Hodnotící závěrečná zpráva o činnosti mateřské školy
ve školním roce 2011 – 2012
Mateřská škola měla v tomto školním roce opět jedno smíšené oddělení. Na tento školní rok
bylo celkem zapsáno 28 dětí. Z toho 20 chlapců a 8 děvčat. Předškoláků bylo 12, čtyřletých
dětí 8 a tříletých též 8. Odloženou školní docházku měly 4 děti. Starším dětem říkáme
"motýlci“ a mladším dětem "berušky“.
Průměrná docházka v tomto školním roce byla 20 dětí.
Vzdělávací program
Pracovali jsme nadále s naším vlastním vzdělávacím programem s názvem "Klíč k bráně do
světa", který splňuje požadavky z RVP. Byl však na tento školní rok nově aktualizován o
potřebné změny a doplňky. Vzdělávací nabídka je uspořádala nově 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.
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: „MYŠKA MAŠLIČKA“.
Již pátým rokem, vždy první den po prázdninách, tedy na začátku školního roku, přivítá děti
nový "kamarád", 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. Myška navíc moc ráda zpívala a tancovala, takže
u dětí rozvíjela i různé hudební dovednosti. Naučila je hodně písniček, tanečků. Tato
vymyšlená postava má též zpestřovat svými nečekanými návštěvami dětem běžné dny v naší
školce. Vymýšlí nejen pro děti, ale i jejich rodiče, různé, pěkné, zábavné akce. Děti měly
"Myšku Mašličku" moc rády. Byly nadšené, když je navštívila. Rády si s ní povídaly, hrály,
zpívaly, tancovaly atd.
I s její postavou byl spojen náš další doplňkový projekt: „Povídej pohádku", který každý rok
pro starší děti uskutečňujeme. Letos jsme do projektu zařadili i mladší děti. Rodiče projekt
též zaujal a vždy nutná spolupráce s nimi je bezproblémová. Starší děti si vybíraly, dle
vymyšleného rozpočítadla, krátké neznámé pohádky z KRABIČKY od MYŠKY MAŠLIČKY,
kterou se společně s rodiči doma naučily jednoduše, svými slovy, vyprávět. Nakreslily
k pohádce i obrázek. Mladší děti si zase vybíraly, též dle vymyšleného rozpočítadla,
z KUFŘÍKU od MYŠKY MAŠLIČKY rozstříhaný obrázek nějaké pohádkové postavičky. Obrázek
musely doma s pomocí rodičů složit, nalepit a vybarvit. V určený den přišla Myška Mašlička
do školky, poslechla si s dětmi připravenou pohádku, prohlídla si obrázek k ní i slepený
obrázek pohádkové postavičky. Samozřejmě, že děti pochválila a zaslouženě i odměnila. A
zase byly vybrány další děti.
V červnu se musela Myška Malička s dětmi rozloučit. Den to byl pro všechny jistě zajímavý,
neobvyklý a nezapomenutelný. Myška bydlela po celý rok totiž na půdě ve škole, tak nás tam

pozvala na návštěvu. Měla pro nás připraveny různé hry, plnění netradičních úkolů a další
překvapení. Hledali jsme i poklad! Na památku každý z dětí dostal medaili, z korálků
podtácek a čokoládový kornoutek.
Děti se s Mašličkou loučily nerady. Opět se nám tímto projektem potvrdilo, že pro děti to byl
velmi silný prožitek a nenásilná forma rozvíjení jejich osobnosti i ovlivňování jejich chování
v různých situacích. Vždy se ptají, nejen ony, ale i jejich rodiče, zaměstnanci školy: „Jaký
přijde kamarád do školky příští rok?“
Prevenci a nápravě vadné výslovnosti u dětí jsme se opět i v tomto školním roce věnovali ve
spolupráci s klinickým logopedem v Trutnově a se speciálním pedagogem v Náchodě, který k
nám jezdí vyšetřovat děti individuálně dle potřeby. Této oblasti se snažíme věnovat dostatek
času a na řečovou stránku dětí klademe značný význam v průběhu všech činností během
každého dne.
Kroužek anglického jazyka formou hry opět po celý školní rok pracoval. Starší děti ho mohly,
po dohodě s rodiči, jednou týdně navštěvovat. Děti dostávaly domů pracovní listy, aby rodiče
mohli sledovat, co se děti učí zároveň si s nimi slovíčka opakovat.
Kroužek keramiky pracoval v naší MŠ již třetím rokem, 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 zájem. Jsou rády, že v naší školce jsou dětem k jejich
rozvoji k dispozici. I děti jsou nadšené.
Předplavecká průprava dětí – dojížděli jsme opět do bazénu v Trutnově,
Zúčastnily se všechny děti. Letos poprvé jsme jezdili celkem 10x dvouhodinu,
s malou přestávkou na odpočinek a prohřátí.
Rodiče i děti byli rádi, že byl kurs prodloužen z 5 lekcí na 10 návštěv.
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 naslouchají jejich příběhům a poučení si
často dost podrobně opravdu pamatují.
 „Povídej pohádku“ - spojen s celoročním motivačním projektem - kamarádem, u dětí
rozvíjí slovní zásobu, mluvní projev, paměť atd. Letos poprvé jsme zapojily i mladší
děti, které dostaly za úkol skládanku pohádkové postavičky. Tento projekt je stále
zdařilý, u dětí velmi oblíben. Nutná spolupráce s rodiči je bez problémů. I jim se
projekt líbí.
 „Cvičení pro radost“ - v naší tělocvičně 1x v týdnu. Děti tělocvičnu navštěvují vždy
s nadšením. Využíváme ji i dle možností i při nepříznivém počasí místo pobytu venku.
I v tomto školním roce jsme v 2. polovině školního roku začali s předškoláky opět „MAXÍKA“stimulační propracovaný program (soubor pracovních listů) pro předškoláky a děti
s odloženou školní docházkou. Zapojeno do tohoto programu bylo 12 předškoláků (všichni),
z toho 4 děti s odloženou školní docházkou. Rodiče jsou za tuto přípravu na školu vděčni,
spolupracují a mají zájem, jak to jejich dítě zvládá.

Aktivity naší mateřské školy:
Září
 slavnostní otevření nového hřiště a běžecké dráhy u školy
 přivítání dětí po prázdninách a zároveň seznámení se s novým
 celoročním kamarádem MYŠKOU MAŠLIČKOU
 informativní SCHŮZKA S RODIČI
 zahájení našeho doplňkového projektu ALENKA ZDRAVUŠKA
 návštěva VÝSTAVY HUB v Úpici
 DIVADÝLKO s úsměvem - ve Rtyni: pohádka „Pejsek šel do školky“
Říjen
 „POHÁDKOVÁ FÁBORKOVANÁ“ – akce s paní knihovnicí z Obecní knihovny
 1. návštěva SOLNÁ JESKYNĚ v Trutnově (na přání rodičů 10 návštěv celkem)
 DIVADLO v Úpici – pohádka: „Jak se krotí princezna“
 KINO ve Rtyni: „Pásmo známých filmových pohádek“
Listopad
 DIVADÝLKO s úsměvem – ve Rtyni: pohádka „Krakonošova mlha“
 vystoupení všech dětí v KD v Batňovicích na akci: „SETKÁNÍ nejen S DŮCHODCI“
Prosinec
 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA ve školce
 návštěva KD v Havlovicích: „POHÁDKY TROCHU JINAK“
 návštěva kina ve Rtyni: „VÁNOČNÍ TANEČNÍ AKADEMIE“ (Bonifác)
 VÁNOČNÍ BESÍDKA ve školce: „Bim bam, Vánoce přicházejí“
 nadílka pod stromečkem od Ježíška ve školce
 návštěva divadla v Úpici – hudební pohádka „SNĚHURKA“ (taneční obor ZUŠ Úpice)
 návštěva p. Melicharové v MŠ – vánoční příběh: „PUTOVÁNÍ za HVĚZDIČKOU“
Leden
 začátek „PLAVÁNÍ“ v bazénu v Trutnově – všechny děti (poprvé 10lekcí – dvouhodina
s malou přestávkou na prohřátí)
 NÁVŠTĚVA předškoláků v 1. TŘÍDĚ v naší ZŠ
Únor
 návštěva OBECNÍ KNIHOVNY – téma „Barvičky“
 divadlo v Úpici - ,,PÍSNIČKOVÝ POŘAD J. UHLÍŘE“
 setkání s rodiči předškoláků ve školce - ,,MAXÍK“ (stimulační program, seznámení s ním)
 divadlo v Úpici - ,,TANEČNÍ AKADEMIE ZUŠ“
Březen
 návštěva Orelny ve Rtyni- ,,TANEČNÍ AKADENIE BALLARE“
 počátek našeho doplňkového projektu: „POVÍDEJ POHÁDKU“
 poslední 10. plavání
 DIVADLO v Úpici – pohádka: „O Víle Modrovlásce“



loučení se zimou: „VYNÁŠENÍ SMRTKY“ ve vesnici

Duben
 velikonoční hra: „HLEDÁNÍ VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA“ (dopoledne s dětmi na zahradě a
ve školce)
 návštěva KD v Batňovicích – pohádka „PERNÍKOVÁ CHALOUPKA“ (hrály děti z naší ZŠ)
 návštěva Městského sálu v Úpici - ,,VÝSTAVA MODELŮ VLÁČKŮ A LETADEL“
 KOUZELNÍK u nás ve školce
 návštěva KNIHOVNY v obci – téma: „Pohádky“
Květen
 vystoupení všech dětí v KD v Batňovicích na akci: „DEN MATEK „
 společné závěrečné fotografování dětí
 DIVADÝLKO s úsměvem- pohádka: „O pekaři Vilémovi“
 návštěva divadla v Úpici - ,,ČESKÝM ROKEM“ (vystoupení Sulihary – pásmo písní,
tanečků, básniček)
Červen
 DĚTSKÝ DEN v naší tělocvičně s ŠAŠKEM Trumpetkou
 VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ v obci – vystoupení 5našich dětí
 školní výlet: „BABIČČIN DVOREČEK“ u Náchoda
 ukončení „MAXÍKA“ s předškoláky (předání vysvědčení dětem)
 LOUČENÍ s celoročním kamarádem „MYŠKOU MAŠLIČKOU“
 rozloučení s předškoláky a jejich rodiči: „VŠE MÁ SVŮJ KONEC“

Spolupráce s rodiči
Byla 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, práce učitelek atd. Na společné
akce rádi vždy zavítali i prarodiče dětí. Jedna ochotná maminka nám ušila dobrovolně nové
sukýnky pro holčičky na vystoupení do KD. Aktivně se rodiče zapojili do sběru papíru, který
pravidelně společně se školou 2x ročně vyhlašujeme. Náš celoroční motivační projekt se i
rodičům opět líbil. Zajímali se už na konci školního roku, kdo se stane pro děti novým
„kamarádem“ v příštím školním roce místo Myšky Mašličky.
Spolupráce s naší ZŠ








V září společný program při slavnostním otevření nového školního hřiště.
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.
Společná akce „Kouzelník ve školce“.
Návštěva divadelního představení, pohádky v KD, kterou sehráli žáci naší ZŠ.
Společná doprava na plavání a jiné kulturní akce v okolí.

Pracovníci MŠ
Ředitelka ZŠ a MŠ - Mgr. Miloslava Pavlová
Vedoucí učitelka MŠ - Blanka Suchánková (úvazek 100%)
Učitelka MŠ - Pavla Červeňáková (úvazek 100%)
Uklizečka MŠ - Petra Rýdlová (úvazek 100%)
Vedoucí kuchyně ZŠ a MŠ - Hana Hoření
Kuchařky ZŠ a MŠ - Anna Majerová, Marcela Volfová

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:
Blanka Suchánková
 BUDEME MÍT ŠKOLÁKA
 PRAKTICKÉ RADY PRO UČITELKY MŠ
 PRÁVNÍ VĚDOMÍ UČITELKY MŠ
 PSYCHICKÉ PŘÍČINY NEMOCI DĚTÍ
Pavla Červeňáková
 DĚTSKÁ KRESBA
Kromě seminářů nacházely poznatky i v odborné literatuře, pravidelně pročítaly odebírané
odborné časopisy – Informatorium, Učitelské noviny, Rodina a škola.
Souvislé pedagogické praxe v naší m:
Markéta KREJČOVÁ - studentka Vysoké pedagogické fakulty v Brně (3. závěrečný ročník
Bakalářského studia, 3 týdny) a Nikola SÁDOVSKÁ – studentka 4. ročníku SPgŠ v Nové Pace (4
týdny).
Přijetí nových dětí do mateřské školy
Zápis do MŠ v Batňovicích na nový školní rok 2012/2013 proběhl od 16. do 20. května 2012.
Nově bylo přijato11 dětí. Nebylo přijato 5 dětí. Do ZŠ odchází 11 dětí. Jedno dítě má odklad
školní docházky. Na nový školní rok 2012/2013 máme 28 zapsaných 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.
Za MŠ Blanka Suchánková.
V Batňovicích dne 8. 7. 2012

