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1 Podmínky vzdělávání 

V mateřské škole ve školním roce 2017/2018 pracovalo 12 kvalifikovaných pedagogů 

a jeden asistent pedagoga. Asistentka pedagoga měla v péči dvě děti s diagnózou pervazivní 

vývojová porucha, Atypický autismus, lehká mentální retardace. 

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

školní jídelny zajišťovaly 2 kuchařky. 

. 

2 Organizace vzdělávání 

Ve školním roce 2017/18 bylo do mateřské školy zapsáno k předškolnímu vzdělávání 

142 dětí. Do páté třídy byly integrovány dvě děti s diagnózou pervazivní vývojová porucha, 

Atypický autismus, lehká mentální retardace .  

Složení dětí dle státního občanství: Česká republika 121, Mongolsko 13, Vietnam 3, 

Slovensko 2, Ukrajina 3. Ve všech třídách probíhala výchova a vzdělávání v českém jazyce.  

56 dětí bylo u zápisu do 1. třídy základní školy. Z toho bylo navrženo 8 odkladů povinné 

školní docházky. 

Během školního roku se z mateřské školy odhlásilo 15 dětí. Uvolněná místa byla průběžně 

obsazována dle stanovených kritérií přijímání k předškolnímu vzdělávání. 

3. května 2018 proběhl zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019. 

Podle stanovených kritérií bylo přijato 43 dětí. 

 

3 Vnitřní uspořádání 

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

počtu 24. Z důvodu zařazování dětí i v průběhu roku se vytvářejí smíšené kolektivy, v kterých 

zachováváme přibližně věkově podobné skupiny dětí.  

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. 
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4 Průběh vzdělávání a výchovy 

Ve školním roce 2017/2018 pracovaly učitelky podle školního vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání „Projdeme se krokem celým rokem“. Vychází ze čtyř tematických 

bloků: „Barevný podzim“, „Bílá zima“, „Svěží jaro“, Teplé léto“. Paní učitelky si v každé 

třídě zpracovávaly třídní vzdělávací program. Vedly portfolia dětí, zapisovaly do hodnotících 

archů dětí. Vedly si plán osobnostního rozvoje, kde zaznamenávaly co je jejich cílem pro 

další období.  

4.1 Podpora školy dětem 

Rok v mateřské škole byl naplněn zajímavými aktivitami a akcemi, které pomáhaly 

k všestrannému rozvoji dětí.  Dodržovala se ozdravná opatření: denně byl zaznamenáván 

ranní filtr, zajišťován dostatečný pobyt venku. V rámci otužování a rozvoje pohybových 

dovedností se nejstarší děti zúčastnily plaveckého výcviku. V rámci spolupráce s rodiči byly 

pořádány besídky, dílničky a výstavy. Rodičovské schůzky proběhly na začátku školního roku 

před výjezdem do školy v přírodě a před zápisem do prvních tříd.  

 

4.2 Výsledky vzdělávání 

Ve školním roce 2017/2018 se za pomoci prožitkových programů a zajímavých aktivit 

dařilo naplnit výchovně vzdělávací programy ve všech třídách. Přihlíželo se k potřebám dětí 

a  individuálním schopnostem. Jedna třída vyjela do školy v přírodě. 

5 Spolupráce MŠ a veřejnosti 

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. Paní učitelky se společně s dětmi podílely 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 

6 Doplňující aktivity ve školním roce 2017/2018 

Srpen 

 společná schůzka s novými rodiči  

 pedagogická porada 
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Září 

 třídní schůzky 

 návštěva výstavy chovatelů  

 vítání občánků 

Říjen 

 výlet za domácími zvířátky (statek Mimoň) 

 divadelní představení „Kozlík“ 

 vánoční fotografování dětí 

 exkurze u policie ve Stráži pod Ralskem 

Prosinec 

 mikulášské soutěžní dopoledne 

 zpívání dětí z MŠ pod vánočním stromem 

 zábavná show – „Vánoční sněhulákoviny“ 

 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 

Únor 

 plavecký výcvik 

 karneval v MŠ 

Březen 

 plavecký výcvik 

 Vystoupení kouzelníka Čaroslava 

 Schůzka s rodiči předškoláků 

 Vítání občánků 

 Vystoupení dětí na velikonočním jarmarku 
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 Vzdělávací program „Kořenová zelenina“ Brniště 

 Vzdělávací program „Brambora“ Neukirch 

 Tvořeníčko v Pampelišce – projekt Úsměv 

 Návštěva dětí z MŠ v prvních třídách 

Duben  

 Poslední plavání s vodníkem 

 Den otevřených dveří v MŠ 

 ŠvP Maxov (Žabky) 

 Hrátkohraní – projekt Úsměv Pampeliška 

Květen  

 Zápis do MŠ 

 Den matek – projekt Úsměv Pampeliška 

Červen 

 Den dětí v MŠ – soutěžní dopoledne 

 Vítání občánků 

 Sportovní den na hřišti 

 Výlet Sluníček „Za pokladem“ 

 Závěrečné besídky 

 

7 Projekty 

7.1 Podpora inkluze ne ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem 

 

Ve školním roce 2017/2018 pokračovala realizace projektu Podpora inkluze na ZŠ a MŠ Stráž 

pod Ralskem v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - číslo výzvy: 02_16_022  

V rámci tohoto projektu se učitelky zúčastnily těchto seminářů: 

 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi 

 Matematická pregramotnost 

 Čtenářská pregramotnost 

 Osobnostně sociální rozvoj pedagoga 
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7.2 Projekt „Za jeden provaz“ 

Organizaci zajišťuje 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). 

V rámci projektu proběhly: 

 4 semináře k mentoringu 

 8 seminářů k matematické pregramotnosti 

 3 semináře k individualizaci 

 

7.3 Projekt „Úsměv“ 

Spolupráce mateřské školy s pečovatelským domem pro seniory Pampeliška ve Stráži pod 

Ralskem.  

Zúčastnili jsme se mezinárodního ekologického vzdělávacího projektu v Neukirchu  

 

8 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků proběhl seminář Formativní 

hodnocení. Ostatní semináře absolvovaly paní učitelky v rámci projektů, do kterých je 

mateřská škola zapojena. 
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9 Zprávy z aktivit mateřské školy 

Vítání nových občánků města 

V sobotu 23. 9. 2017 Natálka, Jakub, Ríša a Anežka přivítali nové občánky ve Stráži 

pod Ralskem. Slavnostní akce proběhla v obřadní síni za přítomnosti pana starosty a členek 

Spozu. Děti měly připravené básničky a písničky, kterými potěšily všechny přítomné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween u Koťátek  

V úterý 31. 10. 2017 proběhla ve třídě u Koťátek velká přehlídka masek a oslava 

Halloweenu. Děti si donesly dobroty, které během her uždibovaly. Celým dopolednem se 

prolínaly hry a soutěže. Děti tančily, zpívaly a nakonec navštívily své kamarády v ostatních 

třídách. Všechny masky byly odměněny, děti si odnášely z pestrého dopoledne hezké zážitky. 
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O zlé koze 

V rámci jazykové výchovy se snažíme o rozvoj řečového projevu, vedle deklamace 

říkadel volíme často i dramatizaci pohádky a reálných příběhů. Děti milují divadlo, zvířátka. 

Proč si tedy nezahrát maňáskovou pohádku O zlé koze?  

 

Vánoce v Pampelišce 

Stalo se již tradicí, že minimálně 2x ročně navštěvujeme babičky a dědy v Domově 

pro seniory Pampeliška v našem městě. Pestrým programem, do kterého zapojujeme i seniory, 

a drobnými dárky, je potěšíme a často i dojmeme. Vždy se na nás těší a my na ně.  
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Vánoční slavnosti u Světlušek 

Celý prosinec byl plný akcí, slavností a radostných chvilek. Pro učitelky náročné 

období, pro děti neskonalá radost a těšení se. V závěru jsme byli spokojení všichni a tak to má 

být. Jednou z mnoha akcí u Světlušek byla nadílka pro děti, vystoupení pro rodiče a vánoční 

tvořeníčko. Že to byla vydařená akce snad ani nemusím zdůrazňovat, ale podstatné bylo, že 

jsme se všichni v hojném počtu potkali, popovídali si a vzájemně si popřáli spokojený nový 

rok.  

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční dílničky ve třídě Vrabčáků 

 

V období adventu připravila třída Vrabčáků setkání s rodiči a jejich dětmi na tvořivé 

dílně v mateřské škole. Děti spolu s rodiči měly možnost vyrobit si krásná vánoční přáníčka z 

papíru, sněhuláka nebo malý vánoční stromeček. Radostná nálada a příjemná atmosféra 

provázela celý čas tvoření.  
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Maškarní bál 

Karnevaly, plesy a tancovačky nejsou jen pro dospěláky. Proto paní učitelky od 

Broučků, Koťat a Světlušek v úterý 6. 2. 2017 připravily pro děti velký maškarní bál. Vše 

vypuklo už při příchodu dětí do školky, kde se objevili králové, piráti, kovbojové, princezny, 

zvířátka a jiné nádherné masky a kostýmy. Po svačince si děti s p. učitelkami šly zařádit do 

tělocvičny. Děti se navzájem okukovaly, tančily a hrály hry se sladkou odměnou.  Chytaly 

míčky do obruče, krmily velkého hladového draka, chodily po velkých kamenech a prolézaly 

mosty. Krásné dopoledne zakončili promenádou v maskách a společným tancem se stužkami. 

Už teď se děti těší, až se příště zase společně sejdou. 

 

 

 

 

 

 

Zubaře se nebojíme 

Celý týden se Žabky ve školce učili o zoubcích. Jak se o ně starat, kolik jich vlastně 

máme a kde se v naší puse vezmou. Paní učitelka domluvila návštěvu dětí z mateřské školy 

v zubní ordinaci ve Stráži pod Ralskem. Některé z dětí měli trošku strach, co se bude dít, ale 

když je přivítala usměvavá paní zubařka a její sestřička, strach byl ten tam a všichni byli 

hodně zvědaví, co to tady vlastně všechno mají za divné nástroje a pomůcky. Nejenže děti 

poznaly díky ukázkám paní zubařky, na co všechno se tyto věci používají, ale také se svezly 

na zubařském křesle. Celé šťastné opouštěly tuhle veselou ordinaci s dobrou náladou 

a vědomím, že na tyhle dveře se už nemusejí bát zaklepat.  
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Žabky ze školky se jely vzdělávat do Ekocentra v Brništi 

Žabky se díky pozvánce z Podralského nadačního fondu, který zajišťuje spolupráci 

českých a německých mateřských škol s ekocentry v Brništi a Neukirchu, zúčastnily 

vzdělávacího zážitkového programu „Kořenová zelenina“ v Brništi. Děti byly zařazeny do 

smíšených česko – německých skupin. Každá skupinka měla pak svůj program i svého 

překladatele. Hrálo se divadlo, plnily úkoly, vyráběly dárečky. Děti si připoměly, jaké máme 

druhy zeleniny, k čemu se dá využívat a také kde a jak se pěstuje. Společnými silami si 

nakrájely zeleninu a připravily zeleninový salát, pomazánku a okurkovou limonádu. Všechno 

bylo velice zajímavé. Pestrý program, při kterém si děti vyzkoušely mnoho věcí, je bavil a čas 

při tvoření a učení utekl jako voda.  

 

 

 

 

 

 

Žabky ze školky na velikonočním jarmarku 

V neděli 18. 3. 2018 se skupina dětí z naší školky vydala na nádvoří zámku ve Stráži 

pod Ralskem, aby zde vystoupila s velikonočním pásmem básniček, písniček a koled. Neděle 

byla mrazivá, foukal studený vítr, ale přesto děti předvedly moc pěkné vystoupení o jaru 

a velikonocích. Za vystoupení sklidily potlesk diváků a vykoledovaly si velikonoční 

papírovou pomlázku plnou bonbónů.  
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Kuřátko a obilí 

V pondělí 14. 5. 2018 vyjely děti od Broučků a Koťátek na školní výlet do Ekocentra 

v Brništi na zážitkový program „Kuřátko a obilí“. Pracovalo se ve třech skupinách. Děti 

v první skupině si poslechly pohádku Kuřátko a obilí, seznámily se s tím, jak obilí vzniká a 

kde se bere, co se z něj vyrábí. Druhá skupina vyráběla kuřátko a pro třetí skupinu byly 

připraveny hry v přírodním prostředí. Děti se ve skupinách postupně vystřídaly a odnášely si 

z programu hodně nových vědomostí i zážitků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čarodějnický rej 

V 1. třídě u „Sluníček“ proběhl v dubnu „Čarodějnický rej“. Děti převlékly do svých 

strašidelných masek a mohlo začít soutěžení. Vyzkoušely si chůzi přes močál, let na koštěti 

kolem perníkové chaloupky, podlézání koštěte, pavoučí chůzi. Přenášely kočku na hlavě, 

sahaly do pytle s neznámými „potvorami“. V závěru vše zapily čarodějným lektvarem a 

ukončily rej čarodějným tancem. Děti si užily hodně legrace a zábavy. Každý byl odměněn 

malou sladkostí. 
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Žabky ve škole v přírodě 

V dubnu vyjeli děti za třídy žabek do školy v přírodě. Vypravily se do kouzelného světa 

lesních skřítků. Společně prožily týden plný dobrodružství. Objevovaly poklady, jezdily na 

koních, pekli buřty, vydávaly se na vzdálené výpravy do skalního města, našly úvoz zakletých 

zkamenělých draků, statečně zvládly cestu odvahy, užily si karnevalový rej a to všechno díky 

hezkému počasí venku v přírodě. Všichni se vrátili trošku unavení, ale spokojení z báječných 

zážitků. Už se těší na další společnou výpravu. 

 

 

 

 

 

 

 

Dopoledne s kouzelníkem 

 Byl pátek 23. března a děti od rána netrpělivě očekávaly pana kouzelníka. Co asi se bude dít 

a co všechno umí pan kouzelník vyčarovat, jestli tam budou králíci a kouzelná hůlka? To byly 

nejčastější otázky, které jsme od dětí slyšeli.  Byly zvědavé, co všechno tam uvidí a jaké 

budou čáry – máry. A skutečně, králíci tam byli, čarovná hůlka také a další a další překvapení. 

Králíkům se měnila barva, přivázané mašličky na lahvi se ztrácely a pizza, kterou pan 

kouzelník upekl, zmizela z krabice také.  Panu kouzelníkovi pomáhali i pomocníci ze školky. 

Kouzelné dopoledne rychle uteklo a dětem ještě pár dní vrtalo hlavou, jak to kouzelník udělal, 

aby všechno zmizelo. 
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Jak třída Sluníček putovala za ztraceným pokladem. 

Že skřítci neexistují? Pak se musíte zeptat dětí z MŠ 1. třídy Sluníček, které se jedno 

červnové dopoledne vydaly hledat ztracený poklad skřítka Vítka. Cesta byla dlouhá a plná 

úkolů a příjemných zážitků. Dobrodružstvím byl i oběd, který si děti nesly v batůžku a snědly 

ho v přírodě. A protože den byl teplý, čekalo děti ještě překvapení v podobě osvěžení vodní 

sprchou u tenisových kurtů. Poklad byl nalezen a výprava se odpoledne spokojeně vrátila do 

mateřské školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Stráži pod Ralskem 25. 9. 2018 

 

Vypracovala Mgr. Ivana Hojdová 

 


