
HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU -  2021/2022 
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. 
Počet tříd:   2 
Počet dětí:   40  
Počet ped. zaměstnanců: 4 
Asistent pedagoga:  2  
Počet prov. zaměstnanců: 2 
 

1. Demografický vývoj 
Počet zapsaných dětí:   40 
Počet tříd:    2 
Počet dětí ve třídě:  Berušky – 20 
    Sovičky -   20 
Počet předškolních dětí:  18 
Počet přestupů z jiné MŠ:  0 
Počet zapsaných dětí na konci šk. roku:  40 
Počet dětí odhlášených z MŠ:   1 
Počet dětí dodatečně přijatých během školního roku: 1   
Počet dětí vyloučených z MŠ:   0 
Odchod do ZŠ:    16 
Počet dětí s navrženým OŠD:  2 
Zapsáno pro školní rok 2022/2023:  40 + 1 IV 
Pracovníci MŠ:          V. Gottwaldová 
     V. Chlubnová  
     K. Kreibichová 

Z. Procházková,DiS.    
 Bc. R. Svobodová    
 A. Švecová   

     I. Sekyrová 
I. Lamačová 

      
Výchovně vzdělávací proces 
1. Odstranění řečových vad před vstupem do ZŠ 
Plnění cíle: U pěti dětí došlo k zlepšení výslovnosti, vada přetrvala u jedné hlásky. Vzhledem 
k patlavosti byl u jednoho dítěte navržen OŠD.  
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. 
 Besedy s odborníky – učitelé ZŠ, logoped, učitel ZUŠ, trenéři SA, včelař, Policie ČR, 

SDH, lektoři zoo. 
 Doplňková činnost „Angličtina“, „Výtvarné hrátky“, “Pohybové hrátky“, „Předškolák“. 
 Dokončení realizace projektu Šablony II. 

 
4. Environmentální program 
Plnění cíle:  

 Uspořádání  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. 
 Úklid prostředí v rámci Dne Země 
 Zapojení do výtvarných soutěží 

 
 
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, ze semináře NAUTIS, individuálního studia 
Výměna zkušeností z jiných mateřských škol 

Věková kategorie Všechny věkové kategorie 

Využití Během školního roku 

Forma a metody 
práce 

Sdílení zkušeností 

Závěr  Cíle byly naplněny.  

  
 
 

Cíl Zaměřit se na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 

Podmínky Spolupráce s druhou mateřskou školou, s CTA, s PPP 

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 tři děti s podpůrným 
opatřením.  Dvěma dětem byl navržen 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 

Závěr Systém je dobře nastaven. Během roku se zapojilo až 50% rodin. 

 
 

září Rodičovská schůzka 
Odborně zaměřená setkávání a spolupráce s rodiči dětí – logoped 
Předplavecký výcvik 

říjen Sběr přírodnin 
Rodinné tvoření –  život v lese 
Spolupráce s PPP Rumburk – beseda 
Předplavecký výcvik 

listopad Divadelní představení v KD 
Adventní tvoření 
Předplavecký výcvik 

prosinec Mikulášská nadílka 
Vánoční besídka 

leden Beseda s Policií ČR 

únor Karneval 
Učitel ZŠ – pletení z pedigu 

březen Cvičení s odborníky „Rozhýbej mě“ – SA 
Exkurze – hasičská zbrojnice 

duben Cvičení s odborníky – SA 
Zápis do ZŠ 
Muzikál v MŠ – Roztančená školka 

květen Cvičení s odborníky 
Zápis do MŠ 
Den matek 
Divadelní představení v KD 
Beseda o sovách 
Jarní fotografování 

Červen Cvičení s odborníky 
Beseda s včelařem 
Sportovní dopoledne spojené s oslavou MDD 
Školní výlet 
MDD s SDH Krásná Lípa 
Dopoledne s rodinami a dětmi přijatými na příští školní rok 
Sportovní olympiáda v Rumburku 
Koncert  žáků  ZUŠ Krásná Lípa 
Rozloučení se školáky + táborák  

 
Projekt Šablony II  dokončen. 
 
 
 
 
 



Dílčí programy 
 

Barevný podzim 
 

Ve školním roce jsme se zapojili do ochrany životního prostředí, sběru 
přírodnin. Pokračovali  jsme v estetickém  stolování. 
Pokračovali jsme ve  čtenářské a matematické pregramotnosti. Podařilo se 
nám zapojit seniora do předčítání dětem a vložit prvky Hejného matematiky. 
Aktivity s rodinami v rámci spolupráce „Rodiče vítáni“ jsme uskutečnili pouze 
dvě s minimálním počtem zájemců. Rodiny nám věnovaly použitá, ale funkční 
odrážedla a dětské kolo. 

Okno do přírody Děti se staraly s pomocí dospělých o zahradu – hrabání, kopání, vytrhávání 
plevelu, zalévání, o  záhonky  s bylinkami, o terárium se šneky, o hmyzí 
domeček, krmily ptáky. V zimním období jsme nosili nasbírané kaštany a 
žaludy ke krmelci. V rámci spolupráce s rodiči děti vyráběly a tvořily 
z přírodních materiálů, tvořily lesní les, společně jsme se sešli na besídkách. 
Úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci a odbornou veřejností. V rámci 
Dne Země jsme uklízeli prostředí zahrady a blízké okolí MŠ. Na zahradu jsme 
zabudovali tři kusy masivní venkovní soupravy pro posezení dětí při besedách 
s odborníky, k seznamování se s přírodou, k zakreslování a zaznamenávání  
nabytých poznatků.  

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 v rámci „Rozhýbej mě“. .  
Předškolní dětí se zapojily do celostátního projektu „ Se Sokolem do života“. 
V tomto projektu budeme pokračovat i v příštím školním roce.  Sport jsme 
propojili se zdravým stravováním a motivací dětí o rozhodování velikosti porcí. 
 

Hrátky naší 
školičky 

Činnost je 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. Pro 
pohybové aktivity doplnil zahradu nový  prvek firmy Global Sport Čupa  s.r.o. 
Společně jsme vyjeli do ZOO Děčín, kde jsme měli připravenu komentovanou 
prohlídku spojenou s krmením zvěře a sportovním vyžitím. S vedoucím 
stravování jsou konzultovány stravovací návyky dětí a pestrost stravy.   

 
Vzdělávací proces byl doplněn odpoledními aktivitami a umožnil zapojení dětí všech věkových 
kategorií. 
Angličtina: Mgr. Barbora Hlavatá 
Cílem bylo přiblížit dětem cizí jazyk hravou formou. Účast 20 dětí 
Předškolák: Zuzana Procházková, DiS., Klára Kreibichová 
Cílem byla skupinová a individuální příprava předškolních dětí na vstup do ZŠ. Děti procvičovaly 
grafomotoriku, jemnou motoriku, zrakové vnímání, logické myšlení, hledání souvislostí, připravovaly 
se pro samostatnou práci, zaměřovaly se na polytechnické vzdělání dětí s interaktivní robotickou 
pomůckou a interaktivní tabulí, s výukou nahrávání hlasů zvěře a ptáků pro orientaci v přírodě. Účast 
18 dětí. 
Pohybové hrátky: Zuzana Procházková, DiS. 
Cílem byl rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky, 
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí. V tomto školním roce se MŠ poprvé zapojila do 
celostátního projektu „ Se Sokolem do života“. Během roku se děti zapojily do lehké atletiky a nácviku 
tenisu s trenéry SA, atletické olympiády škol Šluknovského výběžku. V rámci spolupráce s MŠ ul. 
Dittrichova si děti změřily síly v lehkoatletických disciplínách. Účast 20 dětí. 



Výtvarné hrátky: Veronika Chlubnová 
Aktivita se zaměřovala na práci s hlínou a opracovávání dřeva v rámci polytechnické výchovy. 
Využitím keramické hlíny a dřeva je u dětí rozvíjena jemná motorika, představivost a tvořivost.  
Mateřská škola nevlastní keramickou pec, výrobky jsou odváženy do družiny ZŠ. Při práci s nářadím 
byly dodržovány podmínky bezpečnosti práce za použití ochranných pomůcek (přilba, brýle, 
rukavice). Děti se zapojily do výtvarných soutěží vyhlášených Sborem dobrovolných hasičů Čech, 
Moravy a Slezska a  NP České Švýcarsko. Účast 14 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: 2 

        
2. Údaje o pracovnících MŠ 

Vzdělávání učitelek:  
 

V. Chlubnová Říjen2021-leden 
2022 
Březen 2022 
 
 
 
 
Květen 2022 

Sdílení zkušeností v MŠ  Šablony II  - 
dokončeno 
Literatura Speciální pedagogika (Slavomil 
Fischer, Jiří Škoda) 
Edukace a rozvoj osob se somatickým, 
psychickým a sociálním znevýhodnění      
Pohybové hry dětí předškolního věku 
Webinář Raabe: Dvouleté děti v MŠ 

V. Gottwaldová 
 

Září 2021 
 
Leden 2022 
 
 
Duben 2022 
 
Květen 2022 
 
 

Webinář Raabe: Adaptace aneb  jak podpořit 
dítě při vstupu do MŠ 
Matematika Hejného - Youtube video 
Metodická inspirace, odborná literatura, 
pedagogické sborníky s metodikou - 
matematika 
Zápis do MŠ:  Příprava na web 
Webinář Raabe: Dítě-cizinec v mateřské škole 

Z. Procházková, DiS. 
 

Říjen  - prosinec 
2021 
Březen – duben 
2022 

Šablony II.: Sdílení zkušeností – dokončeno 
 
Webinář Raabe: Školní zralost 
                              Možnost rozvoje pozornosti a 
soustředěnosti předškoláků s ADHD 
Portál z DUMY – studium materiálů k práci 
s interaktivní tabulí 
ČTV-edu: studium materiálů pro předškoláky 
Průběžné celoroční studium literatury 
dodávané v rámci projektu „Se Sokolem do 
života“ 

Klára Kreibichová Listopad 2021 
Březen 2022 

Krokotak.com: výtvarné inspirace 
Literatura: 



 
 
Duben 2022 
 

Do nitra dětských emocí (Filliozat)  
Po dobrém, nebo po zlém ( Matějček) 
Webinář Raabe: Jak rozvíjet polytechnickou 
gramotnost v MŠ 

Bc. Renata Svobodová Prosinec 2021 
 
 
 
 
 
2. – 3. 6. 2022 

Literatura: Jdeme autistům naproti 
                    300 her pro děti s autismem 
                    Mé dítě má ADHD 
Filmy:         Děti úplňku 
                    Atypický  
                    Láska ve spektru 
Seminář s akreditací: Efektivní výchova a 
vzdělávání dětí s autismem v MŠ: C)T)A Praha 

Adéla Švecová Prosinec 2021 
Leden 2022 

Dyspraxie - Youtube video 
Cvičení pro rozvoj řeči - Youtube video 

 
 
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 2022/2023  bude v platnosti ŠVP pod názvem „Veselý den“ 
 realizovat úpravu zahrady výměnou dřevěné obruby pískoviště 
 realizovat modernizaci kuchyně a jídelny 
 realizovat vymalování budovy a opravu stropu v 1. poschodí 

 


