Závěrečná hodnotící zpráva o činnosti mateřské školy
ve školním roce 2008/2009
Mateřská škola měla v tomto školním roce opět jedno smíšené oddělení. Na začátku roku bylo
zapsáno celkem 23 dětí. Z toho 14 chlapců a 9 děvčat. Předškoláků bylo 7, čtyřletých dětí 7,
tříletých dětí 9. Během školního roku se však 2 děti odhlásily, ale 5 dětí se zase přihlásilo.
Počet dětí tak stoupl celkem na 26. Odloţenou školní docházku měly 4 děti, zejména pro
celkovou nezralost.
Průměrná docházka v tomto školním roce je 17 dětí. V měsíci únoru byla velká nemocnost
dětí (chřipkové virózy).
Vzdělávací program
Pracovali jsme nadále s naším vlastním vzdělávacím programem s názvem „Klíč k bráně do
světa“, který splňuje poţadavky z RVP. Vzdělávací nabídka je uspořádala do třech tzv.
integrovaných bloků: rok v přírodě, svět kolem nás, já mezi lidmi. Na tyto bloky navazovaly
hlavní tematické okruhy, které se pak rozváděly do dílčích témat a podtémat. 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 kaţdého tematického celku proběhla i písemně jeho evaluace, na jejichţ
výsledky navazovala další vzdělávací činnost. Vše je uvedeno v třídním vzdělávacím
programu.
Provádělo se i průběţné sledování a vyhodnocování individuálního rozvoje a učebních
pokroků u kaţdého jednotlivého dítěte. Dle individuálních potřeb jsme písemně
zaznamenávali do osobních sloţek dětí.
Celoročně jsme se opět věnovali prevenci a nápravě vadné výslovnosti u dětí ve spolupráci
s klinickým logopedem v Trutnově a se speciálním pedagogem v Náchodě, který k nám jezdí
vyšetřovat děti individuálně dle potřeby. Počet dětí, které mají problémy s řečí, stále vzrůstá.
Snaţíme se proto této oblasti věnovat dostatek času a na řečovou stránku dětí klademe značný
význam v průběhu všech činností během kaţdého dne.
Kroužek anglického jazyka formou hry opět u nás po celý školní rok pracoval. Starší děti,
které nemají tak výrazné problémy s řečí, ho mohly po dohodě s rodiči navštěvovat. Vedla ho
opět paní učitelka z naší ZŠ – Petra Krejzlová. Děti i rodiče byli spokojeni.
Celoroční motivační projekt – „Pejsek a kočička a jejich kamarádi“
Cíl projektu volně navazoval na minulý celoroční motivační projekt - Ferda Mravenec je náš
kamarád, aneb ţivot v mraveništi. Jiţ na začátku školního roku děti ve školce přivítal ţivý
Pejsek (učitelka v přestrojení)/, který dětem oznámil, ţe bude po celý rok jejich kamarádem a
naučí je spoustu dobrých věcí. Řekl jim, ţe je z pohádky Josefa Čapka a ţe k němu jasně patří
i Kočička. Aby měl projekt určitou gradaci, byl pro děti poutavější, tak Kočička ještě
s Pejskem nepřišla. Děti se dozvěděly, ţe je zatím v Praze, kde pomáhá dětem s malými
koťátky. I tak s ní děti byly v kontaktu přes Pejska i „poštou“ (dopisem, pohledem, obrázkem
atd.) Témata v třídním rámcovém programu tak byla vhodně motivována a měla i dobrou

vzájemnou návaznost. Ţivá Kočička (opět učitelka v převleku) nakonec zavítala do školky
v čas adventní. Zároveň i předvánoční čas byl tím pěkně obohacen. Děti ji přivítaly s velkým
nadšením, konečně se dočkaly.
Pejsek s Kočičkou se tak stali pro všechny děti velkými dobrými kamarády. Jejich působení
ve školce, ať uţ poslaným dopisem, obrázkem, vzkazem nebo návštěvou, mělo silný vliv na
rozvíjení osobnosti kaţdého dítěte. Jiţ pouhé vyslovení jejich jmen děti vţdy nadchlo a
okouzlilo. Tak jako Ferda i oni děti chválili, odměňovali (slovem, pohlazením, medailí, malou
sladkostí), ale i napomínali. Všechny se vţdy moc těšily na jejich nečekanou návštěvu. Rády
si s nimi hrály, povídaly, zpívaly, tancovaly a učily něco nového. Byli zároveň velkou
motivací i k různým činnostem u dětí. Společná návštěva „obou dvou“ byla vţdy krásným
zpestřením dne ve školce.
Ukončení tohoto letošního motivačního projektu proběhlo koncem června, kdy se Pejsek
s Kočičkou přišli s dětmi do školky rozloučit. Den to byl opět neobvyklý a jistě
nezapomenutelný. Trochu si přišli děti i vyzkoušet. Společně s nimi plnili 4 jejich tlapičky –
odvahy, pozornosti, zručnosti a pomoci. Velkým překvapením bylo, ţe si s nimi šli zacvičit
do nové školní tělocvičny. Děti ji viděly poprvé. Nedávno se teprve slavnostně otevírala. Na
závěr od nich kaţdý z dětí dostal odměnu – pamětní list s fotografií (dítě s Pejskem a
Kočičkou), sladkost a balónek. Společně jsme si i pochutnali na originálním dortu s Pejskem a
Kočičkou, který nám ochotně upekla jedna maminka.
Tímto projektem jsme si zase ověřili, jak skutečně velký vliv na děti mělo hlavně „ţivé“
ztvárnění postav kamarádů Pejska a Kočičky. Pro děti to byl opět silný proţitek a úplně
nenásilná „výuka“ v rozvíjení jejich osobnosti a ovlivňování jejich chování v různých
situacích.
Aktivity naší mateřské školy
Září
Přivítání dětí po prázdninách „živým Pejskem“ a vyrobeným dárečkem pro kaţdé dítě
Seznámení dětí s kamarády, kteří je budou navštěvovat po celý školní rok
Informativní schůzka s rodiči
Vystoupení dětí na slavnostním otevření nového školního hřiště v obci
Divadlo v Malých Svatoňovicích - „Pohádky, nepohádky“ (herci z Prahy)
Vystoupení dětí na Vítání občánků v obci
Divadélko s úsměvem ve Rtyni - „O kouzelném slůvku“
Říjen
Výlet do Náchoda na zámek (medvědi)
Výlet vlakem tam i zpět do Trutnova (tunel)
Výstava vláčků a ţelezničních modelů v Trutnově
Listopad
Vystoupení dětí na setkání zahrádkářů v obci
Divadýlko s úsměvem ve Rtyni - „Krakonoš a spadané listí“
Návštěva „Solné jeskyně“ v Trutnově
Preventivní návštěva u zubní lékařky v Úpici (dle zájmu rodičů)
Noc s Podzimníčkem pro odváţné děti v MŠ
Prosinec
Oslava Adventu a Vánoc ve školce (příchod i „ Kočičky“)
Předvánoční keramická dílna v MŠ – výroba vánočního zvonečku

Návštěva Mikuláše, čerta a anděla ve školce s nadílkou
Divadlo v Úpici – hudební pohádka „Popelka“ (ţáci ZUŠ)
Rtyně – taneční školička Bonifác – „Sněhulákoviny“
Besídka ve školce pro rodiče a ostatní „Andělské zvonění“
Strojení vánočního stromečku s dětmi
Vánoční nadílka ve školce – přišel k nám Jeţíšek
Leden
Počátek plaveckého kurzu v Trutnově – 5x dvouletce, všechny děti
Výstava v muzeu v Úpici „Sáňky, lyže, brusle“
ZIMNÍ RADOVÁNKY – sportování a soutěţení na sněhu
Divadélku s úsměvem ve Rtyni - „Jak dostal Krakonoš rýmu“
Návštěva ZŠ Lány v Úpici – odevzdání 30 kusů vyrobených sněhuláků, zapojení se do
jejich vyhlášení soutěţe
Návštěva bývalých kamarádů „prvňáčků“ do školky s prvním vysvědčením
dopoledne v den jejich pololetních prázdnin
Únor
Divadlo v Úpici - tanečná akademie ZUŠ
Spolupráce se SPC Náchod - návštěva Mgr. Rejlové – depistáţ u dětí
Kino Rtyně – taneční akademie „Ballare“
Divadlo v Úpici – „Vodnická pohádka“
Březen
Návštěva knihovny v Úpici
Počátek vyprávění krátkých neznámých pohádek předškoláky, motivované Pejskem a
Kočičkou – „Pohádky z košíku pejska a Kočičky“
Divadýlko s úsměvem Rtyně – „Zlatá rybka“
Vystoupení dětí na Vítání občánků v obci
Duben
Návštěva „Velikonoční výstavy“ v obci v restauraci „Kravín“ – odevzdání našich
výrobků
Vynášení „Smrtky“ s dětmi
Návštěva velikonoční výstavy v Malých Svatoňovicích
„Barevný týden ve školce“ (zápis nových dětí)
Květen
Návštěva pošty v Batňovicích (práce paní pošťačky)
Zábavné odpoledne s tatínky ve školce (výroba přáníčka a dárečku mamince
k nedělnímu „Svátku matek“)
Návštěva nově otevřené knihovny v obci
Prohlídka „Kravína“ s dětmi ve Velkých Svatoňovicích
Návštěva pana Těţkého z Velkých Svatoňovic i s jeho vycvičeným psem Benem (u
nás na školním hřišti)
Divadlo ţáků naší školy (KD Batňovice) – pohádka „Sněhurka a sedm trpaslíků“,
pohádka „Pošťácká“
Červen
Oslava Dne dětí v MŠ – „Slavnost zvířátek“ s našimi kamarády Pejskem a Kočičkou
Jízda na poníku a prohlídka stájí, kravína, chlíva a zvířat na Popluţi v Úpici u paní
Prouzové

„Loučení se školkou aneb vše má svůj konec“ – posezení s dětmi, rodiči, paní
starostkou, paní ředitelkou školy, program dětí, plnění úkolu s rodiči, rozdání dárků na
památku, malé občerstvení
Závěrečný výlet do Hradce Králové – vyhlídková plavba lodí po Labi
Loučení s celoročními kamarády Pejskem a Kočičkou
Spolupráce s rodiči
Spolupráce s rodišti v letošním školním roce 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 vţdy zavítali. Překvapila nás i nemalá
účast tatínků na nové akci – zábavné odpoledne ve školce s tatínkem. Společně jsme se opět
snaţili zlepšovat prostředí a vybavení naší školky. Aktivně se rodiče zapojili do sběru víček
z PET lahví i do sběru papíru, který pravidelně společně se školou 2x ročně vyhlašujeme.
Chválili i letos náš motivační projekt Pejska a Kočičku. Ptali se uţ nyní, čím překvapíme
v příštím školním roce.
Pracovníci mateřské školy
Ředitelka ZŠ a MŠ

Mgr. Miloslava Pavlová

Vedoucí učitelka MŠ
Učitelka MŠ

Blanka Suchánková (úvazek 100%)
Pavla Červeňáková (úvazek 100%)

Uklizečka MŠ

Petra Rýdlová (úvazek 60%)

Vedoucí kuchyně ZŠ a MŠ Hana Hoření
Kuchařky ZŠ a MŠ
Anna Majerová
Marcela Volfová
Vzdělávání učitelek mateřské školy
Obě učitelky mají odbornou kvalifikaci, SPgŠ Nová Paka. Během školního roku se zúčastnily
vzdělávacích seminářů. Získané poznatky z nich si vţdy vzájemně předávaly a konzultovaly.
Snaţily se jich co nejvíce vyuţít v praxi.
Semináře, kterých se učitelky v tomto školním roce zúčastnily:
Pavla Červeňáková
Tanečky v mateřské škole
Setkání logopedických asistentů (Choustníkovo Hradiště)
Kromě seminářů nacházely poznatky i v odborné literatuře, pravidelně pročítaly odebírané
odborné časopisy – Informatorium, Učitelské noviny, Rodina a škola.
Nové vybavení mateřské školy
Přes letní prázdniny byla vymalována barevně třída a herna školky i společná velká chodba se
školou.

V září došlo i k otevření nového školního hřiště, kde došlo k jeho celkové rekonstrukci. Od
září byla dána do provozu i nová budova školní kuchyně s jídelnou. Během celého školního
roku se pokračovalo nadále ve stavbě tělocvičny a spojovací chodby s ní a zároveň s budovou
nové kuchyně a jídelny. Na konci června došlo i k slavnostnímu otevření nové tělocvičny.
Bylo vyměněno i linoleum na chodbě společné se ZŠ. Byl zakoupen i nový víceúčelový
vysavač.
Přijetí nových dětí
Zápis do MŠ v Batňovicích na nový školní rok 2009/10 proběhl koncem dubna. Nově bylo
přijato 8 dětí, všichni mají bydliště v Batňovicích. Nebyly přijaty 2 děti, z důvodu plného
počtu. Do ZŠ odchází celkem 6 dětí. Odklad školní docházky nemá nikdo z dětí.
Na nový školní rok 2009/10 máme počet dětí 28.
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.
Adresa našich internetových stránek:

Za MŠ Blanka Suchánková.
V Batňovicích dne 10. 7. 2009

www.zsbatnovice.wz.cz

