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1. Charakteristika školy 
 
1.1  Identifikační údaje : 

 

 Název :                          Mateřská škola Tlumačov ,okres Zlín, příspěvková organizace 

 Adresa :                        Masarykova 63, 763 62 Tlumačov 

Zřizovatel :                    Obec Tlumačov, Nádražní 440, 76362 Tlumačov 

 Právní forma :              příspěvková organizace od 1.1.2003 

 Statutární zástupce :   ředitelka školy Hana Janoštíková 

 IČO :                               70988692 

Telefon :                         577929041 

Email :                            mstlumacovv@tiscali.cz 

Web:                               www.ms.tlumacov.cz 

 
 
 1. 2. Provoz  školy 

      

      Mateřská škola v Tlumačově je trojtřídním předškolním zařízením s celodenním provozem 

od 6.00  hod.do 16.00  hod. Předškolní  vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla 

od 3 do 6 let. Do MŠ může být přijato i dítě mladší 3let, nemá však na přijetí právní nárok. 

       Dvě třídy mateřské školy “Hvězdičky“ a „Sluníčka“ se nachází v budově Základní školy 

Tlumačov v levém přízemním křídle. MŠ má samostatný vchod opatřený zabezpečovacím 

zařízením, které bylo zřízeno za účelem zvýšení bezpečností dětí i zaměstnanců školy a 

zamezení vstupu nežádoucích osob do objektu. Třetí třída MŠ s názvem „Berušky“, která 

vznikla v prostorách bývalé školní družiny a šatnách žáků základní školy zahájila svůj provoz 

od 1.9.2015. Vstup do těchto prostor je možný přes hlavní vchod do MŠ na elektronické 

karty, které obdrželi všichni rodiče nebo vchodem pro žáky a zaměstnance ZŠ Tlumačov. 

                     Děti  ve třídě Hvězdiček a Sluníček mají v mateřské škole k dispozici velké 

prostorné herny, rozdělené na hrací dětská centra, kde probíhají činnosti dle požadavků 

rámcového vzdělávacího programu, dále jídelní část pro stravovací účely a hry a činnosti, 

které probíhají u stolečků a ateliér pro výtvarnou a pracovní činnost.  Logopedická učebna 

slouží pro práci logopedické asistentky při prevenci špatné výslovnosti, za ní se nachází 

kancelář ředitelky. Děti mají k dispozici plně vybavené dětské umývárny, WC a prostorné  

mailto:mstlumacovv@tiscali.cz


šatny pro obě třídy. V zadních částech školy se nachází umývárna várnic a úklidové místnosti. 

Všechny místnosti jsou vybaveny účelově a esteticky, průběžně je doplňován sortiment 

učebních pomůcek podle věkového složení třídy, aktuální nabídky a finančních možností 

školy.  

      Vstupní chodba MŠ , kde vede hlavní úniková cesta byla zrekonstruována tak, aby v ní 

bylo co nejméně hořlavých předmětů. Chodba byla znovu vyzdobena kresbami 

s pohádkovými motivy ze známých příběhů „O pejskovi a kočičce“. Na podlahu byl položen 

koberec se sníženou hořlavostí a taktéž stěna, kde se nacházely dětské dřevěné skříňky na 

obuv, byla obložena sádrokartonem se stejnými vlastnostmi. Nová přezouvána byla 

přestěhována do prostor, které sloužily jako šatna učitelek a ta byla přemístěna do bývalé 

ředitelny na začátku chodby.  Jedna ze skladových místností, která se nachází na chodbě 

směrem na školní zahradu, slouží k uložení lůžkovin a ostatního prádla. 

      K MŠ patří i velká školní zahrada, která plně slouží potřebám dětí předškolního věku, je 

moderně a dostatečně vybavena zahradním mobiliářem. Rok od roku se stále provádí 

náročná údržba dřevěných prvků, které bohužel vzhledem ke svému stáří podléhají  

negativním venkovním vlivům a je třeba vkládat nemalé finanční částky na jejich opravy . 

V letošním školním roce byly částečně obnoveny nátěry zahradního mobiliáře, opraveny 

lavičky a dětské stoly. Koloběžky, odrážedla a zahradní hračky jsou uloženy ve skladovém 

domku, který má dvě části. V jeho nových prostorech mají děti k dispozici fotbalové brány, 

trampolínu a mobilní ratanový hrad. Školní zahrada měla být doplněna v tomto školním roce 

o nový hrací prvek pro mladší děti, jeho realizace však byla vzhledem k výskytu onemocnění 

COVID po domluvě s firmou, která byla pověřena jeho výrobou, odsunuta na měsíc září 

nového školního roku.  

                    Strava pro děti byla do MŠ do třídy „Hvězdiček“ a „Sluníček“ dovážena ze školní 

jídelny při ZŠ Tlumačov v uzavřených nerez várnicích a ihned vydávána strávníkům v MŠ. Děti 

měly k dispozici bohatý a pestrý jídelníček, rozložený do ranní přesnídávky, ovocné svačiny, 

oběd a odpolední svačiny. Rodiče mají neustále možnost sledovat složení jídelníčku a rozpis 

jídel na nástěnce v mateřské škole nebo na webových stránkách Mateřské školy 

v Tlumačově. Rodiče mají  jídelníček doplněn informací o přítomností alergenů ve stravě. Pro 

školní výdejnu je zpracována požadovaná agenda – provozní řád školní jídelny, výdejny, 

směrnice pro školní jídelnu-výdejnu se stanovením vlastního systému kritických bodů, 



smlouva o likvidaci krmného odpadu, sanitační řád školní výdejny-jídelny. Všechny 

dokumenty jsou pravidelně aktualizovány a vyvěšeny k nahlédnutí kontrolním orgánům. 

        Stravování dětí ze třídy „Berušek“ probíhá běžně ve třídě – ranní přesnídávka, ovocná 

svačina a odpolední svačina, na oběd děti pravidelně dochází do školní jídelny základní školy, 

která se nachází v prvním patře ZŠ. 

        Začátkem školního roku 2020/21 došlo k dočasné změně v této oblasti stravování. 

Vzhledem k nastaveným pravidlům ZŠ Tlumačov v rámci epidemiologických opatření 

k nemoci Covid-19,se zvýšenou potřebou místa na stoly a židle pro žáky základní školy, 

bylo na žádost ředitelky MŠ Krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně povoleno dočasně, 

dokud se nezmění epidemiologická situace k lepšímu, obědvat přímo ve třídě Berušek 

bez nutnosti docházet do školní jídelny ZŠ Tlumačov. Vzhledem k materiálům MŠMT a 

Ministerstva zdravotnictví, které doporučují zvážit nutnost a organizaci přemísťování 

dětí mezi třídami a dalšími prostory školy s cílem snížit rizika nákazy COVID-19, 

zůstalo výše popsané opatření v platnosti celý školní rok. Dovoz a výdej obědů ve třídě 

zajišťovala pracovnice školní jídelny, která taktéž odvážela použité nádoby a talíře k 

umytí zpět do prostor školní jídelny. 

 

1.3. Počet tříd a dětí 

 

Třída „Berušky“                   16 dětí  ( 2,8 – 3 leté) 

Třída „Hvězdičky“               26 dětí  (4--5 leté ) 

Třída  „Sluníčka“                 28 dětí  ( 5-7 leté) 

------------------------------------------------------------------ 

Celkem : 70 dětí 

 

 

    2. Demografický vývoj 

2.1.Celkový počet dětí v MŠ,  dětí odcházející do základní školy. 

Tento školní rok navštěvovalo mateřskou školu 70 dětí a všechny byly přihlášeny 

k celodennímu vzdělávání. 

K  31.8.2021 ukončilo docházku do MŠ 19 dětí. 

 

 

 



2.2. Zápis do MŠ  pro školní rok 2021/22 

Zápis dětí do MŠ v Tlumačově se řídil pokyny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády způsobené výskytem onemocnění COVID-19 a 

proveden byl dne 3.5. a 16.5.2021. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhly bez osobní 

přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Podání žádosti bylo uskutečněno 

prostřednictvím pošty nebo vložením žádosti do schránky mateřské školy. Ředitelka MŠ 

ihned po doručení žádosti poslala zákonným zástupcům dítěte informační email, kterým 

potvrdila přijetí jejich žádosti o umístění dítěte do mateřské školy Tlumačov, přidělila dětem 

registrační číslo a prostřednictvím informačního formuláře, seznámila rodiče s dalším 

průběhem přijímacího řízení. Při podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání dokládali rodiče 

kopii rodného listu dítěte. K zápisu se dostavilo 20 nových dětí a vzhledem k počtu volných 

míst bylo přijato 19 dětí.  

 

2.3. Zápis do ZŠ, navržené odklady 

Zápisu do základní školy se účastnilo 28 dětí z naší mateřské školy.  

Odklad povinné školní docházky z důvodu školní nezralosti na doporučení Krajské 

pedagogicko- psychologické poradny a dětského lékaře dostalo 9 dětí, které budou 

pokračovat v novém školním roce 2021/22 v docházce do MŠ Tlumačov. 

 

3. Výchovně vzdělávací proces 

 

3.1. Podmínky pro vzdělávání : 

V mateřské škole jsou vytvořeny ideální podmínky ke vzdělávání. Velké, vyhovující prostory, 

dostatek didaktických her, hraček a pomůcek spolu s působením kvalifikovaných učitelek 

dává záruku kvalitního předškolního vzdělávání a potvrzuje hodnocení České školní inspekce, 

která udělila ve školním roce 2016/17 škole statut Kvalitní mateřské školy. Při práci s dětmi 

jsou průběžně uplatňovány nové formy a metody práce a velká pozornost je také 

věnována oblasti environmentální výchovy, která se stala prioritou našeho ŠVP PV. 

              Prostory MŠ nabízí dětem pohybové i herní vyžití a zřízená dětská centra slouží nejen 

ke hře, ale i k výchovně vzdělávací práci, která je na vysoké úrovni, což potvrdila také 

inspekční zpráva. Třídy jsou vybaveny moderním nábytkem a hračkami i didaktickými 



pomůckami, které jsou průběžně dle nabídky a možností doplňovány. O výzdobu tříd se 

starají paní učitelky společně s dětmi.  

              Na základě zhoršené epidemiologické situace byla mateřská škola uzavřena od 

 25.1. 2021 vzhledem k nařízené karanténě ve školní jídelně při ZŠ Tlumačov a z důvodu 

kritické situace v oblasti personálního obsazení MŠ provoz školy probíhal od 2.2.2021 

v omezeném režimu pouze pro pracující rodiče (polovina zaměstnanců onemocněla 

COVIDEM-19).  

                  Od 8.-12.2.2021 vzhledem ke stálé absenci poloviny zaměstnanců, byla přijata na 

zástup paní učitelka Mgr. Kateřina Zelinová. Provoz probíhal stále v omezeném režimu. 

Rodičům předškolních dětí, kteří zůstali v tomto období doma, byla pravidelně poskytována 

distanční výuka a přes emaily jim byl zasílán výukový materiál. Pracovní listy a náměty mohly 

využívat také děti mladší z jiných tříd. 

                Na základě rozhodnutí vlády ČR byla vzhledem ke zhoršující se epidemiologické 

situaci uzavřeny všechny typy škol, tedy i naše MŠ, a to s účinností od 1.3.2021. Mateřská 

škola opět zajišťovala pravidelnou distanční výuku zavedenou metodou přes email pro 

předškoláky a také ostatní děti.  

                 Od 12.4.2021 byla školská zařízení znovu otevřena, ale pouze pro předškolní děti a 

děti rodičů Integrovaného záchranného systému. Děti i zaměstnanci byli testováni 2x týdně. 

Výsledky testů byly evidovány. Za celou dobu testování nebylo v MŠ žádné pozitivně 

testované dítě. Od 3.5.2021 se preventivní antigenní test, nově prováděl pouze 1x týdně. 

                  Od 10.5.2021 byla mateřská škola otevřena pro všechny děti bez výjimky. Provoz 

probíhal v běžném režimu, za přísného dodržování hygienických pravidel.  

                 V době uzavření mateřské školy se pak uskutečnily 4 pedagogické rady a 1 porada 

provozní. Mimo jiné byly zaměstnanci školy průběžně informováni o vývoji pandemie 

onemocnění COVID-19 a průběžně seznamováni s manuály MŠMT pro provoz mateřských 

škol v různých obdobích až do znovuotevření školy. Ředitelka MŠ průběžně informovala 

pomocí SMS zpráv a informací na webových stránkách MŠ rodiče o vývoji epidemiologické 

situace a seznámila je s obecnými pokyny k provozu školy od znovuotevření školy.  

                        V době hlavních školních prázdnin byla mateřská škola uzavřena od 19.7. do 

13.8.2021.  Provoz školy byl opět zahájen v pondělí 16.8.2021. Během prázdnin byl tradičně 

omezen v červenci i v srpnu vzhledem k počtu docházejících dětí na jednu třídu.  V době 

uzavření MŠ čerpali všichni zaměstnanci řádnou dovolenou. 



3.2. Koncepce školy 

  Mateřská škola Tlumačov pracovala podle vlastního školního vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání s názvem : „ Je nám dobře na světě, na té naší planetě“. ŠVP PV byl 

průběžně aktualizován a doplňován dle našich potřeb. Základní myšlenkou, z níž vychází 

koncepce naší školy je osobnostní a citový rozvoj dítěte s ohledem na jeho potřeby a zájmy.  

Filosofií naší mateřské školy je naučit děti milovat a ctít člověka i život ve všech jeho 

podobách, poznávat a chránit kulturní bohatství, přírodu a celý svět. Na základě této filosofie 

jsme dětem nabízeli po celý školní rok rozmanitý program činností, rozvíjeli jsme 

individualitu dítěte, podporovali dětská přátelství a rozvíjeli schopnost komunikace.         

           Požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání byly pro nás 

základem pro plánování výchovně vzdělávací práce s dětmi. ŠVP obsahuje tři základní 

dlouhodobé cíle, rozpracované do krátkodobých ročních plánů. V návaznosti na tento 

dokument byl upraven a zpracován také vzdělávací obsah a časový plán do třídních 

vzdělávacích programů obou tříd. Do týdenních plánů jsme průběžně zařazovali a aktuální 

změny, reagovalI jsme na nabídky, možnosti, vzniklé příležitosti a situace. 

         Mezi dlouhodobé cíle školy obsažené v aktuálním ŠVP RV patří vytvoření základů pro 

odpovědný postoj dítěte ke zdravému životnímu stylu, podpora povědomí o okolním světě 

a vlivu člověka na životní prostředí v návaznosti na enviromentální výchovu a rozvíjení 

intelektu, řeči dětí se zaměřením na správnou výslovnost . V této oblasti spolupracuje MŠ  

se Speciálním pedagogickým centrem ve Zlíně . Každý rok školu navštěvovala odborná 

logopedka paní Žůrková, která prováděla s dětmi logopedickou depistáž. Ve školním roce 

2016/17 byla tato spolupráce přerušena vzhledem k novým povinnostem SPC  ( inkluze). 

Vzhledem k této změně provedla v měsíci říjnu 2020 logopedickou depistáž paní učitelka 

Jana Řezníčková, která pracuje v MŠ dlouhé roky jako logopedická asistentka. Na základě její 

aktivní činnosti prováděla s 15ti dětmi 1x týdně skupinovou řečovou prevenci. Na základě 

zjištěných poznatků doporučila rodičům dětí s těžšími vadami řeči návštěvu odborného 

logopeda.  

          Z dlouhodobě stanovených cílů vycházejí cíle krátkodobé, rozpracované do 

krátkodobých ročních úseků v ročním plánu školy tak, aby vedly v konečné fázi k naplňování 

záměrů naší koncepční práce. Prolínají se celým výchovným působením v MŠ, jsou obsaženy 

v třídních vzdělávacích programech a na konci koncepčního období by měly vést ke splnění 

očekávaných kompetencí. 



          Hlavní pedagogický záměr byl orientován směrem k dítěti a směřoval k tomu, aby děti 

získaly dobré základy do života a pro další vzdělávání a aby byly schopny s uspokojením a bez 

větších problémů zvládat další životní a vzdělávací etapy. Za plnění pedagogického záměru 

odpovídaly všechny pedagogické pracovnice školy. Bohužel vzhledem ke špatné situaci 

v důsledku pandemie COVID-19 ve 2.pololetí školního roku a úplném uzavření MŠ od 

1.3.2021 nebyly některé cíle řádně procvičeny, rozvíjeny a splněny.  

 

           I v letošním školním roce jsme úspěšně pokračovali v zavedené tradici týdenních 

„Službiček“ – podpora vzájemné spolupráce a pomoci dětí, vytváření odpovědnosti ( kladný 

příklad, pomoc druhému, jednoduché pracovní úkony a pomoc při udržování pořádku a 

čistoty ve třídách ), které byly zavedeny i u mladších dětí . Při výchovně vzdělávacím procesu 

stále pokračuje jednotné působení pedagogických pracovnic a vzájemná spolupráce všech 

pracovnic MŠ. Překrývání služeb a možnost práce dětí ve skupinách má dobrý vliv na průběh 

vzdělávání a dosažené výsledky.  

         V letošním školním roce opět zahájil činnost kroužek angličtiny, který vedla paní učitelka 

Bc.Kateřina Králová. Kroužek angličtiny byl pro všechny děti bezplatný, rodiče si financovali 

pouze nákup pracovního sešit. Bohužel vzhledem k epidemiologické situaci byl kroužek 

angličtiny na počátku roku 2021 přerušen z důvodu opakovaného uzavírání a omezování 

provozu MŠ, který byl v plné míře znovu obnoven až v květnu 2021. 

         Vzhledem k pandemii onemocnění COVID-19 jsme přišli o spoustu plánovaných akcí. 

Museli jsme zrušit kulturní představení, tvoření rodičů s dětmi, třídní schůzky a veškeré akce, 

při kterých by se sešel společně větší kolektiv osob. Postupovali jsme dle doporučení MŠMT 

a Ministerstva zdravotnictv , přitom jsme vycházeli z manuálů pro provoz mateřských škol, 

která jsme pravidelně dostávali v určitých obdobích . Teprve v měsíci červnu jsme mohli 

uskutečnit společné akce, které jsme zahájili týdenními oslavami svátku dětí. V rámci jejich 

konání jsme pro děti připravili : 

- Kreslení křídami na chodníky na školní zahradě – „Malíř Pastelka „ 

- Skákací hrady na školní zahradě – celodenní akce 

- Vystoupení kouzelníka Waldiniho v MŠ 

- Sférické kino v MŠ 

- Společné fotografování tříd 

- Karneval se soutěžemi, tancem a diskotékou  



- Zahradní slavnost pro děti s dvouhodinovým doprovodným programem 

- Návštěvu u Havelků za domácími zvířátky 

- Zmrzlinové mlsání u Martiny 

- Maňáskové divadlo 

- Návštěvu a shlédnutí ukázkové hodiny v 1.třídě ZŠ Tlumačov 

- Spaní v MŠ s výletem do Zlína (shlédnutí filmu ve Zlatém Jablku, návštěvu KFC – drobné 

občerstvení, návštěvu parku ve Zlíně s atrakcemi pro děti) 

- Večerní hru za pokladem (vzhledem k počasí přemístěna do prostor MŠ) 

                       Vzhledem k tomu, že ve školním roce 2020/21 si Tlumačov připomínal několik 

výročí:  880 let od první písemné zmínky o Tlumačovu a Budova měšťanské školy 

 (v současné době stará část ZŠ Tlumačov) oslavila 110 let svého provozu, připravila ZŠ a MŠ 

Tlumačov ve spolupráci s Kulturním a informačním střediskem Den otevřených dveří a to 

23.6.2021 od 13.00 do 17.00 hod. Akce byla velmi úspěšná, školu a školku navštívilo 

150 – 200 hostů, kteří velmi pozitivně hodnotili a chválili vzhled, prostory, vybavenost a 

barevnost současné MŠ. Početnou skupinu návštěvníků tvořili hlavně rodiče s dětmi a to 

nejen místní. Na základě této prohlídky a dojmů, které si z naší školky odnášeli, se k nám 

přišly přihlásit k docházce v novém školním roce také dvě děti z Otrokovic, kterým se v naší 

školce moc líbilo. Mezi hosty se objevili i naši bývalí absolventi, kteří si přišli oživit a 

zavzpomínat na svá dětská léta. Prohlídku provázela a na otázky odpovídala všem 

návštěvníkům ředitelka MŠ paní Hana Janoštíková. 

                                        

3.3. Výchovně vzdělávací proces: 

Výchovně vzdělávací činnost probíhala v souladu se Školním vzdělávacím programem 

předškolního vzdělávání (dále ŠVP PV), který byl podrobněji rozpracován v třídních 

vzdělávacích programech. ŠVP PV nese název „Je nám dobře na světě, na té naší planetě“ 

vychází z klasického uspořádání roku, který umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených 

souvislostech a získat tak reálnější pohled na něj a aktivní postoj k němu. 



           Až do března 2021 byly stanovené cíle a úkoly ŠVP PV průběžně plněny, potom bylo 

vzhledem k uzavření MŠ vládou ČR nutné přejít k distanční výuce. Přesto lze konstatovat, že i 

přes tuto netradiční formu výuky, byly z větší části splněny očekávané výstupy. 

Základem výchovně vzdělávací činnosti byla především řečová výchova, která prolínala celým 

výchovně vzdělávacím systémem-denní, skupinová i individuální logopedická péče 

zařazovaná do ostatních výchovných složek (v tomto režimu pouze do března, poté již 

s omezením). 

Vzdělávací činnost byla založena na metodách přímých zážitků (prožitkové učení), tj. dětské 

zvídavosti a potřeby objevovat. Byly vytvářeny a využity situace, které poskytují dítěti 

srozumitelné praktické ukázky životních situací tak, aby samostatně pochopilo jejich smysl 

(situační učení), tzn. probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat 

a objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. Důležité bylo 

poskytovat dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přijímání vhodné. 

                               I když vzhledem k epidemiologické situaci jsme často fungovali a pracovali 

v omezeném provozu, v případě uzavření MŠ probíhala pouze distanční výuka nejen pro 

předškolní děti, zapojit se mohly i děti mladší. Během uzavření MŠ vzhledem k onemocnění 

COVID-19 jsme pravidelně komunikovali s rodiči přes emaily a taktéž telefonicky. Výuka 

probíhala distančním způsobem formou námětů a nápadu dle platných týdenních 

tematických celků, jak pracovat s dítětem doma. Mimo jiné bylo rodičům doporučováno 

v domácím prostředí posilovat :  

- Předmatematické představy– počítání na prstech, nakupování , počítání hraček, pracovní 

listy na početní představy 

- Předčtenářskou gramotnost – čtení a vyprávění pohádek, příběhů, obrázkové čtení 

- Pracovně výtvarné tvoření – domácí šití roušek, kresba rodiny, zvířat, grafomotorické 

listy 

- Polytechnickou výchovu – vaření, úklid, opravy v domácnosti s rodiči 

- Prohlubování mezilidských a sociálních vztahů, mezigenerační komunikaci – volání 

dědečkovi a babičce, využívání tabletů, mobilů 

                          Celé toto období bylo velmi složité a psychicky náročné a doufáme, že se už 

nebude opakovat. Pro výuku je kontakt pedagoga s dětmi určitě větším přínosem. 



                   Po znovuotevření MŠ jsme dostali od zákonných zástupců k dispozici jako zpětnou 

vazbu distanční výuky vypracované materiály od předškolních dětí a mohli jsme dodatečně 

posoudit úroveň a správnost plnění zadaných témat, úkolů, pracovních listů. Většina děti 

zvládla distanční výuku bez problémů, našly se ale i takoví, kteří plnily chybějící zadané úkoly 

individuálně až s učitelkou po znovuotevření MŠ. V měsíci červnu děti trávily dle doporučení 

manuálu MŠMT a Ministerstva zdravotnictví většinu času ve venkovních prostorách školní 

zahrady, kde bylo pro ně připraveno spousta dalších podnětných akcí, včetně kulturních, 

zábavných a hravých aktivit. 

   

1. Cíl dlouhodobý  :  Učit děti vnímat svět kolem sebe a vytvořit základy pro 

odpovědný postoj dítěte ke zdravému životnímu stylu. 

 

1.cíl  krátkodobý, roční :   

Rozvájet u dětí požadavek zvýšené hygieny v době pandemie COVID-19, podporovat 

samoobslužné návyky a estetické cítění při stolování 

 

TŘÍDA „BERUŠKY“ 

KLADY: 

- adaptace dětí na nové kamarády, prostředí, učitelky i pracovníky MŠ trvala delší dobu 

- jen některé děti zvládají sebeobsluhu, spíše je ale nutná dopomoc učitelky 

- většina dětí si již umí samostatně odnést tácek se svačinkou na své místo ke stolečku 

- všechny děti si umí poznat svoji značku, skříňku, místo u stolu 

- poznají si svůj hrníček na čaj – pitný režim mnozí dodržují jen po vybídnutí učitelkou 

- většina dětí se samostatně nají, po opakovaných opravách už většina dětí správně drží 

lžíci 

- děti se s radostí zapojují do pohybových her a činností, ke cvičení velmi rády používají 

pomůcky i cvičební náčiní 

- hravou formou byly děti seznámeny s nebezpečím kolem nás - Covid 19, s nezbytným 

dodržováním daných bezpečnostních opatření 

- dodržují společenské návyky – umí pozdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat 



- většině dětí nečiní potíže nechat si změřit tělesnou teplotu učitelkou před vstupem do 

třídy 

- vhodnou motivací si děti navzájem představily svou ochranu úst a nosu, kterou v případě 

potřeby používají 

- děti se naučily po vyzvání učitelkou při příchodu do třídy si jít umýt ruce – případně 

desinfekce rukou 

ZÁPORY: 

- je nutné věnovat mnoho dětem individuální přístup, zejména ráno při příchodu do MŠ 

vyžadují některé děti pozornost učitelky, chtějí se pochovat, potulit  

- většina dětí ještě nezvládá sebeobslužné dovednosti, zejména při oblékání x vysvlékání, 

činí potíže i obouvání obuvi, papučí a poznat si své oblečení 

- většina dětí neumí smrkat, používat kapesník ani si ho po sobě vyhodit do odpadkového 

koše 

- mnoho dětí si při kašlání, kýchání si neumí zakrývat ústa, dodržovat hygienické návyky 

- jen málo dětí zvládá sebeobsluhu při použití WC, učitelka musí nestále dozorovat, 

vypomáhat 

- některé děti nevydrží mít v případě potřeby na ústech a nosu nasazenou ochranu-

ústenku, strkají si ji do úst, olizují ji apod. 

- většinu dětí je nutné neustále upozorňovat, aby neolizovali hračky, předměty, 

nepusinkovaly své kamarády 

- při stolování mají některé děti místo použití lžíce jíst rukama, pomazánky z pečiva stírají 

prstíky, olizují 

- většina dětí se teprve učí držet štětec a pracovat s ním, neumí držet nůžky ani s nimi 

bezpečně zacházet – nutno dbát zvýšené bezpečnosti 

- některé děti neumí napodobit jednoduchý pohyb po vzoru učitelky 

-  neumí si tzv. ,, Hrát“ s kamarádem, společné hře se teprve učí, stejně tak ke vzájemné 

toleranci při hře, půjčování si hraček apod. 

- omluvit se některým dětem činí potíže 

OPATŘENÍ: 

- vést děti ke splachovaní, umytí rukou po použití WC, děvčata k používání papíru a 

dodržování osobní hygieny po malé straně  



- upozorňovat i nadále na nutnost dodržování a respektování bezpečnostních hygienických 

opatření proti Covidu 19 – formou hry a motivace 

- nabízet a vytvářet dětem dostatečný prostor pro spontánní činnosti, ale i kolektivní hře 

- nutno upevňovat a fixovat dodržování hygienických návyků =navázat úzkou spolupráci i 

s rodiči  

- opravovat děti při používání lžíce a ukázat jim správné držení  

- upevňovat u dětí špetkový úchop psacích potřeb 

 

TŘÍDA „HVĚZDIČKY“ 

KLADY:  

− Děti samostatně využívají pitný režim a to jak ve třídě, tak i na školní zahradě 

− Děti se dokáží samostatně obsloužit při stolování. U výdejního okénka si dokáží 

říct, co mají rádi a co ne. 

− Větší část dětí drží správně lžíci při stolování 

− Většina dětí zvládá sebeobsluhu při oblékání zcela samostatně 

− Většina dětí umí správně používat WC 

− Většina dětí je již zvyklá na ranní očistu rukou, před příchodem do třídy, snaží se 

mýt si ruce co nejlépe. 

− Děti již plně chápou důležitost ranního měření teploty v návaznosti na epidemii 

Covid 19, před vstupem do kolektivu dětí v MŠ 

− Většina dětí již chápe důvody zakrývání úst rouškou či respirátorem v souvislosti 

s epidemií Covid 19. Na toto téma vedeme s dětmi pravidelné rozhovory. 

− Všechni děti se s oblibou zapojují do Tv chvilek 

− Pravidelně používáme tělovýchovné názvosloví a většina dětí tomuto názvosloví 

rozumí 

− Ke spontánním tělovýchovným aktivitám také pravidelně využíváme prostor 

zahrady a dětský mobiliář. 

−  

  ZÁPORY: 

− Některé děti si po použití WC zapomínají mýt ruce 

− Některé děti mytí rukou odbývají, nepoužívají mýdlo, některé naopak mýdlem 

plýtvají 

− Část dětí stále neudržuje pořádek ve skříňkách na šatne  



  

  OPATŘENÍ: 

− Nadále vést děti k udržování pořádku ve svých věcech na šatně i botárně.  

− Nadále kontrolovat děti při využívání umývárny, vést je ke správnému mytí rukou a 

šetření vodou i mýdlem 

− Ve spolupráci s rodiči vést děti ke správnému oblékání – posloupnost, brát ohled na 

počasí apod. 

 

 

TŘÍDA „SLUNÍČKA“ 

KLADY : 

- Děti jsou samostatné při obsluze v pitném režimu, jak ve třídě tak i ne školn ízahradě 

- Většina dětí zvládá kulturu stolování, umí se najíst příborem 

- Děti mají zažité zpravidla pro provádění hygieny vzhledem k epidemii COVID-19 

- Dětem, nedělalo problém používání ochrany úst a nosu 

- Děti spolupracovaly bez problémů přu ranním měření teplot v rámci prevence zdraví 

- Děti zvládly povinné testování v MŠ 

 

ZÁPORY : 

- Děti často zapomínají pít 

- U některých dětí se projevuje horší kultura stolování 

- Vzhledem k pandemii COVID-19 se nekonaly výjezdy do solné jeskyně, které přispívaly 

k posílení imunity dětí 

OPATŘENÍ : 

- Průběžně pobízet děti k pitnému režimu 

- Osvojovat si kulturu stolování 

- Dle epidemiologických možností a aktuální situace vývoje onemocnění COVID-19 obnovit 

výjezdy dětí do solné jeskyně 

 

 

 

 

 



 

2. Cíl dlouhodobý : Podporovat u dětí povědomí o okolním světě a vlivu člověka na 

životní prostředí v návaznosti na enviromentální výchovu 

 

2.cíl krátkodobý, roční : 

Vést děti k uvědomování si spoluodpovědnosti za současný i příští stav přírody a 

životního prostředí, poznávat ho a podílet se na jeho ochraně 

   

TŘÍDA „BERUŠKY“  

KLADY :  

- dětem byly v průběhu roku nabízeny činnosti a hry s různými druhy přírodního materiálů, 

PVC vršky, kaštánky, šiškami, aj), seznámení a práce s netradičním materiálem 

- děti rozvíjely a obohacovaly svoji fantazii, tvořivost, představivost při hrách 

s přírodninami v parku, na školní zahradě, nádvoří před budovou ZŠ 

- děti jsou seznámeni se změnami ročního období, změnami v přírodě, převážně formou 

motivačních příběhů, pohádek, dramatizací, ale také názorně při vycházkách a pobytech 

na školní zahradě 

- i letos se zapojili rodiče s do projekt ,,Pomáháme opuštěným zvířátkům“, kde výsledky 

svého dobrého skutku mohli rodiče s dětmi vidět na výstavě dárku pro zvířátka pod 

vánočním stromečkem na chodbě MŠ 

- hravou a nenásilnou formou rozvíjíme u dětí kladný vztah k živé i neživé přírodě, 

podporujeme zdravý životní styl 

ZÁPORY: 

- děti ještě neumí třídit odpad, většina dětí ještě neumí rozlišovat druhy materiálů 

- mnohé děti ještě nepoznají nebo neumí pojmenovat některé druhy ovoce a zeleniny 

- i přes bohatou a pestrou nabídku svačinek některé děti odmítají zeleninu, ovoce ( mají 

špatné stravovací návyky z domova 

OPATŘENÍ: 

- i nadále vést děti k třídění odpadu, opakovat a procvičovat druhy materiálů 

- procvičovat a opakovat znalost jednotlivých druhů ovoce, zeleniny, zkoušet je nenásilnou 

formou ochutnávat a postupně zařazovat do jídelníčkuTŘÍDA „HVĚZDIČKY“ 



KLADY: 

- Do řízených i spontánních činností pravidelně zapojujeme různorodé materiály, 

přírodniny, k činnostem využíváme obrazový materiál, naučné knihy a encyklopedie.  

- Většina dětí umí správně manipulovat s knihou 

- Děti se aktivně seznamují s okolním prostředím, přírodou, učí se chápat vliv svého 

chování na okolní prostředí 

- Většina dětí umí rozlišit a využívat koše na tříděný odpad. Pokud si nejsou jisté, přijdou se 

poradit 

- Děti se s rodiči zapojily do pravidelného sběru papíru, pořádaného ZŠ Tlumačov 

- V rámci tématu „U babičky na dvorečku“ děti navštívily hospodářství u Havelků. 

Seznámily se s domácími zvířaty a jejich chovem 

- Děti využívají k seznamování se s rozmanitostí přírody pravidelně dalekohled a lupu a 

jsou vedeny k ochraně živé i neživé přírody 

ZÁPORY: 

- Některým dětem stále dělá obtíže rozlišování materiálů  

- Některé děti nejsou z domu vedeny ke kladnému vztahu k přírodě a zvířatům. 

- Některé děti z domu neznají třídění odpadu 

- Některé děti nemají kladný vztah k drobným živočichům, především hmyzu 

OPATŘENÍ: 

- Nadále s dětmi příležitostně procvičovat, s jakými materiály se kolem sebe setkáváme 

- Vést děti ke kladnému vztahu k živé i neživé přírodě, k užitečnosti jednotlivých druhů i drobných 

zvířat 

- Nadále vést děti k třídění odpadu 

 

TŘÍDA „SLUNÍČKA“ 

KLADY : 

- Byly prováděny různé pokusy, děti poznávaly různé materiály- naučily se je poznávat 

- Děti měly zájem o prohlížení encyklopedií a získávání nových poznatků 

- Dětem byl nabízen dostatečný počet ekologicky zaměřených her, aktivit a činností 

- Děti se zajímaly o životní prostředí, živou i neživou přírodu na školní zahradě 

- Děti s rodiči se aktivně zapojily do sbírky pro opuštěná zvířata 



- Děti se seznámily s pojmem ekosystém a naučily se mu rozumět 

- Děti zaujaly hry s přírodninami, vodou, blátem, kameny  

- Děti se naučily charakteristické znaky všech čtyřech ročních období 

- Děti se naučily dodržovat nastavená třídní pravidla 

- Dodržovaly pravidla třídění odpadu 

ZÁPORY : 

- Dětem se pletou barvy odpadních nádob při třídění odpadu 

- Některým dětem se pletou názvy ročních období 

- Některé děti se bojí chodit bosy, dotýkat se podkladu různých přírodních materiálů 

- Děti často olamují větve na stromech na školní zahradě, neumí se s úctou chovat k živé 

přírodě. 

 

OPATŘENÍ : 

- Nadále procvičovat materiály, osvojovat u dětí znalost barev odpadkových košů 

- Učit děti chránit, ošetřovat přírodu, vědomě jí neničit 

- Vést děti k lásce k přírodě 

- Průběžně opakovat názvy ročních období 

 

 

3. Cíl dlouhodobý :  Rozvíjet u dětí jejich intelekt, řeč, správnou výslovnost a 

poznávací procesy na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitou 

skutečností. 

 

3.cíl krátkodobý, roční : Průběžně dětem nabízet dostatečné množství artikulačních, 

řečových, dechových a sluchových činností, které příznivě ovlivňují správnou výslovnost 

dítěte. 

 

TŘÍDA „BERUŠKY“ 

KLADY: 

- některé děti bez zábran komunikují, umí slovně vyjádřit situace, které jim nejsou 

příjemné 



- děti učitelkám důvěřují, komunikují s nimi, některé se o komunikaci snaží v rámci svých 

možností 

- často ve volných chvilkách zařazujeme dechová cvičení, artikulační, hybnost jazyka, aby 

se děti postupně a nenásilnou formou zbavily ostychu 

- při společných rozhovorech v KK se snažíme nenásilnou formou zapojit děti do diskuze, 

většina dětí na kladené otázky reaguje, sdělí zážitek 

- rozvíjíme   a obohacujeme slovní zásobu, správnou výslovnost  

zejména při popisování děje na obrázcích, které jsou nedílnou součástí naší 

každodenní práce, ale také při dramatizaci pohádky, kterou mají děti velmi rády 

- pravidelně zařazujeme logopedické chvilky, při kterých hravou formou provádíme 

dechová cvičení, artikulační i sluchové hry ,procvičujeme gymnastiku mluvidel 

- formou rytmicko-melodických her a cvičení posilovaly děti sluchové vnímání, poznávaly 

zvuky kolem sebe, zvuky zvířat, hudebních nástrojů apod. 

- děti velmi rády poslouchají čtenou pohádku, příběh, text, vžijí se do děje  

- děti se umí naučit zpaměti krátký text, píseň  

- dětem, které se stydí, špatně komunikují, věnujeme individuální přístup a dostatečný 

prostor k projevu a komunikaci 

ZÁPORY: 

- některé děti stydí při společných rozhovorech v KK komunikovat, některé děti ještě 

neumí vyjádřit svoji myšlenku, nechápou kladenou otázku 

- u většiny dětí je velmi špatná výslovnost, některým dětem nebylo vůbec rozumět, měly 

velmi slabou slovní zásobu, jedna holčička se dorozumívala pouze posunky a ukazováním 

- děti si často při rozhovoru ,, skákají“ do řeči, jsou netrpělivé, nedočkavé 

OPATŘENÍ: 

- Po velmi častém zařazování logopedických chvilek a her se slovíčky udělalo mnoho dětí 

pokrok v komunikaci – i nadále zařazovat 

- dále zařazovat písně, při kterých děti nenásilnou formou posilovaly a obohacovaly slovní 

zásobu, komunikativní dovednosti  

- vést děti k trpělivosti, respektování druhého, když komunikuje, poslouchat ho 

-  nadále podporovat u dětí větší soustředěnost, pozornost 

- individuálně se dětem věnovat a podporovat je v komunikaci 



- vytvářet dětem příjemné klima třídy k podporování komunikace bez zábran a ostychu, 

četnější dramatizace pohádek) 

 

 

TŘÍDA „HVĚZDIČKY“ 

KLADY: 

- Většina dětí mezi sebou bez problémů komunikuje, hrají si spolu a vytváří dětská 

přátelství 

- Většina dětí umí vyjádřit svá přání i potřeby 

- Většina dětí umí požádat o pomoc dospělého či kamaráda 

- Do činností pravidelně zařazujeme smyslové hry, hry s hudebními nástroji 

- Do činností pravidelně zařazujeme logopedické chvilky 

- Děti velmi rády sledují divadelní představení, umí vyslechnout pohádku či příběh  

- Většina dětí dokáže hovořit o vyslechnutém příběhu 

- U dětí je velmi oblíbené čtení před poledním odpočinkem, většina dětí si pamatuje, co 

jsme předchozí den četli 

- Děti se bezpečně orientují v prostředí MŠ 

NEDOSTATKY: 

- Část dětí je stále v komunitním kruhu nesoustředěná 

- Některé mladší děti se nedokáží držet tématu, na otázku odpovídají, co je zrovna 

napadne, nebo neodpoví 

- Některé děti mají sklon řešit neshody násilím 

OPATŘENÍ: 

- Rozvíjet u dětí soustředění, udržení pozornosti, paměť, pomocí vhodné motivace 

- Nadále upevňovat u dětí zdvořilostní návyky 

- Využívat volných chvilek k opakování básní písní a říkadel 

- Vést děti k řešení konfliktů nenásilnou cestou 

 

TŘÍDA „SLUNÍČKA“ 

KLADY : 

- Děti mají správnou gramatickou skladbu věty 



- Děti umí samostatně vyprávět příběh, pohádku 

- Umí samostatně formulovat věty a souvisle sdělit své myšlenky 

- Děti mají rozvinuty všechny smysly a umí je využívat i pojmenovat 

- Děti umí vést rozhovory nejen mezi sebou, ale i s dospělými 

- Umí se naučit zpaměti texty básniček, říkadel, písniček 

ZÁPORY : 

- Děti mají špatnou výslovnost 

- Při vyprávění hovoří tiše, málokteré dítě používá při vyprávění přímou řeč 

- Při rozhovorech jsou děti netrpělivé, skáčou do řeči 

OPATŘENÍ : 

- Nadále procvičovat správnou výslovnost 

- Doporučit dětem s horší výslovností odborného logopeda 

- Vhodnými činnostmi – zejména dramatizací u dětí používat přímou řeč 

- Vést děti v rozhovorech k trpělivosti, vyčkat, až Druhý domluví, neskákat do řeči 

- Při sdělování, vyprávění nabádat k hlasitějšímu projevu 

Všichni pedagogičtí pracovníci pracovali podle platného školního vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávaní, který byl v průběhu školního roku aktualizován dle potřeb školy. 

Výchovně vzdělávací práce je vzhledem k evaluaci hodnocena jako uspokojivá a zdařilá. 

Vzhledem k epidemiologické situaci onemocnění COVI-19 a omezení, posléze uzavření MŠ 

jsme rodičům nerozdávali dotazníky, které jsou pro nás zpětnou vazbou od nich a také 

inspirací, jak a v čem by se měla mateřská škola v příštích letech zlepšit. 

                    Všechny pedagogické pracovnice svými podněty a nápady obohacují výchovně 

vzdělávací práci s dětmi a ta přispívá ke zdárnému plnění naší koncepční práce. 

Pedagogické pracovnice každý rok pravidelně rozšiřují a doplňují třídní vzdělávací 

programy o nové tvůrčí metody nápady, vytváří pro děti stále nové podněty k výchovně 

vzdělávací práci. 

 

Během jednotlivých zpracovávaných týdenních témat jsme se snažili u dětí rozvíjet všech pět 

oblastí daných Rámcovým vzdělávacím programem . Vše probíhalo v závislosti na věku a 

individuálních schopnostech dětí. 



1. Oblast biologická – dítě a jeho tělo. Podporována byla tělesná a fyzická zdatnost dětí, 

úroveň hrubé a jemné motoriky, koordinace a manipulace s předměty denní potřeby. 

Předány byly i poznatky z oblasti anatomie lidského těla, zdravého životního stylu, 

péče o zdraví a bezpečnost a bezpečnost. 

2. Oblast psychologická – dítě a jeho psychika. Děti byly vedeny k udržení a uchování 

duševní pohody a klidu. Podporována byla psychická zdatnost a odolnost 

v náročnějších životních situacích. Rozvoj byl zaměřen i na oblast citů, vůle a 

myšlenkových operací. 

3. Oblast interpersonální – dítě a ten druhý. Na počátku roku jsme prostřednictvím 

těchto aktivit směřovali k navázání nových přátelství, přijetí nových dětí do kolektivu. 

Vytvářeny byly základy pro respektování druhých lidí, navazování kontaktů i 

komunikace s vrstevníky či staršími osobami. 

4. Oblast sociokulturní – dítě a společnost. V této oblasti jsme se zaměřili na 

seznamování dětí se zvyklostmi a tradicemi naší země, přijímání jiných kultur a jejich 

respektování. Cílem bylo naučit děti přijímat základní všeobecně uznávané 

společenské, morální a etické hodnoty a podílet se na utváření společenských 

hodnot. 

5. Oblast environmentální – dítě a jeho svět. Zde bylo využito zejména okolního 

prostředí školy, školní zahrady, výletů do ZOO, kde jsme děti vedli k lásce a ochraně 

živé i neživé přírody. Zároveň jsme se zaměřili na oblast ekologickou. 

 

3.4. Řízení školy 

❖ Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků byly jasně vymezeny – všichni 

zaměstnanci znali své kompetence obsažené v pracovních náplních 

❖ Při vedení zaměstnanců MŠ podporovala ředitelka školy ovzduší vzájemné důvěry a 

tolerance, ponechávala spolupracovníkům prostor k samostatnému rozhodování a 

realizaci vlastních nápadů. Pedagogické rady i pracovní porady probíhaly dle předem 

vytvořeného plánu 

❖ V průběhu celého školního roku ředitelka průběžně sledovala a vyhodnocovala práci 

všech zaměstnanců školy, pozitivně zaměstnance motivovala a podporovala vzájemnou 

spolupráci. Pravidelně prováděla hospitační činnost na základě předem stanovených 

kritérií. Formou hospitační činnosti zjišťovala, zda učitelka vhodným způsobem formuje 



vývoj dětí, ovlivňuje jejich postoje, podporuje samostatnost, vnímavost, schopnost získat 

nové vědomosti, dovednosti, návyky. Zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich 

osobnost a individuální cestu vývoje. Zda usiluje o kulturní vyjadřování a jednání dětí a 

jejich rodičů při jednání s pracovníky školy. 

❖ Ředitelka školy se řídila při své práci platnými zákony a předpisy pro předškolní 

vzdělávání, vedla povinnou dokumentaci mateřské školy a prováděla řídící a kontrolní 

činnost na pracovišti podle předem zpracovaného plánu – viz. Roční plán školy a Plán 

kontrolní a hospitační činnosti školy 

❖ Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy bylo funkční, opíralo se o předchozí 

analýzy a zpětné vazby, učitelky se setkávaly na pedagogických radách, kde pracovaly na 

tvorbě ŠVP PV a TVP PV, vzájemně vyhodnocovaly a konzultovaly svoji práci  

❖ Ředitelka MŠ společně s týmem pedagogů aktualizovala ŠVP PV  

❖ Řízení školy vedlo k vytváření dobrého jména MŠ, ke spolupráci s partnery a k iniciativě 

všech pracovníků. 

❖ Mateřská škola spolupracovala se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a 

samosprávy, se Základní školou Tlumačov a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při 

řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí. 

❖ Spolupráce s jinými organizacemi byla bohužel v průběhu školního roku vzhledem k šíření 

nemoci COVID-19 a dodržování epidemiologických opatření přerušena 

❖ Řízení MŠ bylo plně funkční, spolupráce s ředitelkou a ostatními zaměstnanci školy byla 

na dobré úrovni. Kolektiv MŠ byl schopný pracovat týmově, k čemuž přispívá vzájemná 

důvěra, dobrá komunikace, pracovní nasazení a řádné plnění všech povinností 

zaměstnanců školy. 

❖ K dobré image školy přispěl tvůrčí přístup pedagogických pracovnic a otevřenost vůči 

rodičům, prezentace školy na veřejnosti i ve škole – pravidelné výstavky dětských prací, 

informovanost o každodenních činnostech v MŠ je kladně hodnocena ze strany rodičů. 

❖ Ředitelka školy ve spolupráci s pí. učitelkou Zálešákovou Jindrou řídily přípravu distanční 

výuky pro předškolní děti  možnost zapojení byla poskytnuta taky dětem mladším) 

❖ Ředitelka školy využívala během školního roku funkční informační systém pro rodiče 

(emaily, web -zvláště při přerušení či omezení provozu MŠ vzhledem k epidemiologické 

situaci v zemi) 



❖ MŠ informovala rodiče o odborných pracovištích, které jim mohou poskytnout podporu 

při vzdělávacích obtížích 

3.5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů (prevence rizik a školní úrazy) 

Mateřská škola má zpracovaný minimální preventivní program, který je součástí 

výchovy a vzdělávání dětí po celou dobu docházky do mateřské školy.   

V oblasti prevence sociálně patologických jevů jsme v uplynulém školním roce cíleně 

působili na děti všech věkových skupin s důrazem na seznamování dětí s možnými 

riziky a jejich dopady na zdravotní stav. Prevence rizik je stanovena vnitřními předpisy 

školy v souladu se zákonnými normami BOZP. Děti jsou pravidelně poučovány o 

bezpečnosti a z této oblasti je pořizován písemný záznam do třídní knihy. 

 

Cíle prevence :  

- Zvýšit odolnost dětí vůči společensky nežádoucím jevům 

- Vést děti k rozpoznání společensky nežádoucích jevů 

- Naplnit kompetence podpory zdraví a zdravého způsobu života 

- Navodit příznivé klima školy, třídy 

- Posilovat důvěru a vzájemný respekt mezi dětmi, rodiči a zaměstnanci školy 

- Vzdělávat učitele v oblasti prevence 

- Analyzovat jedince, konkrétní sociální situaci rodiny, která potřebuje pomoc 

- Rozšiřovat spolupráci s rodinou 

 

Ve spojitosti s primární prevencí rizikového chování se pravidelně dle plánu cíleně 
zaměřujeme na: 
 

- Dítě a jeho tělo :  rozvíjeli jsme u dětí hygienické a samoobslužné návyky a estetické 

cítění při stolování, vedli jsme je k osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o 

pohybových činnostech a jejich kvalitě, vytvářeli jsme základy zdravých životních návyků 

a postojů jako základů zdravého životního stylu. Zrušeny. 

- Dítě a psychiku : dbali jsme na rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností , na 

rozvoj komunikativních dovedností a osvojení si některých poznatků a dovedností, které 

předcházejí čtení i psaní. Posilovali jsme dětskou zvídavost, zájem a radost z objevování, 

vedli jsme je k tomu, aby dokázaly vytvářet a rozvíjet citové vztahy.  



- Dítě a ten druhý , Dítě a společnost : V obou oblastech bylo preventivní působení 

zaměřeno na  rovinu mezilidských vztahů. Děti si uvědomovaly důležitost kamarádství, 

ale také respektu k druhým a jejich odlišnostem. Učily se řešit konfliktní situace – umění 

odmítnout nebo naopak se přizpůsobit. Uvědomovaly si výhody pohodového prostředí 

v mateřské škole, chápaly důležitost třídních pravidel a pravidel soužití, měly stanovené 

hranice, což navozovalo pocit bezpečí a důvěry. Působení na děti v těchto oblastech 

vedlo k odmítání nežádoucího chování a k vědomí, že ne všichni lidé pravidla chování 

dodržují. Seznamovaly se s důsledky nedodržování pravidel chování. 

- Dítě a svět : děti se seznamovaly s místem a prostředím, kde žijí a vytvářely si k němu 

pozitivní vztah. Učily se respektu a úctě jeden ke druhému. Učili jsme je pochopit, že 

společně můžeme chránit okolní prostředí, aby se nám v něm žilo spokojeně a šťastne. 

 

Ve školním roce 2020/21 nebyl evidován žádný školní úraz.  

 

3.6. Aktivity školy byly taktéž v letošním školním roce silně ovlivněny výskytem 

onemocnění COVID-19 a následným uzavřeným a poté omezeným provozem mateřské 

školy: 

 -    nácvik a zajištění programu na akci„Vítání občánků do života“ a na svatebních    

obřadech/ v průběhu roku dle aktuální potřeby/ - proběhlo vzhledem ke COVID-19 2x 

- návštěvy solné jeskyně v Otrokovicích –  plánované v termínech říjen – únor -  vzhledem 

ke zhoršení epidemiologické situace byly uskutečněny pouze 2 výjezdy 

- Divadlo v „ Šikulka“ – soubor tří pohádek pro děti :  29.9.2020 

- Sběr starého papíru : 5.-9.10.2020 

- Vánoční fotografování:  9.11.2020 

- Vyšetření zraku dětí - screening : 11.11.2020 

- Prodej vánoční hvězdy – výtěžek na hematoonkologické dětské oddělení do Olomouce – listopad 

- Divadlo v MŠ : 1.12.2020 

- Mikulášská družina v MŠ : 4.12.2020 

- Promítací mobilní planetárium v MŠ – 17.12.2020 

- Akce KIS „Balonky pro Ježiška : 17.12.2020 

- Vánoční nadělování a posezení u stromečku: 18.12.2020 

- Projekt „Staráme se o opuštěná zvířátka“ : sbírka -prosinec 2020 



- Vánoční koledování – prosinec 2020 

- Sběr starého papíru : 10. – 14.5.2021 

- Planetárium :  24.5.2021 

- Malíř Pastelka na školní zahradě : 31.5.2021 

- Skákací hrady na školní zahradě : 1.6.2021 

- Kouzelník Waldini :  2.6.2021 

- Sférické kino : 3.6.2021 

- Karneval s programem : 4.6.2021 

- Zahradní slavnost : 8.6.2021 

- Návštěva u Havelků na dvorku – domácí zvířátka : 9.6.2021 

- Den otevřených dveří v MŠ: 12.6.2021 v rámci oslav 880 let Tlumačova 

- Maňáskové divadlo „Krtek a rytíř“ : 15.6.2021 

- Návštěva 1.třídy ZŠ Tlumačov – ukázková hodina : 18.6.2021 

- Rozloučení s předškoláky za účasti rodičů a uč. Z 1.třídy ZŠ : 21.6.2021 

- Zmrzlinové mlsání u Martiny : 17.6.2021 

- Spaní v MŠ s návštěvou multikina ve Zlíně a noční hrou  :  24.-25.6.2021 

❖ Mateřská škola se prostřednictvím ředitelky Hany Janoštíkové zapojuje 

v měsíci listopadu a prosinci do prodeje vánočních hvězd, který je zaštítěn 

sdružením Šance při hematoonkologickém oddělení dětské kliniky 

v Olomouci. Výtěžek je zasílán na nákup vybavení a hraček pro těžce 

nemocné děti na onkologii v Olomouci.  

❖ Mateřská škola ve spolupráci s rodiči se účastnila 2x za rok akce Fondu SIDUS – 

prodeje drobných předmětů, jejichž výtěžek je fondem zasílán na dětská oddělení 

dětských klinik a nemocnic. 

❖ Mateřská škola se zapojila do projektu „Pomáháme opuštěným zvířátkům“ – sbírka 

byla dopravena do zvířecího útulku do Kroměříže. 

Mateřská škola se spolu s rodičovskou veřejností 2x do roka zapojuje do sběru starého 

papíru. Finance získané tímto způsobem jsou používány především na krytí dopravy na školní 

výlety a na ostatní školní akce a na odměny pro děti při pořádání školních akcí během roku. 

     Součástí programové nabídky pro děti bylo vždy v rámci školního roku pořádání výše 

popsaných maňáskových a loutkových divadel, filmových představení, koncertů, 

kouzelnických představení, solné jeskyně v Otrokovicích, plavecké výuky aj. V letošním 

školním roce byla tato nabídka omezena, řídila se aktuální epidemiologickou situací výskytu 



onemocnění COVID-19 a manuály vydávanými MŠMT, Ministerstvem zdravotnictví a 

hygienou. 

Ostatní plánované akce byly v průběhu školního roku vzhledem k pandemii COVID-19 

zrušeny. 

 

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem byla Mateřská škola Tlumačov během 

školního roku uzavřena: 

- Od 25.1. – 29.12021    (přerušení provozu školní jídelny při ZŠ Tlumačov ( nařízená  

                                         karanténa) 

- Od 1.2. 2021                  (kritická situace v oblasti personálního obsazení MŠ –   

                                          onemocnění COVID-19) 

- Od 2.2.- 12.2.2021        (omezený provoz MŠ – nedostatek personálu) 

- Od 1.3. – 9.4.2021        (nařízení vlády ČR – zhoršená epidemiologická situace) 

- Od 12.4.- 7.5.2021        (MŠ pouze pro předškolní děti a děti rodičů IZS) 

- Od 10.5.2021                 ( byl zahájen neomezený provoz MŠ Tlumačov) 

 

Preventivní programy : 

- Prevence školních úrazů – poučení o bezpečném chování 

- Logopedický screening s logopedickou asistentkou 

- Oční screening v MŠ – vyšetření přístrojem Plusoptix 

Mateřská škola má zpracovaný primární prevenci sociálně patologických jevů .  
 
 
V rámci prevence v MŠ je důležité : 
 
✓ seznámení se základními cíli prevence sociálně patologických jevů a nežádoucích projevů 

chování dětí v MŠ (třídní schůzka) 

✓ včasná informovanost rodičů o změnách chování jejich dětí 

✓ aktuální řešení problémů 

✓ konzultace pro rodiče (termín konzultačních hodin, možnosti konzultací 

Rodiče byli informováni o záměrech školního vzdělávacího programu, jehož nedílnou součástí je i 

primární prevence sociálně patologických jevů. Případ zanedbávání dítěte v naší škole zatím řešen 

nebyl. 

 



Vzdělávací oblasti RVP PV ve spojitosti s primární prevencí rizikového chování : 

 

- Dítě a jeho tělo :  zde vytváříme prevenci v oblasti zdraví a v potřebě chránit si své 

zdraví, dbáme na prevenci před obezitou – zdravé stravování, na vhodné trávení 

volného času – pohyb jako nedílnou součást života 

- Dítě a psychika : nabízíme vzdělávací nabídku pro tuto oblast v podobě pohádek a 

příběhů ovlivňujících citový život dítěte, hry na téma rodiny, přátelství, cvičení 

v projevování citů, v sebekontrole a sebeovládání ( zvláště emocí záporných – hněv, 

zlost, úzkost, apod.). V preventivní činnosti pokládáme za velice důležité například 

přehrávání pohádek, vstupování do různých rolí, předvádění nálad, apod. Tyto činnosti 

jsou dětmi velmi pozitivně přijímány. S jejich pomocí se učí vnímat samy sebe, své 

pocity, pocity druhých, seznamují se s novými situacemi, nutí je k přemýšlení a 

dotazování. Je velmi dobrou prevencí před agresivitou a dalšími výchovnými problémy. 

Vede ke komunikaci, k poznávání vlastního já, k poznávání a k prožití různých emočních 

situací. 

- Dítě a ten druhý , Dítě a společnost : V obou oblastech je preventivní působení v rovině 

mezilidských vztahů. Děti si uvědomují důležitost kamarádství, ale také respektu 

k druhým a jejich odlišnostem. Učí se řešit konfliktní situace – umění odmítnout nebo 

naopak se přizpůsobit. Uvědomují si výhody pohodového prostředí v mateřské škole, 

chápou důležitost třídních pravidel a pravidel soužití, mají stanovené hranice, což 

navozuje pocit bezpečí a důvěry. Působení na děti v těchto oblastech vede k odmítání 

nežádoucího chování a k vědomí, že ne všichni lidé pravidla chování dodržují. 

Seznamujeme je s důsledky nedodržování pravidel chování. 

- - Dítě a svět : děti se učí respektovat lidi s odlišnou kulturou, odlišnou barvou pleti, vědí, 

že každý člověk je jiný,  učí respektu a úctě ke druhému 

 

                  Nejdůležitější úlohu při předcházení sociálně patologických jevů má rodina. Škola 

je pomocníkem, který nabízí pozitivní zkušenost v různých oblastech. Všichni pedagogičtí 

pracovníci pravidelně absolvují školení BOZP  a PO v MŠ. 

 

Enviromentální výchova v MŠ  

Enviromentální výchova je nedílnou součástí předškolního vzdělávání, děti jsou jejím 

prostřednictvím vedeny k poznávání přírody, k objevům, experimentům. Učí se pozorovat, 

vnímat, porovnávat. I v letošním školním roce těmito metodami získávaly nové poznatky, 

zkušenosti, kladné hodnoty a postoje potřebné k utváření vztahu člověka k živé a neživé 

přírodě. Učily se prevenci, péči o životní prostředí, případně hledaly řešení, nápravu už 

vzniklých škod. 

Aktivity z řízených činností jsme především koncem školního roku dle doporučení MŠMT 
převáděli ven, na školní zahradu, kde děti často pobývaly. 



Pomůcky a vybavení tříd 
 
Ve třídě Sluníček je všem dostupný objevů a pokusů, kde je velký prostor věnován přírodninám 

a pomůckám k environmentálním činnostem. Jedná se především o sklenice se sbírkou 

přírodnin, Např. kaštany, šišky, různá semínka, kůra stromů, v které jsou viditelné chodbičky 

od larev lupy, mikroskop, dalekohled, dόzy na pozorování hmyzu, aj. 

 

Vybrané prostředky environmentální výchovy 

1. Příběhy – prostřednictvím příběhů, pohádek, ať už čtených, či vyprávěných, můžeme 

děti motivovat k dalším činnostem. 

2. Diskuzní techniky a práce s textem 

3. Malé didaktické hry (karetní hry, deskové hry, ostatní) 

4. Simulační hry a hry s rolemi exkurze do přírody a monitoring přírody – důraz na přímý 

kontakt s přírodou, zde mohou probíhat různé badatelské činnosti 

- Škola má zpracovaný plán enviromentální výchovy: „Království dráčka Odpaďáčka“, který 

je průběžně aktualizován. 

- Na školní zahradě má několik prvků vztahujících se k této oblasti : stezku pro bosé nohy, 

hřbitov odpadků, kamínkoviště, hotel pro hmyz, keřový domeček, kmen stromu ( lezení, 

chůze, přeskakování, zkoumání,), pařezový stůl a židle. 

- Ve třídách je dominantou dráček Odpaďáček, na jehož výrobě se podíleli učitelky 

společně s dětmi 

- ve všech třídách jsou rozmístěné nádoby na třídění odpadu 

            O našich aktivitách jsou rodiče informováni prostřednictvím webových stránek MŠ.  

 

 3.7. Kontrolní a hospitační činnost 

Ředitelka školy prováděla v průběhu školního roku 2020/21, kdy byla MŠ v provozu 

důslednou kontrolu školy a zaměstnanců MŠ. Formou hospitací a náhodných kontrol byla 

zjišťována úroveň výchovně vzdělávací práce /viz hospitační záznamy a plán kontrol/, 

dodržování a plnění vytýčených úkolů ze Školního vzdělávacího programu a třídního 

programu. Pravidelně probíhala kontrola vedení třídní dokumentace a plnění úkolů ročního 

plánu a úkolů stanovených na pedagogických radách. Pravidelné měsíční hospitace u učitelek  

nepřinesly žádné výrazné negativní poznatky a nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 

Drobné připomínky byly řešeny ihned na místě. Učitelky pracovaly pečlivě a svědomitě, 



pravidelně se připravovaly na práci s dětmi, která je prováděna skupinovou formou a probíhá 

v dětských centrech zřízených v obou třídách. 

     Předmětem kontrol u všech zaměstnanců bylo dodržování a účelné využívání pracovní 

dob, používání předepsaných pracovních ochranných pomůcek, dodržování pracovní náplně 

a pracovního řádu školy, účelnost a obsah distanční výuky. Při kontrolách nebyly zjištěny 

závažnější nedostatky, drobné připomínky ze strany ředitelky byly ihned řešeny a 

zaznamenány do plánu kontrol školy. 

 

Kontroly provedené v MŠ ve školním roce 2020/21 : 

- 2.3.2021 byla podána zpráva o výsledcích finančních kontrol v  

MŠ Tlumačov provedených za rok 2020 na Obecní úřad Tlumačov. 

 

- Veřejnosprávní kontrola z Obce Tlumačov proběhla v MŠ 23.8.2021. 

Nebyly shledány žádné problémy ani nedostatky 

 

- Revize – pravidelné povinné revize probíhaly podle plánu 

- Stížnosti – v průběhu roku nebyla podána žádná stížnost. 

- Hospitace – záznamy o provedených hospitacích jsou vedeny v hospitačním archu 

pedagogických pracovnic. V letošním školním roce bylo provedeno vzhledem 

k opakovanému a omezenému provozu MŠ uzavření z důvodu pandemie onemocnění  

COVID-19 sedm hospitací.   

 

3.8. Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi 

             Spolupráce s rodiči: 

 

Spolupráce s rodičovskou veřejností probíhá bez problémů. V tomto školním roce byli 

rodiče pravidelně informováni o vývoji pandemie COVID – 19 a jejich důsledcích na 

uzavření MŠ v Tlumačově. Formou telefonických rozhovorů, osobních emailů a 

webových stránek školy jim byly podávány pravidelné informace o vývoji situace ve 

školství a dětem byly zasílány náměty a materiály k plnění distanční výuky. Zákonní 

zástupci byli pravidelně seznamováni s obsahem manuálů MŠMT k fungování a 

provozu MŠ a doporučení, za jakých podmínek bude provoz probíhat. 



                          Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a 

otevřenost, vstřícnost a porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Pokud se 

objevila přímo nějaká připomínka či dotaz rodičů, vyřešila se ihned v konzultaci s 

učitelkou nebo ředitelkou školy. Učitelky sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, 

pokud se projeví výchovný nebo jakýkoliv jiný problém, oslovují zákonné zástupce 

dětí a snaží se společně vzniklou situaci řešit. Rodiče mají možnost podílet se na dění 

v mateřské škole, účastnit se různých vystoupení a akcí, které mateřská škola pořádá. 

Rodiče měly možnost si formou konzultačních hodin vyžádat informace o dětech, o 

jejich prospívání i jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. Domlouvají se s 

rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. V tomto školním roce 

nebyl žádnému dítěti stanoven jakýkoliv stupeň podpůrného opatření.  

Komunikace se všemi rodiči je na dobré úrovni. Ve škole jsou nastaveny otevřené vztahy 

s rodinami dětí. Většina rodičů se velmi aktivně zapojuje do programu MŠ. Respektujeme 

názory, podněty z rodin dětí a výchovu v rodině. Oboustranná důvěra je pro nás důležitá. 

Pokud mají rodiče zájem o dění v MŠ, zlepšuje se také vzájemná komunikace a spolupráce. 

 

- Účast na třídních schůzkách  :  ve školním roce 2020/21 proběhly 2 třídní schůzky 

s rodiči ( začátek školního roku -  informativní schůzka, další plánovaná schůzka 

s vedením školy ohledně zápisu dětí do 1.třídy ZŠ Tlumačov se vzhledem k pandemii 

onemocnění COVID-19 konala on-line ). Další třídní schůzka se uskutečnila v měsíci 

červnu s rodiči nových dětí ze třídy Berušek. 

- Využití konzultačních a poradenských hodin – pro  rodiče kdykoliv v průběhu roku po 

dohodě s učitelkami a to po pracovní době. Zatím této možnosti využili pouze jediní 

rodiče, ostatní se na děti informují běhen dne  - ráno, odpoledne, kdy jsou pí.učitelky 

u dětí, což ale narušuje práci ve třídě. Na možnost konzultačních hodin jsou rodiče 

upozorňováni prostřednictvím školního řádu, osobně a na třídních schůzkách. 

- Společné tvoření (zimní ani jarní) vzhledem ke COVID-19 neproběhlo.  

- Seznámení s ŠVP PV školy a školním řádem proběhlo na třídních schůzkách během 

školního roku, s dokumenty se rodiče měly možnost seznámit podrobněji  - jsou 

tradičně k dispozici na chodbě MŠ – rodiče potvrdili své seznámení s oběma 

dokumenty svými podpisy. 



-  Společné akce s rodiči –   vzhledem k pandemii neproběhla během školního roku 

žádná besídka pro rodiče, učitelky s dětmi poslali rodičům krátkou ukázku tanečků, 

říkanek před Vánocemi prostřednictvím videa na webu mateřské školy. 

- Rozloučení s předškoláky se tradičně uskutečnilo na konci měsíce června za přísných 

protiepidemiologických opatření . V rámci programu proběhla malá mόdní přehlídka, 

slavnostní pasování předškoláků, rozdávání vysvědčení a dárkového balíčku.  

- Akce svatební obřady a vítání občanků s programem dětí z MŠ se konaly pouze 2x. 

- Sběru papíru v MŠ – proběhl 2x ve školním roce: 

Výtěžek za sběr činil : 7 494,- Kč + 5 788,- Kč (zůstatek z minulého šk.roku)= 13 282,- Kč 

Výdaje 2020/21        :  8 300,- Kč (Mikulášské balíčky, občerstvení pro děti, skákací hrady          

                                                                        rozloučení s předškoláky, zmrzlina, pamlsky -oslavy MDD) 

 Zůstatek                    : 4 982,- Kč ( převeden pro potřeby školy do příštího školního roku 

Evidenci sběru vede ředitelka školy ve spoluprácí s účetní MŠ paní Ředinovou. 

 

            Spolupráce se Základní školou Tlumačov : (Dle zpracovaného plánu spolupráce) 

- Společné schůzky a konzultace s učitelkami 1.třídy ZŠ – probíhaly průběžně  

- Vzájemná návštěva na akcích –   žádné se vzhledem k pandemii COVID-19 nekonaly 

- Společná třídní schůzka před zápisem do 1. třídy ZŠ společně s rodiči dětí učitelkami 

MŠ a vedením ZŠ Tlumačov proběhla on-line. (COVID-19) 

- Zápis dětí do 1. třídy – bez přítomností dětí a učitelek z MŠ ( COVID-19) 

- Návštěva předškolních dětí v ZŠ – se uskutečnila 18. června 2021. 

- Návštěva dětí 1.třídy na školní zahradě MŠ – neproběhla ( COVID-19) 

- Hry a aktivity dětí ze školní družiny při ZŠ Tlumačov probíhají na školní zahradě MŠ 

v jarních a letních měsících. 

- Schůzka učitelek MŠ a ZŠ se vzájemným předáváním poznatků – probíhala dle potřeb 

- Účast učitelek a vedení ZŠ Tlumačov na akci „Rozloučení s předškoláky – přítomna 

Mgr. Odložilíková – učitelka 1.třídy. 

 

     Spolupráce s DDM Sluníčko : 

- Během roku se děti z MŠ účastnily kroužků pořádaných DDM Sluníčko – nepravidelně, 

dle epidemiologické situace.  

- Tematické tvořivé dílny v tělocvičně ZŠ se v letošním školním roce nekonaly. 



- Spolupráce probíhala s DDM  – návštěva Mikuláše, čerta , anděla s nadílkou 

-  Pedagogické pracovnice z naší MŠ se během školního roku účastnily rozhodování o 

nejlepších výtvarných výrobcích dětí v DDM Tlumačov ( pí.uč.Zálešáková Jindra + 

Bc.Kateřina Králová + Hana Janoštíková). 

 

        Spolupráce s Obcí Tlumačov : 

Jednání se zřizovatelem probíhá většinou formou osobních schůzek. Jsou především 

projednávány otázky související s rozpočtem finančních prostředků na další kalendářní rok , 

plánování investic nebo oprav, schvalování výjimky z vyššího počtu zapsaných dětí do 

jednotlivých tříd, řeší se provoz mateřské školy (uzavření MŠ během prázdnin) a další 

problémy. Zřizovatel vychází našim návrhům vstříc, v uplynulých letech rozpočet školy zůstal 

stabilní.  

- Zřizovatel vždy pozitivně reagoval na potřebu pomoci MŠ. 

-  Vedení školy je se zřizovatelem v úzkém kontaktu a spolupracuje se starostou Obce, 

obecní radou i obecním zastupitelstvem a společně řeší otázky fungování provozu MŠ  

a případné organizační i provozní záležitosti. 

- Zřizovatel bývá informován a zván na akce MŠ v průběhu celého školního roku.  

V letošním školním roce se některé akce kvůli koronaviru nekonaly a pokud ano, byl 

počet účastníků omezen. 

- Ředitelka MŠ spolupracovala s Obcí Tlumačov v oblasti legislativy, plánování a čerpání 

rozpočtu, informovala ho o důležitých změnách v MŠ a žádala o povolení výjimky 

z počtu zapsaných dětí po provedeném zápise do mateřské školy a posílení mezd 

pedagogických pracovníků ve formě osobních příplatků vzhledem ke zvýšenému 

pedagogickému úsilí  počty dětí ve třídách překračují počet dětí 24 ( dle vyhlášky 

č.14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

-  Děti z MŠ Tlumačov pod vedeních svých třídních učitelek zajišťovaly program na vítání 

občánků do života. 

- V prosinci navštívily děti zaměstnance obecního úřadu v rámci koledování a předaly 

jim vlastnoručně vyrobená přání. 

 

 

 



 Spolupráce s místními organizacemi : 

             KIS Tlumačov 

- Rozsvěcování vánočního stromu letos veřejně neproběhlo 

- Děti se účastnily před KIS v měsíci prosinci vypouštění balόnků pro Ježíška   

- Vedení MŠ Tlumačov pravidelně informovalo rodiče a širokou veřejnost o dění v MŠ 

Tlumačov v Tlumačovských novinkách + webových stránkách MŠ. 

- Letos jsme se neúčastnili žádných výstav instalovaných v prostorách KIS (COVID-19) 

- V letošním školním roce jsme kvůli zvýšeným epidemiologickým opatřením 

nenavštívili hernu KIS.  

 

Místní svaz zahrádkářů : 

- Výstava ovoce a zeleniny, kterou naše děti běžně navštěvují a kreslí pro potřeby 

pořadatelů na výzdobu tematické výkresy se v letošním školním roce neuskutečnila. 

 

Místní svaz hasičů  

- Den otevřených dveří u hasičů se nekonal. 

 

        Návštěva u pana Havelky : 

- Prohlídka domácích zvířat proběhla v oddělených skupinách 9.6.2021. 

   

        Beseda s myslivcem : 

- V letošním roce neproběhla. 

 

Dětský pediatr – průběžně proběhla : 

- Vzájemná informovanost o infekčních onemocnění, konzultace – pravidelné očkování 

dětí – potvrzení k přijímacímu řízení ( pravidelné povinné očkování ) 

- Informace v oblasti nabídky nadstandardního očkování předškolních dětí 

- Spolupráce s pediatrem v případné konzultaci zdravotního stavu dítěte, který by mohl 

bránit nerušené docházce do MŠ. ( viz Matriční list – rodiče potvrzují sami, zda je dítě 

zdrávo či ne). 

- Spolupráce s místním pediatrem při doporučování odkladů povinné školní docházky 

 



Spolupráce se stomatologem : 

- Vzhledem k malému zájmu rodičů a z jiných výše popsaných důvodů zrušena 

. 

       Spolupráce se vzdělávacími centry a institucemi v okolí : 

- MŠ využívala nabídek vzdělávacích institucí v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, v letošním školním roce formou webinářů dle aktuální nabídky. 

 

      Spolupráce se Speciální MŠ Klubíčko : 

- Konzultace o dětech s potřebou speciálních vzdělávacích potřeb – v letošním školním 

roce dvě děti. 

     Spolupráce se Střední pedagogickou školou v Kroměříži 

- MŠ Tlumačov umožnila vykonávání pedagogické praxe dvěma studentkám SPgŠ a 

VOŠPgS : 

- V termínech:        25.11.-16.12.2020            ( Alena Konečná) 

                               26.11.-17.12.2020            ( Evženie Vintrlíková) 

                                 3.5.   -   7.5. 2021             ( Alena Konečná, Evženie Vintrlíková)) 

                                 1.9. -    14.9.2021             ( Evženie Vintrlíková) 

 

Spolupráce s Domovem pečovatelské služby : 

- Letos neproběhlo žádné vystoupení dětí v  

 

Využití poradenských služeb pro MŠ  : 

- Spolupráce s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou ( Zlín, Kroměříž, 

Uherské Hradiště) při posuzování odkladu školní zralosti 

- Logopedická depistáž – paní učitelka Jana Řezníčková spolupracuje s SPC Zlín v rámci 

logopedické prevence provádění v MŠ Tlumačov 

     Ve spolupráci s rodiči byly pro děti zavedeny cvičné logopedické sešity, kde      

     logopedická asistentka prováděla zápisy, podle kterých rodiče doma s dětmi  

     procvičovaly správnou výslovnost.  Dětem s těžšími vadami řeči byla doporučena  

     spolupráce s odbornými logopedy. 



- Screenink zraku – pravidelné roční vyšetření se souhlasem rodičů v MŠ – proběhlo 

11.11.2020. 

 

 

4. Údaje o zaměstnancích 

4.1. Počet zaměstnanců 

Provoz mateřské školy zajišťovalo v tomto školním roce 10 zaměstnanců : 

- 6 pedagogických pracovnic  ( Střední pedagogická škola – obor učitelství v mateřské 

škole + 1 pedagogický pracovník má bakalářské vzdělání)  

- 4 správní zaměstnanci ( školnice, uklizečka,  pracovnice pro dovoz a výdej stravy,  

samostatná účetní ) 

Úvazek zaměstnanců školy: 

-   pedagogičtí/ SPgŠ/     třída Sluníčka,Hvězdičky,Berušky  5      / úvazek 5,000/ 

-   pedagogičtí / SPgŠ / - třída Berušky                                     1     / úvazek  0,806/ 

-   školnice                                                                                             / úvazek 1,000/ 

-   uklizečka                                                                                           / úvazek 0,438/ 

-   pracovnice pro dovoz a výdej jídla                                              / úvazek 0,575/ 

-   samostatná účetní                                                                         / úvazek 0,200/ 

                   

4.2  Další vzdělávání 

Vzhledem k omezeným možnostem nabídky DVPP se pedagogické pracovnice v tomto 

školním roce účastnily dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pořádaných 

akreditovanými vzdělávacími agenturami, pouze formou webináře. V tomto školním roce se 

opět neobjevilo příliš mnoho vzdělávacích akcí pro MŠ, pokud ano, témata se opakovala. Úč 

Školení a semináře dle vlastního výběru nebo doporučení ředitelkou MŠ : 

 

Hana Janoštíková  

-  Školení v oblasti BOZP a PO 

-  Pravidelná účast v pracovní skupině MAP v Otrokovicích 

-  Co nového ve školských předpisech - webinář 

Jindra Zálešáková 

- Školení v oblasti BOZP a PO 



- Pedagogicko-psychologická výbava učitele MŠ- webinář 

 

Růžena Štulířová 

      -     Školení v oblasti BOZP a PO 

      -     Pedagogicko-psychologická výbava učitele MŠ – webinář 

 

Jana Řezníčková 

- Školení v oblasti BOZP a PO 

- Čerti na okénka buší, andělům křídla sluší, Mikuláš se usmívá 

- Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku 

Bc. Kateřina Králová  

- Školení v oblasti BOZP a PO 

- Enviromentální výchova – školní zahrada 

Učitelky se vzdělávaly také formou samostudia  -  vzhledem k podmínkám školy ( Školní 

vzdělávací program, Kurikulum podpory zdraví, vyhodnocování pokroku dětí v MŠ , četba 

odborné literatury a vzájemné sdílení při setkání s kolegyněmi – časopisy „Školství“, 

„Poradce“, „Informatorium“, „Učitelské noviny“). 

 

Také správní zaměstnanci – paní Jana Kouřilová ( školnice ) a paní Alena Matesková  

( pracovnice pro dovoz a výdej stravy ) se účastní pravidelného školení na téma „Hygiena 

potravin“. ( tato akce byla opět uskutečněna v místní školní jídelně společně se zaměstnanci 

kuchyně při ZŠ Tlumačov – srpen 2021).  

V měsíci říjnu proběhlo v MŠ školení na téma „Systém kritických bodů – výdejna MŠ“ 

Osvědčení ze vzdělávacích akcí mají zaměstnanci MŠ založeny v osobních složkách, zápis o 

školení systému kritických bodů je založen jako příloha Směrnice pro školní jídelnu – výdejnu.  

 

5. Materiální vybavení, opravy 

  5.1.     Opravy 

- Byla provedena výměna starých, poruchových zářivek na chodbě a částečně ve třídě 

Hvězdiček za LED osvětlení 



- Byly odstraněny drobné závady zjištěné pravidelnými kontrolami a revizemi  

- Byly provedeny opravy zahradního mobiliáře – opraveny dětské dřevěné dvojdomky 

- Byly odstraněny závady zjištěné revizemi elektro 

- Byly provedeny opravy laveček na školní zahradě 

- Byly upraveny vodní odpady a elektrika pro přípojení pračky a sušičky 

- Byla provedena oprava zahradní věže AGNES se skluzavkou ( výměna dřeva a oprava 

skluzavky) 

- Byly provedena výšková úprava schodů u boční únikové cesty 

- Byla provedena oprava lanové pyramidy na školní zahradě 

 5.2.    Vybavení  

- Třídy byly vybaveny novými didaktickými pomůckami a hračkami dle aktuální nabídky 

- Šatna učitelek byla vybavena novou šatní skříní 

- Na školní zahradu byla objednána nový hrací prvek dětského mobiliáře – zahradní 

sestava se skluzavkou, šplhací stěnou a provazovým hracím prvkem určena pro mladší 

děti  

- Třída berušek byla vybavena novou skříňkou se šuplíky 

- Byla zakoupena nová pračka a sušička  

- Byly zřízeny nové webové stránky pro MŠ dle požadavků platné legislativy ČR 

- Byla provedena výměna starých, poruchových zářivek na chodbě a částečně ve třídě 

Hvězdiček za LED osvětlení  

5.3.  Priority a záměry na další období  

- vybavit třídu Berušek novou skříňkou s šuplíky na uskladnění  

- Vybavit třídu Sluníček novým dětským stolkem se židlemi do kuchyňského koutu 

- Vybavit mateřskou školu pračkou a sušičkou – doporučení inspektora BOZP  

(vzhledem k údržbě OOPP) – dále i na praní ložního prádla a ručníků 

- Zajistit dostatečné množství dezinfekce a čistících prostředků  - sklad( vzhledem 

k výskytu onemocnění COVID-19) 

- Zřídit nové webové stránky pro mateřskou školu dle požadavků platné legislativy ČR 

- Zajistit opravu dřevěných domků pro děti na školní zahradě  

- Zajistit opravu netěsnících oken v MŠ – pravé křídlo MŠ 

- Zajistit opravu a nátěry pergoly – nutná výměna dřeva 



- Zajistit výměnu zbytku poruchových zářivek ve třídách za LED osvětlení 

- Vybavit školní zahradu novým herním prvkem – skluzavkou do svahu 

- Vyřešit prázdný prostor na školní zahradě – bývalé kamínkoviště 

- Zajistit opravu žaluzií – popraskané lanka a ulomené manipulační zařízení na otáčení 

žaluzií 

- Zajistit výměnu plastových sedaček u velkých řetězových houpaček 

 

5.4.   Sponzorství 

V letošním školním roce nepřijala MŠ žádný sponzorský dar. 

 

5. Závěry pro další činnost 

Snažíme se stále zdokonalovat a obohacovat program dětí v mateřské škole. Veškeré 

dění mohou rodiče sledovat na našich webových stránkách, které jsou pravidelně 

aktualizovány. Zaznamenali jsme velkou návštěvnost našich nových webových stránek, 

kde rodiče pravidelně sledují, co se u nás v MŠ právě děje. Informativní články o dění 

v mateřské škole vychází také v Tlumačovských novinkách.  

                                Mateřská škola má jasně formulovanou koncepci a dlouhodobou 

strategii rozvoje, kterou pedagogičtí pracovníci sdílejí a naplňují. Stanovené vize a cíle 

jsou formulovány s otevřeností k novým trendům v předškolním vzdělávání. Cílem 

Mateřské školy je i nadále naplňovat klíčové kompetence a pracovat dle pravidelně 

aktualizovaného ŠVP PV.  

 

       Závěry pro další školní rok : 

- Dovybavení tříd novými hračkami a didaktickými pomůckami dle aktuální nabídky 

- Nadále provádět konzultační hodiny pro rodiče 

- Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče 

- Seznamovat děti s moderními metodami a formami práce 

- Čerpat náměty z odborných časopisů 

- Nadále dětem dávat možnost účastnit se v řízených činnostech vybrané aktivity  

- Vytvářet s dětmi třídní pravidla a dbát na jejich dodržování 



- Fungovat podle jasných pravidel umožňujících konstruktivní komunikaci všech 

zainteresovaných osob (vedení, zaměstnanci, rodiče) a jejich participaci na chodu naší 

školy 

- Jasnými pravidly a organizací zajišťovat, aby naše mateřská škola byla i nadále místem 

bezpečným, příjemným a vstřícným pro efektivní vzdělávání a osobní rozvoj dětí 

- Průběžně sledovat případné signály všech forem rizikového chování 

- V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí 

školy, podporovat venkovní aktivity na školní zahradě, dle epidemiologické situace 

pořádat pro děti divadla, koncerty, karnevaly s programem a jiné zábavné aktivity. 

- Budovat u dětí motivaci k učení, vést je k základům sebehodnocení 

- Klást na děti jasné, přiměřené a srozumitelné požadavky vzhledem k jejich věku 

- Rozvíjet přírodovědnou gramotnost, předčtenářskou a matematickou dovednost, 

zařazovat více i polytechnickou výchovu 

- Dále zkvalitňovat vzdělávací obsah TVP a sledovat návaznost na ŠVP PV a na RVP PV 

- Zaměřit se na výchovu k zdravému životnímu stylu a podpory výchovy ke zdraví 

- Respektovat individualitu dítěte 

- Naplňovat cíle environmentální výchovy 

- Při zhoršení epidemiologické situace a eventuálním omezením či přerušením provozu 

MŠ, navázat úzkou spolupráci s rodiči při plnění úkolů distanční výuky 

- Při plnění plánu DVPP vybírat v aktuální nabídce podnětné a obsahem zaměřené 

podnětné semináře pro MŠ - webináře  

-  provádět pravidelnou kontrolní a hospitační činnost 

- pravidelně kontrolovat a evidovat závady, zajistit nutné opravy, revize 

- Doplňovat vybavení školy pro názornost a efektivitu výuky dle aktuální nabídky, 

aktualizovat učební pomůcky, doplňovat dětskou i učitelskou knihovnu 

- Sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat jejich růst 

- Kvalitně doplňovat vzdělávací program školy, který bude efektivně a účelně využíván 

- Dbát na kvalitní informovanost o dění v MŠ prostřednictvím školního webu a 

příspěvků do obecního tisku 

- Každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným 

čerpáním rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd. 



- V odpoledních činnostech se individuálně zaměřit na děti s odkladem školní docházky 

a v rámci týdenních témat stanovit vzdělávací nabídku, která by vedla k naplňování 

očekávaných výstupů. 

 

 

Jelikož je účetnictví mateřské školy vedeno a uzavíráno za kalendářní rok, zpráva o 

hospodaření mateřské školy bude vypracována a doložena v únoru 2022. 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy byla projednána na pedagogické radě 

 dne 27.9.2021.  

 

Zpracovala: 

                                                                                     Ředitelka MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      FOTOGALERIE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

                                   

 

 

            

                                Vypouštění balonků pro Ježíška před KIS Tlumačov 

 

         

           Vánoční fotografování                              Tělovýchovná chvilka u Berušek 



 

                                     

                                              Cvičení s panenkami             

            

                                               Divadlo v mateřské škole 

                



                                    Mikulášská nadílka v mateřské škole 

 

          

 

              

                                    

              

 



                               Vánoční sbírka pro opuštěná zvířátka do útulku 

         

                                       

                                                         Vánoční posezení v MŠ 

            

                                 



                                                            Vánoční nadílka v MŠ                               

                     

                                              

                                                  Zimní radovánky na školní zahrad 

                               

                                                 



                                            Jarní dvorek se zvířátky u Havelků 

                   

                                 

                                               Karneval na školní zahradě 

                               

 

      

                                            



                            

                        

                                         

                                                 Kouzelník Waldini 

           

                                                   

 

 

 



                                               Malíř Pastelka na školní zahradě 

 

     

                                          

                                           

                                                Mobilní planetárium v MŠ 

 

        

                                            

 

 

 

 



                                             Uvnitř promítací kopule Planetária 

 

    

                                               

                                                Skákací hrady na školní zahradě 

  

    

                                           

 

 

 



                                                          Sférické kino v MŠ 

 

  

   

                                                   

                             Zahradní slavnost s pohádkou, soutěžemi, diskotékou 

    

                                            

 

 

 

 



                                                     Zmrzlinové mlsání u Martiny 

                   

                     

                                                        

                                                      Návštěva 1.třídy ZŠ Tlumačov 

         

                                                     

 



                                                          Rozloučení s předškoláky 

                          

                                          

        Spaní v mateřské škole spojené s návštěvou kina ve Zlíně, KFC a zlínského parku 

              

       



                                      

 

                                          Noční hra s baterkami „Cesta za pokladem“ 

   

 

                                                  Ranní probuzení v mateřské škole 

                              



                                                

  

 

                              

Více akcí se bohužel vzhledem k epidemiologické situaci výskytu onemocnění  

                 COVID-19 v důsledku přísných protiepidemiologických opatření                           

                                                     nemohlo uskutečnit. 
                                    

 
 

           

                      
      


