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AUTOEVALUA ČNÍ  ZPRÁVA 
za školní rok 2019-2020  

 
1/ Základní údaje o škole, charakteristika školy za  hodnocené období 

 
Název školy:  
 

Mateřská škola U Pramene 

Sídlo školy dle ZL :  U Pramene 1882/13  
370 06 České Budějovice 

Statutární orgán, ředitel MŠ:  
 

Bc. Alena Irholcová – ve funkci od 
1.8.2019 

Zástupce statutárního orgánu:  
 

Bc. Hana Broncová 

IČ:  
 

625 37 750 

IZO:  
 

107 530309 

Adresa datové schránky: 
 

mthx2xw 

Kapacita školy:  Mateřská škola – 123 dětí  
Školní jídelna – 136 dětí 

Adresa www stránek:  
 

www.msupramene.cz 

E-mailová adresa:  
 

ms_upramene@centrum.cz 

Zřizovatel školy:  
 

Statutární město České Budějovice 

 
 

 MŠ se nachází v okrajové části Českých Budějovic 
 zahájení provozu MŠ v roce 1978 
 od 11.1.2010 je v provozu nová přístavba dvoupodlažního pavilonu 
 pavilonový typ zařízení – 4 pavilony třídy, 1 pavilon hospodářský 
 průkaz energetické náročnosti budovy: D - méně úsporná 
 stravování pro děti a zaměstnance MŠ zajišťuje vlastní kuchyně  
 MŠ je obklopena velkou zahradou se vzrostlými stromy, stíněnými 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“ 
 Od r. 2018 se MŠ zapojuje do projektu ŠABLONY, podporovaného MŠMT, EU, 

Evropskými strukturálními fondy a investičními fondy OP Výzkum, vývoj a 
vzdělávání. 
 

Počty dětí ve školním roce 
5 tříd v provozu - kapacita MŠ: 123 dětí  

třída „Čápi“ věkově smíšená od 3 do 7 let: 24 dětí 
třída „Rybky“ věkově smíšená od 3 do 7 let: 24 dětí 



třída „Broučci“ věkově smíšená od 3 do 7 let: 25 dětí 
třída „Motýlci“ věkově smíšená od 3 do 7 let: 25 dětí 
třída „Žabky“ věkově smíšená od 3 do 7 let: 25 dětí 

Průměrná docházka dětí do MŠ: 78,27% od září do února /po koronakrizi květen - červen 
65,59%/. 
Zřizovatelem byla povolena výjimka z počtu dětí: ve třech třídách 25 dětí 

 

2/ Personální údaje 
 

 Kolektiv školy tvoří 10 učitelek a ředitelka školy, školnice, 3 uklízečky, 
4 zaměstnanci školní kuchyně, 1 školní asistentka a ekonomka MŠ. 
Celkový počet zaměstnanců je 20. 
K 31.8.2020 má MŠ 2 učitelky na mateřské a rodičovské dovolené, po dobu jejich 
nepřítomnosti jsou do stavu přijaty 2 učitelky na zastupování. 

 Odborná způsobilost: každý zaměstnanec je pro svou práci plně kvalifikován. 
 všechny učitelky mají minimálně střední odborné vzdělání, obor učitelství 

pro mateřské školy nebo předškolní a mimoškolní pedagogika 
 3 učitelky mají vysokoškolské vzdělání bakalář, obor Učitelství pro MŠ 
 1 učitelka má vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru Vychovatelství 

se zaměřením na výchovu ke zdraví 
 jedna bakalářské, obor Arteterapie 
 jedna učitelka bakalářský obor Učitelství pro MŠ studuje 
 jedna zahájí studium od nového školního roku 

 Délka praxe u učitelek je: 
       36 let, 31 let, 27 let, 25 let, 20 let, 16 let, 7 let, 6 let, 5 let, 2 roky, 2 roky 
 
 Věková struktura pedagogických pracovníků: 
Věk  

 
30 a méně 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 – a více 

Počet - 
učitelé MŠ 

4 0 3 4 0 

 
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou ženy, stejně tak i provozní zaměstnanci a 
zaměstnanci školní stravovny. 
Deset učitelek má plný pracovní úvazek, jedna učitelka pracuje na dva pracovní 
poměry – úvazek 40,3 % jako učitelka, úvazek 50 % jako školní asistent z projektů 
ESF Šablony II. 
 Ve školní stravovně pracuje vedoucí  ŠS /úvazek 56,25 %/, hlavní kuchařka /100 

%/, kuchařka /75 %/ a pomocná pracovnice /100 %/, kolektiv je stabilizovaný. 
 Na provozním úseku pracuje jedna osoba na dva pracovní poměry - školnice a 

uklízečka /50 + 50 % úvazku /, a další tři zaměstnankyně na pozici úklid s úvazky 
100 %, 50 % a 12,5 %. 

 Na velmi dobré úrovni je týmová spolupráce celého kolektivu zaměstnanců, vztahy 
jsou na partnerské úrovni. 

 

3/ Další vzd ělávaní pedagogických pracovník ů 
 Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle plánu a nabídek 

akreditovaných středisek. Během škol. roku byl plán aktualizován. Viz. příloha č. 7. 
 Ředitelka školy se od února 2019 vzdělávala v Kvalifikačním studiu pro ředitele 

škol a školských zařízení /NIDV Hlinsko/, dokončeno v listopadu 2019. 



 Učitelky se věnovaly samostudiu, studovaly RVP, Kurikulum MŠPZ, Zákoník  
práce, odbornou literaturu /nové publikace pořízeny díky financování z ESF 
Šablony II/, odborné časopisy, vyhledávaly náměty na internetu, účastnily se 
několika webinářů z různých oblastí vzdělávání dětí.  

 Intenzivně samostudium probíhalo zvlášť v době uzavření MŠ z důvodu 
koronakrize od března do května 2020 v rámci Home Office. 
 

4/ Údaje o p řijímacím řízení k p ředškolnímu vzd ělávání 
 

 Za změněných a upravených podmínek oproti předešlým rokům proběhl ve dnech 
4. a 5. května 2020 distanční zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 
2020/2021. Přes elektronický portál Magistrátu města Č. Budějovice 
https://zapismscb.c-budejovice.cz/ se do naší MŠ v termínu 6.4.-30.4.2020 
přihlásilo 65 dětí a v konečné fázi jich bylo 23 přijato v době zápisu, z toho si 3 děti 
v naší MŠ budou plnit povinnou předškolní docházku formou individuálního 
vzdělávání, 6 dětí bylo přijato mimo zápis. 

 Z počtu 65 hlásících se dětí nebylo vyhověno 15 žádostem, 20 dětí se podařilo 
umístit do jiných MŠ. 

 Rodiče získali informace o MŠ na webových stránkách MM Č. Budějovice, na 
informačních plakátech a stránkách MŠ, vydaný informační časopis o MŠ 
„Pramínek“ si pak vyzvedli při červnových informačních schůzkách, kdy už bylo 
umožněno za zpřísněných hyg. podmínek setkávání určitého počtu lidí na jednom 
místě.  

 Z důvodu pandemie Covid 19 se nekonal Den otevřených dveří, ten proběhl 
v červnu po individuální dohodě rodičů a vedení MŠ.  

 
5/ Charakteristika vzd ělávacího programu, cíle a priority za t říleté 
období realizace školního kurikula 2019-2022 

 MŠ nadále pracuje podle alternativního programu Škola podporující zdraví. 
 V září 2019 byl s nástupem nové ředitelky inovován tříletý školní vzdělávácí 

program na období 2019-2022 s názvem “Učíme se hravě, jak se žije zdravě”.  
 Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a závazným dokumentem 

je Kurikulum podpory zdraví v MŠ. 
 Projekt byl schválen SZÚ se sídlem v Praze, je certifikovaný na další tříleté období 

a MŠ nadále pokračuje ve vzdělávacím projektu na cestě ke zdraví tělesnému, 
duševnímu a sociálnímu. 

 Snahou školy je pěstovat a kultivovat v dětech kladné vztahy 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.  

 Cílem projektu je podpora zdraví současného a budoucího. 
 V rámci Šablon II. škola realizuje personální podporu – školní asistent. 



 
Součástí projektu je zpracování celoročních projektů: 

 arteterapeutické dílny „Duhová kulička“ 
 dopravní projekt „Co máš dělat na červenou, když se kolem auta ženou“ 
 zpracování projektu keramické dílny „Hliněnka“ 
 seznamování s cizími jazyky „Cizí jazyky do našeho života patří“ 

 
6/ Analýza podmínek Formálního kurikula /FK/ 
Kvalita podmínek vzdělávání 
• Klima ve všech třídách je příznivé, vztahy kamarádské, vzájemně respektující, 

atmosféra ve třídách se začíná díky snižování počtu dětí /24 místo 28 zapisovaných/ 
zlepšovat, což se začíná příznivě projevovat na klimatu třídy.  Zásluhu lze připsat i 
přítomnosti školního asistenta, který je každý den k dispozici v jedné z pěti tříd. 

• Jsou akceptována pravidla komunikace mezi učitelkou a dětmi, mezi dětmi navzájem, 
učitelky se snaží zapojovat prvky efektivní komunikace. 

• Třídy mají dostatečné prostory pro hru dětí, funkční zázemí pro učitelky a další 
zaměstnance, každá třída disponuje sklady a prostory pro ukládání pomůcek. 

• Vnitřní interiér je barevně sladěn, v letních měsících bylo nově vymalováno, bylo 
provedeno vyčistění koberců a podlahových krytin, celkový vzhled je příjemný, 
nábytek je výškově přizpůsobený dětem od tří do sedmi let. 

• Děti mají k dispozici dostatečné množství hraček – pro obě pohlaví, pro různý věk, 
doplňování učebních pomůcek je prováděno průběžně. Dle hodnocení učitelek se 
spíše potýkáme s nedostatkem místa pro umisťování nových hraček a učebních 
pomůcek, je třeba dovybavit nábytkem. 

• Každá třída má své pískoviště s ochranou plachtou a stínícími pergolami. 
• Venkovní pítka se využívají stále, mimo zimní měsíce, kdy je zajištěn pitný režim 

teplým nápojem na krytých terasách u tříd. 
• Ve třech třídách jsou v provozu čističky vzduchu, v nové budově je (ve třídě Motýlků) 

v provozu od června 2018 klimatizace. 
• Všechny třídy mají nainstalovány bezpečnostní zvonky s kamerami. 

 
Kvalitu podmínek se dařilo zlepšovat tím, že: 

 učitelky maximálně využívaly dostupné učební pomůcky, navzájem si mezi třídami 
půjčovaly materiály, hračky, literaturu, vyměňovaly si námětníky a své zkušenosti i 
poznatky ze seminářů. Je veden přehled učebních pomůcek na třídách a je 
k dispozici i celému kolektivu 

 mnoho učebních pomůcek bylo zakoupeno díky finanční podpoře z ESF Šablony 
II 

 učitelky se zúčastňovaly seminářů a školení podle svých zájmů a potřeb školy – 
např. 3 učitelky absolvovaly seminář Syndrom vyhoření. V projektu Šablony II se 
dvě učitelky účastnily šablony Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků škol, 
s tématem matematická a čtenářská pregramotnost 

 proběhlo několik projektových dní z projektu Šablony II, ve škole i mimo školu 
 uč. používaly techniky efektivní komunikace 
 učitelky vedly děti k šetrnému zacházení s hračkami, k ukládání na své místo 
 učitelky spolupracovaly s rodiči při řešení problému rozbité učební pomůcky, 

hračky a při údržbě jízdních prostředků z dopravního hřiště 
 uč. k tematickým částem upravily a s dětmi dotvářely inspirující prostředí, 

využívaly navozené atmosféry k motivaci dětí a snáze tak vedly děti k učení 
nápodobou a prožitkem 



 učitelky vedly děti k hospodárnému zacházení s výtvar.  materiály 
 učitelky vyhledávaly materiály a námětníky na internetových portálech 
 počítač učitelky využívaly k doplnění materiálů a k vedení záznamů o dětech 
 otázky ve zpětné vazbě se týkaly organizace školy, plánování, komunikace uvnitř 

MŠ i s rodiči dětí, vzdělávaní dětí a zaměstnanců i návrhů ke změně a vylepšení 
stávajícího stavu 

 učitelky měly možnost konzultovat svůj názor s ostatními a společně hledat 
optimální cesty ke změně nebo potvrzení pokračování v cestě současné 

 do programu vzdělávání bylo zařazeno více vzdělávacích aktivit ve zdravotně 
preventivní oblasti, bohužel se většina z nich kvůli uzavření MŠ při koronakrizi 
nemohla uskutečnit 

 v průběhu roku se každá třída zabývala pěstitelským činnostem. Děti sely, sázely 
zeleninu, bylinky na svém třídním pozemku a učily se o rostliny pečovat. Proběhla 
oprava a údržba zeleninových záhonků, ve třídě Žabky p. učitelky spolu s dětmi 
zhotovily zeleninový záhonek z palet 

 děti se učily poznávat a zpracovávat byliny z bylinkové zahrádky, z louky a okolí 
MŠ, připravovaly a ochutnávaly bylinkové čaje 

 v době koronakrize paní učitelky vybudovaly v MŠ „luční koutek“ s popisky 
rostoucích rostlin 

 děti se učily v různých přirozených situacích (mimo nejmladší děti, které se 
dovednost učí) si poradit, vyřešit situaci, rozhodnout se, najít správný postup 
 

Práce pedagogů. 
Učitelky: 

 dbaly na vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit přiměřeně k věku a 
potřebám dětí 

 prováděly sebehodnocení průběžně, na konci školního roku     
 zpracovaly dle evaluačních kritérií Evaluační zprávu za třídu 
 zhodnotily školní projekty 
 využívaly při řízené činnosti formy práce skupinové, individuální a kolektivní 
 při práci s dětmi zařazovaly v co největší míře prožitkové, situační a kooperativní 

učení 
 pravidelně zařazovaly komunitní i diskusní kruh, každá třída měla své rituály 
 týmově spolupracovaly, společně plánovaly, setkávaly se na týmových poradách, 

doplňovaly se v tematických blocích, předávaly si poznatky ze školení a seminářů 
 dbaly na to, aby postupy a metody práce vedly k naplňování cílů, které si stanovily 
 respektovaly individuální tempo různých věkových skupin  
 spolupracovaly soustavně s rodiči dětí, zák. zástupce vedly k zodpovědnosti, k 

vytváření mantinelů a hranic pro dítě i v domácím prostředí 
 při řízené činnosti se osvědčila týmová práce obou učitelek na třídách, kdy podle 

zájmu dětí a jejich biorytmů mohly pracovat každá s jinou skupinou dětí a 
přizpůsobit jim úroveň vzdělávání   

 byly dětem příkladem a děti se učily nápodobou                
 velmi podstatnou a pečlivou část práce věnovaly zpracování SUKů 
 zamýšlely se nad SUKy a prováděly zpracování, filtraci věkových skupin a oblastí i 

poznávacích procesů – dvě nové učitelky byly ředitelkou školy vzdělávány 
v oblasti diagnostiky a SUKů, jako začleňování nové metody do vzdělávání dětí v 
MŠ z projektu ESF Šablony II                                                                                         

 učitelky využily nabyté znalosti ze školení logopedie a prováděly s dětmi 
preventivní logopedické činnosti 

 je třeba zmínit i práci učitelů a ostatních zaměstnanců v době uzavření MŠ kvůli  
epidemii Covid-19 – učitelky a školní asistentka připravovaly a distribuovaly 
rodičům dětí náměty na tvořivé a vzdělávací aktivity, zasílaly motivační videa, 



komunikovaly s dětmi prostřednictvím rodičovských mailů, věnovaly se doplnění a 
výrobě pomůcek, didaktických materiálů, samostudiu, sledovaly webináře, a 
v neposlední řadě spolu s ostatními zaměstnanci školy i šily roušky pro klienty a 
zaměstnance Domů pro seniory na Dobré Vodě a Emauzech na Dobré Vodě. 
 

 
7/ Průběh a výsledky vzd ělávání 
 
Podklady, poznatky pro hodnotící zprávu byly získány z: 
     a/ Evaluace třídních kurikul, třídního ročního plánu. 
     b/ Výsledků kontrolní a hospitační činnosti. 
     c/ Z výsledků tabulkového šetření INDI /1x za tři roky/, SUKů. 
     d/ Z evaluace Pedagogické rady – aktivní zpětná vazba. 
     e/ Z 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 2019-2022. 

 Hlavní téma formálního kurikula bylo: „Učíme se hravě, jak se žije zdravě“. 
 V rámci školního kurikula ve školním roce bylo zpracováno 30-38 tematických 

částí z 5 podtémat, uvedených ve ŠVP: Identita, Společenství, Příroda, Aktivita, 
Zdravý životní styl. 

 Další témata byla zpracována v elektronické podobě jako forma distančního 
vzdělávání a v době uzavření MŠ z důvodu koronakrize zasílána rodičům, aby 
mohli s dětmi pracovat. 

 Tematické bloky doplňovaly vycházky, exkurze, výstavy, interaktivní výstavy, 
pokusy, vaření, pečení, pěstitelská činnost a také několik projektových dní 
z projektu ESF Šablony II. 

 Každá třída si organizovala tzv. třídní akce, dle zájmu a zvolených témat, např. 
návštěva muzea – Výstava hub, maminky s miminky, svatomartinské odpoledne 
s rodiči, návštěva keramické dílny, ukázky hodiny cizího jazyka v ZŠ, fotbalová 
rozcvička, ukázka hry na hudební nástroje, návštěva myslivce v MŠ, návštěva 
zahradníka, pořízení akvária a rybiček... 

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

 Úroveň klíčových kompetencí dětí učitelky průběžně ověřovaly, hodnotily a 
v letošním roce výjimečně u mladších dětí pouze 1x do roka a u starších dětí 2x 
do roka zaznamenávaly za pomoci autoevaluačního nástroje SUKy (Sdružené 
ukazatele dosaženého vzdělání formálního kurikula). 

 Dle zjištění se ve všech činnostech se 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, exkurze, ukázky zajímavé činnosti.    

 Letos byly k dispozici dvě interaktivní tabule, s kterými se děti seznámily a měly 
možnost na nich pracovat v rámci vzdělávací nabídky. Dle vyjádření učitelek se 
tabule využívají převážně ve třídách, ve kterých jsou nainstalovány, o jejich využití 
ostatními třídami příliš velký zájem není. Byly by mnohem lépe využitelné, kdyby je 
měly učitelky k dispozici na každé třídě. /zahrnuto do investičního záměru na další 
roky/. 

 Byl zájem o pěstitelské činnosti na třídních zahrádkách, v jedné třídě si děti 
s učitelkami v projektovém dni vyrobily záhonek z dřevěných palet. 



 V každé třídě třídíme odpad do odpovídajících nádob.              
 Nabídka programů byla velmi bohatá, i když se velká část aktivit nemohla kvůli 

pandemii Covid 19 uskutečnit. /každá aktivita byla přeobjednána na nový termín 
v novém školním roce./. 

 
Způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání 

 Formální kurikulum svými 5 podtématy ve ŠVP zahrnovalo okruhy z oblasti 
biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. 

 Podtémata v ŠVP byla pro učitelky závazná, stejně tak jejich obsah, činnosti a 
cílové kompetence. 

 Učitelky si z podtémat ve ŠVP zpracovávaly tematické části a zaznamenávaly je 
do ŠVP, vzniká tak ucelený přehled probíraných TČ za období tří let. 

 Učitelky měly dostatek prostoru k vlastní tvořivosti a improvizaci. 
 Vybrané tematické části učitelkám vyhovovaly, měly možnost téma doplňovat i 

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

za poznáním, divadla, koncerty, už zmiňované projektové dni, ale i různé 
kostýmové převleky k danému tématu, experimentování, pěstování rostlin na 
záhonku… 

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

 V řešení konfliktních situací mezi dětmi byly učitelky „pomocnými řešiteli“ a učily 
děti umět se domluvit, přijmout kompromis, chovat se empaticky, vyjádřit svůj 
vlastní názor. 

 Na základě zkušeností je vytvořen postup řešení šikany, který je popsán v části 
ŠVP roční, Z8. 

 V komunitním kruhu byl dáván všem dětem prostor pro vyjádření. 
 
Výsledky vzd ělávání  

 Již sedmým rokem byl využit autoevaluační nástroj SUKy MŠ, který je určen k 
vyhodnocování dopadů formálního kurikula na pokroky dětí v mateřských školách 
podporujících zdraví (MŠPZ). 

 Nedaří se nám upravit, přizpůsobit autoevaluační program SUKy na podmínky 
naší školy, konzultováno s garantem projektu SZÚ Praha, zatím tato možnost 
není. 

 Ředitelka MŠ se zúčastnila semináře ČŠI „Tvorba ŠVP v Inspisu“. MŠ podporující 
zdraví má v ŠVP taková specifika, že prozatím není možné zadat ŠVP do portálu 
ČŠI Inspis. 

 Uspořádání Suků odpovídalo podtématům (podle hledisek: identita, společenství, 
aktivita, změny v přírodě, ZŽS), resp. cílovým kompetencím. 

 Autoevaluační nástroj SUKy MŠ nám umožňoval vyhodnocování na úrovni 
individuální a na úrovni třídy a školy. 

 V letošním roce se dosažené výsledky vzdělávání u předškolních dětí, které 
opouštěly MŠ, pohybovaly v rozmezí 55,78% až 100%. /viz tabulka SUKY 
2019/2020 v příloze/ 

 U dosažení nižší úrovně, tj. 52,67 – 91,11 %, byl rodičům doporučen odklad školní 
docházky. OŠD celkem z celé MŠ udělen 10 dětem. 

 Dalším ukazatelem naplňování kompetencí jsou portfolia dětí – přehledy vývoje, 
úroveň výtvarného projevu, testy školní zralosti, grafomotoriky. 



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

 Pro děti s odkladem školní docházky zpracovaly učitelky plány dalšího rozvoje 
dítěte dle doporučení PPP a pracovaly podle nich na maximálním zlepšení a 
dosažení příslušných kompetencí. 

 V uplynulém roce se v MŠ nevzdělávalo žádné dítě se SVP vyžadující individuální 
vzdělávací plán. 

 Předškolní děti /opouštějící MŠ/ si ve vzdělávacích činnostech osvojovaly patřičné 
klíčové kompetence a jsou vybaveny pro další vzdělávání v ZŠ.   

 Pro předškoláky byly od listopadu 2019 realizovány „kluby“, /po předchozím 
souhlasu rodičů/ jako alternativa odpoledního odpočinku. Probíhaly zde aktivity 
didakticky zaměřené na přípravu na vstup do ZŠ. 

 Učitelky vytvořily na začátku školního roku roční plán pro svou třídu na základě 
evaluace třídy a SUKů. 

 Některé děti mají, i přes spolupráci s rodiči, rezervy ve správném držení tužky. 
 Správné držení tužky není upevněno, a nebo je již chybně fixováno /zvláště u dětí 

přecházejících do naší MŠ z jiných škol/, děti si ale při upozornění chybu 
uvědomují a úchop tužky opraví.  

 U některých dětí není plně automatizován úchop lžíce a příboru. 
 Na některých třídách se méně daří udržet klid a čistotu při stolování. 
 Přirozeně zvládají hygienu a sebeobsluhu, na hygienu byl kvůli koronakrizi kladen 

obzvlášť velký důraz – vyžadovalo spolupráci s rodiči, zlepšila se úroveň 
stolování. 

 Umějí nebo se pokoušejí samostatně vyjádřit smysluplnou myšlenku, pocit.    
 Zaujímají své postoje a názory, umí s nimi pracovat a přiměřeně se prosadit. 
 Komunikace byla na konci školního roku na výborné úrovni. Všechny děti se 

zapojovaly, jejich komunikace byla smysluplná, věty rozvinuté s bohatou slovní 
zásobou. Z většiny dětí vyzařovala jistota a sebedůvěra. 

 Některé děti stále navštěvují logopedii a nemají při nástupu do ZŠ zcela správnou 
výslovnost, důvodem k OŠD byla i přetrvávající patlavost dětí. 

 Některé děti, i přes intervence učitelek k rodičům, naopak logopedii stále 
nenavštěvují, ačkoliv to úroveň jejich mluvního projevu vyžaduje. 

 Ve třídách byla pravidelně zařazována logopedická prevence, učitelky rodiče stále 
upozorňovaly na zvýšenou logoped. péči, ale někdy zvládnuto nebylo. 

 Děti se mezi sebou snažily dodržovat pravidla, na kterých se při vytváření podílely. 
 Předškolní děti se po obědě, v tzv. klubu, věnovaly individuálním či skupinovým 

vzdělávacím aktivitám zaměřeným na přípravu do školy, na zvládnutí a 
upevňování kompetencí. 

 V klubech plnily děti úkoly z pracovních listů, věnovaly se výtvarným, pracovním, 
hudebním a jazykovým činnostem. 

 Předškolní děti, které přicházejí z jiných MŠ, potřebují zvýšenou péči v oblasti 
manipulace s materiály a pomůckami. Nejsou zvyklé pracovat samostatně, 
nedokáží řešit zátěžové situace v běžných činnostech a vyžadují pomoc učitelek. 

 Děti, které jsou u nás v MŠ od 3 let, jsou přizpůsobivé, mají zvládnuté 
kompetence, myšlení je na dobré úrovni. Intenzivní, dlouhodobá práce učitelek 
s dětmi je efektivní. 

 Proškolené učitelky, v rámci vzdělávání z projektu EU Šablony, v prevenci 
logoped. vad se věnovaly individuálně a skupinově logoped. činnostem, další 
učitelka LOGO kurz absolvovala v srpnu 2020. 
 
 



 

8/ Projekty ESF Šablony II 
MŠ je zapojena do projektu Evropských strukturálních fondů Šablony II.  Projekt běží od 
1. 9. 2018 do 31. 8. 2020. Z důvodu uzavření MŠ v době koronakrize bylo na MŠMT 
zažádáno o prodloužení projektu, aby se stihly realizovat všechny šablony. Žádosti bylo 
vyhověno a ukončení Šablon II je nastaveno na 31.10.2020. 

MŠ v Šablonách II realizovala, nebo ještě do konce října 2020 bude realizovat tyto 
šablony: 

• Personální šablonu Školní asistent /úvazek 0,5 po dobu 26 měsíců/ 
• Projektové dny v mateřské škole /celkem 11 PD/. Např. cizí jazyky, myslivost, za 

liškou do lesa, knihovna a čtenáři v MŠ, draví ptáci v MŠ, sportovní dopoledne v 
MŠ, baseball v MŠ, cannisterapie v MŠ, pečujeme o zoubky v MŠ atd. 

• Projektové dny mimo MŠ /celkem 5/. Pohádková kovárna Selibov, ekocentrum 
Semenec, lesní školoka Třísov. 

• Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ /2x šablona/. Keramika v MŠ, 
sportovní aktivity v MŠ 

• Nové metody ve vzdělávání v MŠ /1x šablona/. SUKy 
• Komunitně osvětová setkávání /4x šablona/ Např. přednáška zdravotní 

záchranářky První pomoc, grafomotorický seminář, školní zralost – beseda pro 
rodiče, workshop o ekzemu u dětí, pro rodiče. 

• Sdílení zkušeností mezi pedagogy mateřských škol /2x šablona/. MŠ Včelná, MŠ 
Nerudova Č. B. 

Díky projektům se mohli pedagogové MŠ vzdělávat a sebevzdělávat v mnoha oblastech, 
měli možnost spolupracovat s odborníky z praxe a zvyšovat si tak své vědomosti a 
poznatky z různých oblastí života. MŠ mohla k realizaci projektových dní zakoupit 
množství zajímavých pomůcek a dovybavit se didaktickým materiálem, knihami, 
hračkami apod. 

Všechny aktivity významně a pozitivně ovlivnily a obohatily vzdělávácí proces v MŠ, děti 
se učily prožitkem, názornou metodou, byly přímými účastníky projektů a mohou 
pracovat s novými a zajímavými pomůckami. 

 

9/ Zájmové aktivity v rámci ŠVP za období 2019-20 
 V   rámci ŠVP probíhaly: 

 Arteterapeutická dílna „Duhová kulička“ – vedla arteterapeutka - učitelka naší 
MŠ 

 Keramika „Hliněnka“ – vedly učitelky naší MŠ 
 Celoškolní dopravní projekt na dopravním hřišti 
 Kluby /alternativní program pro předškolní děti/ probíhaly v době odpoledního 

spánku. 

 



10/ Akce školy 
Akce pořádané MŠ pro děti a rodiče. 

 Setkání s rodiči na zahajovací informační schůzce /červen – pro rodiče nově 
přijatých dětí, září – třídní schůzky/. 

 Grafomotorický seminář pro rodiče s dětmi „Správné držení tužky“ - připravila naše 
pí. učitelka spolu s elementaristkou 1. třídy ZŠ Pohůrecká /financováno z projektu 
ESF Šablony II/ 

 Svatomartinské setkání s dětmi a rodiči s tvořivými s dílničkami. 
 Předvánoční setkání s rodiči ve třídách MŠ. 
 Návštěva dětí v Domě seniorů na Dobré Vodě – kulturní vystoupení. 
 Beseda a konzultace na téma školní zralost – pod vedením p. uč. Bc. Novotné. 
 Proběhl konzultační den pro rodiče dětí na každé třídě. Z důvodu uzavření MŠ 

/Covid 19/ konzultovali převážně rodiče předškoláků, pro něž byl vyhlášen dřívější 
termín, rodiče ml. dětí již konzultace většinou nestihli. Zúčastnilo a mělo zájem o 
konzultaci o svém dítěti celkem 48 rodičů, tj 39,02 % z celkového počtu 123 
zapsaných dětí. /viz tabulka v příloze/ 

 Rozloučení se školním rokem, loučení s předškoláky a pasování na školáky 
s tématem „Hola, hola, škola volá“, plánované na školní zahradě, se z důvodu 
deště uskutečnilo ve vnitřních prostorách MŠ.  

 Další plánovaní akce byly z důvodu koronakrize zrušeny a přesunuty na náhradní 
termín. 
 

Programy pro děti. 
 Tyflokabinet Č. Budějovice s projektem Tyflohlídek - tradiční screeningové 

vyšetření zraku /prevence zrakových vad/.  
 Ukázka práce hasičů – v areálu MŠ 
 Cvičení s lektorkou Katkou – Děti na startu. 
 Zapojení dětí /několik družstev předškoláků/ do florbalového turnaje mateřských 

škol – /z důvodu Covid-19 nedohráno/ 
 Projekt Šablony II – zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ: Keramika – p 

Týmal, sportovní aktivity - p. Faměrová. 
 Kulturní aktivity a Výpravy za poznáním /Viz . příloha č. 5 a 6/ 
 Zdrav. program – „Zdravík a Jedlík“. 
 

Děti se zúčastnily soutěží: 
 Výtvarná soutěž HZS „Požární ochrana očima dětí“ 
 Bupack Č. Budějovice, a.s. – výtvarná soutěž – zdobení kartonových puzzle – 

vítězství 2 dětí /finanční dar pro MŠ ve výši 3500,- Kč/ 
 Zdobení vánočního stromku na radnici MM. 

11/ Spolupráce školy a rodiny, MŠ a ZŠ a s dalšími subjekty 
 Klub rodičů /KR/ v hodnoceném roce pracoval spíše sporadicky /i z důvodu Covid-

19/ 
 Dobře fungovala komunikace elektronickou formou (pro rodiče, kteří udělili 

souhlas) v oblasti předávání informací mezi MŠ a rodiči (akce třídy, informace o 
vzdělávání….) 

 Klub rodičů spolupracoval i se školní stravovnou – vedoucí ŠS zasílala KR mailem 
týdenní jídelníčky k distribuci na maily rodičů. 

 V letošním roce se neuskutečnilo setkání zástupkyň Klubu rodičů, komunikovaly 
převážně osobně při setkávání v MŠ, maily a telefonicky. S vedením MŠ byly 
v kontaktu.  



 Spolupráce probíhala formou přeposílání informací pro rodiče z každé třídy 
samostatně. 

 Spolupráce školy s rodiči byla na velmi dobré úrovni, rodiče byli vstřícní, měli 
zájem o dění v MŠ a rádi se zúčastňovali akcí pořádaných MŠ. Zapojovali se i do 
akcí samotných. 

 Podporovali školu drobným materiálem, pomůckami pro práci dětí a nabízeli 
exkurze, tipy na výlety. Využili jsme různých profesí a zálib rodičů k zajímavým 
přednáškám s praktickými ukázkami pro děti. /včelaření, myslivost, četba v MŠ, 
seznamování s cizími jazyky../. 

 Rodiče byli o dění v MŠ informováni pomocí nástěnek v šatnách školy, maily a na 
webu školy. 

 Učitelky poskytovaly rodičům individuální konzultace dle jejich potřeby a zájmu. 
 Rodiče měli možnost nahlížet do záznamů a portfolií dětí. 
 Proběhly Konzultační dny pro rodiče – rodiče nahlédli do portfolií, záznamů o 

dětech, dohodli se na dalších výchovných a vzdělávacích krocích, na co se 
zaměřit, jak spolupracovat, jakou oblast u dítěte posilovat.                                                                 

 Rodiče zajímal program vedení a zaznamenávání vývoje dítěte pomocí SUKů. 
 MŠ pro rodiče uspořádala Grafomotorický seminář a seminář Školní zralost. 
 Rodiče měli možnost zapůjčovat si odbornou literaturu z učitelské knihovny, dle 

seznamu knih zveřejněných na inform. nástěnkách – příliš nevyužívali. 
 V adaptačním období rodiče využívali možnost být s dítětem v MŠ. 
 Návrhy, stížnosti, nedorozumění, jsme řešili společně s rodiči. 
 O personálních změnách /vedení MŠ, obsazení tříd/ jsme rodiče informovali na 

konci škol. roku a mailovou komunikací. 
 Děti z MŠ se zúčastnily zdobení vánočního stromečku na radničním nádvoří MM. 

 
Spolupráce MŠ a ZŠ 

 Byl vytvořen plán spolupráce MŠ se Základní školou Pohůrecká Č. Budějovice a 
dalšími subjekty.  

 Z důvodu Covid-19 se děti letos nemohly účastnit návštěvy školy před zápisem do 
ZŠ, ani samotného zápisu do ZŠ. Nemohla proběhnout ani tradiční Pramínkiáda 
na školním sportovišti, ani děti ze školní družiny nemohly využít – jako tradičně - 
naše školní dopravní hřiště a hry v areálu MŠ. 

 Vedení MŠ a ZŠ se dohodlo na spolupráci se školním psychologem ze ZŠ 
Pohůrecká. 

 Hodnocení spolupráce viz. příloha č.2. 
 

 
Spolupráce KHS Č. Budějovice 
 Na podzim KHS uspořádala pracovní setkávání členů sítě škol podporujících 

zdraví v Jih. kraji. 
 V době koronakrize bylo s KHS telefonicky konzultováno zavádění 

protiepidemiologických pravidel do života MŠ. 
 
 

12/ Školní stravování 
 Na akce pořádané MŠ připravovaly kuchařky ochutnávky různého druhu, vždy 

s velkým úspěchem u rodičů. 
 ŠS zveřejňovala recepty v menší míře, vhodné bude zamyslet se nad dalšími 

způsoby sdílení zajímavých receptů rodičům, zaměstnancům školy. 
 Nádobí a kuch. potřeby byly doplněny dle potřeb. 



 Jídelníček byl obohacen o nové receptury. 
 V době uzavření MŠ /Covid -19/ pracovaly zaměstnankyně ŠS na „Home Office“ na 

vyhledávání nových receptur, objevovaly nové a doporučené www. stránky o výživové 
problematice, studovaly a sledovaly nové trendy v gastronomii, on-line se proškolily 
v hygienickém minimu. 

 V únoru 2020 proběhl audit školní stravovny. Bylo doporučeno doplnit do kuchyně 
nerezový dvojdřez na domývání zeleniny a umývání rukou, opravit nátěry futer a 
zrenovovat kuchyňský robot, který má oprýskanou barvu na horní odkládací ploše. Je 
třeba pořídit nový vlhkoměr do skladu potravin a hlídat hodnoty vlhkost – byly 
naměřeny vyšší hodnoty. Z dalších doporučení vyplynulo, že je třeba zvýšit přísun 
luštěnin do jídelníčku. Jídelníčky byly pochváleny, označeny za pěkně složené, 
vyhovující. 

 V jarních měsících proběhla ve skladech, sociálním zařízení a přípravných 
kuchyňkách výměna starých původních oken za plastová. 

 

13/ Materiáln ě - technické podmínky vzd ělávání 
 Školní budova - tři pavilony - jsou již 40 let staré a přestávají vyhovovat 

hygienickým normám a požadavkům. Tyto pavilony, postavené z dřevovláknitých 
desek, nutně potřebují rekonstrukci zdiva, výměnu oken, opravu střech, elektrické 
a vodovodní rozvody. Rekonstrukce je již 10 let opakovaně odsouvána. S tím 
souvisí i požadavky ve školní kuchyni – byl zpracován posudek na 
vzduchotechniku – nutná rekonstrukce. 

 Stávající prostory jsou na počet dětí dostatečné. 
 S případnou rekonstrukcí je třeba zohlednit požadavky na různé sklady a úložné 

prostory. 
 Nevyhovující je procházení dětí do třídy Žabek přes školní kuchyni. /výstavba 

spojovací chodby??/ 
 V novém pavilonu slouží multifunkční ateliér, je vybaven specifickým výtvarným 

materiálem, audio technikou k zaznamenávání zvukových dětských projevů, 
pomůckami k testování, knihovnou, maňásky, interaktivní tabulí a tělovýchovnou 
sestavou. Vedle ateliéru je místnost s keramickou pecí a policemi na sušení a 
uskladňování keramických výrobků a pomůcek. 

 Jsou využívány dvě interaktivní tabule, jedna mobilní pro třídu Rybek a Čápů, 
druhá zabudovaná v ateliéru u Motýlků. 

 Materiální vybavení tříd, ale i provozu /kuchyně, úklid/ je na velmi dobré úrovni. 
Dle hodnocení se potýkáme spíš s nedostatkem prostoru. 
 

Opravy a udržování na zařízení. 
 Probíhají průběžně, dle plánu oprav. 
Opravy většího rozsahu uskutečněné převážně v letních měsících: 
 Výměna oken v kuchyňkách, skladech a WC v hospodářském pavilonu. 
 Oprava vjezdové brány do hospodářského pavilonu. 
 Oprava zdi z vjezdové brány do hospodářského pavilonu. 
 Instalace pisoárů do dětských umýváren ve třídě Čápi a Žabky. 
 Malování šaten, chodeb, spojovací chodby, skladů a chodeb ve školní stravovně 

po výměně oken. 
 Oprava kanalizačních vpustí a betonových ploch na příjezdové cestě do 

hospodářského pavilonu. 
 Oprava fasády a podlahy na rampě u školní stravovny. 
 Oprava vodoinstalace a podlah po havárii vody v červenci 2020 ve třídě Žabky. 

 



14/ Sponzo ři 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. 
 Finanční dar MŠ obdržela od firmy BUPAK – výhra ve výtvarné soutěži s obrázky 

na kartonových puzzle. 
 

15/ Závěry a další kroky 
 Seznamovat rodiče s portfoliem dětí /dle potřeby, průběžně/. 
 Zapůjčovat rodičům odbornou literaturu a doplnit stávající stav knihovny. 
 Seznámit rodiče se základními informacemi o tom, co by jejich dítě mělo zvládnout 

před vstupem do základní školy. /Desatero předškoláka/ 
 Spolupracovat s rodiči, seznámit je s vedením záznamů, které na každé dítě v MŠ 

zpracováváme, GDPR. 
 Využít prodloužení Šablon II o 2 měsíce, pokračovat v personální šabloně Školní 

asistent, dokončit plánované projektové dny. 
 Zapojit se do projektu Šablony III – získat opět pozici školního asistenta pro MŠ. 
 V řízených činnostech pracovat převážně ve skupinách, maximálně využívat 

překryv učitelek. 
 Dále rozvíjet komunikaci a spolupráci, používat efektivních komunikačních technik 

ve vztahu k dětem a spolupracovníkům. 
 Využít logopedického vzdělání učitelek a provádět ve svých třídách logopedickou 

prevenci  
 / během celého roku/. 
 Zařazovat individuální cvičební prvky vedoucí k správnému držení těla – 

v průběhu celého dne a zaznamenat do TK. 
 Individuálně zařazovat dechové, zdravotní   jazykové cviky. 
 Vzájemně spolupracovat při pobytu venku – střídání částí zahrad, při vycházkách, 

výletech akcí mimo MŠ.  
 Motivovat děti ke zdravému stravování. 
 Pracovat s autoevaluačním nástrojem SUKy - Sdružené ukazatele formálního 

kurikula podpory zdraví v MŠ a maximálně využívat jejich variabilitu k dalšímu 
plánování a individuální práci s dětmi. Seznamovat s ním a jeho možnostmi hlavně 
nové učitelky. 

 V dalším plánování třídy využít výsledků autoevaluačního nástroje SUKy pro 
hodnocení dopadů formálního kurikula na pokroky dětí. 

 Vypracovat pro děti PLPP 1. stupně, u kterých provádíme podpůrná opatření, 
vytracovat Plán dalšího rozvoje pro děti nadané. 

 Pro děti s individuálním vzděláváním připravit soubor pracovních listů s pokyny, 
distribuovat nejdéle do konce září rodinám. Pozvat je na 1. středu v měsíci 
prosinci na schůzku do MŠ k posouzení vývoje dítěte. 

 Věnovat pozornost všem projevům nevhodného chování, při řešení konfliktů, násilí 
a spolupracovat hned s rodiči, s PPP. 

 Vést děti k hospodárnému zacházení s materiály /papírem/a hračkami, při 
poškození spolupracovat s rodiči. 

 Povinné předškolní vzdělávání – vést omluvný sešit, dbát na vzdělávání v době od 
8,00 do 12,00 hod. Řídit se a dodržovat pravidla Školního řádu. 

 Pozdní příchody a odchody z MŠ zaznamenávat do sešitu. 
 Průběžně děti poučovat o bezpečnosti při hrách, činnostech, cvičení = 

zaznamenat do TK. 



 Do plánu zařadit akce, které byly kvůli Covid-19 zrušeny /„Týden zdraví“, Zdravík a 
Jedlík, Planetárium do škol…/ 

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

 Dále se vzdělávat – navštěvovat semináře, využít nabídek na webináře – 
přeorientovat se na tuto formu vzdělávání /koronakrize/ 

 
Závěry evaluace byly konzultovány na pedagogické radě dne 4.11.2020. 
 
 
Autoevaluaci školy provedla ředitelka školy Bc. Alena Irholcová.      
   
 
Říjen 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Příloha č.1   

Hodnocení arteterapie „Duhová kuli čka“ ve školním roce 2019-2020 

 
Počet dětí ve skupin ě: 9 (z toho jedna dívenka krátkodobě – neplatící).  
Chlapů: 6 Dívek: 3       Odklad šk. docházky: 3    Lateralita: 1L, 7P 
Počet zpracovaných témat : 13 (menší počet z důvodu koronavirové pandemie).  
Časová dotace:  

• 1x týdně ve čtvrtek dopoledne (9,30 - 10,30 hod.) 
• Skupina byla během roku otevřená. Jedna dívenka přistoupila v lednu 2020 

(neplatící). 
• Děti pracovaly od října 2019 do března 2020. 
 

Grafomotorika – v počátku různá úroveň držení pracovního nástroje, většinou správně 
špetkou (5 dětí), 3 v různé kvalitě postavení prstů i přítlaku. 
 
Diagnostika d ětí: 

• Sociálně emoční nezralost, přecitlivělost, nejistota, separační potíže. 
• Častá nemocnost, astma. 
• Hypoaktivita. 
• Poruchy pozornosti, soustředění. 
• Dětské strachy a úzkosti, strach z neúspěchu. 
• Snížené grafomotorické, psychomotorické a vyjadřovací schopnosti a dovednosti. 
• Snížené schopnosti celkové motoriky. 

 
Metody práce:  

• Vedení dokumentace - pořizování záznamů o dětech, anamnéza od rodičů, od 
třídních učitelek, záznam do Třídní knihy. 

• Byl zpracován dílčí PLPP (Plán pedagogické podpory) pro zúčastněné děti, 1x 
ročně vyhodnocen (pololetí) 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 příběhů 

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 dle zájmu. 

 
Materiální zabezpe čení: 

• 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 pr ůběhu terapie u čily: 
 

• Děti získávaly správné návyky – sezení, držení pracovního nástroje, příprava 
pomůcek, práce s barvami, sebeobsluha, hygiena… 

• Cvičily naslouchání a udržení pozornosti v malé skupině dětí, slovní vyjadřování. 
• 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 vlastních 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 zážitky, 
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. 

 
Cílové kompetence podle ŠVP (Rámcové formální kurik ulum podpory zdraví v MŠ): 
 
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. 
2 / 2 Rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví. 
2 / 5 Podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody. 
3 / 2 Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze 
svého nejbližšího okolí. 
3 / 4 Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého 
věku. 
3 / 5 K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy 
bude řešit někdo jiný. 
3 / 6 Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit 
více způsoby. 
3 / 7 Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života 
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 / 4 V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkretní důsledky svých 
činů, svého chování. 
4 / 5 Dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji. 
4 / 6 Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč. 
5 / 1 Poznáváním sebe sama vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech 
(temperament), sklonech a schopnostech. 
5 / 2 Snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí. 



5 / 3 Chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré 
náladě a spokojenosti. 
5 / 4 Chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a 
pojmenovat. 
5 / 5 Dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly. 
5 / 6 Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace. 
5 / 8 Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi. 
5 / 9 Dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky. 
6 / 1 Má vytvořené základní návyky společenského chování. 
6 / 2 Je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým. 
6 / 3 Dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými. 
6 / 4 Je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí. 
6 / 5Chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba. 
6 / 6 Chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití.  
6 / 7 Uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody. 
7 / 3 Chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché 
činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých. 
7 / 4 Uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti. 
7 / 5 U druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich 
uspokojování. 
 
Výsledky p ůsobení: 
 

• Na prvním setkání s rodiči jsem podala informace o náplni a způsobu 
arteterapeutického vedení a činnosti dětí. Rodiče se o náplň činností zajímali. 

• V letošním roce byla terapeutická lekce jednu hodinu. V počátku jsem připravovala 
pomůcky sama i uklízela po práci. Postupně děti přebíraly odpovědnost za 
přípravu i úklid. 

• Úroveň zobrazovacích schopností dětí se výrazně lišila. 
• Jeden chlapec navštěvoval grafomotorický kurz hned v počátku roku, mohl pouze 

kreslit terapeutickou kuličkou. Po absolvování kurzu maloval s ostatními. Držení 
nástroje se upevnilo správně. 

• Držení štětce bylo u pěti dětí správné od počátku. Tři děti při upozornění držení 
opravily, ale dlouhodobě neudržely. Objevovalo se držení volnou špetkou, čtyřmi 
prsty, palec s přesahem.  

• Dvě děti (sourozenci) navštěvovaly kurz nepravidelně (častá nepřítomnost v MŠ). 
• Dětem byla nabídnuta možnost prostřednictvím malování a zvýšeného 

individuálního přístupu uvolnit stres a „zpracovat“ některé tématické situace, které 
ho oslovily.  

• Rozvíjely a obohacovaly svůj slovník, aktivně cvičily sebevyjádření, naslouchaly, 
ptaly se. I děti nekomunikativní se časem osmělily ke komunikaci, spolupracovaly. 

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

• Děti byly vedeny k využívání plochy, rozšiřování možností, větší myšlenkové 
aktivitě, volným asociacím. 

• Postupně docházelo k „emočnímu otužování“ prožíváním konfliktů v příbězích a 
rozhovorech. 

• U dětí se posílila sebedůvěra, fantazie, píle, vůle k dokončování a sebeprezentaci. 
• U jednoho chlapce došlo k usměrnění chaotického zobrazování a k ukotvení 

základních a nosných myšlenek tématu. 
• Průběžně se posouvaly od schématického myšlení k realistickému, byly schopny 

pracovat nápodobou viděného, objevovaly se i prvky perspektivního vidění. 



• Došlo k rozšíření využívání barev, experimentování s možnostmi. 
• U šesti dětí byl patrný velký posun ve schopnostech zobrazování i v přístupu 

k řízené činnosti, spolupráci. U tří byla zaznamenána nezralost pro vstup do ZŠ a 
s rodiči na třídách byl domluven odklad školní docházky o 1 rok. 

• Z důvodu koronavirové pandemie byla omezena docházka do mateřské školy. 
Artreterapeutická dílna byla od dubna uzavřena a činnost ukončena. 

 
Spolupráce s rodi či: 

• Úvodní setkání v říjnu – seznámení s metodou arteterapie, se způsoby práce dětí  
      a doplňkových činností, kompetencemi arteterapeuta. 
• Vyplnění Informovaného souhlasu rodiči. 
• Konzultace probíhaly jednotlivě dle zájmu rodičů. 
• Společné malování s rodiči v závěru školního roku se z důvodu koronavirové 

pandemie nekonalo. 
• Předání celého portfolia (všech výkresů) dětí domů proběhlo na konci školního 

roku. 
 

Bc. Marcela Novotná - arteterapeut 
V Českých Budějovicích 28.6.2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č.2 
Hodnocení celoškolní dopravní hry „Co máš d ělat na červenou, když 
se kolem auta ženou?“ 

školní rok 2019/2020 

I do celoškolní dopravní hry zasáhl Covid-19.  

Dopravní hřiště děti využívaly v podzimních měsících, kdy se spíše seznamovaly, učily 
se pravidlům, opakovaly dovednosti z předešlého roku a v jarních měsících již tuto 
možnost z důvodu uzavření MŠ neměly. Po znovuotevření MŠ navštěvovalo méně dětí a 
vzhledem k přísným hygienickým podmínkám byla tato aktivita z činností vyřazena.  

Dopravní hřiště bylo třídami využíváno podle daného harmonogramu. Zpočátku roku se 
učitelky při nácviku soustředily na zvládnutí pravolevé orientace a základní orientaci 
v prostoru DH, na jízdu po správné straně, na úklid pomůcek a jejich správné používání. 

Stav dopravních prostředků byl kontrolován ve spolupráci s rodiči dětí, tatínkové provedli 
nutné opravy a seřízení.  

Oproti předešlým letům, musíme konstatovat, že zájem dětí o DH a ježdění opadá. 
Výbavu na DH – přilbu a kolo, si nosilo méně dětí než dříve (jsou navyklé si půjčovat 
výbavu školkovou) a často i ty, co ji měly, jízdu odmítaly. 

Pokud se jízdě věnovaly, dokázaly jet ve svém pruhu, reagovat na přechod pro chodce, 
semafor, dopravní značky, vysvětlit, co znamenají, ale neuměly je správně pojmenovat 
(pouze několik předškoláků). 

Letos se kvůli Covi-19 nekonala tradiční krajská dopravní soutěž v Hopsáriu.  

Během roku na DH: 

• děti získávaly povědomí o dopravě jako takové 
• učily se opatrnosti, ohleduplnosti, ochotě pomoci,  
• učily se odhadovat nebezpečí, reagovat na situaci 

 
Získaly povědomí o tom: 

• jak se chová chodec v dopravním provozu, učily se používat přechod pro chodce, 
chůzi v zástupu… 

• jak se chovat, když potkají handicapované spoluobčany 
• jaké jsou dopravní značky, kde a proč se používají 
• jak jsou důležité bezpečnostní dopravní prvky – oblečení, reflexní doplňky, 

výstražný trojúhelník 
• jak poskytnout první pomoc, jak přivolat pomoc, jak funguje IZS 

Zdokonalovaly se v jízdě na kole, koloběžce, odstrkovadle 

 

Zpracovala: Bc. Alena Irholcová, červen 2020 

 



Příloha č.3 

Hodnocení keramické dílny „Hlin ěnka” 2019/2020 

V letošním roce pracovalo v keramické dílně 39 předškolních dětí v 6 skupinách. 
Dvě skupiny vedené p. uč. Cislerovou, a to 6 dětí ze třídy Čápů a 3 děti ze třídy Čápů+4 
děti ze třídy Motýlků. Dvě skupiny vedené p. uč. Mgr. Š. Novotnou, a to 7 dětí ze třídy 
Rybek a 3 děti ze třídy Motýlků + 3 ze třídy Broučků. Dvě skupiny vedené p. uč. 
Studenou, a to 7 dětí ze třídy Žabek a 6 dětí ze třídy Broučků. Keramické dílny se konaly 
v dopoledních hodinách jednou za 14 dní.  

Děti se na začátku seznámily s hlínou a jejími vlastnostmi. Postupně se 
seznamovaly s různými postupy práce s hlínou. Pracovaly s hlínou jemnou keramickou. 
Vítali a loučili jsme se vždy básničkou, při práci jsme používali piktogramy, poslouchali 
relaxační hudbu, učili se šetrně a úsporně zacházet s materiály, 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. Ze začátku 
modelovaly základní prostorové tvary z jednoho kusu hlíny, později vytvářely 
dvourozměrné výrobky z plátu hlíny a některé si troufly i na prostorové předměty z více 
kusů hlíny.  Vznikla krásná díla, která si děti odnesly domů a jsou k vidění na fotogalerii 
MŠ – Rajče. Některé výrobky byly inspirovány českými tradicemi (Vánoce, Velikonoce, 
Den matek.. ). Je třeba neustále dětem opakovat pravidla jak pracovat s hlínou, aby se 
dílo dařilo. 

Letos jsme realizovali projekt spolupráce s odborníkem z praxe, keramikem p. 
Týmalem a učitelkou E. Cislerovou /v rámci Šablon II/. Dětem ukázal práci na hrnčířském 
kruhu, přivítal dvě skupiny dětí v jeho keramické dílně v Pětidomí, paní učitelce radil s 
postupy při zdobení výrobků glazurou a při práci s hlínou. 

Vzhledem k pandemické situaci a uzavření MŠ kvůli nemoci Covid-19 se tvoření s hlínou 
zkrátilo. 

Během tvoření jsme naplňovali tyto kompetence: 

• znát dohodnutá pravidla chování ve skupině. 
• vykonávat jednoduché činnosti podporující zdraví těch společenství, v nichž                                  

žije 
• vytvořit si pozitivní vztah k umění 
• odhadovat, kdy potřebuje pomoc dospělého 
• dodržovat základní společenské normy komunikace 

 

 

Vypracovala: Eva Cislerová, červen 2020 

 



Příloha č.4 

HODNOCENÍ SPOLUPRÁCE SE ZŠ, ZŘIZOVATELEM A VEŘEJNOSTÍ 
VE ŠK: ROCE 2019/20  

MŠ letos navštěvovalo 123 zapsaných dětí, z toho 39 předškoláků. Školní docházku 
zahájí 29 dětí, 10 ti dětem bylo zahájení školní docházky odloženo o jeden rok. 

SPOLUPRÁCE SE ZŠ POHŮRECKÁ 

Od 16.března 2020, kdy byla uzavřena MŠ kvůli pandemii Covid-19, byly všechny 
naplánované akce zrušeny: 

• účast předškoláků výuky v 1. třídách ZŠ před zápisem do ZŠ 
• zápis dětí do ZŠ probíhal pouze elektronicky 
• návštěva dětí ze ŠD v MŠ, využití dopravního hřiště 
• „Pramínkiáda“ každoroční olympiáda v areálu ZŠ 
• návštěva dětí MŠ v oddělení ŠD v ZŠ 
• příležitostná návštěva dětí MŠ v tělocvičně ZŠ 

 

SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM, PREZENTACE NA VE ŘEJNOSTI 

• děti ozdobily vánoční stromeček na radničním nádvoří na začátku prosince 
• kreslení, zdobení kartonových puzzle s následnou soutěží. Naše MŠ se  

dobře umístila a vyhrála sponzorský dar ve výši 3500,- Kč na výtvarný materiál.   
• účast ve výtvarné soutěži „Hasiči 2020“ 
• obměna výtvarných prací na nástěnce v obchodě „Potraviny Jelen“ 
• vystoupení dětí s kulturním programem v Domově seniorů na Dobré Vodě 
• šití roušek zaměstnanci školy v době koronakrize pro seniory a pro personál DD 

na Dobré Vodě a v Emauzech 

 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY 

V letošním školním roce přispěly do našeho výchovně-vzdělávacího procesu tyto 
subjekty se svými programy: 

• Tyfloservis - screeningové vyšetření očí 
• Dynamo Č. Budějovice – sportovní dopoledne pro děti na šk. zahradě 

Kvůli coronavirové pandemii zrušeno:  

• Exkurze do HZS Č.Budějovice 
• Program Zdravík a Jedlík 
• Každoroční návštěva Hopsária 

Vypracovala: Zajícová Vlasta, červen 2020 



Příloha č.5 

Hodnocení kulturních a ostatní akcí za školní rok 2 019-2020 
 
Pohádky - divadlo v MŠ: 4 x 
Divadlo LUK „O Budulínkovi“                                                                                   18.9.  

Divadlo Zvoneček „O Koblížkovi“                                                                             18.10.  

Divadlo Téměř divadelní společnost „Čarodějnice z kumbálu a Dva klíče“             12.11.  

Divadlo Okýnko „Začarované koledy“ + Mikulášská nadílka                                    3.12.  

 
 
Zrušené akce z důvodu uzavření MŠ /koronakrize/ 
Komorní soubor DUO a hudebníci z Jihočeské filharmonie „O Aničce a písničce“   17.3.  
Kino do škol „Život stromů“                                                                                        22.4.  
Divadlo Barevné divadlo „O kocourovi s duhovým ocáskem“                                   13.5.  
 
+ Tento rok se osvědčila všechna divadla, s nikým nebyl zaznamenán problém. 
+ Velká spokojenost s divadlem Okýnko, které k nám přijelo s pěknou pohádkou a 

mikulášskou nadílkou. 
 
Netradi ční programy v MŠ: 1 x 
DUO JAKING Pejsek Ikebara a jeho čarovné vystoupení                                          24.2.  
 
- Vystoupení bylo pěkné, ale očekávali jsme je zajímavější, více akce. Pro období 

karnevalu vyhovující. 
 
Přírodov ědné programy: 1 x 
Ukázka dravců Sokolnictví /Šablony II/           11.6.                                                                                             
 
- V příštím roce pohlídat placení, preferují platbu v hotovosti, nutno předem objednat 

platbu převodem. 
 
Sportovní výpravy: 1 x 
Návštěva Hopsária (dar MŠ)                                                                                        29.4.  
- Z důvodu uzavření mateřské školy se návštěva Hopsária nemohla uskutečnit. 
 
 
Polodenní výlet : 2 x 
ZOO Hluboká nad Vltavou – mladší děti                                                                      1.6.  
Klášter Českých Krumlov – předškolní děti                                                                  1.6.  
- Z důvodu hygienických opatření se školní výlety nemohly uskutečnit.  
 
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 města Č.B., Stibus   
                           Zpracovala:  Bc. Hana Broncová, červen 2020            



Příloha č.6 

HODNOCENÍ VÝPRAV  ZA  POZNÁNÍM  2019/20 

• V září jsme se poznávali s novými kamarády, pomáhali jsme malým dětem zvládnout 
odloučení od rodiny, zapojit se do kolektivu… 

• V říjnu  předškolní děti navštívily Přírodovědné muzeum Semenec s výukovým 
programem „Lesní domov“. Výlet na celé dopoledne autobusem až za Týn nad 
Vltavou. 

• Barvy podzimu  děti pozorovaly při procházce ze Srubce, kam dojely MHD a odtud 
pěšky lesem, loukou, pěšinkou až do MŠ. 

• V adventním čase navštívily děti z Rybiček a Čápíků Jihočeské muzeum s výstavou 
staročeských Vánoc. 

• Na zasněžené Švajce jsme se s předškoláky vypravili v lednu , z Dobré Vody lesní 
cestičkou, pozorovali jsme usychající stromy se zabydleným kůrovcem i vykácenou 
stráň. 

• Proměnlivost větrného počasí nás v únoru  zavedla k nedalekému rybníku „Hlína“. 
Cestou jsme zopakovali i dopravní značky a situace, které jsme potkávali a sledovali 
při přecházení hlavní komunikace. Od rybníka jsme dohlédli i na zemní práce výstavby 
dálnice. 

• Březnem  byly všechny plánované akce (HZS, Křížová cesta, Planetárium, návštěva 
města ČB, školní výlet, Pramínkiáda v ZŠ…) v důsledku pandemie Covid-19 a 
uzavření MŠ od 16.3. do 22.5.2020 zrušeny. 

Byly výpravy, kdy jsme mohli k přesunu objednat autobus.  Ne všude se dostaneme 
MHD, někdy je velká skupina dětí, musíme se rozdělit, někdy je třeba přestoupit, někdy 
nevyhovuje jízdní řád nebo v MHD jede hodně cestujících…Proto jsme uvítali a využívali 
možnost na některé výpravy, i na jejich dopravu, použít financování z projektů ESF 
Šablony II. 

 

Vypracovala: Vlasta Zajícová, červen 2020 

 



Příloha č.7 

Další vzd ělávání pedagogických pracovník ů 2019/2020       

       

Plán DVPP ve šk. roce 2019/2020         
Komunikační dovednosti, kurz Efektivní komunikace, Respektovat a být respektován - 
všechny učitelky       
Nové metody v předškolním vzdělávání        

Šablony II - Předmatematické a předčtenářské dovednosti u dětí        
Další seminá ře - dle aktuálních nabídek jednotlivých subjekt ů a dle pot řeb 
školy.        
          

Absolvované seminá ře, školení 2019/2020         

Jméno Termín Název akce Zajišťuje Cena akred.MŠMT     

Cislerová 17.10.2019 Hudební nástroje se představují Tandem - Jenčkovi 500,00 Kč ano     

Zajícová 17.10.2019 Hudební nástroje se představují Tandem - Jenčkovi 500,00 Kč ano     
Bc. 
Irholcová 06.11.2019 Čtenářská pregramotnost Pedagog. Fakulta x ano     
Bc. 
Broncová 06.11.2019 Čtenářská pregramotnost Pedagog. Fakulta x ano     

Melkusová 06.11.2019 Čtenářská pregramotnost Pedagog. Fakulta x ano     
Bc. 
Irholcová 13.11.2019 

Podpora autoevaluace mateřské školy 
s využitím INSPIS ČŠI  x ano     

Bc. 
Irholcová 

17.1.-
8.11.2019 

Kvalifikační studium pro ředitele škol a 
školských zařízení NIDV Hlinsko 6 500,00 Kč ano     

Bc. 
Irholcová 26.11.2019 

Komunikace ve škole aneb jak odolat 
manipulaci ze strany rodičů a žáků 

SŠ Průmyslová, 
Dukelská  x ano     



Bc. 
Irholcová 03.12.2019 FKSP ve školách-novela 2020 

RESK education, 
s.r.o. 1 200,00 Kč ano     

Bc.Nová 14.01.2020 Narušená komunikační schopnost dítěte MAS Rozkvět, z.s. x ano     

Zajícová 14.01.2020 Narušená komunikační schopnost dítěte MAS Rozkvět, z.s. x ano     

Melkusová 14.01.2020 Narušená komunikační schopnost dítěte MAS Rozkvět, z.s. x ano     

Kopečná 14.01.2020 Narušená komunikační schopnost dítěte MAS Rozkvět, z.s. x ano     

Bc. Nová 22.01.2020 
Syndrom vyhoření v pedagog. Profesi 
aneb sundej si růžové brýle/černé brýle MAS Rozkvět, z.s. x ano     

Studená 22.01.2020 
Syndrom vyhoření v pedagog. Profesi 
aneb sundej si růžové brýle/černé brýle MAS Rozkvět, z.s. x ano     

          

Další vzd ělávání nepedagogických pracovník ů 2019/2020       

Jungová 28.08.2019 
Setkání vedoucích školních jídelen, 
Zdravá školní jídelna - aby děti jely lépe MAS Rozkvět, z.s. x ano     

Viktorová 31.01.2020 
Hygienické minimum pro pracovníky 
školních jídelen 

Asociace škol. 
jídelen x       

Švecová 24.04.2020 
Školení hygienického minima, Zásady 
SVHP a systému HACCP-webinář 

Centrum 
vzdělávání a praxe 
ATIV x       

Vypracovala: Bc. Irholcová, září 2019, průběžně aktualizováno        

    Upraveno: červen 2020     

           



     

Konzultace únor – b řezen 2020   
     

Předškoláci:     

Čápi / 7 dětží z 9 Rybky /  7 dětí ze 7 Broučci / 5 dětí z 9 Motýlci / 7 dětí ze 7 Žabky / 5 dětí ze 7 

77,78% 100,00% 55,56% 100,00% 71,43% 
     

     

     

Mladší děti:     

Čápi  / 5  dětí z 15 Rybky / 2 dětí ze 17 Broučci /   Motýlci / 10 dětí z 
18  

Žabky /   

33,33% 11,76% 0,00% 55,56% 0,00% 
     

     
 
Celkem za MŠ konzultováno:    
48 dětí ze 123 dětí, tj 39,02  % 
 

  

 Celkem za MŠ: předškoláci:  31 dětí z 39, tj. 79,48 %   
 Celkem za MŠ: mladší děti: 17 dětí ze 84, tj 20,23 %   

     
Z důvodu uzavření MŠ kvůli pandemii Covid 19 jsou výsledky u malých dětí nepřesné, konzultace nestihly 
proběhnout v plánovaných termínech. 

 

 

 

 

 



Výsledky dotazníku k uzavření MŠ - COVID 19   
         
         
    Byli jste spokojeni s  komunikací s  MŠ v době CORONA krize? (e -maily,  web,)   
         

  

Čápi/ 13 ze 
16 

Rybky/ 18 
z 21 

Brouci/ 7 z 
13 

Motýlci/ 17 
z 20 

Žabky/ 18 z 
23 

Výsledek 
za MŠ  

 ANO 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
 NE 0% 0% 0% 0% 0% 0%  
         
         
    Využili jste zasílané materiály k práci s dětmi?     
        

  

Čápi/ 13 ze 
16 

Rybky/ 18 
z 21 

Brouci/ 7 z 
13 

Motýlci/ 17 
z 20 

Žabky/ 18 z 
23 

Výsledek 
za MŠ  

 ANO 84,62 % 94,44 % 85,71 % 94,12 % 94,44 % 91,78 %  
 NE 15,38 % 5,56 % 14,29 % 5,88 % 5,56 % 8,22 %  
         
         
   Vyhovovala Vám periodicita zasílání třídních e-mailů?    
         

  

Čápi/ 13 ze 
16 

Rybky/ 18 
z 21 

Brouci/ 7 z 
13 

Motýlci/ 17 
z 20 

Žabky/ 18 z 
23 

Výsledek 
za MŠ  

 ANO 100% 94,44 % 100% 100% 88,89 % 95,89 %  
 NE 0% 5,56 % 0% 0% 11,11 % 4,11 %  
         
         
   Byly informace na webových stránkách MŠ dostačující pro Váš přehled      
   vzhledem k situaci, která nastala?   
         

  

Čápi/ 13 ze 
16 

Rybky/ 18 
z 21 

Brouci/ 7 z 
13 

Motýlci/ 17 
z 20 

Žabky/ 18 z 
23 

Výsledek 
za MŠ  

 ANO 100% 88,89 % 100% 100% 100% 97,26 %  
 NE 0% 11,11 % 0% 0% 0% 2,74 %  
         
         
   V případě, že by výhledově mohlo dojít k navýšení provozu školy o 15 minut, vyhovovala  
   by Vám více varianta a) nebo b)??  
         

  

Čápi/ 13 ze 
16 

Rybky/ 18 
z 21 

Brouci/ 7 z 
13 

Motýlci/ 17 
z 20 

Žabky/ 18 z 
23 

Výsledek 
za MŠ  

 

6:15 
h. 15,38 % 11,11 % 42,86 % 70,59 % 22,22 % 20,55 %  

 

17:00 
h. 76,92 % 88,89 % 42,86 % 23,53 % 77,78 % 72,60 %  

  Tuto otázku někteří nevyplnili, protože MŠ v těchto hodinách nevyužívají  
         



         
         
         

 

 
       

Školní kurikulum podpory zdraví 

v Mateřské škole U Pramene České Budějovice 

vydáno: říjen 2020 

náklad: 6 kusů 

MŠ U Pramene České Budějovice 

tiskla a vydala: Bc. Alena Irholcová 

  
    

    
 


