
 

ZPRÁVA O ČINNOSTI PRO školní rok 2019/2020 

 

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 2019/2020 

 

Oblasti vlastního hodnocení: 

1/ ŠVP 

2/ Podmínky vzdělávání 

3/ Průběh vzdělávání 

4/ Výsledky vzdělávání 

 

1/ ŠVP 

Pro tento školní rok, v rámci ŠVP jsme zvolili téma „Letem světem“. Děti úspěšně zvládly 

výchovně vzdělávací program, byť byla z důvodu Covidu-19 MŠ uzavřena. Úkolem ŠVP bylo 

vytvářet příjemné a podnětné prostředí pro kvalitní práci s dětmi, přinášet nové poznatky pro 

výchovné i tvořivé činnosti. Zajistit klidnou a přátelskou atmosféru a pohodu tak, aby děti 

odcházely z MŠ s pocitem uspokojení z prožitého dne. 

 

2/ Podmínky vzdělávání 

V letošním školním  roce navštěvovalo MŠ celkem 37 dětí. Ve třídě Berušek bylo 13 dětí,  ve 

věku 2,5 -3 let a ve třídě Soviček bylo 24 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 se odstěhovaly, 1 z dětí bude mít individuální výchovný plán 

předškolního vzdělávání. 

 

Personální podmínky 

V tomto roce pracovalo v MŠ 5 stálých zaměstnanců, vedoucí učitelka, 2 učitelky, chůva a 

školnice. Dále zde ještě vypomáhala pracovnice s úvazkem překrývání na odpolední činnosti. O 

stravování se starají paní kuchařka a vedoucí školní jídelny. 

 

Závěry a opatření: 

- výmalba prostor MŠ, pokládka podlahových krytin 

- dovybavení zahradních herních prvků pro malé děti 

- zabezpečení vstupu na zahradu / zábradlí/ 

- kluzké schody při vstupu na zahradu 



3/ Průběh vzdělávaní 

Charakteristika vzdělávacího programu 

Naše pedagogická práce je zaměřena na získávání nových poznatků, respektování 

individuálních zvláštností každého jedince, využíváme her k ovlivnění morálního profilu dítěte, 

utváření poznávacích a rozumových schopností dětí formou učení. K tomuto slouží jednotlivé 

vzdělávací integrované bloky, které využívají jednotlivá roční období. 

 

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 

- Co umí vítr, déšť 

- Jsem člověk 

 

2/ Jsou tu vánoce 

- Radujeme se ze sněhové nadílky 

- Jak se dopravujeme a cestujeme 

 

3/ Jaro už klepe na vrátka 

- Kašpárkova zvířátka 

- Příroda je jak rozkvetlá louka 

 

4/ Začarované království 

- Těšíme se na prázdniny 

 

 

 



VZDĚLÁVACÍ PRIORITY 

- Vytváření všestranných poznatků a vědomostí 

- Zajištění přirozeného a bezproblémového přechodu dětí do ZŠ 

- Seznámení se základy přírodního a společenského okolí 

- Vytváření mravních a sociálních zkušeností dětí 

 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

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

Společně s dětmi jsme „ procestovaly kus světa“. K tomu nám posloužila  spousta 

nashromážděného materiálu a především interaktivní tabule, která nás „zavedla“ do rozličných 

zeměpisných šířek. 

 

Záměry: 

- Rozvíjet duševní vlastnosti a schopnosti, posilovat pohybové dovednosti 

- Vytvářet pravdivé poznatky o jevech nejbližšího okolí, pojmenovávat běžné předměty  

   a činnosti 

- Podněcovat děti k matematické představivosti a logické úvaze 

- Rozvíjet slovní zásobu, pečovat o správnou výslovnost 

- Podporovat zájem o lidovou slovesnost, číst na pokračování 

- Rozvíjet jemnou motoriku, podporovat fantazii u dětí, dbát na správné držení kreslícího 

  materiálu                    

- Seznámit děti se základními hudebními nástroji, podporovat zájem o hudbu, práce s hlasem 

- Orientovat se v silničním provozu, základní znalosti 

 

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  

 

Evaluace – Co jsme zjistili 

- Všeobecné znalosti dětí jsou na dobré úrovni 

- U několika dětí jazykové problémy, logopedická náprava 

- U mladších dětí nedostatky v číselné řadě 

- Nesprávné držení kreslícího materiálu u mladších dětí, práce s nůžkami 

- Občasné nežádoucí chování mezi dětmi, zlepšení společenských vztahů v kolektivu, 

posilování mravních vlastností 

 

Spolupráce s rodiči 

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

V průběhu roku byly připraveny rozličné aktivity s dětmi a rodiči. Vánoční besídka se nesla 

v duchu „CESTOVNÍM“. V druhém pololetí došlo k uzavření MŠ, důvodem byl Covid-19. 

Rozlučka se školáky a spaní v MŠ proběhly v rámci hygienických opatření. 

 

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: 

 

  



 

 

 

 

 

 

  

 


