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Podmínky ke vzdělávání 

V mateřské škole ve školním roce 2016/2017 pracovalo 12 pedagogů a jeden asistent 

pedagoga. 11 učitelek bylo kvalifikovaných, jedna učitelka si doplňovala potřebné vzdělání a 

v červnu studium zakončila maturitní zkouškou. Asistentka pedagoga měla v péči jedno 

integrované dítě.  

V provozu mateřské školy pracovaly 3 provozní zaměstnanci. Dovoz a výdej jídel ze 

školní jídelny zajišťovaly 2 kuchařky. 

 

Další vzdělávání pedagogů 

V rámci dalšího vzdělávání se učitelky zúčastnily těchto seminářů: 

• Příběh a emoce  

• Lidské tělo v pohybu s hudbou  

• Aktuální novela školského zákona a souvisejících předpisů 

• Jak do našich škol dostat Mount Everest  

• Rozumíme penězům  

• Pedagogická diagnostika rizika poruch učení u dětí předškolního věku  

• Novela školského zákona – porada ředitelů MŠ a ZŠ v působnosti pověřené obce  

• Od předškoláka ke školákovi  

• Motorické hry nejen pro neklidné děti  

• Hravé učení s technologiemi v MŠ  

• Didaktické pomůcky a textilní knihy  

• Konference pro management školy – reformy pohledem ředitelů  

• Náměty na tvořivé a dramatické činnosti  

• Práce s divadlem a knihou  

 

Mateřskou školu zastupují dvě učitelky v projektu Za jeden provaz“, který organizuje 

vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Zahájení projektu bylo 1. 11. 2016, datum ukončení projektu je 31. 10. 2019. Cílem projektu 

je posílení sdílení zkušeností a kolegiálních vztahů na pracovišti pomocí interního 

mentoringu. Individualizovat učení pomocí týmové výuky a moderních interaktivních 

pomůcek. 

 

• Projekt Za jeden provaz – zahájení  



• Projekt Za jeden provaz – mentoring 1  

• Za jeden provaz – individualizace 1  

• Za jeden provaz – matematická pregramotnost 1  

• Za jeden provaz – individualizace 2  

• Za jeden provaz – matematická pregramotnost 2  

• Za jeden provaz – mentoring 2  

• Za jeden provaz – matematická pregramotnost 3  

 

V průběhu školního roku učitelky zastupovaly a reprezentovaly mateřskou školu na 

akcích pořádaných jinými organizacemi (velikonoční a vánoční dílny, vítání občánků, 

vystoupení pod vánočním stromem, vánoční výstava na základní škole, návštěva dětí 

z mateřské školy v prvních třídách, zápis do prvních tříd, několika vystoupeními pro seniory 

v domově důchodců „Pampeliška“). 

Organizace vzdělávání 

Ve školním roce 2016/17 bylo do mateřské školy přijato k předškolnímu vzdělávání 144 dětí. 

V šesti třídách byl počet dětí 24. Do druhé třídy bylo integrováno jedno dítě. Typ postižení - 

hypotonie, makrocefalie, opožděný psychomotorický vývoj.  

Složení dětí dle státního občanství: Česká republika 121, Mongolsko 17, Vietnam 2, 

Slovensko 3, Ukrajina 1. Ve všech třídách probíhala výchova a vzdělávání v českém jazyce.  

55 dětí bylo u zápisu do 1. třídy základní školy. Z toho bylo navrženo 7 odkladů povinné 

školní docházky. 

Během školního roku se z mateřské školy odhlásilo 22 dětí. Uvolněná místa byla průběžně 

obsazována dle stanovených kritérií přijímání k předškolnímu vzdělávání. 

9. května 2017 proběhl zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2017/2018. 

Podle stanovených kritérií bylo přijato 44 dětí a nepřijato jedno dítě z důvodu nedoložení 

potvrzení o povinném očkování.  

Vnitřní uspořádání 

Mateřská škola je šestitřídní. Děti byly zařazovány do tříd dle věku do počtu 24. 

V mateřské škole se zařazováním nových dětí do stávajících kolektivů vytvořily skupiny dětí 

smíšených. Z důvodu odhlašování dětí v průběhu roku a přijímání dětí nových na uvolněná 



místa se vracíme k systému smíšených kolektivů ve třídách. Pro děti docházející v posledním 

roce předškolní docházky a děti s odkladem školní docházky byly ve třídách vytvářeny 

pracovní skupiny, které se systematicky připravovaly na vstup do základní školy. 

Třídy jsou tvořeny ze dvou částí: pracovny neboli jídelny a herny, která je také 

lehárnou. Funkce jednotlivých úseků tříd se střídají dle potřeb učitelek a dětí. Velkou 

předností mateřské školy je nová tělocvična, která je po celý školní rok plně využívána 

v dopoledních hodinách dětmi, v odpoledních hodinách cvičením pro maminky a děti. 

K mateřské škole náleží také prádelna, sušárna, sklady prádla a zázemí pro provozní personál. 

 

Průběh vzdělávání a výchovy 

Ve školním roce 2016/2017 pracovaly učitelky podle školního vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání „Projdeme se krokem celým rokem“. Program vychází z ročních 

období a jejich zákonitostí. Dle potřeb a zájmů dětí je spirálovitě rozvíjen a doplňován. 

Vycházíme ze čtyř tematických bloků: „Barevný podzim“, „Bílá zima“, „Svěží jaro“, Teplé 

léto“. Paní učitelky si v každé třídě zpracovávají třídní vzdělávací program s hodnocením 

bloků, vedou portfolia dětí, zapisují do hodnotících archů dětí a vypracovávají plán 

osobnostního rozvoje, kde zaznamenávají, kam směřují a co je jejich cílem pro další období.  

 

Podpora školy dětem  

V mateřské škole bylo vytvářeno prostředí pro všestranný rozvoj dětí všech věkových 

skupin. Aktivity vycházející z třídních vzdělávacích plánů byly pestré a byly přizpůsobovány 

individuálním zvláštnostem dětí i jejich schopnostem. V průběhu školního roku učitelky 

mateřské školy plánovaly a připravovaly doplňující aktivity a programy pro děti, které 

pomáhaly k naplnění cílů vzdělávání, byly pro děti zábavné a přitažlivé. Byla dodržována 

ozdravná opatření: denně byl zaznamenáván ranní filtr, zajišťován dostatečný pobyt venku. 

V rámci otužování a rozvoje pohybových dovedností se nejstarší děti zúčastnily plaveckého 

výcviku. Společné akce pro děti a rodiče proběhly formou výrobních dílniček a to:  

„Dýňování“ a „Vánoční tvoření“. Dále byly v rámci spolupráce s rodiči pořádány besídky 

a výstavy. Rodičovské schůzky proběhly na začátku školního roku a před zápisem do prvních 

tříd.  



Výsledky vzdělávání 

Ve školním roce 2016/2017 se podařilo zajímavými, zábavnými a pestrými formami 

naplnit výchovně vzdělávací programy ve všech třídách. K dětem bylo přistupováno 

s ohledem na jejich individualitu a schopnosti. Šatny dětí i chodby mateřské školy zdobily 

v průběhu roku zajímavé a veselé práce dětí. Výchovně vzdělávací program byl obohacován 

vzdělávacími i poznávacími akcemi pro děti. Tři třídy vyjely na ozdravný týdenní pobyt 

v přírodě.  

Spolupráce MŠ s veřejností 

Ve školním roce jsme spolupracovali se základní školou, Základní uměleckou školou 

V. Snítila v Mimoni, organizací PANDA SPORT ve Stráži pod Ralskem, Městským úřadem 

ve Stráži pod Ralskem - organizací SPOZ, Domovem pro seniory Pampeliška ve Stráži pod 

Ralskem. 

Výsledky plánu oprav 

V tomto školním roce byly vybaveny předsíňovými stěnami šatny učitelek. 

 

Plán doplňujících aktivit mateřské školy ve školním roce 2016/2017 

Srpen 

• společná schůzka s novými rodiči  

• pedagogická porada 

Září 

• třídní schůzky 

• soutěž pro děti „Malovaný podzim“ (kresby křídou na chodník) 

• návštěva výstavy chovatelů  

• zážitkový program Eko centru Brniště „Kuřátko v obilí“ 

• vítání občánků 

Říjen 

• zimní fotografování dětí 

• „Dýňování“ – výrobní dílnička pro děti a rodiče 

• zážitkový program Eko centru Brniště – „Od kapky vody k moři“ 



• divadelní představení „Perníková chaloupka“ 

• pohádkový Hallowen ve školce – strašidelné karnevaly 

Listopad 

• exkurze u policie ve Stráži pod Ralskem 

• spaní v MŠ – Hallowenská noc 

• cirkusové vystoupení – cvičená zvířátka v MŠ 

Prosinec 

• zpívání dětí z MŠ pod vánočním stromem 

• zábavná show – „Vánoční tancovánky“ 

• mikulášská besídka v ZUŠ 

• výrobní dílnička pro děti a rodiče „Vánoční tvoření“ 

• vánoční dílna v DK 

• vánoční výstava na základní škole 

• vánoční vystoupení dětí pro seniory z pečovatelského domu 

• vánoční besídky ve všech třídách 

Leden 

• plavecký výcvik 

• divadelní představení „Smolíček“ 

Únor 

• plavecký výcvik 

• schůzky s rodiči – zápis do prvních tříd 

Březen 

• plavecký výcvik 

• návštěva dětí u stomatologa 

• divadelní představení „O Lesněnce“ 

• schůzky s rodiči k výjezdu dětí do školy v přírodě 

• zážitkový program Eko centru Brniště „Kuřátko v obilí 

• vítání občánků 

 



Duben  

• velikonoční dílna v DK 

• návštěva dětí v prvních třídách základní školy 

• ŠvP Maxov (Světlušky) 

• ŠvP Lučany nad Nisou (Vrabčáci) 

Květen  

• ŠvP Maxov (Broučci) 

• celodenní výlet Zoo Děčín (Žabky, Sluníčka) 

• společné fotografování 

• divadelní představení v DK „Cesta kolem světa“ 

• Den dětí s fešákem Pínem a Bóňou Bombónou – dopoledne plné her 

• vystoupení dětí v Pampelišce – besídka pro seniory 

• návštěva dětí z mateřské školy v Ploužnici u Světlušek 

Červen 

• spaní v MŠ – večer s pohádkou (broučci, Koťata, Světlušky) 

• výlet do muzea hraček v Jiřetíně pod Jedlovou (Broučci, Světlušky) 

• spaní v MŠ – skřítkové a strašidýlka (Sluníčka) 

• sportovní hry ve spolupráci se základní školou 

• závěrečné besídky ve všech třídách 

 

 

 

Ve Stráži pod Ralskem 26. 9. 2017 

Vypracovala: …................................................................................ 

                zástupkyně ředitelky pro MŠ Mgr. Hojdová Ivana 

 

 

 



Příloha k výroční zprávě 2016/2017 – akce MŠ 

 

Pohádkové „ dýňování“ v mateřské škole 

 

Rodiče, děti a paní učitelky, prožily společně krásné odpoledne. Všichni byli plni 

elánu, dobré nálady a také očekávání. Vyřezávalo se, dlabalo se, vystřihávalo a lepilo, ale také 

se motalo a špendlilo, zkrátka práce bylo dost a dost. Všechny výtvory se moc povedly. 

Všichni odcházeli domů s úsměvem a spokojení a nesli si domů nazdobenou dýni, která ji 

bude aspoň pár dní připomínat, že čas strávený společnou zábavou je příjemný a zanechá 

v nás plno hezkých dojmů a zážitků. 

 

Návštěva dětí u policie ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návštěva policejní stanice ve Stráži pod Ralskem byl pro děti velký zážitek. 

Zaměstnanci policie ČR v uniformách děti nejen provedli celou stanicí a přilehlými prostory, 

ale připravili si pro ně i zážitkový program, ve kterém si mohly vyzkoušet dovednosti řidičů 

a chodců v dopravě, poseděly si v policejním autě, vyzkoušely houkačku a majáky, byly 

svědky lapení zloděje a jeho polepšení, vyzkoušely si sejmutí otisků i obranu policie se štíty 

a obušky. A to je jen malý výčet ze všech aktivit. Odcházeli jsme do školky plni zážitků 

a s dárkem v ruce. 

 

Cirkus „Rámus“ 

 

 

 

 

 

 

 

„Haló, haló, všechno sem, přijeli jsme s cirkusem!“ 

Na závěr školního roku jsme u Světlušek připravili pouť. A na každé pouti musí být 

i cirkus. Děti převlečené za klauny, artisty, baletky, kouzelníky a různá zvířátka předvedly 

veselé představení plné písniček, básniček, kouzel a akrobatického umění. Bavili se nejen 

rodiče, ale i kamarádi ze školky, které jsme do našeho cirkusu pozvali. Velkou radost jsme 

udělali i babičkám a dědečkům v Domově pro seniory Pampeliška ve Stráži.  

„Tenhle cirkus, vážení, není jinde k vidění! Proto více neváhejte, do cirkusu pospíchejte!“  

 

"Vánoční tvoření" 

 

 



Ve čtvrtek 8. 12. 2016 proběhlo ve třídě Sluníček 

předvánoční tvoření. Sešlo se několik maminek a jeden tatínek 

a společně s dětmi se pustili do práce. Z keramické hmoty vyráběli 

svícínky, které si děti zdobily dle své fantazie a z připravených 

figurek ze škrobové hmoty si vyráběly zvonkohru. Děti si figurky 

samy pomalovaly vodovými barvami a za pomoci rodičů zavěsily. 

Při tvoření panovala velmi milá a příjemná atmosféra a děti si s 

úsměvem odnášely velmi povedené výrobky domů.  

 

Vyhánění strašidel ze školky 

V pátek 4. 11. 2016 se Koťátkům vrátil 

Halloween. Vše vypuklo v pět odpoledne. Děti od 

Koťat a Broučků se začaly scházet v převlecích za 

strašidýlka. U vchodu do šatny vítaly děti velké 

dýně, pavučiny, duchové a světýlka. Malá strašidla 

si donesla plno dobrůtek a lahůdek, které celý 

večer ochutnávala a zapíjela kouzelným lektvarem. 

Tanec, hry a nejdůležitější činnost - vyhánění 

strašidel u školky děti moc bavilo a hlavně se vydařilo. Večer završilo velké strašení, svítící 

baterky a zaklínadlo, které děti dovedlo k pokladu, který si odnesly. Překvapením pro děti 

byla vrchní čarodějnice Iva od Žabiček, která přišla zkontrolovat, jestli děti strašidla opravdu 

vyhnala a za odměnu dětem donesla polárkové dorty. Po tradiční večeři - obložený a upečený 

toust, si děti připravily postýlky, plyšáky a po několika pohádkách spokojeně usnuly a spaly 

až do rána.  

 

Návštěva Ekocentra v Brništi 

 

 

 

 



Ve středu 22.3 2017 jsme odjeli do Ekocentra v Brništi, kde nás přivítaly paní lektorky 

a seznámily děti s tématem „Kuřátko a obilí“. Po skupinkách jsme procházeli jednotlivými 

stanovišti, kde děti plnily úkoly, hrály si a tvořily obrázky. Hrály na honěnou s liškou, mlely 

ovesné vločky, ze kterých pekly placičky a také si na nich pochutnaly. Posledním úkolem 

bylo poznávání obilí, což bylo pro děti předškolního věku docela těžké. Ale vše zvládly 

s pomocí paní učitelky. Ekocentrum má dobře zpracovaný interaktivní program pro děti, 

aktivity jsou pestré zajímavé a nevšední. Těšíme se, že se k nim zase podíváme. 

 

Vítání občánků 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 24. 9. 2016 proběhlo v příjemném prostředí obřadní síně podzimní vítání 

občánků. Slavnost zahájila Kačka, David, Kuba, Anežka a Jakub od Koťat a Broučků svým 

hezkým vystoupením. Celkem jsme přivítali 14 miminek. V sobotu 25. 3. 2017 se uskutečnilo 

další vítání občánků. Děti Anežka, Natálka, Jakub, Kačka a Kuba, svými básničkami 

a písničkami potěšily všechny přítomné. Pan starosta přivítal 14 nových miminek, na které se 

těšíme, až k nám přijdou do školky. Rodiče se zapsali do pamětní knihy, dostali dárečky 

a kytičku od dětí.  

 

Třída "Vrabčáci " MŠ na chatě "MUHU" v Jindřichově (24.4 - 28. 4. 2017) 

  

 

 

 

 



S nastupujícím jarem vyrazili „Vrabčáci“ do školky v přírodě.  Zúčastnilo se celkem 

12 dětí, dvě učitelky a asistentka pedagoga, protože na pobyt vyjel i integrovaný žák. Děti 

hrály námětové hry se spoustu zábavy, soutěží v přírodě, společně proputovaly celé okolí 

krásných Jizerek, užívaly krásy lesa, luk i vody, která na ně občas padala z nebe, ale i vody 

v bazénu v Jablonci nad Nisou. Lesní skřítci je i trochu potrápili a poslali jim zbytky sněhu. 

Na děti si ale nepřišli!  Zvládly stezku odvahy, našly poklad, zkoumaly zvláštnosti v přírodě, 

malovaly na pařezy. Za odměnu pak skřítkům postavily krásné bydlení v lese, až se srdce 

smálo. 

 

Jarní výlet "Vrabčáků" z MŠ na BZS v Hamru na Jezeře. 

 

 

 

 

 

 

 

V pondělí 29. 5. 2017 si „Vrabčáci“ objednali slunečný den a brzo ráno vyrazili na 

pěší výlet do Hamru na Jezeře. Zúčastnilo se 20 dětí, obě paní učitelky a asistentka pedagoga. 

Cesta jim pěkně utekla a svačinka na břehu jezera moc chutnala. Na "báňské záchrance" 

skupinku čekali záchranáři. Všechno dětem vysvětlili, proč záchranka existuje, jak jim v práci 

pomáhá všelijaká technika. Někteří viděli poprvé vnitřek opravdové sanitky, kluci byli 

nadšení z požárního auta. Záchranáři dětem ukázali, jak z vodního děla stříká voda. Pak děti 

vylezly si na dýmnici a prošli se kousek po "opravdové" šachtě, prohlédly si výjezdové 

vozidlo. Ukázky se dětem líbily a po cestě zpět si někteří kluci slibovali, že až vyrostou, 

budou z nich hasiči nebo budou pracovat na záchrance. Celé dopoledne se vyvedlo, nohy 

nebolely a všem zůstaly pěkné zážitky. 

 

 

 



Škola v přírodě – „Za záchranou Šmoulů“ 

 

 

 

 

 

 

 

V pondělí 1. 5. 2017 vyjelo 11 dětí ze třídy Broučků do školky v přírodě do Maxova 

u Sloupu v Čechách. Dobrodružným programem celého týdne bylo zachraňovat Šmouly. 

Chodili je hledat do lesa, jeskyní, skalního divadlo, ke koupališti. Počasí dětem přálo, a tak 

mohly jít každý den na procházku po místních turistických stezkách, navštěvovat zajímavosti 

v kraji a plnit dobrodružné úkoly.  Děti zachránily Šmouly, dostaly od nich dárečky, 

omalovánky, dobrůtky.  

 

Výlet do muzea hraček  

 

V pondělí 5. 6. 2017 se vydala třída Broučků a Světlušek na výlet do muzea výroby 

hraček v Jiřetíně pod Bukovou. Muzeum sídlí přímo v podniku  Detoa Albrechtice s.r.o.  Po 

příjezdu se o děti starala paní průvodkyně. Provedla je po celé výrobě a zajímavě vyprávěla 

o historii továrny i o tom, co a jak se tam vyrábí. Po skončení prohlídky byla pro děti 

připravena kreativní dílna, kde si každý vytvořil vlastní dřevěnou hračku. Po zdařilé výrobě 

na děti čekal „ výletní“ oběd, na kterém si všichni moc pochutnali. A po obědě?  No přece 

cesta domů a šťastný návrat 


