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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. 

Na konci školního roku byla část bezpečnostních karet z důvodu poškození vyřazena a 

nahrazena bezpečnostními plastovými klíčenkami. 

                     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 

mailto:mstlumacovv@tiscali.cz


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  

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 je přizpůsobena této skutečnosti tak, 

aby v ní bylo co nejméně hořlavých předmětů. Chodba je vymalována kresbami 

s pohádkovými motivy ze známých příběhů „O pejskovi a kočičce“, na podlaze se nachází 

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

obuv, je obložena sádrokartonem se stejnými vlastnostmi. Nová přezouvána pro děti se 

nachází v prostorách bývalé šatny učitelek a vstup do ní je přímo z chodby. Odtud vede také 

vchod na školní zahradu a v přilehlé chodbě se nachází sklad prádla, spisovna a místnost, kde 

je umístěn plynový ohřívač vody. 

      Školní zahrada mateřské školy je prostorná, plně slouží potřebám dětí předškolního věku, 

je moderně a dostatečně vybavena zahradním mobiliářem. Každý rok se 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 obnoveny nátěry části zahradního mobiliáře, opravami prošlo několik 

herních prvku – věž se skluzavkou, dětské domečky, kyvadlová kladina, sloupy u pergoly, 

dřevěná lávka s můstkem.  V rozpočtu školy byl taktéž zahrnutý požadavek na pořízení 

prolézačky „Housenka“ pro děti. Vzhledem k prudkému navýšení cen však nemohl být prvek 

zakoupen, protože jeho cena se prudce navýšila.  

         Na školní zahradě se nachází taktéž skladovací domky, ve kterých jsou uloženy sezonní 

prvky, jako je trampolína, koloběžky, hračky a jiné pomůcky pro pohybové vyžití dětí.  

Zahrada byla doplněna o nové herní prvky–  dřevěná sestava se skluzavkou a svahová 

skluzavka s podestou. V rámci environmentální výchovy byl na školní zahradě zřízen záhon 

s květinami a bylinkami. Do péče o něj byly zapojeny i děti. Za tímto účelem jsme pro ně 

zakoupili malé konvičky a děti dle potřeby záhon zalévají.                   

                  Strava pro děti je 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 

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



oběda a odpolední svačiny. Rodiče mají 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 ve třídě – ranní přesnídávka, ovocná 

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

nachází v prvním patře ZŠ. 

 

1.3. Počet tříd a dětí 
 

Třída „Berušky“                   17 dětí  (mladší 3let – 3 leté) 
Třída „Hvězdičky“               28 dětí  (3,5--5 leté ) 
Třída  „Sluníčka“                 28 dětí  ( 5-7 leté) 
------------------------------------------------------------------ 

Celkem : 73 dětí 
 

 

    2. Demografický vývoj 

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

Tento školní rok navštěvovalo mateřskou školu 73 dětí a všechny byly přihlášeny 

k celodennímu předškolnímu vzdělávání. 

K 31.8.2022 ukončilo docházku do MŠ 23 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 2.5. - 16.5.2022.  

12.a 13.5.2022 probíhal zápis klasickou formou s přítomností dětí a rodičů přímo v MŠ 

Tlumačov. Jinak měly rodiče možnost v termínu od 2.5. – 16.5.2022 podat žádost o přijetí 

bezkontaktním způsobem a to buď poštou nebo osobním vložením žádosti do poštovní 

schránky. V tomto případě 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. K žádostí o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání, jehož součástí bylo také potvrzení lékaře o absolvování 

povinného očkování dětí, dokládali rodiče ještě kopii rodného listu dítěte k ověření osobních 

údajů.  K zápisu se dostavilo 20 nových dětí a vzhledem k počtu volných míst byly všichni 

přijaty.  Vzhledem k tomu, že se k zápisu dostavilo 12 dětí mladších tří let, nemohly být 

všechny tyto děti přijaty ihned od 1.9.2022 vzhledem ke znění Vyhlášky o předškolním 

vzdělávání č.14/2005 Sb., v platném znění, kde za každé přijaté dítě mladší tří let se sníží 

počet dětí ve třídě o dvě děti). Proto budou tyto děti budou postupně přicházet do MŠ, až to 

kapacita vzhledem k tomuto nařízení povolí.  

                 Počty dětí v mateřské škole doznaly změny ke konci školního roku, kdy došlo 

k odchodu několika z nich. 

3 děti – na základě doporučení SPC přešly od května do Speciální mateřské školy Klubíčko 

v Tlumačově 

1 předškolní dítě – odchod do jeho spádové mateřské školy 

1 dítě netříleté – zrušení žádosti o přijetí do MŠ z rodinných důvodů 

1 dítě- přesun do firemní MŠ z pracovních důvodů rodičů 

 

2.3. Zápis do ZŠ, navržené odklady 

Zápisu do základní školy se účastnilo 23 dětí z naší mateřské školy.  

Odklad povinné školní docházky z důvodu školní nezralosti na doporučení Krajské 

pedagogicko- psychologické poradny a dětského lékaře dostalo 5 dětí, které bude 

pokračovat v novém školním roce 2022/23 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. Od roku 2015 je naše mateřská škola 

trojtřídní. Při práci s dětmi jsou průběžně uplatňovány nové formy a metody práce. 



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

ke hře, ale i k výchovně vzdělávací práci. 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.  

                     Od září až do prosince jsme se potýkali se zvýšenou nemocností dětí i celého 

personálu mateřské školy. Důsledkem toho bylo nutné často děti spojovat a zaskakovat za 

nemocné kolegyně i správní zaměstnance. Provoz MŠ byl přerušen v době vánočních svátků 

od 23.12.2021 - 31.12.2021.   

                        V době hlavních školních prázdnin byla mateřská škola uzavřena od 18.7. do 

12.8.2022.  Provoz školy byl opět zahájen v pondělí 15.8.2022. Během prázdnin byl vzhledem 

k nižší docházce dětí provoz omezen - v červenci i v srpnu na jednu třídu. V době uzavření MŠ 

čerpali všichni zaměstnanci řádnou dovolenou. 

 Průměrná docházka dětí do MŠ  v prázdninové měsíce  :  

za měsíc červenec =  24 dětí, za měsíc srpen = 24 dětí 

 

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 MŠ, 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 doplňovali 

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, s nástupem inkluze 

přestala do škol jezdit, ale spolupráce s ní zůstala zachována. V případě potřeby je 

připravena ke konzultaci s logopedickou asistentkou při případném řešení problémů, které 

by mohly při depistáži v MŠ nastat.  V měsíci říjnu 2021 provedla logopedickou depistáž paní 

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

základě zjištění stavu výslovnosti dětí, prováděla průběžně se čtyřmi dětmi logopedickou 

prevenci.  Ostatních 10 dětí bylo vzhledem k těžším vadám výslovnosti odesláno do 

péče odborného logopeda.  

            Ředitelka školy doplnila ve spolupráci s pedagogickým kolektivem plán 

environmentální výchovy s názvem „Království dráčka Odpaďáčka“, který je přílohou ŠVP PV 

ve všech třídách MŠ a je dle potřeby průběžně aktualizován. I v letošním školním roce byly 

děti vedly ke třídění odpadu pod dohledem papírového draka „Odpaďáka“, kterého najdeme 

ve třídách Hvězdiček a Sluníček. Na jeho výrobě se podílely všechny děti a učitelky z těchto 

tříd mateřské školy.  

          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 vedou 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. 

           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 byl opět v mateřské škole zahájen kroužek angličtiny, který 

probíhal ve dvou desetičlenných skupinách. Kroužek angličtiny vedla paní učitelka 

Bc.Kateřina Králová každé úterý v rámci odpoledních činností dětí. Kroužek angličtiny byl pro 

všechny děti bezplatný. Bohužel po čtyřech lekcích musel být přerušen vzhledem k velké 

nemocnosti dětí i pedagogu a už nebyl do konce školního roku obnoven. 

         Vzhledem k velké nemocnosti a přibývajícím případům onemocnění COVID-19 jsme 

přišli o spoustu plánovaných akcí. Museli jsme zrušit několik kulturní představení, 

plánovanou vánoční besídku pro rodiče a také pravidelné výjezdy s dětmi do solné jeskyně 

v Otrokovicích.  Postupovali jsme dle doporučení MŠMT a hygieny, přitom jsme vycházeli z 

manuálů pro provoz mateřských škol, která jsme dostávali do školy v určitých časových 

obdobích . Naštěstí se situace zlepšila ve druhém pololetí, kdy jsme opět mohli fungovat bez 

omezení.  

                                     

3.3. Výchovně vzdělávací proces (výsledky naplňování cílů ŠVP PV): 

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

odpovědný postoj dítěte ke zdravému životnímu stylu. 

1.cíl krátkodobý, roční :   

Zvládnou sebeobslužné dovednosti, pohybem a sportem zlepšovat zdraví a tělesnou i 

psychickou zdatnost dětí 

TŘÍDA „BERUŠKY“ 

 Klady : 

- Všechny děti přijímají organizační změny provozu bez obtíží a dokáží se přizpůsobit 

novým podmínkám 



- Většina dětí dodržuje pitný režim již bez vyzvání učitelky, umí si samostatně doplnit 

pití z nápojových nádob 

- Všechny děti si zvládnou odnést tácek se svačinkou i pití na své místo u stolu, zvládají 

si uklidit toto místo po ukončení jídla 

- Všechny děti se bez potíží přizpůsobily změně v obědovém stravování – v jídelně ZŠ) 

(z důvodu zrušení protiepidemiologických opatření ředitele ZŠ – návrat k původnímu 

režimu obědů ve školní jídelně) 

- V sebeobslužných činnostech je patrný velký pokrok u všech dětí 

- Děti si bezpečně poznají svou značku, skříňku, místo u stolu 

- Umí si poznat a uklidit své oblečení do skříňky 

- Zvládají dodržovat a respektovat dohodnutá pravidla třídy v přiměřené míře 

- Děti velmi rády cvičí, zapojují se do činností, většina dětí je pohybově zdatná a 

aktivní, děti se velmi těší na nabízené hry a činnosti, do kterých se s radostí zapojují 

- U dětí se podařilo posilovat a prohlubovat kamarádské vztahy, navazovat nová 

přátelství s dětmi z jiných tříd a vytvářet tak pohodový přechod do další třídy MŠ 

- Úspěšně se podařilo zrealizovat naplánované akce mimo mateřskou školu, při kterých 

si děti osvojily poznatky o ochraně svého zdraví i zdraví druhých dětí – bezpečná 

chůze po chodníku v blízkosti hlavní komunikace, přecházení po přechodu pro chodce 

přes hlavní silnici, v blízkosti vodních ploch i pohyb v neznámém prostředí za účasti  

Zápory : 

- Některé děti si rády nechají pomáhat od rodičů i učitelek při sebeobslužných činnostech, i 

když už to dokáží samy 

- Mnoho dětí stále neumí smrkat do kapesníků, zakrývat si ústa při kašlání 

- Většina dětí nemá stále upevněný správný úchop psacích potřeb, štětce, nůžek 

- S rozvojem komunikace a plné kapacitě třídy jsou děti při hře i činnostech příliš hlučné, je 

nutné je usměrňovat 

 

Opatření : 

- Upevňovat hygienické návyky při respiračních potížích 

- Motivovat děti k větší aktivitě při sebeobslužných dovednostech 

- Procvičovat správný úchop a používaní psacích potřeb 



- Vytvářet a nabízet dětem dostatečný prostor pro spontánní činnosti, ale i kolektivní hru 

- Nutno upevňovat a fixovat dodržování hygienických návyků, v této oblasti navázat úzkou 

spolupráci s rodiči 

- Opravovat děti při používání lžíce  

- Upevňovat u dětí špetkový úchop tužky, pastelky 

 

TŘÍDA „HVĚZDIČKY“ 

Klady: 

 

- Děti samostatně zvládají sebeobslužné činnosti při stolování i při převlékání, starší 

děti zvládnout samostatné stlaní lůžkovin 

- Děti se zapojily do vytvoření květinového záhonu, pomáhaly s pletím a výsadbou 

květin a bylinek, které nám dodaly ochotní rodiče i personál školy  

- V suchých teplých dnech se děti aktivně zapojily do zalévání rostlinek, blíže se tak 

seznámily s tím, co rostliny potřebují k růstu, jak se mění a vyvíjí 

- vysazení květinového záhonu přispělo také k tomu, že se v jeho blízkosti nacházelo 

spousta hmyzu, který děti mohly z blízka pozorovat. Využívaly k tomu i lupy a blíže se 

tak seznámily s jejich vzhledem 

- Dětem se velmi líbila přednáška o životě včel spojená s ochutnávkou medu, mateří 

kašičky apod. 

- V rámci enviromentální výchovy jsme s dětmi podnikly vycházku k místnímu rybníku 

podél řeky Morávky. Děti se tak seznámily s rozdíly mezi stojatou a tekoucí vodou, 

měly možnost pozorovat některé zvířata žijící v okolí 

Kke konci školního roku jsme podnikli výlet do ZOO Lešná. Děti viděly spoustu 

exotických zvířat ve skutečnosti a nejen na obrázku 

- Téměř všechny děti se již zapojují do pohybových her 

- U Nely i Aničky se zlepšily potíže s oblékáním 

Zápory : 

- problémy se stolováním přetrvávají stále u Nely, která má také potíže s obouváním 

ponožek 

- Dětem se stále musí připomínat dodržování hygieny a při pobytu venku v teplých 

dnech hlavně pitný režim 

-  



- Opatření : 

- Individuálně procvičovat u Nely obouvání ponožek, zkoušet i na panenkách, apelovat 

na rodiče 

- Připomínat dětem neustále mytí rukou po použití toalety, provádět důslednou 

kontrolu 

 

TŘÍDA „SLUNÍČKA“ 

Klady : 

- Děti samostatně zvládají obsluhu při pitném režimu 

- Mají dostatečně rozvinutou jemnou motoriku 

- Mají osvojeny hygienické návyky(umývání rukou, používání WC) 

- Umí používat ochranné roušky na ústa a nos 

- Mají osvojeny dovednosti v oblasti hrubé motoriky, zvládají poznatky o ochraně zdraví 

- Umí pojmenovat viditelné části lidského těla 

Zápory : 

- Děti se musí často upomínat, aby se šly během dne napít 

- Některé děti nemají zafixovaný správný úchop kreslícího materiálu, nůžek, štětce 

- Neumí pojmenovat některé části lidského těla- loket, kotník, hrudník 

- Některé děti stále nedrží správně příbor – pravolevá orientace, úchop prsty 

- Některé děti si myjí pravidelně ruce, ale nepoužívají mýdlo 

Opatření : 

- Nabádat děti k častému pití 

- Osvojovat si správný úchop a zdokonalovat jemnou motoriku ruku 

- Zařazovat aktivity vedoucí ke znalosti lidského těla – spontánní i řízené činnosti 

- Osvojovat u dětí správné držení příboru 

- Učit děti pojmenovat i méně známé a neviditelné části lidského těla 

- Dohlížet na děti při osobní hygieně 

 

 



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 : 

Probouzet u dětí citový vztah k přírodě a učit se o ni pečovat a ochraňovat ji. 

   

TŘÍDA „BERUŠKY“     

    Klady :  

- Děti si oblíbily pracovní činnosti a tvoření z netradičních materiálů a přírodnin 

- Děti se aktivně zapojily do pracovních úkonů při zalévání záhonů s květinami na školní 

zahradě 

- Měly možnost srovnávat živé květiny s květinami na obrázcích (zapojení všech smyslů) 

- Ve velké míře využívaly lupy při sledování a pozorování drobného hmyzu na školní 

zahradě – v trávě) mravenci, brouci), ve vzduchu létavý hmyz (včely, motýly) 

- Při výletě v ZOO Lešná měly děti možnost pozorovat a prohlížet si exotická zvířata, 

srovnávat s obrázky, vnímat čichové pachy i zvuky v pavilonech, ve venkovních výbězích. 

- Při vycházce k tlumačovské tůňce měly možnost pozorovat vodní živočichy, poslechnout 

si kuňkání žab, pozorovat přírodu v okolí rybníka – rákosí, vodní rostliny…) 

- Děti měly možnost si prohlédnout domácí a hospodářská zvířata při návštěvě u Havelků 

Zápory : 

- Ani přes výraznou motivaci, vysvětlení a upozornění na možná rizika se nepodařilo děti 

odnaučit trhání a lámání větviček ze stromů a keřů na školní zahradě 

- Některé děti (možná vzhledem ke svému věku) mají strach z hmyzu, někteří panikaří před 

kontaktem s mouchou, včelou, pavoukem či broukem). 

Opatření : 

- Vysvětlovat dětem, že je nutné chránit okolní přírodu a svévolně ji neničit 

TŘÍDA „HVĚZDIČKY“ 

 Klady: 

- Vzhledem k tomu, že děti měly možnost pozorovat a zapojit se do vybudování 

květinového záhonu váží si tak více květin a zbytečně je neničí 

- Mají povědomí o tom, že svým chováním můžou přispívat k ochraně životního 

prostředí 



- Pomocí barevných košů umístěných ve třídě se děti postupně naučily třídit odpad a 

tím přispívat k ochraně životního prostředí 

Zápory: 

- Děti v rámci her při pobytu na školní zahradě poškozují větve stromů – tahají za ně, 

trhají listy a plody 

- Mají malé povědomí o environmentální výchově 

- U některých dětí přetrvává nesoustředěnost a narušování výkladu učitelky 

v komunitním kruhu 

- Děti se neumí hlásit o slovo a vyčkat, až domluví jejich kamarád nebo učitelka 

Opatření : 

- Rozvíjet u dětí znalosti v oblasti environmentální výchovy (četba, poslech, ekohry, 

apod.) 

- Rozvíjet u dětí soustředěnost, pozornost (formou her a skupinových činností) 

- rozvíjet u dětí soustředěnost, pozornost (formou her a skupinových činností  ) 

- zvýšit dohled nad dětmi, zamezit trhání listů ze stromů a lámání větví 

- vést děti k tomu, aby byly trpělivé, o slovo se hlásily a nepřekřikovaly se 

- Některé děti nejsou z domovu vedeny ke kladnému vztahu k přírodě, chodí málo ven 

- Některé děti si stále pletou třídění odpadu. 

TŘÍDA „SLUNÍČKA“ 

Klady : 

- Byly uskutečněny EKO aktivity v rámci TVP 

- Děti byly vedeny k odpovědnosti za své chování ve vztahu k životnímu prostředí 

- Na školní zahradě byl zřízen záhon květin – děti se zapojovaly do péče o ně – zalévání 

malými konvičkami, plení trávy a plevele 

- Děti poznají známý hmyz, umí ho pojmenovat – včela, moucha, motýl, beruška, kobylka , 

pavouk 

- Děti využívaly k tvoření ve zvýšené míře přírodniny, k rozvoji fantazie, tvořivosti 

- V letním období poznávaly květiny, rozvíjely jemnou motoriku ruky a všechny smysly při 

pletení věnečků z pampelišek 

- Děti se naučily poznávat léčivé byliny - kokoška pastuší tobolka, jitrocel, pampelišky, 

divizna 



- Děti si osvojovaly různými hrami znalosti o životním prostředí 

- Třídily pravidelně odpad do barevných nádob ve třídě 

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

Zápory : 

- Děti si neuvědomují sebe sama jako součást životního prostředí 

- Při třídění odpadu si některé děti neustále pletou barvy a nejsou si jisti, kde jaký odpad 

vložit 

- Některé děti se bojí dotýkat podkladu různých přírodních materiálů 

- Děti často trhají listy na stromech na školní zahradě 

 

Opatření : 

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

- Připomínat dětem důležitost ochrany životního prostředí 

- Učit děti chránit, ošetřovat přírodu, vědomě jí neničit 

- Naplánovat vycházku do sběrného dvora, aby se děti seznámily s tříděním odpadu ve 

větším rozsahu a uvědomovaly si smysl tohoto třídění (čistota, pořádek, vývoz..)  

 

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 : Vytvářet dostatek přirozených situací a námětů ke správnému 

vyjadřování se zaměřením na rozvoj smyslů 

 

TŘÍDA „BERUŠKY“ 

Klady :  

- Všechny děti bez ostychu navazovaly komunikaci s dětmi, kamarády z jiných tříd, 

učitelkami i provozními zaměstnanci MŠ 

- Téměř všechny děti se zapojují do společných diskuzí, rozhovorů v komunitním kruhu, 

hledají možná řešení při plnění úkolů 

- Děti rády sdílí své zážitky, myšlenky 



- Většina dětí udělala velký posun v komunikativních dovednostech, výslovnosti, 

obohacení slovní zásoby 

- Většina dětí zvládne respektovat už rozvinutou diskuzi-počkají, až domluví, nenarušují 

- Celkově je třída velmi zvídavá, děti se rády „zahloubají“, „ponoří“ se více do tématu, 

projevují hlubší zájem o nové poznatky 

Zápory : 

- Některé děti mají stále špatnou výslovnost 

- Jeden z chlapců slovně vůbec nekomunikuje 

Opatření : 

- U dětí, které mají velmi špatnou výslovnost nebo vůbec nekomunikují, byla navázána 

úzká spolupráce s rodiči, se kterými bylo konzultováno, jak dále pokračovat 

- Třídní učitelky nadále pokračovaly v přizpůsobení 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 

Učitelky přizpůsobovaly řízené činnosti i spontánní hry dětí vzhledem k přítomnosti chlapce, 

u kterého navrhovaly po společné konzultaci s rodiči odborné vyšetření. Ve 2.pololetí v tomto 

ohledu spolupracovaly pouze s maminkou (otec se od rodiny odstěhoval, nejevil o chlapce 

zájem). Na základě psychologického vyšetření a konzultace s ředitelkou Speciální mateřské 

školy Klubíčko v Tlumačově dojde od 1.9.2022 k přeřazení chlapce do této školy společně 

s bratrem(dvojčetem), který potřebuje zvýšenou  podporu v oblasti logopedické péče. 

 

TŘÍDA „HVĚZDIČKY“ 

Klady : 

- Děti mezi sebou bez problémů komunikují, hrají si i ve větších skupinách 

- Rodičům dětí se špatnou výslovností byla doporučena odborná logopedická péče 

- U některých dětí se zlepšila výslovnost 

- Děti znají spoustu říkadel, básní a písní, což také prezentovaly na besídkách pro rodiče 



- Při každodenním čtení pohádek a příběhů při odpoledním odpočinku byla u dětí rozvíjena 

slovní zásoba, pozornost a paměť 

Zápory : 

- Děti mají potíže s časovými a prostorovými vztahy 

- Neumí souvisle vyjádřit své myšlenky, prožitky 

- Nedaří se rozmluvit jednoho chlapce, kterému byla doporučena logopedická péče ve 

Speciální MŠ Klubíčko ( přechází od 1.9.2022). 

Opatření : 

- Zařazovat artikulační cvičení a gymnastiku mluvidel do volných chvilek 

- Spolupracovat s rodiči a upozornit je na možné následky, pokud nezačnou řešit špatnou 

výslovnost jejich dítěte včas 

- Opakovat naučené básničky, písničky, rytmizaci slov a hry na tělo do volných chvilek 

- Upevňovat zdvořilostní návyky 

- Procvičování časových vztahů  

- Do volných chvilek zařazovat didaktické hry na procvičení prostorových vztahů 

TŘÍDA „SLUNÍČKA“ 

Klady : 

- Průběžně byla procvičována správná výslovnost, řeč 

- Byly rozvíjeny řečové a jazykové dovednosti nejen receptivní, ale i produktivní 

- Děti byly vedeny k samostatnému projevu, vyjadřování myšlenek 

- Děti se neustále učily básničky, písničky, říkadla a tím rozvíjely fantazii, slovní zásobu, 

paměť, představivost 

- Každý den před spaním byla dětem čtena pohádka nebo příběhy s poučným koncem 

- Děti byly vedeny k lásce ke knihám a ke správnému zacházení s nimi 

- Učitelky byly dětem vzorem v komunikaci, výslovnosti, artikulaci, řečovém projevu 

- Děti zvládly samostatnou reprodukci pohádky, před učitelkou, kolektivem 

Zápory : 

- U některých dětí se stále objevuje špatná výslovnost 

- Některé děti velmi málo komunikují nejen s učitelkou, ale i s vrstevníky, jsou ostýchavé a 

málo aktivní 



- Děti neumí používat přímou řeč (vyprávění pohádky, sdělování zážitků 

- Některé děti jsou při poslechu četby nebo vyprávění nesoustředěné, neklidné, potom 

ztrácí přehled v ději, zápletce 

Opatření : 

- Zařazovat hry a činnosti pro rozvoj výslovnosti 

- Nabádat děti vhodně ke komunikaci 

- Motivovat děti k soustředěnosti 

- Odbourávat ostych, strach při rozhovorech a komunikacích mezi dětmi a učitelkou 

- Vést děti k hlasitému slovnímu  

        

Shrnutí výsledků výchovně vzdělávací činnosti  

                    Výchovně vzdělávací práce byla systematická, za tuto dobu provozu 

promyšlená, promyšlená s jasně stanovenými úkoly a cíli stanovenými v třídních 

vzdělávacích programech plně korespondující s požadavky ŠVP PV. Ředitelka školy 

prováděla pravidelné hospitace v jednotlivých třídách. Konstatovala, že všechny 

stanovené cíle respektovaly věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. 

Spontánní a řízené aktivity se přirozeně prolínaly, probíhaly ve třídě i při pobytu venku. 

Forma provedení odpovídala danému tématu a podtématu TVP. Učitelky s dětmi 

pracovaly skupinově i individuálně. Zvolené metody a formy práce nechávaly většinou 

dětem prostor pro svobodné rozhodování, možnost volby a respektování jejich 

spontánnosti. Učitelky vytvářely pro splnění zadaných úkolů přiměřený časový prostor.  

Promyšleně bylo zařazováno i relaxační a dechové cvičení, střídání rušných i klidových 

částí při řízené činnosti, které jsou často zmiňovány v hodnocení jednotlivých tříd. Kvalitu 

výchovně - vzdělávací práce příznivě ovlivňoval laskavý a vstřícný přístup učitelek i všech 



zaměstnanců školy. Rovněž ke kvalitě přispěla pohoda, která vládne v mateřské škole a 

výborné vztahy mezi kolektivem zaměstnanců MŠ Tlumačov. 

                   Velmi aktivně se děti podílely také na estetickém vzhledu prostředí MŠ. Výzdoba 

školy je především práce dětí. Velký důraz jsme kladli na otevřenou komunikaci, řešení 

problémových situací, na názory dětí k probíraným tématům, na kamarádské vztahy. Děti 

získávaly i poznatky z prevence patologických jevů. Výklad na toto téma byl přizpůsobován 

jejich věku. Práce dle tematických celků děti bavila, reagovaly na podněty učitelek, otevřeně 

komunikovaly a průběžně si doplňovaly své znalosti.  

                   Stávající materiálně - technické podmínky školy učitelky uměly využívat. Zjišťování 

výsledků vzdělávání byla v mateřské škole věnována patřičná pozornost. Hodnocení, které 

jsme pravidelně prováděli, nám poskytlo přehled o úrovni schopností, dovedností a znalostí 

dětí, upozorňovalo na případné nedostatky a pomáhalo k odstranění zjištěných nedostatků. 

Dále budeme pokračovat v aktualizaci a vytváření nových metod a forem práce, které budou 

reagovat na vzniklé potřeby dětí v mateřské škole.  

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.  

                    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 

 V průběhu celého školního roku ředitelka průběžně sledovala práci všech zaměstnanců 

školy. Kontrolní činnosti učitelky, 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 

❖ Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními 

členy pedagogického týmu 



❖ Pravomoci, povinnosti a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny 

v pracovních náplních 

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

k iniciativě všech pracovníků 

❖ Při vedení zaměstnanců ředitelka vytvářela ovzduší vzájemné důvěry a 

tolerance, respektovala názor zaměstnanců – pedagogické rady a provozní 

porady dle plánu. Podporovala a motivovala spoluúčast na rozhodování o 

zásadních otázkách školního programu. 

❖ 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. 

❖ Ředitelka školy vyhodnocovala práci všech zaměstnanců, pozitivně 

zaměstnance motivovala a podporovala jejich vzájemnou spolupráci.  

❖ 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. 

❖ Pedagogický sbor pracoval jako tým, zval ke spolupráci rodič 

❖ MŠ spolupracovala se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a 

samospráva, se ZŠ Tlumačov a jinými organizacemi v místě mateřské školy a 

s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních 

výchovných a vzdělávacích problémů dětí. 

 

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. 

- 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 : Našim cílem bylo v této oblasti vést děti hlavně 

k samostatnosti. Tento cíl se nám podařilo plnit. V současné době je vidět u dětí značný 

posun oproti začátku školního roku. Všechny děti chodí do MŠ rády, bez každodenního 

pláče, těší se na nové zážitky, na hru s kamarády. 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. 



Nadále je u dětí potřeba upevňovat návyky společenského chování (pozdrav, prosba, 

poděkování, žádost o pomoc). 

- Dítě a svět : hlavním cílem v této oblasti bylo, aby děti získaly nové poznatky i 

vědomosti o nových a zajímavých pojmech a získal a získaly nové zážitky. 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 šťastně. Děti získaly 

poznatky o okolním světě, o přírodě, o prostředí školy a jeho okolí, o zvycích a tradicích 

jednotlivých svátků, o ročním období 

 

Zajištění podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně 

nadaných  

Ve školním roce 2021/22 nebyly ve třídách děti se speciálními vzdělávacími potřebami, mezi 

které patří také děti nadané či mimořádně nadané. 

Zajištění podpory dětí s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

V mateřské škole nebyly ve školním roce 2021/22 žádné děti s nedostatečnou znalostí 

českého jazyka.  

 

Ve školním roce 2021/22 byl evidován 1 školní úraz.  

 

3.6. Aktivity školy mateřské školy: 

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

obřadech/ v průběhu roku dle aktuální potřeby/ 

- Maňáskové divadlo “Rolnička“ :“Krtek a ztracená kostička“ – 14.9.2021 

- Divadlo „Šikulka“ : „Z pohádky do pohádky“ - 6.10.2021 

- Vánoční fotografování – 9.10.2021 

- Sběr starého papíru – 11. – 15.10.2021 

- Návštěva u hasičů v rámci otevřených dveří – 24.10.2021 

- Maňáskové divadlo Hodonín v MŠ : „Krtek a rytíř“ – 26.10.2021 

- Třídní schůzky – 19.9.2019 

- Sférické kino v MŠ :  „ Dobrodružství opičáka COCOMONGA ve vesmíru“ – 10.11.2021 

- Divadlo „Leonka“ : „ Jak se dráček vrátil“ – 24.11.2021 



- Mikulášská nadílka s návštěvou Mikulášské družiny  - 3.12.2021 

- Kouzelnické představení : „Čáry, máry, fuk“ – 11.1.2021 

- Hudební program: „S písničkami za zvířátky“ – 26.1.2022 

- Masopustní karneval v MŠ – 24.2.2022 

- Sbírka pro Ukrajinu : 1.-4.3.2022 

- Informační schůzka pro rodiče předškolních dětí v MŠ – 29.3.2022 

- Jarní tvoření s rodiči v MŠ – 11.4.2022 

- Divadlo Hodonín v MŠ : „Indiánská pohádka“ – 12.4.2022 

- U Havelku na dvorku – 22.4.2022 

- Kouzelnické vystoupení – 26.4.2022 

- Sběr papíru – 2.-6.5.2022 

- Herna KIS -4.5.2022 

- Besídky pro maminky v MŠ -3.5., 4.5., 5.5.2022 

- Screeningové vyšetření očí v MŠ  

- Společné fotografování – 16.5.2022 

- Maňáskové divadlo v MŠ Horáková : „Skřítek Pořádníček“ – 17.5.2022 

- Školní olympiáda na zahradě – 30.5.2022 

- Výlet do ZOO Lešná – 31.5.2022 

- Sférické kino v MŠ – 1.6.2022 

- Skákací hrady na školní zahradě – 2.6.2022 

- Zábavné kreslení s ilustrátorem Dudkem – 3.6.2022 

- Zahradní slavnost na školní zahradě s pohádkou – 6.6.2022 

- Maňáskové divadlo :“Cukrárna u čarodějky“ – 16.6.2022 

- Rozloučení s předškoláky za účasti rodičů a učitelky ze ZŠ Tlumačov – 21.6.2022 

- Návštěva v ZŠ Tlumačov – ukázková hodina – 23.6.2022 

- Zmrzlinové mlsání – 28.6.2022 

- Spaní v MŠ s návštěvou multikina a noční hrou – 1.7.2022 

 

Od 9.12.2021 – 22.12.2021 – z důvodu velké nemocnosti dětí i personálu byl provoz omezen, 

děti byly spojeny ve třídě Hvězdiček, většina akcí plánovaných na toto období bylo zrušeno. 

❖ Mateřská škola se ve spolupráci s rodiči 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 prostřednictvím ředitelky Hany Janoštíkové zapojila 

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

sdružením Šance při hematoonkologickém oddělení dětské kliniky 

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

nemocné děti na onkologii v Olomouci.  

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

sbírka byla dopravena do zvířecího útulku do Kroměříže. 

Mateřská škola ve spolupráci se základní školou pořádá 2x do roka sběr starého papíru, do 

kterého se zapojují všichni rodiče. Finance získané tímto způsobem jsou používány 

především na krytí dopravy na školní výlety a na ostatní školní akce na odměny pro děti. 

Vzhledem ke covidovým opatřením byl sběr pořádán formou vlastního uskladnění 

přineseného sběru do připravených kontejnerů bez záznamového systému do archů, jak 

bývalo dříve zvykem. Výtěžek za sběr byl procentuálně rozdělen mezi ZŠ a ZŠ Tlumačov. 

 Preventivní programy : 

- Prevence školních úrazů – poučení o bezpečném chování 

- Logopedická depistáž 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 : 

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

je průběžně aktualizován. 

- Na školní zahradě má několik prvků vztahujících se k této oblasti :  kamínkoviště, hotel 

pro hmyz, keřový domeček, mobilní ratanový zámek a hrad, 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 byli rodiče informováni prostřednictvím webových stránek MŠ, kde 

mají k dispozici spoustu informací o škole s rozsáhlou fotogalerii ze školních akcí. 

 



 3.7. Kontrolní a hospitační činnost 

Ředitelka školy prováděla v průběhu školního roku 2021/22, 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. 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 2021/22 : 

- Veřejnosprávní kontrola z Obce Tlumačov proběhla v MŠ 22.8.2022 

Nebyly shledány žádné problémy ani nedostatky. 

- 26.3.2022 – byla podána zpráva o výsledcích všech finančních kontrol v  

MŠ Tlumačov za rok 2021 na Obecní úřad Tlumačov. 

- 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. Ve školním roce 2021/22 bylo provedeno 10 hospitačních 

vstupů do jednotlivých tříd mateřské školy.  

3.8. Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi 

             Spolupráce s rodiči: 
 

Spolupráce s rodičovskou veřejností proběhla bez problémů. Rodiče byli pravidelně 

informováni o vývoji pandemie COVID – 19 a jejich důsledcích při omezení provozu, 

ke kterému došlo od 9.12.2021 – 22.12.2021 vzhledem k velké nemocnosti dětí i 



personálu školy. Formou zpráv na webových stránkách školy jim byly podávány 

pravidelné informace o vývoji situace ve škole.  

                          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. Ve školním roce 

2021/22 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 2021/22 proběhly 3 třídní schůzky 

s rodiči. 

-  3.10.2021 -  informativní schůzka se uskutečnila formou vyvěšení důležitých informací 

na nástěnkách v mateřské škole z důvodu negativního vývoje epidemiologické situace 

( rodiče potvrdili seznámení s obsahem informací na podpisovém archu). 

- 29.3.2022 ve třídě MŠ společně s rodiči předškolních dětí a zástupci základní školy 

ohledně zápisu dětí do 1.třídy ZŠ Tlumačov.  

- 28.6.2022  s rodiči nových dětí přijatých do MŠ Tlumačov 

- Využití konzultačních a poradenských hodin –   využívali průběžně po dohodě 

s učitelkami konzultačních hodin. Na tuto možnost jsou rodiče upozorňováni 

prostřednictvím školního řádu a na třídních schůzkách. 



- Účast rodičů na společném tvoření s dětmi v MŠ ( vzhledem k výskytu covidu 

proběhlo pouze jarní tvoření) -  akce byla hodnocena velmi pozitivně, účastnilo se jí 35 

rodičů s dětmi. 

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

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

tradičně k dispozici na chodbě MŠ – rodiče potvrdili své seznámení podpisy. Školní řád 

byl k dispozici taktéž na webu MŠ Tlumačov v sekci dokumenty. 

 

 Společné akce s rodiči :   

-  vánoční besídka (neproběhla vzhledem k výskytu Covid- 19) 

-  Program k rozsvěcení vánočního stromu (neproběhl vzhledem k výskytu Covid-19 

-  Jarní tvoření s rodiči  

-  besídka pro maminky v MŠ 

- rozloučení s předškoláky za účasti rodičů i zástupců ZŠ Tlumačov 

           Další akce proběhly už bez omezení – viz popsáno výše 

 

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

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

- Vzájemná návštěva na akcích –  vzhledem k výskytu onemocnění covid-19 

neproběhlo vánoční koledování ani vánoční dílničky, na které jsme pravidelně zváni 

- Společná třídní schůzka proběhla 

- Zápis dětí do 1. třídy – s přítomností uč.MŠ Tlumačov proběhl 

- Návštěva předškolních dětí v ZŠ se shlédnutím ukázkové hodiny v 1.třídě se 

uskutečnila tradičně na konci měsíce června 

- Návštěva dětí 1.třídy na školní zahradě MŠ se uskutečnila v posledním červnovém 

týdnu 

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

školního roku probíhaly pravidelně  

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

- Učitelka ZŠ Tlumačov, která bude od září učit 1.třídu se účastnila akce „Rozloučení 

s předškoláky“  

 



Spolupráce s DDM Sluníčko : 

- Během roku se děti z MŠ účastnily kroužků pořádaných DDM Sluníčko.  

- Tvořivé dílny v ZŠ Tlumačov vzhledem ke covidu neproběhly 

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

- (zaměstnanci DDM s rozdáním mikulášské nadílk ) 

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

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

Janoštíková). 

 

        Spolupráce s Obcí Tlumačov : 

Jednání se zřizovatelem probíhá většinou formou osobních schůzek, telefonických hovorů 

nebo e-mailových zpráv. Jsou především projednávány otázky související s provozem MŠ 

(omezením nebo uzavřením mateřské školy nebo tříd, většinou v důsledku šíření 

onemocnění Covid-19 nebo prázdninový provoz), rozpočtem finančních prostředků na 

současný i příští kalendářní rok, plánování investic nebo oprav, schvalování výjimky z vyššího 

počtu zapsaných dětí do jednotlivých tříd. Spolupráce se zřizovatelem je velmi dobrá, 

probíhá bez problémů.   

- 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.  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 a na svatebních obřadech.  

- V prosinci navštěvují děti zaměstnance obecního úřadu v rámci koledování s 

předáváním drobného dárku, vyrobeného dětmi z MŠ. Ve školním roce 2021/22 tato 

akce vzhledem k výskytu Covid-19 neproběhla. 



 Spolupráce s místními organizacemi : 

             KIS Tlumačov 

- Děti pravidelně vystupují s programem na akci rozsvěcování vánočního stromu , 

v tomto školním roce tato akce neproběhla.  

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

Tlumačov prostřednictvím Tlumačovských novinek + webových stránek MŠ. 

- Společně s dětmi se pravidelně účastníme zajímavých výstav v prostorách KIS 

Tlumačov dle aktuální nabídky v průběhu roku. V tomto školním roce tyto akce 

neproběhly. 

- Společně s dětmi jsme na konec školního roku navštívili hernu KIS v Tlumačově. 

 

      Místní svaz zahrádkářů : 

- MŠ poskytuje pravidelně svazu zahrádkářů výkresy a výrobky týkající se ovoce či 

zeleniny na výzdobu místnosti, kde se pravidelně pořádá výstava ovoce a zeleniny, 

kterých se pravidelně účastníme. Vzhledem k výskytu onemocnění Covid-19 se v říjnu 

2021 akce nekonala. 

 

Místní svaz hasičů  

- Navštívili jsme hasičskou zbrojnici u příležitosti dne otevřených dveří – prohlídka 

hasičské techniky, aut, sbírky hasičských miniaturních autíček, oblečení a vybavení 

hasičů 

 

        Návštěva u pana Havelky : 

- Prohlídka hospodářství – domácí zvířata – jarní dvoreček – proběhla na jaře 2022. 

   

        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 zdravotní stav dítěte, který by mohl 

ohrozit zdraví ostatních dětí ve třídách MŠ.  

- Spolupráce s místním pediatrem při doporučování odkladů povinné školní docházky 

 

Spolupráce se stomatologem : 

- Vzhledem k malému zájmu rodičů byla tato spolupráce ukončena. 

       Spolupráce se vzdělávacími centry a institucemi v okolí : 

- MŠ využívala nabídek vzdělávacích institucí k dalšímu vzdělávání pedagogických 

pracovníků školy – dle aktuální nabídky. Nabídka seminářů a vzdělávacích akcí ve 

zlínském kraji není velká, těžko se vybírají témata vhodná pro pedagogy mateřské 

školy ( často se opakují ). Vzhledem k výskytu onemocnění Covid-19 se pedagogičtí 

zaměstnanci účastní převážně nabízených webinářů. 

 

Spolupráce s občany Tlumačova : 

- Škola se opět zapojila v měsíci listopadu každoročně do projektu sdružení „Šance“ při 

Dětské klinice v Olomouci ( hematoonkologické oddělení) – prodej vánočních růží – 

rodičům v MŠ, občanům Tlumačova. Výtěžek byl odevzdán sdružením Šance, která jej 

věnuje těžce nemocným dětem na dětskou kliniku v Olomouci. 

- Společně s dětmi jsme vystupujeme na KIS s vánočním programem pro seniory. Tato 

akce v letošním školním neproběhla. 

 

Využití poradenských služeb pro MŠ  : 

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

Uherské Hradiště) při posuzování odkladu školní zralosti 

- Logopedická depistáž – logopedické vyšetření dětí se souhlasem rodičů Klinická 

logopedka sleduje hlavně srozumitelnost řeči, plynulost, fonetický sluch, dýchání 

dítěte, doporučuje se rodičům logopedickou nápravu – po domluvě s SPC Zlín – 

 pí .Žůrkovou ( vzhledem k velké vytíženosti) provádí logopedickou depistáž paní uč. 

Jana Řezníčková, dlouholetá logopedická asistentka, případné problémy konzultuje 

s SPC. 

Ve spolupráci s rodiči byly dětem 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. 

- Screening zraku – pravidelné roční vyšetření se souhlasem rodičů v MŠ – bylo 

provedeno 25.4.2022. účastnilo se ho 30 dětí. 

 

4. Údaje o zaměstnancích 

4.1. Počet zaměstnanců 

Provoz mateřské školy zajišťovalo v tomto školním roce 10 zaměstnanců : 
- 6 pedagogických pracovnic  (  4 učitelky -Střední pedagogická škola – obor učitelství 

v mateřské škole, 2 učitelky - Vysokoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogika)  

- 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/ 

K 31.12.2021 ukončila pracovní poměr pracovnice pro dovoz a výdej stravy paní Alena 

Matesková z důvodu odchodu do starobního důchodu. Na její místo nastoupila od ledna 

2022 paní Lenka Otrubová. Ke stejnému datu ukončila pracovní poměr také školnice MŠ Jana 

Kouřilová z důvodu nástupu do jiného zaměstnání. Na její místo nastoupila od ledna 2022 

paní Daniela Králová. 

                   

4.2  Další vzdělávání 

Všechny pedagogické pracovnice se v tomto školním roce účastnily dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků pořádaných akreditovanými vzdělávacími agenturami. Jak už bylo 

napsáno výše, využívali jsme především nabídky webinářů. 

Hana Janoštíková  

- Školení v oblasti BOZP a PO 

- Pravidelná účast v pracovní „Předškolní vzdělávání“ ve skupině MAP II. v Otrokovicích 



- Právní novinky související s válkou na Ukrajině a jejich odraz v povinnostech škol 

- Pracovní doba ve školách a školských zařízeních 

- FKSP pro školy 

- Legislativa ve školství 

Jindra Zálešáková 

- Dispraxie 

- Školení v oblasti BOZP a PO 

- Školení 1.pomoci 

- Samostudium v oblasti grafomotorika dětí předškolního věku 

- Růžena Štulířová 

   -     Školení 1.pomoci  

- Školení v oblasti BOZP a PO 

- Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole 

- Samostudium v oblasti - Polytechnická výchova v MŠ 

Jana Řezníčková 

- Školení v oblasti BOZP a PO 

- Setkání logopedických asistentek Zlín 

- Hyperaktivní a agresivní dítě v mateřské škole 

- Samostudium – oblast logopedie 

Bc. Kateřina Králová : 

- Školení první pomoci 

- Školení v oblasti BOZP a PO 

- Sociální dovednosti dítěte předškolního věku 

- Samostudium v oblasti charakteristika psychiky dítěte předškolního věku 

Mgr. Kateřina Zelinová : 

- Strategie zvládání obtížných situací ve výuce „Co (ne)funguje na děti“ 

- Školení v oblasti BOZP a PO 

- Samostudium v oblasti ŠVP PV v mateřské škole 

- Další doporučená forma 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“). 

4.3. Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

➢ Správní zaměstnanci – paní Jana Kouřilová ( školnice ) do konce prosince 2021- od 

ledna 2022 paní Daniela Králová a paní Alena Matesková ( pracovnice pro dovoz a 

výdej stravy )do konce prosince 2021 - od ledna 2022 paní Lenka Otrubová 

absolvovaly pravidelné školení z BOZP a PO s kontrolními testy, dosluhující správní 

zaměstnanci dne 25.10.2021, noví zaměstnanci 29.11.2021 (jako vstupní školení). 

Školení provedla osoba odborně způsobilá (pan Kačenka Pavel, paní Eliška Kačenková). 

➢ Dne 31.8.2022 se školnice i pracovnice pro dovoz a výdej stravy účastnily 

pravidelného školení na téma „Hygienické minimum“ s kontrolními testy. (Tato akce 

proběhla v místní školní jídelně společně se zaměstnanci kuchyně při ZŠ Tlumačov).  

Školení provedla osoba odborně způsobilá (Bc. Jolana Knobová ) 

➢ V měsíci říjnu 2021 proběhlo v MŠ školení na téma „Systém kritických bodů – 

výdejna MŠ“ (účastníci paní Jana Kouřilová, Alena Matesková). 

Školení provedla ředitelka školy paní Hana Janoštíková 

➢ Samostatná účetní paní Jarmila Ředinová se v průběhu školního roku účastnila 

školení na téma „Novinky a řešení aktuálních problémů v účetnictví 2021“. 

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 

- Proběhla výměna světelných trubic na chodbě za LED panely  

- Opakovaně byla vyměněna vadná nouzová světla na chodbě a i ve třídě MŠ 

- Byly odstraněny drobné závady zjištěné pravidelnými kontrolami a revizemi  

- Byly provedeny opravy zahradního mobiliáře 

- Byly provedeny opravy žaluzií v oknech celé MŠ 

- Proběhlo malování – šatna Berušky, šatna Hvězdičky, Sluníčka, drobné opravy 

praskajících omítek 

- Byly vyměněny hliníkové dveře za nové plastové – vstup do prostor MŠ  



- Na školní zahradě na WC bylo opraveno umývadlo a zapojena hadice k účelům 

zalévání květinového záhonu 

- Byla opravena jedna část plotu a instalována nová branka na školní zahradě (u hřiště 

ZŠ) 

- Byl vyměněn písek v jednom z pískovišť na školní zahradě  

- Byly dokončeny nátěry školního mobiliáře 

- Byla provedena oprava lanové pyramidy na školní zahradě 

- Byly provedeny opravy požárních dveří (šatna učitelek + dveře na hlavní chodbě) 

 5.2.    Vybavení  

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

- Tělovýchovná koutek byl doplněn novými tělovýchovnými pomůckami  

- Na školní zahradě byl zřízen květinový a bylinkový záhon 

- Na školní zahradu byl zakoupen a instalováno nový herní prvek – skluzavka do skladu 

- V rámci digitalizace byly do tříd zakoupeny hry a pomůcky 

5.3.  Priority a záměry na další období  

- Průběžně doplnit hračky, učební pomůcky do všech tříd dle aktuální nabídky 

- V rámci digitalizace zakoupit do tříd 2 notebooky + programy Microsoft Office a 

antivirové programy ESET 

- Do výdejny MŠ zakoupit nerez várnice (5 + 10 l) 

- Vybavit kancelář ředitelky školy novým kobercem 

- Zakoupit do dvou tříd MŠ nové DVD přehrávače 

- Zajistit a instalovat nové ochranné plachty na pískoviště 

- Vybavit počítačový koutek ve třídě Sluníček novými monitory 

- Do třídy Berušek zakoupit dvě učitelská křesla k pracovnímu stolu  

- Vybavit kuchyňský koutek ve třídě Sluníček novou kuchyňskou sestavou – židle, stolek 

- Zajistit drobné opravy zahradního mobiliáře dle revizní zprávy 

- Zajistit parazitologický odběr písku v pískovišti na školní zahradě 

- Domluvit pronájem kopírovacího stroje do mateřské školy 

- Zajistit výměnu poruchových zářivek čtvercových za LED osvětlení – třída Hvězdičky, 

Sluníčka, výdejna MŠ 

 



5.4.   Sponzorství 

V letošním školním roce nepřijala MŠ žádný sponzorský dar. 

 

5. Závěry pro další činnost 

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 aktualizovaného ŠVP PV. Díky rozšíření 

kvality materiálních podmínek bychom rádi i v budoucnu využívali nových metod a forem 

práce, tak aby bylo dosaženo ještě lepších výsledků a kvality vzdělávání. Jsme rádi, že se 

nám to společnými silami daří a dosahujeme tak dobré úrovně předškolního vzdělávání.  

       Závěry pro další školní rok : 

- Nadále plnit a rozvíjet vypracovanou koncepci školy 

- Nadále vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, 

třídní programy přizpůsobovat aktuálním podmínkám a pravidelně provádět 

hodnocení.  

- Zaměřit se na včasnou diagnostiku při odchylkách v psychomotorickém vývoji dětí a 

v této oblasti spolupracovat jak s rodiči, tak s příslušnými poradenskými zařízeními. 

- Vést děti k dobrým mezilidským vztahům a ke vzájemné spolupráci. 

- Zaměřit se na rozvíjení dovednosti vyjadřovat se na dané téma, učit se aktivně 

využívat slovní zásobu, pohotově a kultivovaně se vyjadřovat. 

- Provádět pravidelnou logopedickou depistáž v MŠ Tlumačov 

- Nadále rozvíjet kvalitu pedagogické práce ve třídách MŠ 

- Účastnit se seminářů a školení dle aktuální nabídky 

- Samostudiem odborné literatury si doplňovat nejnovější odborné poznatky z oblasti 

pedagogiky, psychologie a metodik. 

- Pokračovat v přípravě a organizaci různých kulturních akcí, využívat spolupráci se ZŠ, 

s rodiči a obecním úřadem. 

- Vést pravidelně pedagogickou diagnostiku, sledovat pokroky dětí a celkový rozvoj 

jejich schopností a dovedností. 

- Prohlubovat environmentální etiky a pocit sounáležitosti s přírodou  



- Zapojit děti do „zahrádkového pěstování květin“, vytvářet pozitivní vztah k rostlinám, 

objevovat přírodní zákonitosti na základě zkušenosti (pozorování, rozvoj všech 

smyslů, starost o rostliny a byliny) 

- Zlepšovat počítačovou gramotnost pedagogických pracovníků v rámci digitalizace 

školství a v součinnosti s tím rozvíjet informatické myšlení dětí  

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

hospodaření mateřské školy bude vypracována a doložena počátkem roku 2023. 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy byla projednána na pedagogické radě 

 dne 29.8.2022.  

Zpracovala: 

                                                                                     Ředitelka MŠ 

 

                                   

 

                       FOTOGALERIE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

                                                                      

                                                          Na návštěvě u hasičů 
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                                                               Divadlo „Rolnička“ 

 

        

                                                                                                                      

                                                    

                                                           Divadlo „Leonka“  



                               

                                               Nový herní prvek na školní zahradě 

 

                      

                                  Mikulášská nadílka v mateřské škole 



         

                                                            Výtvarné práce dětí                                 

                                    

                                    

                                                                      Masopust 

                                                          



         

                                           

                                                                  

Mateřská škola v době „omikronové“. 
     Za dobu výskytu COVID-19, jsme prožili několik omezení provozu, dvě úplná, ne zrovna krátká uzavření MŠ a 
několik karantén. Zkusili jsme i netradiční distanční výuku, kde jsme se učili novým, netradičním formám práce 
a vzdělávání dětí on-line. To vše dohromady se podepsalo a podepisuje na řádném fungování školy, na které 
jsme byli dřív zvyklí a také na dětech, které v těchto případech vypadávají z pravidelného denního režimu, ztrácí 
sociální kontakt se svými vrstevníky a učitelkami.  Covidová opatření bohužel zastavila také spoustu zaběhlých 
školních akcí, které jsme měli rádi a na které jsme se vždy hodně těšili. Omezeny byly také kontakty s rodiči, 
kteří se dříve v hojném počtu účastnili našich akcí v mateřské škole, ať už to byly společné tvořivé dílničky, 
třídní schůzky, besídky, rozloučení s předškoláky, aj. Pevně věříme, že letošní rok bude lepší. Doufáme, že i 
situace kolem pandemie se konečně zklidní a dovolí nám vrátit se zase do normálního provozu, na jaký jsme 
byli dříve zvyklí. Od začátku loňského října se potýkáme také s akutním nedostatkem personálu, jehož část je 
střídavě a opakovaně ve stavu nemocných nebo v povinné karanténě. Z toho pramení časté spojování tříd, 
které je bohužel nutné k tomu, abychom se zbytkem personálu udrželi řádné fungování mateřské školy. Není to 

lehké pro nás, pro děti, ani pro Vás rodiče, když vedete každý den dítě do jiné třídy, ale pro zajištění provozu 
školy je tato alternativa naprosto nezbytná. I přes tyto překážky pravidelně s dětmi pracujeme, tvoříme a 
plníme náš třídní vzdělávací program, což můžete sledovat i na našich nástěnkách v šatnách, kde pro Vás 
chystáme prezentace dětských prací.  
                 Vydržme ještě do jara a snad s prvními slunečními paprsky se vše vrátí do starých kolejí. Děkujeme 
všem, že jste nám vyšli vždy ochotně vstříc v době, kdy jsme potřebovali přerušit nebo omezit provoz.  
                                                                            Hana Janoštíková + kolektiv MŠ 

 



                   

 

 

                                    

                            Pečení buchty a seznamování se s prací elektrikáře    

                                                             Třída Hvězdičky 

 

 

 



 

              

                                                     Besídka ke Dni matek - Hvězdičky  

 

                    

                    

                                                    Besídka ke Dni matek – Berušky 



             

                                              

                          

                                                    Besídka ke Dni matek – Sluníčka     

                                       

      

                                                         Návštěva dětské herny 



      

                                                         Návštěva dětské herny 

 

       

                                              Indiánská pohádka v mateřské škole 

 

        

                                                           

                                                          Jarní dvorek se zvířátky 



       

                                                        Kouzelník v mateřské škole 

        

                                             Dramatizace pohádky „O veliké řepě“ 

 

       

                                              Maňáskové divadlo v mateřské škole 

 

 

 

 



 

       

                                                    

                  

                                               Masopust v mateřské škole 

 

 



       

                                                 

                       

                                             Jarní tvoření rodičů s dětmi 

 



          

                                                   Návštěva v 1.třídě základní školy 

        

                                               Nový hrací prvek na školní zahradě 

 

        

                            Pohádkové kreslení s ilustrátorem Adolfem Dudkem 

 

 

 

 

 



            

                                                     Skákací hrady na školní zahrad

            

           

           

                                                 Školní olympiáda na zahradě 



      

                                    

                                                          Školní výlet na Lešnou 

     

                                                            Zmrzlinové mlsání 



           

 

          

                    

                                                          Rozloučení s předškoláky 



      

    

      

     

                                                    Spaní v MŠ s programem 

                                                             



 

Některé školní akce byly vzhledem ke covidovým opatřením během školního roku 

omezeny a nemohly se konat. 
                                    

 
 

           

                      
      


