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Vlastní hodnocení školního roku 2019-2020 v PMŠ Hrádek
Mateřskou školu ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo celkem 28 dětí ve věku od 2 do 7 let
(jeden chlapec odložená školní docházka). Zápisu do 1. třídy se z naší mateřské školy zúčastnilo 8 dětí,
všech 8 dětí bylo přijato ředitelem do Základní školy, nikdo z rodičů nežádal o odklad povinné školní
docházky.
Během celého školního roku jsme pracovaly podle ŠVP, snažily jsme se vytvořit zajímavé činnosti
ve školce i venku. K dětem jsme přistupovaly svědomitě, individuálně a empatický.
Personální a pedagogické zajištění
Provoz PMŠ zajišťovaly:
o Mgr. Eva Nemec
o Maryla Kozera
o Kateřina Kozielová
o Wanda Konderlova
o Anna Szanderová

– vedoucí učitelka PMŠ
– učitelka PMŠ
– učitelka PMŠ
– asistent pedagoga
školnice

Přehled akcí konaných v průběhu školního roku 2019-2020
Výuka v MŠ probíhala podle ŠVP „Ekoludki“ se zaměřením na environmentální výchovu nejmenší
generace. Velkou část tvořily dvouleté děti, co vyžadovalo speciální přístup pedagogů, kterým pomáhal
školní asistent financovaný ze zdrojů ESF VVV Šablony II.
Každé ráno se všechny děti scházely v dolní herně. Po svačině v 9,00 hod se na řízenou činnost děti
rozdělovaly do dvou tříd. Třída ,,Berušek“ (předškolní děti a starší střední děti) pracovala v horní herně,
která zároveň plnila po obědě funkci ložnice. ,,Včelky“ - mladší děti zůstávaly v dolní herně. Děti tak do
pobytu venku pracovaly zvlášť ve svých třídách.
Průběh vzdělávání vycházel z Třídního vzdělávacího programu. Jednotlivá podtémata nebyla časově
omezena a umožňovala zachování nezbytně nutných podmínek k respektování individuality dítěte a věku
dítěte. Snahou učitelek bylo naplňovat obsah plánů činnostmi řízenými i spontánními tak, aby byly
v rovnováze. Některé řízené činnosti byly organizovány skupinově, jiné frontálně, často probíhaly formou
integrovaných celků. Učitelky využívaly především takových metod, které vedly k získání vlastního
prožitku z dané činnosti a byly v souladu s vývojovými specifiky dětí. Děti mají pozici partnera, mají
dostatečný prostor pro komunikaci.
Děti jsou vedeny ke kladnému přístupu k přírodě. Během roku pozorují změny, které nastávají v
přírodě.
Mezi učitelkami i dětmi panoval partnerský, kamarádský a vstřícný postoj, ve třídách byla tvořivá,
přátelská atmosféra. Učitelky vedly děti ke vzájemnému respektu a toleranci, vychovávaly děti
k pozitivnímu vztahu k hračkám a veškerému vybavení, k úctě k lidem kolem sebe a ke svému okolí.
Nadále byla věnována pozornost správné výslovnosti, která je velmi důležitá.
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
coronaviru na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu
30 dnů. Tento stav se později prodloužil do 24. května 2020 r. V souvislosti s tímto usnesením zřizovatel
uzavřel PMŠ od 17. 3. 2019 Z tohoto důvodu jsme zřídily emailovou adresu, kde jsme posílaly pro
potřeby rodičů i dětí návrhy a nápady na činnosti doma, které byly shodné z TVP.
25. 05. 2020 byla MŠ znovu otevřena za přísných hygienických podmínek, které byly školním
personálem striktně dodržovány.
Nadále byla věnována pozornost správné výslovnosti, která je velmi důležitá.
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Dne 01. 06. 2020 – nás navštívila KHS z důvodu navýšení kapacity v MŠ z 28 dětí na 30 dětí.
Mateřská škola organizovala v průběhu školního roku mnoho zajímavých akcí pro děti i rodiče:
( z důvodů pandemie se všechny naplánované akce nepodařilo zorganizovat)
Září:





Zahájení školního roku
Putování po mateřské školce a hrátky na školním hřišti
Procházka do Belka
Beseda s panem hajným Suškou

Říjen:






Divadlo v Jablunkově ,, Teatr Lalek Bajka – Żabek i Ropuch“
Podzimní dílničky v DDM v Bystřici
„Den brambory”- tématicé soutěže v MŠ i venku
Společné pečení brambor
V rámci pobytu venku pouštění draků

Listopad:
 Procházka na hřbitov, zapálení svíčky
 Výlet vlakem do kina do Bystřice
 Delší procházka do lesa
 Zhlédnutí výstavy v Centrum volného času v Hrádku
 Vánoční dílničky v DDM v Bystřici
 Beseda s panem zubařem Ondraszkem
Prosinec:
 Mikulášská nadílka - Mikuláš s čertem a andělem v PMŠ
 Setkání s Mikulášem před obcí
 předsváteční setkání s rodiči v Centrum volného času - ,,Po kolędzie z pasterzami i owieczkami“
 Výroba vánočních přání a pečení cukroví
 Zdobení vánočního stromečku w PMŠ
 Koledování u stromečku- vánoční besídka v MŠ

Leden:
 Tři Králové- blahopřání
 Plavecký výcvik pro děti
 Zimní Olympiáda v DDM v Bystřici
Únor:
 Dětský karneval v MŠ
 Lyžařský kurz pro děti – Malina skischool Bukovec byl zrušen
 Plavecký výcvik
Březen:
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Plavecký výcvik
17. 3. 2020 uzavření PMŠ z důvodu pandemie Coronaviru

Duben:
 Zápisy do 1. třídy bez přítomností dětí i rodičů
Květen:
 Zápisy do PMŠ bez přítomností dětí, doručení potřebných dokumentů
 25. 5. 2020 znovuotevření PMŠ
Červen:
 Rozloučení s předškoláky a pasování na školáky
 Focení na tablo
Červenec:
 2 týdny MŠ otevřená v ZŠ, v MŠ začátek rekonstrukce kuchyně a jídelny.

Materiálně technické vybavení
Neustále se snažíme dostupnými prostředky o vylepšování vnitřního interiéru školy, aby se zde děti
cítily dobře a bezpečně a měly volný přístup do hracích koutků a i k hračkám. Pro děti předškolního věku
je potřebné neustále vytvářet odpovídající podmínky ve třídách a ostatních prostorech školky a doplňovat
nový didaktický materiál a hračky pro jejich všestranný rozvoj. Dolní třída byla vybavená interaktivní
tabulí, byla nově vymalována. Dolní třída byla nově vymalována. Stěny v MŠ byly obohaceny
malovanými skřítky.
O prázdninách máme v plánu provádět rozsáhlou rekonstrukci kuchyňky a jídelny. Kuchyňka bude
vybavená novou kuchyňskou linkou, myčkou, lednicí, v plánu je i nová vestavěna skříň do jídelny. Máme
v plánu zesvětlení obložení na chodbě horního patra i ve třídě. Horní třídu chceme přizpůsobit malým
dětem.
Z důvodu fungování dvou tříd, chceme zakoupit nové hračky a didaktické pomůcky, knížky, atd.
Spolupráce s rodiči
Informování rodičů o dětech probíhalo individuálně dle potřeby při denním kontaktu, na schůzkách a
společných setkáních. Důležité informace a aktuální zprávy byly k dispozici na informační nástěnce
v šatně. Velmi přínosná jsou pro nás neformální setkání rodičů s dětmi při společných školních i
mimoškolních akcích.
Pro rodiče rovněž organizujeme besedy, avšak v tomto roce z důvodu coronavirové pandémie se nám
nepodařilo uskutečnit žádnou besedu pro rodiče. V záři proběhla informační schůzka a v prosinci
předvánoční besídka.

4

Závěr
Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků











stále se zvyšující nabídka zajímavých mimoškolních akcí
individuální přístup k žákům
příprava žáků na přechod do ZŠ
členění prostor MŠ na herní koutky a podpora individuality dítěte
logopedická prevence
plavecký výcvik
lyžařský kurz
sportovní aktivity
recitační soutěže
spolupráce učitelek

Oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit


nadále poskytovat rodičům odborné články a knihy s tématikou výchovy a přípravy dětí na
vstup do školy






besedy s odborníky – spolupráce s PPP, logopedickou poradnou, lékařem ….
nedostatečná velikost herny
vybavení heren
schůzky s rodiči

Návrh opatření

doplnit školní knihovnu

doplnit didaktický obrázkový materiál

dovybavení tříd – hračky, didaktické pomůcky pro mladší děti

dovybavení, zesvětlení horních prostor

více seznamovat veřejnost s výsledky vzdělávání v MŠ

vytvořit zázemí pro zaměstnance MŠ

dále zkvalitňovat materiální podmínky, doplnit pomůcky pro tělovýchovné aktivity v MŠ

V Hrádku 26. 6. 2020
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…………………………………………….
Mgr. Eva Nemec
vedoucí učitelka MŠ

