ze získaného  přehledu–souhrn  za  školu–lze  vyčíst  zajímavé  výsledky.
Potvrzuje se, že rozhodnutí o udělení OŠD o jeden rok bylo správné–tyto
děti vykazovaly ve skupině předškolních dětí nejnižší hodnoty. Naopak u
dětí, které v MŠ již byly s odkladem školní docházky jsme si potvrdily, že
jim  prodloužený  pobyt  v MŠ  prospěl,  že  dozrály  a  hodnoty  jsou  tomu
odpovídající. 

Předškoláci Z toho děti s OŠD

Oblast Dosažené
hodnoty

Oblast Dosažené
hodnoty

Identita 68–100 % Identita 90,87–99,60 %
Poznávací
procesy

63,89–100 % Poznávací
procesy

87,33–100 %

Společenství 41,46–100 % Společenství 90,24–100 %
Aktivita 40,91–100 % Aktivita 88,64–100 %
Změny v přírodě 25–100 % Změny v přírodě 87,50–100 %
Zdravý životní styl 62,5–100 % Zdravý životní styl 89,58–100 %
Celkem: 55,33–100 % Celkem: 93,11–99,33 %

Děti zůstávající v MŠ s OŠD Děti 3–4leté

Oblast Dosažené
hodnoty

Oblast Dosažené
hodnoty

Identita 63,89–92,06 % Identita 4,76–31,35 %
Poznávací
procesy

68–91,33 % Poznávací
procesy

–

Společenství 41,46–89,02 % Společenství 6,10–76,83 %
Aktivita 40,91–86,36 % Aktivita 9,09–77,27 %
Změny v přírodě 25–83,33 % Změny v přírodě 4,17–58,33 %
Zdravý životní styl 62,50–95,83 % Zdravý životní styl 8,33–81,25 %
Celkem: 55,33–90,00 % Celkem: 5,78–48,67 %

INDI UČITELKY
 Při vyhodnocení INDI učitelek se ukazuje nižší hodnota (3,47) u Z/P 11–

Spolupráce  se  ZŠ.  Spolupráce  je  na  dobré  úrovni,  je  tvořen  plán
spolupráce, máme společné pravidelné akce. 

 Rezervy jsou u vzájemných hospitací a scházení učitelů jednotlivých škol–
důvody  jsou  v pracovním  vytížení  učitelů  obou  stupňů  škol,
neumožňujeme  ZŠ  pořádat  v prostorách  MŠ  besedy  a  přednášky–
základní škola využívá své prostory, bude naplňováno spíš u spojených
ZŠ a MŠ.

 Naopak vysoká hodnota (3,97) se objevila u Z/P 6–Spontánní hra.
 Ostatní porovnání–viz příloha.
 Výsledky INDI učitelky zapracují do nového TVP.
 Bude potřeba zaškolit nové učitelky a seznámit je s výsledky, aby i ony je
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mohly zahrnovat do svého plánování.

PORTFOLIA DĚTÍ
 Ukazatelem  naplňování  kompetencí  jsou  mj.  i  portfolia  dětí-přehledy

vývoje, úroveň výtvarného projevu, screening prevence poruch školních
obtíží /provádíme každoročně v únoru/, grafomotorika–soubory pracovních
listů.

 Úroveň  klíčových  kompetencí  dětí  zaznamenávaly  učitelky  do  portfolia
dětí, které obsahuje vývoj kresby dítěte a grafické znázornění vývojového
stupně zrání jedince /SUKy/.

ÚROVEŇ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ DĚTÍ
 Některé děti mají i přes spolupráci s rodiči rezervy ve správném držení

tužky.
 Správné držení  tužky není  upevněno,  děti  si  ale  při  upozornění  chybu

uvědomují a úchop tužky opraví.
 U dětí není plně automatizován úchop lžíce a příboru.
 Již delší dobu sledujeme sestupnou tendenci u slovního projevu–hodně

dětí již je anebo potřebuje péči logopeda.
 Na některých třídách se méně daří udržet klid a čistotu při stolování.
 Většina dětí zvládá hygienu a sebeobsluhu, mladší děti s dopomocí.
 Umějí  nebo  se  pokoušejí  samostatně  vyjádřit  smysluplnou  myšlenku,

pocit.   
 Zaujímají  své  postoje  a  názory,  umí  s nimi  pracovat  a  přiměřeně  se

prosadit.
 Uvědomují si svá práva ve vztahu k druhým a respektují je.
 Komunikace byla na konci školního roku na výborné úrovni. Všechny děti

se  zapojovaly,  jejich  komunikace  byla  smysluplná,  věty  rozvinuté
s bohatou slovní zásobou. Je třeba zaměřit se na zvýšenou logopedickou
prevenci.

 Děti mezi sebou se snažily dodržovat pravidla, na kterých se při vytváření
podílely.

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Od 1.9.2017 byla pro děti v posledním ročníku před zahájením povinné školní
docházky uzákoněno povinné předškolní vzdělávání.
MŠ do svého ŠŘ i ŠVP zanesla tuto povinnost. Povinné PV bylo stanoveno na
dobu 8,00–12,00 hod. Byly zavedeny omluvné sešity, kam rodiče dětí zapisovali
a omlouvali absenci dětí.
Ve  školním roce  2016/2017 se  v MŠ vzdělávalo  48  předškolních  dětí,  v roce
2017/2018 to bylo 63 dětí a v roce 2018/2019 51 předškolních dětí.

 Předškolní děti se po obědě scházely v klubech ve třech třídách, v dalších
letech pak předškoláci pracovali v klubech každý ve své třídě a věnovali
se  činnostem  zaměřených  na  zvládnutí  a  upevňování  jednotlivých
kompetencí.

 V klubech se setkávaly děti stejného věku ze všech tříd a vzdělávání bylo
zaměřeno na přípravu do ZŠ.

 V klubech pracovaly s pracovními listy, věnovaly se výtvarným, pracovním,
hudebním a jazykovým činnostem.

 Díky nižšímu počtu dětí v klubech se mohly učitelky ve větší míře věnovat
individuálním potřebám každého dítěte, obzvlášť dětem s odkladem školní
docházky. 
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 Důraz  byl  kladen  na  logopedickou  průpravu,  předmatematické  a
předčtenářské  dovednosti,  kdy  byly  využity  znalosti  učitelek
z absolvovaných kurzů Logopedický asistent, Matematická pregramotnost
a Čtenářská pregramotnost.

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 
A DĚTÍ NADANÝCH

 V hodnoceném  období  se  v MŠ  nevzdělávalo  žádné  z dětí  podle
individuálního vzdělávacího programu.

 U dětí  s odkladem  školní  docházky,  které  docházely  v posledním  roce
před  nástupem  do  ZŠ  na  arteterapii,  škola  vypracovávala  plán
pedagogické  podpory,  který  byl  2x  za  rok  vyhodnocován,  o  pokrocích
dítěte  vedly  učitelky  záznamy a  seznamovaly  s nimi  zákonné zástupce
dětí.  Záznamy  zpracovávala  i  učitelka–arteterapeutka,  která  s dětmi
pracovala.

 Při  práci  s nadanými  dětmi  škola  vycházela  ze  zkušeností  učitelek
získaných na semináři „Vyhledávání a identifikace nadání“. Děti vykazující
známky  nadání  v určité  oblasti  byly  podporovány  při  individuální  práci,
jejich nadání bylo vždy konzultováno se zákonnými zástupci
 

PLPP, IVP
 V hodnoceném období  se  v MŠ  nevzdělávalo  žádné  dítě  s podpůrným

opatřením 2. 
a vyššího stupně.

 Několika  dětem  byl  vypracován  PLPP  1.  stupně–děti  navštěvující
Arteterapii.  PLPP  byl  2x  za  rok  vyhodnocován,  zákonní  zástupci  byli
seznámeni.

 Žádné z dětí se nevzdělávalo podle IVP.
 Pokrok ve všech oblastech byl u všech dětí patrný, úroveň dosažených

kompetencí byla u každého dítěte individuální. /viz SUKy/.

6. Další vzdělávaní pedagogických pracovníků

 Další  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  probíhalo  podle  plánu  a
nabídek akreditovaných středisek. Během škol. roků byly plány průběžně
aktualizovány. Viz. příloha č. 10

 Učitelky  se  věnovaly  samostudiu,  kde  studovaly  RVP,  Kurikulum ZMŠ,
Zákoník  práce,  odbornou  literaturu,  odborné  časopisy,  vyhledávaly
námětníky na internetu.

 Nově nastupující ředitelka dokončuje Kvalifikační studium pro ředitele škol
a škol. zařízení. (leden–listopad 2019).

 V oblasti  hygieny a dietního stravování se proškolili  zaměstnanci školní
jídelny /vedoucí ŠS, kuchařky/.

7. Aktivity MŠ za období 2016–2019
V rámci ŠVP probíhaly:

 Arteterapeutická dílna „Duhová kulička“–vedla arteterapeutka-učitelka naší
MŠ.
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 Keramika „Hliněnka“– vedly 3 učitelky naší MŠ.
 Dětská dopravní  hra,  „Co máš dělat  na červenou,  když se kolem auta

ženou?“–s využitím  vlastního  dopravního  hřiště,  podílely  se  všechny
učitelky.

 Projekt  „Svět  nekončí  za  vrátky,  cvičíme se  zvířátky“–cvičení  s Českou
obcí sokolskou–podíleli se rodiče, všechny učitelky.

 Kluby pro předškoláky /alternativní program pro předškolní děti/ probíhaly
po  obědě,  v době  odpočinku.  Činnosti  v klubech  směřovaly  ke
kompetencím potřebným pro bezproblémový vstup do ZŠ a k rozšíření a
prohloubení vzdělávání v mateřské škole.
Cílem klubů je setkávání dětí pouze předškolního věku a sledování jejich
pokroků či odstraňování rezerv ve vzdělávání pomocí individuálních plánů,
prohlubování vzdělávání.

 Plavání na Plovárně v Č. Budějovicích–9 lekcí–zúčastnily se předškolní
děti.

 Screeningové  vyšetření  zraku  „Tyf  ohlídek“  /prevence  zrakových  vad/.
Realizuje  Tyflokabinet,  Č.  Budějovice,  o.p.s.,  v  MŠ probíhá pravidelně.
Přístroje  jsou schopny odhalit  oční  vadu /počínající,  pokročilou/,  rodiče
dětí následně řeší ve spolupráci s pediatrem.

 Kulturní aktivity a Výpravy za poznáním Viz. příloha č. 7

8. Akce školy
Akce pořádané MŠ pro děti a rodiče.

 Každoroční setkání s rodiči na informační schůzce /červen, září/.
 Grafomotorický  seminář  pro  rodiče  s dětmi  „Správné  držení  tužky“-

připravuje naše pí. učitelka–Bc. Novotná ve spolupráci s kolegyněmi.
 Dýňování s rodiči.
 Předvánoční setkání s rodiči–Vánoční dílna, besídka.
 Vystoupení dětí s kulturním pásmem v Domově důchodců v Dobré Vodě 

u ČB.
 Medové  snídaně–projekt  Ministerstva  zemědělství  /konzumace  medu a

jeho prospěšnost lidskému zdraví, podpora včelaření/.
 Beseda  a  konzultace  na téma školní  zralosti–pod vedením pí.  uč.  Bc.

Novotné.
 Proběhly konzultační dny pro rodiče na každé třídě. 
 Proběhl elektronický zápis do mateřské školy. 
 Před zápisem do MŠ se mohli  zájemci  s prostředím školy seznámit  na

„Dni otevřených dveří“.
 MŠ vydala „Informační pramínek“–bulletin pro rodiče.
 Každoročně jsme spolu s rodiči oslavili Den rodin s různými tématy, např.

Hravě  žijeme  zdravě,  Cvičení  se Sokolíkem  Pepíkem  a  zvířátky,  Hry
dědečků a babiček.

 Rozloučení se školním rokem na školní zahradě, loučení s předškoláky a
pasování na školáky na různá témata – „Řemeslo má zlaté dno“, „Výročí
100 let republiky“, „Hola, hola, škola volá“.

 MŠ se zaměřila na  zdravotně preventivní programy.  V průběhu tří  let
jsme realizovali např.:
Děti na startu–cvičení dětí s lektorem
Zdravík a Jedlík-Zkus to zdravě, zdravý životní styl
Cvičení se Sokolem
Jak pečovat o zuby
Bezpečný pes
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BESIP–bezpečně na cestách
Plavecký výcvik
Sportovní dopoledne na sportovišti SK Dynamo
Den zdraví–se studentkami Střední zdravot. školy
První pomoc–beseda pro rodiče se zdravotní záchranářkou
Školní projekt „Hravě žijeme zdravě“

Děti se účastnily soutěží:
 Výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“, několikrát uspěly.
 Krajské Dopravní soutěže Jihočeského kraje, ve spolupráci s BESIP, 

KÚ Č. Budějovice, MM Č. Budějovice a Hopsáriem. MŠ reprezentovaly
vždy 2 družstva dětí. Výhra–den pobytu v Hopsáriu pro celou MŠ.

 Výtvarné  soutěže  vyhlášené  SZÚ  Praha  ke  Dni  hygieny  rukou–  „Mytí
rukou–proč, kdy a jak?“ 

 Kreativní  soutěž  firmy  BUPAK–zdobení  kartonových chaloupek  /šk.  rok
2017–2018/, zdobení kartonových loutkových divadel /šk. rok 2018–2019/.

9. Spolupráce školy a rodiny, ZŠ a s dalšími subjekty

 V MŠ působí Klub rodičů. Jeho zástupci, volení z řad rodičů na třídních
schůzkách, se setkávali s vedením školy a zástupci pedagogů.

  Zápisy ze schůzek mohou rodiče sledovat na www. stránkách MŠ, nebo
je  administrátor  zájemcům  rozesílá  mailem.  Schůzky  mají  pracovní
charakter a jsou zde řešeny návrhy spolupráce rodičů a MŠ, vzájemná
podpora MŠ, vedení  MŠ,  hodnocení  činnosti  MŠ,  náměty  na zpestření
programu, pomoc škole, dotazy a jiné.

 Klub  rodičů  má  ve  třídách  své  nástěnky,  kde  rodiče  informuje  o  své
činnosti.

 Klub rodičů uspořádal,  v některých třídách, jako tradičně „Den pro paní
učitelky“.

 Aktivizoval a realizoval setkání rodičů dětí s atopickým ekzémem v rámci
Týdne zdraví.

 Spolupráce s rodiči  je na velmi dobré úrovni,  rodiče jsou vstřícní,  mají
zájem o dění v MŠ a rádi se zúčastňují akcí pořádaných MŠ. Zapojují se i
do akcí samotných.

 Přinášejí drobné materiály, pomůcky pro práci školy a nabízejí exkurze.
Využili  jsme  různých  profesí  a  zálib  rodičů  k zajímavým  přednáškám
s praktickými ukázkami pro děti.  /včelaření, myslivost, rybaření, exkurze
na pracoviště, četba v MŠ, péče o miminko, seznamování s cizími jazyky/.

 Rodiče mají možnost nahlížet do záznamů portfolií dětí.
 Účastní  se  konzultačních  dní  pro  rodiče-získávají  individ.  informace  o

pokrocích ve  vývoji  svého dítěte,  nahlíží  do  portfolií,  domlouvají  se na
dalších výchovných krocích, na co se zaměřit,  jak spolupracovat, jakou
oblast u dítěte posilovat.

 Rodiče zajímal program vedení a zaznamenávání vývoje dítěte pomocí
SUKů.

 Pro rodiče s dětmi byl organizován každý rok Grafomotorický seminář a
seminář Školní zralost.

 Zájem rodičů o konzultace v jednotlivých školních rocích v %
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Ve šk. roce 2016–2017 63,7 % rodičů.
Ve šk. roce 2017–2018 70,58 % rodičů.
Ve šk. roce 2018–2019 66,15 % rodičů.

 Rodiče  měli  možnost  zapůjčovat  si  odbornou  literaturu  z  učitelské
knihovny, dle seznamu knih zveřejněných na inform. nástěnkách.

 V adaptačním období rodiče využívali možnost být s dítětem v MŠ.
 Návrhy, stížnosti, nedorozumění jsme řešili společně s rodiči.
 O změnách personálního obsazení tříd jsme rodiče informovali na konci

škol. roku a vysvětlili důvody přesunů a změn.
 Z velké části se podařilo odbourat nošení pamlsků na oslavy narozenin

dětí a nahradit je zdravým občerstvením vhodným pro všechny děti.
 V  závěru  šk.  roku  2018–2019  se  rodiče  zapojili  do  dotazníkového

hodnocení  tříletého  ŠVP–INDI.  Celkem  bylo  rodičům  rozdáno  111
dotazníků. /u sourozenců byl vydán jeden kus/. Zpět k hodnocení se jich
vrátilo celkem 82, tj 73,87 % návratnost. Postřehy z dotazníkového šetření
byly  zahrnuty do  nového ŠVP,  do ročního prováděcího plánu a  třídních
programů,  s rodiči  dětí  byly  konzultovány  na  třídních  schůzkách  na
začátku září 2019. Výsledné grafy jsou součástí autoevaluační zprávy /viz.
str. 46-48/.

Spolupráce MŠ a ZŠ
 Každoročně byl vytvářen plán spolupráce MŠ se Základní školou Suché

Vrbné Č.Budějovice, příp. s dalšími školami.
 Hodnocení spolupráce viz. příloha č.2.

Spolupráce s dalšími subjekty
 Technic. a zkušební ústav stavební Praha s.p. odštěpný závod Zkušební

ústav  lehkého  průmyslu  Č.  Budějovice  zkoušel,  pod  dozorem  svého
odborného zaměstnance a se souhlasem rodičů, odolnost a bezpečnost
zapalovačů  v rukách  dětí,  zúčastnilo  se  18  dětí  z  požadované  věkové
kategorie.

 Spolupráce se Střední zdravotnickou školou Č.B.–projekt „Hravě žijeme
zdravě–Den zdraví.

 Společnost „Zkus to zdravě“ z Č. Budějovic
 Keramická dílna manželů Týmalových
 Domov seniorů v Dobré Vodě u Č.B.
 Lesní školka Třísov
 Tyflokabinet České Budějovice–program Tyflohlídek–prevence očních vad

u dětí

Prezentace MŠ na veřejnosti
 MŠ má  k  dispozici  nástěnku  v  místním  obchodě  U  Jelena–prezentuje

práce dětí, sděluje informace z dění v MŠ.
 Vystoupení dětí na Vítání občánků /Radnice města Č.B./
 Vystoupení pro seniory v Domově důchodců na Dobré Vodě u Č.B.

Charitativní akce
 Sběrem  hliníku,  který  probíhal  celé  3  roky,  MŠ  finančně  přispěla  a

pomohla  postiženému  chlapci  k intenzivní  rehabilitaci  ve  vybraném
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středisku HÁJEK u Plzně. 
 Některé  třídy,  ve  spolupráci  s rodiči  dětí,  podpořily  charitativní  akci  na

podporu dětských pacientů s rozštěpovými vadami rtu a páteře „Proužek
sluší každé tváři“. (2017/2018)

10. Školní stravování
 Školní stravovna se na akcích s rodiči prezentuje ochutnávkami zdravých

jídel z jídelníčku MŠ.
 Pracovníci  ŠS se pravidelně  vzdělávají  v oblasti  hygienických norem a

stravovacích návyků.
 Jídelníček MŠ je sledován a hodnocen KHS. /viz příloha č. 9/
 Je sestavován s použitím regionálních potravin.
 MŠ odebírá některé produkty v BIO kvalitě.
 ŠS sdílí na společných akcích s rodiči své recepty.
 Nádobí je doplňováno dle potřeb.
 K zajištění pitného režimu je dětem celodenně k dispozici, kromě barelu

s čajem, džbán s čistou vodou, venku fungují zahradní pítka.
 Podle dotazníkového šetření z června 2019 (INDI pro rodiče) jsou rodiče i

děti se stravováním spokojeni, dětem ve škole chutná, mají možnost si
přidávat,  volit  velikost  svých  porcí.  Po  předchozí  dohodě  mohou  děti
s potravinovou intolerancí dostat jídlo odpovídající jejich potřebám (např,
omáčku bez smetany, nezahuštěnou moukou), nebo si donášet své jídlo
z domova či využít služeb dietního stravování s dovozem jídla do MŠ.

11. Materiálně-technické podmínky vzdělávání

Daří se nám:
 Stávající prostory jsou na počet dětí dostatečné.
 S přístavbou  školy  vznikly  nové  a  velké  prostory  ateliéru,  dílna  i

dostatečné množství skladů.
 Ateliér je využíván při arteterapii a při práci s keramickou hlínou a dalších

činnostech  v době  klubů.  Dílna  je  vybavena  jak  keramickou  pecí,
speciálním  materiálem  a  pomůckami,  tak  policemi  na  sušení  výrobků
z hlíny.

 Využíváme ho  i  jako  příjemný  prostor  pro  setkávání–např.  besedy  pro
rodiče, školení pro zaměstnance.

 Ateliér  je  vybaven  specifickými  pomůckami,  výtvarným  materiálem,
interaktivní tabulí, audio-technikou knihovnou, divadlem, atd.

 Do horní třídy nového pavilonu byla pořízena klimatizace.
 Venkovní  vybavení  školní  zahrady  je  průběžně  obnovováno,  přibývají

nové  prvky–venkovní  tabule,  nové  prolézačky…  /více  viz. hodnocení
materiálních podmínek/.

 Finanční  příspěvky  vybrané  od  rodičů  na  předškolní  vzdělávání  jsou
použity  na  provoz  MŠ  a  na  učební  pomůcky.  Ty  jsou  průběžně
dokupovány dle potřeb a požadavků jednotlivých tříd.

Rezervy: 
 Školní  budova,  tři  pavilony,  jsou  již  38  let  staré,  nutná  rekonstrukce
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(netěsnící okna, úniky tepla, časté poruchy elektr. rozvodů…)
 Spodní třída nového pavilonu–nevyhovující klimatické podmínky (pořízení

klimatizace).
 Horní  třída  nového  pavilonu–zhoršené  akustické  podmínky–přemíra

hluku. Dle audio studie je nutné provést odborné odizolování obvodového
zdiva a stropu.

 Příjezdová cesta do hospodářského pavilonu–propadají se kanály, nutná
oprava.

 Zabezpečovací  zařízení  postrádá  prvek  pro  „neotevření“  vchodových
dveří dětmi–zevnitř /tzv. odchodové tlačítko/.

 Otevírání dveří „bzučákem“ je velmi náročné pro psychohygienu učitelek i
dětí, zvažujeme možnost pořízení čipů pro rodiče.

12. Sponzoři školy
 Děkujeme rodičům a příznivcům školy, kteří přispívali jak finančními dary,

tak materiálními dary.
 Dary byly využity na nákup učebních pomůcek a hraček pro děti do tříd. 

O pohybu finančních prostředků je vedeno prokazatelné účetnictví.

13. Závěry a další kroky
 V tříletém období cílit činnosti k podpoře zdraví a zdravého životního stylu,

zařazovat  projekty typu „Týden zdraví“,  za spolupráce rodičů a dalších
subjektů.
Tomu přizpůsobit nově tvořený ŠVP s hlavním tématem „Učíme se hravě,
jak se žije zdravě“.

 Seznámit rodiče se základními informacemi o tom, co by jejich dítě mělo
zvládnout před vstupem do základní školy.

 Spolupracovat s rodiči, seznámit je s vedením záznamů, které na každé
dítě v MŠ zpracováváme.

 Nabízet jim odbornou literaturu a časopisy ze školní knihovny.
 V řízených činnostech pracovat převážně ve skupinách.
 Maximálně  využívat  přítomnost  učitelky  „na  překryv“  /z rozvojového

programu/ k překrývání a individualizaci vzděl. procesu. 
 Dále rozvíjet komunikaci a spolupráci, používat efektivních komunikačních

technik ve vztahu k dětem, spolupracovníkům, rodičům.
 Pro všechny pracovníky MŠ zrealizovat  seminář o efektivní komunikaci

R+R v kostce /Respektovat a být respektován/.
 Relaxace všech dětí po obědě. Pro nespící děti vymezit kratší čas. úsek.
 Zařazovat individuální  cvičební prvky vedoucí k správnému držení těla–

v průběhu celého dne a zaznamenat do TK. 
 Individuálně zařazovat dechové, zdravotní a jazykové cviky.
 Maximálně  využívat  ze  Šablon  zakoupený  didaktický  materiál  pro

logopedickou prevenci „Hrátky se slovy“ a programu na IT tabule „Hrajeme
si se slovy a písmenky“.

 Vzájemně spolupracovat při pobytu venku–střídání částí zahrad. Při počtu
nad  20  dětí  organizačně  spolupracovat  s další  třídou,  kde  jsou  dvě
učitelky.

 Využívat dny určené jednotlivým třídám k pobytu a aktivitám na dopravním
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hřišti.
 Motivovat děti ke zdravému stravování.
 Pracovat  s autoevaluačním  nástrojem  SUK–Sdružené  ukazatele

formálního  kurikula  podpory  zdraví  v MŠ  a  maximálně  využívat  jejich
variabilitu k dalšímu plánování a individuální práci s dětmi.

 V individuální práci s dětmi využít výsledků ze SUKů i v Klubech.
 Využívat dotazník INDI MŠ k vyhodnocování neformálního kurikula.
 Věnovat  pozornost  všem  projevům  nevhodného  chování,  při  řešení

konfliktů, násilí a spolupracovat hned s rodiči, případně s PPP.
 Vést děti k hospodárnému zacházení s materiály /papírem/a hračkami, při

poškození spolupracovat s rodiči.
 Průběžně děti  poučovat  o  bezpečnosti  při  hrách,  činnostech,  cvičení  =

viditelně a pravidelně zaznamenávat do TK.
 Do ŠVP zařadit projekt zaměřený na seznamování s cizími jazyky: „Cizí

jazyk ukáže,  jak kdo mluvit  dokáže“– využít  zaměstnance školy,  rodiče
(slovenština, němčina, angličtina, italština, ruština, francouzština).

 Věnovat stálou pozornost upevňování úchopu psacího náčiní, příboru a
dodržovat kulturu stolování.

 Dále se vzdělávat–navštěvovat semináře–logopedie, polytech. vzdělávání,
inkluze, komunikace s rodiči, dietní vaření.

 Zařazovat tradiční setkávání s rodiči na akcích školy.
 Obnovit stávající herní prvky na škol. zahradě.
 Oprava,  rekonstrukce  stávajících  pavilonů–tříd–dle  finančních  možností

zřizovatele MM Č. Budějovice.

10

Závěry evaluace byly konzultovány na pedagogické radě dne 19.9.2019

Autoevaluaci školy provedla ředitelka školy Bc. Alena Irholcová
Září 2019
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Přílohy

Příloha č.1 Hodnocení arteterapie ve školním roce 2018–2019

Počet dětí ve skupině: 7.
Chlapů: 6 Dívek: 1 Odklad šk. docházky: 5 Lateralita: 1L, 6P
Počet zpracovaných témat: 19 
Časová dotace: 

 1x týdně ve čtvrtek dopoledne (9,30–10,30 hod.)
 Skupina byla během roku uzavřená. Děti pracovaly od října 2018 do 

června 2019.

Grafomotorika–v počátku různá úroveň držení pracovního nástroje, většinou 
správně špetkou (4 děti), 3 v různé kvalitě postavení prstů i přítlaku.

Diagnostika dětí:
 Sociálně emoční nezralost, porozvodová zátěž.
 Hypoaktivita.
 Hyperaktivita.
 Poruchy pozornosti, soustředění.
 Dětské strachy a úzkosti.
 Snížené grafomotorické, psychomotorické a vyjadřovací schopnosti a 

dovednosti.

Metody práce: 
 Vedení dokumentace–pořizování záznamů o dětech, anamnéza od rodičů,

od třídních učitelek, záznam do Třídní knihy.
 Byl zpracován PLPP (Plán pedagogické podpory) pro zúčastněné děti, 2x 

ročně vyhodnocován a poskytnut učitelkám na třídách.
 Počáteční schůzka s rodiči–seznámení s obsahem arteterapie.
 Básničky, pohybové hry s tématikou barev.
 Motivace pastelkou Pavlínkou a duhovou kuličkou. Vyprávění, čtení příbě-

hů s dětským hrdinou, pohádek, hrané loutkové divadlo. 
 Vyjadřování pomocí výtvarného zobrazování.
 Kreslení (lihový fix) a malování temperami v kelímcích, vodovými barvami.
 Podbarvení činnosti relaxační hudbou.
 Sebereflexe–vyjádření k obrázku.
 Relaxace–hra s duhovou kuličkou, maňáskem, prohlížení obrázků celé 

skupiny, slovní komentář…
 Úklidové práce–mytí pomůcek, stolů, úklid barev…
 Výstava hotových prací.
 Vedení portfolia dětí–konzultace s rodiči–2x ročně a v případě potřeby.

Materiální zabezpečení:
 K dispozici je samostatný vhodně vybavený ateliér.
 Dřevěné loutkové divadlo s kulisami a loutkami.
 Průběžně se doplňoval výtvarný materiál dle potřeby.

Co se děti v průběhu terapie učily:
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 Děti získávaly správné návyky–sezení, držení pracovního nástroje, pří-
prava pomůcek, práce s barvami, sebeobsluha, hygiena…

 Cvičily naslouchání a udržení pozornosti v malé skupině dětí, slovní vyjad-
řování.

 Poznávaly různé způsoby chování u vrstevníků, učily se je akceptovat 
nebo řešit, rozmlouvat, spolupracovat.

 Poznávaly konfliktní situace prostřednictvím vyprávění a čtení pohádek a 
příběhů s dětským hrdinou a aktivně hledaly řešení, rozmlouvaly o vlast-
ních zkušenostech (psychické otužování). 

 Zhlédly divadelní představení a pokoušely se zobrazit figury nápodobou 
viděného (cvičení zrakového vnímání, zrakové paměti…).

 Vyjadřovaly se kresbou i malbou, vytvářely asociace, vkládaly vlastní zá-
žitky, vytvářely nové příběhy…

 Učily se využívat celý prostor nabízené plochy, dokončovat svoji práci.
 Pozorováním práce ostatních zkvalitňovaly znázorňování figur. Postupně 

přidávaly charakteristiky i detaily. Zprvu vytvářely jednotlivé obrazy, které 
postupně dostávaly do vztahu a nakonec i do děje. 

 Využívaly vlastní fantazii i expresi k sebevyjádření.
 Učily se využívat co největší škálu barev, postupně upevňovaly představu 

o barvové konstantě. Některé i v závěru roku využívaly barvu jako 
možnost emočního vyjádření.

Cíle pedagogické:
 Rozvoj a zkvalitňování všech psychických funkcí, poznávacích procesů a 

schopností.
 Zprostředkování zkušeností.
 Citlivé vedení a korekce v rámci možností dítěte, nepřetěžování (snaha o 

dokončování, eliminace nevhodných osobnostních postojů – lenost, ne-
dbalost, spěch apod.)

 Výuka funkčních postojů a postupů při činnosti, sebeobsluze, používání 
pomůcek, správného sezení a držení pracovního nástroje, vhodných 
modelů chování a potřebné spolupráce, správného vyjadřování apod.

Cíle speciálně–pedagogické:
 Upevňování správného držení pracovního nástroje, vhodný přítlak, jistota 

vedení linky.
 Záměrné vedení a podpora mluvního vyjadřování.

Cíle psychologické:
 Umožnění projekce vlastního myšlení a cítění do výtvarně zpracovaného 

obrazu.
 Opětovné odžití vlastních zážitků z minulosti v bezpečném a přátelském 

prostředí skupiny, jejich uvolnění a rekonstrukce.
 Možnost sebeprezentace pozitivním způsobem, zážitek uspokojení.
 Bezpodmínečné přijetí.

Výsledky působení:

 Na prvním setkání s rodiči jsem podala informace o náplni a způsobu arte-
terapeutického vedení a činnosti dětí (někteří rodiče pojem arteterapie ne-
znali).

 Děti byly informované před 1. setkáním od rodičů. Přicházely natěšené a 
zvědavé bez emočních komplikací.
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 V letošním roce byla terapeutická lekce zkrácena o ½ hodiny. V počátku 
jsem připravovala pomůcky sama i uklízela po práci, jelikož děti byly 
hodně pomalé a nestíhaly ve vyhrazeném čase dokončovat. Postupně děti
přebíraly odpovědnost za přípravu i úklid.

 Držení štětce bylo u čtyř dětí správné od počátku. Ze tří zbývajících jeden 
stihl upevnit správné držení do konce školního roku. Ostatní dva mají fi-
xované držení volnou špetkou, palec s přesahem. 

 Dětem byla nabídnuta možnost prostřednictvím malování a zvýšeného in-
dividuálního přístupu uvolnit stres a „zpracovat“ některé tématické situace,
které ho oslovily. 

 Rozvíjely a obohacovaly svůj slovník, aktivně cvičily sebevyjádření, na-
slouchaly, ptaly se.

 Pomocí dramatizace (divadelních představení) byla posílena motivace 
dětí. Počet hraných příběhů byl z časových důvodů nižší.

 Vystavováním obrázků v atelieru děti zažívaly pocit ocenění jejich snahy a
výsledku práce.

 Vzhledem k vyššímu počtu odkladových dětí byla úroveň zobrazovacích 
schopností na dobré úrovni, nevykazovaly odklon od normy.

 Děti byly vedeny k využívání plochy, rozšiřování možností, větší myšlen-
kové aktivitě, volným asociacím.

 Postupně docházelo k „emočnímu otužování“ prožíváním konfliktů v příbě-
zích a rozhovorech.

 U dětí se posílila sebedůvěra, fantazie, píle, vůle k dokončování a 
sebeprezentaci.

 Průběžně se posouvaly od schématického myšlení k realistickému, byly 
schopny pracovat nápodobou viděného.

 Došlo k rozšíření využívání barev, experimentování s možnostmi.
 Byl patrný velký posun ve schopnostech dětí i v přístupu k řízené činnosti, 

spolupráci.
 Všechny děti odcházejí po prázdninách do školy připravené.
 Na závěr terapie si mohly děti přivést rodiče a společně s nimi malovat a 

pochlubit se svými výtvory. Byly obdarovány medailí „Za krásný obrázek“.

Spolupráce s rodiči:
 Úvodní setkání v říjnu – seznámení s metodou arteterapie, se způsoby 

práce dětí a doplňkových činností, kompetencemi arteterapeuta.
 Vyplnění Informovaného souhlasu rodiči.
 Konzultace v pololetí z důvodu nemoci učitelky neproběhly, ale byly 

realizovány v druhém pololetí jednotlivě dle zájmu rodičů.
 Společného malování s rodiči v závěru školního roku (střídavý obrázek) se

zúčastnili téměř všichni (chyběla 1 holčička).
 O závěrečné konzultace projevili zájem všichni zúčastnění rodiče při 

společném malování. 
 Předání celého portfolia (všech výkresů) dětí domů.

Bc. Marcela Novotná–arteterapeut
V Českých Budějovicích 27.6.2019
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Příloha č.2 Hodnocení spolupráce se ZŠ, zřizovatelem a 
veřejností

Šk. rok 2018/2019
MŠ  letos  navštěvovalo  130  zapsaných  dětí,  z toho  51  předškoláků.  Školní

docházku zahájí 45 dětí, šesti dětem bylo zahájení školní docházky odloženo o 1

rok.

Spolupráce se ZŠ Pohůrecká

Březen
 Návštěva předškoláků v 1. třídách ZŠ před zápisem do ZŠ.
 Zápis dětí do ZŠ–MŠ na informačních nástěnkách informovala o zápisech

do ZŠ v Č. Budějovicích, o jejich zaměření, příp. výukových programech.

Květen:
 Dopravní hřiště–děti z oddělení ŠD navštívily v odpoledních hodinách do-

pravní hřiště v MŠ–dopravní výchova.

Červen:
 „PRAMÍNKIÁDA“–tradiční každoroční olympiáda na hřišti ZŠ. Účastnily se

všechny děti z MŠ. ZŠ zapůjčila sportoviště, náčiní, pomůcky a poskytla
nám žáky 
9. ročníků na zajištění celé akce.

 Dopravní hřiště–děti z dalšího oddělení ŠD navštívily v odpoledních hodi-
nách dopravní hřiště v MŠ–dopravní výchova a na terase MŠ si věnovaly
konstruktivním činnostem z vybraných stavebnic (Architekt, Lego, Magfor-
mers..)

 Děti ze třídy Broučci se účastnily ve 2. tř. ZŠ Dne pro paní učitelku–spolu-
práce s Klubem rodičů.

 Dopolední akce se Školní družinou–předškolní děti navštívily jedno oddě-
lení ŠD (p. vych. Krlínová). Věnovaly se sportovním aktivitám na novém
venkovním sportovišti
a zacvičily si v malé tělocvičně ZŠ.

Celoročně:
 Příležitostná návštěva sportovního „oválu“ v areálu ZŠ–běh a spor-

tovní aktivity–po dohodě s p. Krlínem–školníkem ZŠ. (Děti ze třídy Čápi)
 Prohlídka dětských prací ve vestibulu malého pavilonu ZŠ

Spolupráce se zřizovatelem, prezentace MŠ na veřejnosti:
Prosinec:

 Zdobení vánočního stromu na radničním nádvoří města Č.B. 
 Zdobení kartonových divadel a následná účast v soutěži–firma BUPAK.

Březen:
 Informační plakáty k zápisu do MŠ. 

Duben:
 Účast dvou družstev dětí (8 dětí) v krajském kole dopravní  

soutěže v Hopsáriu ČB (sedmý ročník soutěže). 
 Účast ve výtvarné soutěži Hasiči 2019–umístění jednoho chlapce z MŠ.
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 Realizace nástěnky s výtvarnými pracemi dětí z MŠ–vstupní prostor v ob-
chodě Potraviny Jelen. (Nástěnka je naší MŠ trvale k dispozici, několikrát
do roka tematicky obměňujeme)

Spolupráce s     dalšími subjekty:  

V letošním školním roce přispěly do našeho výchovně–vzdělávacího procesu tyto

subjekty se svými programy:

 Hasiči–ukázka práce hasičů.

 Plavecká škola Č.B.–jarní výuka plavání pro předškoláky.

 Střední zdravotnická škola a VOŠ ČB–program studentů 2. ročníku pro
děti z MŠ v rámci Dne zdraví (vlastní hodnocení projektu)

 Mgr. Kuncová–přednáška zdravotní záchranářky na téma První pomoc pro
rodiče dětí v rámci celoškolního projektu „Hravě žijeme zdravě“.

 Zkus to zdravě–program „Zdravík a Jedlík“. 

 SOŠ veterinární–podzimní návštěva předškoláků na školním statku školy–
Den otevřených dveří a výstava ovoce.

 Lesní školka Třísov–předškoláci–návštěva školky 

 Tyfloservis Č.B.–screaningové vyšetření očí.

 Sběr hliníku–charitativní akce pro chlapce na vozíčku (viz vlastní hodno-
cení projektu).

 Knihovna Suché Vrbné–návštěva předškoláků v místní knihovně.

Doporučení na další školní rok:

 Účast  na  zdobení  vánočního  stromu  na  Radničním  nádvoří  (prosinec
2019).

 Vystoupení pro seniory v DD na Dobré Vodě–p. Týmalová–maminka ze
třídy Čápi.

 V rámci klubů uskutečnit návštěvu dětí ve škol. družině a tělocvičně ZŠ
(jaro 2020).

 Uspořádat na školním okruhu tradiční jarní Pramínkiádu (květen 2020).

 Zvát děti ze ZŠ Pohůrecká a okolních MŠ na dopravní hřiště. (celoročně) 

 Spolupráce se SZŠ–připravit pro děti program PREVENCE–zdravověda,
dopravní  výchova,  zdravý  životní  styl,  sociálně  patologické  jevy.  (Jaro
2020)

 Opětovné zapojení do projektu „Zdraví dětem“.

 Pokračování ve sběru hliníku–charitativní projekt.

Vypracovala: Bc. Alena Irholcová Červen 2019
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Příloha č.3 Hodnocení projektu Hravě žijeme zdravě“, 2018-2019

Hodnocení projektu „HRAVĚ ŽIJEME  SI  
ZDRAVĚ..“, šk. rok 2018/2019

V souladu s Kurikulem podpory zdraví (ŠVP MŠ U Pramene) naše škola 
naplánovala na jarní měsíce roku 2019 aktivity týkající se podpory zdraví a 
zdravého životního stylu. 
V průběhu měsíců květen a červen se děti ve zvýšené míře zabývaly aktivitami 
směřujícími k podpoře zdraví a ZŽS.
Do naplánovaných akcí jsme přizvali rodiče dětí, odborníky z praxe, zapojila se i 
školní stravovna MŠ U Pramene.

Projektem jsme se snažili naplňovat tyto cíle:
 Umožnit všem zúčastněným vlastní aktivní účast, zvýšit odpovědnost a 

kontrolu ve vztahu k vlastnímu zdraví.
 Rozšiřovat povědomí o zdravém životním stylu.
 Zapojit děti a dospělé do pohybových aktivit.
 Zvýšit povědomí o prevenci nemocí, o snížení rizik vzniku úrazů.
 Posilovat schopnosti spolupráce a kooperace, zlepšit komunikační 

dovednosti.

Proběhlé aktivity:
Většinu aktivit jsme cílili do měsíce května, kdy v MŠ probíhal „Týden zdraví“

 Návštěva Hopsária v Č. Budějovicích–sportovní vyžití. (duben 2019)
 Vzdělávací pořad pro předškolní a pětileté děti „Zdravík a Jedlík“–se 

společností „Zkus to zdravě.“ (květen 2019)
 Beseda pro rodiče i zaměstnance MŠ „Víte, jak poskytnout svému dítěti první 

pomoc v případě ohrožení života? “–přednáška se zdravotní záchranářkou o 
poskytování první pomoci–nové trendy, praktické ukázky. (květen 2019)

 „DEN ZDRAVÍ“ se studentkami Střední zdravotnické školy v Č. Budějovicích–
dopoledne pro děti z MŠ–děti se aktivně zapojily do aktivit podporujících 
zdraví, upevňovaly si správné hygienické návyky, zásady zdravého stravování
a poskytování první pomoci. Setkaly se s množstvím zajímavých výukových 
materiálů, vše si prakticky vyzkoušely, nejvíce „úspěchů“ sklidily figuríny, na 
kterých si děti zkoušely srdeční masáž (květen 2019)

 Společné odpoledne pro děti a rodiče na školní zahradě–„Slavíme Den rodin 
a Den dětí hravě a zdravě.“ Aktivity pro celou rodinu na školní zahradě–opa-
kování znalostí z oblasti zdravovědy, zdravé výživy, zdravého životního stylu, 
spousta pohybu a ochutnávka zdravého občerstvení se sdílením receptů. 
(květen 2019)

 Ochutnávka zdravých svačinek (nejen) pro děti, sdílení receptur + námětů na 
servírování–zajistila školní stravovna při akci „Slavíme Den rodin a Den dětí 
hravě a zdravě.“ (květen 2019)
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 „Cvičení s Katkou“–cvičení dětí v rámci dopoledních činností a párová cvičení
rodičů s dětmi při zahradní slavnosti „Slavíme Den rodin a dětí hravě a 
zdravě“ (květen 2019)

 Pramínkiáda–tradiční sportovní hry na ovále ZŠ Pohůrecká. Své síly a 
dovednosti jsme změřili v pěti disciplínách–hod míčkem do dálky, skol vysoký,
skok daleký, běh kolem oválu, sprint–20 m. (červen 2019)

 Sdílení zkušeností rodičů dětí s atopickým ekzémem–ve spolupráci s Klu-
bem rodičů MŠ U Pramene–setkání maminek (rodičů) v prostorách) MŠ a sdí-
lení poznatků, zkušeností.
(červen 2019)

 Propagační materiály „Zdravá pětka“–využití aktivit z projektu v jednotlivých 
třídách v rámci tematických částí.

Projekt se nám osvědčil. Dětem se aktivity líbily, hovořily o nich mezi sebou, s 
rodiči, rády se zapojovaly, ocenili jsme zejména možnost praktických činností a 
s určitostí naplánujeme podobné aktivity i v dalších školních rocích. U některých 
akcí–beseda pro rodiče se zdravotní záchranářkou, beseda pro rodiče dětí 
s atopickým ekzémem–jsme čekali větší účast rodičů (sešlo se cca 15 rodičů a 
několik zájemců z řad zaměstnanců školy, u „ekzémů“ cca 8 rodičů).
Pro plánování dalších akcí bude vhodné zjistit u rodičů, o která témata z oblasti 
ochrany zdraví a zdravého životního stylu by měli zájem.

Činnostmi jsme naplňovali tyto čekávané kompetence:  
1 / 1 MÁ ZÁKLADNÍ POZNATKY O LIDSKÉM TĚLE A JEHO HLAVNÍCH FUNKCÍCH. 
1  /  2  VNÍMÁ,  ŽE  ČLOVĚK  MŮŽE  MÍT  POTÍŽE  SE  ZDRAVÍM  TĚLESNÝM,  ALE  TAKÉ
DUŠEVNÍM A ŽE TYTO    POTÍŽE SPOLU MOHOU SOUVISET. 
1 / 3 ROZUMÍ TOMU, ŽE ZPŮSOB, JAKÝM SE ČLOVĚK CHOVÁ A ŽIJE, MÁ VLIV, ŠPATNÝ
NEBO DOBRÝ, NA JEHO ZDRAVÍ.
1 / 4 ROZLIŠUJE LIDSKÉ AKTIVITY NA TY, KTERÉ MOHOU ZDRAVÍ ČLOVĚKA, PŘÍRODY
PODPOROVAT A TY, KTERÉ MOHOU ZDRAVÍ POŠKOZOVAT. 
1 / 5 MÁ ZÁJEM POCHOPIT JEVY KOLEM SEBE V JEJICH SOUVISLOSTECH, DOVEDE SE
PTÁT.
1  /  6  MÁ  VYTVOŘENU PŘEDSTAVU  O  POJMU  ZÁVISLOST A O  VĚCECH,  KTERÉ  NIČÍ
ZDRAVÍ  A  ZKRACUJÍ  ŽIVOT  ČLOVĚKA  (  CIGARETY,  ALKOHOL,  DROGY,  HRY  NA
AUTOMATECH). 
2 / 1 VNÍMÁ, ŽE VŠECHNO NA SVĚTĚ MÁ VZTAH KE ZDRAVÍ, BUĎ HO PODPORUJE, NEBO
POŠKOZUJE.
2 / 3 CHÁPE, ŽE ZDRAVÍ NENÍ SAMOZŘEJMOST A MUSÍ JE CHRÁNIT.
2 / 4 CHÁPE, ŽE KDYŽ JE ČLOVĚK NEMOCEN (KRÁTKODOBĚ, DLOUHODOBĚ, AKUTNĚ,
CHRONICKY),  NEMŮŽE DĚLAT ŘADU VĚCÍ,  KTERÉ DĚLÁ RÁD A KTERÉ PATŘÍ K JEHO
ŽIVOTU. 
2  /  5  PODPORUJE  KONKRÉTNÍMI  ČINNOSTMI  VLASTNÍ  ZDRAVÍ  I  ZDRAVÍ  OSTATNÍCH,
PŘÍRODY.
2 / 6 MÁ VYTVOŘENU PŘEDSTAVU O ZDRAVÉ ŽIVOTOSPRÁVĚ.
3 / 1 JE ZVÍDAVÉ, MÁ TOUHU POZNÁVAT. 
3 / 2 VÍ, ŽE KDYŽ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ PŘESAHUJE JEHO SÍLY, MÁ SE OBRÁTIT O POMOC
NA OSOBU ZE SVÉHO NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ.
3 / 3 ROZVÍJÍ SVÉ POZNÁVACÍ FUNKCE A DOVEDNOSTI.
4 / 1 MÁ VYTVOŘENY ZÁKLADNÍ NÁVYKY SEBEOBSLUHY A OSOBNÍ HYGIENY.
4 /  2 DOVEDE OZNAČIT SVOJE POTŘEBY (TĚLESNÉ, PSYCHICKÉ, SOCIÁLNÍ,  ETICKÉ),
PŘIZPŮSOBIT JIM SVÉ CHOVÁNÍ.
4 / 3 ODHADUJE RIZIKA OHROŽUJÍCÍ JEHO ZDRAVÍ A BEZPEČNOST.
4 /  5 DOVEDE VYVINOUT ÚSILÍ,  POKUD CHÁPE SMYSL SVÉ ČINNOSTI,  VYTRVÁ U NÍ,
DOKONČUJE JI.
5 / 3 CHÁPE ŽE TĚLESNÁ AKTIVITA, ZDRAVÁ VÝŽIVA, SPÁNEK A ODPOČINEK PŘISPÍVAJÍ K
DOBRÉ NÁLADĚ A SPOKOJENOSTI.
5 / 9 DOVEDE ZVLÁDNOUT JEDNODUCHÉ ZÁTĚŽE A PŘEKÁŽKY.
6 / 3 DOVEDE SE VYJÁDŘIT A DOMLUVIT S DĚTMI A S DOSPĚLÝMI 
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Do  realizace  projektu  byli  zapojeni  zaměstnanci  MŠ  U  Pramene,  odborníci
z praxe i externí spolupracovníci.
Financování  některých  aktivit  jsme  zajišťovali  z Evropských  fondů
prostřednictvím projektu Šablony pro MŠ II.

Vypracovala: Bc. Irholcová Alena, květen
2019
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Příloha č.4 Hodnocení celoročního dopravního projektu

„Co máš dělat na červenou, když se kolem auta ženou?“
Celoroční projekt s dopravní tématikou naší MŠ vycházel,  stejně  jako

v letech předešlých, z cílů a kompetencí RVP PV a kurikula podpory zdraví v MŠ
a proběhl  
bez problémů a úrazů. Čerpali jsme ze zkušeností, které se nám osvědčily
v letech minulých. 

Učitelky, tak jako každoročně, zařazovaly do výchovně vzdělávacích aktivit
v týdenních blocích  tematicky motivované dopravní činnosti, vytvářely tak
v dětech základní povědomí o bezpečnosti v silničním provozu a teoretické
vědomosti s dětmi upevňovaly v praxi na DDH v areálu naší MŠ. K upevňování
získaných vědomostí učitelky využívaly i vycházky do okolí MŠ, výlety, výpravy
za poznáním nebo cesty MHD.

Každá třída navštěvovala DDH v určený den, a  to  i  v odpoledních
hodinách.  Všechny třídy DDH využívaly, pokud to dovolovalo počasí a režim
v MŠ, ale většina učitelek se shodla na skutečnosti, že zájem dětí o jízdu na
DDH značně opadl, některé děti ji odmítají úplně.

Někteří předškoláci se opět zúčastnili krajské dopravní soutěže ve spolupráci
s Hopsáriem a Magistrátem města, reprezentovali MŠ a umístili se na 4. místě,
což svědčí o upevnění získaných  vědomostí  a  dovedností při dopravních
aktivitách na DDH v MŠ.

V letošním  roce  se  nepodařilo  navázat  spolupráci  s Městskou  policií  
a cyklohlídkou pro špatnou komunikaci s koordinátorem (nereagoval na emaily,
telefony).  Pro  příští  šk.  rok  je  kontakt  David  Štýfal,  e-mail  styfald@c-
budejovice.cz. Maminka chlapečka  z třídy  Žabek  se  zapojila  do  spolupráce
s MŠ a zajistila návštěvu Policie ČR i s dopravní tématikou.

Do  MŠ  byla  pořízena  interaktivní  tabule  a  zakoupen  výukový  program
s dopravní tématikou, který mohou učitelky využívat v průběhu celého roku.

Celoroční dopravní projekt byl ukončen na konci školního roku vytestováním dětí
ze znalosti základních dopravních značek, výbavy cyklisty a jízdního kola a
především využití získaných vědomostí a znalostí v praktické jízdě na
koloběžkách a odstrkovadlech (ml. děti). Celoroční dopravní projekt byl ukončen
vyhlášením výsledků na jednotlivých třídách a rozdáním Průkazů cyklisty a
Průkazů začátečníků.
Učitelky následně vypracovaly analýzu získaných dat z testů, kterou využijí 
pro další období (na co se více zaměřit v problematice dopravní výchovy, jakým
způsobem odstranit rizika ohrožující záměry apod.).

Závěry     šetření:  
Děti všeobecně mají povědomí o dopravních značkách, většinou vědí,  

jak na danou dopr. značku zareagovat, předškolní děti dokáží některé značky
pojmenovat a vysvětlit jejich význam.  
Děti vědí, jak musí být vybaven cyklista před jízdou na silnici (přilba, světlé
oblečení), čím má být vybaveno jízdní kolo–je nutné nadále upevňovat.
Při jízdě na dopravním hřišti bylo patrné zautomatizované nošení přilby.
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Mladším dětem dělá problém pravolevá orientace, pomáhají jim k tomu barevné
fáborky z krep. papíru umístěné v levé části řídítek.
Předškoláci pravolevou orientaci vesměs zvládají, u některých je potřeba pouze
fixovat.
Při pohybu na i kolem dopravního hřiště děti víceméně  respektují pravidla
pohybu na silnici a přechodech, je nutné nadále upevňovat.
Některé děti podněcoval pohyb na dopravním hřišti k vytváření námětových her
např. Na zloděje a policisty, což je vedlo k samostatnému řešení vzniklých
situací. Stejně tak využívaly doplňkové pomůcky a učily se reagovat na terčík, na
pevný semafor, na čerpací stanici, na výstražný trojúhelník.
Na DDH byl zařazován i pohyb jednotlivce i v útvaru po dvojicích pro získání
povědomí o pohybu chodců na silnici.
Dopravní hřiště navštívila v rámci spolupráce se ZŠ i školní družina.
O využití jízdy na DDH byl u dětí letos znatelně menší zájem než v loňském
roce,  děti  jízdu  nevyhledávají,  těší  se  na  spontánní  hru  na  vystřídané
zahradě s jinou třídou. 

Hodnoceno v %
Čápi–hodnoceno 9 předškoláků, 3x100%, 5x72%,1x85%
Rybky–hodnoceno  15  předškoláků,  5x100%,  2x92%,  1x85%,  6x69%,

1x62%
Motýlci–hodnoceno 7 předškoláků, 5x100%, 2x92%
Broučci–hodnoceno 6 předškoláků, 2x100%, 4x72%
Žabky–hodnoceno  11  předškoláků,  4x100%,  1x92%,  2x85%,  1x77%,
2x62%, 1x69

Pozitiva
 získání vědomostí, znalostí a dovedností týkajících se dopravních situací

v dopravním provozu
 upevnění správných návyků bezpečné jízdy na koloběžce, na kole, a

pohybu na silnici a chodníku vůbec
 spolupráce se ZŠ
 zapojení ostatních pomůcek (výstražný terčík a trojúhelník, reflexní vesty

a pásky, policejní čepice, textilní semafor, pevné semafory, čerpací
stanice, textilní autíčka) vedlo k rozvoji tématických her s dopravní
tématikou, kde děti  uplatňovaly samostatné řešení vzniklých situací,
posilovaly prosociální chování a rozvíjely komunikaci a kooperaci i dětí,
které momentálně nejezdily.

 DDH fungovalo jako motivace k  poznávání dopravních značek při
vycházkách do okolí MŠ

Rizika     ohrožující     záměr  
 špatný technický stav koloběžek a odstrkovadel, počasí
 zapomínání přilby nebo její nenošení pro nezájem využití jízdy na DDH
 zvýšení nezájmu o jízdu na DDH, děti i přes motivaci nechtějí DDH 

využívat, láká je spontánní hra na „vyměněné „zahradě
 nerespektování pravidel při pohybu na i kolem dopravního hřiště rodiči 

vyzvedávající si své děti, stejně jako dětí z ostatních tříd v rámci 
dopoledne.

 ustálený režim tzv. „jezdícího dne“ (prostřídání tříd)
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Doporučení     pro     další     období  

 důsledně dodržovat pravidla užívání DDH, které byly určeny před
zahájením jeho provozu, respektovat přechody pro chodce a pohyb na
silnici

 zaměřit se na ohleduplnost k ostatním účastníkům provozu, bezpečné
předjíždění, předvídání nežádoucích situací

 zkorigovat pohyb rodičů po DDH v odpoledních hodinách při vyzvedávání
dětí – dodržovat chůzi po levé straně.

 Zamyslet  se  nad  pravidelným  využíváním  DDH,  děti  jsou  stanoveným
dnem „nuceny“ do jízdy.

Vyhodnotily: učitelky všech tříd              Zpracovala: Mgr. Čedíková 20.6.2017
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 Příloha č.5 Hodnocení keramické dílny „Hliněnka“ 2018/2019

V letošním  roce  pracovalo  v keramické  dílně  51  předškolních  dětí  v 6
skupinách. 
Dvě skupiny vedené p. uč. Cislerovou a to 9 dětí ze třídy Čápů a 9 dětí ze třídy
Rybek. 
Dvě skupiny vedené p.uč. Š. Novotnou, a to 8 dětí ze třídy Motýlků z toho 2 děti
ze třídy Broučci a 8 dětí ze třídy Motýlků.
Dvě skupiny vedené p. uč. Studenou a to 9 dětí ze třídy Žabiček a 8 dětí ze třídy
Broučků. Keramické dílny se konaly v dopoledních hodinách jednou týdně.

Děti se na začátku seznámily s jemnou ker. hlínou a s jejími vlastnostmi.
Prohlédly si vybavení keramické dílny (pec, raznice, válečky, šablony, formičky
…) a byly poučeny o bezpečnosti při práci. Průběžně se seznamovaly s různými
postupy práce s hlínou. 

Ze začátku  modelovaly  základní  prostorové tvary z jednoho kusu hlíny,
později  vytvářely  dvourozměrné výrobky z plátu hlíny a ke konci  škol.  roku si
troufly i na prostorové předměty z více kusů hlíny. Problém jim dělalo spojování
hlíny. 

Vítali a loučili jsme se vždy básničkou, při práci jsme používali piktogramy,
poslouchali relaxační hudbu, učili se šetrně a úsporně zacházet s materiály a za
práci jsme odměňovali naše ruce – natírali zvláčňujícím krémem.

Děti tvořily s radostí, vždy se na keramiku velmi těšily. Vytvářely výrobky
podle různých šablon a návodů učitelek, ale vždy zapojovaly svou tvořivost a
fantazii. Vznikala krásná díla, která si děti odnášely domů a potěšily své blízké.
Jsou k vidění i na fotogalerii MŠ–Rajče. Na poslední KD si děti vytvořily výrobky
dle své fantazie. 

Témata výrobků se řídila podle českých tradic (Vánoce, Velikonoce,..), ročních
dob a svátků.
Letošní školní rok pracovaly s dětmi tři učitelky.

Během tvoření jsme naplňovali tyto kompetence:
 znát dohodnutá pravidla chování ve skupině
 vykonávat jednoduché činnosti podporující zdraví
 vytvořit si pozitivní vztah k umění
 odhadovat, kdy potřebuje pomoc dospělého
 dodržovat základní společenské normy komunikace

Vypracovala: Pavla Studená
červen 2019
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Příloha č.6 Hodnocení projektu České obce sokolské

„SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY“„SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY“
Školní rok 2017/2018Školní rok 2017/2018

 Naše MŠ se vNaše MŠ se v  letošním roce do tohoto projetu přihlásila poprvé.letošním roce do tohoto projetu přihlásila poprvé.
 Cvičily všechny třídy MŠ, zapojilo se všech 136 dětí.Cvičily všechny třídy MŠ, zapojilo se všech 136 dětí.
 Děti se věnovaly sportovním aktivitám vDěti se věnovaly sportovním aktivitám v  pěti oblastech: pěti oblastech: 

přirozená cvičení–atletika
obratnost–gymnastické dovednosti
manipulace s míčem
rozvíjení poznání
netradiční činnosti

 Cílem projektu bylo vzbuzení zájmu o aktivní sportování a pomocí pohy-
bových dovedností a rozvíjení poznání objevování světa. Tento cíl se nám
podařilo naplnit. Děti se zdokonalovaly v pohybových dovednostech, učily
se provádět cviky správným způsobem, zkoušely různé stupně obtížnosti
cviků podle věku,  plnily  zadání  ze sešitů–poznávaly,  vytvářely,  učily  se
hrát fér, být ohleduplné.

 Sportovaly s chutí, v průběhu roku pracovaly se svými sešity, barevně roz-
lišenými  podle  věku  dětí,  kam  si  vylepovaly  samolepky  za  splnění
dovednosti, mohly v nich omalovávat, plnit úkoly.

 Během roku učitelky na třídách několikrát zařadily tematickou část zamě-
řenou na sport a stále děti motivovaly k výkonům a dovednostem.

 Děti se naučily básničky ze sešitů a píseň od Sokolíka Pepíka, prezen-
tovaly  je  na  společném odpoledni  s rodiči  v rámci  Dne  rodiny  v květnu
2018, které bylo vyvrcholením celoročního snažení. (I když nám nepřálo
počasí a aktivity jsme museli improvizovaně přesunout do vnitřních prostor
MŠ).

 V závěru roku jsme na Českou obec sokolskou zaslali hodnocení našeho
projektu na jehož základě byly děti odměněny diplomem, medailí a propa-
gačními  předměty  projektu.  MŠ  jako  celek  obdržela  diplom  za  účast
v projektu.

 I když se nám projekt líbil a splnil očekávání, do dalšího ročníku se v na-
stávajícím školním roce hlásit nebudeme. V našich věkově heterogenních
třídách je cvičení a plnění zadání ze sešitů pro 3 různé věkové kategorie
náročné. Dovedeme si  cvičení ideálně představit  ve věkově homogenní
třídě,  kde všechny děti  cvičí  stejnou dovednost.  Toto  odůvodnění  jsme
ČOS zaslali s návrhem na inovaci. Pokud pravidla a věkové rozdělení zů-
stane ze strany ČOS i nadále stejné, zapojíme se opětovně a RÁDI do
projektu za 3 roky, až se obmění děti v MŠ. (Bude-li nabízen)

Zpracovala: Bc. Irholcová, červen 2018
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Příloha č.7 Hodnocení SBĚR HLINÍKU–Pomoc Jiříkovi 2018/19
V naší MŠ 4. rokem pomáháme Jiříkovi z Českých Budějovic, který je upoután na
invalidní  vozík  s vrozenou  vývojovou  vadou  centrálního  nervového  systému,
psychomotorickou retardací, aberací osmého chromozomu, což vše spadá pod
DMO (dětská mozková obrna).
Naše MŠ zapojila do sběru HLINÍKU a výtěžek ze sběru putuje na Jiříkovo konto,
ze kterého se hradí zdravotní pomůcky nebo rehabilitace, která probíhá většinou
v Nezvěsticích u Plzně, v Centru Hájek.
Pokud vás zajímá Jiříkův osud a rádi  byste pomohli  i  jinak,  sledujte  jeho FB
stránky POMOC JIŘÍKOVI, kde se dozvíte více.
Sbíráme víčka od jogurtů,  plechovky od piva,  nealko  nápojů,  alobal  atd..(ale
nesbíráme např. plechovky od oliv, kompotů, sáčky od sladkostí, od krmení pro
domácí mazlíčky, které mají ALU povlak pouze uvnitř sáčku).

HLINÍK  MŮŽETE  PŘEDAT  DO  MŠ  V PYTLÍCH  NEBO  TAŠKÁCH
V URČENÝCH TERMÍECH–UVEDEME NA NÁSTĚNKÁCH MŠ

!!!!!!       NOVÁ   PRAVIDLA      !!!!!!!
Z KAPACITNÍCH  DŮVODŮ  VYHLÁSÍME  V PRŮBĚHU  ROKU  2  SBĚROVÉ
TÝDNY,  VY  NÁM  DO  MŠ  PŘINESETE  VÁMI  NASBÍRANÝ  HLINÍK  A  MŠ
USPOŘÁDÁ ODVOZ–UVÍTÁME POMOCNÍKY Z ŘAD RODIČŮ.

TŘIĎTE  PEČLIVĚ–POKUD  JE  V PYTLI  NEHLINÍKOVÝ  OBSAH  (OBSLUHA
ZKOUŠÍ MAGNETEM) NECHTĚJÍ NÁM HO VYKOUPIT A HROZÍ VRÁCENÍM
CELÉHO  NÁKLADU  ZPĚT  DO  MŠ.  STUDUJTE  PEČLIVĚ  ETIKETY  A
SBÍREJTE POUZE HLINÍK. 
Kromě toho, že pomáháme postiženému chlapci, vzděláváme naše děti v oblasti
ekologie a učíme je třídění odpadu a ekologickému myšlení.

PRO JIŘÍKA JSME NASBÍRALI A PRODALI HLINÍK ZA:
2016/2017 1944,- Kč.

2017/2018 3786,- Kč,

2018/2019 4560,- Kč.

        DĚKUJEME   VŠEM, KTEŘÍ  S NÁMI TŘÍDÍ A SBÍRAJÍ     
Zpracovala: Bc. Alena Irholcová, červen 2019
Pomáhali jsme  např. takto:
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Příloha č.8 Hodnocení kulturních akcí a výprav za poznáním
Šk. rok 2018/2019
KULTURNÍ A DALŠÍ AKCE
Pohádky v MŠ – 7 krát
Divadlo Téměř divadelní společnost „Kouzelná píšťalka a labutí pana“                  
20.9. 2018
Divadlo Máma a Táta „Strašidýlko Jaguš“                                                               
24.10. 2018
Divadlo Kašpárek „Křemílek a Vochomůrka“                                                          
14.11. 2018
Divadlo Okýnko „Kouzelná truhlička“ + Mikulášská nadílka                                    
4.12. 2018
Hudební studio Bambini „Hudební pohádka Pat a Mat“                                           
23.1. 2019
Divadlo Zvoneček „Jarní pohádka“                                                                          
26.3. 2019
Divadlo Matýsek „O pyšné žirafě“                                                                            
15.5. 2019

+ Tento rok se osvědčila všechna divadla, s nikým nebyl problém.
+ Velká spokojenost s divadlem Okýnko, které k nám přijelo s pěknou pohádkou 

a mikulášskou nadílkou. Divadlo bylo objednáno pro mikulášskou nadílku i na 
příští školní rok.

Netradiční programy v MŠ – 1 krát
DUO JAKING Bublinkovo-kouzelnické vystoupení                                                  
1.3. 2019

+ Vystoupení bylo pro děti velice zajímavé. Děti nadchly kouzelnické triky i 
tvoření bublin. Na příští rok bylo toto DUO znovu objednáno s novým program. 
Vyhovující pro období karnevalu.

Přírodovědné programy – 2 krát
Ukázka dravců                                                                                                         

8.10. 2018
Policejní pes                                                                                                             

11.6. 2019

Sportovní výpravy – 1 krát
Návštěva Hopsária ( dar MŠ)                                                                                   

3.4. 2019

Polodenní výlet – 3 krát
Letiště Hosín                                                                                                            

12.6. 2019
Pohádková kovárna u Selibova – mladší děti                                                          

18.6. 2019  
Lesní školka u Třísova                                                                                             

18.6. 2019
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+ Výlet na letiště za spolupráce jedno z rodičů byl velice úspěšný a přínosný. 
Každé dítě dostalo dárek v podobě letadla, které si mohly vyzkoušet na přilehlé
louce. V příštím roce určitě výlet zopakujeme.
- Pohádková kovárna oproti výletu před dvěma lety zdražila a kvalita zážitku šla 

mírně dolů. 

Autobusová doprava na akce mimo MŠ
V tomto školním roce se objednávaly autobusy minimálně dva měsíce dopředu. 
Při včasném objednání nebyl problém zajistit i tři autobusy najednou. 

Využití dopravci v tomto roce:
Jihotrans
Dopravní podnik
Stibus

Zpracovala: Bc. Broncová, červen 2019

HODNOCENÍ VÝPRAV ZA POZNÁNÍM 2018-19

 V září vyjely dívky MHD na Srubec, odtud šly krásnou procházkou lesem,
loukou až do MŠ, chlapci měli sportovní dopoledne s Motorem ČB.

 Střední veterinární zemědělská škola a její  školní statek zaujal všechny
předškoláky, Děti viděly spoustu domácích zvířat, zemědělské techniky a
svezly se kombajnem. Prostory zdobily krásné dekorace z podzimních
přírodnin.

 Trochu vázla organizace místních studentů, kteří nás provázeli.
 V listopadu jsme se chtěli  seznámit  s Lesní školkou Srubec, ale nebyly

dokončené poslední úpravy, návštěva odsunuta na jiný termín.
 Prosinec bývá náročný s vánočními přípravami, na muzeum nezbyl čas.
 V lednu navštívily děti Veterinární kliniku S.Vrbné.
 ZŠ Pohůrecká nám umožnila nahlédnout do výuky prvních tříd v únoru.
 Předškoláci navštívili HZS ČB.  Objednaný autobus velmi usnadnil přesun

do města.
 Malé děti měly možnost vidět a prozkoumat hasičské auto, které za nimi

přijelo do MŠ.
 V dubnu  jsme  tradičně  nemohli  vynechat  Křížovou  cestu  na  D.Vodě,

stejně tak nově otevřené Planetárium.
 Školní rok jsme zakončili  výlety do Pohádkové kovárny Selibov (mladší

děti) a do Lesní školky v Třísově jely předškolní děti.
 V jarních měsících probíhal i  plavecký výcvik, bylo mnoho dalších akcí,

pravidelné arte, keramika, atd. Aprílové počasí nám někdy znemožňovalo
vše skloubit a uskutečnit dle našich představ.

Zpracovala: Zajícová Vlasta, červen 2019
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Příloha č.9 Nutriční hodnocení jídelníčku MŠ

HODNOCENÍ JÍDELNÍČKU DLE NUTRIČNÍHO DOPORUČENÍ

ŠKOLA: Školní jídelna při MŠ U Pramene 13, České Budějovice IČO 625 37 750
JÍDELNÍČEK: za měsíc květen 2017
HODNOTITEL: Mgr. Marie Jinková
KHS České Budějovice

Hodnocení polévek:
 Zeleninové  polévky: zařazovány,  ale  zatím  v nižší  četnosti  (7x

z doporučených 12x),  v jídelníčku by  měly převažovat,  a  to  z důvodu zvýšení
příjmu zeleniny

 Luštěninové polévky: zařazovány dle doporučení (doporučeno 3–4x)
 Obilné zavářky: zařazovány, pochvala! (4x)
 Kombinace  polévek  s hlavními  jídly: většinou  jsou  zvoleny  vhodné

kombinace polévek s hlavním jídlem (při sestavování jídelníčku dbejte na to, aby
nebyly před sladké a bezmasé pokrmy zařazovány polévky s masem)

Hodnocení hlavních jídel:
 Drůbež, králík: zařazovány četně (6x)
 Vepřové maso: je zařazeno v doporučené četnosti (3x)
 Ryby: zařazovány četně (5x, doporučováno 2–3x), pochvala!
 Bezmasé nesladké  jídlo: zařazeno  méně,  než  je  doporučená  četnost

(2x),  vhodné  by  bylo  obohatit  jídelníček  o  zeleninová,  luštěninová,  zelenino-
luštěninová jídla bez masa

 Uzeniny: zařazena
 Sladké  jídlo: v jídelníčku  zařazeno  více  než  je  doporuč.  četnost  (3x,

doporučeno max.2x)
 Luštěniny: jsou zařazeny dle doporučení, pochvala!
 Nápaditost  pokrmů: většina  pokrmů  je  vyvařována  dle  klasických

receptur

Hodnocení příloh:
 Obiloviny: jsou zařazovány v dostatečné četnosti (10x)
 Houskové knedlíky: nezařazeny

Hodnocení zeleniny:
 Zelenina čerstvá: zařazována dle doporučení, pochvala! Nutno říci, že je

zelenina součástí i každé svačinky.
 Zelenina  tepelně  upravená:  zařazována,  ale  zatím  v nižší  četnosti

(doporučeno 4x)

Hodnocení nápojů:
 Neslazený, nemléčný nápoj–každý den: je k dispozici
 Mléčný nápoj je vždy doplněn možností zvolit si nemléčný: ano

Svačiny a přesnídávky:
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 Luštěninové  a  zeleninové  pomazánky: zařazovány  v dostatečné
četnosti, pochvala (4x, doporučeno 4x)

 Rybí pomazánky: zařazovány v dostatečné četnosti, pochvala!
 Obilné  kaše:  zařazena  pouze  1x  (doporučeno  min.  2x  měsíčně),

doporučuji do jídelníčku doplnit kaše z ovesných vloček, jáhel, kukuřičné krupice,
rýže apod.

 Zelenina a ovoce vždy jako součást svačin: splněno (zohlednit vhodné
kombinace ovoce a zeleniny ke svačinám, tedy ke slané svačině spíše zelenina,
ke sladké svačině spíše ovoce)

 Celozrnné, vícezrnné, žitné pečivo: zařazováno méně (doporučeno 8x
měsíčně)

 Nezařazení uzeniny a paštiky: zařazena!!

Závěr:
 Vedoucí  školní  jídelny se zajímá o možnosti  ozdravení  ŠJ a sleduje moderní

gastronomické  trendy  a  výživová  doporučení.  Doporučuji  do  jídelníčku  více
zařazovat zeleninové polévky (květáková, brokolicová, mrkvová, špenátová aj.),
zeleninové vývary, mixované, pasírované zeleninové polévky (např. rajčatová),
zeleninové krémy.

Jídelníček byl vyhodnocen jako „velmi dobrý“
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Příloha č.10 Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Plán DVPP ve šk. roce 2018/2019
Komunikační dovednosti–učitelky s krátkou praxí
Komunikace s dětmi s nežádoucími projevy chování

Předmatematické a předčtenářské dovednosti u dětí
Další semináře–dle aktuálních nabídek jednotlivých subjektů a dle potřeb 
školy.

Absolovované semináře, školení 
Jméno Termín Název akce Zajišťuje Cena Kč akred.MŠMT
Mgr. 
Novotná Š. 03.10.2018 Studánky víly Rozárky KÚ+Cassiopeia x ne

Studená 16.10.2018
Ekopsychologie: Vývoj vztahu 
k přírodě a život. pr. KÚ JČ kraje x ne

Mgr. 
Novotná Š. 18.10.2018

Komunikace s dětmi s nežá-
doucími projevy chování

Vzděl.centr. Re-
mízka x ano

Bc. 
Dvořáková 09.11.2018 Luční školka v praxi MŠ KÚ JČ kraje x ano
Bc. 
Broncová 03.12.2018 Celým tělem, všemi smysly KÚ JČ kraje x ne
Bc. 
Irholcová

17.1.-
8.11.2019

Kvalifikační studium pro ředite-
le škol a škol. zařízení NIDV Hlinsko 6 500,00 ano

Bc. 
Irholcová 21.05.2019

Změny financování škol od 
1.1.2020 MAS Rozkvět x ano

Cislerová, 
Mgr. 
Novotná Š. 06.06.2019

Grafomotorický kurz pro děti 
předškolního věku MAS Rozkvět X X

Další vzdělávání nepedagogických pracovnků
2018/2019

Jungová 14.09.2018
Hygienické požadavky ve 
stravování

MM Č. Budě-
jovice x x

Vypracovala: Bc. Irholcová, září 2018, průběžně aktualizováno

Upraveno: červen 2019
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Příloha č.11 Zpracované tabulky INDI a dotazníku pro rodiče

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče

 ano ne nevím

1.
Zapsali jsme své dítě do této MŠ, protože se nám líbí 
její program podpory zdraví.

69 7 6

2.
Zajímáme se o kurikulum podpory zdraví (vzdělávací 
program MŠ), třídní kurikulum (třídní vzdělávací plán).

62 8 12

3.
Jsme informováni o tom, že MŠ vede o pokrocích a 
rozvoji našeho dítěte písemné záznamy.

73 1 8

4.
Můžeme do těchto záznamů nahlížet, radit se nad 
nimi s učitelem/učitelkou.

63 1 18

5.
Pokud chceme řešit nějaký problém našeho dítěte, 
obracíme se na učitele/učitelku s důvěrou.

78 0 4

6.
Vztah učitele/učitelky k dítěti je partnerský, s porozu-
měním a vcítěním se do aktuální situace (pocitů) dítě-
te.

73 1 8

7.
Přivítali jsme možnost adaptace dítěte na docházku 
do MŠ spolu s blízkou osobou. 

57 11 14

8. Máme možnost pobývat s dítětem ve třídě. 43 9 30

9.

V případě potřeby jsme učitelem/učitelkou informováni
o odborných pracovištích, která nám mohou po-
skytnout podporu při vzdělávacích nebo výchovných 
obtížích našeho dítěte.

55 4 23

10.
Umístění našeho dítěte do věkově smíšené třídy po-
važujeme za přínosné pro jeho vývoj i učení.

73 5 4

11. Dítěti většinou jídlo v MŠ chutná. 80 0 2

12. Dítě má možnost se kdykoliv v průběhu dne napít. 77 0 5

13.
Ve vztahu ke správné výživě jsme spokojeni se 
složením jídelníčku.

79 1 2
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14.
Podle našeho mínění má dítě v MŠ dostatek příleži-
tostí ke spontánnímu pohybu.

75 1 6

15.
Podle našeho mínění jsou vycházky (pobyt venku) 
dostatečně dlouhé a pro děti zajímavé.

73 1 8

16.
Když dítě v MŠ při odpoledním odpočinku neusne, 
může po půl hodině z lůžka vstát.

21 5 56

17.
Dítě má v MŠ dostatek času a vhodných hraček pro 
hru.

81 0 1

18. MŠ dítěti nabízí dostatek podnětů pro rozvoj myšlení. 79 0 3

19. MŠ pěstuje přátelské vztahy mezi dětmi. 77 0 5

20.
Dítě má možnost nám ukázat, s čím si celý den hrálo, 
co vytvořilo.

75 2 5

21. Vidíme, že je v MŠ čisto, uklizeno. 82 0 0

22. Třídní schůzky nás zajímají, proto se jich účastníme. 79 1 2
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Mateřská škola U Pramene 13
370 06 České Budějovice

Telefon 387 204 208
IČO 625 37 750

Ředitelka školy: Bc. Alena Irholcová
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Č.Budějovice

Číslo účtu: 2598184359/0800, účet stravné:
101312521/0800

www.msupramene.cz
ms_upramene@centrum.cz
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