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1. 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:  Bc. 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 2 

Počet dětí s povinnou předškolní docházkou 20 

Počet dětí odhlášených z MŠ 1 

Počet zapsaných dětí na konci školního roku 50 

Počet dětí dodatečně přijatých během školního roku 4 

Počet dětí s navrženým OŠD na další školní rok 2 

Zapsáno dětí pro rok 2022/2023 15 
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V tomto školním roce jsme pracovali podle nového vzdělávacího programu „Roční putování 

motýla Barvičky a skřítka Lístečka“ 

 

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 Šablony II se podařilo zrealizovat celé. 

 

CÍL: Realizovat dva bloky programu Ekoškola – dle aktuálního výběru. 

PODMÍNKY Výběr byl realizován na základě analýzy prostředí, kterou zpracoval 

Ekotým a dotazníku, který vyplnili rodiče. 

VĚKOVÁ 

SKUPINA 

Všechny předškolní kategorie. Děti pracovaly v malém i velkém Ekotýmu, 

seznamovaly s tématy ostatní. 

VYUŽITÍ V průběhu celého školního roku. 

FORMA A 

METODY PRÁCE 

Schůzky velkého a malého ekotýmu. Zapojení rodin do spolupráce. 

ZÁVĚR Podařilo se realizovat blok „Prostředí“ (viz témata Ekoškoly) vnější 

(zahrada) i vnitřní – vybavení školky květinami. 

 

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 

METODY 

PRÁCE 

Vytvořena pevná struktura poradenského systému, porad AP a pedagogů, 

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. Tento cíl vzhledem k vizím nového ŠVP bude přesunut do 

dlouhodobých cílů vzhledem k neustále potřebě sledovat aktuální vývoj 

v podmínkách inkluze a nastavovat systém tak, aby byl funkční a účelný pro 

všechny zúčastněné.  



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 

 

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 Podle nového ŠVP jsme již v tomto roce začali pracovat, s jeho 

zpracováním jsme spokojeni a odráží naše cíle a vize. Postupně budeme 

zdokonalovat evaluační systém. 

 

CÍL: 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. 

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

dotace. 

VYUŽITÍ Zahrada odpovídá moderní představě prožitkové zahrady, prvky jsou plně 

funkční a pomáhají dětem  naplňovat význam Ekoškolky. 

FORMA A 

METODY 

PRÁCE 

Po důkladné analýze a plánování jsme zrealizovali celou druhou fázi 

prožitkové zahrady,  

ZÁVĚR V letošním roce se nám podařilo uspořádat několik brigád na školní 

zahradě, realizovat jarní venkovní aktivity, sázet do truhlíků a zapojit děti 

do péče o naší zahradu. V červnu proběhla kontrola ze strany MPŽP a 

nebyly shledány žádné nedostatky. 

 

5. Doplňková činnost: 
 

Doplňková činnost VÝTVARNÉ HRÁTKY 

VEDOUCÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Z. Hnutová 

TERMÍN SCHŮZEK 1 x za 14 dní 

POČET DĚTÍ 6 
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Cílem výtvarných hrátek bylo seznámit děti s netradičními technikami, využití odpadového 

materiálu a přírodnin. 

Techniky - decoupage / ubrousková technika/-obrázek, velikonoční vajíčka 

                  enkaustika  -malba žehličkou a voskovými pastelkami 

                  jednoduchý tisk - obrázek vyrytý a nabarvený na polystyrénovém  tácku a 

obtisknutý na papír 

                  provázková technika - nabarvený provázek protažený přeloženým papírem 

                  malba pěnou na holení - velikonoční vajíčka 

                  tvrdnoucí hmota - magnetky 

Odpadový materiál - dřívka od nanuků - obrázek s ubrous. technikou 

                                  dřevěná kulatina - vánoční dekorace 

                                   barevný papír - sovička 

                                   zbytky látek - podzimní skřítek, andílek na vánoční dekoraci 

Přírodniny - vánoční dekorace 

Tradičně se zapojily do výtvarné soutěže  “Požární ochrana očima dětí” -zde se umístily na 

1. Místě v kategorii M2  a na 2. místě v kategorii M1,M2. 

Děti pracovaly samostatně, byly nápadité. 

Činnosti byly fotografovány, fota umístěna na webu ZŠ a MŠ Krásná Lípa. 

 

 

DOPLŇKOVÁ ČINNOST POHYBOVÉ HRÁTKY   

VEDOUCÍ DČ Marie Alferyová 

TERMÍN SCHŮZEK 1 x za 14 dní - čtvrtek 

POČET DĚTÍ 14 

Pohybové hrátky začaly 7. 10. 2021. Úvodem byly děti seznámeny s pravidly a bezpečností 

při konání kroužku. Součástí každé hodiny byl pozdrav a seznámení s náplní dané hodiny. 

Cílem pohybových hrátek bylo děti všestranně zapojit do pohybových procesů. Stěžejním 

cílem byl jednoznačně POHYB a to v jakýchkoli formách.  Podařilo se nám se seznámit s 

florbalem, plus s jeho metodikou a zahráli  jsme i několik turnajů. Většinu času jsme však 

strávili venku v parku, nebo na cyklostezce, kde jsme pořádali závody. Bohužel se v 

letošním roce nekonala olympiáda v Jiříkově, vzhledem k doznívajícím covidovým 

opatřením, ale pevně věříme, že v tom nadcházejícím již soutěžit pojedeme.  

S činností kroužku jsem byla spokojena.  
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DOPLŇKOVÁ ČINNOST  ANGLIČTINA PLNÁ HER 

VEDOUCÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI K. Březovská 

TERMÍN SCHŮZEK 1 x za 14 dní 

POČET  DĚTÍ 8 

 
V tomto roce bylo cílem kroužku naučit děti co nejvíce anglických slov, popřípadě vět 

formou běžné výuky, ale i formou zábavy. Na začátku každé hodiny byl pozdrav (vždy jsme 

se snažili zdravit jiným), poté jsme si zopakovali slovíčka a téma z předešlé hodiny, nakonec 

jsem děti seznámila s dalším tématem. Děti vždy v průběhu hodiny dostali 1-3 pracovní listy 

a poté jsme šli hrát různé hry, aby si lépe zapamatovali slovíčka. Zakončení výuky proběhlo 

zkontrolování pracovních listů, zopakování tématu a pozdrav. Pro výuku jsem využívala 

materiály z loňského roku, knížek a internetu. S činností kroužku a prací děti jsem byla 

velmi spokojená.  

 

DOPLŃKOVÁ ČINNOST ŠIKOVNÉ RUCE 

VEDOUCÍ ČINNOSTI Lenka Koubková 

TERMÍN SCHŮZEK 1x 14 dní 
 

POČET DĚTÍ 8 dětí 
 

V první polovině roku 2021 se děti seznámily s druhy stomů, které rostou v blízkosti MŠ. 

Podzimní měsíce nám sloužily ke sběru přírodnin, hlavně barevného listí, z něhož jsme 

vyráběli zvířátka. Byl kladen důraz na čistotu práce a rozvoj vlastní fantazie. Dále se děti 

seznámily s tím jak rozmnožit rostlinu, zasadit do zeminy a následnou péči. 

Dále jsme se zaměřili na tvorbu z podpalových dřívek – děti vyráběly květináč a do něj si 

pak zasadily květinu. Pečovaly o zahradu a o vyvýšené záhonky, výzdobu školky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

DOPLŃKOVÁ ČINNOST Minisboreček Motýlci 

VEDOUCÍ ČINNOSTI Drahoslava Lehoczká 

TERMÍN SCHŮZEK 1x 14 dní 
 

POČET DĚTÍ 12 

Do činnosti se letošní rok zapojily spíše menší děti, zaměřili jsme se na jednodušší písničky, 

nácvik rytmizace, seznamování s hudebními nástroji, vybírány byly písničky, které svým 

humorným textem jsou dětem blízké. Bylo domlouváno společné zpívání s KKS na Vánoce, 

to se však opět kvůli opatřením neuskutečnilo. Do druhé poloviny roku jsme si nachystali 

pásmo písní populárních, přidali do výuky hudební hádanky, práci s dechem a seznámení se 

zobcovou flétnou. Děti vystoupily na představení pro maminky. 

 

DOPLŃKOVÁ ČINNOST Hrátky se školáky 

VEDOUCÍ ČINNOSTI Lenka Koubková, D.Lehoczká 

TERMÍN SCHŮZEK středa 

POČET DĚTÍ 20 

Tato doplňková činnost je zaměřena na procvičování vědomostí a dovedností předškoláka 

před jeho vstupem do školy. Motivačním prvkem je zde tužka Anička, jejímž prostřednictvím 

děti dostávají úlohy.  

Například znát adresu bydliště, datum narození, barvy, geometrické tvary, napsat své jméno a 

další dovednosti a znalosti z jednotlivých oblastí. Cvičení, úkoly a didaktické hry zaměřené 

na grafomotoriku, držení tužky, základní předmatematické a předčtenářské představy a také 

rozumové dovednosti (orientace v čase a prostoru, logické uvažování) a další oblasti 

vzdělávání z „desatera předškoláka“. 

Také jsme se zabývali portfoliem.                                                                                               

Ve třídě máme i děti vyžadující intenzivní individuální péči a přístup, který je zajištěn díky 

asistentům pedagoga.                                                                                                                 

Asistent podporuje dítě s OMJ, při zvládání úkolů, formuluje znovu či zjednodušuje zadání. 

 

 

6. Plán akcí 2021/2022: 
září Schůzka  zákonných zástupců    

Brigáda – zahrada Ekoškola 

říjen Fotografování 

Předplavecký výcvik 
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Rytmická šou s bubny“ 

Mantrailing 

prosinec Mikulášská nadílka 

Ježíškův štědrý den - nadílka 

 leden ---------- 

únor ---------- 

březen Beseda  „Naši ptáčci“ 

Schůzka ekotýmu    

„O ptačím sněmu“ 

Jarní fotografování 

 

 
duben Puzzliáda 

Cesta za pokladem velikonočního zajíčka“ 

květen Den otevřených dveří 

zápis do MŠ  

Den matek 

Tajemné sovy 

Zapojení do Kampaně obyčejného hrdinství (Ekoškola) 

Divadlo KOLOBĚŽKA 

 

 

 

 

 

 

 

červen Schůzka s rodiči nově přijatých dětí do MŠ  

MDD s Hasiči 

Záchranáři 

Den s Ekotýmem   

Loučení se školáky + pasování na školáky a noc v MŠ 

 

7.  Dílčí programy: 

 

Ekoškolka Zapojení do mezinárodního programu Ekoškola – součásti 

Ekoškolka, do které jsme se přihlásili a plníme jejich cíle. 

Po naplnění kritérií můžeme obhajovat bronzovou cestu  a 

získat v příštím roce titul po vzoru školy. 

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 letošním roce jsme realizovali „Den s hasiči“ a návštěvu 

záchranářů. 

 

8. Spolupráce se zákonnými zástupci 

Spolupráce se zákonnými zástupci dětí (dále ZZ), probíhala prostřednictvím třídní schůzky, která se 

uskutečnila v září. Na začátku roku byly informace směřovány k organizačním záležitostem – 

doplňkové činnosti, režim MŠ a společné konzultace rodičů a učitelek týkajících se záležitostí dětí. 
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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 opět do Ekotýmu a brigád, které byly vyhlášeny 

k dokončení prožitkové zahrady. Na jaře se rodiče zapojili do renovace laviček na zahradě, v zimě 

nám pomohli se sazeničkami květin a květináči, kterými děti z Ekotýmku ozdobily školku.  

 Na konci roku se uskutečnilo „Pasování na školáky“ a táborák na zahradě.    

Se zákonnými zástupci jsme pravidelně komunikovali prostřednictvím elektronické komunikace, 

ústně, hledali jsme další cesty komunikace. Velký důraz věnujeme na evaluaci a komunikaci se 

zákonnými zástupci. Využíváme po domluvě i některé další druhy komunikace (Viber, WhatsApp), 

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. Je možné si také domluvit jednotlivě konzultace. 

Rodiče vyplnili dva evaluační dotazníky, které se zabývali Ekoškolou a na konci roku zhodnocením 

celého školního roku. 

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 krmení ptáčků prosinec 
Karneval – příprava kostýmů únor 

Puzzliáda duben 

Loučení se školáky červen 
sběr přírodnin podzim 
Sběr elektroodpadu Celoročně 

Schůzky Ekotýmu celoročně 

Nátěr zahradních laviček jaro 

Rodičovské schůzky Celoročně 

 

9. Spolupráce se ZŠ a MŠ 

 
V tomto školním roce jsme spolupracovali se ZŠ prostřednictvím Ekotýmů. S MŠ Sluníčko jsme 

sdíleli sportovní školičku a chodíme na společná představení. 

Se sportovním areálem byla navázána spolupráce v oblasti sportování malých dětí, byla realizována 

„Sportovní školička“, kam chodily děti z obou školek učit se základům atletiky a gymnastiky.  

10. Další vzdělávání pedagogických pracovnic 

Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí 

Počet pedagogických rad v rámci MŠ: 1 
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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 květnu byla přijata ukrajinská školní asistentka, která měla na starost komunikaci s přijatými 

ukrajinskými dětmi a jejich začlenění do kolektivu. 

V tomto roce proběhlo další vzdělávání formou online využitím webinářů NPI a jiných organizací.  

 

 

WEBINÁŘE: 

Účast učitelky Název semináře termín Místo a čas 

Drahoslava 

Lehoczká  

 

Formativní hodnocení v MŠ 16.9. - 17. 9. 

2021 

Praha 

Canva pro začátečníky 4. 11. 2021 Online NPI 

Zdeňka Hnutová 

 

Výtvarné hry pro školy a školky 16.9. 2021 online  

Tvoříme s požitkem 

Podzimní listové řádění  31.10. 2021  online 

Výtvarné nápady 

 

                    

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.  

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou zainteresováni do mezinárodního programu Ekoškola.             

V letošním roce jsme se orientovaly jsme se na práci v online prostředí (Google účtem jeho 

nástroji).  Současně si pedagogické pracovnice aktualizovaly vlastní osobní portfolio a MZ. 

Pravidelně pro práci používáme portál RVP pro školská zařízení. 

Stále intenzivně pracujeme na vzdělávání v oblasti specializace. 

11. Oblast materiálního vybavení a oprav 
 

V letošním roce jsme dokončili hlavní fázi vytvoření prožitkové zahrady. 

Další etapou bude vytvoření venkovního altánu a vybudování polytechnické dílny pro děti 

v přízemí. Také bychom chtěli realizovat internetové připojení a pořídit pomůcky z programu 

digitalizace škol. 
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 12. Závěry pro práci v příštím roce.  
Krátkodobé cíle: 

 

1. Realizovat dva bloky programu Ekoškola – dle aktuálního výběru. 

 

2. Přihlásit se k splnění bronzové cesty mezinárodního programu Ekoškola. 

    

 

 

Dlouhodobé cíle: 

 

1. 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.   

 

      2.     Plánovat rozšíření polytechnické výchovy, realizovat pracovní dílnu a seznámit děti se  

             základy některých jednoduchých manuálních prací. 

 

 

Ve školním roce 2022/2023 budeme pracovat s ŠVP jehož název je „Roční putování motýla 

Barvičky a skřítka Lístečka“. 

 

 

 

 

 

 

 


