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V Krásné Lípě dne 30. 08. 2018  

 

RNDr. Ivana Preyová 
    ředitelka školy 



Mateřská škola, ul. Smetanova 243/14, Krásná Lípa 

         

 Charakteristika MŠ 
Název školy:   Základní škola Krásná Lípa, okres Děčín 

Adresa školy: Školní 10/558 

                        Krásná Lípa 407 46 

Právní forma. Příspěvková organizace 

Zřizovatel: Město Krásná Lípa 

Adresa: Masarykova 6/246 

              407 46 Krásná Lípa 

Ředitel školy: RNDr. Ivana Preyová 

Zástupce pro MŠ: Věra Gotwaldová  
                   
Škola sdružuje: Základní školu 

                            Školní družinu 

                                 Školní jídelnu 

                           Školní jídelnu MŠ                           

                           MŠ Masarykovu 

                           MŠ Smetanovu 

                           Sportovní areál  

     Provoz školy: viz. ŠVP  

    Jména zaměstnanců:  Drahoslava Lehoczká – vedoucí učitelka 

                                      Zdeňka Hnutová 

                                      Marie Alferyová 

                                      Lenka Koubková       

                                      Helena Pavlíčková  

                                      Miloslava  Podhorská   

                                      Michaela Neschybová 

                                      Michaela Enochová  

                                      Žaneta Šabová 

                                      Lucie Bártová                              

Demografický vývoj: 
Počet tříd: 2   

Počet dětí ve třídě: 23 

Počet dětí s odkladem školní docházky: 0 

Počet dětí předškolních: 21 

Počet přestupů na jinou MŠ: 0 

Počet zapsaných dětí na konci školního roku: 46 

Počet dětí odhlášených z MŠ: 1 

Počet dětí dodatečně přijatých během školního roku: 3 

Odchod dětí do ZŠ: 16 

Zapsáno dětí pro rok 2017/2018: 12 

Počet dětí s navrženým OŠD na další školní rok: 5 

Počet dětí vyloučených z MŠ: 0 

 
 

 
 



Výchovně vzdělávací proces: 
Koncepce školy: 

 1. Enviromentální výchova:   
 zapojování do celostátních výtvarných soutěží, výtvarné soutěže pro rodiče a děti, 

podílení se na výzdobě školy 

Plnění cíle: Dvě umístění na prvních místech v oblastním kole soutěže pořádané SDH. 

                 Uspořádáno rodinné výtvarné jarní tvoření. 

 doplňkové činnosti: Šikovné ruce“ zaměření na základní pracovní dovednosti,               

            estetickou úpravu MŠ a zahrady, rozvoj environmentálního cítění  

Plnění cíle: Děti se staraly o truhlíky a skalku, věnovaly se pracovní činnosti 

 doplňkové činnosti „Výtvarné hrátky“využívání výtvarných technik, rozvíjení 

schopností nadaných dětí, práce s odpadovým materiálem 

Plnění cíle: Děti se naučily novým výtvarným technikám, zúčastnili se výtvarné soutěže                  

                   SDH,kde se umístili na předních místech v obou předškolních kategoriích. 

 práce s odpadovým materiálem 

Plnění cíle: Účast v projektu „Recyklohraní“ – sběr elektroodpadu, odpadového materiálu  

                  a práce s ním v doplňkových činnostech, sběr papíru a PET lahví – tři umístění    

                 v rámci regionu a města. Eko – teamem ze ZŠ byla uspořádána beseda o třídění   

                odpadu, návštěva Eko dne v ZŠ. 

 využití vzdělávacích akcí NP Českého Švýcarska, sounáležitost s prostředím 

národního parku, rozvoj povědomosti o důležitosti regionu a ochraně přírody 

Plnění cíle: Účast v projektu „Senioři dětem“. Pořádání besed pro děti - besedy se seniory,   

                   seriál o bylinkách, besedu o zvířatech, návštěva různých míst parku a lesoparku.               

2. Hudebně – kulturní činnosti:   
 dramaticko – pohybové činnosti: základy společenského chování, dramatiky, 

spolupráce s ostatními, vystupování na kulturních akcích. 

Plnění cíle: Hudebně-kulturní činnosti proběhly během roku:                                                         

                                                      . vystupování na MěÚ – Vítání občánků – 2x 

                                                      . vystoupení u příležitosti Adventu 

                                                     . vystoupení souboru Dykytka na folklorním festivalu 

                                                      . vystoupení pro obyvatele DPS 3x  

                                                      . vystoupení na Školní akademii-  2 x 
 návštěva divadelních vystoupení 

Plnění cíle: Během roku děti navštívily představení loutkové, interaktivní hudební             

                    vystoupení, divadla kombinovaná, zaměřená na různá témata. 

 Zapojení do projektu „Celé Česko čte dětem“, celoroční aktivity k tomuto tématu. 

Plnění cíle: Pokračování v aktivitě „Babička a dědeček do školky“, která si klade za cíl   

                  přiblížit k sobě obě generace. 

 Základy sborového zpěvu, vystoupení dětí 

Plnění cíle: Pokračovali jsme ve sborovém zpěvu, děti absolvovaly řadu vystoupení,   

                  reprezentovaly MŠ na mnoha místech.  

                                                                                                

 

 

 

 

 



 

 

Výchovně – vzdělávací práce: 
Již druhým rokem běží nový školní vzdělávací program „Letí motýl Barvička skrze dětská 

očička“ 

Byly stanoveny dva krátkodobé cíle, neméně důležité bylo rozšiřování a zdokonalování TVP 

ve výchovně – vzdělávacím procesu. 

Pro tento rok byly vytyčeny tyto krátkodobé cíle výchovně – vzdělávací práce:      

CÍL: Zaměřit se na plnění cílů vytyčených z vybraných šablon MŠMT 

– inkluze, práce s dvouletými dětmi, příklady dobré praxe, 

supervize. 

PODMÍNKY Využití zdrojů ze seminářů a dalšího vzdělávání. 

Využití zdrojů portálu RVP. 

Výměna zkušeností z jiných školských zařízení. 

VĚKOVÁ 

SKUPINA 

Všechny předškolní kategorie. 

VYUŽITÍ Během školního roku. 

FORMA A 

METODY PRÁCE 

Semináře, sdílení zkušeností. 

ZÁVĚR Některé šablony již byly naplněny, ostatní čekají na realizaci do 

nového školního roku – práce s dvouletými dětmi, supervize, 

osobnostní rozvoj, sdílení zkušeností. 

 

CÍL: Zaměřit se na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 

PODMÍNKY Spolupráce se ŠPP, koordinace postupu. 

POČET DĚTÍ 46 

VĚKOVÁ 

SKUPINA 

Všechny předškolní kategorie. 

VYUŽITÍ V průběhu celého roku. 

FORMA A 

METODY 

PRÁCE 

Tvorba IVP, koordinace spolupráce s asistentkami pedagoga, s rodiči. 

ZÁVĚR  Systém práce s dětmi se SVP je nastaven dobře a funguje ve spolupráci 

se všemi zúčastněnými a ŠPZ. V tomto roce jsme měli tři děti 

s přiznanými podpůrnými opatřeními, u tří dalších dětí jsme doporučili 

návštěvu PPP. 

 
 

   Dlouhodobý cíl: 

Zapracovat do  ŠVP a TVP environmentální výchovu a Eko výchovu v souladu s 

RVP  PV. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doplňkové činnosti: 

DOPLŃKOVÁ ČINNOST MINISBOREČEK MOTÝLCI    2017 - 2018 

VEDOUCÍ ČINNOSTI Drahoslava Lehoczká, doprovod M. Janiš 

TERMÍN SCHŮZEK 1 x 14 dní - úterý 

POČET DĚTÍ 17 

 V 1. pololetí jsme pokračovali v činnosti sborečku, některé děti ho již absolvovaly v 

loňském roce. Zaměřili jsme se na společné rytmizování, hru na hudební nástroj při 

doprovodu písní, často jsme využívali dětské hudební nástroje a také velké bicí nástroje a  

v neposlední řadě jsme se učili intonovat, kladla jsem důraz na důležitou hlasovou hygienu a 

dechová cvičení. 

Učili jsme se rozezpívat a rozeznat předehru a dohru. 

Nacvičovali jsme pásmo koled a vánočních písní, se kterými jsme několikrát vystupovali 

před veřejností (rozsvěcení stromu, zpěv v DPS). 

V dalším pololetí jsme začali s nácvikem písní pro Školní akademii s využitím různých 

forem hudebních doprovodů.  

Vystoupení děti absolvovaly vystoupení pro seniory v Domově s pečovatelskou službou, ke 

Dni matek  a při Rozloučení se školáky na konci školního roku. 

Na konci období se činnosti účastnilo již 17 dětí. Sboreček bude v dalším školním roce 

pokračovat. 
 

 

 

 

DOPLŃKOVÁ ČINNOST  ŠIKOVNÉ RUCE 2017/2018 

VEDOUCÍ ČINNOSTI Lenka Koubková 

TERMÍN SCHŮZEK 1 x  za 14 dní  -úterý 

POČET DĚTÍ 8 - 10 

V prvním pololetí kroužku si děti vyzkoušely, jak opravit koloběžku. Nafouknout kola, 

utáhnout povolené šroubky a jak se používá smirkový papír. V podzimním období děti 

sbíraly přírodniny, které následně ozdobily a použily na vánoční výzdobu MŠ. Vánoční čas 

jsme přivítali pečením cukroví a promazáváním marmeládou, kde byl kladen důraz na 

správný postup a čistotu při práci. V zimním období si děti vyrobily čepičku z vlny, stojánek 

na pastelky z odpadového materiálu a na závěr prvního pololetí si vyzkoušely přišívání 

knoflíků. 

V druhé polovině školního roku bylo cílem, seznámit děti s využitím odpadového materiálu a 

následně si vytvořit svůj vlastní výrobek (ručně šitá rukavička). V zimním období se děti 

učily připravovat jednoduchá občerstvení (perníčky, jednohubky). Děti pracovaly na úklidu 

dílny, kdy měly rozpoznat   o jaký materiál se jedná a do jakého kontejneru odpad patří. V 

jarním období nám začala starost o školní zahradu, květiny v truhlíku, zalévání a vypěstování 

vlastní rostlinky. 
 

 

 

 



 

 

Doplňková činnost HRÁTKY SE ŠKOLÁKY 2017/2018 

VEDOUCÍ ČINNOSTI D.Lehoczká, L. Koubková 

TERMÍN SCHŮZEK 1 x týdně 

POČET DĚTÍ  13 

V letošním roce opět narostl počet předškolních dětí, a tudíž jsme se opět dělili na dvě 

poloviny a pracovaly společně dvě učitelky. Cílem byla příprava na úspěšný vstup do ZŠ. 

Procvičovali jsme oblast předmatematickou, komunikační, jazykovou, rozumovou, sociální a 

pohybové dovednosti.  

Různé oblasti vzdělávání byly pravidelně střídány, s dětmi se pracovalo individuálně i 

skupinově, velký prostor jsme nechávali samostatnosti při práci, kooperaci ve skupině a 

vyjádření svých názorů a poznatků. 

Rozvíjeli jsme grafomotoriku, pravolevou orientaci, slovní zásobu,předmatematické 

dovednosti, ale i pohybovou stránku.  

V oblasti předčtenářských dovedností jsme často zařazovali četbu, práci s encyklopediemi. 

Pravidelně byly zařazovány také logopedické chvilky zaměřené na gymnastiku mluvidel, 

rozvoj slovní zásoby, rozklad slov na slabiky, komunikační dovednosti a další dílčí 

logopedická cvičení. 

V průběhu roku po zápise do ZŠ bylo zřejmé, že bude mít několik dětí OŠD,přesto jsme je do 

přípravy na ZŠ přiměřeně připravovaly. 

Děti získaly dobrý základ pro vstup do první třídy. 
  

 

 

 

DOPLŃKOVÁ ČINNOST POHYBOVÉ HRÁTKY        2017/2018 

VEDOUCÍ ČINNOSTI Marie Alferyová 

TERMÍN SCHŮZEK 1 x za 14 dní - čtvrtek 

POČET DĚTÍ 12 

Pohybové hrátky začaly 2. 11. 2018. Cílem činnosti bylo zaměřit se na celkový 

psychomotorický rozvoj dětí za pomoci všech základních pohybových dovedností dětí 

předškolního věku. Většina hodin probíhala v mateřské škole v tělocvičně. Hodiny byly 

zaměřené na trénování disciplín na dvě olympiády, kterých jsme se s dětmi následně v daném 

školním roce zúčastnili. Součástí každé hodiny byl zástup, pozdrav a seznámení dětí s náplní 

hodiny. Současně se děti na začátku vždy zahřály vybranou pohybovou hrou a na závěr 

hodiny relaxovaly. Opět se stal pro děti obrovskou oblibou florbal, který jsme si stihli jít 2x 

zahrát na Hauserku u školy. Na podzim některé děti opět navštěvovaly Aktivní školku, 

většina dětí chodila současně i na Pohybové hrátky.  

S celoroční aktivitou kroužku jsem spokojena, jen by bylo daleko lepší mít k dispozici 

v zimních měsících větší prostor, např. tělocvičnu, či halu. 
 



 

 

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST VÝTVARNÉ HRÁTKY 2017/18 

VEDOUCÍ  ČINNOSTI Zdeňka Hnutová 

TERMÍN SCHŮZEK 1 x za 14 dní 

POČET DĚTÍ 7 

Cílem výtvarných hrátek bylo využití odpadového materiálu ve výtvarných činnostech a 

seznámení 

s netradičními výtvarnými technikami. 

Odpadový materiál ve VV – Tužkovník – ruličky od WC, barevný papír, Velikonoční věnec 

– karton, krepový papír, přízdoby, Květina z víček – rozžehlení víček od PET, Vánoční 

svícen – kelímky od jogurtu, větvičky, přízdoby, Andílek – květináček, dortové 

ubrousky,přízdoby,Strašidlo – skládání z papíru. 

Netradiční techniky – ubrousková technika/ decoupage/ -obrázek,niťová technika – provázek 

+tuš 

-obrázek,enkaustika- malba žehličkou+ voskový pastel, práce s tvrdnoucí hmotou – 

magnetky. 

Zapojení do VV soutěže „Požární ochrana očima dětí“ – umístění 1. + 3. Místo. 

Děti pracovaly s nadšením, byly tvořivé a snaživé. 

Fotografie z činnosti  jsou umístěny na webu ZŠ. 
 

Předplavecký výcvik: 

Konal se od září do listopadu vždy jednou týdně ve Varnsdorfu – počet dětí 25. 

Účelem bylo seznamování s vodou a základy k plavání. 

Velmi oblíbená akce z nabídky nadstandartních aktivit. 

 

Plán akcí 2017/2018: 

září Rodičovská schůzka      

Předplavecký výcvik 

říjen Předplavecký výcvik 

Vítání občánků 

Sběr druhotných surovin 

Sběr přírodnin 

Fotografování 

listopad Předplavecký výcvik 

Rozsvícení vánočního stromu - sboreček 

prosinec Mikuláš 

Divadlo „O cukrářce Barborce“ 

„Vánoční nadělování " – vánoční besídka  

Vánoční pozdravy – vystoupení pro seniory 2 x  

 

 
Krabice od bot 

leden Návštěva 1. tříd v ZŠ 

Aktivní školka 

Zápis do ZŠ 



únor Karneval MŠ 

Divadlo „ Pruhovaná pohádka“ 

Aktivní školka 

Fotografování 

březen „Školní akademie“ 

Puzzliáda  

návštěva 1. tříd v MŠ 

Divadlo "Kdo si hraje, nezlobí" 

Aktivní školka 

duben Aktivní školka 

Velikonoční den 

Veselé jarní odpoledne 

začátek projektu " Modrá zahrádka" 

květen O bylinkách – sběr pampelišek - beseda z cyklu akcí: „Senioři dětem“ 

Vystoupení v DPS 

Zápis do MŠ + Den otevřených dveří 

Olympiáda MŠ Šluknovského výběžku 

červen Výlet do Mirákula 

Den s Policií ČR   

Loučení se školáky „Pasování na školáky“ 

Schůzka s rodiči nově přijatých dětí do MŠ 

 „Noc v MŠ“ 

                            

Dlouhodobé projekty:                            

                                             
Recyklohraní“ Eko program – spolupracujeme se ZŠ – zařazen do 

dílčího projektu – Motýlek ochránce přírody 

Celé Česko čte dětem“ Pokračuje aktivita „Babička a dědeček do školky“. 

            

 

                                Dílčí programy: 

Motýlek ochránce přírody 

 
Po celý rok jsme se opět aktivně zaměřili na projekt k 

ochraně životního prostředí a zapojili se do sběru 

přírodnin a ochrany přírody, pravidelně přispíváme do 

Recyklohraní, plníme úkoly eko teamu – školky mají 

svého zástupce v Eko - teamu ZŠ. Sbíráme papír, nově 

PET lahve, pro pomoc potřebným sbíráme víčka. 

U příležitosti Dne Země chodíme uklízet přírodu, 

využíváme naučné besedy, programy a exkurse pořádané 

NP České Švýcarsko. 

Celoročně se věnujeme projektu „‘O bylinkách 

z programu:“Senioři dětem“. 

Činnosti vztahující se k cíli projektu se zapisují průběžně 

během školního roku do třídnic a týdenních plánů tak jak 

jsou zařazovány do vzdělávacích programů a 

projektových dnů. 
Motýlek ve světě počítačů V letošním roce jsme tento program vůbec nevyužívali. Je 

třeba obnovit ICT a dát do plánu nákup interaktivní 



tabule. 
Motýlkův bezpečný svět Prevence probíhá v průběhu celého roku, při aktuálních 

přírodních jevech, návštěvou besed, prevencí 

patologických jevů prostřednictvím her a činností, 

poučením dětí. 

Činnosti vztahující se k cíli projektu se zapisují průběžně 

během školního roku do třídnic a týdenních plánů tak jak 

jsou zařazovány do vzdělávacích programů. 

V letošním roce jsme přivítali v MŠ místní policii, která 

pro děti uspořádala besedu, hasiči pro nás přichystali 

MDD s ukázkou hasičské techniky. V novém roce se 

bvíce zaměříme na dopravní výchovu. 

Jedlíci 

 
Pokračovali jsme v projektu, který mapuje otázku 

zdravého životního stylu dětí a zahrnuje v sobě zdravé 

stolování. Do jídelníčku byly zařazeny některé nové 

potraviny, které byly dětmi dobře přijaty, projekt v sobě 

zahrnuje motivaci dětí k jídlu, samostatnost při 

rozhodování jaké množství a jakým způsobem si ho sníst, 

snažíme se apelovat na kulturu stolování, mít bližší 

kontakt s rodinou se kterou je nutné v otázkách stravy 

spolupracovat a v některých směrech stále zdokonalovat. 

S vedoucím stravování jsou konzultovány stravovací 

návyky dětí a pestrost stravy. 

Celé Česko čte dětem 

 
S projektem spolupracujeme již několik let. Kromě aktivit 

čtení, klasického literárního tvoření rodičů a dětí a 

návštěvy knihovny jsme v tomto roce pokračovali ve 

spolupráci se seniory, kteří nám chodili číst. Tento projekt 

se daří, v budoucnu bychom ho chtěli rozšířit. 

Budeme rádi, pokud tento trend udržíme i v dalším roce. 

V dalším roce  jsme také domluveni na spolupráci s dětmi 

ze ZŠ, kteří nám nejen budou číst, ale připraví i 

představení pro děti. Nadále budeme podporovat 

čtenářskou gramotnost ve všech jejích podobách. 

  

Spolupráce s rodiči 
Spolupráce s rodiči probíhala prostřednictvím třídní schůzky, která se uskutečnila v září, v  

červnu potom proběhla schůzka pro rodiče nově přijatých dětí, kde jim byly předány všechny 

základní informace a předány osobnostní dotazníky.  

Také v ZŠ proběhla schůzka pro rodiče dětí odcházejících do 1. tříd. 

Na začátku roku byly informace směřovány k organizačním záležitostem – doplňkové 

činnosti, režim MŠ a společné konzultace rodičů a učitelek týkajících se záležitostí dětí. 

Velký důraz věnujeme na evaluaci a komunikaci s rodiči, rozšířili jsme možnosti komunikace 

(e-mail, osobní kontakt), které byly kladně přijaty, připomínky směrem od rodičů 

akceptujeme, jsou pro nás zpětnou vazbou, která se odráží v přípravě vzdělávacího programu 

a organizaci dalšího roku. V následné evaluaci zákonných zástupců se neobjevily žádné 

problémy chodu MŠ, rodiče vyjádřili spokojenost s průběhem vzdělávání. 

Rodiče byli během roku zapojováni do společných akcí:  
 

Vítání občánků  

Výtvarné podzimní tvoření “Podzimní kouzlení“ říjen 



Ježíškův den – besídka vánoce prosinec 
Výtvarné jarní tvoření “Jaro se probouzí “ duben 

Karneval – příprava kostýmů únor 

Školní akademie březen 
Puzzliáda – společné skládání puzzlí duben 

Veselé jarní odpoledne – velikonoce duben 
Loučení se školáky červen 
sběr přírodnin celoročně 
Sběr druhotných surovin celoročně 
Sběr elektroodpadu Celoročně 

Rodičovské schůzky Celoročně 

 

Spolupráce se ZŠ 
V tomto školním roce jsme spolupracovali se ZŠ takto: 

1.  Společný environmentální projekt -  podzimní  sběr plodin pro lesní zvěř.      

2.  Společné působení učitelek při zápisu dětí do ZŠ. 

3.  Návštěva dětí MŠ v 1. třídách a dětí ze ZŠ ve školce - „Škola naruby“ 

4.  Společné aktivity při realizaci projektu Recyklohraní a EVVO programech školy. 

5.  Školní akademie. 

6.  Slavnostní loučení se školáky. 

 

 

Spolupráce s MŠ 
Spolupráce mezi všemi školkami byla nejen v oblasti pořádání společných akcí (společných 

divadelních a kulturních akcí, MDD a výukovými akcemi), ale také v předávání zkušeností z 

dalšího vzdělávání DVPP a zástupy učitelek při různých příležitostech. 

V letních měsících a v období jarních a podzimních prázdnin vzhledem ke střídání 

uzavřených MŠ děti působí společně v jedné škole. 

 

Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí 
Počet pedagogických rad v rámci MŠ: 1 

Počet rad vedení ZŠ a MŠ: 2 

Počet pracovních porad: 4 

 

Údaje o pracovnicích MŠ: 
 Seznam pracovnic: Drahoslava Lehoczká    -       vedoucí učitelka  

                                Lenka Koubková            -       učitelka 

                                Zdeňka Hnutová             -       učitelka 

                                Marie Alferyová             -       učitelka 

                                Miloslava Podhorská      -       kuchařka 

                                Helena Pavlíčková          -       školnice  

                                Žaneta Šabová                -       asistentka  pedagoga 

                                Lucie Bártová                 -       asistentka pedagoga  

                                Michaela Neschybová    -       asistentka pedagoga 

 

Pedagogické pracovnice mají předepsané vzdělání a jsou plně kvalifikované. 
 

Do MŠ stále dochází kvalifikovaná logopedka, která se zaměřuje na děti s logopedickými 

vadami 2x do měsíce.  



V tomto roce proběhlo další vzdělávání využitím šablon ze vzdělávací nabídky NIDV a 

PCUL Děčín. Probíhá také studium učitelky na UJEP v Ústí nad Labem obor Speciální 

pedagogika. 

 

Semináře:  

Účast učitelky Název semináře Pořadatel termín Místo a čas 

Lenka 

Koubková 

Čtenářská gramotnost PCUL 28.05.2018 

29.05.2018  

(9:30 – 16:00) PC 

Most 

(9:30 - 16:00) VŠFS 

Most – učebna M15 v 

1. patře 

Žaneta Šabová Čtenářská gramotnost PCUL 28.05.2018 

29.05.2018  

(9:30 – 16:00) PC 

Most 

(9:30 - 16:00) VŠFS 

Most – učebna M15 v 

1. patře 

Michaela 

Enochová 

Společné vzdělávání - inkluze v 

MŠ  

PCUL 7. 3. 2018 

8. 3. 2018 

9.00 – 15.30 

Děčín 

Marie 

Alferyová 

Matematická pregramotnost NIDV 27. 3. 2018 

10. 4. 2018 

9.00 – 15.30 

Ústí nad Labem 

Drahoslava 

Lehoczká 

Matematická pregramotnost NIDV 27. 3. 2018 

10. 4. 2018 

9.00 – 15.30 

Ústí nad Labem 
 

Učitelky dokládaly samostudium příslušnou dokumentací – písemným zpracováním tématu.   

Vedení doplňkových programů:  Výtvarné hrátky   -Z.Hnutová 

                                                     Minisboreček Motýlci - D.Lehoczká 

                                                     Šikovné ruce –  L.Koubková 

                                                     Hrátky se školáky – D.Lehoczká, L.Koubková 

                                                     Logo hrátky -  p.Beytlerová 

                                                     Pohybové hrátky – M.Alferyová   

Všechny učitelky se věnují mimoškolní činnosti a podílejí se na výzdobě a celkovém 

zvelebování MŠ různými způsoby. Učitelky pracují v souladu s koncepcí školy a společně 

spolupracují na úpravách ŠVP, vyjadřují své názory a nápady. 

Na mimoškolních akcích se podílejí všechny učitelky a aktivním způsobem přispívají k 

úspěšné realizaci některých projektů.  

Pravidelně pro práci používáme portál RVP pro školská zařízení. 

V průběhu roku a na jeho konci prezentují učitelky činnost školy na webových stránkách 

školy, společně se podílejí na získávání materiálu a pomůcek pro činnost školy. 

Každá z učitelek má vypracované vlastní osobní portfolio a MZ. 

V příštím školním roce budeme opět realizovat šablony MŠMT. 

Oblast materiálního vybavení a oprav 
 

V příštím roce se zaměřit na dokončování projektu zahrady. 

Obnovit ICT techniku. 

Budovat v suterénu  budoucí dílnu pro děti k EVVO činnostem. 

 

 

 

 

 



 

  Závěry pro práci v příštím roce  

  V dalším školním roce si vytyčíme tyto krátkodobé cíle: 

 

1. Pokračovat ve využití vytyčených šablon MŠMT. 

2. Zapojit mateřskou školu do ekologického vzdělávání a snahy o získání titulu 

Ekoškola pro PV 

3. Realizovat dokončení přírodní zahrady dle projektu. 

 

Dlouhodobý cíl: 
 

Pracovat na přípravě nového ŠVP zaměřeného na ekologickou a environmentální 

výchovu, spolupráci se ZŠ Krásná Lípa, která má udělený titul EKO škola a vypracovat 

metodiky pro PV 
 

Ve školním roce 2018/2019 budeme pracovat se stejným ŠVP „Letí motýl Barvička skrze 

dětská očička“., který je aktualizovaný. 

  
 

Zpracovala: Drahoslava Lehoczká 

 

 

 

 

 
 

 


