
HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU -  2019/2020 
Mateřská škola, ul. Masarykova 671/24, Krásná Lípa 

 
1. Charakteristika školy 

Název:     Základní škola a Mateřská škola Krásná Lípa, Školní 10 
    PSČ: 407 46, příspěvková organizace, IČO: 727 42 526 

            Součást školy:   Základní škola 
Mateřská škola Dittrichova 
Mateřská škola Masarykova 

    Školní družina 
    Školní jídelna 
    Sportovní areál 
Ředitelka školy:   RNDr. Ivana Jäckelová 
Statutární zástupce:  Mgr. Eva Salovová 
Zástupkyně ředitelky MŠ: Věra Gottwaldová 
Provoz školy:   6.00 – 16.00 hod. 
Počet tříd:   2 
Počet dětí:   40  
Počet ped. zaměstnanců: 4 
Asistent pedagoga:  1  
Počet prov. zaměstnanců: 2 
 

2. Demografický vývoj 
Počet zapsaných dětí:    40 
Počet tříd:     2 
Počet dětí ve třídě:  Berušky – 20 
    Sovičky -   20 
Počet předškolních dětí:   14 
Počet přestupů z jiné MŠ:    1 
Počet dětí odhlášených z MŠ:    1 
Počet dětí dodatečně přijatých během školního roku: 0   
Počet dětí vyloučených z MŠ:    0 
Počet zapsaných dětí na konci šk. roku:   40 
Odchod do ZŠ:     12 
Počet dětí s navrženým OŠD:   2 
Zapsáno pro školní rok 2020/2021:   40 
Pracovníci MŠ:           V. Gottwaldová 
      V. Chlubnová  
      Z. Procházková,DiS.   

       Bc.    K. Samková do 31. 3. 2020 
      Antonie Gergelyová od 1. 4. 2020 
      Bc. J. Štěpánková 

I. Sekyrová  
      I. Lamačová 
Výchovně vzdělávací proces 
1. Odstranění řečových vad před vstupem do ZŠ 

 Plnění cíle: U tří dětí vady odstraněny, čtyři děti pokračují soukromě. 
  

2. Zapojení mladších dětí do vzdělávacího procesu  



Plnění cíle: Děti si osvojily sebeobslužné návyky, základní pracovní dovednosti, využily 
pomůcky pro praktický život a smyslovou výchovu. Děti se bez problému začlenily do 
kolektivu, který je vřele přijal.  
 
3. Poznání, že učení je zábava 
Plnění cíle:  

 Využívání prvků Montessori pedagogiky, uplatnění poznatků z návštěvy mateřských 
škol v rámci sdílení zkušeností.  

 Kulturní vystoupení pro rodiny, seniory. 
 Děti navštívily divadelní představení – loutková, hudební, kombinovaná. 

 Besedy s odborníky –  NP České Švýcarsko, Schrödingerův institut malířka skla, 

pedagogové ZŠ Krásná Lípa, starostka kruhu přátel muzea Varnsdorf. 
 Doplňková činnost „Výtvarné tvoření“, “Sportovní hrátky“, „Předškolák“. 
 Realizace projektu Šablony II. 

 
4. Environmentální program 
Plnění cíle:  

 Uspořádaná tvoření s rodinami v rámci akce „Rodiče vítáni“.  
 Děti se staraly o truhlík s květinami a o záhonky s bylinkami.  
 Děti se zapojily do sběru přírodnin. 
 Účast v projektu „Recyklohraní“ – sběr elektroodpadu, papíru, PET-lahví 
 Využití vzdělávacích akcí Np České Švýcarsko  

 
 
V letošním školním roce jsme si vytyčili krátkodobé cíle výchovně-vzdělávací práce 

Cíl Naplnění cílů vytyčených šablon z vybraných šablon MŠMT – komunitně 
osvětová setkávání, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s 
rodiči dětí v MŠ, nové metody ve výuce, sdílení zkušeností 

Podmínky Využití zdrojů ze seminářů 
Výměna zkušeností z jiných mateřských škol 

Věková kategorie Všechny věkové kategorie 

Využití Během školního roku 

Forma a metody 
práce 

Sdílení zkušeností 

Závěr  Některé šablony již byly naplněny 

  
 
 

Cíl Zaměřit se na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 

Podmínky Spolupráce s druhou mateřskou školou 

Věková kategorie Všechny věkové kategorie 

Využití Během školního roku 

Forma a metody 
práce 

Tvorba IVP 
Spolupráce s asistentkou pedagoga a se zákonnými zástupci dětí 

Závěr Systém je funkční, v letošním školním roce jsme měli jedno dítě s podpůrným 
opatřením, dvěma dětem jsme doporučili návštěvu odborníka. 

 
 

Cíl Spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

Podmínky Spolupráce v MŠ 
Spolupráce mimo MŠ 



Věková kategorie Všechny věkové kategorie 

Využití Během školního roku 

Forma a metody 
práce 

Pracovní a výtvarné aktivity, nové techniky 
Seznamování se s přírodou 
Exkurze 
Sběr přírodnin a druhotných surovin 

Závěr Systém je dobře nastaven. Během roku se zapojilo dvacet rodin. 

 
Předplavecký výcvik:  
Konal se od září do listopadu vždy jednou týdně ve Varnsdorfu – počet dětí 26.  
Účelem bylo seznamování s vodou a základy k plavání.  
 

září Rodičovská schůzka 
Předplavecký výcvik 
Komunitně osvětové setkání – Šablony II 

říjen Předplavecký výcvik 
Sběr přírodnin 
Rodinné tvoření z přírodního materiálu  
Komunitně osvětové setkání – Šablony II 

listopad Předplavecký výcvik 
Beseda se seniorem na téma „Putování skřítka  Čeřínka  NP České Švýcarsko“ 
Hudební představení „O ptačím sněmu“ 
Fotografování – vánoční dárek 
Komunitně osvětové setkání – Šablony II 
Nové metody ve výuce 

prosinec Nové metody ve výuce 
Mikulášská nadílka 
Vánoční posezení s rodinami, besídka 
Vystoupení v DPS 

leden Hudební představení „Já jsem muzikant“ 
Odborně zaměřené setkání – polytechnická výchova 
Nové metody ve výuce 
Komunitně osvětová setkávání – Šablony II 

únor Divadelní představení „Krejčík Honza“ 
Karneval 
Odborně zaměřené setkání Šablony II – vstup do 1. třídy ZŠ 

březen Komunitně osvětové setkání Šablony II – vlastnosti textilu, koláž 
 

duben Zápis do ZŠ 

květen Zápis do MŠ 

Červen Sportovní dopoledne spojené s oslavou MDD 
Vyhodnocení sběru, odměny 
Rozloučení se školáky 

 
 
 
 
 
 
 



Dílčí programy 
 

Barevný podzim 
 

Po celý rok jsme se zapojili do ochrany životního prostředí, sběru přírodnin, 
papíru, pet lahví. Využívali jsme naučné besedy a nabídky programu NP České 
Švýcarsko, odevzdali jsme nasbírané kaštany pro lesní zvěř.  
Nadále jsme prohlubovali čtenářskou a matematickou pregramotnost. 
Méně ve nám dařila spolupráce s mateřskými školami v rámci sdílení 
zkušeností.  
Nadále budeme prohlubovat aktivity a posilovat vztahy s rodinami v rámci 
spolupráce „Rodiče vítáni. 

Okno do přírody Děti se staraly o záhony s bylinkami, o šneky, o hmyzí domeček, o krmení pro 
ptáky, lesním zvířátkům jsme odnesli jablíčka.  
V rámci spolupráce s rodiči děti vyráběly a tvořily z přírodních materiálů. Úzce 
spolupracujeme se seniory, zákonnými zástupci a odbornou veřejností. V rámci 
Dne Země jsme uklízeli prostředí zahrady a blízké okolí MŠ. V rámci covidu 
jsme se nesetkávali s dětmi z druhé MŠ. 

Zima běhá po 
světě 

Zaměřujeme se na otužování dětí, využití zimní sportů, na bezpečnost dětí, 
plníme dílčí úkoly ve skupinách. Činnosti vztahující se k cíli zapisujeme 
průběžně do třídních knih a týdenních plánů.  

Hrátky naší 
školičky 

Činnost je zaměřena na začlenění co největšího počtu dětí do sportovních 
aktivit. V rámci otužování jsme přenášeli cvičení, a jiné sportovní aktivity na 
školní zahradu, sportovní areál a hřiště. Sport jsme propojili se zdravým 
stravováním a motivací dětí o rozhodování velikosti porcí. 
S vedoucím stravování jsou konzultovány stravovací návyky dětí a pestrost 
stravy.   

 
Doplňkové aktivity „Sportovní hrátky“ a „Výtvarné hrátky“ plně doplnily vzdělávací proces vycházející 
z našeho TVP PV. Do této činnosti se zapojily dětí všech věkových kategorií. Aktivita „Předškolák“ byla 
zařazována denně a podílely se na ní všechny učitelky.  
     
 Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje: 1x 
 Česká školní inspekce: 0x 

  
Kontrolní a řídící činnost: 
Kontroly proběhly formou orientačních vstupů.  
Pracovní porady probíhaly dle potřeb. 
Počet pedagogických rad: 1 
        

3. Údaje o pracovnících MŠ 
Vzdělávání učitelek:  
 

V. Chlubnová 7. 11. 2019 
 
 
3.12.2019 
 
 
19. 11. 2019 
 

Environmentální výchova: Hurvínkovy  
cesty do přírody – České Švýcarsko o.p.s 
Sdílení zkušeností  
Komunitně osvětové setkávání – Šablony II: 
Vitamíny, využití ovoce v MŠ výroba pečeného 
čaje  
Nové metody ve vzdělávání – Šablony II: 
Proč si čteme pohádky – cíle čtenářské 



 
4. 12. 2019 
18. 12. 2019 
14. 1. 2020 
 
21. 1. 2020 
8. 6. 2020 

pregramotnosti 
Čtenářské strategie– výklad, seznámení 
Čtenářské strategie – aplikace 
Metodická inspirace, odborná literatura, 
pedagogické sborníky s metodikou 
Posilování čtenářské pregramotnosti 
Environmentální výchova – Učíme se venku - 
Sto míst, která učí -  NP České Švýcarsko a 
České Švýcarsko o.p.s. 

V. Gottwaldová 
 

30. 10. 2019 
 
25. 
–26.11.2019 
 
18. 2. 2020 
 
 

Komunitně osvětové setkávání – Šablony II: 
Pěstování trav a travin, tvoření 
Středisko pro Centrum Terapie Autismu: 
Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem 
v MŠ  
Odborně zaměřená tematická setkávání – 
Šablony II: Přechod dětí do ZŠ 

Z. Procházková, DiS. 
 

8. 11. 2019 
 
 
19. 11. 2019 
 
 
4. 12. 2019 
18. 12. 2019 
14. 1. 2020 
 
21. 1. 2020 
23. 1. 2020 

Kapradí – ekologická výchova – konzultace a 
praktické dílny 
Litoměřice 
Nové metody ve vzdělávání – Šablony II: 
Proč si čteme pohádky – cíle čtenářské 
pregramotnosti 
Čtenářské strategie– výklad, seznámení 
Čtenářské strategie – aplikace 
Metodická inspirace, odborná literatura, 
pedagogické sborníky s metodikou 
Posilování čtenářské pregramotnosti  
Odborně zaměřená tematická setkávání – 
Šablony II: Polytechnická výchova 

Bc. K. Samková 6. 11. 2019 
 
 
3.12. 2019 
 
19. 11. 2019 
 
 
4. 12. 2019 
18. 12. 2019 
14. 1. 2020 
 
21. 1. 2020 

Podpora autoevaluace mateřské školy 
s využitím systému InspIS ŠVP 
Ústí nad Labem 
Komunitně osvětové setkávání – Šablony II: 
Malování na sklo a textil 
Nové metody ve vzdělávání – Šablony II: 
Proč si čteme pohádky – cíle čtenářské 
pregramotnosti 
Čtenářské strategie– výklad, seznámení 
Čtenářské strategie – aplikace 
Metodická inspirace, odborná literatura, 
pedagogické sborníky s metodikou 
Posilování čtenářské pregramotnosti 

Bc. J. Štěpánková 25. 
–26.11.2019 
 
16. 1. 2020 

Středisko pro Centrum Terapie Autismu: 
Efektivní výchova a vzdělávání dětí s autismem 
v MŠ 
Komunitně osvětové setkávání – Šablony II: 
Podstávkové domy 
 

 



Učitelky dokládají samostudium příslušnou dokumentací. V průběhu roku prezentují činnost 
školy publikováním na webových stránkách ZŠ a MŠ Krásná Lípa a na webových stránkách 
Úžasná škola, vystoupením pro veřejnost. Učitelky vyrábí některé pomůcky k činnosti školy, 
vytvářejí si vlastní portfolio, které obsahuje vlastní vzdělávací plán a studijní materiály. 
V souvislosti s usnesením vlády ze dne 15. 03. 2020 k šíření nákazy „COVID“ neproběhly 
některé naplánované akce s odborníky a zákonnými zástupci dětí. Předškolní děti, které 
nedocházely do MŠ, byly vzdělávány distančně formou ústního předávání úkolů zákonným 
zástupcům dětí na daný měsíc a přípravou pracovních listů, které byly k dispozici v boxu před 
vchodovými dveřmi.  Zpětná vazba: pedagog – zákonný zástupce - konzultace 1x měsíčně. Ze 
vzdělávání jsme dočasně odstranili pomůcky, u nichž nebyla možná dezinfekce. Zápis do 
mateřských škol proběhl pouze formálně (podání žádosti), motivační část zápisu byla zrušena. 

  V MŠ jsme se zaměřili na zvýšenou hygienu, dezinfekci a větrání. 
 
      4. Závěry pro práci v příštím roce: 

 ve školním roce 2020/2021  bude v platnosti ŠVP pod názvem „Veselý den“ 
 pokračovat v projektu Šablony II pro Základní a Mateřskou školu Krásná Lípa 
 realizovat úpravu zahrady výměnou nevyhovujících prvků 
 realizovat malování přízemí budovy 

 
 


