HODNOTÍCÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ
ve školním roce 2013 – 2014
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mateřská škola měla v tomto školním roce opět jedno smíšené oddělení.
Na tento školní rok bylo celkem zapsáno 28 dětí, z toho 18 chlapců a 10 děvčat. Předškoláků
bylo letos hodně (více jak polovina dětí) 15, čtyřletých dětí 8, tříletých 5.
Odloženou školní docházku měly 3 děti.
Starším dětem stále říkáme ,,motýlci“ a mladším dětem ,,berušky“.
Průměrná docházka v tomto školním roce byla 23 dětí.
Vzdělávací program
Pracovali jsme nadále s naším vlastním vzdělávacím programem s názvem "Klíč k bráně do
světa", který splňuje požadavky z RVP. Vzdělávací nabídka je uspořádala do 4 integrovaných
bloků: Já a moje okolí, Živá a neživá příroda, Planeta Země, Je nám dobře na světě. Na tyto
bloky navazují hlavní tematické okruhy, které se pak rozvádějí do dílčích témat. Nabídkou
různých, pestrých činností se pak naplňovaly očekávané výstupy ze všech pěti vzdělávacích
oblastí z RVP - biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a
environmentální.
Na závěr každého tematického celku proběhla i písemně jeho evaluace, na jejichž výsledky
navazovala další vzdělávací činnost. Vše je uvedeno v TVP a též i v třídní knize, do které
zapisujeme hodnocení každého dne.
Provádělo se i průběžné sledování a vyhodnocování individuálního rozvoje a učebních
pokroků u každého jednotlivého dítěte. Dle individuálních potřeb jsme tyto poznatky
písemně zaznamenávali do osobních složek dětí.

Náš celoroční motivační projekt byl v tomto roce nazván: ,,ŽABKA BUBLINKA“
/ v druhé polovině roku přibyl ,,Vodníček Šupinka“ /
Již sedmým rokem, vždy první den po prázdninách, tedy na začátku školního roku, přivítá děti
nový ,,kamarád“ / učitelka v přestrojení /, který se stane pro děti po celý školní rok milým,
hodným, moudrým kamarádem. Cílem těchto projektů je vždy hlavně utváření u dětí
kladných povahových vlastností, podporovat jejich fyzickou i psychickou pohodu v dětském
kolektivu, rozvíjet tolik potřebné komunikativní dovednosti u dětí a jiné. Tato vymyšlená
postava též svými nečekanými návštěvami zpestřuje dětem běžné dny v naší školce.
Děti si Bublinku brzy hodně oblíbily, moc se na její návštěvy těšily, získaly si k ní kladné citové
pouto. V druhé polovině školního roku žabka dětem přivedla svého kamaráda od rybníčku :
,,VODNÍČKA ŠUPINKU“. Děti měly radost, že už mají dva velké kamarády. Těšily se, kdo a kdy je
přijde navštívit, něčím překvapit. Nejraději měly, když přišli oba spolu. Velmi je zmotivovali na
vystoupení do Kulturního domu v Batňovicích s názvem ,,Školka žabiček a vodníčků“.
Nacvičování skoro hodinového programu šlo dětem překvapeně rychle. Vždy se těšily, až
budou zase trénovat, a to i ti nejmenší. Je to zajisté tím, že je motivují jejich oblíbení
celoroční kamarádi, rádi jsou v jejich blízkosti a chtěli nejen jim udělat radost, ale překvapit
rodiče a veřejnost v obci. To se jim opravdu povedlo. Ohlasy na vystoupení byly velmi kladné.
Vystupovali jsme ještě dvakrát dopoledne i pro děti z okolních školek.

S touto postavou z motivačního projektu je každý rok spojen i náš další doplňkový projekt:
,,Povídej pohádku“ ( starší děti ), ,,Slož skládanku“ ( mladší děti ).
Je vždy nutná spolupráce s rodiči, která byla bezproblémová. Starší děti si vybíraly, dle
vymyšleného rozpočítadla, krátké neznámé ,,POHÁDKY Z HRNÍČKU ŽABKA BUBLINKY“. Doma
se pak vybrané dítě za pomocí rodičů naučilo jednoduše, svými slovy, vyprávět určenou
pohádku. Nakreslilo k ní i obrázek. Mladší děti si zase vybíraly, též dle jiného, vymyšleného
rozpočítadla, SKLÁDANKU Z KUFŘÍKU OD ŽABKA BUBLINKY“. Rozstříhaný obrázek nějaké
pohádkové postavičky pak musely doma s pomocí rodičů složit, nalepit a vybarvit. Starší
,,berušky“ se měly ještě naučit k dané postavičce krátkou básničku. V určený den přišla
Bublinka do školky, poslechla si s dětmi připravenou pohádku, prohlídla si obrázek,
zkontrolovala i slepený obrázek pohádkové postavičky, vyslechla básničku. Samozřejmě, že
děti nezapomněla pochválit a zaslouženě i odměnila každého pochvalným listem, vyrobeným
malým dárečkem-magnet žabičky. Postupně byly rozpočítadlem vybrány všechny děti.
Předškoláků bylo letos hodně, takže se nám tento projekt dost časově protáhl. Vůbec to však
nevadilo, byl součástí i jiných zvolených témat.
V červnu se i žabka a vodníček museli s dětmi rozloučit. Loučení bylo spojeno i s celodenním
výletem do Mlýna Dřevíčka u Hronova. Den jsme si všichni moc užili, počasí sluníčkové. Děti v
okolí mlýna hledali poklad, ve kterém měly od ,,celoročních kamarádů“ každý dáreček na
památku.
Děti se s Bublinkou a Šupinkou nerady loučily. Opět se nám tímto projektem potvrdilo, že pro
děti to byl velmi silný prožitek a nenásilná, přirozená forma rozvíjení jejich osobností i
ovlivňování jejich chování v různých situacích. Takže s tímto motivačním projektem budeme
určitě pokračovat i v dalším školním roce. Vždyť i u zápisu nových dětí se na něj ptali rodiče,
že o něm ví, obdivují ho a ptají se, jakého kamaráda budou mít jejich děti, až v září do naší
školky nastoupí. Ale to ještě nevíme.... určitě nás však i ohlasy rodičů motivují, aby ,,nový
kamarád“ byl poutavý, zajímavý, oblíbený.

Prevenci a nápravě vadné výslovnosti u dětí jsme se opět i v tomto školním roce věnovali, ve
spolupráci se speciálním pedagogem v Trutnově, který k nám jezdí vyšetřovat děti
individuálně dle potřeby. Této oblasti se snažíme věnovat dostatek času a na řečovou stránku
dětí klademe značný důraz v průběhu všech činností během každého dne. Dle možností ,
téměř každý den, zařazujeme preventivní logopedické rozcvičky u všech dětí.
Kroužek anglického jazyka formou hry opět po celý školní rok pracoval. Po dohodě s rodiči ho
mohly děti, jednou týdně navštěvovat. Děti dostávaly domů pracovní listy, aby rodiče mohli
sledovat, co se děti učí, zároveň si s nimi slovíčka opakovat. Závěrečná hodina byla ukázková
pro rodiče. Lektorka, Renata Francová, k nám dojížděla z Lázní Bělohrad, tak jako i do školek v
našem okolí.
Kroužek keramiky v naší MŠ opět pracoval, ve spolupráci s Domem pod jasanem ve
Voletinách. Jednou měsíčně jej, po dohodě s rodiči, navštěvovaly starší děti. Hotové výrobky
si po vypálení vždy odnesly domů.

O oba kroužky je ze strany rodičů stále velký zájem. Jsou rády, že jsou dětem v naší školce
k jejich rozvoji k dispozici. I děti jsou nadšené.
Výukové programy na počítačích pro předškoláky – ve spolupráci s naší ZŠ byla letos tato
aktivita v naší školce nově zařazena. Jednou týdně, po zkráceném odpoledním odpočinku, šly
děti ve dvou menších skupinkách pracovat s p.učitelkou ze ZŠ, Silvií Možíšovou, do učebny s
počítači. Ve výuce byly zařazovány různé vzdělávací programy, určené právě předškoláků, aby
si hravou formou upevňovaly potřebné vědomosti a dovednosti před vstupem do základní
školy. Někdy p. učitelka s dětmi využila i interaktivní tabuli ve třídě. I ta děti velmi bavila a
zároveň se seznamovaly i s ní.
V této výuce bychom rádi pokračovali i nadále, neboť má jistě svůj nemalý význam, děti
bavila a rodiče ji uvítali.
Předplavecká průprava dětí – dojížděli jsme opět do bazénu v Trutnově,
Zúčastnily se všechny děti. Letos jsme jezdili opět celkem 10x dvouhodinu,
s malou přestávkou na odpočinek a prohřátí. Potvrdilo se nám, že 5návštěv by bylo opravdu
málo. Pokroky jsou u dětí opravdu větší, jasně viditelnější, než-li když se jezdilo pouze 5x.

Doplňkové projekty naší MŠ – podrobně viz TVP naší MŠ
- ,,Alenka Zdravuška“- preventivní program o ochraně zdraví a bezpečí u dětí.
Alenka je maňásek, u dětí velmi oblíbená, pozorně vždy naslouchaly jejím
příběhům a poučení si často dost podrobně pamatovaly.
- ,,Povídej pohádku“- spojen s celoročním motivačním projektem-kamarádem,
u dětí rozvíjí slovní zásobu, mluvní projev, paměť atd.
Děti se těší, s nadšením plní zadaný úkol ve spolupráci s rodiči.
- ,,Cvičení pro radost“ - v naší tělocvičně 1x týdně
Děti tělocvičnu navštěvují vždy s nadšením.
Využíváme ji dle možností i při nepříznivém počasí, jako náhradu, za pobyt venku.

Letos jsme již na počátku října s dětmi začali opět pracovat s ,,MAXÍKEM“- stimulační
propracovaný program / soubor pracovních listů / pro předškoláky a děti s odloženou školní
docházkou. Zapojeno do tohoto programu bylo všech 15 předškoláků, z toho tři děti s
odloženou školní docházkou.
Rodiče jsou za tuto přípravu na školu vděčni, spolupracují a mají zájem, jak to jejich dítě
zvládá.
Maxíka jsme opět začali společnou schůzkou s rodiči a dětmi. Účelem je seznámit rodiče s
tímto programem, jeho významem a průběhem. Vyzkoušeli si i se svým dítětem názorně, dle
pokynů učitelky, určité důležité věci a zdařile si splnili i první úkol.
Počátek Maxíka už začátkem školního roku je určitě lepší. Dříve jsme ho zařazovali až v druhé
polovině školního roku, po zápise do ZŠ. V dalším roce začneme zase v září, neboť na splnění
všech úkolů je vhodné mít dostatek času.

Aktivity naší mateřské školy:
ZÁŘÍ - přivítání dětí po prázdninách a zároveň seznámení se s novým
celoročním kamarádem ,,ŽABKOU BUBLINKOU“
- informativní SCHŮZKA S RODIČI
- počátek našeho doplňkového projektu ,,ALENKA ZDRAVUŠKA“- DIVADÝLKO ve Rtyni: ,,Krakonošova houbovka“
- počátek KERAMIKY
- LOUTKOVÉ DIVADLO v Úpici: ,,O pejskovi a kočičce“
ŘÍJEN - ,,POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ“ - procházka s paní knihovnicí ( úkoly )
- počátek ,,MAXÍKA“ s předškoláky / se schůzkou s rodiči /
- VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v obci na úřadě – 5dětí vystupovalo
- počátek ANGLIČTINY pro přihlášené starší děti
- počátek VYÚKY NA POČÍTAČÍCH v ZŠ pro předškoláky
- ,,HRÁTKY S PODZIMNÍČKEM“ - zábavné odpoledne pro děti a rodiče
- vyšetření dětí speciálním pedagogem ,,LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ“
LISTOPAD - návštěva v ZŠ Lány v Úpici - ,,PEČENÍ MARTIŇÁKŮ“
- ,,TANEC SE PSY“ - ukázka dvou vycvičených pejsků
- návštěva OBECNÍHO ÚŘADU v Batňovicích
- návštěva ,,HASIČCKÉ ZBROJNICE“ v Batňovicích
PROSINEC - návštěva OBECNÍ KNIHOVNY s programem o adventu pro děti
- ,,MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“ ve školce
- ,,POPELKA“ - hudební pohádka tanečního oboru ZUŠ v Úpici
- ,,O ZTRACENÉ KOLEDĚ“ - vystoupení dětí z MŠ a ZŠ v Havlovicích v KD
- ,,ROZTANČENÉ VÁNOCE“ - taneční školička Bonifác ve Rtyni
- ,,VÁNOČNÍ NADÍLKA“ ve školce pod stromečkem
- návštěva v naší ZŠ – pásmo písní, básní žáků u stromečku
LEDEN - začátek ,,PLAVÁNÍ“ v bazénu v Trutnově – všechny děti
/ 10 lekcí – dvouhodina s malou přestávkou na prohřátí /
- návštěva předškoláků v 1.TŘÍDĚ v naší ZŠ
ÚNOR - ,,TANEČNÍ AKADEMIE“ ve Rtyni - Ballare
- ,,NENÍ DRAK JEKO DRAK“ divadlo v Úpici
- návštěva KNIHOVNY v obci s poučným programem pro děti / tvary a barvy /
- poprvé ve školce nový kamarád žabky Bublinky – VODNÍČEK ŠUPINKA
BŘEZEN - počátek projektu ,,POVÍDEK POHÁDKU“ a ,,SLOŽ SKLÁDANKU“
- ,,TANEČNÍ AKADEMIE“ v Úpici v divadle – žáci ZUŠ
DUBEN - ,,ŠKOLKA ŽABIČEK A VODNÍČKŮ“- vystoupení dětí v KD v Batňovicících
/ pro rodiče a veřejnost, 2x dopoledne pro okolní MŠ /
- poslední 10. plavání v bazénu v Trutnově
- návštěva v naší ZŠ -promítání fotografií ze společného výletu do ZOO

- ,,HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA“ - zábavná hra pro děti v MŠ
- ,,UKÁZKA ŽIVÝCH HADŮ“ ve školce
- návštěva VELIKONOČNÍ VÝSTAVY v KD v obci
- ,,LET DO VESMÍRU“ - zábavná hra pro děti venku ke svátku Den Země
- ,,VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ na úřadě v obci / 5 dětí /
KVĚTEN - konec projektu ,,Povídej pohádku“
- závěrečné společné fotografování
- ,,DOKTORSKÁ POHÁDKA“ v KD v obci – žáci naší ZŠ
- Zápis nových dětí do MŠ
- ,,SKÁKACÍ HRAD“ v Úpici v MŠ / na pozvání/
- výlet vláčkem do Trutnova na ,,DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ“ v MŠ
- odborné ,,OČNÍ VYŠETŘENÍ“ u dětí, se souhlasem rodičů
ČERVEN - oslava DNE DĚTÍ v naší tělocvičně- zábavné dopoledne
- ukázková hodina angličtiny pro rodiče
- návštěva předškoláků opět v naší ZŠ
- ,,BAREVNÝ TÝDEN“ ve školce
- školní výlet do ,,MLÝNA DŘEVÍČKA“ u Hronova a zároveň rozloučení s celoročními
kamarády se žabkou a vodníčkem
- ukončení ,,MAXÍKA“ s předškoláky / předání vysvědčení dětem /
- ,,LOUČENÍ SE ŠKOLKOU“ - s předškoláky a jejich rodiči
- SPANÍ PŘEDŠKOLÁKŮ VE ŠKOLCE – zábavný program plný překvapení pro děti,
s výletem do Úpice na zmrzlinový pohár na povoze s koňmi

Spolupráce s rodiči
Byla i v tomto školním roce velmi dobrá. Rodiče měli zájem o dění ve školce. Pravidelně byli
informováni o činnostech s dětmi, o připravovaných akcích. Kdykoliv po dohodě s učitelkou
mohli zavítat do školky, mít jakoukoliv připomínku nebo dotaz týkající se jejich dítěte atd.
Na společné akce rádi vždy zavítali i prarodiče dětí. Mile nás překvapila nemalá účast tatínků
na ,,Velikonočním skotačení s tatínky“. Aktivně se rodiče zapojili do sběru papíru, který již
pravidelně společně se školou 2x ročně vyhlašujeme.
Na vystoupení do KD ochotně dětem pořídili potřebné zelené oblečení na žabičky a kostýmy
vodníků nejmenším dětem.
Vždy se najdou ochotné maminky, které nám na požádání upečou pro děti na určenou akci
koláč, buchty, dort atd.
Výborně rodiče spolupracovali i při našem doplňkovém projektu ,,Povídej pohádku“ (starší
děti) a ,,Slož skládanku“ (mladší děti).
Náš celoroční motivační projekt se i rodičům opět líbil, jsou za něj rádi. Zapojovali se ochotně
a sami přicházeli i s nápady.
Zajímali se už na konci školního roku, kdo se stane pro děti novým ,,kamarádem“ po
prázdninách, místo žabky a vodníčka.

Spolupráce s naší ZŠ
Po celý školní rok – výukové programy na počítačích pro předškoláky.
Na Vánoce společné posezení u stromečku ve škole s programem dětí.
Návštěva předškoláků v 1. třídě před zápisem do ZŠ.
Spolupráce při konání zápisu do ZŠ.
Ukázkové hodiny pro děti, které budou od září navštěvovat naší ZŠ.
Společný výlet předškoláků se žáky do ZOO Dvůr Králové nad Labem.
Pracovníci MŠ
Ředitelka ZŠ a MŠ - Mgr. Radomíra Šolcová
Vedoucí učitelka MŠ - Blanka Suchánková /úvazek 100%/
Učitelka MŠ - Pavla Červeňáková /úvazek 100%/
Uklízečka MŠ, dohled při odpočinku dětí - Petra Rýdlová
Vedoucí školní jídelny - Hana Hoření
Kuchařky - Anna Majerová, Marcela Volfová -v listopadu ukončen pracovní poměr, od ledna
nastoupila nová kuchařka, paní Iva Prouzová
Vzdělávání učitelek MŠ
Obě učitelky mají odbornou kvalifikaci, SPgŠ Nová Paka.
Během školního roku se zúčastnily různých vzdělávacích seminářů. Získané poznatky z nich si
vždy vzájemně předávaly a konzultovaly. Snažily se jich co nejvíce využít v praxi.
Semináře, kterých se učitelky v tomto školním roce zúčastnily:
Suchánková Blanka - ŘÍZENÍ KVALITY MŠ
- JAK SE RADOVAT A ODPOČÍVAT S DĚTMI
- VLIV ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍ NA DÍTĚ
Červeňáková Pavla - zájem o semináře měla, ale vždy byly buď zrušeny, nebo ona se
z provozních důvodů nemohla zúčastnit.
Kromě seminářů nacházely poznatky i v odborné literatuře, přečetly i některé doporučené
knihy /Portál/. Pravidelně pročítaly odebírané odborné časopisy – Informatorium .
Souvislá pedagogická praxe v naší MŠ :
Eva HORÁČKOVÁ - studentka 1. ročníku SOPgŠ v Nové Pace / 2 týdny /
Přijetí nových dětí do mateřské školy
Zápis do MŠ v Batňovicích na nový školní rok 2013/2014 proběhl
dne 22.května 2014. Nově bylo přijato 14 dětí. Nebyly přijaty 3 dětí.
Do ZŠ odchází 14 dětí. Pouze jedno dítě má odklad školní docházky.
Na nový školní rok 2014/2015 máme opět zapsáno 28 dětí.
Internetové stránky školy
Stále máme společně se ZŠ své internetové stránky, na kterých aktuálně ve zprávičkách
informujeme veřejnost o našich aktivitách.
Součástí je i fotokronika z činnosti naší mateřské školy.
Adresa našich internetových stránek: www.zsbatnovice.wz.
V Batňovicích, dne 10.7.2014

Za MŠ Blanka Suchánková

