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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 

Právní forma: obec 002 61 459,IČO 

Adresa: Masarykova 6/246 

              407 46 Krásná Lípa 

Ředitel školy: RNDr. Ivana Jäckelová 

Statutární zástupce pro MŠ: Věra Gottwaldová                         

Škola sdružuje:  Základní školu 

                           Školní družinu 

                           Školní jídelnu 

                           Školní jídelnu MŠ  

                           MŠ Masarykova 

                           MŠ Dittrichova 

     Provoz školy: viz ŠVP  

    Jména zaměstnanců:  D. Lehoczká  

                                       L. Koubková 

                                       Z. Hnutová 

                                       M. Alferyová 

                                       L. Bártová 

                                       K. Březovská 

                                       H. Pavlíčková  

                                      M. Podhorská                       

2. Demografický vývoj: 
Počet tříd 2 

Počet dětí ve třídách 50 

Počet dětí s odkladem školní docházky 1 

Počet dětí předškolních 21 

Počet dětí odhlášených z MŠ 9 

Počet zapsaných dětí na konci školního roku 45 

Počet dětí dodatečně přijatých během školního roku 23 

Počet dětí s navrženým OŠD na další školní rok 2 

Zapsáno dětí pro rok 2021/2022 16 
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V tomto školním roce jsme pracovali podle vzdělávacího programu „Letí motýl Barvička skrze 

dětská očička“ 

 

3. Krátkodobé cíle výchovně – vzdělávací práce:      
 

CÍL: Pokračovat ve využití vytyčených šablon MŠMT. 

PODMÍNKY Nastavení šablon podle potřeb školy, konzultace s odborníky. 

VĚKOVÁ 

SKUPINA 

Všechny předškolní kategorie. 

VYUŽITÍ Během školního roku. 

FORMA A 

METODY PRÁCE 

Semináře, besedy, sdílení zkušeností. 

ZÁVĚR Vzhledem k uzávěrám škol a zákazu přítomnosti cizích osob se 

nepodařilo absolvovat žádnou ze šablon, budou přesunuty do nového 

školního roku, prvního pololetí. 

 

CÍL: Zapracovat do  ŠVP a TVP environmentální výchovu a Eko 

výchovu v souladu s RVP PV.  

 

PODMÍNKY Tvorba ŠVP  v období uzavření MŠ – celý tým. 

VĚKOVÁ 

SKUPINA 

Všechny předškolní kategorie. 

VYUŽITÍ V průběhu celého roku. 

FORMA A 

METODY PRÁCE 

Rozdělení kompetencí při tvorbě ŠVP  a TVP – jeho jednotlivých 

částí. společné online schůzky ke schválení jednotlivých částí. 

Vedoucí učitelka novou verzi zpracuje v INSPIS systému ČŠI.   

ZÁVĚR  Školní vzdělávací program prošel obnovou, byl aktualizován o 

změny, dokumenty a program Ekoškola. 

 

 

CÍL: Vytvářet podmínky pro dobrou integrací a obecně inkluzi dětí se 

SVP do MŠ, spolupracovat s asistenty pedagoga, školním 

poradenským pracovištěm a dalšími odborníky, stále se vzdělávat 

v problematice speciálního vzdělávání. 

PODMÍNKY Spolupráce všech zúčastněných, vhodné  materiální a prostorové 

podmínky v MŠ. 

VYUŽITÍ V průběhu celého roku. 

FORMA A Vytvořena pevná struktura poradenského systému, porad AP a pedagogů, 
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METODY 

PRÁCE 

spolupráce s poradnami, vytvoření funkčních pracovišť pro děti se SVP, 

nákup materiálu a pomůcek. 

ZÁVĚR V letošním roce se pedagogický sbor proškolil v některých tématech 

speciální pedagogiky, aby mohl lépe nastavovat podpůrný systém. Byly 

založeny komunikační deníky pro děti, strukturované učení, výraznější 

spolupráce s rodinami.  

 

4. Dlouhodobé cíle: 
 

 

CÍL: Pracovat na přípravě nového nebo upraveného ŠVP zaměřeného na 

ekologickou a environmentální výchovu, spolupráci se ZŠ Krásná 

Lípa, která má udělený titul EKO škola a vypracovat metodiky pro 

PV. 

PODMÍNKY Spolupráce všech zúčastněných, vhodné  materiální a prostorové 

podmínky v MŠ. 

VYUŽITÍ V průběhu celého roku. 

FORMA A 

METODY 

PRÁCE 

Rozdělení kompetencí při tvorbě ŠVP  a TVP – jeho jednotlivých částí. 

společné online schůzky ke schválení jednotlivých částí. Vedoucí 

učitelka novou verzi zpracovala v INSPIS systému ČŠI.  ŠVP PV bude 

funkční od 1. 9. 2021. 

ZÁVĚR Společná práce na ŠVP vedla k propojení obou TVP do ŠVP, 

společnému tvoření vize – námětů ke zlepšení, implementování nových 

vyhlášek, forem a metod práce do dokumentu, čerpaly jsme zároveň 

inspiraci z různých webinářů a metodických materiálů. Do ŠVP bylo 

zakomponováno zapojení MŠ do mezinárodního programu Ekoškola. 

Pedagogičtí zaměstnanci absolvovali spoustu Minářů s touto tématikou. 

 

CÍL: Zapojit mateřskou školu do vzdělávání podle projektu 

EKOŠKOLKA. 

PODMÍNKY Podpora zřizovatele, vlastní prostředky, projekt a konzultace s odborníky, 

dotace. 

VYUŽITÍ Zahrada bude odpovídat moderní představě prožitkové zahrady a prvky 

plně funkční k naplňování kroků Ekoškolky. 

FORMA A 

METODY 

PRÁCE 

Ve spolupráci s TS města Krásná Lípa a dalšími odborníky provést práce 

na zahradě s předchozí analýzou, plánem a realizací brigád rodin. 

ZÁVĚR V letošním roce se nám podařilo i ve ztížených podmínkách uspořádat 

několik brigád na školní zahradě, realizovat jarní venkovní aktivity, 

sázení dětí, rodiny se podílely na péči o naší zahradu. 
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5. Doplňková činnost: 
Konala se jen po dobu normálního chodu MŠ, jinak byla velmi omezena. 

 

Doplňková činnost VÝTVARNÉ HRÁTKY 

VEDOUCÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Z. Hnutová 

TERMÍN SCHŮZEK 1 x za 14 dní 

POČET ŽÁKŮ 8 

  
Děti se v 1. pololetí seznámily s ubrouskovou technikou / decoupage/ - podzimní květináč  se 
zápichem podzimních listů. Vystříhaly a nalepily „halloweenský“ věneček. Pracovaly s tvrdnoucí 
hmotou – magnetky a proplétaly obrázek s bavlnkou – „moře“ a papírové proužky –„panenka“. Dále 
poznaly novou techniku – monotyp- jednoduchý tisk. 
V předvánočním období si vyrobily čertíka z papírové ruličky a andílka z květináčku, zde si ověřily 
práci s různými druhy papíru, dále vánoční svícen z přírodnin. 
„Zimní obrázek“ se sněhulákem si vytvořily pomocí barvy a igelitu. 
Ve všech činnostech byly děti snaživé a nápadité. Byl prováděn písemný záznam a 
fotodokumentace. Fota též na webu ZŠ. 
Spolupráce s asistentkou Lucií Bártovou. 
 

 

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST POHYBOVÉ HRÁTKY   

VEDOUCÍ DČ Marie Alferyová 

TERMÍN SCHŮZEK 1 x za 14 dní – čtvrtek      2019/20 

POČET ŽÁKŮ 12 

S ohledem na počasí se střídaly hodiny venku a ve školce. Podle počasí. Děti byly ihned první 
hodinu poučeny o bezpečnosti během všech hodin.  
Cílem pohybových hrátek bylo zaměřit se na celkový psychomotorický rozvoj dětí za pomoci 
základních pohybových dovedností přiměřených dětem předškolního věku.  
Každá hodina byla zahájena seznámením s náplní dané hodiny. Děti měly možnost si vždy vybrat 
libovolně pohybovou hru. Obvykle jsme se rozdělovali do družstev, kde byli zvoleni kapitáni a ti si 
vybírali děti do svého družstva. 
Hojně jsme využívali náčiní z tělocvičny. 
Plánem na druhé pololetí je připravit děti na Olympiádu předškoláků. 
S činností jsem byla spokojena.  
Druhé pololetí byla doplňková činnost pouze nárazově. Olympiáda nebyla uskutečněna. 
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST  ANGLIČTINA PLNÁ HER 

VEDOUCÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI K. Březovská 

TERMÍN SCHŮZEK 1 x za 14 dní 

POČET ŽÁKŮ 7 

Cílem bylo naučit děti anglická slovíčka formou her. Počáteční hodinu jsme se naučili 

anglické pozdravy, říct své jméno a pár základních barev. Součástí každé hodiny byl pozdrav 

(pokaždé jsme se zdravili jiným), hra na opakování slovíček a poté jsme se naučili další nová 

slovíčka. Během každé hodiny jsem se snažila děti co nejlépe naučit anglická slova a 

nejjednodušší věty formou běžné výuky, ale i formou zábavnější. V každé hodině jsme hráli 

alespoň dvě hry, ve které si děti slova opakovala. Zakončení hodiny proběhlo seznámením 

dětí s programem na další hodinu a pozdravem. Pro výuku formou hry jsem získávala 

inspiraci z internetu, knížek, vlastních námětů. S činností kroužku i prací dětí jsem velmi 

spokojená. V dalších hodinách bych je ráda naučila širší slovní zásoby a komunikační fráze. 
 

 

 

DOPLŃKOVÁ ČINNOST ŠIKOVNÉ RUCE 

VEDOUCÍ ČINNOSTI Lenka Koubková 

TERMÍN SCHŮZEK 1x 14 dní 
 

POČET DĚTÍ 8 dětí 
 

Děti se 1. pololetí seznámily s tím, co vše můžeme najít v přírodě a jak pomoci sběrem 

lesním zvířátkům-sběr kaštanů a žaludů.  

Pracovaly na školní zahradě, úklidu školní dílny, kde se učily samostatnosti a vzájemné 

spolupráci-rozvoz zeminy, mulčovací kůry, osázení podzimních truhlíků, zametání, hrabání 

listí. V období adventu si děti samy vyrobily těsto na perníčky, které si následně cukrovou 

polevou ozdobily. 
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DOPLŃKOVÁ ČINNOST Minisboreček Motýlci 

VEDOUCÍ ČINNOSTI Drahoslava Lehoczká 

TERMÍN SCHŮZEK 1x 14 dní 
 

POČET DĚTÍ 17 dětí 
 

Do činnosti se letošní rok zapojilo hodně dětí, zaměřila jsme se na nácvik rytmizace, 

seznamování s hudebními nástroji, hudební hádanky, práci s dechem, osvojování lidových 

písniček. V zimním období jsme nacvičovali vánoční pásmo, se kterým jsme již tradičně 

vystoupili na náměstí u rozsvícení vánočního stromu. Do druhé poloviny roku jsme si 

nachystali pásmo písní populárních a plánovali společné vystoupení s Krásnolipským 

komorním souborem na slavnostech u příležitosti 150 výročí povýšení Krásné Lípy na 

město. Bohužel díky nastalé situaci (Covid19) se tato akce ani další zkoušky sboru nekonaly. 

 

 

6. Plán akcí 2021/2022: 

 
září Schůzka  zákonných zástupců    

Brigáda – zahrada Ekoškola 

říjen Brigáda – zahrada Ekoškola 

Sběr druhotných surovin, sběr přírodnin 

Fotografování 

prosinec Mikuláš 

Krabice od bot 

„Vánoční nadělování " – vánoční besídka  online 

únor  Omezený provoz 

březen Omezený provoz 

duben Ekovýzvy pro rodiny, distanční výuka 

 

 

 

 

květen Zapojení do Kampaně obyčejného hrdinství (Ekoškola) – online,  zápis 

do MŠ 

distanční výuka 

 

červen Schůzka s rodiči nově přijatých dětí do MŠ „Pasování na školáky“ 

Loučení se školáky + pasování na školáky a noc v MŠ 

 

7. Dlouhodobé projekty:                            

                                             
Recyklohraní“ Zařazen do dílčího projektu – Motýlek ochránce 

přírody. Stále sbíráme baterie, rodiče mohou donést 

elektroodpad 

            

  

 



MŠZŠ

Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa,  

     Školní 558/10, 407 46 Krásná Lípa, tel. 731 506 939 

e-mail: podatelna@zskrasnalipa.cz 

 

Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa  IČO: 72742526, DIČ: CZ 72742526, číslo účtu: 182839658/0300 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 407 

 

8. Dílčí programy: 

 
Motýlek ochránce přírody 

 
Program jsme propojili s projektem Ekoškolka a jeho 

aktivitami během roku. 

Motýlek ve světě počítačů Práce s tabletem, nákup programu Symwritter pro děti 

s podpůrnými opatřeními. Nákup elektronických včeliček 

– počátky  poznatků o IT technice. 

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

přírodních jevech, pobytech venku, návštěvou  akcí, 

prevencí patologických jevů prostřednictvím her a 

činností, poučením dětí. Vše se zapisuje průběžně během 

školního roku do třídnic. 

V období pandemie byla zvýšená bezpečnostní opatření 

dle nařízení vlády, proběhlo poučení dětí. 

Jedlíci 

 
Pokračovali jsme v projektu, který si klade za cíl naučit 

děti ochutnat i sníst jídlo, které nezná, zdravé pomazánky 

a u starších dětí učíme návyku říci si nejen množství jídla, 

ale ovlivnit i složení porce. V jídelníčku se pravidelně 

objevují neznámé zdravé potraviny, jídelníček se snažíme 

zpestřovat. Apelujeme na kulturu stolování, návyky dětí 

jsou v tomto směru na začátku období nízké, před 

vstupem do školy je již dítě schopno vhodně a samostatně 

stolovat ve školní jídelně. Součástí tohoto programu 

budou také výstupy jednoho z témat Ekoškoly – Jídlo 

(aktivit a forem práce s tímto tématem spjaté). 

  

9. Spolupráce se zákonnými zástupci 

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.  

V letošním roce se zákonní zástupci zapojili také do Ekotýmu a brigád, které byly vyhlášeny 

k realizaci prožitkové zahrady. Na jaře byly plánované další akce a zahradní slavnost, vše však bylo 

vzhledem k pandemii zastaveno. 

S e zákonnými zástupci jsme pravidelně komunikovali prostřednictvím elektronické komunikace, 

při distanční výuce jsme nastavili systém zpětné vazby a spolupráce.  

Vzhledem k omezení provozu škol byla spolupráce s rodinami velmi omezena, avšak podařilo se 

nám společně uspořádat několik akcí. 

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  



MŠZŠ

Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa,  

     Školní 558/10, 407 46 Krásná Lípa, tel. 731 506 939 

e-mail: podatelna@zskrasnalipa.cz 

 

Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa  IČO: 72742526, DIČ: CZ 72742526, číslo účtu: 182839658/0300 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu Pr, vložce číslo 407 

(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. Je možné si také domluvit jednotlivě konzultace. 

Velmi intenzivně pracujeme se ZZ předškolních dětí, dětí ohrožených školním neúspěchem, 

dáváme velkou odbornou podporu, v letošním roce nám v práci s těmito dětmi velmi pomáhala 

školní asistentka. 

V neposlední řadě je zde také nastaven systém péče pro děti se speciálními potřebami a poradenský 

systém směrem k rodinám. 

 

Společné aktivity  

Výtvarné podzimní tvoření “Podzim“ říjen 
Brigády na zahradě Říjen, listopad 

Vánoční besídka prosinec 
Karneval – příprava kostýmů únor 

Loučení se školáky červen 
sběr přírodnin celoročně 
Sběr druhotných surovin celoročně 
Sběr elektroodpadu Celoročně 

Rodičovské schůzky Celoročně 

 

 

10. Spolupráce se ZŠ a MŠ 

 
V tomto školním roce jsme spolupracovali se ZŠ takto: 

1.  Společné vytvoření prezentačního webu  k zápisu do MŠ. 

Spolupráce mezi oběma školkami letos vzhledem k pandemii nebyla.   

11. Další vzdělávání pedagogických pracovnic 

Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí 

Počet pedagogických rad v rámci MŠ: 1 

Počet rad vedení ZŠ a MŠ: 2 

Počet pracovních porad: 10 

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 formou online využitím webinářů NPI a jiných organizací.  
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WEBINÁŘE: 

Účast učitelky Název semináře termín Místo a čas 

Drahoslava 

Lehoczká  

 

Školní speciální pedagog 8.3. Online 

www.vlavici.cz 

Vzdělávání cizinců v praxi 

mateřských škol 

17.3. online  

NIDV 

Autismus 17.3. INFRA šablony 

online 

Jak na Kampaň obyčejného hrdinství            29.3. Ekoškola 

online 

Hrou k jazyk.dov.dětí předšk.věku s 

odlišn.mat.jazykem 

30.3. online  

NIDV 

Jak na analýzu a plán činnosti 14.4. Ekoškola 

online 

Nástroje pro Ekotým online 20.4. Ekoškola 

online 

Zdeňka Hnutová 

 

Efektivní práce s portfoliem v MŠ 25.3. online  

NIDV 

Netradiční pohybové aktivity v MŠ 25.3. Online 

www.vlavici.cz 

Lenka Koubková Ekohry v mateřské škole 22.3. + 23.3. online  

NIDV 

Dítě s OMJ v mateřské škole 24.3. Online 

www.vlavici.cz 

Hrou k jazyk.dov.dětí předšk.věku s 

odlišn.mat.jazykem 

30.3. online  

NIDV 

Logopedie jinak 31.3. Online 

www.vlavici.cz 

Marie Alferyová 

 

Komunikace s rodiči 8.3.+ 9.3. NIDV 

Autismus 17.3. INFRA šablony 

Hrou k jazykovým dovednostem dětí 

předškolního věku 

30.3. NIDV 

 

Lucie Bártová Oromotorika mluvidel 11.3. www.vlavici.cz 

Autismus 17.3. INFRA šablony 

Jak souvisí pohyb s výslovností 15.3. www.vlavici.cz 

 

Klára Březovská 

Rozvoj zrak. a sluch. percepce u dětí 

předšk. věku 

25.3. www.vlavici.cz 

 

 Hrou k jazyk.dov.dětí předšk.věku s 

odlišn.mat.jazykem 

30.3. online  

NIDV 

 

 

 

http://www.vlavici.cz/
http://www.vlavici.cz/
http://www.vlavici.cz/
http://www.vlavici.cz/
http://www.vlavici.cz/
http://www.vlavici.cz/
http://www.vlavici.cz/
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Učitelky dokládaly účast na webinářích získanými materiály, proběhla společná setkání, kdy jsme si 

vyměňovaly poznatky z různých webinářů. 

                    

Doplňkové činnosti:   Vedení doplňkových činností:     

 

Výtvarné hrátky    Z. Hnutová 

Minisboreček Motýlci D. Lehoczká 

Pohybové hrátky M. Alferyová 

Šikovné ruce L. Koubková 

Hrátky se školáky D. Lehoczká, L. Koubková 

Dykytka Kateřina Doležalová (externí pracovnice) 

Angličtina plná her   Klára Březovská 

                                   

 Všechny učitelky se věnují mimoškolní činnosti. V letošním roce jsme realizovali více webinářů a 

orientovaly jsme se na online prostředí a práci s Google účtem jeho nástroji. Současně si 

pedagogické pracovnice aktualizovaly vlastní osobní portfolio a MZ. 

Pravidelně pro práci používáme portál RVP pro školská zařízení. 

Pracujeme společně také na vytvoření environmentálního programu v naší školce, tvoříme si 

pomůcky, inovujeme prostředí školy. Stále intenzivně pracujeme na vzdělávání v oblasti 

specializace. 

V příštím školním roce budeme opět realizovat šablony MŠMT. 

12. Oblast materiálního vybavení a oprav 
 

V příštím roce se zaměřit stále na prostředí zahrady. 

Budovat v suterénu  budoucí dílnu pro děti k EVVO činnostem. 

 

 13. Závěry pro práci v příštím roce.  

  V dalším školním roce budeme pokračovat v práci na cílech z loňského roku, které jsme 

vzhledem k pandemii nemohli plnit. 

 

Krátkodobé cíle: 

 

1. Pokračovat ve využití vytyčených šablon MŠMT. 

2.   Vytvářet podmínky pro dobrou integrací a obecně inkluzí dětí se SVP do MŠ,      

            spolupracovat s asistenty pedagoga, školním poradenským pracovištěm a dalšími   

            odborníky, stále se vzdělávat v problematice speciálního vzdělávání. 

     3.    Realizovat dva bloky programu Ekoškola – dle aktuálního výběru. 
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Dlouhodobé cíle: 

 

1.     Pracovat na přípravě nového nebo upraveného ŠVP zaměřeného na ekologickou a     

        environmentální výchovu, spolupráci se ZŠ Krásná Lípa, která má udělený titul EKO   

        škola a vypracovat metodiky pro PV. 

      2.     Pokračovat v další fázi realizace přírodní zahrady ve spolupráci s rodinami a dalšími           

             subjekty, spolupracovat s Dětským Domovem a jejich realizace nové zahrady a        

             případné komunitní sdílení. 

 

 

 

 

Ve školním roce 2021/2022 budeme pracovat s novým ŠVP jehož název je „Roční putování 

motýla Barvičky a skřítka Lístečka“. 

 

 

 

 

 

 

 


