
1. ZPRÁVA O ČINNOSTI PRO školní rok 2020/2021 

 

Základní údaje: 

 

Název: Základní škola a Mateřská škola Zahájí 

 

Adresa: Zahájí 6, Pošta Dívčice, 373 48 

 

Vedení: ředitelka Mgr. Hrabincová Jana 

              vedoucí učitelka MŠ Štěrbová Libuše 

 

Kontakty:  ZŠ  387 985 616 

                   MŠ  387 985 103 

 Email: zszahaji@seznam.cz 

             mszahaji@seznam.cz 

 

Školská rada: pracuje od roku 2005 

 

Školní vzdělávací program pro MŠ: „Duhová školka, školka plná barev“                
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Vlastní hodnocení školy za rok 2020/2021 

 

Oblasti vlastního hodnocení: 

1/ ŠVP 

2/ Podmínky vzdělávání 

3/ Průběh vzdělávání 

4/ Výsledky vzdělávání 

 

1/ ŠVP 

Pro tento školní rok, v rámci ŠVP jsme zvolily téma „Přátelství je krásná věc“. V průběhu roku 

jsme se řídily čtyřmi okruhy, které měly za cíl vést děti k samostatnosti, přípravou dětí na život 

kolem sebe, příprava dětí na vstup do základní školy a vztahy k sobě a okolí. Snažily jsme se 

působit na děti přiměřeně věku a mentalitě jednotlivých věkových skupin dětí. Umožňujeme 

dětem prostor pro vlastní názor. Zajistily jsme dětem klidné a harmonické prostředí. Děti 

úspěšně zvládly výchovně vzdělávací program, byť byla z důvodu Covidu-19 MŠ uzavřena.  

 

2/ Podmínky vzdělávání 

Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo MŠ celkem 36 dětí. Ve třídě Berušek bylo 13 dětí,  

ve věku 2,5 -3,5 let a ve třídě Soviček bylo 23 dětí, ve věku 3 – 6 let. Celé prostory MŠ, včetně 

tříd jsou velmi dobře vybaveny, součástí budovy je kuchyně s jídelnou, rozsáhlá zahrada. Do 

ZŠ odešlo 8 předškoláků, 2 děti přešly do mateřských škol v místě svého bydliště.  

V době coronavirového uzavření mateřské školy byla provedena výmalba a výměna 

podlahových krytin ve třídě Berušek. O letních prázdninách proběhla tato rekonstrukce i ve 

třídě Soviček. Třída Soviček byla navíc vybavena i velkou, novou vestavnou skříní. 

 

Personální podmínky 

V tomto roce pracovalo v MŠ 5 stálých zaměstnanců, vedoucí učitelka, 3 pedagogické 

pracovnice, chůva (pouze po dobru třech měsíců) a paní školnice. O stravování se starají paní 

kuchařka a vedoucí školní jídelny. 

 

Závěry a opatření: 

- dovybavení zahradních herních prvků pro malé děti 

- zabezpečení vstupu na zahradu / zábradlí/ 



- kluzké schody při vstupu na zahradu 

-znovu odstranění a předělání ochrany pro ptactvo 

3/ Průběh vzdělávaní 

Charakteristika vzdělávacího programu 

Práci máme rozdělenou do jednotlivých okruhů. Každý na jeden měsíc námi rozpracovaných 

pracovních činností.   Využíváme her, rozličného metodického a výtvarného materiálu. 

Samozřejmostí je blízká příroda, která nám umožňuje neomezený zdroj možností a 

nápadů. Vzhledem k pandemickému opatření při uzavření mateřské školy, jsme děti vzdělávali 

distančně a to v obou třídách. Distanční výuka probíhala v týdenních intervalech a zpětná 

vazba s rodiči  byla na velmi dobré úrovni. 

 

PODZIM - ve znamení ovoce, barev přírody, odlet ptáků, polní práce 

ZIMA - zimní dětské radovánky, Mikuláš, Vánoce 

JARO - svátek jara Velikonoce, probouzení přírody, zvířátka – mláďata 

LÉTO - sporty, letní hry v přírodě, přírodní jevy 

 

INTEGROVANÉ BLOKY: 

1/ Už zase chodím do školky 

a) Co umí vítr déšť 

b) Jsem člověk 

4/ Jsou tu vánoce 

a) Radujeme se ze sněhové nadílky 

b) Jak se dopravujeme, cestujeme 

7/ Jaro už klepe na dveře 

a) Kašpárkova zvířátka 

b)Příroda je jako rozkvetlá louka 

10/ Začarované království 

a)Těšíme se na prázdniny 

 

 

 



ZÁMĚRY: 

- Rozvoj poznávacích procesů, seznamování s okolním světem, podávání všeobecných znalostí 

- Dávat prostor dětskému projevu, dbát na jazykovou a gramatickou správnost důsledně 

pracovat na nápravě řeči. Obohacovat slovní zásobu. 

- Pochopení číselné řady, logické postupy při řešení úkolů, seznámení s grafickými číslicemi. 

- Pěstovat v dětech radost z pohybu, pravidelně provádění cvičení, dbát na správné držení 

těla, spojovat pohyb s hubou. 

- Zacházet s nůžkami, dodržovat postup při lepení, práce s neobvyklými technikami – koláže. 

- Zpívání pro radost, využívání zpěvu ve volných chvilkách, učení nových písní. 

- Poslech i četba na pokračování, umět rozebrat jednoduché verše, jednoduchý děj a vzít si 

ponaučení. 

- Správné držení kreslícího materiálu, experimentovat s barvou a výtvarnými technikami, 

podporovat kreativitu dětí. 

VÝSTUPY: 

- Děti znají okolí svého bydliště.  

- Mezi sebou navazují velmi dobré kamarádské vztahy.  

- Hoši chrání děvčata a pomáhají mladším dětem. 

 - Snažíme se předcházet konfliktům. 

 - Respektují dospělou osobu. 

 - Mají úctu ke starým lidem. 

- Pozorují okolní živou i neživou přírodu, jsou vedeny k její ochraně i chápání přírodních jevů. 

 

VZDĚLÁVACÍ PRIORITY 

- Osvojení si základních hodnot a mezilidských vztahů. 

- Získání osobní samostatnosti, schopnost projevovat se samostatně. 

- Zajištění přirozeného a bezproblémového přechodu dětí do ZŠ. 

- Seznámení se základy přírodního a společenského okolí. 

- Vytváření mravních a sociálních zkušeností dětí. 

- Respektovat živou a neživou přírodu. 

 

 



VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Pedagogické pracovnice obohacovaly svou práci s dětmi vlastními nápady a kreativitou právě 

v době distanční výuky. Velmi dobrých výsledků jsme dosáhli systematickým přístupem, jak při 

práci s dětmi tak i kvalitní přípravou k daným činnostem.  

 

EVALUACE 

- přetrvává nesprávná výslovnost dětí 

- procvičovat neustále jemnou motoriku 

- více zařazovat hudební prvky a hudební nástroje ( Orfova hudební škola) 

 

 

Výstupy: 

- Dítě chápe jednoduché souvislosti a jevy 

- Dítě zvládá  vztahy  mezi objekty v prostoru a rovině, uspořádání předmětů do skupin, 

postupné seznamování s čísly 

- Dítě hovoří v celých větách, používá přídavných jmen 

- Dítě si vytváří kladný vztah k práci 

- Dítě šetrně manipuluje s knihou, soustředěně naslouchá textu 

- Dítě zná nové básně a písně 

- Dítě využívá nových metod k experimentování 

- Dítě pojmenuje základní dopravní značky, pozná rozdíl mezi provozem ve městě a na vsi  

 

 

Spolupráce s rodiči 

V měsíci září proběhla schůzka s rodiči, zápis v MŠ. 

V průběhu roku byly připraveny rozličné aktivity s dětmi a rodiči, které se bohužel 

neuskutečnili z důvodu pandemie Covid-19. V druhém pololetí došlo k uzavření MŠ, opět z 

důvodu Covid-19. Rozlučka se školáky a spaní v MŠ proběhlo v rámci hygienických opatření.  

Je nutné vyzdvihnou spolupráci rodičů při distanční výuce a zároveň při prázdninové 

rekonstrukci v mateřské škole. 

 



 

 

Spolupráce se ZŠ 

Se základní školou jsme v úzkém kontaktu. Předškoláci pravidelně navštěvovali jednotlivé 

učební hodiny v ZŠ. Žáci základní školy docházeli na divadelní představení do MŠ. Společné 

sportovní aktivity. 

 

 

 

Zpracovala: 

 

 

Datum: 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


