Výroční zpráva Mateřské školy
MŠ Svojšín je vesnická škola s jedním smíšeným oddělením a je jedinou MŠ v obci.
Je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Svojšín. Od září 2007 je umístěna v 1. patře budovy
ZŠ Svojšín čp. 35, kde má vyhrazené prostory upravené pro děti předškolního věku: hernu
spojenou s loţnicí, jídelnu společnou i pro ţáky ZŠ. V budově je moţno vyuţívat tělocvičnu.
Zahrada školy je vzdálena od budovy a bohuţel v uplynulém školním roce ji nebylo moţno
vyuţívat a to z důvodu nutných oprav zařízení důleţitých pro bezpečnost dětí.
V září 2010 se sešlo 15 dětí ve věku od 2,5 roku do 6 let. V říjnu byly přijaty 2 děti a celkový
počet vzrostl na konečné číslo 17.
V průběhu roku rodiče odhlásili 2 děti z důvodu stěhování rodiny.
Věkové sloţení třídy (říjen 2010) – 2,5 roku – 1 dítě
3-4 roky – 4 děti
4-5 let - 7 dětí
5-6 let - 5 dětí
S odkladem školní docházky školu navštěvují 2 chlapci ve věku 6 let.
Sloţení třídy:
říjen 2010
leden 2011
červen 2011

chlapci
9
7
8

děvčata
8
7
7

celkem
17
14
15

Průměrná docházka letošního školního roku v jednotlivých měsících:
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen

12 dětí
11 dětí
11 dětí
9 dětí
6 dětí
7 dětí
7 dětí
11 dětí
11 dětí
11 dětí

I v letošním školním roce se o bezproblémový chod školy stará stálý kolektiv pracovníků:
ředitel školy – Mgr. Jaroslav Cvrček
vedoucí učitelka – Ivana Klepsová
učitelka bez kvalifikace (dohlídávání dětí), kuchařka, uklízečka – Kateřina Karásková.
V průběhu roku 1x týdně v pondělí navštěvuje MŠ paní učitelka Věra Kestřánková, která se
věnuje dětem v oblasti hudební přípravy.
Kaţdé úterý navštěvují nejstarší chlapci z MŠ s kamarády ze ZŠ krouţek angličtiny, který
vede pan učitel Jaromír Landsmann.
V nabídce pro naše nejstarší byl i dramatický krouţek, do nějţ se přihlásil pouze jeden
chlapec.

V březnu 2011 byl vypsán zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2011/2012.
Zápisu se zúčastnili 4 zákonní zástupci se svými dětmi a se ţádostí o přijetí do MŠ od 1. 9.
2011. Všechna děvčata byla do MŠ přijata.
Zápisu do ZŠ Svojšín se zúčastnili čtyři chlapci a dvě děvčata. 1. září 2011 usedne do lavic
1. ročníku této školy 5 dětí, jedno děvče zůstává v MŠ s odkladem školní docházky.
Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program je funkční dokument naší MŠ s názvem „Pojď si se mnou hrát,
buď náš kamarád“. Dokument je pravidelně doplňován a aktualizován, tak aby byl neustálou
součástí bezproblémového chodu školy. ŠVP byl zpracován a schválen na dané podmínky
v srpnu roku 2008.
Hlavní dlouhodobé cíle:
1.
2.
3.
4.

vést ke zdravému životnímu stylu
úzce spolupracovat s rodinou
naučit děti vnímat přírodu jako nedílnou součást života
naučit děti začlenit se a žít ve společnosti

Tyto cíle byly plněny v průběhu všech činností v MŠ i mimo ni – akce školy – výlety do okolí
Svojšína se staršími kamarády ze ZŠ - návštěvy divadla, kina, společné výlety , návštěvy
umělců ve škole, akce pro rodiče, akce s rodiči, zapojení do kulturního dění v obci, zapojení
do různých typů soutěţí – výtvarné, tvořivé, sportovní.
Cíle byly podrobněji rozpracovávány do ročního Třídního vzdělávacího programu, který je
platný pouze na 1 školní rok a vţdy se upravuje dle věku, schopností, dovedností dětí a
podmínek školy. V programu se prolíná všech 5 oblastí rámcového programu pro MŠ.
V letošním školním roce TVP nesl název „Barevná klubíčka kocoura Modroočka“.
a byl rozdělen do 5 integrovaných bloků.
1. S kocourem Modroočkem do MŠ
2. Ţlutá nitka podzimu
3. Brrr… zima zebe i u nás
4. Jarní pohlazení
5. Sluníčko, ohřej nás maličko
Bloky byly rozpracovány do časově neomezených tematických celků:
1. S kocourem Modroočkem do MŠ
2. Ţlutá nitka podzimu
- Koulelo se jablíčko
- Podzim malířem
- Vyletěl si pyšný drak
- Počasí se mračí
3. Brrr…zima zebe i u nás
- Elce pelce, láry, fáry
- Aţ zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček
- Sněhuláci bambuláci
- Mrazík uličník
- Mrazík štípe
- Těšíme se na karneval
4. Jarní pohlazení
- Klíče k jaru
- Jarní květiny

- Hody, hody doprovody
5. Sluníčko, ohřej nás maličko
- Maminka má svátek
- Na zahrádce pod jabloní
- U babičky na dvorečku
- Rozloučení s předškoláčky
Po ukončení kaţdého bloku bylo písemně zpracováno hodnocení a z něj vycházející závěry
pro další činnosti.
Snaha učitelky byla naplňovat obsah jednotlivých témat rovnováţně plánovanými řízenými a
spontánními činnostmi. Řízené činnosti byly organizovány skupinově, individuálně. Frontální
činnosti se mi neosvědčily z důvodu rozdílného věku dětí jejich schopností, samostatností.
V srpnu 2011skončila platnost stávajícího Školního vzdělávacího programu, a proto byl
předloţen program nový s názvem„Veselá školka aneb jaro, léto, podzim, zima v naší
školce je nám prima“.
Podmínky ke vzdělávání jsou i nadále úzce vázané na finanční prostředky zřizovatele.
V letošním školním roce jsme díky zřizovateli získali významnou finanční podporu
v programu „Podpora rozvoje regionů“ na vybavení MŠ novým nábytkem. Součástí projektu
nazvaného „Školka v novém kabátě“ bylo téţ zařazení našich nejmenších. Paní učitelka si
s dětmi povídala o jejich představách o novém vybavení známých prostor. Děti svoje
představy přenesly téţ na papír - kreslily, tvořily koláţe. Vše bylo zachyceno na fotografiích a
spolu s úvodním slovem učitelky, výtvory dětí a finanční rozvahou bylo předáno pracovníkům
obecnímu úřadu, kteří projekt zpracovali. Společné úsilí se podařilo a peníze na vybavení
v celkové hodnotě 140 000,-Kč jsme získali. Obecní úřad se spolupodílí částkou 60 000,--Kč.
Celková výše dotace činí 200 000,--Kč.
V září 2010 jsme díky sponzorskému daru firmy pana Jaroslava Levého eLJot zakoupili
dětskou kuchyňku v hodnotě 10 000,-Kč.
V dalším roce bychom rádi získali pro děti oplocený prostor (hřiště, pískoviště), který bychom
mohli pouţívat při pobytu venku. Se zřizovatelem jiţ byly projednány další moţnosti při
úpravě zahrady u bývalé MŠ, která je zatím nevyhovující a pro malé děti nevyuţitelná
(rozbité pískoviště, průlezky).
V zimě jako vánoční dárek byly z rozpočtu školy zakoupeny nové hračky v hodnotě 5 000,-Kč.
Akce v průběhu školního roku:
Do programu byly zařazeny i akce mimo školu (např. výlety, návštěvy divadel), pro rodiče a
veřejnost (tvořivé díly, besídky).
- Podzim
- Přivítání dětí po prázdninách
- Výroba vlastního ovocného salátu z podzimního ovoce
- Zprostředkování nabídky dětských kníţek rodičům
- Vyhlášení soutěţe „Maminko, tatínku pojď si se mnou hrát“s tématem „Můj
podzimníček“
- Zařazení do programu „Bezpečná školka“
- Zprostředkování prodeje samolepek na charitativní účely občanského sdruţení CPKCHRPA na výcvik koní pro ústavy a léčebny
- Drakiáda
- Fotografování dětí s vánoční tématikou
- Návštěva divadla „Z Bedny“ ve škole s pohádkou „O Budulínkovi“

-

Tvořivá dílna pro děti a jejich blízké s vánoční tématikou
Zima
Mikulášská nadílka v MŠ

-

Pečení vánočního cukroví

-

Zdobení vánočního stromu na návsi

-

Vánoční besídka pro veřejnost v budově bývalé MŠ

-

Vánoční posezení u stromečku v MŠ s vánočním cukrovím od maminek, koledami a
dárečky

-

Zapojení do výtvarné soutěţe vyhlášené ZŠ a MŠ Stříbro s tématem „Moje nejmilejší
zvířátko“

-

Výlet na divadelní představení „Látané příběhy krejčíka Honzy“ představení s názvem
„Dovolená s krejčíkem Honzou“ do kulturního domu v Boru

-

Návštěva předškoláků v 1. ročníku ZŠ

-

Zapojení do dotačního programu – vybavení MŠ novým nábytkem

-

Výchovný koncert ve škole –„ Trampské písně“

-

Maškarní rej

-

Jaro

-

Návštěva pana Pohody a Soničky z divadla „Z Bedny“z Karlových Varů s pohádkou
„O sluníčku“

-

Výlet do Stříbra – kino Slavia, divadelní představení „Příběhy včelích medvídků“

-

Zprostředkování rodičům nabídku dřevěných hraček, knih pro děti

-

Tvořivá dílna pro děti a jejich blízké s velikonočním tématem

-

Fotografování dětí na závěr školního roku v okolí školy

-

Besídka pro veřejnost „Den matek“ – v budově bývalé MŠ

-

Výlet do Plzně – Planetárium, Dům pohádek

-

Oslava MDD – celodenní výlet do okolí Svojšína s opékáním buřtů, soutěţemi

-

Rozloučení s předškoláčkama – malá školková maturita, výlet do ZOO Plzeň

Sebevzdělávání

V průběhu prvního pololetí školního roku jsem se zúčastnila pouze jedné akce PC v Plzni
(odloučeného pracoviště Tachov) :
- 13. 12. – Burza nápadů, pojďte se inspirovat – zima, vánoce
Ostatní semináře byly z důvodu financí zrušeny.
V druhé polovině školního roku jsem navštívila dva semináře pořádané PC Plzeň a to:
- 10. 3. – Jóga v příbězích
4. 4. – Burza nápadů,pojďte se inspirovat – jaro,velikonoce (odl.prac.Tachov)
Sebevzdělávání probíhá průběţně samostudiem nových materiálů, vých.vzdělávacích
časopisů, internetových portálů a v neposlední řadě konzultací s učitelkami MŠ z jiných
zařízení, konzultacemi s učiteli ZŠ.
V průběhu školního roku je vyuţíváno studijní volno v době uzavření MŠ o prázdninách.
Spolupráce se sponzory
I v letošním školním roce pokračovala spolupráce se dvěma sponzory MŠ.
V září 2010 jsme díky sponzorskému daru firmy pana Jaroslava Levého eLJot zakoupili
dětskou kuchyňku.
Pracovníci firmy kompletně zajistili Mikulášskou nadílku pro celou školu včetně návštěvy
Mikuláše, čerta a anděla.
Dalším darem pro naše děti bylo financování autobusu na školní výlet do Plzně (návštěva
Planetária, Domu pohádek) a finanční zajištění oslavy MDD(celodenní výlet do okolí
Svojšína s opékáním buřtů a soutěţemi).
Druhým sponzorem MŠ byla firma pana Jaromíra Suchého, která se materiálně podílela na
odměnách v soutěţi „Můj Podzimníček“.
Spolupráce s rodiči
Spolupráce s rodiči probíhá zcela bezproblémově. V uplynulém školním roce se neobjevilo
ţádné negativní hodnocení ze strany rodičů vůči škole.
Kontakty mezi rodiči a pracovníky školy je moţné navozovat při předávání dítěte v ranních
nebo odpoledních hodinách nebo na předem domluvených schůzkách. Tento způsob se
v našich MŠ zatím neuplatňuje, vše potřebné jsme vyřešili jinými způsoby.
Vzájemné kontakty rodičů a pedagoga vyuţívají obě strany k předávání poznatků o dítěti, ke
společnému hledání metod, forem, prostředků, tak aby to bylo ku prospěchu při výchově
kaţdého jedince.
Rodiče nebo zák. zástupci jsou pravidelně a s předstihem informováni o veškerém dění v MŠ
a to vícero formami:
- rozhovorem rodiče a pedagoga při osobním jednání
- na nástěnkách – ve vestibulu školy-fotodokumentace z akcí školy
- v šatně - důleţité dlouhodobé informace (školní řád, provozní řád…)
- chodba u třídy-aktuální, kratkodobé informace (akce, stravné,
uzavření školy….)
- písemné vzkazy, telefonáty, SMS - pro dojíţdějící děti apod.
Rodiče se podíleli na akcích pořádaných školou – společně s dětmi se zúčastnili soutěţe
vypsané MŠ „Maminko, tatínku pojď si se mnou hrát“ s tématem „Můj podzimníček“.
V době adventu maminky napekly dětem domácí cukroví, které nám obohatilo vánoční
posezení u stromečku.
Po vypsání výtvarné soutěţe (ZŠ a MŠ Stříbro) v naší škole propukla velká nemocnost, ale
díky rodičům, kteří umoţnili svým dětem připravit výtvor doma, se mohlo zúčastnit více dětí.
Ochotné maminky pomohly svým dětem vytvořit masky na maškarní rej, kostýmy na
pohádku připravovanou na besídku ke Dni matek.

Během školního roku bylo pro rodiče a jejich děti připraveno několik aktivit
- zprostředkování kniţní nabídky pro děti, nabídky dřevěných hraček, samolepek na
charitativní účely
- moţnost účasti při Mikulášské nadílce, akcích pořádaných v rámci dopoledního
pobytu dětí ve škole, dětských výletů
- fotografování dětí – vánoční tématika, rozloučení se školním rokem
- vánoční, velikonoční tvořivá dílna
- besídky pro rodiče a veřejnost v budově bývalé MŠ – vánoční, Den matek
Velká účast rodičů jak pasivní (coby diváci), tak aktivní na akcích školy poukazuje na to, ţe
mají zájem o dění v naší MŠ a o vzájemnou spolupráci.
Spolupráce se ZŠ
Spolupráce je na dobré úrovni. Učitelé jednotlivých zařízení konzultují vých. vzdělávací
činnost v MŠ v souvislosti s návazností na školní výuku. Předávají si informace o dětech,
které do ZŠ nastoupí v září nebo jsou po odkladu školní docházky. Hledají společně metody,
formy a prostředky práce, které přispějí k bezproblémovému vývoji dětí v obou zařízeních.
Děti jsou dostatečně seznámeny s prostředím, kolektivem starších kamarádů a v neposlední
řadě i kolektivem pedagogů v ZŠ, čímţ je jim usnadněn plynulý přechod do 1. ročníku ZŠ.
Probíhají společné akce dětí obou zařízení. V letošním školním roce se děti těšily z těchto
společných setkání:
- děti se ZŠ se staly porotou tvořivé soutěţe „Maminko, tatínku pojď si se mnou hrát“
- návštěva divadla „Z Bedny“ – pohádky „O Budulínkovi“,“O sluníčku“
- tvořivé dílny – vánoční, velikonoční
- besídky – vánoční, Den matek
- výlet do Boru – div. představení „Látané příběhy krejčíka Honzy“
- návštěva předškoláčků v 1. ročníku ZŠ
- výchovný koncert ve škole „Trampské písně“
- výlet do Plzně – Planetárium, Dům pohádek

Zpracovala: Ivana Klepsová
vedoucí učitelka MŠ

