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1 Podmínky vzdělávání 

V mateřské škole ve školním roce 2019/2020 pracovalo 12 kvalifikovaných pedagogů, 

2 asistentky pedagoga a jeden školní asistent. V provozu mateřské školy pracovaly 3 provozní 

zaměstnanci. Přípravu, dovoz a výdej jídel ze školní jídelny zajišťovaly 2 kuchařky. 

. 

2 Organizace vzdělávání 

Ve školním roce 2019/20 bylo k docházce do mateřské školy přihlášeno celkem 144 dětí. Do 

kolektivů mateřské školy byly integrovány dvě děti. Jedno s diagnózou z okruhu PAS dětský 

autismus. Druhé s diagnózou kombinované mentální a tělesné postižení.  

Složení dětí dle státního občanství: Česká republika 123 a 21 cizinců (Mongolsko – 13, Vietnam 

– 5, Slovensko – 3). Ve všech třídách probíhala výchova a vzdělávání v českém jazyce.  

U zápisu do 1. třídy základní školy bylo 45 dětí. Z toho bylo navrženo 7 odkladů povinné školní 

docházky. K povinné školní docházce od 1. 9. 2020 nastoupilo 38 dětí z MŠ. 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 probíhal v časovém rozmezí od 

2. – 16. 5. 2020 a to podáním žádosti osobně v kanceláři základní školy nebo elektronicky. 

Žádost k předškolnímu vzdělávání podalo 35 dětí, z toho 5 dětí bylo přihlášeno 

k  povinnému předškolnímu vzdělávání. Všechny děti byly přijaty. 

Během školního roku se z mateřské školy odhlásilo 11 dětí. Uvolněná místa byla průběžně 

obsazována dle stanovených kritérií přijímání k předškolnímu vzdělávání. 

 

3 Vnitřní uspořádání 

Děti byly zařazovány do šesti tříd mateřské školy do maximálního počtu 24. Děti ve věku od 

2-3 let se zařazovaly do tříd tak, aby jejich celkový počet nepřekročil 4. Z důvodu zařazování 

dětí i v průběhu školního roku se vytvářely smíšené kolektivy, v kterých jsme se snažili 

zachovávat přibližně podobné věkově skupiny.  

Třídy byly 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 tělocvična, která je po celý školní rok plně využívána v dopoledních hodinách dětmi, 
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v odpoledních hodinách veřejností. K mateřské škole náleží také prádelna, sušárna, sklady 

prádla a zázemí pro provozní personál. Součástí je i zahrada mateřské školy. 

4 Průběh vzdělávání a výchovy 

Ve školním roce 2019/2020 probíhal výchovně vzdělávací program podle školního 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV) „Projdeme se krokem celým 

rokem“. Tento program vycházel z ročních období a přirozenou formou podporoval získávání 

nových dovedností a vědomostí dětí. ŠVP PV rozpracovaly paní učitelky do ročních třídních 

vzdělávacích programů. 

4.1 Výsledky vzdělávání 

Ve školním roce 2019/2020 se díky novým přístupům pedagogů a posilováním již získaných 

vědomostí a dovedností dětí podařilo naplnit výchovně vzdělávací plány ve všech třídách i přes 

probíhající pandemii. Aktivity a připravované akce od 19. března 2020 musely být zrušeny. 

Byla přerušena i docházka dětí do mateřské školy, a to od 19. 3. do 25. 5. 2020. Plavecká výuka 

proběhla od 8. 1. do 18. 3. 2020 a zúčastnilo se jí 38 dětí. 

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. 

Děti a paní učitelky připravovaly akce a podílely se na připravovaných akcích spolupracujících 

organizací.  

5.1 Doplňující aktivity ve školním roce 2019/2020 

Aktivity a akce napomáhaly k všestrannému rozvoji dětí, přispívaly svou náplní 

k prožitkovému a situačnímu učení. 

Srpen 

• společná schůzka s novými rodiči  

• pedagogická porada 

Září 

• třídní schůzky 

• návštěva výstavy chovatelů  
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• projekt „Úsměv“ ( mezigenerační setkání)  –  společná procházka, tvořivá dílna 

 

Říjen 

• projekt „Úsměv“ ( mezigenerační setkání)  –  společná procházka, cvičeníčko 

• Magická revue s kouzelníkem 

• Exkurze v Brništi – chov domácích a cizokrajných zvířat 

• Akce firmy Primavizus – vyšetření zraku dětí 

• vítání občánků 

• divadelní představení „Perníková chaloupka“ 

• Strašidlácké spaní ve školce (Sluníčka) 

• Lampiónový průvod (Broučci) 

Listopad 

• Halloweenské nocování (Světlušky) 

• Eko Brniště „Kuřátko v obilí“ (Broučci, Koťata) 

• Vánoční fotografování dětí 

• divadelní představení „Jak šel Kuba do pekla“ 

• Eko Brniště „Od kapičky k moři“ (Broučci) 

• projekt „Úsměv“ ( mezigenerační setkání)  –  „Pojď si se mnou hrát“ 

• vystoupení dětí na rozsvícení vánočního stromu 

Prosinec 

• mikulášský den v MŠ 

• vánoční dílna v DK 

• dílnička pro děti a rodiče (Sluníčka) 

• vánoční výstava na základní škole 

• tradiční vánoce (Sluníčka) 

• divadelní představení „O Ježíškovi“ 

• dílna pro děti a rodiče „Andělíčkování“ (Žabky) 

• projekt „Úsměv“ ( mezigenerační setkání) – vánoční nadílka s koledami 
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• vánoční besídky ve všech třídách 

• vánoční dílnička u Vrabčáků 

Leden 

• plavecký výcvik 

• pedagogická porada 

• jóga pro děti – společné cvičení v tělocvičně 

• projekt „Úsměv“ ( mezigenerační setkání)  –  muzicírování a rytmika  

 

• Únor 

• plavecký výcvik 

• Show s Elzou a Olafem 

• Divadelní představení „O zvědavé jitrnici“ 

• vítání občánků 

• karnevaly  v MŠ (všechny třídy) 

• projekt „Úsměv“ – pojďte s námi do divadla  

 

Březen 

• plavecký výcvik 

 

6 Projekty 

6.1 Projekt „Za jeden provaz“ 

31. 10. 2019 byl ukončen projekt „Za jeden provaz“. Organizaci zajišťovalo vzdělávací centrum 

Turnov, o.p.s. z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt byl zahájen 1. 11. 

2016. Jeho cílem bylo posílení sdílení zkušeností a kolegiálních vztahů na pracovišti pomocí 

interního mentoringu a individualizovat učení pomocí týmové výuky a moderních 

interaktivních pomůcek.  

6.2 Projekt „Úsměv“ – mezigenerační setkávání 

Mateřskou školu reprezentovala v projektu mezigeneračních setkání pod záštitou o.p.s. Mezi 

námi 6. třída „Světlušky“. Jednou za měsíc paní učitelky s dětmi připravovaly setkání s klienty 
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Domova pro seniory Pampeliška o.p.s. ve Stráži pod Ralskem. Spolu tvořily, zpívaly, cvičily, 

povídaly si, hrály divadlo, chodily na procházky, babičky někdy četly dětem pohádky. Aktivity 

byly vybírány tak, aby navazovaly na činnosti v zařízeních a byly vhodné pro konkrétní seniory 

a z hlediska dětí odpovídaly vzdělávacímu programu.  

6.3 Projekt „APIV“ 

Mateřská škola je zapojená do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi – 

inkluze v praxi. Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi je pod záštitou 

vzdělávacího centra v Liberci NIDV a je spolufinancován EU.  

V rámci tohoto projektu se učitelky zúčastnily těchto seminářů: 

• IVP a PLPP v předškolním vzdělávání 

• Podpora při vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra (teorie + workshop) 

• Činnosti školy spojené se zadáváním údajů z doporučení do školské matriky 

• Podpůrná opatření pro vzdělávání dětí s SVP 

7 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků proběhl seminář: 

• Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka 

• Jak porozumět autismu 

• Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ 

• Hudební nástroje se představují 

• Jarní zpěvohraní 

 

 

 

 

Ve Stráži pod Ralskem 30. 9. 2020 

 

Vypracovala Mgr. Ivana Hojdová 
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Příloha - fotodokumentace a popis akcí konaných v mateřské škole 

Strašidlácké spaní ve školce 

Jedno barevné podzimní odpoledne se třída Sluníček vydala po stopách duchů. Dobrodružná 

cesta okolo zámeckého vrchu byla plná překvapení a pokladů. A to je teprve čekalo to největší 

dobrodružství – spaní v kouzelné noční školce. Během večera se děti vydaly na tajnou výpravu 

noční školkou. Následovalo vaření lektvarů. Prý kdo tento lektvar ochutná, naroste mu velký 

nos a oslí uši. Ráno všichni hledali velký nos a oslí uši, ale místo toho se dočkali úsměvů 

maminek a tatínků. A strašidla? Existují nebo ne...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štědrý den u Sluníček 

 

Hurá, už je to tady: „Štědrý den u Sluníček“. Příprava začala hned po spinkání a to výrobou 

jednohubek pro rodiče. Poté si děti zkrátily čekání na Ježíška vánočními tradicemi, jako půlení 

jablíček a pouštění skořápek po vodě. Pak prostřely a ozdobily stoly. Společně si popřáli zdraví, 

radost a lásku a pustili se do štědrovečerního hodování. Po jídle si společně zazpívali koledy a 

zazvonil zvonec … Konečně se děti dočkaly: „Ježíšek je tady“! 
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Mezigenerační setkávání 

Třída světlušek reprezentuje mateřskou školu v projektu „Úsměv“, v kterém je podporováno 

vícegenerační setkávání, oboustranné předávání informací a vědomostí. Setkáváním 

a společnými programy je posilováno překonávání bariér ve vztahu k seniorům. Setkání 

probíhá jednou za 4 týdny.  

 

 

 

 

 

 

 

Moderní vyučování ve školce 

Práce s interaktivní tabulí je skvělým doplňkem výchovy a vzdělávání v mateřské škole. Dnešní 

zrychlená doba je náročná na informace a přímo vyžaduje zasvěcení dětí do techniky již před 

vstupem na ZŠ. Využíváme zpracované interaktivní výukové programy, které dobře navazují a 

doplňují školní vzdělávací program. 
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Vítání občánků 

Dvakrát do roka se připravují děti z Koťátek na tradiční vítání nových občánků našeho města. 

Nacvičují si spoustu něžných básniček a říkadel pro nové rodiče a jejich miminka. Předávají 

květiny novým maminkám a asistují při památečním fotografování. Toto slavnostní konání 

vybrané děti vnímají jako společenskou událost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva u chovatelů domácích zvířat 

Koťátka vyjely autobusem na výlet do Břevniště podívat se na spoustu zvířátek chovaných v 

domácích podmínkách. Seznamovaly se s rozmanitými druhy ryb, papoušků, morčat, potkanů 

a dokonce i šneků. Ve venkovních ohradách pozorovaly užitková zvířata jako králíky, kozy, 

kachny, husy ale i želvy.  
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Mezinárodní den dětí 

Na Den dětí se těší nejen děti, ale i paní učitelky. Den dětí někteří strávili v lese a bylo to moc 

fajn. Trasa i úkoly byly trochu náročnější, ale o to víc se všichni těšili z úspěchů a zvládnutí 

celé akce. Stopované se zúčastnili i dva velcí kamarádi z velké školy a provázeli děti po celou 

dobu. Na závěr byl, jak jinak, velký poklad, který si samy děti v lese našly.  

 

 

 

Přestože letošní Den dětí musel být pořádán s ohledem na probíhající hygienická opatření kvůli 

pandemii skromněji, pouze v rámci třídy, i tak jsme si jej s dětmi velmi užily. Připravili jsme 

různé soutěže a hry na zahradě i ve třídách mateřské školy. Děti si protrénovaly nejen nožky, 

ale i rozum a paměť. Počasí nám přálo, a tak nic nebránilo tomu, abychom si tento den prožili 

naplno.  
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Učíme se v lese 

Na podzim se děti z Broučků vypravily do lesa skřítka Stromíka. Skřítek Stromík po lese 

poschovával houby, které děti našly a učily se je rozeznat. Učily se poznávat stromy podle listů 

nebo šišek. Děti se nejlépe učí zkušeností, proto při různých aktivitách volíme zážitkovou formu 

učení. Tato zkušenost se dětem uložila do paměti a rády se za skřítkem Stromíkem vrací. Vrátili 

jsme se za ním i začátkem jara, kdy jsme pozorovali jarní kvítí, které vykouzlil skřítek Kvítek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěva Ekocentra Brniště 

Broučci navštívili Ekocentrum v Brništi. Vybrali si vzdělávací program „Od kapky vody 

k moři“. Během programu si vyslechli zajímavý příběh o kapce vody a nezůstali jsme jen 

u příběhu. Vyzkoušeli celou řadu pokusů s vodou. Například sledovali páru, nebo jak díky vodě 

kvetou květiny a experimentovali se slanou a sladkou vodou. Děti byly nadšené ze všeho toho 

zkoumání a pozorování. Získané zkušenosti a vědomosti si dobře pamatují.  
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Masopust u Vrabčáků 

Letošní oslavy masopustu ve třídě Vrabčáků hrály všemi barvami. Nejen, že děti dorazily 

v krásných barevných maskách a zažily plno her, soutěží a tanečků, ale zvolily i netradiční 

aktivitu a vyrobily si pohoštění. Tradiční koláče sice nezvládli, ale bravurně se popraly se 

zdobením a snědením čerstvých a voňavých vaflí. Šlehačku měly děti sice až za ušima, ale 

jejich nadšení a spokojená bříška mluvila za vše. 

 

 

 

 

 

 

Přijeli tři králové 

Nezapomínáme ani na tradice. Návštěvu tří králů si zdramatizovaly děti u Žabek. Dopoledne 

bylo plné vyprávění, hry s Betlémem a převlékání do kostýmů. Všichni si přáli být králem a 

dojít s dary až k Ježíškovi. 
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Pestré aktivity a zajímavé učení 

provází děti celým školním rokem. Ať je léto nebo zima, ve školce je prostě prima! 

 

 

 

 

 

 

 


