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1.  Základní údaje o škole 

Zřizovatel:     Město Chrudim  

Zaměstnavatel:  

  

Od 1. 1. 2003 Mateřská škola, Chrudim 3,  

Sv. Čecha 345 – právní subjekt  

Ředitelka školy:   

  

PhDr. Radka Melicherová  

V současné době v zastoupení Bc. Ivana Benešová do 30.6.2022 

Právní forma:    

  

Od 1. 1. 2003 příspěvková organizace – právní subjekt  

IČO:       

  

750 176 95  

Součásti školy:   Součástí mateřské školy je školní jídelna  

  

Datum zařazení do sítě škol:   29. 4. 2003  

Změna zařazení:     od 1. 1. 2003  

Počet dětí a tříd:     Kapacita školy – 135 dětí, 5 tříd 
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2. Přehled pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci 

Srdíčková třída Třídní učitelky 

Renata Vašková, Monika Trubáková 

 

Sluníčková třída Třídní učitelky 

Jaroslava Ptáčková, Andrea Šulcová 

Asistentka pedagoga 

Šárka Pleningerová 

Kočičková třída Třídní učitelky  

Mgr. Kateřina Sabolová, Ilona Bláhová  

Asistentka pedagoga 

Mgr. Jana Lacmanová 

Stromečková třída Třídní učitelky 

Lenka Slavíková, Dis., Bc. Aneta Zlatohlávková, DiS. 

Asistentka pedagoga 

Barbora Svatoňová 

Školní asistent 

Renáta Zlatohlávková 

Heřmánková třída Třídní učitelky 

Bc. Ivana Benešová, Bc. Ludmila Tůmová, Dis., Denisa 

Lebedová 

Asistentka pedagoga 

Ing. Ivana Pejchová 

Provozní zaměstnanci 

Kuchařky Renata Šírová 

Ilona Sykáčková 

Vedoucí školní jídelny Lucie Chmelíková 

Uklízečky Monika Kořínková 

Martina Beránková 

Martin Skalický  

Provozář Martin Doucha 

Účetní Ing. Lenka Průšová 
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2.1 Sebevzdělávání pedagogických pracovníků 

Bc. Ivana Benešová  Srpen 2021 - školení BOZP a PO 

 Systém profesního rozvoje ředitelů – cyklus seminářů 

online  

 Dále webináře dle aktuální nabídky 

Celoročně – četba odborné literatury, odborných časopisů, 

sledování novinek v legislativě, studium speciálně pedagogické 

literatury, literatury v oblasti logopedie. 

 

Ilona Bláhová  Srpen 2021 – školení BOZP a PO 

 Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního 

věku-E. Fuchs, RnDr.H. Lišková, E. Zelendová (četba) 

 Rozvíjíme předmatematické myšlení dětí-RnDr. H. 

Lišková, Bc. M. Lietavcová (četba) 

 Webinář-Začínající učitel 

 Webinář-Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější forma 

učení 

 Studium III. Ročníku VOŠP v Litomyšli 

 

Mgr. Jana Lacmanová   26.8. 2020 – školení BOZP a PO 

 WEBINÁŘE: 

1. 21.9.2021 – Mgr. Jiří Halda: Dítě není malý 

dospělák. (17:00 – 18:30h): 

https://krajprorodinu.cz 

2. 23.11.2021 – Mgr. Andrea Limberská: Krize 

jako posílení vztahů v rodině. (17:00  

– 18:30h): https://krajprorodinu.cz 

3. 9.12.2021 – Mgr. Jiří Halda: Emoční  

a sociální vývoj mozku dítěte. (17:00  

– 18:30h): https://krajprorodinu.cz 

4. 13.1.2022 – Mgr. Eliška Suchánková, PhD.: 

Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější forma 

https://krajprorodinu.cz/
https://krajprorodinu.cz/
https://krajprorodinu.cz/


Výroční zpráva 2021/2022– Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 

 

  7 

učení. (19:00 – 20:00h): www.npi.cz 

5. 15.3.2022 – Mgr. Jiří Halda: 16 maličkostí, na 

které bychom neměli při výchově dětí 

zapomínat. (17:00 – 18:30h): 

https://krajprorodinu.cz 

 

KURZY: 

1. 11.10.2021 – Nejčastejší úrazy u dětí. (9:00 – 

11:00h): ČČK Chrudim 

2. 25.10.2021 – Akutní neúrazovné stavy u dětí. 

(16:00-18:00h): ČČK Chrudim 

 

LITERATURA:  

1. GILLERNOVÁ, Ilona a Václav MERTIN. 

Psychologie pro učitelky mateřské školy. 

Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-799-X.  

2. HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí: 

obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i 

rodiče. Praha: Portál, 2004. Pedagogická 

praxe. ISBN 80-7178- 888-0.  

3.  JEDLIČKA, Richard. Psychický vývoj dítěte a 

výchova: jak porozumět socializačním 

obtížím. Praha: Grada, 2017. Psyché (Grada). 

ISBN 978-80-271- 0096-5.   

4. KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola. 

Praha: Grada, 2008. Pedagogika (Grada). ISBN 

978-80-247-1568-1.  

5.  MATĚJČEK, Zdeněk. Prvních 6 let ve vývoji 

dítěte: normy vývoje a vývojové milníky z 

pohledu psychologa: základní duševní 

potřeby dítěte: dítě a lidský svět. Praha: 

Grada, 2005. Pro rodiče. ISBN 80-247-0870-1.  

6. VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I.: 

http://www.npi.cz/
https://krajprorodinu.cz/
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dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. 

ISBN 80-246-0956-8.  

 

 

Ing. Ivana Pejchová  Srpen 2021– školení BOZP a PO 

září 2021: 

- webinář - „Dítě není malý dospělák“ - Mgr. Jiří Halda, 

Pardubický kraj pro rodinu 

říjen 2021: 

- školení ČČK - „Nejčastější úrazy u dětí“ (První pomoc u 

dětí) - Markéta Lorencová 

- školení ČČK - „Akutní neúrazové stavy u dětí“  

- Markéta Lorencová 

- Metodická poradna - logopedie, CCV Pardubice 

listopad 2021: 

- webinář - „Gramotnosti v předškolním vzdělávání“  

- Mgr. Hana Splavcová, NPI ČR, projekt SYPO 

- webinář - „Děti s odlišným mateřským jazykem 

v mateřské škole“ - Mgr. Hana Splavcová, NPI ČR, 

projekt SYPO 

- webinář - „Krize jako posílení vztahů v rodině“ -  Mgr. 

Andrea Limberská, Pardubický kraj pro rodinu 

prosinec 2021: 

- webinář - „Emoční a sociální vývoj mozku dítěte“  

-  Mgr. Jiří Halda, Pardubický kraj pro rodinu 

leden 2022: 

- webinář - „Pedagogická diagnostika v mateřské škole“ - 

Mgr. Hana Splavcová, Zora Syslová, NPI ČR, projekt SYPO 

- webinář - „Práce s emocemi u dětí“ – Lenka Minářová, 

NPI ČR, projekt SYPO 

- webinář - „Svobodná hra jako nejpřirozenější forma 

učení“ -  Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D., NPI Praha 

březen 2022: 
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- webinář - „16 maličkostí, na které při výchově dětí 

nezapomínat“ - Mgr. Jiří Halda, Pardubický kraj pro 

rodinu 

- webinář - „Řešení problémů a rušivého chování 

v mateřské škole“ - Mgr. Hana Kroupová, NPI ČR 

červen 2022: 

- webinář - „Logopedická prevence v běžném režimu MŠ“ 

– Mgr. Šárka Muchová, NPI ČR, projekt SYPO 

- webinář - „Alternativní a inovativní mateřské  

a základní školy“, NPI ČR, projekt SYPO 

- webinář - „Dopady distanční výuky na projevy chování: 

agrese – nebezpečný jev? Lenka Minářová, NPI ČR, 

projekt SYPO 

- přednášky PhDr. Marka Hermana „Ochutnávka selského 

rozum“, „Užitečné vztahy na ledovci“ 

 

Četba literatury: 

Maličkosti (Mgr. Jiří Halda) 

Máma není služka, máma je dáma (PhDr. Marek Herman) 

Nadšení pro Montessori (Trevor Eissler) 

Informatorium, Učitelské noviny 

 

Šárka Pleningerová  Srpen 2021 – školení BOZP a PO 

 Webseminář, Oblastní workshop PV-Canva, doba trvání 

3,5 hod., 21.9. 2021 

 Webseminář-MŠ, 1. stupeň-Komunikace pedagogů MŠ̌ s 

rodiči 1/2 - E. Burdová, 1 hod. 

 

 webseminář - MŠ, 1. stupeň - Komunikace pedagogů MŠ ̌

s rodiči 2/2 - E. Burdová, 1 hod. 

 webseminář - MŠ, 1. stupeň – Obtížná́ jednání ́s rodiči - 

Kroupová (pouze online škola), 1,15 hod. 
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 webseminář - MŠ, 1. stupeň - Svobodná hra dětí jako 

nejpřirozenější forma učení ́- E. Suchánková, 1,45 hod. 

 

 Studium předškolní a mimoškolní pedagogiky  

v Humpolci.  

V rámci studia jsem se účastnila přednášek o pedagogice, 

psychologii. Připravovala jsem výtvarnou činnost a přípravu pro 

MŠ. Absolvovala jsem 2x praxi (družina, Mamaklub). 

Studium jsem ukončila maturitní zkouškou 05/2022  

s vyznamenáním. 

Jaroslava Ptáčková  Srpen 2021 – školení BOZP a PO 

 Kurz Červeného kříže „Nejčastější úrazy u dětí“, 2 hod., 

11. 10. 2021   

 Kurz Červeného kříže “Akutní neúrazové stavy dětí”, 2 

hod., 25. 10. 2021    

 Četba knihy Marka Hermana “Máma není služka, máma 

je dáma” 

 Četba učitelských novin, sledování tisku, aktualit 

 

Mgr. Kateřina Sabolová  Srpen 2021 – Školení BOZP a PO 

 Dokončování studia - Univerzita Hradec Králové, obor 

sociální pedagogika, magisterské navazující, 2. ročník 

(v červnu 2022 zakončeno státní závěrečnou zkouškou) 

 Studium odborné literatury v oblasti rizikového chování 

dětí (podpora zdravého životního stylu 

 – primární nespecifická prevence) a dopravní výchovy 

(BESIP metodiky, Markétiny pracovní listy) 

 Zapojení do projektu SYPO – workshop pro uvádějící 

učitele 

 Webináře 

- „Děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ“, 13.12. 2021 

- „Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější forma učení“, 



Výroční zpráva 2021/2022– Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 

 

  11 

13.1. 2022 

-  „Práce s emocemi u dětí“, 20.1. 2022 

 

Lenka Slavíková, Dis.  Srpen 2021 - školení BOZP a PO 

 Samostudium: Anglický jazyk 

 Schopnosti a znalosti na PC 

 

 Webináře – „Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější 

forma učení“ 

 „Obtížná jednání s rodiči 

 Samostudium: Odborný časopis-Psychologie, Učitelské 

noviny 

 Sledování nejnovějších trendů v oblasti pedagogiky 

 

 

Denisa Lebedová  Srpen 2021 - školení BOZP 

Webináře: 

 Bádáme a experimentujeme v mateřské škole (Mgr. 

Michael Novotný), 19.1.2022 

 Hry v mateřské škole – hýbeme se, hrajeme si (Mgr. 

Michael Novotný), 26.1.2022 

 Vývojové fáze dítěte z pohledu waldorfské pedagogiky 

(Ing. Jitka Friedlová), 30.3.2022 

 Jak mluvit s dětmi v/o náročných životních situacích 

(Mgr. Jana Divoká), 6.4. 2022 

  Terapeutické pohádky (PaedDr. Lucie Zormanová, 

Ph.D.) 11.5.2022 

 Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem (Mgr. Dagmar 

Vilášková), 25.5.2022 

 Jak zůstat v klidu, když se dítě vzteká? (Milan Studnička, 

Sláva Černý) 

Četba odborné literatury: 
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 A co já s tím? Pedagogické úvahy a odborné postřehy 

asistenta pedagoga (Jana Bradley) 

 Jsi tam, brácho? (Marek Herman a Jiří Halda) 

 Máma není služka, máma je dáma (Marek Herman) 

 Maličkosti, na které byste při výchově dětí neměli 

zapomínat (Jiří Halda) 

Čerpání inspirace z dětských časopisů (Šikulka, Předškolák, 

Tvoříme s dětmi) 

Čerpání inspirace z webových stránek – metodický portál RVP, 

Pinterest 

Barbora Svatoňová  Srpen 2021 - školení BOZP a PO 

Kniha: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení, napsala 

Věra Pokorná 

Kniha: Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem, napsala 

Brenda Boyd 

Kniha: Semínko Vlídnosti, Jeho Svatost dalajlama 

Kniha: Za dveřmi mateřské školy, napsala Daria Fialová 

Kniha: Dobrodružství v kuchyni: děti vaří samy, napsala Gabriela 

Martišová, Bára Veselá 

Kniha: Jak přemýšlí moje dítě, napsala Tanith Careyová  

Kniha: Děti nového věku, napsala Jana Štrausová 

 

Dokumentární film: Děti úplňku 

Dokumentární film: Šance dětem: Příběh Zity, dívka s dětským 

autismem. 

 

 

Andrea Šulcová 

 

 

 Srpen 2021 - Školení BOZP a PO 

 Dítě není malý dospělák – 1,5 hod., 21. 09. 2021 

 Kurz Červeného kříže “Nejčastější úrazy u dětí“ - 2 hod., 

11. 10. 2021 

 Kurz Červeného kříže “Akutní neúrazové stavy dětí” - 2 

https://krajprorodinu.cz/rodina/webinare-o-rodine-a-vztazich/webinar-dite-neni-maly-dospelak/
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hod., 25. 10. 2021 

 Akreditovaný kurz MŠMT WattsEnglish pro pedagogy 

MŠ - 16 hod., 4. – 5. 11. 2021 

 Emoční a sociální vývoj mozku dítěte – 1,5 hod., 9. 12. 

2021 

 16 maličkostí, na které při výchově dětí nezapomínat – 

1,5 hod., 15. 3. 2022 

 Výukové online semináře NPI ČR, webináře SYPO, mimo 

jiné: 

 Pedagogická diagnostika v mateřské škole - 1 hod.,  

10. 1. 2022 

 Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější forma učení – 1 

hod., 13. 1. 2022 

 Formativní hodnocení a sebehodnocení žáků v práci 

začínajícího učitele – 1 hod., 31. 1. 2022 

 Jak na rozvoj digitální kompetence v MŠ a na 1. stupni 

ZŠ – 1 hod., 22. 2. 2022 

 Péče o žáky s podpůrnými opatřeními – 1 hod., 22. 2. 

2022 

 Řešení problémů a rušivého chování v MŠ – 1 hod., 16. 

3. 2022. 

 Adaptační proces dítěte v MŠ aneb “Jak si zvyknout bez 

maminky“ – 1 hod., 5. 4. 2022 

 Logopedická prevence v běžném režimu MŠ – 1 hod., 7. 

6. 2022 

 Studium VOŠ pedagogické Svatojánská kolej - obor 

předškolní a mimoškolní pedagogika 

 Studium odborné literatury v rámci studia VOŠPg  

a profesního růstu 

 

Bc. Ludmila Tůmová, Dis.  Srpen 2021 – školení BOZP a PO 

září 2021 

https://krajprorodinu.cz/rodina/webinare-o-rodine-a-vztazich/webinar-emocni-a-socialni-vyvoj-mozku-ditete/
https://krajprorodinu.cz/rodina/webinare-o-rodine-a-vztazich/webinar-prani-v-partnerskych-vztazich/
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- „Jógová laboratoř“ – Česká asociace dětské jógy, Praha 

- „Feldenkraisova metoda“ - Česká asociace dětské jógy, 

Praha 

- „Hudba v dětské józe“ - Česká asociace dětské jógy, 

Praha 

- „Relaxace u dětí“ - Česká asociace dětské jógy, Praha 

- webinář - „Dítě není malý dospělák“ - Mgr. Jiří Halda, 

Pardubický kraj pro rodinu 

říjen 2021:  

- webinář „Rizika virtuální komunikace a kyberšikana“  

- Plk. PhDr. Ondřej Moravčík, Pardubický kraj pro rodinu 

- školení ČČK „Nejčastější úrazy u dětí“ (První pomoc  

u dětí) – Markéta Lorencová 

- školení ČČK „Akutní neúrazové stavy u dětí“  

– Markéta Lorencová 

 

listopad 2021:  

- webinář „Krize jako posílení vztahů v rodině“ - Mgr. 

Andrea Limberská, Pardubický kraj pro rodinu 

- webinář „Obtížná jednání s rodiči“ - Mgr. Hana 

Kroupová, NIDV Pardubice 

Prosinec 2021: 

- webinář „Emoční a sociální vývoj mozku dítěte“  

- Mgr. Jiří Halda, Pardubický kraj pro rodinu 

leden 2022: 

- webinář „Práce s emocemi u dětí“, NPI ČR, projekt SYPO 

- webinář „Svobodná hra jako nejpřirozenější forma 

učení“ - Mgr. Eliška Suchánková, Ph.D., NPI Praha 

- webinář „Rizika sociálních sítí“ - Plk. PhDr. Ondřej 

Moravčík, Pardubický kraj pro rodinu 

únor 2022: 

- webinář „Přání v partnerských vztazích“, Mgr. Andrea 
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Limberská, Pardubický kraj pro rodinu 

březen 2022: 

- webinář „16 maličkostí, na které při výchově dětí 

nezapomínat“, Mgr. Jiří Halda, Pardubický kraj pro 

rodinu 

- webinář „Řešení problémů a rušivého chování v MŠ“, 

Mgr. Hana Kroupová, NPI ČR 

- webinář „Aby byl přechod dětí z MŠ do ZŠ plynulý“, NPI   

ČR, projekt SYPO 

duben 2022: 

- webinář „Fakta a mýty o drogách“, Plk. PhDr. Ondřej 

Moravčík, Pardubický kraj pro rodinu 

 

červen 2022: 

- webinář „Děti s odlišným mateřským jazykem 

v mateřské škole“, Mgr. Hana Splavcová, online škola 

SYPO, NPI ČR 

- webinář „Alternativní a inovativní mateřské a základní 

školy“, NPI ČR, projekt SYPO 

 

průběžně během celého roku: 

- sledování aktualit v projektu Klokanovy školky 

- samostudium anglického jazyka – Landigo – angličtina 

online 

- sledování trendů v oblasti přírodních zahrad 

- studium odborné literatury 

- pravidelná četba Učitelských novin 

 

Renata Vašková 

 

 Srpen 2021 – školení BOZP a PO 

 Četba odborné literatury – Rok je prima. Třída plná 

barev. Rok stromů. Relaxace v mateřské škole. Když se 

řekne rozcvička. Veselý rok s pohádkami. Diagnostika 
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dítěte předškolního věku. 200 výtvarných činností. 

Špunti ve školce. Aby nás to spolu bavilo celý rok. Co si 

tužky povídaly. Hravá logopedie. Muzikopohádky. 

 Čerpání inspirace z dětských časopisů – Dráček, Puntík, 

Sluníčko, Rozmarýnka 

 Čerpání inspirace z webových stránek – pinterest, 

metodický portál RVP 

 Pohodové rodičovství – Milan Studnička 

 Školení – Předškolní poradna. Asistent pedagoga. 

Distanční výuka. Letní škola prožitkového tvoření. 

Polytechnická výchova. 

 Milan Studnička – když děti neposlouchají, tlak okolí, 

laskavá důslednost.  

 Wattsenglish. 

 

Bc. Aneta Zlatohlávková, 

Dis. 

 Srpen 2021 – školení BOZP a PO 

 Dítě není malý dospělák (webinář; 1,5 hod.), 21.9. 2021 

 Nejčastější úrazy u dětí, Kurz ČKK (2 hod.), 11.10. 2021 

 Krajská konference EVVO: Moderní pojetí EVVO (online; 

7,5 hod.), 25.11. 2021 

 Četba odborných článků v oblasti EVVO, zhlédnutí 

záznamů z EVVO webinářů 

 Svobodná hra jako nejpřirozenější forma učení (online 

webinář, 1 hod.), 13.1. 2022 

 Četba odborné literatury, časopisů (Informatorium, 

Učitelské noviny) 

 

Monika Trubáková   Srpen 2021 – školení BOZP a PO 

 Dítě není malý dospělák, 21.9. 2022, 1,5 hod                       

 Nejčastější úrazy u dětí, 11.10.2021,                                                    

2 hod.                   

 Respirační onemocnění u dětí v MŠ, 22. 10. 2021, 2 hod. 
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 Wattsenglish, kurz 4. – 5. 11. 2021, 16 hod. 

 Jak na rozvoj digit. kompetence v MŠ, 22. 2. 2022, 2 hod. 

 Webinář k podpoře začínajících učitelů, 22. 2. 2022, 2 

hod. 

 Když děti neposlouchají, tak…12. 5. 2022, 1,5 hod.  

3. Charakteristika mateřské školy 

Mateřská škola Svatopluka Čecha v Chrudimi je umístěna ve starší, poměrně velké atypické 

budově ve středu města. Výhodou je velká zahrada, dostatečně rozsáhlá, zastíněná, chráněná 

před škodlivými vlivy dopravního provozu. Na školní zahradu byl koupen nový dřevěný domeček 

u Sluníčkového pískoviště. Postrádáme hrací prvky určené pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami a zpevněnou plochu (např. okruh pro koloběžky nebo sportovní hřiště). Většina 

vnitřních prostor MŠ je nově zrekonstruovaná (nová obložení, hrací patra)  

a nadstandardně vybavená (interaktivní tabule, solná jeskyně). 

Škola je pětitřídní, z toho jedna třída má statut třídy pro děti se specifickými vzdělávacími 

potřebami. Integrace dětí s postižením je v naší škole tradicí od roku 1997 a dosahuje objektivně 

výborných výsledků. V integraci dětí s postižením nebo znevýhodněných chceme v naší škole i 

nadále pokračovat. V tomto školním roce měla tato třída opět statut třídy speciální.   

Nově jsou zrekonstruovány prostory bývalé muzikoterapie, které nyní slouží jako solná 

jeskyně k relaxaci. Pobyt v solné jeskyni pozitivně působí na široké spektrum zdravotních 

problémů, především při onemocnění dýchacích cest, trávicího traktu nebo při kožních 

onemocněních. Nově opravená pevná plocha na školní zahradě usnadňuje dětem hru 

s odrážedlem či kolem. 
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4. Investice a požadavky 

4.1 Investice financované městem Chrudim 

 
Výměna plynového ohřívače vody 

 
119. 900,- Kč 

 
Nové koberce - červenec 2022                          

 
49. 983,- Kč 

 
Pravidelné revize 

 
41. 000,- Kč 

 
Drobné údržbářské práce - červenec 
2022                          

 
35. 000,- Kč 
 

Výměna čerpadla ve vrtu na odčerpávání spodní 

vody    - červenec 2022                          

24.188,- 

Nová krytina na střeše bočního vchodu   - 

červenec 2022                                                  

23.000,- 

 

 
Celkem  

 

293.071,- 

 

5. Školní vzdělávací program 

Od školního roku 2020/2021 vzešel v platnost nově upravený školní vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání. Název tohoto programu zůstává nezměněn, tedy dle citátu Roberta 

Fulghuma – „Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“  

Na základě podnětů pedagogických pracovníků byla během školního roku 2021/2022 

provedena revize ŠVP. Školní vzdělávací program byl rozšířen o tři integrované bloky – 5. Letem 

celým světem, 6. Ve zdravém těle zdravý duch, 7. Svátky a tradice, ty nás baví nejvíce. Všechny 

integrované bloky byly doplněny konkrétními nabídkami činností, došlo k rozšíření dílčích 

vzdělávacích cílů a očekávaných výstupů. 

Hlavním záměrem tohoto programu je rozvoj každého dítěte po stránce fyzické, psychické i 

sociální, vedení dítěte tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou relativně 

samostatnou osobností, schopnou zvládat nároky života, které jsou na něj běžně kladeny. 

Snažíme se vést děti k samostatnému rozhodování, vnímání změn, k volbě a odpovědnosti. 

Společně s rodiči usilujeme o vedení ke slušnému chování, empatii, k lásce k přírodě, ale také 

k sobě samým.  
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Filozofií naší mateřské školy je položit dětem základy zdravého životního stylu, naučit je 

vědomostem, dovednostem a návykům směřujícím k ochraně zdraví, naučit je milovat sebe  

a svět kolem nás. Být při výchovně vzdělávací práci partnery rodičům, doplňovat rodinnou 

výchovu a zajistit dostatek přiměřených podnětů k jejímu aktivnímu rozvoji a učení. Vzdělávání 

v mateřské škole je cílevědomý plánovaný proces, v němž se prolínají spontánní  

a řízené aktivity. Vzdělávání je rovněž důsledně vázáno k individuálním různým potřebám                              

a možnostem jednotlivých dětí. 

 

Školní vzdělávací program se nyní (po revizi) skládá ze 7 integrovaných bloků, kterými jsou: 

1. Integrovaný blok – VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE  

(Neboj se požádat kamaráda o pomoc. Usměj se na něj, pohlaď ho a řekni mu, jak moc ho máš 

rád).  

Hlavní cíl: Utváření pozitivních vztahů dítěte k jinému dítěti, či dospělému, posilovat, kultivovat 

jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 

2.  Integrovaný blok: TEPLÝ ÚSMĚV HŘEJE CELOU ZIMU  

(Nezapomeň se radovat z maličkostí, dívej se kolem sebe na měnící se přírodu. Užívej si Vánoční 

atmosféru a zimní radovánky).  

Hlavní cíl: Podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho 

intelektu, řeči, jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí, 

sebevyjádření a kreativity, povzbuzovat ho v dalším rozvoji učení. 

 

3. Integrovaný blok: ZEMĚ NEPATŘÍ LIDEM, LIDÉ PATŘÍ ZEMI  

(Každý den, pokud můžeš, jdi alespoň na chvíli ven, pozoruj přírodu, zvířata kolem sebe a buď 

vděčný za to, že jsi zdravý. Nezapomeň na naši matičku Zemi, která si zaslouží být opatrována!).  

Hlavní cíl: Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na 

životní prostředí, vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) 

k životnímu prostředí 

4. Integrovaný blok: AŤ JE LÉTO NEBO ZIMA, VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA  
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(Buď na sebe opatrný, dávej pozor na auta. Nikdy se nestyď zeptat se na něco, čemu nerozumíš. 

Tancuj, zpívej, maluj a uč se každý den novým věcem. Ze srdce se raduj a nikdy se nepřestávej 

smát!).  

Hlavní cíl: Uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do 

světa materiálních a duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si 

potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské 

pohody ve svém sociálním prostředí. 

5. Integrovaný blok: LETEM CELÝM SVĚTEM 

(Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku, kořínky míří dolů  

a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví). 

Hlavní cíl: Podporovat lásku k přírodě, psychickou a fyzickou zdatnost dítěte, být v sounáležitosti 

se živou a neživou přírodou, lidmi a společností.  

6. Integrovaný blok: VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH 

Hlavní cíl: Cílem je předcházet rizikovému chování, špatným životním návykům, nemocím,  

a naopak vést děti ke zdravému životnímu stylu, k bezpečnému chování, harmonickému rozvoji 

jejich osobnosti a podporovat je v samostatnosti a zodpovědnosti. 

7. Integrovaný blok: SVÁTKY A TRADICE, TY NÁS BAVÍ NEJVÍCE 

Hlavní cíl: Hlavním cílem integrovaného bloku je seznamovat děti se svátky a tradicemi, které se 

slaví v naší zemi, ale také v zahraničí. Posiluje vzájemné vztahy mezi rodinou a širším okolí. Dále 

usiluje o osvojení si poznatků o prostředí, ve kterém dítě žije a upevňování pozitivních vztahů. 

 

6. Aktivity v naší MŠ 

6.1 Environmentální výchova 

 

V průběhu celého školního roku se v naší mateřské škole věnujeme environmentální 

výchově. Snažíme se děti vést ke třídění odpadu, staráme se o přírodu, zahradu a okolí mateřské 

školy. S dětmi pozorujeme život v „hmyzím hotelu“, povídáme si s nimi o viděném, staráme se  
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o bylinkoviště, kde nám rostou bylinky, jako například máta, meduňka apod. Na školní zahradě 

máme nový květinový záhonek s jarními kytičkami, které nám dělají radost. 

Na podzim s dětmi hrabeme spadené listy, které dále používáme například při VV 

činnostech (frotáž apod.), sbíráme kaštany (využíváme při hrách, vzdělávacích činnostech či si 

z nich vytváříme zvířátka) a ořechy.  

V září jsme vyrazili na výlet do „Dýňového světa“, kde se nám líbily expozice s dýněmi (různé 

druhy dýní), děti měly možnost pohrát si v „slámobazénu“, dále projít si dýňovými bludišti, 

pohrát si a sestavit i různé obrazce z dýní. Vždy si s sebou do školky odvážíme dýně určené  

k dekoraci a také spoustu zážitků z krásně prožitého dne v přírodě.  

 

 

 

Na podzim, v listopadu, jsme si s dětmi v rámci environmentální výchovy povídali  

o zvířátkách a o potřebě zimního spánku. Zvířátka jsme si rozdělili na „spáče“ a na zvířátka, která 

v zimě buď nespí, nebo jen částečně. Děti, převážně předškoláčci, mají již velmi dobrý přehled a 

spoustu toho o zvířátkách vědí, tudíž se bez problému zapojily do rozhovoru. S dětmi jsme 

pracovali ve skupinkách-dětem byly nabídnuty didaktické hry (tematické skládání částí v celek, 
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pexeso apod.), zahráli jsme si tematické pohybové hry „Tiše, tiše, ježek spí“ a „Na medvěda“, 

naučili jsme se novou básničku, nakonec jsme zařadili i relaxaci, která pomohla „navodit“ pocit 

spánku. Děti během aktivit spolupracovaly, odměnou jim byla omalovánka.  

Také sbíráme na naší školní zahradě kaštany pro zvířátka, abychom jim zpříjemnili 

dlouhé zimní období. Staráme se o ptáčky, kterým pravidelně sypeme krmení do krmítek, která 

jsou umístěna na zahradě naší MŠ. Ptáčci nás na jaře odmění krásným zpěvem.  

Počátkem měsíce února bylo téma environmentální výchovy-voda. Toto téma je široké, 

avšak krásné. Cílem bylo dětem přiblížit význam vody nejen pro člověka, ale pro veškeré živé 

organismy, dále, že je potřeba své životní prostředí chránit a pečovat o něj. Děti opět pracovaly 

ve skupinkách. S dětmi jsme si povídali o tom, co patří x nepatří do vody (třídili jsme), přečetli 

jsme si krátký příběh o tom, jak kapička putovala, přiblížili jsme si tak i koloběh vody  

a skupenství vody. Zahráli jsme si tematické pohybové a didaktické hry a na závěr jsme zařadili 

pokusy s vodou, ze kterých byly děti nadšené (voda+pěna na holení+barevné tuše; do Skitles 

bonbonů jsme přidali vodu a vznikla nám krásná duha, která měla velký úspěch u malých  

i větších dětí ; dále jsme vyzkoušeli, které předměty plavou na hladině a které se potopí, nakonec 

jsme si vysvětlili, proč tomu tak je).  
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Na jaře, koncem měsíce dubna, jsme se vydali do místních klášterních zahrad, kde jsme 

se zúčastnili Dne Země pořádaného městem Chrudim. Tato akce byla opět vydařená, děti si 

mohly prohlédnout zvířátka, zahrát si tematické eko hry (ať už pohybové či jinak vzdělávací), 

zhlédli jsme ukázku tradičních řemesel, děti si mohly zkusit vyrobit šperk apod.   

 

 

 

 

 Účastníme se soutěže pořádané městem Chrudim „UKLIĎME SVĚT“ a následně „DNE 

ZEMĚ“ na Resselově náměstí v Chrudimi, nyní v Klášterních zahradách (environmentální 

aktivity, tematická pohádka, vyhlašování soutěže..). 

 Sbíráme hliník, plasty, elektroodpad, baterie a papír v rámci projektu „TŘIĎME ODPAD, 

MÁ TO SMYSL“ - ve spolupráci s rodiči. 

 Účast na krajské soutěži „ZELENÝ PARDOUBEK“ 
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 „Mrkvička“ – metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro MŠ (informační 

bulletin „Mrkvička“).  

 

6.2 Prevence rizikového chování 

Problematika rizikového chování je v současné době stále velmi aktuální, a tak v mateřské 

škole věříme, že je důležité zabývat se prevencí těchto jevů – především podporou žádoucího 

chování a vedením ke zdravému životnímu stylu. V posledních letech jsme se také zaměřili na 

porozumění vlastním emocím u dětí. K tomu využíváme metodiku „O čem tělo vypráví“  

a „Emušáky – Ferdu a jeho mouchy“, které slouží k rozvoji emoční a sociální inteligence. Strategie 

preventivních aktivit vychází z minimálního preventivního programu, který vypracovává školní 

metodik prevence (Mgr. Kateřina Sabolová) ve spolupráci s vedením MŠ.  

Usilujeme především o zařazení primární nespecifické prevence (rozvíjení zdravého 

životního stylu, prosociálního chování, osvojování norem, hodnot). U starších dětí zařazujeme i 

primární specifickou prevenci, zaměřenou na konkrétní rizikový jev (např. prevence agrese, 

šikany).  

Témata preventivních programů na školní rok 2021/2022  

1. Využití metody „somatic experience“ 

Projekt „O čem tělo vypráví“ jsme nadále rozvíjeli v dalším školním roce, zařazovali jsme 

další příběhy z publikace a rozvíjeli porozumění projevů lidského těla. Děti se seznámily 

s žabákem Ferdou, který dětem představil své kamarádky – mouchy, které symbolizují jednotlivé 

lidské emoce. S dětmi jsme se zaměřili nejenom na kladné emoce, ale také na ty „negativní“ a 

připomněli si, že i ty jsou naprosto normální a každý z nás je čas od času mívá. Na základě četby 

příběhu „Ferda a rozbité překvapení“ za námi přiletěla moucha Smutek a děti se rozpomínaly, 

kdy byly naposledy smutné. Společně jsme s dětmi vymysleli, jak bychom mohli Ferdu rozveselit 

a vše dobře dopadlo. 

Preventivně výchovné cíle - Uvědomění si vlastního těla; Osvojení si poznatků o těle  

a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě; Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve 

vztazích s druhými dětmi a dospělými; Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání; 

Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě. 



Výroční zpráva 2021/2022– Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 

 

  26 



Výroční zpráva 2021/2022– Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 

 

  27 

2. Prevence agrese a násilí  

S dětmi jsme si povídali o vzteku, jak si ho představují. Děti byly pobízeny k tomu, aby 

svůj vztek ztvárnily pohybem, výtvarně či zvuky. První část programu byla (především se staršími 

dětmi) převážně diskusní – kdo děti naposledy rozčilil, co dělaly, jak se cítily apod. Připomněli 

jsme si, že vztek je normální emocí a každého z nás někdy navštíví. Pro prevenci fyzických 

konfliktů jsme se učili strategii Želva, která dá ostatním jasně najevo, že i když jsem naštvaný, 

prát se nechci.  

Preventivně výchovné cíle - Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhým; 

Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích k druhým lidem; Rozvoj schopnosti žít ve 

společenství ostatních lidí; Poznávání pravidel společenského soužití.  
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3. Bezpečné prázdniny  

Stejně jako loňský rok jsme realizovali akci na školní zahradě s tématem „bezpečné 

prázdniny“, která byla zaměřena především na dopravní výchovu. Děti si hravou formou 

připomněly pravidla silničního provozu. Vyzkoušely si, jak fungují reflexní prvky ve tmě (pokus 

s reflexními náramky a baterkou), roztřídily správné x špatné chování v dopravním provozu, 

vyzkoušely si složit jízdní kolo z dostupného materiálu, vytvořily si dopravní koláž vlastní třídy a 

mnoho dalšího.  Na závěr děti dostaly sladkou odměnu – autíčko ze sušenky  

a lentilek. V rámci prevence rizikového chování v dopravě byla pro děti domluvena i návštěva 

dopravního hřiště.  

Preventivně výchovné cíle - Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a 

jejich funkci; Vytváření základů pro práci s informacemi; Osvojení si poznatků  

a dovedností důležitých k podpoře zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě; Získání 

schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci. 
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6.3 Flétna 

Ve školním roce 2021/2022 byly v kroužku Flétny zapsány čtyři děti ze Stromečkové třídy a 

dvě děti z Kočičkové třídy. Kroužek probíhal pod vedením externí paní učitelky Evy Sotonové.  

V hodinách flétny jsme střídali rytmická a dechová cvičení a hru na nástroj. Děti v závěru 

školního roku zvládly pět tónů a předvedly své dovednosti na závěrečném vystoupené pro 

rodiče. 
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6.4 Pěvecký sbor Petrklíček 

 

Ve školním roce 2021/2022 se do pěveckého sboru Petrklíček přihlásilo celkem 33 dětí. 

Jedno ze Srdíčkové třídy, devatenáct ze Sluníčkové třídy, šest z Kočičkové třídy a osm ze 

Stromečkové třídy. Sbor vedl pan ředitel ZUŠ Martin Profous spolu s paní učitelkami Jaruškou 

Ptáčkovou, Andreou Šulcovou a Monikou Trubákovou. 

V prvním pololetí se kvůli přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci způsobené 

Covid-19 nekonaly žádné koncerty. Vánoční vystoupení, které se v minulých letech secvičovalo 

společně s jinými mateřskými školami v chrudimském muzeu, se tedy také nekonalo. Namísto 

toho jsme sami, tak, jako ostatní školky, nacvičili pásmo koled a písní s přáním klidných a 

zdravých vánočních svátků. Pan Balous naše vystoupení ve Sluníčkové třídě profesionálně natočil. 

Záznam vystoupení všech zúčastněných MŠ byl spuštěn  

ke zhlédnutí online v neděli 28. 11. 2021 - u příležitosti slavnostního rozsvěcení vánočního 

stromu na chrudimském náměstí. Vystoupení se povedlo, děti v andělských oblečcích se 

soustředily a krásně zpívaly. Na klávesy je doprovázel M. Profous, na kytaru J. Ptáčková, a na 

rytmické nástroje A. Šulcová a M. Trubáková.  

Ze sváteční nahrávky měli všichni upřímnou radost.  
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Ve druhém pololetí se pandemická situace zlepšila natolik, že byl Petrklíček po dvou 

dlouhých letech tradičně pozván k vystoupení při “Vítání nových občánků města Chrudimě“ na 

chrudimskou radnici. Zazpívalo 12 dívek v růžových sukénkách a tričku s emblémem Petrklíčku. 

Na kytaru zpěváčky doprovázela Jaruška Ptáčková. Živý zpěv se moc líbil a děti si zažily pocit 

úspěchu. Na konci školního roku, 23. června 2022, se v ZUŠ konal Evropský den hudby. K této 

příležitosti jsme secvičili 20ti minutové pásmo lidových a populárních písní  

a v 9:00 jsme zpěvem festival zahájili. Sbor doprovázel pan ředitel M. Profous na klávesy,  

J. Ptáčková a M. Trubáková na kytaru, A. Šulcová na rytmické nástroje. Vystoupením v ZUŠ pro 

naše “Petrklíčky” skončil krásný rok plný zpěvu a radosti z dobře odvedené práce.  
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6.5 Výtvarný kroužek Paletka 

 

Kroužek navštěvovalo celkem 17 dětí, 10 ze Stromečkové třídy a 7 z třídy Kočičkové. 

Každých čtrnáct dní jsme si vyzkoušeli různé malířské techniky ve výtvarném ateliéru. Děti velice 

zaujalo válečkování koláže sněhuláků tiskařskou barvou, a společná práce obou tříd při tvorbě 

paní Zimy a jejich šatů dozdobených okny se zimními motivy. S nadcházejícím jarem byla 

„Týmem silniční bezpečnosti“ vyhlášena výtvarná soutěž na téma Bezpečný cyklista. Výhercem 

celostátního kola se stal Jonáš Jonáš ze Stromečkové třídy. 

V květnu jsem se zúčastnili výstavy na téma Jarní mláďátka, kresby našich dětí zdobily prostory 

DDM v Chrudimi. Zpestřením výtvarných aktivit bylo kreslení na školní zahradě, pro velké 

nadšení dětí budeme zařazovat častěji. 
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6.6 Požární poplach v MŠ 

I ve školním roce 2021/2022 (v půli měsíce září) jsme u nás v mateřské škole vyhlásili 

cvičný požární poplach. Tohoto cvičného požárního poplachu se zúčastnili všechny děti  

i zaměstnanci MŠ. Nejprve jsme spolu s dětmi prošli únikovou cestou a poté jsme hledali 

bezpečné evakuační místo. Společně jsme si zopakovali důležitá pravidla, například, jak se chovat 

v situacích ohrožujících naše zdraví, dále jsme si formou hry upevnili telefonní čísla 

integrovaného záchranného systému ČR.  

Cvičný požární poplach považujeme za velmi důležitý, přesto si přejeme, aby tato situace 

nikdy ve skutečnosti nenastala. 
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6.7 Individuální práce s dětmi s OŠD 

 

Individuální práce s dětmi s odkladem školní docházky opět probíhala pod vedením paní 

učitelky Bc. Ludmily Tůmové, DiS. Individuální práce je určena především pro děti, které mají 

odklad školní docházky. Paní učitelka se s dětmi scházela dvakrát do měsíce, dětem poskytovala 

péči v oblastech, které potřebovaly rozvíjet. 

Nabídka aktivit - především v oblastech školní připravenosti:  

 jemná a hrubá motorika  

 zrakové vnímání  

 sluchové vnímání  

 prostorové vnímání  

 grafomotorické cvičení (pracovní listy)  

 předmatematické schopnosti a dovednosti  
 

 

6.8 Distanční vzdělávání 

 S ohledem na situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19 byla mateřská škola povinna 

v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény poskytovat 

distanční vzdělávání dětem s povinným předškolním rokem vzdělávání. Distanční vzdělávání 

jsme v minulém školním roce řešili prostřednictvím webových stránek www.skolavpyzamu.cz 

(týkalo se Kočičkové a Stromečkové třídy). Rodiče dětí se zde mohli zaregistrovat a stahovat pro 

děti výukové materiály, které pro děti připravily třídní učitelky. Následně vypracované materiály 

donesli zpět do MŠ. 

Tento školní rok 2021/2022 se distančně vzdělávala pouze Kočičková třída (jeden 

týden). 

 

http://www.skolavpyzamu.cz/
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6.9 Angličtina v MŠ 

V naší škole dbáme na zvýšenou bezpečnost dětí, estetický vkus a harmonický vývoj dětí ve 

všech složkách osobnosti. Proto se ředitelka školy rozhodla, že se od září 2015 začne ve všech 

třídách s výukou anglického jazyka. 

Mateřská škola i v letošním roce využívala metodiku Wattsenglish, jejich obrázkové karty  

a videa, díky kterým můžeme rozšiřovat slovní zásobu dětí. Seznamování s anglickým jazykem 

bývá za doprovodu 2 postav z metodiky – Steva a jeho kamarádky, vrány Maggie. S metodikou 

byly nově seznámeny 2 učitelky MŠ, které absolvovaly metodický kurz přímo v Liberci. Angličtina 

probíhala ve všech třídách po celý školní rok, vždy v souladu s individuálními možnostmi a věkem 

dětí. Vzdělávání v anglickém jazyce je vždy hravou formou a děti se na Steva a Maggie vždy moc 

těší. 
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6.10 Praxe studentů 

Přehled praxe ve školním roce 2021/2022 

 

Jméno studenta Termín Vzdělávací instituce Třída + učitelka 

 
Petra Levinská 

 
Květen 2022 

(16.5.-27.5. 2022) 

 
VOŠ Litomyšl 
Předškolní a 
mimoškolní 
pedagogika 

 

 
Heřmánková třída 
Bc. Ivana Benešová 

 
Mgr. Kateřina  

Sabolová 

 
Duben 2022 

 
UHK 

Sociální pedagogika 
 

Stromečková třída 
Renáta Zlatohlávková 

(školní asistent) 

 

6.11 Evropské dotace ve výši 362 073,00 KČ 

K 1.10.2020 jsme získali evropské dotace na dva roky určené především na financování školního 

asistenta a na povinnou dětskou šablonu Projektový den ve výuce, který byl úspěšně realizován 

v Kočičkové třídě a zaměřen na finanční pregramotnost. Projekt bude ukončen k 31.8.2022 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Karmelitská 529/5 
118 12 Praha 1 Malá Strana 
IČO: 00022985 
č. j.: MSMT-21420/2020-2 
ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. 20_080/0017385-01 
(dále jen „Rozhodnutí“) 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Poskytovatel dotace“ nebo „MŠMT“), na základě žádosti o 
poskytnutí dotace přijaté dne 14. 05. 2020 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III, v aktuálním 
znění (dále jen „Výzva“), podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve 
znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 362 073,00 Kč příjemci 
Název: Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 
Sídlo: Svatopluka Čecha 345, 537 01 Chrudim 
na realizaci výstupů aktivit projektu: 
Název projektu dle MS2014+:1 ŠABLONY III. 
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017385 
2. Harmonogram realizace projektu 
Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 10. 2020 
Datum ukončení fyzické realizace projektu 31. 08. 2022 
Personální podpora  
3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ 
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Rozvojové aktivity MŠ  
3.I/9 Projektový den ve výuce (povinná aktivita)  
 
Od září 2022 plynule navážeme na další dotace a personální šablonu. Žádost o dotaci je již 
podána a tentokrát se jedná o částku necelých 636,000 určených na personální šablonu Školní 
asistent a na Vzdělávání pedagogů ve vzdělávání. 
 

Školní asistent - personální podpora MŠ 

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu-školního asistenta 

mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu 

zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Školní asistent poskytuje základní 

nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s 

komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné 

docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí dětí a zajištění přenosu informací mezi 

mateřskou školou a rodinou, poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním 

vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo 

školském zařízení nebo při akcích školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání, poskytuje 

podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo 

vyučování.  

Práce školního asistenta probíhá prostřednictvím individuálních rozhovorů a činností dle 

konkrétních potřeb dítěte- např. prohlížením knih a encyklopedií se společnou diskuzí, popisem 

obrázků, vypracováním pracovních listů s větší nebo menší dopomocí, volnou kresbou 

s neřízenými rozhovory, řízenými nebo částečně řízenými rozhovory, nácvikem samoobslužných 

činností apod., dále pak prostřednictvím poskytnutí správného mluvního vzoru, nácviku správné 

výslovnosti apod. Veškeré aktivity a činnosti vychází z individuálních potřeb dětí. Školní asistent 

vede záznamy, tzv. reporty o činnostech dětí, které vypracovává průběžně a ke konci měsíce 

odevzdává ke kontrole ředitelce MŠ. 

Tento školní rok 2021/2022 byl úvazek školního asistenta – 0,5. Školní asistent úzce 

spolupracuje s pedagogy na třídě, pod jejichž vedením také pracuje.  

Tato šablona má pro naši MŠ velký přínos, školní asistentka se věnuje převážně dětem 

ohroženým školním neúspěchem. Zaznamenali jsme velký úspěch v individuálním přístupu 

k těmto dětem a jejich vývoji v kolektivu dětí.  
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7. Akce jednotlivých tříd 

7.1 Akce Srdíčkové třídy 

14.9.2021 - Požární poplach v MŠ. Kdo je připraven, není překvapen. Tento školní rok jsme 

zorganizovali cvičný požární poplach. Cvičného požárního poplachu jsme se zúčastnili všichni 

(děti i zaměstnanci MŠ). Nejdříve jsme s dětmi prošli únikovou cestou a následně jsme našli 

evakuační místo. Děti se dozvěděly důležité informace, jak správně v nebezpečí reagovat. Cvičný 

poplach považujeme za velmi důležitý, přesto si přejeme, aby tato situace nikdy ve skutečnosti 

nenastala. 

 

 

 

30.9.2021 - Celodenní výlet do dýňového světa. Asi každého napadne, že celý den se točil kolem 

dýní a zábavou kolem nich. Hlavičku jsme si potrápili v dýňovém bludišti. Společně jsme si 

prohlédli výstavu dýní. 
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7.10.2021 – Jablíčkohraní Srdíčkové třídy. Pro děti byla na školní zahradě připravena různá 
stanoviště.  

 

 

 

8.10.2021 – Návštěva zemědělské školy  

 

 

 

20.10.2021 – Poznej svého zahradníka. Projekt ve spolupráci se zahradnictvím Mikan. 

18.11.2021 – Vánoční fotografování. 

29.11.2021 – Vánoční jarmark – v budově MŠ byl připraven VÁNOČNÍ JARMARK. Zde bylo možné 

zakoupit drobné dárky, svícny, ozdoby na vánoční stromeček či vánoční dekorace. 
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6.12.2021 – Mikulášská nadílka v MŠ – Srdíčkovou třídu navštívil MIKULÁŠ, ČERT  

A ANDĚL. Mikulášskou nadílku, letos vzhledem k opatřením vlády, zajistili zaměstnanci MŠ. 

   

 

16.12.2021 – Ježíšek v MŠ. Tento den jsme společně zpívali na školní zahradě. Dále jsme se 

s dětmi těšili ve třídách na příchod Ježíška.  

 

 

 

15.12.2021 – Návštěva Muzea – Vánoce ve světe 
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26.1.2022 – Návštěva divadla K. Pippicha Chrudim – Velká pošťácká pohádka od Karla Čapka. 

 

 

6.2.2022 – Projekt prevence rizikového chování.  

 

 

13.2.2022 – Výlet do Hlineckého skanzenu Betlém. Program MASOPUST. 

 

 

 

22.2.2022 – JARNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ 
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23.2.2022 – Masopustní rej v MŠ. Pro děti byla ve třídách připravena stanoviště se zábavnými 

úkoly. 

 

 

 

25.2.2022 – MASOPUST V MUZEU 

 

 

 

15.3.2022 – Návštěva technických služeb Chrudim. 
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31.3.2022 - Návštěva divadla K. Pippicha Chrudim – pohádka VESELÉ VELIKONOCE 

 

3.4.2022 – Vynášení Morény 

 

 

 

 

12.4.2022 – Velikonoční dílny v MŠ 
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29.4.2022 – ČARODEJNICKÝ REJ V MŠ. Pro děti byla na školní zahradě připravena stanoviště a 
zábavné úkoly. 

 

 

 

 

4.5.2022 – Návštěva hasičské zbrojnice Chrudim. 

 

 

 

 

27.5.2022 – Návštěva vlakového nádraží v rámci projektu dopravní prostředky. 
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31.5.2022 – Celodenní výlet do ZOO Jihlava. 

 

 

 

1.6.2022 – Návštěva dopravního hřiště v Chrudimi. 

 

 

 

 

16.6.2022 – Projekt doprava na školní zahradě. Pro děti byla připravena na ŠZ stanoviště, na 
kterých plnily zadané úkoly. 
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17.6.2022 – Zdravé město – klášterní zahrady 
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7.2 Akce Sluníčkové třídy 

30. 9.  

Dýňový svět 

První akcí školního roku 2021/2022 byl hned celodenní výlet autobusem. Jeli jsme na statek  

U Pipků v Nové Vsi u Leštiny. Seznámili jsme se tam s různými odrůdami dýní  

a hospodářskými zvířaty. Prohlédli jsme si kabinu kombajnu, prošli dýňovým bludištěm, zaskákali 

si do slámového bazénu, honili se na balíkách slámy a stavěli sochy z dýní. Celý den jsme byli 

v pohybu, a tak mnozí z nás na cestě domů v autobuse usnuli.  

    

 

8. 10. 

Výstava drobného hospodářského zvířectva 

V areálu SZeŠ Chrudim se konala výstava drobného hospodářského zvířectva. Viděli jsme 

posuzování chovných králíků, holubů, slepic, kachen a jiných zvířat. Všechna zvířata jsme si mohli 

detailně prohlédnout zblízka, některá i pohladit. Součástí programu byly i překážkové závody 

králíků. Fandit ušatým kamarádům se nám líbilo ze všeho nejvíc. 
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12. 10. 

To je zlaté posvícení 

V Chrudimském regionálním muzeu pro nás připravili program “To je zlaté posvícení”. Dozvěděli 

jsme se, že posvícení je svátek kostela - jeho vysvěcení. Naučili jsme se, co  

na posvícení patří a co ne, čím je typická česká hostina a jaké další svátky na podzim slavíme. 

Zatančili jsme si, zazpívali a zahráli si na tradiční posvícenský zvyk, tzv. “stínání kohouta“. 

    

 

20. 10  

Beseda se spisovatelkou Hanou Vítovou 

Paní spisovatelka pro nás měla připraven zajímavý interaktivní program sestávající z četby, 

individuální práce s knihou a spousty úkolů, které jsme plnili s pomocí jejích knížek  

o zvířátkách. Na závěr nám přečetla úryvek ze své poslední knihy, která se nám moc líbila. 
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20. 10. 

Podzimní tvoření s rodiči 

Při ranní činnosti jsme sami nastrouhali cukety, naměřili suroviny a umíchali těsto  

na cuketovou buchtu, kterou nám v kuchyni upekli. Nasbírali jsme kaštany, kůru, listí  

a spoustu jiných přírodnin, a v odpoledních hodinách jsme na školní zahradě přivítali rodiče, 

babičky a dědečky. Nejdříve jsme jim zazpívali písničky a zarecitovali básničky, které jsme se  

od září už stihli naučit. Poté jsme všichni společně tvořili skřítky Podzimníčky, skládali mandaly a 

vyráběli draky s ocasy z javorových listů. Na závěr jsme si všichni pochutnali  

na cuketové buchtě a šípkovém čaji. Pro všechny to bylo moc příjemné odpoledne! 
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26. 10.  

Poznej svého zahradníka 

V rámci programu “Poznej svého zahradníka” jsme navštívili Zahradnictví Mikan  

v Blehovsku. Paní Mikanová nás provedla celým zahradnictvím a ukázala nám i zázemí, kde se 

připravují na podzimní a zimní svátky. Ve sklenících jsme viděli tisíce rostlin a i to, jak se 

předpěstovávají vánoční růže. Obdivovali jsme zavlažovací systém, a poté si prohlédli podzimní 

výzdobu z květin, přírodnin a rozmanitých dýní všech velikostí, tvarů a barev. 

    

 

2. 11.  

Program prevence rizikového chování  

S paní učitelkou Káťou Sabolovou jsme si v rámci programu “Prevence rizikového chování“ 

povídali o různých příčinách a situacích, které v nás vyvolávají negativní emoce, jako je například 

vztek a agrese. Říkali jsme si jak s emocemi pracovat a jak se v určitých situacích negativním 

emocím a agresivnímu chování bránit. 

 

29. 11.  

Vánoční jarmark 

Dnešním dnem začal vánoční jarmark, na který všichni zaměstnanci, někteří rodiče a děti ručně 

vyrobili hezké vánoční ozdoby a dekorace. I my jsme pomáhali – natírat dřívka  
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na výrobu vánočních sání. Naše výrobky měly úspěch, téměř všechny se prodaly. Za utržené 

peníze byly nakoupeny nové pomůcky a hračky na všechny třídy. 

       

 

6. 12.  

Mikuláš 

Šestého prosince k nám přišla vzácná návštěva – Mikuláš, čert a anděl. Někteří se trochu báli, ale 

všichni se těšili na nadílku. Předvedli jsme všem třem mikulášské písničky a básničky, které jsme 

se pro ně naučili. Ti co neměli svědomí čisté dostali malé napomenutí. Mikuláš byl rád, že vidí 

tolik hodných a šikovných dětí, všechny nás pohladil a rozdal sladkou nadílku.  

    

 

14. 12.  

Vánoce ve světě  
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Navštívili jsme regionální muzeum v Chrudimi, kde pro nás měli připraven program spojený  

s výstavou “Vánoce ve světě”. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem slaví Vánoce ve více než třiceti 

zemích světa, jaké dodržují vánoční zvyky a kdo jim nosí dárky. Povídali jsme si  

i o tradičních českých Vánocích a prohlédli si betlémy z různých koutů světa.  

 

 

17. 12.   

Jak se Ježíšek narodil 

V tento den přijela do MŠ loutkoherečka s představením “O Ježíškovi”. Pozorně jsme poslouchali 

a se zaujetím se dívali na vánoční příběh o narození Ježíška. Jaké bylo naše překvapení, když jsme 

ve třídě pod naším ozdobeným a rozsvíceným stromem našli vánoční nadílku! Ježíšek nám 

přinesl hračky, které jsme si přáli. A tak jsme zbytek dne strávili zpíváním koled, prožíváním 

sváteční atmosféry a hraním si s novými hračkami. 
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25. 1.   

Program prevence rizikového chování 

Paní učitelka Káťa Sabolová si s námi opět přišla hrát na emoce. Dnes s sebou přinesla plyšové 

kamarády “emušáky“ – žabáka Ferdu a jeho barevné mouchy. Jejich prostřednictvím jsme se učili 

poznávat své emoce a přijímat je jako součást sebe sama, krotit svoje “mouchy“. 

26. 1.   

Velká poštovská pohádka  

V chrudimském divadle Karla Pippicha se konalo představení na motivy pohádky Karla Čapka 

“Velká poštovská pohádka ”. V divadle jsme se chovali příkladně a vydrželi se dívat na celé 

představení. Po pohádce jsme si prohlédli nejen divadlo, ale zblízka i instalaci veliké loutky 

Kašpárka jedoucího na drakovi ve foyer.  

    

 

9. 2. 
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Masopust v hlineckém Betlémě  

Do hlineckého Betléma jsme se vypravili autobusem, a to na program “Masopust“. Prohlédli 

jsme si expozici masopustních masek a obchůzek z Hlinecka. Průvodkyně nás seznámila 

jednotlivě s jejich původem, významem a specifickou úlohou v masopustním průvodu. Zhlédli 

jsme krátké tematické video masopustního veselí a prohlédli si výstavu fotografií. 

    

 

18. 2.  

Enviromentální výchova 

O důležitosti a ochraně vody si s námi přišla povídat paní učitelka Anetka Zlatohlávková. 

Prohlíželi jsme obrázky a určovali co je správné a co ne, učili se koloběh vody v přírodě. Hráli 

jsme pohybovou hru “Voda, oheň, blesk“ a také jsme hádali, které předměty se potápí  

a které plavou. Zda jsou naše úvahy správné jsme si prakticky ověřili. Udělali jsme barevný déšť a 

s pomocí lentilek a mléka jsme vyrobili na talíři krásnou duhu.  

 

22. 2.  

Masopust v RM Chrudim 

Už potřetí jsme v tomto školním roce navštívili regionální muzeum. Dozvěděli jsme se vše 

o tradici Masopustu na Chrudimsku a upevnili si znalosti nabité na výletě v Hlinsku. Tentokrát 

jsme si přišli vyrobit čepici do masopustního průvodu a naučit se tanec šable.  
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24. 2.  

Na kolech radosti 

Na výstavu hraček jsme se vypravili do RM na expozici “Na kolech radosti”. Prohlédli jsme si 

mnoho historických kočárků z konce či přelomu 19. století až po 70 léta minulého století. Divili 

jsme se nad panenkami z porcelánu, medvídky plněnými pilinami, starými autíčky  

a jinými hračkami. Součástí výstavy byly i staré gramofony, fotoaparáty a dobové oblečení.  

    

 

23. 2.  

Karneval v MŠ 

Paní učitelky připravily na třídách zábavné karnevalové úkoly s masopustní tematikou. Všichni 

jsme byli převlečeni v maskách a chodili jsme od třídy ke třídě. Skládali jsme masopustní koláče, 

plnili jitrnice, připravovali masopustní hostinu, skákali podle vzoru, tancovali na hudbu pod tyčí 
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jejíž výška se snižovala, zdobili masopustní čepice, hledali znaky masopustu a užívali si zábavy. 

K obědu bylo masopustní menu a celý den byl slavnostní.  

    

 

15. 3.  

Mladí cestáři 

I letos připravil podnik Správa a údržba silnic bohatý program s občerstvením pro malé cestáře 

z mateřských škol. Měli jsme možnost si prohlédnout silničářskou techniku a kabiny vozů. 

Křídami jsme kreslili dopravní značky na zeď, skákali a hráli si v nafukovacím hradě  

a zábavním koutku. Bobovali jsme na sněhu, i když všude kolen nás nebylo po sněhu ani památky 

a na závěr jsme nakreslili silničářům barevné obrázky a dostali výborné občerstvení. 

    

 

25. 3.  
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Vynášení Morany 

Na školní zahradě jsme si za hezkého dne vyrobili z větví a vrbového proutí, látky a výdutků 

figurínu smrtky – Morany. Naučili jsme se píseň k vynášení Morany a společně se Srdíčkovou 

třídou jsme ji nesli průvodem k řece Chrudimce. Za zpěvu písní jsme Moranu vyprovodili, hodili 

do vody a pozorovali jak odplouvá a s ní i zima, která končí. Cestou zpět jsme zpívali jarní 

písničky, těšili se z teplého slunečního svitu a pozorovali rostliny kvetoucí v zahradách. 

    

 

30. 3.  

Veselé Velikonoce v RM Chrudim 

I na Velikonoce si pro nás Regionální muzeum Chrudim připravilo zajímavé aktivity. Povídali jsme 

si o velikonočních tradicích, jejich křesťanském původu i pohanských zvycích. Zatancovali jsme si, 

vítali jaro vynesením Morany a ozdobili si velikonočního zajíčka.  
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31. 3. 

Pohádka “Veselé Velikonoce“  

Podruhé jsme zavítali do divadla Karla Pippicha na pohádku divadýlka Mrak “Veselé Velikonoce“. 

Příběh Andulky, která se snaží dodržovat jarní rituály a tradice v probouzející se přírodě, byl o 

přátelství, falši, zakletí a touze po bohatství. Zlá Pepina a skřet Kudibal nám připravili zamotanou 

pohádku o důležitosti pravdy a správného jednání. Viděli jsme spoustu loutek, elfy a užili si 

speciální atmosféru krásného chrudimského divadla. 

 

7. 4.  

Ukliďme svět, ukliďme Česko 

Akce Ukliďme svět oslavila letos své 30. výročí. Jako každoročně jsme se i my zapojili  

do úklidových prací a zvelebili tak okolí naší MŠ. Sluníčková třída posbírala odpadky v zeleni 

kolem řeky, a to až po Pippichovo divadlo. Pracovali jsme v gumových rukavicích a odpad jsme 

následně vytřídili do správných kontejnerů. Z odvedené práce jsme měli dobrý pocit.  
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12. 4. 

Velikonoční dílny s rodiči 

Celý týden jsme pilně barvili vajíčka a nacvičovali písničky s jarní tématikou. Odpoledne přišli 

rodiče a přinesli odstřižky látek, lýko a stuhy. Nejdříve jsme jim zahráli a zazpívali pásmo jarních 

písní. Besídka se moc líbila. Potom jsme si společně vyrobili jarní dekorace. Slepičku  

s barevnými vajíčky na stůl a zápich do květináče – žebřík s kuřátkem a výdutky. Akce se velmi 

vydařila, maminky a tatínkové byli šikovní a tvoření si opravdu užili.  

    

 

22. 4. 

Den Země na školní zahradě 
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Dopoledne bylo na školní zahradě ve znamení ochrany planety Země. Věnovali jsme se 

pohybovým hrám a ekologickým aktivitám, které mají co dělat s ochranou živé i neživé přírody. 

Obzvláště dobře nám šlo třídění odpadu podle materiálu, v tom jsme opravdu dobří. 

    

 

 

 

 

 

25. 4.  

Kuk a Cuk  

Hudební divadlo pro děti z Brna k nám přijelo s pestrým pásmem hudby, scének, klaunských 

výstupů a dialogů s názvem Kuk a Cuk. Při představení jsme byli vtahováni do hry, zpívali, tančili a 

poznali spoustu hudebních nástrojů. Byly nám ukázány i netradičními nástroje jako například ovčí 

zvonce, valcha, beraní roh nebo plechový trychtýř. Představení se líbilo všem. 
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26. 4. 

Den Země 2022  

V klášterních zahradách se konala osvětová akce zaměřená na životní prostředí - Den Země. 

Viděli jsme dračí pohádku loutkového divadla AHOJ a pak se věnovali různým ekologicky 

zaměřeným aktivitám. Se studenty SZeŠ Chrudim jsme si například vyrobili ručně dělaný papír a 

psali husím brkem namočeným do inkoustu. Viděli jsme při práci skláře, jak točí sklo  

a kováře jak kove hřeby. Součástí akce byla i výstava drobného zvířectva a zábavné úkoly. 

    

29. 4.  

Čarodějnický den 
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Na oslavu Filipo-jakubské noci jsme přišli do školky převlečení za čarodějnice a čaroděje.  

Na školní zahradě pro nás byla připravena stanoviště s čarodějnickými úkoly. Užili jsme si let  

na koštěti, vaření pavoučího lektvaru, skoky v čarodějném pytli, házení létajícím koštětem, 

prolézání pavučinou a jiné kouzelnické úkoly. 

    

 

4. 5. 

Den otevřených dveří na v hasičské zbrojnici Chrudim 

Členové hasičského záchranného sboru v Chrudimi nám ukázali hasičskou techniku, různé 

uniformy, ochranné obleky a prostředky. Prošli jsme si mobilní dekontaminační komorou  

a předvedli znalosti o číslech IZS. Viděli jsme jak vypadá hašení hořícího oleje vodou  

a následně pískem. Zaujalo nás vyprošťování člověka z havarovaného vozu, kterého museli 

osvobodit pomocí hydraulických kleští a ukázka záchrany člověka na laně ve výšce 10 m. 

    

12. 5. 

Program finanční gramotnosti – Evropské dotace, povinná dětská šablona 
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Spolu s paní účetní Lenkou Průšovou, odborníkem z praxe,  jsme se naučili o historii výměnného 

obchodu a vzniku peněz. Vyrobili jsme si peněženku, rozpoznávali bezpečnostní ochranné prvky 

na bankovkách a zkoumali mince různých hodnot. Na ŠZ jsme plnili úkoly, za jejichž vyřešení jsme 

dostali části mapy, která nás po jejím složení dovedla k pokladnici plné zlata. Zlato jsme zvážili  

a směnili na peníze, za které jsme si “nakoupili v obchodě“. Nakonec jsme navštívili KB, kde 

proběhla krátká exkurze a věku přiměřený program zaměřený na hospodaření s penězi. Dále 

jsme si ukázali, jak funguje bankomat a viděli pracovat stroj na počítání peněz za přepážkou.  

    

 

 

24. 5. 

Balet “Statečný Cibulka“ 

Při naší poslední návštěvě divadla v tomto školním roce jsme shlédli baletní vystoupení členů 

tanečního oddělení chrudimské ZUŠ. Balet Statečný Cibulka byl nám známý nejen příběhem 

chlapce Cibulky, ale účinkovali v něm i někteří naši kamarádi ze školky - ze Stromečkové  

a Kočičkové třídy. Tančili krásně a my jsme si představení s hudbou A. Chačaturjana užili. 
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31. 5. 

ZOO Jihlava 

Jako dárek ke Dni dětí jsme od MŠ dostali celodenní výlet autobusem do jihlavské ZOO. Cestu 

jsme zvládli skvěle a prohlídka ZOO se nám opravdu líbila. Kromě žiraf, zeber, tapírů, opic, 

lachtanů, papoušků a dalších zvířat jsme viděli i zábavně naučný program s dravci. Sovy  

a orli nám létali těsně nad hlavami a my měli příležitost si je dobře prohlédnout. Prošli jsme si i 

africkou vesničkou, svačili vedle plameňáků a obdivovali rostliny a rozkvetlé keře v ZOO.  

    

1. 6. 

Dopravní hřiště 

Na Den dětí jsme se prošli do městských sadů. Pozorovali jsme kachní rodinku a koi kapry 

v jezírku, hledali v trávě známé rostliny. Dopoledne jsme strávili na dětském dopravním hřišti. 

V ochranných přilbách, na kolech a koloběžkách jsme se snažili jezdit podle pravidel silničního 
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provozu. Moc se nám hraní na dopravu líbilo, hlavně jízda podle opravdových semaforů. Když už 

nás jízda unavila, dali jsme si svačinku a hráli si na chodce. 

    

 

 

 

 

16. 6. 

Bezpečné prázdniny 

Na školní zahradě byl připraven zábavný program s dopravní tematikou. Hráli jsme si hlavně na 

autíčka. Tankovali jsme benzín, odstraňovali špínu z kapoty v myčce aut, jezdili terénem  

i mezi kužely. Vyhodnocovali jsme správné a špatné chování v dopravních prostředcích  

a hledali rozdíly na obrázcích. Nakonec každý z nás nakreslil a vystřihnul nějaký dopravní 

prostředek a nalepil na společnou koláž, kterou jsme dotvořili kresbami domů, parků a lesů. 
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17. 6. 

V Chrudimi jsme doma 

Prošli jsme se do Klášterních zahrad, kde se konala oslava u příležitosti 20+1 členství našeho 

města v Národní síti Zdravých měst. S hudebně pohybovým programem “Aby bylo na zemi milo” 

vystoupila miniskupina Vanda a Standa. Tančili jsme, zpívali, hráli vědomostní soutěž a za 

odměnu pak dostali od pořadatelů dětský časopis. Bylo to vydařené dopoledne. 

    

23. 6. 

Evropský den hudby 

Jelikož většina dětí ze Sluníčkové třídy je členy školního sboru Petrklíček, účastnili jsme se - jako 

každoročně - hudební přehlídky v rámci oslav Evropského Dne hudby. Zahájili jsme letošní 

festival vystoupením složeným z lidových i současných písní. Na klavír nás doprovázel ředitel ZUŠ 

pan Martin Profous, na ostatní nástroje paní učitelky Jaruška, Monika,  

a Andrea. Pozornost diváků jsme si užili a následně z hlediště podpořili sbory z dalších 

chrudimských školek. Program festivalu byl jako vždy zábavný a skvěle připravený. 
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27. 6. 

Prevence rizikového chování  

Svačili jsme na školní zahradě a poté se účastnili posledního ze série programů prevence 

rizikového chování s Káťou Sabolovou. Dnešní byl nazván “Bezpečně o prázdninách” a my seděli 

na dece v trávě a povídali si o různých situacích které mohou nastat a bezpečnosti  

u vody, na cestách, nebo v dopravních prostředcích. Hráli jsme hry a dobře se bavili. 
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7.3 Akce Kočičkové třídy 

30.9.Výlet do Dýňového světa 

První výlet, který jsme ve školním roce 2021/2022 uskutečnili směřoval do Dýňového světa. 

Prosluněný den jsme si velmi užili, dětem se stejně jako každý rok nejvíce líbil slámový bazének, 

ale také prolézání přes balíky sena či skládání obrazců z dýní. 

 

5.10. Podzimní putování zahradou s Machem a Šebestovou 

Na podzim jsme uspořádali akci s rodiči na školní zahradě. Akce byla motivovaná pohádkou  

O Machovi a Šebestové, a tak se úkoly pro rodiče s dětmi nesly v duchu postav z vybrané 

pohádky. Děti si s rodiči vyzkoušely obtisky jablek na ubrus, slalom se svázanýma nohama, 

zatloukání hřebíků, skládání mandal z přírodnin apod.  
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4.11. Dýňový karneval 

Děti si velmi oblíbily nosit různé kostýmy a masky. Dle jejich přání jsme tedy uspořádali Dýňový 

karneval, kdy se děti sešly ve svých oblíbených maskách, zatančily si námi secvičený tanec a 

následně plnily připravené aktivity. Nejdříve si vyslechly kouzelný klobouk, který k dětem 

promlouval, vyzkoušely si prosvěcovat suroviny do kouzelného lektvaru, lovily pavouky apod. Na 

závěr je čekala cesta odvahy, kdy se všichni statečně šli podívat na půdní strašidýlko.  

 

9.11. Den vědy   

Naše mateřská škola přivítala v listopadu návštěvu z Univerzity Pardubice, fakulty chemicko-

technologické, která s dětmi pracovala v malých skupinách na chemických pokusech. Děti si 

zkusily hravé pokusy, při kterých si například vyrobily barevného motýlka či vyzkoušely duhu 

s bonbóny.  

 

 

 



Výroční zpráva 2021/2022– Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 

 

  72 

 

 

3.12. Mikulášská nadílka  

Každoroční návštěvu Mikuláše, čerta a anděla jsme uvítali s písničkami, básničkami a dokonce  

i s tanečky. Nakonec si všechny děti zasloužily nadílku. 

 

 

14.12.Vánoce ve světě 

Mezi oblíbené programy dětí patří především ty, které jsou realizovány v regionálním Muzeu. 

V zimě jsme se s dětmi účastnili programu Vánoce ve světě. Děti nejvíce zaujaly zvyky na Islandu-

hledání skřítků, dále si se Sněhurkou zahrály hru s padákem a vločkami. Na závěr pomáhaly 

Santovi s výrobou ponožek na dárky 

 

16.12.Vánoční nadílka 
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Ježíšek zavítal i do naší třídy, a tak jsme si po společném zpívání na školní zahradě rozbalili 

dárečky. Děti měly velkou radost z nových magnetických kostek, klukům udělala radost nová 

auta či hra s dinosaury. Holčičky si hrály s míčem se vzorem zeměkoule.  

 

17.12. Pohádka v MŠ „Radujme se, veselme se“ 

Dětem se velice líbily ručně tvořené loutky, které paní herečka vyráběla. Pohádka nás příjemně 

naladila na vánoční svátky.  

26.1. Velká pošťácká pohádka 

V lednu jsme navštívili Divadlo Karla Pippicha v Chrudimi. 

27.1. Video besídka 

V prvním pololetí se děti naučily poměrně velké množství písniček a básniček. Jelikož jsme 

v souvislosti s onemocněním COVID-19 nemohli realizovat klasickou besídku, rozhodli jsme se, že 

ji natočíme a rodičům zašleme. Děti se při vystoupení velmi snažily a ohlasy od rodičů byly 

pozitivní. 
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8.2. -12.2. Distanční vzdělávání – „Školka v pyžamu“ 

Z důvodu nákazy 1žáka naší třídy onemocněním Covid 19, byla díky nařízení KHS Kočičková třída 

uzavřena. Zapojili jsme se tak do distančního vzdělávání – „Školka v pyžamu“. Pro zpestření 

výuky byla pro děti vytvořena úniková hra s plněním úkolů. Odezvou bylo jejich hodnocení: 

„Skvělé, více takových úkolů.“  

 

14.-18.2. Týden netradičních výtvarných technik 

Mezi oblíbené akce školního roku patřilo tvoření v rámci týdne netradičních výtvarných technik. 

Cílem bylo zaměřit se především na prožitek z tvoření, nikoliv na výsledek. Děti stříkaly barvu 

pomocí štětců na velký formát, malovaly pomocí ledových pastelek, pískovaly, tvořily sliz či 

tančily v barvách. Vyzkoušely si také prvky arterapie a v závěru vytvořily jarní vílu, která nám 

zdobila šatnu. 

 

19.2. Masopust v muzeu  

Děti si v muzeu zopakovaly, jaké jsou tradiční masopustní masky a také si jednu tradiční mohly 

vyrobit. Na závěr si děti zahrály na průvod, který vedl Laufr a zatančily si.  
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25.2. Masopustní karneval v MŠ 

Masopustní karneval jsme ve školce slavili v tradičních kostýmech – nejčastěji děti nosily kostým 

kominíka, ale někteří přišli i jako slaměný či strakatý. Masopustní obchůzka děti moc bavila a 

v každé třídě na ně čekal masopustní úkol – např. plnění jitrnic, skládání koláčů, překážková 

dráha, kominický fotokoutek a další. kde v každé pro nás byly přichystány různě aktivity (př. 

plnění jitrnic, hledání koláčů, překážkové dráhy, fotokoutek s kominíkem)  

 

2.3.Výlet Betlém Hlinsko 

S dětmi jsme si prohlédli expozici o Masopustu, fotografie z průvodů a vyřezávané sochy.  
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15.3. Malí cestáři 

V březnu jsme navštívili Správu silnic, prohlídka technického zázemí děti velice nadchla. Děti si 

mohly sjet sněhový kopeček, nakreslit dopravní značky na zeď. V závěru se děti těšily ze 

skákacího hradu.  

 

22.3. Návštěva knihovny  

V knihovně byl pro nás vytvořen program, během kterého nám paní knihovnice přečetla knihu 

„Jak voskovky řekly dost!“  Prostřednictvím čtení dopisů, které psaly jednotlivé barvičky chlapci 

Toníkovi, si děti vyslechly jejich trápení, či naopak radosti. Jejich úkolem poté bylo projevit svoji 

fantazii a nakreslit originální obrázek 

 

24.3. Návštěva Základní školy Dr. Peška 

Děti měly možnost nahlédnout do výuky v prvních třídách. Prvňáčci i paní učitelka ze základní 

školy děti moc hezky uvítali a připravili si pro ně drobné úkoly. Děti vymýšlely slova na počáteční 

písmena, zkoušely si psát písmena na mazací tabulku. Ve škole se dětem moc líbilo. 
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31.3. Pohádka v divadle „Veselé Velikonoce“  

7.4. Velikonoční dílny na školní zahradě 

Tvoření s rodiči na školní zahradě probíhalo v příjemné atmosféře. Výrobků stihly děti vytvořit 

mnoho - proutěný věneček s kuřátkem a peřím, z kynutého těsta vrkoč, zdobená vajíčka 

ubrouskovou technikou. 

 

8.4. „Ukliďme Česko“ 

K oslavám Dne Země jsme se s dětmi zapojili do úklidu okolí naší školky. Vybrali jsme si náš 

oblíbený park a hřiště u atletického stadionu.  
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12.4 Návštěva ze Základní umělecké školy Chrudim 

Dětem byly představeny jednotlivé obory, měly možnost prohlédnout si baletní obuv či 

poslechnout různé hudební nástroje.  

 

25.4. Divadelní představení KUK A CUK 

S panem hercem jsme si zazpívali a zahráli na netradiční hudební nástroje.  

26.4. Den Země v Klášterních zahradách v Chrudimi 

Velice zábavnou akci, kterou jsme s dětmi navštívili byla zaměřená na oslavu Dne Země. Za 

slunečného počasí jsme zhlédli pohádku, prošli ekologicky zaměřené stánky a zároveň si 

zasoutěžili. 

 

29.4. Čarodějnický rej na školní zahradě  

I přes velkou nemocnost dětí jsme si s dětmi užili čarodějnický rej. Každý si přinesl kostým a na 

školní zahradě mohl zkusit hod koštětem, přeskok přes oheň, či projít čarodějnickou stezku pro 

suroviny do lektvaru. Za splnění úkolů si každý mohl vylovit z hmatového pytle odměnu. 
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24.5. Baletní vystoupení žáků ze ZUŠ 

V divadle jsme pozorovali baletní představení s názvem „O statečném Cibulkovi“ kde vystupovali 

i někteří kamarádi z naší školky. 

31.5. Výlet do Zoo Jihlava 

Dlouhou cestu autobusem děti zvládly bez problémů. Zúčastnili jsme se vystoupení s dravci, 

které jsme mohli pozorovat z blízka. Počasí nám přálo a tak jsme si užili krásný den se zvířátky. 

 

9.6. Loučení s předškoláky 

Naši nejstarší předškoláci opouští v tomto školním roce naši školku a vydávají se do školy 

základní. Uspořádali jsme pro ně tedy slavnost, během které děti přednesly písničky a básničky. 

Na cestu dostaly aktovky s dárky a vyzkoušely si úkoly z pohádek. Akce se nám velmi vydařila.  
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13.6. Návštěva dopravního hřiště 

Před prázdninami jsme s dětmi vyrazili na dopravní hřiště, abychom si připomněli, jak se správně 

chovat v dopravním provozu. Děti se rozdělily na chodce a řidiče a následně se pohybovaly po 

hřišti tak, aby respektovaly domluvená pravidla. 

16.6. Bezpečné prázdniny 

Akce na školní zahradě byla realizována v rámci prevence rizikového chování. Děti si formou her 

upevňovaly pravidla bezpečného chování v silničním provozu, znalost dopravních značek a 

důležitost reflexních prvků. 

 

16.6. Přespání budoucích školáků v MŠ 

S dětmi jsme si vyrobili indiánská trička-rozstříháním spodního lemu a pokreslením textilními 

fixami. Na zahradě se děti učily indiánským dovednostem (krocení mustanga, skok přes oheň, 

lovení bizona, stopování zvířat a tanec kolem totemu). Již jako zkušení indiáni jsme se vydali 

hledat poklad, knihy s věnováním od p. učitelek. Dětem se dárek líbil, knihu si prohlížely se 

zaujetím. Na závěr dne jsme si na ložnici užili zpívání s kytarou. Děti byly při přespání statečné. 
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Předplavecký výcvik (duben – červen)  

Do předplaveckého kurzu bylo přihlášeno 13 dětí z Kočičkové třídy. Většina se na vodu velmi 

těšila, avšak během výcviku bylo párkrát zapotřebí překonávat strach a obavy z velkého bazénu. 

Všechny děti to však zvládly a obdržely mokré vysvědčení. 
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7.4 Akce Stromečkové třídy 

30.9. 

Výlet do Dýňového světa 

Na konci září jsme se spolu s dětmi již po několikáté vypravili do Dýňového světa, kde jsme si 

prohlédli a obdivovali různé druhy dýní. Děti byly nadšené z dýňového bludiště a ze 

slámobazénu. Děti si mohly pohrát s dýněmi, sestavit z nich různé stavby a mandaly. Počasí nám 

tento den přálo, byl krásný slunečný den, výlet jsme si užili. 

 

 

6.10. 

Dýňobraní-podzimní tvoření s rodiči 

Po delší covidové odmlce jsme se tento den setkali spolu s rodiči na školkové zahradě, kde jsme 

si užili příjemné odpoledne. Společně jsme vytvářeli dýňová strašidýlka, děti zkoušely dlabat  

a zdobit dýně, dále byly pro děti připraveny různé hádanky, rébusy a hmatový pytel 

s překvapením 😊. 

Na této zahradní slavnosti jsme si pochutnávali na domácím chlebu a dýňových chipsech, které 

jsme také připravili ve školce. Bylo to velmi příjemné setkání 😊 
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13.10. 

Návštěva muzeum, program „To je zlaté posvícení“ 

V tento den jsme vyrazili do Regionálního muzea v Chrudimi, kde pro nás paní Sodomková 

připravila program „To je zlaté posvícení“. Děti se opět dozvěděly nové a zajímavé informace o 

tradici posvícení, zahrály si zajímavé hry. 
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18.10. 

Prevence rizikového chování 

Tento ten nás navštívila p.uč. Káťa S. s programem týkajícím se prevence rizikového chování. Paní 

učitelka pracovala s dětmi s plyšovým žabákem – Emušákem a jeho mouchami (prevence 

zaměřená na emoce).  

 

19.10. 

Návštěva Zahradnictví Mikan 

Společně s dětmi jsme se vydali na návštěvu do zahradnictví, kde na nás čekala paní Malá. 

Prohlédli jsme si veřejné prostory a také nahlédli do zákulisí zahradnictví, kde se pěstují kytičky, 

bylinky, stromy a keře. Seznámili jsme se s technologiemi zalévaní nesčetného množství květin. 

Bylo nám prozrazeno „tajemství“, jak se správně starat o vánoční růži, aby měla na Vánoce 

červené listy. Návštěva zahradnictví se nám velmi líbila. 
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20.10. 

Beseda s paní spisovatelkou Vítovou-seznámení s knihou 

Děti se tento den blíže seznámily s paní spisovatelkou Vítovou, která jim zábavnou formou 

představila své knihy. Společně si prohlédli ilustrace knih a povídali si o obsahu jednotlivých 

příběhů. 

 

 

V měsíci říjnu (i v dalších měsících) jsme se proměnili v kuchařky a kuchaře a připravovali spolu 

s dětmi dýňové chipsy, zkoušeli jsme péct chleba i jablečný štrúdl. Děti velmi rády „vařily“, velmi 

je bavila práce s těstem, poznávání různých druhů koření a vůbec samotné ochutnávání. Po 

upečených dobrotách se vždy rychle zaprášilo.  
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9.11. 

Chemické pokusy 

Pod vedením profesorek z chemické střední školy Pardubice si děti vyzkoušely jednoduché 

pokusy a seznámily se záhadami chemických reakcemi. Děti byly z pokusů nadšené. 
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19.11. 

Enviromentální výchova 

Tento den proběhla v naší třídě environmentální výchova s p.uč. Anetou Z. zaměřená tematicky 

na zimní spánek zvířat. S dětmi jsme si povídali o významu a potřebě spánku, o zásobách na 

zimu, o tom, že ne všechna zvířátka v zimě spí. Zahráli jsme si pohybové a vzdělávací hry na dané 

téma.  

 

6.12. 

Navštívil nás Mikuláš 

V tento den děti přivítaly v naší školce biblické postavy-čerta, anděla a Mikuláše pásmem 

básniček, písniček a tanečku. Mikuláš je obdaroval sladkým balíčkem, na který se děti velmi těšily 

.  
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14.12. 

Vánoční výlet do Slatiňan 

V tento den jsme se spolu s dětmi vydali na výlet do nedalekého zámku ve Slatiňanech. Právě na 

tomto krásném místě na nás dýchla pravá vánoční atmosféra. Prohlídka zámku se nám velmi 

líbila, program byl hezky uzpůsobený věku dětí.  
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17.12. 

Ježíšek 

V tento slavností den k nám do školky přišel Ježíšek 😊. Ještě před samotnou nadílkou jsme 

zhlédli vánoční pohádku, společně jsme si zazpívali koledy a těšili se na samotný příchod Ježíška. 

Ježíšek nadělil dárečky do všech tříd, děti byly nadšené, bylo krásné pozorovat, jak jim září oči 

😊.  
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7.-9.1. 2022 

Ptačí hodinka 

Společně s dětmi jsme sledovali vytypovaná ptačí krmítka a spočítali všechny návštěvníky z ptačí 

říše, které se přiletěli nakrmit. To samé děti vyzkoušely s rodiči během víkendových dnů. Tato 

environmentální aktivita byla pod záštitou České ornitologické společnosti.  

 

 

 

 

27.1. 

Prevence rizikového chování  

Na konci měsíce ledna proběhla prevence rizikového chování pod vedením p.uč. Káti S. Paní 

učitelka s dětmi opět pracovala s pohádkovými příběhy Emušáci (Emušák Ferda a jeho mouchy), 

které pomáhají s rozvojem emocí dětí.  
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10.2.  

Masopust v Hlinsku 

Během masopustního období naše MŠ vyrazila na výlet do Hlineckého skanzenu. Prohlédli jsme 

si masopustní kostýmy, poslechli si vyprávění o místních zvyklostech a tradicích  

a zhlédli zajímavé video z masopustního průvodu na Hlinecku. Na závěr jsme se prošli Hlinecký 

Betlém.  
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23.2. 

Masopustní karneval v MŠ 

Zábavné dopoledne plné her a úkolů na stanovištích, které připravily paní učitelky na 

jednotlivých třídách, si užily nejen děti, ale i dospělí. Převlečení v kostýmech jsme procházeli 

školkou po třídách a užili si hodně legrace. Splnili jsme připravené úkoly, zazpívali si písničky, 

pozdravili jsme se s kamarády z ostatních tříd a trochu se poveselili. Připravený program se 

dětem moc líbil . 
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25.2.  

Muzeum-Masopust 

Tento den jsme navštívili Regionální muzeum v Chrudimi, kde jsme se účastnili programu 

Masopust. Popovídali jsme si o tradici Masopustu, naučili se tradiční tanec. Děti si vyrobily 

krásné masopustní čepice, které si vyzkoušely hned během masopustního průvodu.  

Únor 

Environmentální výchova 

V měsíci únoru jsme si v rámci environmentální výchovy povídali o vodě. O tom, jak je pro nás a 

pro další živé organismy důležitá, o skupenstvích vody, pověděli jsme si také příběh kapičky vody. 

Dětem se asi nejvíce líbily pokusy s vodou.  
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11.3.  

Návštěva Městské knihovny 

Na návštěvu knihovny jsme se všichni moc těšili. Paní knihovnice si pro nás připravila zajímavý 

příběh, který vyprávěl „O psovi, který snědl svět“. Příběh děti zaujal, děti s paní knihovnicí 

spolupracovaly a doplňovaly ji. Na závěr jsme si zazpívali a zatančili. Poté jsme si mohli 

prohlédnout prostory Dětského oddělení a „půjčit“ si ke stolečku knížku podle vlastního výběru, 

kterou jsme následně vrátili zpátky na místo. Některé děti již knihovnu navštěvují se svými rodiči, 

tudíž se v prostorách velmi dobře orientovaly a věděly, jak s knížkami zacházet.  
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15.3. 

Mladí Cestáři-návštěva technických služeb v Chrudimi 

Na tuto prima akci jsme se všichni moc těšili. Cesta do technických služeb byla daleká, avšak naši 

předškoláčci ji hravě zvládli. Pro děti tu bylo připraveno mnoho zábavných stanovišť-sjezd 

z kopce na bobech, skákací hrad, hřiště, kreativní koutek, nechyběla ani ukázka techniky.  
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23.3. 

Návštěva v ZŠ Dr. Peška v Chrudimi 

Na návštěvu ZŠ jsme se moc těšili, s našimi předškoláky jsme se vydali do ZŠ Dr. Peška 

v Chrudimi, kde se nám moc líbilo. Paní učitelka měla pro děti hezky připravený program, do 

kterého se zapojily všechny děti a zahrály si tak na prvňáčky. Děti se v první třídě shledaly 

s některými kamarády, kteří chodili k nám do školky.  
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1.4. 

Muzeum-Velikonoce 

Prvního dubna jsme se vydali do Regionálního muzea, kde byl pro nás nachystán program 

s názvem „Velikonoce“. Nejdříve jsme si prohlédli velikonoční výstavu, poté jsme si povídali o 

tradicích, které se o Velikonocích dodržují, zahráli jsme si tematickou hru, vynesli Morenu  

a vyrobili si zajíčka, ze kterého děti měly velkou radost 😊. Program v muzeu byl opět vydařený.  

 



Výroční zpráva 2021/2022– Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 

 

 101 

 

4.4. 

Ukliďme svět 

Do této celorepublikové akce jsme se opět s chutí zapojili. S dětmi jsme se vydali na nedaleké 

dětské hřiště a dětského koutku, kde jsme sesbírali odpad, který do přírody nepatří. Ještě před 

samotným sbíráním odpadků byly děti poučeny o tom, co raději nemají sbírat – seberou dospělí 

(sklo apod.). Z této akce máme vždy dobrý pocit u srdíčka.  
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6.4.  

Velikonoční dílny 

Po delší covidové odmlce jsme se na společné setkání s rodiči už moc těšili. Společně s dětmi 

jsme nachystali různé aktivity, kterým jsme se poté s rodiči věnovali. Dopředu jsme s dětmi 

nabarvili a ozdobili vajíčka, děti spolu s rodiči si vyrobili zajíčka, kterého si s těmi vajíčky odnesli 

domů. Dále byla nachystána výtvarná aktivita-obří vejce, které děti ozdobily temperovými 

barvami (později jsme si tuto kraslici vystavili ve vestibulu). Nakonec děti na zahradě hledaly 

zatoulaná vajíčka. Odpoledne se vydařilo, budeme si přát více takových společných setkání.  
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13.4. 

Návštěva ze ZUŠ 

Tento den se u nás ve školce konal tzv. nábor dětí do ZUŠ. Přišli pedagogové-hudebníci, kteří 

dětem formou hry představili různé hudební nástroje. Děti si samy mohly poté vyzkoušet, jak 

různé hudební nástroje různě zní, právě tato „zkouška“ se dětem moc líbila. Nakonec jsme si 

všichni společně zazpívali.  
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20.4. – 20.6. 

Plavecký výcvik 

Každoročně probíhá v místním plaveckém bazénu kurz plaveckých dovedností, kterého se 

pravidelně účastní i děti z naší mateřské školky. Seznamují se s prostředím plaveckého areálu, 

pod vedením instruktora si osvojují základní techniky plaveckých schopností a dovedností. Tento 

kurz je mezi dětmi velmi oblíbený a plně využívaný. 

 



Výroční zpráva 2021/2022– Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 

 

 105 

 

 

22.4. 

Den otevřených dveří 

Ke konci dubna proběhl v naší školce Den otevřených dveří. Do školky se přišli podívat rodiče 

spolu se svými dětmi, prohlédli si prostory mateřské školy. Na zahradě byly pro děti připraveny 

různé aktivity a stanoviště, kterých se mohly účastnit.  

26.4. 

Den Země v Klášterních zahradách 

Na Den Země v Klášterních zahradách jsme se všichni moc těšili. Pořadatelé tu pro děti připravili 

spoustu různorodých aktivit-děti si mohly vyzkoušet výrobu šperku, účastnit se různých 

didaktických her spojených se Dnem Země, třídit odpad do příslušných kontejnerů, zkoušet 

přihrávky na branku. Dětem se líbila živá zvířátka ze Střední zemědělské školy, ukázka tradičních 

řemesel. Tento den nám také přálo počasí, celé dopoledne svítilo sluníčko.  
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29.4.  

Čarodějnice 

Na konci měsíce dubna jsme měli v naší MŠ čarodějnický rej. Pro děti byly nachystané tematické, 

převážně pohybové, aktivity na zahradě, u kterých jsme se po jednotlivých třídách vystřídali. 

Všichni jsme si zábavné a čarovné dopoledne plné aktivit, her a soutěží užili😊.  
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31.5. 

Celodenní výlet do ZOO Jihlava 

Na konci měsíce května jsme vyrazili na celodenní výlet do ZOO Jihlava. Dětem se v ZOO moc 

líbilo, byly nadšené z ukázky dravců a dalších druhů zvířat.  

8.6. 

Rozloučení s předškoláky „Z pohádky do pohádky“  

Opět je tu konec školního roku a rozloučení s našimi nejstaršími dětmi. Naše šikovné předškoláky 

čeká cesta plná zážitků, nových zkušeností a dobrodružství za branami mateřské školky. Letos si 

děti užily pohádkové odpoledne. Plnily nejrůznější „vykutálené“ úkoly na pohádkových 

stanovištích. Ochutnávaly špenát u Pepka námořníka, vařily kaši v pohádce „Hrnečku vař“, pekly 

dort a věšely mokré prádlo u „Pejska a Kočičky“, s Patem a Matem se naučily, jak zacházet 

s nářadím a jiné „kulišárny“. Do dalších školních let jim přejeme mnoho radostných dnů s novými 

kamarády a ať na té cestě životem NEZŮSTANOU ZA PLOTEM. 
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13.6.  

Dopravní hřiště 

Po víkendu, hned v pondělí, jsme s dětmi vyrazili na dopravní hřiště v Chrudimi. Děti byly 

vybaveny přilbou a nezbytnými informacemi ohledně bezpečného provozu, až poté si mohly 

půjčit koloběžky, kola a vyzkoušet si provoz na „vlastní kůži“.  

 

 

16.6. 

Bezpečně na silnici 

Tato akce se nesla v duchu dopravní výchovy, která se uskutečnila v naší MŠ, na zahradě. Pro děti 

byly nachystány převážně pohybové aktivity-slalom, překážková dráha, hod na cíl, dále např. 

třídění dle různých kritérií. Společně jsme si tuto akci užili. 
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7.5 Akce Heřmánkové třídy 

6. 9. 2021 jsme si užili příjemné dopoledne plné her a dětské radosti. Byli jsme u slavnostního 

otevření venkovního hřiště s hrami na chodníku u Speciální základní školy v Chrudimi. S pravidly 

her děti seznámil Vodník, který tady zastupoval pohádkovou říši.  

14. 9. 2021 proběhl rychle, disciplinovaně a bez stresu cvičný požární poplach. Děti byly 

seznámeny s průběhem evakuace, s telefonními čísly záchranářů a poučeny, jak se mají 

v krizových situacích chovat. 

30. 9. 2021 jsme podnikli výlet do Dýňového světa. Krásné počasí k tomu, dýňová i jiná bludiště, 

slámový bazén a pyramidy, krásný zážitek. 

 

6. 10. 2021 proběhlo setkání rodičů a dětí z naší třídy a mělo název „Bramborování aneb 

Princeznička na bále, poztrácela korále“. 
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13. 10. 2021 - „To je zlaté posvícení“ zážitkový program v Regionálním muzeu v Chrudimi  

o českých tradicích a zvyklostech spojených s posvícením. 

 

18. 10. 2021 jsme si prohlédli výstavu ve Vodních zdrojích s názvem „Vykopej si dinosaura“. 

22. 10. 2021 jsme založili třídní „Knihu stromů“. Podnikali jsme výpravy za stromy, měřili obvody 

kmenů, dělali jsme frotáž kůry a listů, vylisovali jsme listy a sbírali jsme plody. V dalším školním 

roce budeme v tvorbě knihy stromů pokračovat. 
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26. 10. 2021 nás čekala dlouhá procházka do zahradnictví Mikan a celá akce se jmenovala 

„Poznej svého zahradníka“, poznávali jsme i stromy, keře a voňavé bylinky. 

 

18. 11. 2021 proběhlo vánoční fotografování. Moc nám to všem slušelo, tak se v naší třídě 

uskutečnila ještě módní přehlídka. 

24. 11. 2021 v rámci enviromentálních aktivit jsme si povídali o zvířátkách a o tom, jak přezimují. 

Zahráli jsme si přitom spoustu her a moc nás to bavilo. 

29. 11. 2021 byl zahájený vánoční jarmark, který byl na nabídku vánočních dekorací opravdu 

bohatý.  
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6. 12. 2021 přišel do naší třídy Mikuláš, čerta a anděl. Děti měly pro ně připravené pásmo 

písniček a básniček a za odměnu dostaly balíček s dobrotami, ale čert nechal ve třídě i kousek 

uhlí pro případné zlobivce. 

 

 15. 12. 2021 nás čekala cesta do Regionálního muzea v Chrudimi, prohlédli jsme si interaktivní 

výstavu a tentokrát jsme si povídali o tom, jak se slaví Vánoce ve světě. 
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16. 12. 2021 jsme se do školky všichni moc těšili. Dnes totiž přišel Ježíšek, přinesl nám spoustu 

hraček, ale nejdřív jsme si společně zazpívali na školní zahradě vánoční koledy. 

 

17. 12. 2021 jsme měli divadlo přímo u nás ve školce. Bylo to představení betlémského příběhu 

s názvem „Radujme se, veselme se“. Společně jsme si i všichni zase zazpívali koledy. 

Od 7. do 9. 1. 2022 jsme se zúčastnili enviromentální akce „Ptačí hodinka“ a pozorovali jsme 

ptáčky ve školní zahradě. Spolu s rodiči pozorovali děti ptáčky i doma a tím se zapojili do 

jednoduchého vědeckého výzkumu – zimního sčítání ptáků na krmítkách a především budování 

vztahu k přírodě prostřednictvím vlastní zkušenosti. 
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25. 1. 2022 v rámci prevence rizikového chování pokračoval projekt „O čem tělo hovoří“, jehož 

součástí byly i hry na podporu tělesných vjemů. Dnešní téma znělo „O strachu, který netrval 

dlouho“. 

 

26. 1. 2022 jsme se vydali do divadla na představení Karla Čapka „Velká pošťácká pohádka“. 

3. 2. 2022 byly slavnostním průvodem s vlajkami zahájeny v Heřmánkové třídě ZOH 2022. 

Soutěžilo se v těchto disciplínách: lední hokej, krasobruslení, rychlobruslení, lyžování, sjezd. Na 

závěr bylo předání medailí a pochvala za dodržování pravidel fair play. 
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10. 2. 2022 jsme odjeli autobusem do Hlinska, prohlédnout skanzen Betlém a výstavu  

o tradičním masopustu. Dětem se líbily velké postavy oblečené v tradičních maskách, ale také 

byly nadšené ze sněhu. 
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17. 2. 2022 proběhl v rámci enviromentální výuky program „Voda a její koloběh“. Děti nejvíc 

zaujaly pokusy s vodou, obarvování vody a vytvoření duhy z lentilek a kapek vody. Pohybová hra 

„Na kapičky“ děti moc bavila a na závěr si odpočinuly u krátké relaxace s hudbou. 

22. 2. 2022 se uskutečnilo Jarní fotografování. 

23. 2. 2022 proběhl oblíbený masopustní karneval se spoustou skvělých pohybových aktivit, 

které byly připraveny v každé třídě MŠ. Děti plnily zábavné úkoly, společně si zazpívaly, 

zatancovaly a užily spoustu legrace. 

 

24. 2. 2022 proběhl ještě masopustní program i v Regionálním muzeu v Chrudimi, tam si děti 

vytvořily veselou masopustní čepici. 

24. 3. 2022 navštívili naši předškoláci společně s dětmi z Kočičkové třídy ZŠ Dr. Peška v Chrudimi. 
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30. 3. 2022 nás opět čekal program v Regionálním muzeu v Chrudimi, dnešním tématem byly 

Velikonoce a tradice s nimi spojené. 

 

31. 3. 2022 jsme se vydali do divadla na pohádku „Veselé Velikonoce“. 

 

6. 4. 2022 proběhla akce i rodiči Velikonoční dílničky. Děti si připravily osení, vytvořily si 

velikonoční slepičku a  dekoraci z vrbového proutku s vajíčkem a kuřátkem nebo zajíčkem. 
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7. 4. 2022 proběhl v MŠ zrakový screening. 

20. 4. 2022 předškolák z naší třídy zahájil plavecký výcvik.  

21. 4. 2022 byl Den otevřených dveří a na zahradě byly připravené pohybové aktivity. 

25. 4. 2022 se uskutečnilo v MŠ divadelní představení „Kuk a Cuk“. 
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26. 4. 2022 jsme se zúčastnili oslav Dne Země v Klášterních zahradách. 

 

29. 4. 2022 proběhl Čarodějnický rej, děti byly převlečené v kostýmech a během dopoledne 

plnily na připravených stanovištích zábavné úkoly. 
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4. 5. 2022 byl Den otevřených dveří HZS Chrudim. 

 

24. 5. 2022 jsme se vypravili do divadla, kde Taneční oddělení ZUŠ Chrudim, připravilo pro děti 

balet „Statečný cibulka“. Děti držely pěsti Ředkvičce, aby se jí podařilo statečného Cibulku 

vysvobodit. 

26. 5. 2022 se na zahradě MŠ fotografovala celá naše třída. 

31. 5. 2022 jsme podnikli celodenní výlet do ZOO v Jihlavě. Děti měly možnost vidět spoustu 

zvířat a dozvědět se zajímavosti o jejich životě. Největším lákadlem byly žirafy a tropický pavilon. 
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1. 6. 2022 jsme v rámci naší třídy oslavili Den dětí. Děti si užily aktivity v tělocvičně i na zahradě a 

domů si odnesly oblíbený bublifuk. 

9. 6. 2022 proběhlo slavnostní rozloučení s předškoláky. 

 

13. 6. 2022 jsme se vypravili na dopravní hřiště. Už cestou děti poznávaly dopravní značky a 

především všechna pravidla jako chodci dodržovaly. Na dopravním hřišti je pan správce provedl 

celým areálem, vysvětlil pravidla a pak už děti v helmách a na šlapadlech a kolech vyrazily na 

silnici. Skvělá akce. 
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16. 6. 2022 proběhlo rozloučení Heřmánků se školním rokem. Děti si namalovaly na svoje trička 

obrázek balonu, který nás provázel TVP. Na zahradě MŠ je čekaly soutěže, dostaly medaile a 

hledaly každý svůj balíček s drobnými dárky. A občerstvení bylo skvělé. 

 

21. 6. 2022 v rámci projektu „Bezpečné prázdniny“ byly děti seznámeny s bezpečnostními 

pravidly silničního provozu a čekala je spousta aktivit na zahradě MŠ. 
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23. 6. 2022 jsme se vydali na zahradu ZUŠ Chrudim, kde probíhal tradiční „Den hudby“. 

V průběhu celého školního roku v rámci ozdravného programu jsme navštěvovali solnou jeskyni. 

Školní rok zakončíme Námořnickým týdnem a odplujeme na prázdniny. 
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8. Údaje o zařazování dětí 

8.1 Přijímací řízení 

Děti jsou do našeho zařízení zařazovány na základě přijímacího řízení. Termín vyhlašuje 

mateřská škola. Počet přihlášených přesahuje počet dětí, které lze přijmout. Letos byl opět 

převis poptávky, takže přijímání dětí bylo určeno podle předem stanovených a zveřejněných 

kritérií, která určuje ředitelka školy. Přes všechny problémy, které tato situace přináší, vnímáme 

tento enormní zájem o umístění dětí v naší mateřské škole pozitivně jako vizitku dobré pověsti a 

kvality práce školy.  

Kapacita mateřské školy je 135 dětí.  

8.2 Průměrná docházka dětí za školní rok 2021/2022 

 

 Září 

2021 

Říjen 

2021 

Listopad 

2021 

Prosinec 

2021 

Leden 

2022 

Únor 

2022 

Březen 

2022 

Duben 

2022 

Květen 

2022 

Červen 

2022 

Celkový 

průměr 

Srdíčková 

třída, 27 dětí 

na třídě 

13 14,8 12,3 9,56 11,94 14,3 13,5 15,57 14 15,18 13,42 

Sluníčková 

třída, 25 dětí 

na třídě 

14,1 14,4 14,7 10,2 16,8 16,3 16,8 17,4 17,68 16,25 15,46 

Kočičková 

třída, 25 dětí 

na třídě 

14 14 13,7 8,69 16,3 17,3 15,9 17 18 19 15,39 

Stromečková 

třída, 25 dětí 

na třídě 

19,45 20,5 15,9 8,87 17,8 19,6 20,7 19 20 15,5 17,73 

Heřmánková 

třída, 12 dětí 

na třídě 

7,3 5,7 6,1 6,5 10 7,9 7,6 8,8 10,3 9,9 8,01 
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9. Školní jídelna 

V mateřské škole bylo přihlášeno ke stravování ve školním roce 2021/2022 113 dětí a 27 

dospělých. V tomto školním roce jsme od 1.9.2021 do 30.6.2022  uvařili celkem 41.437  jídel: 

  

2021/2022 

     CHRUDIM     

 Měsíc Přesnídávky Oběd Svačiny   

9. 1401 1798 1049 4248 

10. 1293 1646 1004 3943 

11. 1296 1660 969 3925 

12. 620 819 409 1848 

1. 1439 1880 1135 4454 

2. 1307 1636 1032 3975 

3. 1533 18740 1212 4619 

4. 1394 1699 1096 4189 

5. 1742 2135 1362 5239 

6. 1683 2054 1260 4997 

        

   

    Součet 

   

41437 

 

Stravování dětí se řídí Vyhláškou o školním stravování a jejími přílohami - výživovými 

normami, tzv. spotřební koš a finančními limity na nákup potravin podle zařazení  

do věkových skupin. Řídíme se také Nutričními doporučeními Ministerstva zdravotnictví  

ke spotřebnímu koši. Sestavujeme pestrý jídelníček tak, abychom naplnili vybrané druhy potravin 

ve spotřebním koši v požadovaných hodnotách s tolerancí ±25%. U tuků a cukrů je horní hranice 

100 %, ovoce, zelenina a luštěniny nemají omezenou horní hranici. Ve školní rok 2021/2022 jsme 

se potýkali s vysokým zdražením potravin i přes to, že jsme byli nuceni zvýšit cenu obědů pro děti 

i zaměstnance. Z důvodů zdražení potravin jsme byli nuceni zakoupit  

i vyšší licenci pro stav skladu od VISU. Opět se nám ale podařilo dodržet výživové normy. 
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Jídelníček s vyznačením alergenů uveřejňujeme na nástěnkách v šatnách dětí a na webových 

stránkách MŠ.  

 

Spotřební koš za období: 01.09.2021-30.06.2022 
     ----------------------------------------------- 
 
Skup. potravin MJ      Norma Skutečnost     Rozdíl   Skut v % 
-------------- -- ---------- ---------- ---------- ---------- 
Maso            g     943550     663750    -279800      70,35 
Ryby            g     169619     151275     -18344      89,19 
Mléko           g    3363219    3236402    -126817      96,23 
Mléčné výrob.   g     487529     428070     -59459      87,80 
Tuky volné      g     210735     157674     -53061      74,82 
Cukry volné     g     334091     251666     -82425      75,33 
Zelenina        g    1536918    1534266      -2652      99,83 
Ovoce           g    1419932    1172575    -247357      82,58 
Brambory        g    1352116    1179602    -172514      87,24 
Luštěniny       g     136405     112736     -23669      82,65 

 

Evidujeme strávníky podle věku do skupin, do 6 let, 7-10 let, 15 let a více. Podle denních 

počtů normujeme potraviny podle receptur. Od 1.10.2021 jsme byli nuceni zvýšit cenu stravného 

u dětí na:  

 Strávníci do 6 

let 

Strávníci 7-10 let 

Přesnídávka 10,-- 10,-- 

Oběd 23,-- 24,-- 

Svačina 9,-- 9,-- 

Pitný režim 1 1,-- 1,-- 

Celkem 43,-- 44,-- 

Cena obědů pro zaměstnance byla od 1.10.2021 též zvýšena-na 30,- Kč (20,- Kč 

zaměstnanec/ 10,- Kč z FKSP ). 

Dětem, jejichž zdravotní stav vyžaduje podle ošetřujícího lékaře stravovat se s dietními 

omezeními, vylučujeme ze stravy nevhodnou potravinu a po písemné dohodě s rodiči 

umožňujeme donášení vlastních pokrmů při uplatnění hygienických zásad. V tomto školním roce 

se jednalo o dvě děti.  
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Součástí každého pokrmu je nápoj, zároveň jsou nápoje k dispozici dětem po celý den. 

Každý týden děti s paní učitelkou odšťavňují ovoce a zeleninu, ochutnávají šťávu z jablek, hrušek 

pomerančů, mrkve, okurek i červené řepy (vyjma dobu pandemickou, to byly šťávy připravovány 

v kuchyni). 

Děti zapojujeme do přípravy svačin, tzv. „Kulinářská hodinka“, nabízíme jim tím možnost 

připravit a namazat si svoji svačinku samy za dohledu paní učitelky a dodržování hygieny (vyjma 

dobu pandemickou). 

Tento školní rok jsme zapojili děti i zaměstnance do projektu „Vaříme na přání“.  Každá 

třída pak měla svůj den, kdy jsme jim uvařili svačinky i oběd dle jejich přání. Podle očekávání 

vítězil řízek s bramborovou kaší, dukátové buchtičky, rajská omáčka a těstoviny. Dle přání 

zaměstnanců jsme také zařadili do jídelníčku další druhy jídel.   

Pravidelně zařazujeme do jídelníčku i mezinárodní kuchyni. Při té se děti seznámí i s pro 

nás netradičním jídlem.  

Do školního vzdělávacího programu se zapojujeme tematickými jídelníčky, například při 

oslav Masopustu, Posvícení, Velikonoce, Vánoce. 

Ve školní jídelně vaříme podle receptur vydaných v publikacích Státního zdravotního 

ústavu, domácích kuchařek a samozřejmě sledujeme i trendy moderní gastronomie. Pořídili jsme 

novou kuchařku s novými recepty pomazánek, která se nám velmi osvědčila a o zkušenosti jsme 

se podělili i s jinou mateřskou školou. Vaříme ze základních surovin, zařazujeme sezónní zboží od 

lokálních dodavatelů a nebojíme se novinek za rozumnou cenu. 

Kolektiv všech provozních zaměstnanců absolvoval v tomto školním roce školení 

hygienického minima, všem bylo vydáno osvědčení o absolvování. Též jsme absolvovali 

hygienické školení v návaznosti na COVID-19 a tomu jsme přizpůsobili naše denní činnosti. Paní 

kuchařky a vedoucí školní jídelny pak ještě absolvovaly školení tématy k jejich pracovní náplni. 

V tomto školním roce proběhla kontrola z Krajské hygienické stanice. Během krátké doby 

jsme pak odstranili závady a splnili doporučení této kontroly. 

Kuchyň udržujeme v perfektně čistém a provozuschopném stavu, dodržujeme sanitační 

řád. Pro důkladnou ochranu před drobnými hlodavci a polétavým hmyzem spolupracujeme  

s firmou Ekosan, která provádí pravidelný dohled.  
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Pravidelně vyměňujeme drobné pracovní pomůcky a náčiní – prkénka, nože, stěrky, 

vařečky, tácy apod. Z větších investic jsme pořídili myčku v dolní kuchyňce, nerezové police  

a stolečky v kuchyni. V době prázdnin jsme stihli ještě pořídit nerezové police do skladu potravin.  

I v tomto školním roce jsme se opět přihlásili do Operačního programu Potravinové  

a materiálové pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí. Cílem je zabezpečit školní stravování 

dětem mateřských škol ze sociálně slabých rodin, jejichž zákonný zástupce pobírá dávky hmotné 

nouze, a snížit tak potravinovou a materiální deprivaci těchto dětí. V tomto školním roce byly 

zapojeny celkem 3 děti. S nadšením očekáváme, co nám přinese další školní rok.  
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10.  Evaluační systém a kontrolní činnost 

Evaluační systém MŠ 

Evaluační systém můžeme definovat jako systematické plánované hodnocení na základě 

předem stanovených kritérií. Má za cíl odhalit, jaké podmínky MŠ vytváří pro vzdělávání dětí a 

jak kvalitní vzdělávání poskytuje. Toto má přispět ke strategickému plánování dalšího rozvoje MŠ, 

odhalení silných/slabých stránek školy. 

Evaluační systém dělíme na: 

1. Vnitřní neboli autoevaluace – cíle si stanovuje sama škola, poskytuje tak cestu pro 

zlepšování a k celkovému vývoji školy 

2. Vnější – celkové fungování systému školy jako instituce 

U vnitřní a vnější evaluace se nejedná o oddělené procesy. 

 

Rozlišujeme 3 různé úrovně evaluačního systému: 

1. Úroveň jednotlivce – sebehodnocení učitelek, hodnocení dětí. 

2. Úroveň třídní – měsíční hodnocení výchovně vzdělávacích činností, pololetní  

a závěrečné hodnocení TVP. 

3. Úroveň školy – hodnotí se kvalita školy, a kvalita práce jednotlivých učitelek, plnění úkolů 

a cílů ŠVP. 

 

Proces autoevaluace v MŠ 

 Motivace zaměstnanců – je stěžejní, zjišťuje, v čem a jak je škola úspěšná, aby se 

nejednalo o příliš subjektivní hodnocení, je důležité zapojení co nejvíce aktérů (učitelky, 

asistentky pedagoga, provozní zaměstnanci aj.); 

 Sestavení plánu autoevaluace – stanovení kritérií, metod, cílů, časového plánu, rozdělení 

úkolů – jedná se o kolektivní práci pedagogických zaměstnanců; 

 Realizace autoevaluace – důležité je sebehodnocení práce učitelek, hospitace, dotazníky, 

portfolia dětí, pedagogických pracovníků, deník, hodnocení TVP. 

 

Při vytváření plánu evaluace je důležité položit si základní otázky: 

 Co budeme v průběhu roku v MŠ vyhodnocovat? 

 Jaké nástroje k vyhodnocování daného jevu použijeme? Jak často budeme tento jev 

vyhodnocovat? 

 Kdo za to zodpovídá? Jakou podobu budou mít výsledky našeho vyhodnocování? Jak je 

budeme dokumentovat 
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Autoevaluace MŠ 
 

 Dotazník – pro zaměstnance MŠ je vypracováván dotazník (1-2x ročně), ve kterém 

objektivně zhodnocují výsledky své práce. 

 Hospitace – v MŠ zařazujeme hospitace. Z nich je vypracováván záznam, který je vložen 

do příslušné složky ve sborovně MŠ, hospitaci provádí ředitelka MŠ, případně učitelky, 

kterým slouží hospitace jako inspirace pro svou výchovně vzdělávací práci. Důraz je 

kladen na začínající paní učitelky, u kterých hospitace upřednostňujeme. Tyto hospitace 

slouží jako inspirace a pomoc učitelce v prvních letech v MŠ. 

 Třídní deník – jedná se o složku, která se nachází v každé třídě MŠ. Obsahuje TVP, 

přípravy učitelek, hodnocení TVP (pololetní i závěrečné) a měsíční hodnocení výchovně 

vzdělávacích činností, seznamy dětí, organizační strukturu dne, bezpečnostní zásady 

apod. 

 Portfolio dítěte – zahrnuje záznamy o vzdělávání, kam uvádíme dosažené schopnosti  

a dovednosti dítěte ve všech oblastech vývoje, v rámci záznamů se věnujeme také 

individuálním zvláštnostem, které jsou zapisovány do poznámek, zdravotnímu stavu 

dítěte v daném školním roce a součástí je také vývoj kresby (půlroční). Dítě je denně 

hodnoceno slovně a hodnocení dítěte společně s možností nahlédnutí do záznamu  

o dítěte mají rodiče možnost při individuálních konzultacích, které probíhají  

u předškoláků 2x ročně u ostatních dětí 1x ročně, případně dle potřeby rodičů. 

 Portfolio pedagogických pracovníků – učitelky a asistentky pedagoga si vedou vlastní 

složku s materiály, kterou si postupně rozšiřují, obohacují. Speciální pozornost se věnuje 

začínajícím učitelkám, kterým je poskytnuta pomoc při zpracovávání portfolia začínající 

učitelky. To obohacuje učitelka s delší praxí, poskytuje rady, tipy a nápady, které mohou 

začínající učitelce usnadnit první roky v MŠ. 

 Hodnocení TVP – K hodnocení TVP slouží formulář vypracovaný naší mateřskou školou. 

Je vypracováván 2x za rok a zahrnuje: 

1. Složení třídy – celkový počet dětí, věkové rozložení třídy, průměrná docházka, 

nemocnost dětí, adaptace nových dětí. 

2. Výsledky výchovně vzdělávací práce – vychází ze zpětné vazby měsíčního hodnocení 

výchovně vzdělávacích činnost; uvádí, jaké kompetence byly rozvíjeny, zda se vyskytly 

problémy apod. 
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3. Výsledky odcházejících dětí do ZŠ – v MŠ věnujeme zvláštní pozornost práci 

s předškoláky, proto měsíčně zaznamenáváme výsledky jejich práce, lze využívat testů 

školní zralosti apod., v této části také zaznamenáváme návrhy na odklad školní docházky, 

zprávy z PPP apod. 

4. Vyhodnocování podmínek vzdělávání.  

5. Náměty pro další práci. 

 Vnější evaluace MŠ 

 Česká školní inspekce 

Základní autoritou pro vnější evaluaci je Česká školní inspekce, která hodnotí  

a kontroluje kvalitu a efektivitu počátečního vzdělávání. Je samostatným správním úřadem České 

republiky s celostátní působností zřízeným ze zákona.   

Mezi základní činnosti České školní inspekce patří: 

1. Hodnotící činnost 

Zjišťuje úroveň poskytovaného vzdělávání především z hlediska pedagogických procesů, 

podpory rozvoje osobnosti dítěte a požadovaných cílů vzdělávání. 

2. Kontrolní činnost 

Úkolem je zjišťovat, zda kontrolovanou osobou jsou: 

a) dodržovány příslušné právní předpisy; 

b) dodržována stanovená pravidla, závazné ukazatele a rozhodnutí; 

c) přijata provozní a finanční kritéria stanovená pro hospodárný, efektivní a účelný 

výkon kontrolované osoby právními předpisy, závaznými ukazateli  

a rozhodnutími, a zda jsou tato kritéria plněna; 

d) přijímána opatření k odstranění nedostatků, které zjistila ČŠI kontrolami  

e) zavedeny principy vnitřního kontrolního systému – jeho funkčnost, dostatečná 

účinnost apod. (ČŠI, online). 

 

 Evaluace směrem k rodičům 

V rámci evaluace směrem k rodičům usilujeme o vzájemnou spolupráci, klademe důraz na 

osobní komunikaci, zachováváme patřičnou mlčenlivost apod. Průběžně konzultujeme s rodiči 

dětí, pořádáme akce pro rodiče s dětmi na školní zahradě, pravidelně pořádáme také společné 

setkávání ve třídách. Na závěr individuálních konzultací rodiče podepisují záznam  

o dítěti. Mezi další možnosti evaluace směrem k rodičům patří dotazníky, hlasovací boxy ve 
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vestibulu MŠ (např. jídelníček na přání apod.), které následně vyhodnocujeme. Za evaluaci 

směrem k rodičům zodpovídá třídní učitelka a ředitelka MŠ. 

 Zřizovatel 

Naše mateřská škola je zřízena městem Chrudim, které provádí veřejnosprávní kontrolu  

a podílí se na financování naší školy. MŠ se ve spolupráci se zřizovatelem účastní akcí, které jsou 

pořádány městem Chrudim např. akce Bezpečné prázdniny, Dětský jarmark, Den hudby aj. Za 

evaluaci směrem ke zřizovateli odpovídá ředitelka MŠ. 

Kontrolní činnost 

 Vnitřní kontrolní činnost ředitelky  

 Vnější kontrolní činnost ředitelky 

 

Vnitřní kontrolní činnost ředitelky MŠ 

 Ředitelka školy celoročně pravidelně provádí vnitřní kontrolní činnost. Tato kontrolní 

činnost se týká např. oblasti provozní, ekonomické, výchovně vzdělávací atd. a je rozdělena 

do jednotlivých okruhů dle specifických oblastí a jednotlivých měsíců (viz. interní 

dokumentace školy).  

Plán kontrolní činnosti  

Pedagogické pracovnice: 

- ŠVP je v souladu s RVP PV-analýza (1x ročně),  

- analýza výchovně vzdělávací práce (1x za půl roku),  

- hodnocení učitelek, záznamy o dětech, získané kompetence, silné a slabé 

stránky (1x za 1-2 měsíce),  

- integrované bloky – analýza – písemně v TVP po ukončení bloku, 

- podmínky hodnocení řízení, 

- pedagogický styl, cíle, postupy, tvořivost.  

Průběžně: 

- vedení záznamů o dětech – vedení strukturovaného plánu pedagogické podpory, 

-  včasná docházka na pracoviště, individuální využívání pracovní doby, 

- využívání hodin nepřímé práce u dětí i na práci pro MŠ,  
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- sledování kvality výzdoby MŠ,  

- dodržování pracovního a organizačního řádu, 

- dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

-  dodržování režimu dne, 

-  zmocnění rodičů k odvádění dětí z MŠ pověřenou osobou, 

- četnost využívání pomůcek při práci s dětmi, 

- dodržování hygienických opatření – prevence onemocnění, 

- úroveň spolupráce s rodiči. 

Provozní pracovnice 

Některé příklady kontrolní činnosti ředitelky MŠ: 

- kontrola zajištění úklidu v průběhu celého dne, 

- kontrola účelného využívání pracovní doby, dodržování přestávek na odpočinek, 

- kontrola úklidu a čistoty ve všech prostorách školy a školní zahradě,  

-  kontrola šetření el. energií, vodou, apod., 

- kontrola skladu čistících prostředků, 

- kontrola teploty v místnostech, větrání, 

- dodržování hygienických opatření důležitých pro prevenci onemocnění  

- kontrola dodržování používání pracovních oděvů a obuvi, ochranných pomůcek, 

- výdej stravy včas, čistota nádobí. 

 

Vnější kontrolní činnost ředitelky MŠ 

Vnější kontrolní činnost souvisí s kontrolní činností, kterou zajišťuje zřizovatel naší školy 

nebo firma, která zpracovává BOZP A PO pro naši školu nebo účetní školy. V letošním 

školním roce došlo k těmto kontrolám:  

- kontrola MěÚ Chrudim – vnitřní směrnice, řády a financování školy, pokladna,  

- kontrola MěÚ Chrudim – školní jídelna, sklad potravin, 

- kontrola MěÚ Chrudim – inventarizace majetku MŠ, 

- revize elektrického zařízení,      

- zabezpečovací signalizace,       

- revize EZP,  
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- tělovýchovné zařízení a hřiště,  

- kontrola hasicích přístrojů,     

- kontrola plynového zařízení (plynová kotelna,)   

- kontrola čištění spalinové cesty,   

- kontrola pojistného OSSZ a VZP, 

- kontrola BOZP a PO,    

- kontrola bezpečnosti provozu zařízení – tlakové nádoby,  

- revize hromosvodu, 

- revize elektrického náčiní, spotřebičů v MŠ.   

Vedení mateřské školy aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školy 

a přijímá účinná opatření.  

Vedení školy aktivně vytváří zdravé školní klima – pečuje o vztahy mezi pedagogy, 

ale i provozními pracovníky školy, mezi dětmi i vzájemné vztahy mezi pedagogy a dětmi 

a jejich rodiči a o vzájemnou spolupráci všech aktérů. 

Vedení školy cíleně pečuje o naplnění relevantních potřeb každého pedagoga a jeho 

profesní rozvoj, vytváří podmínky pro výměnu pedagogických zkušeností s dalšími školami 

a účinně podporuje začínající pedagogy. 

Vedení školy usiluje o optimální materiální podmínky vzdělávání a pečuje o jejich účelné 

využívání. 

Vedení školy klade důraz na vlastní profesní rozvoj. 
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11. Základní údaje o hospodaření 

Základní údaje o hospodaření školy ve školním roce 
2021-2022 

  

    Příjmy  9-12/2021  1-8/2022 celkem 

1. Finanční prostředky přidělené ze SR na přímou činnost 3 828 605,00 7 675 518,00 
11 504 
123,00 

     Šablony 26 366,40 140 945,40 167 311,80 

2. Finanční prostředky od zřizovatele na provoz školy 408 000,00 1 114 569,34 
1 522 

569,34 

3. Příspěvek od Úřadu práce na platy asistentů 0,00 0,00 0,00 

4. Další finanční příspěvky na akce školy 0,00 0,00 0,00 

 na splácení kamerového systému - transfery 2 643,00 2 646,00 5 289,00 

5. Potravinová pomoc 5 464,00 10 032,00 15 496,00 

6. Sponzorské dary - bez protislužby 0,00 11 487,47 11 487,47 

7. Finanční příspěvky, za které byla poskytnuta reklama 0,00 0,00 0,00 

8. Úplata za vzdělání - školné 118 800,00 230 180,00 348 980,00 

9. Příjem za stravné 215 847,00 477 083,00 692 930,00 

9. Pronájem nebyt.prostor 0,00 0,00 0,00 

  
  

 

  
  

 Výdaje  9-12/2021  1-8/2022 celkem 

spotřeba materiálu 350 856,87 739 520,17 
1 090 

377,04 

z toho: učební pomůcky, hračky 26 364,20 37 678,35 64 042,55 

            odb.literatura, kancel.potřeby 10 878,38 85 254,47 96 132,85 

             úklidové prostředky, rež. materiál 28 100,24 83 501,40 111 601,64 

energie 293 742,27 203 256,35 496 998,62 

opravy a udržování 2 687,91 145 362,38 148 050,29 

služby 121 211,15 271 268,98 392 480,13 

osobní náklady 4 714 030,02 7 186 094,00 
11 900 
124,02 

odpisy 45 502,00 45 168,00 90 670,00 

pořízení drobného majetku 3-40tis.Kč 32 818,52 183 628,26 216 446,78 
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Stavy účtů k 31.8.2022 

Mzdy 1703170,21   

Stravné 116563,08   

Dary 279931,17   

Šablony 0   

Fond reprodukce  ( Investiční fond) 363817,5   

Rezervní fond z hosp.výsledku 850684,17   

Provoz 25748,49   

FKSP 39507,27   

finanční prostředky na účtech celkem 
 

3379421,89   
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12. Hodnocení výchovy pro udržitelný rozvoj v MŠ dle metodiky města Chrudim 

 

Soubor hodnotících indikátorů mateřských škol 

Soubor indikátorů udržitelného rozvoje ZŠ Počet 

I. Indikátory managementu 3 

II. Indikátory výchovy a vzdělání 12 

III.  Indikátory zdraví a sociálního prostředí 11 

IV.  Indikátory provozní 14 

Celkem 42 

 

 

 

 

 I. Indikátory managementu 

Indikátor Charakteristika indikátoru Kritéria Hodnota 

Spolupráce 

školy 

s veřejností 

Škola spolupracuje s širokou veřejností 

na problematice UR. Posuzováno ve 

všech oblastech školy (management, 

výchova a vzdělání, zdraví a sociální 

Ne - žádná 

spolupráce 
0 

Spolupráce 

v některých 
1 

Management

Výchova a vzdělání

Zdraví a sociální prostředí

Provoz
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prostředí, provoz). Podmínky podpory 

zdraví v MŠ (Kurikulum podpory zdraví). 

oblastech 

Spolupráce ve 

všech oblastech 
2 

Prezentace 

školy na 

veřejnosti 

V rámci prezentace školy je propagována 

politika UR směrem k veřejnosti. 

(např. nábor nových žáků, prezentace 

v médiích, akce…)  

Ne - prezentace 

nepropagují UR 
0 

Některé 

prezentace 

propagují UR 

1 

Všechny 

prezentace 

propagují UR 

2 

Modely 

řízení školy 

Certifikované modely a programy školy 

v oblasti řízení podporují UR. 

(např. EMS, Zdravá škola, Bezpečná škola 

…) 

Ne - žádné 

nepodporují UR 
0 

Jeden podporuje 

UR 
1 

Více podporuje 

UR 
2 

 

II. Indikátory výchovy a vzdělání 

Indikátor Charakteristika indikátoru Kritéria Hodnota 

Zařazení 

tematických 

částí 

s problematiko

u UR do 

činností 

Ve vzdělávacím programu školy 

jsou obsaženy tematické části, 

témata, dílčí cíle a ukazatele 

vzdělání, zaměřené svým obsahem 

na problematiku UR. 

(např. environmentální výchova, 

ekologie, ochrana přírody a 

krajiny…) 

Ne - žádné 0 

Jedna aktivita či projekt 

zaměřený na UR 
1 

Více aktivit a projektů 

zaměřených na UR 
2 

Děti podílející 

se na aktivitách 

vztahující se 

k tématu UR 

Procento dětí, které se věnují 

v rámci vzdělávacích aktivit 

problematice UR k celkovému 

počtu. 

(např. prostřednictvím soutěží, 

0 – 10 %  0 

11 50 %  1 

51 – 100 % 2 
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přednášek, třídění hliníku, Ukliďme 

svět …) 

Úroveň 

realizovaných 

aktivit školy 

Aktivity, jež škola realizuje v rámci 

problematiky UR, jsou 

organizovány na školské, 

regionální, národní či mezinárodní 

úrovni. 

Školské  0 

Regionální a národní 1 

Mezinárodní 2 

Realizace 

aktivit školy 

k tématu UR 

Počet aktivit školy zaměřených na 

problematiku UR realizovaných 

pouze na školské úrovni.  

(např. soutěže, výstavy, akce ke Dni 

Země, Dnům zdraví…) 

1 - 9 

 

 

 

0 

10 - 14 1 

15 a více 2 

Realizace 

aktivit školy 

k tématu UR 

s účastí 

veřejnosti 

Počet aktivit zaměřených na 

problematiku UR organizovaných 

školou s účastí široké veřejnosti.   

1 - 2 0 

3 - 4 1 

5 a více 2 

Implementace 

environmentál

ního aspektu 

UR 

Implementace environmentálních 

témat UR do tematických částí a 

dílčích cílů (např. ochrana životního 

prostředí…) 

Ne - žádná 

implementace 
0 

Implementace do jedné 

oblasti 
1 

Implementace do obou 

oblastí 
2 

Implementace 

sociálního 

aspektu UR 

Implementace sociálních témat UR 

do tematických částí a dílčích cílů  

(např. chudoba, mír, zodpovědnost 

za své činy, zdraví, kultura…) 

Ne - žádná 

implementace 
0 

Implementace do jedné 

oblasti 
1 

Implementace do obou 

oblastí 
2 

Implementace 

ekonomického 

Implementace ekonomických 

témat UR do tematických částí a 

Ne - žádná 

implementace 
0 
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aspektu UR dílčích cílů (např. rozvoj, 

hospodaření, výroba, spotřeba…) 

Implementace do jedné 

oblasti 
1 

Implementace do obou 

oblastí 
2 

Zavádění 

nových 

vyučovacích 

metod 

Tradiční výchova a vzdělání 

rozšířena o nové metody a formy 

výuky. (např. projektové dny, 

diskusní kruh, ankety pro rodiče, 

hry, modelové příběhy, hraní rolí, 

pohyby v přírodě, exkurze, 

experimenty, prožitkové učení…) 

Ne – žádné  0 

V některých předmětech 1 

Ve všech předmětech 2 

Dostupnost 

odborné 

literatury pro 

UR 

Škola má k dispozici odbornou 

literaturu používanou pro výchovu 

a vzdělání k UR. 

(např. metodické či pedagogické 

publikace, učebnice, brožury, 

pracovní listy, interaktivní 

programy…) 

Ne - žádnou 0 

Pouze pro některé 

předměty 
1 

Pro všechny předměty 2 

Technické 

zabezpečení 

pro výchovu a 

vzdělání k UR 

Škola má k dispozici kvalitní 

technické pomůcky používané pro 

výchovu a vzdělání k UR. 

(např. odborné učebny, ekoplochy, 

naučné chodníky, audiovizuální 

zdroje …) 

Ne – žádné 0 

Pouze pro některé 

předměty 
1 

Pro všechny předměty 2 

Využívání 

informačně 

komunikačních 

prostředků pro 

UR 

Škola pravidelně využívá všechny 

dostupné prostředky zvyšující 

informovanost a komunikaci 

v oblasti UR. 

(např. školní rozhlas, časopis, 

nástěnka, počítače, internet…) 

Ne – žádné 0 

Pouze některé 1 

Všechny dostupné 2 

 

III. Indikátory zdraví a sociálního prostředí 

Indikátor Charakteristika indikátoru Kritéria Hod

nota 
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Přítomnost 

negativních 

sociálně-

ekonomickýc

h faktorů 

V prostředí školy se vyskytly negativní 

sociálně-ekonomické faktory. 

(např. špatná finanční situace školy, 

direktivní styl řízení či vyučování, 

konflikty…) 

Ano - minimálně jeden 0 

- 1 

Ne - žádné 2 

Realizace 

opatření na 

minimalizaci 

rizikových 

faktorů 

Škola realizuje aktivity, jež mají za cíl 

snížit, odstranit či předcházet vzniku 

fyzikálních, chemických, biologických, 

sociálně-ekonomických rizikových faktorů 

zdraví. 

(např. protihlukové bariéry, zateplení, 

klimatizace, dezinfekce…)  

Ne - žádné 0 

1 realizovaná aktivita 1 

2 a více realizovaných 

aktivit 
2 

Nemocnost 

dětí   

Procento nemocnosti dětí (infekční a 

neinfekční onemocnění) z celkového počtu 

dětí ve škole za daný rok  

31 – 100 % 0 

11 – 30 % 1 

0 – 10 % 2 

Počet 

evidovaných 

úrazů 

Celkový počet školních a pracovních úrazů 

evidovaných školou. 

Více než 6  0 

1 - 5 1 

Žádný evidovaný úraz 2 

Výskyt 

užívání 

návykových 

látek 

Ve škole se objevily případy výskytu 

užívání návykových látek způsobujících 

závislost.  

(např. drogy, alkohol, tabákové výrobky…) 

Ano - minimálně jeden 0 

- 1 

Ne - žádné 2 

 

Úroveň stravování 

Procento dětí, pedagogů a dalších 

subjektů školy pravidelně se stravujících 

k celkovému počtu.  

0 – 50 % 0 

51 – 75 % 1 

76 – 100 % 2 

Úroveň 

participace  

Účast subjektů školy (děti, pedagogové, 

další zaměstnanci) a široké komunity 

(rodiče, instituce…) na chodu školy.  

Ne - žádná 0 

Na úrovni školské 1 

Na úrovni široké komunity 2 

Školní integrace Škola integruje děti se speciálními Ne 0 



Výroční zpráva 2021/2022– Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 

 

 144 

výchovně-vzdělávacími potřebami. - 1 

Ano 2 

Příprava aktivit 

z oblasti výchovy a 

vzdělání k UR pro 

veřejnost 

Škola realizuje prostřednictvím svých 

pedagogů výchovně-vzdělávací aktivity 

pro širokou veřejnost. 

(např. workshopy, školení, semináře, 

přednášky, besedy …) 

Ne – žádné  0 

1 – 4 aktivity 1 

5 a více aktivit 2 

Účast na tvorbě 

místního prostředí  

Škola se aktivně podílí svými aktivitami 

na tvorbě místního prostředí. 

(např. prostřednictvím umístění ptačích 

budek, starost o útulky, čistění potoků, 

přikrmování zvířat, tvorba naučných 

chodníků, výsadba stromů, obnova 

místních tradicí a kultury, finanční sbírky 

…) 

1 – 3 aktivity 0 

4 – 7 aktivity 1 

8 a více aktivit 2 

Účast na tvorbě 

globálního 

prostředí 

Škola se aktivně podílí na tvorbě 

globálního prostředí. 

(např. prostřednictvím kampaní, adopce 

na dálku, Den Země, ETM a EDBA …) 

1 aktivita 0 

2 aktivity 1 

4 a více aktivit 2 

 

 

IV. Indikátory provozní 

Indikátor Charakteristika indikátoru Kritéria Hod

not

a 

Nakládání s 

odpady 

Škola má vypracovaný detailní postup jak 

nakládat s odpady. K postupu bylo provedeno 

školení a samotný dokument je umístěn na 

veřejně dostupném místě. 

Ne – žádný dostupný 

postup 
0 

Vypracovaný postup 

není umístěn na 

veřejně dostupném 

místě či k němu nebylo 

provedeno školení 

1 
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Vypracovaný postup je 

na veřejně dostupném 

místě i k němu bylo 

pořádáno školení 

2 

Minimaliz0ac

e odpadů 

Škola realizuje aktivity zaměřené na 

minimalizaci vzniku odpadů. 

(např. omezení nákupu jednorázových výrobků, 

znovu využití papíru …) 

Ne - žádné 0 

1 – 2 aktivity 1 

3 a více aktivit 2 

Znovuvyužití 

odpadu 

Škola realizuje aktivity zaměřené na znovu 

využití odpadu. 

(např. sběr papíru, burzy knih, hraček, 

šatstva…) 

Ne - žádné 0 

1 – 2 aktivity 1 

3 a více aktivit 2 

Celoroční 

separace 

odpadu 

Škola realizuje celoročně sběr separovaného 

odpadu, a to přímo v místě jeho vzniku či 

v prostorách na to určených. 

Ne - žádný 0 

Separace 3 komodit 1 

Separace alespoň 6 

komodit 
2 

 

Třídění 

bioodpadu 

Škola zhodnocuje bioodpad, a to sama 

prostřednictvím svých kompostéru či za pomocí 

externí organizace. 

Ne - nerealizuje 0 

 -  1 

Ano - realizuje 2 

Realizace 

technických 

opatření na 

snížení 

spotřeby 

vody 

Procento vyměněných záchodových 

splachovačů za dvojfázové k celkovému počtu. 

Data dodá energetický manažer. 

0 – 30 % 0 

31 – 60 % 1 

61 – 100 % 2 

Procento vyměněných vodovodních baterií za 

baterie na fotobuňku nebo pákové baterie 

k celkovému počtu. 

Data dodá energetický manažer. 

0 – 30 % 0 

31 – 60 % 1 

61 – 100 % 2 

Roční 

spotřeba 

vody 

Celkové množství spotřebované vody 

přepočtené na jeden subjekt školy. 

Data dodá energetický manažer. 

poměr>1 0 

poměr =1 1 

poměr < 1 2 
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Realizace 

technických 

opatření na 

snížení 

spotřeby 

energie 

 

Procento vyměněných žárovek za úspornější 

světelné zdroje k celkovému počtu. 

Data dodá energetický manažer. 

0 – 30 % 0 

31 – 60 % 1 

61 – 100 % 2 

Procento místností s nainstalovanými 

termostatickými regulátory k celkovému počtu 

místností školy. 

Data dodá energetický manažer. 

0 – 30 % 0 

31 – 60 % 1 

61 – 100 % 2 

Roční 

spotřeba 

elektrické 

energie 

Celkové množství spotřebované elektrické 

energie v daném školním roce k roku 

předchozímu. 

Data dodá energetický manažer. 

poměr>1 0 

poměr =1 1 

poměr < 1 2 

Roční 

spotřeba 

tepelné 

energie 

Celkové množství spotřebované tepelné 

energie v daném školním roce k roku 

předchozímu. 

Data dodá energetický manažer.  

poměr>1 0 

poměr =1 1 

poměr < 1 2 

Realizace 

technických 

opatření 

zaměřených 

na snížení 

vlivu dopravy 

na ŽP 

Celkový počet aktivit, jež škola realizuje za 

účelem snížení vlivu dopravy na životní 

prostředí.  

(např. umístění stojanů na kola, omezení vjezdu 

osobních aut do areálu školy..) 

Ne - žádné 0 

1 aktivita 1 

2 a více aktivit 2 

Nákup 

environment

álně 

šetrnějších 

výrobků 

Podíl spotřebního zboží a drobného hmotného 

majetku (DHM) s pozitivním vlivem na UR. 

Indikátor sleduje podíl veškerého 

nakupovaného 

zboží (spotřebního materiálu i DHM) 

s prokazatelným pozitivním vlivem na UR. 

0 – 20 % 0 

21 – 50 % 1 

51 % a více 2 

Nákup 

výrobků 

z lokálních 

zdrojů  

Procento lokálních dodavatelů z celkového 

počtu dodavatelů. 

0 – 20 % 0 

21 – 50 % 1 

51 % a více 2 

Nákup Procento certifikovaných druhů biopotravin 0 – 20 % 0 
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biopotravin k celkovému počtu nakupovaných potravin. 21 – 50 % 1 

51 % a více 2 

 

13. Závěr 

Ve školním roce 2021/2022 (hlavně ve druhé půlce roku) byla již situace kolem onemocnění 

Covid-19 lepší. Přesto jsme po celý školní rok dbali na dodržování hygienických zásad, abychom 

předcházeli většímu šíření onemocnění. Za to patří celému kolektivu velký dík. Na jaře, když 

došlo k velkému zlepšení situace kolem onemocnění Covid-19 a nastalo tzv. „rozvolnění“, byli 

jsme velmi rádi, že již můžeme navštěvovat nejrůznější kulturní a sportovní akce bez omezení. 

Budeme doufat, že situace zůstane i nadále příznivá a my se tak budeme moct věnovat všem těm 

aktivitám, které máme naplánovány.  

Aktivity naší školky udržujeme na pestré škále. Děti se nadále učí hravou formou základní 

slovní zásobě v anglickém jazyce, mají možnost docházet do výtvarného kroužku - Paletka, 

hudebního kroužku – Petrklíček, učit se hře na flétnu. S dětmi jsou pravidelně realizovány aktivity 

zaměřené na prevenci rizikového chování, které vede školní metodik prevence, aktivity 

zaměřené na enviromentální výchovu, protože budování zdravého a pozitivního vztahu k přírodě 

u dětí je pro nás důležité. Navštěvujeme kulturní pořady v Chrudimi i mimo Chrudim, zveme si 

pohádková a hudební představení do školky, navštěvujeme výstavy a významné akce ve městě. 

Nadále budeme usilovat o rozšíření a další zdokonalení aktivit mateřské školy, rozvíjet nejen 

děti, ale také sami sebe v nových trendech předškolní výchovy. Máme všichni jeden společný cíl: 

zaměstnanci i zřizovatel naší školy usiluje o vytvoření co nejlepšího zázemí pro děti, rodiče i 

pracovníky školy, usilujeme o pozitivní klima ve škole, které se pak zrcadlí  

v odvedených výsledcích všech zaměstnanců a spokojenosti dětí i rodičů. 

Spolupráce s rodiči a Městským úřadem Chrudim i ostatními institucemi fungovala dobře, 

děkujeme za vstřícnost, přátelský přístup a spolupráci.  

 

Vypracovaly Bc. Aneta Zlatohlávková, Dis. a Mgr. Kateřina Sabolová. 

Korekci provedla k 30.7.2022 PhDr. Radka Melicherová, ředitelka školy. 

Projednáno na pedagogické radě dne 26.8.2022 kolektivem zaměstnanců. 


