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Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

 

Základní údaje o škole 

 

Název školy                     Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, 

                                           příspěvková organizace 

Ředitelka školy               Mgr. Eva Plešová 

Adresa MŠ                       Karlovská 124 

Druh a typ                       Celodenní MŠ – 2 oddělení – 41 dětí 

Provoz MŠ                       6.15 – 16.00 hod. 

 

Údaje o zaměstnancích MŠ, jejich kvalifikaci a způsobilosti 

V MŠ je celkem 6 zaměstnanců, z toho 3 pedagogické pracovnice a 3 provozní pracovnice 

 

Alena Blechová         -  vedoucí učitelka MŠ – k 15.7.2017 ukončila pracovní poměr z důvodu 

                                                                                odchodu do důchodu 

Zdenka Tischlerová  -  učitelka MŠ 

Hana Janíková           -  učitelka MŠ 

Hana Kašparová        -  vedoucí stravování 

Naděžda Kalinová     -  kvalifikovaná kuchařka 

Zdenka Petrů             -  uklízečka, topička 

                                     -  přihlásila se na kurz Chůva a dne 13.6.2017 vykonala před zkušební 

                                        komisí úspěšně zkoušku 

Pedagogické pracovnice -  mají potřebnou kvalifikaci v oboru učitelka MŠ 

Provozní pracovnice -         p. kuchařka – vyučená ve svém oboru s dlouholetou praxí 

-     p. uklízečka – pracuje na zkrácený úvazek  

                         - zároveň má dělenou pracovní dobu jako topička 

                         - od 2.1.2017 do 31.7.2017 byla uzavřena Dohoda 

                           o pracovní činnosti – Chůva v MŠ pro děti 

                           do zahájení školní docházky 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Hana Janíková  

 Jak si inovovat či vylepšit svůj ŠVP 

 Mateřská škola jako otevřený prostor aneb o inkluzi z různých úhlů pohledu                                        



Zdenka Tischlerová  

 Čertovské dovádění – chystáme vánoční besídku 

 Kritéria školní zralosti – odklad školní docházky  

 Lidské tělo v pohybu s hudbou, tóny jara 

 Adaptační potíže dítěte předškolního věku 

                                                                                                         

Všechny učitelky po celý rok pravidelně sledovaly odborný časopis Informatorium, který 

 se zabývá předškolní tématikou. Zde čerpaly zajímavé informace i náměty pro výchovnou 

práci. 

Zajímaly se o odbornou literaturu pro předškolní děti, kterou postupně doplňujeme. 

 

Výchovně vzdělávací činnost 

Na školní rok 2016 – 2017 bylo přijato 10 nových dětí. 

Celkem 41 na celodenní docházku 

 

Zaměření výchovně vzdělávací práce: 

Rozvíjet obsahovou stránku řeči, která je základem myšlení a je tedy důležitou podmínkou 

k rozvoji osobnosti a ke vzdělání, 

podporovat činnosti vedoucí k veselí, radosti, vést děti ke vzájemné komunikaci, 

rozvíjet schopnost vyjádření svých dojmů a pocitů. 

 

Jakými prostředky: 

Formou řízených činností /dramatizace pohádek, rytmizace říkadel, vyprávění podle 

obrázků/, 

spontánní herní aktivity-rozhovory s dětmi, 

individuálně dle potřeb dítěte – logopedická prevence, 

rozvojem sluchového vnímání, 

rozvojem grafických schopností a dovedností. 

 

Co se podařilo: 

Děti mají dobrou slovní zásobu přiměřenou věku,  

rády přednáší a dramatizují veršované pohádky,  

zvládají samostatně stříhání 

jsou samostatné při práci s lepidlem i s různými výtvarnými materiály, 

často a rády vykreslují omalovánky, 

všechny děti postupně zvládají sebeobsluhu, 

děti ve 2. třídě používají při jídle příbor, nemají problém jíst nové potraviny/bulgur, kuskus, 

jáhly atd., ovoce, zeleninu/. 

 

Další aktivity: 



Již 15 let jezdíme s dětmi na plavání, děti se zábavnou formou seznamují s vodou, osvojují 

si základy techniky plavání a postupně se odbourává strach z vody. 

Paní Tischlerová dle zájmu dětí a rodičů seznamuje s hrou na flétnu. 

Cílem je vzbuzovat radostnou náladu ze hry. Vést děti k tomu, aby se jim flétna stala dobrým  

kamarádem. 

Paní Janíková se ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem, pobočka Znojmo 

individuálně věnuje logopedické prevenci. 

Cílem je zaměřit se na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností, dovedností a 

správné výslovnosti u dětí předškolního věku. 

Vzhledem k tomu, že máme rozlehlou zahradu, mají děti možnost přirozeného pohybu. 

Děti jsou jistější, pohotovější a lépe se orientují v prostoru. Týká se to všech dětí, zejména 

těch nejmladších. 

 

Akce uskutečněné v tomto školním roce:  

 

05.10. – návštěva logopedky-Mgr. Hellmanová 

07.10. – kurz plavání – 5.lekcí 

13.10  - drakiáda-společně s rodiči 

18.10. – maňáskové divadlo z Hodonína-„Zvířátka jdou do školy“ 

01.11. – výlov rybníku v Jaroslavicích 

01.11. – dýňová cesta-společně s rodiči 

15.11. – divadelní představení Barborka Brno-„O pejskovi a kočičce“ 

25.11. – maňáskové divadlo Rolničky- „O duhovém království“ 

05.12. – mikulášská nadílka 

06.12. – tvořivé dopoledne se seniory v Domově seniorů 

15.12. – vánoční posezení u stromečku-společně s rodiči 

10.01. – kouzelnická show – Duo Waldini 

23.01. – Pavel Macků- Pohádka o hudebních nástrojích 

24.02. – kurz plavání-5.lekcí 

01.03. – maňáskové divadlo Hodonín-„O noční víle“ 

23.03. – Kurz předškoláka – návštěva předškoláků v ZŠ 

28.03. – Kurz předškoláka  

26.04. – loutkové divadlo Šikulka 

28.04 – Den čarodějů a čarodějnic 

17.05. – vystoupení ke Dni matek v Domově seniorů 



17.05. – besídka ke Dni matek-společně s rodiči 

22.05. – návštěva místní knihovny spojená s divadelním představením divadla Šikulka 

29.05. – výlet do ZOO Hodonín 

01.06. – oslava Dne dětí 

27.06. – rozloučení s předškoláky- společně s rodiči – spojené s besedou rodičů s paní 

Gajdošovou, výchovnou poradkyní, s informacemi pro předškoláky 

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI 

Prostřednictvím formální i neformální komunikace učitelek s rodiči se zajímáme 

o rodinné prostředí dětí s cílem porozumět silným stránkám, zájmům a potřebám dětí. 

 

SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 

Již několik let spolupracujeme se ZŠ v projektu „Předškolák“. Spolupráce je velmi dobrá, 

děti mají možnost se seznámit s prostory ZŠ a paními učitelkami. Vyzkoušejí si sezení 

v lavicích a splní několik úkolů, podle kterých si paní učitelky udělají představu o jejich školní 

zralosti. V dubnu se zápisu zúčastnilo 11 dětí, z toho 2 děti na základě žádosti rodičů dostaly 

odklad školní docházky. 

Na konci školního roku jsme se přechodně přestěhovaly do ZŠ z důvodu přestavby celé MŠ  

za podpory dotace z EU. 

 

V Šanově 30.9.2017 

Zapsala vedoucí učitelka MŠ Janíková Hana 

                                                          

                                                            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


