
HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU -  2020/2021 
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 Smetanova  
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. 
Kapacita školy:   40  
Počet tříd:   2 
Počet ped. zaměstnanců: 4 
Asistent pedagoga:  1  
Počet prov. zaměstnanců: 2 
 

2. Demografický vývoj 
Počet zapsaných dětí:   40 
Počet dětí ve třídě:  Berušky – 20 
    Sovičky -   20 
Počet předškolních dětí:  16 
Počet přestupů z jiné MŠ:  1 
Počet zapsaných dětí na konci šk. roku:  40 
Počet dětí odhlášených z MŠ:   1 
Počet dětí dodatečně přijatých během školního roku: 0   
Počet dětí vyloučených z MŠ:   0 
Odchod do ZŠ:    15 
Počet dětí s navrženým OŠD:  1 
Zapsáno pro školní rok 2021/2022:  40 
Pracovníci MŠ:          V. Gottwaldová 
     V. Chlubnová  
     Z. Procházková,DiS.    

      Antonie Gergelyová     
     Natálie Kohútová 

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

 Plnění cíle: U jednoho dítěte vady odstraněny.  
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.  
 Kulturní vystoupení pro rodiny. 
 Besedy s odborníky – SDH,  statkáři, Nobilis Tilia, s učiteli ZŠ a ZUŠ. 
 Doplňková činnost „Výtvarné hrátky“, “Pohybové hrátky“, „Předškolák“. 
 Realizace projektu Šablony II. 

 
4. Environmentální program 
Plnění cíle:  

 Uspořádáno  tvoření s rodinami v rámci akce „Rodiče vítáni“.  
 Děti se pečovaly o truhlík s květinami, o záhonky s bylinkami a o terárium se šneky.  
 Děti se zapojily do sběru přírodnin. 
 Účast v projektu „Recyklohraní“ – sběr elektroodpadu, papíru, PET-lahví. 

 
 
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 z webinářů 
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 dvě děti s podpůrným 
opatřením.  Z toho byl navržen jeden OŠD. 

 
 

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 – opracovávání dřeva 
Seznamování se s přírodou 
Exkurze 
Sběr přírodnin a druhotných surovin 

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



 
 

září Rodičovská schůzka 
Odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ Šablony II - Nauč 
mě správně komunikovat, budeme si lépe rozumět  - logoped 

říjen Sběr přírodnin 
Rodinné tvoření – malování kamínků 
Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí Šablony II – Matematická 
gramotnost + Vybrané principy Hejného matematiky 

listopad Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí Šablony II – Vybrané principy 
Hejného matematiky + Posilování matematické gramotnosti 

prosinec Mikulášská nadílka 
Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí Šablony II – Diagnostika 
předškoláka 

leden Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí Šablony II - Reflexe 

únor Karneval 
Odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ  Šablony II – 
Rozhýbej mě s trenéry SA - online 
Distanční výuka 

březen Distanční výuka 

duben Distanční výuka 
Zápis do ZŠ 
Odborně zaměřené setkání  Šablony II - Hudební vzdělávání žáků jako součást 
výuky v ZŠ - učitelka ZUŠ - online 

květen Zápis do MŠ 

Červen Sportovní dopoledne spojené s oslavou MDD 
Dopolední oslava pro děti přijaté na příští školní rok 
Vyhodnocení sběru, odměny 
Rozloučení se školáky, táborák 

 
V souvislosti s nařízením vlády ze dne 26. 02. 2021 k šíření nákazy „COVID“ byla mateřská škola do 18. 
04. 2021 uzavřena. Vzdělávání předškolních dětí probíhalo formou distanční výuky přípravou úkolů, 
pracovních listů. Úkoly byly předávány každé pondělí formou e-mailů nebo osobním převzetím 
v košíčku umístěným před vstupem do budovy. Evaluace probíhala telefonicky, osobním setkáním, po 
návratu dětí do MŠ formou vyprávění v  komunitním kruhu a individuálním vypracováním vybraných 
úkolů. Úkoly byly porovnány a s výsledky byli seznámeni zákonní zástupci. Ke Dni matek děti nacvičily 
pásmo s přáním, které maminkám předaly nahrané na jednotce USB flash.  Zápis do mateřských škol 
proběhl formálním předáním vyplněné žádosti do mateřské školy. Motivační částí zápisu bylo 
představení mateřské školy formou videa umístěného na webových stránkách školy a  facebooku 
města Krásná Lípa.  
Šablony II – dokončení bude v lednu 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dílčí programy 
 

Barevný podzim 
 

V letošním školním roce jsme se opět zapojili do ochrany životního prostředí, 
sběru přírodnin, papíru, pet lahví. Pokračovali  jsme v estetickém  stolování, 
v prohlubovaní čtenářské a matematické pregramotnosti.  Spolupráce škol 
jsme omezili pouze na školy naší organizace a jedenkrát na setkání s MŠ 
Jiříkov.  
Aktivity s rodinami v rámci spolupráce „Rodiče vítáni“ byly v tomto školním 
roce velice omezeny. 

Okno do přírody Děti se staraly o záhony s bylinkami, o terárium se šneky, o hmyzí domeček, 
krmily ptáky. V rámci spolupráce s rodiči děti vyráběly a tvořily z přírodních 
materiálů, vyráběly látková strašidla, zdobily kamínky, vyrobily hmyzí dům 
doTilia Nobilis. Vzhledem ke covid-19 byla pozastavena spolupráce se seniory. 
V rámci Dne Země jsme uklízeli prostředí zahrady a blízké okolí MŠ. Navázali 
jsme spolupráci s Tilia Nobilis, kde jsme poznávali bylinky a učili jsme se výrobě 
přírodního mýdla. 

Zima běhá po 
světě 

Zaměřujeme se na otužování dětí, vyšší bezpečnost, pobyt na zahradě, kterou 
využíváme i k zimním radovánkám. Plníme dílčí úkoly ve skupinách. Činnosti 
vztahující se k cíli zapisujeme průběžně do třídních knih a týdenních plánů. 
Využili jsme nabídky trenérů SA k průpravě dětí pro lehkou atletiku a tenis. 

Hrátky naší 
školičky 

Činnost byla zaměřena na začlenění co největšího počtu dětí do sportovních 
aktivit, výtvarného tvoření, soutěží.  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 konzultujeme stravovací návyky dětí, pestrost stravy, 
velikost porcí.   

 
Vzdělávací proces byl doplněn odpoledními aktivitami a umožnil zapojení dětí všech věkových 
kategorií. 
Angličtina: Mgr. Tomáš Bóna 
Cílem bylo přiblížit dětem cizí jazyk hravou formou. Účast 18 dětí 
Předškolák: Zuzana Procházková, DiS., Antonie Gergelyová 
Cílem byla skupinová a individuální příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ. Děti procvičovaly 
grafomotoriku, jemnou motoriku, zrakové vnímání, logické myšlení, hledání souvislostí, samostatná 
práce.  Účast 17 dětí. 
Pohybové hrátky: Zuzana Procházková, DiS. 
Cílem byl rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky, 
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí. Nově byly vloženy prvky jógy. Během roku se děti 
zapojily do lehké atletiky a nácviku tenisu s trenéry SA. Účast 14 – 16 dětí. 
Výtvarné hrátky: Veronika Chlubnová 
Aktivita se zaměřovala na práci s hlínou a opracovávání dřeva v rámci polytechnické výchovy. 
Využitím keramické hlíny a dřeva byla u dětí rozvíjena jemná motorika, představivost a tvořivost.  
Mateřská škola nevlastní keramickou pec, výrobky byly odváženy do družiny ZŠ. Při práci s nářadím 
byly dodržovány podmínky bezpečnosti práce za použití ochranných pomůcek (přilba, brýle, 
rukavice). Účast 10 dětí   
   
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 8. a 9. 3. 2021 
 
Březen 2021 
21. 4. 2021 
 
 
 
březen- 
duben 2021 

NIDV Školní vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání – online 
Příprava zápisu do MŠ – prezentace - video 
Odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči dětí 
v MŠ  Šablony II - Hudební vzdělávání žáků jako součást 
výuky v ZŠ  
Distanční výuka: 
Informační systém InsplS ŠVP PV –  tvorba + zápis do 
systému 

V. Gottwaldová 
 

Říjen 2020 – 
leden 2021 
4. -10.3.2021 
 
 
 
 
Únor - duben 
 

Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí Šablony II 
– Matematická gramotnost 
Matematika Hejného pro školky 
Vzdělávání podle Hejného metody  
Manuál pro MŠ 
Distanční výuka: 
Informační systém InsplS ŠVP PV –  tvorba 
Příprava a předávání úkolů zákonným zástupcům 
Informace na webové stránky 
Zápis do MŠ:  Příprava na web 
Doplnění kosmické výchovy obrázky zvířat z kontinentů 

Z. Procházková, 
DiS. 
 

8. 9. 2020 
 
 
11. 2. 2021 
 
19. 3. 2021 

Odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči dětí 
v MŠ  Šablony II - Nauč mě správně komunikovat, 
budeme si lépe rozumět 
Odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči dětí 
v MŠ  Šablony II – Rozhýbej mě! 
Webinář: Diagnostika školní zralosti – Praha 

Distanční výuka: 

https://koronavirus.edu.cz/clanky/jak-

komunikovat-pri-online-vyuce 

https://koronavirus.edu.cz/clanky/jak-

pracovat-s-offline-zaky  

https://koronavirus.edu.cz/clanky/co-je-v-online-
vyuce-jinak  
Spolupráce na distanční výuce a zápisu do MŠ 

Antonie 
Gergelyová 

Říjen 2020 – 
leden 2021 
 
Duben 2021 
 
 
 

Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí Šablony II 
– Matematická gramotnost 
Distanční výuka: 
Matematika Hejného pro školky 

Jak odpovídat na otázky dítěte. 
Jak  podpořit rozvoj samostatnosti.  
Jakou roli hrají pomůcky v Montessori pedagogice.  



5.5.2021 
 
 
 

Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce 
v mateřské škole – webinář 
Výroba pomůcky „Schody“ k Hejného matematice 
 

Natálie Kohútová 16.3. Webinář : Jak souvisí pohyb s výslovností? 
Doplnění kosmické výchovy obrázky domácích a 
afrických zvířat  
Výroba pomůcek pro hmatové rozlišování 

 
 
Učitelky dokládají samostudium příslušnou dokumentací. V průběhu roku prezentují činnost 
školy publikováním na webových stránkách ZŠ a MŠ Krásná Lípa. Učitelky vyrábí některé 
pomůcky k činnosti školy, vytvářejí si vlastní portfolio, které obsahuje vlastní vzdělávací plán a 
studijní materiály. 

   
      4. Závěry pro práci v příštím roce: 

 ve školním roce 2021/2022  bude v platnosti ŠVP pod názvem „Veselý den“ 
 pokračovat v projektu Šablony II pro Základní a Mateřskou školu Krásná Lípa 
 realizovat  výměnu dřevěné obruby pískoviště, opravit omítku zahradního domku 
 realizovat malování přízemí budovy 

 


