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1  Základní údaje o mateřské škole

Mateřská škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková organizace

IČ: 60611413

Zřizovatel mateřské školy

Městys Všeruby

Statutární zástupce

Bc. Simona Vroblová Váchalová, ředitelka školy

Kontakt 

Mob.    777 267 732

Email: skolka@msvseruby.cz  

Kontakt na mateřskou školu 

Tel..:    379 779 260

Mob.    774 705 466

Datová schránka: 5s3k4b

e-mail:  skolka@msvseruby.cz

Provozní doba mateřské školy

od 6.30 h – 16.00 h

2 Průběh a výsledky vzdělávací činnosti

Školní vzdělávací program je vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem
pro předškolní vzdělávání pod názvem „ Putování s medvídkem“ (2021-2024) a třídní vzdělávací
program (2021/2022). TVP se skládá ze čtyř integrovaných bloků (jaro, léto,  podzim, zima) a
vstoupili jsme do prvního roku jeho platnosti.

Jednotlivé integrované bloky zahrnují všechny vzdělávací oblasti: Dítě a jeho tělo, Dítě a
jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. Jednotlivé tématické celky spolu
úzce souvisí, doplňují se a navazují na sebe. Dají se různě kombinovat a jejich záměrem je dát
dětem ucelený obraz o okolním světě a pokouší se u dětí vytvořit základy pro správný postoj
k životnímu prostředí. 

Každé podtéma obsahuje všeobecnou charakteristiku a postupně se zaměřuje na detaily
a situace, které jsou dětem důvěrně známé - lidové tradice a svátky, péči o zdraví, vztah k okolí,
sportu,  zdravému životnímu stylu,  poznávání  sebe  sama.  Učení  zakládáme  na  aktivní  účasti
dítěte, založené na smyslovém a prožitkovém vnímání  zpravidla ve skupinách nebo individuálně.
Snažíme se vyhnout učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení . 

Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Děti se tak učí projevit své pocity jako je
radost,  přání,  bolest,  nesouhlas.  Budeme  pozorně  sledovat  spolupráci  dětí  a  rozdělení
jednotlivých úkolů při práci ve skupinách.

mailto:skolka@msvseruby.cz
mailto:skolka@msvseruby.cz


Podtémata jsou zpravidla týdenní, ale mohou trvat i déle podle náročnosti tématu. Jejich
časovou  délku  určuje  zájem  dětí  a  aktuální  dění     v  mateřské  škole.  Obsah  podtémat  je
motivován tak, aby byl pro děti přitažlivý a zajímavý.

Respektujeme individualitu dětí, každému dítěti poskytujeme takovou pomoc a podporu,
jakou cítíme, že potřebuje.

V další práci se zaměříme na zkvalitňování slovní zásoby a výslovnosti dětí a dodržování
pravidel rozhovoru – neskákat do řeči druhému a umět nejen vyprávět, ale i naslouchat. Nutné
je také děti usměrňovat při nepřiměřených emočních reakcích na okolí.

Naše škola se od 1.9.2019 zapojila do projektu dotovaného z EU Šablony II. V rámci něj se
pedagogické  pracovnice  účastnily  webinářů  v oblasti  čtenářského,  matematického  a
polytechnického  vzdělávání.  Do  výuky  jsme  zapojili  odborníka  z praxe  dentální  hygieny  a
organizovali jsme projektové dny.

Ve vzdělávání  dětí nabízíme další  aktivity  formou nadstandardních aktivit.  Ve školním
roce 2021/2022 byly rodičům nabídnuty tyto aktivity:  Helen Doron English (1xtýdně) a jóga pro
děti (1x měsíčně) a pravidelná návštěva dentální hygienistky v rámci projektu Šablony II.

Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2021/2022:  0

Aktivity v MŠ
 komunitní setkání: Helen Doron English (v rámci projektu Šablony II.)
 jóga v MŠ 4x
 projektový den ve škole (v rámci projektu Šablony II.) „Mildovy veselé písničky“ hudební
představení     v MŠ
 herní centrum Cirkus  (Klatovy) 2x
 projektový den ve škole (v rámci projektu Šablony II.) „Tvoření s Lídou“
 projektový den mimo školu (v rámci projektu Šablony II.) letiště Líně
 projektový den ve škole (v rámci projektu Šablony II.) Mobilní planetárium
 divadelní představení v MŠ – Divadlo z bedny a pan Pohoda (pohádka „O Otesánkovi“)
 dentální hygiena – odborník ve škole (v rámci projektu Šablony II.) 
 komunitní setkání: vánoční pozvání pana starosty (v rámci projektu Šablony II.)
 projektový den mimo školu (v rámci projektu Šablony II.) Shakti centrum Domažlice
 projektový den ve škole (v rámci projektu Šablony II.) „Staň se hrdinou“
 projektový den ve škole (v rámci projektu Šablony II.) „Kdo si hraje, nezlobí“
 komunitní setkání: stavění máje  (v rámci projektu Šablony II.)
 výlet ZOO Plasy
 rozloučení s předškoláky (KD Všeruby a pan Pohoda)
 projektový den v rámci projektu „Putování s medvídkem“
 projektový den ve škole v rámci projektu „Medvídkův zdravý rok“

Integrace zdravotně postižených dětí:

Ve školním roce 2021/2022 bylo integrováno jedno dítě s podpůrným opatřením a 
přiděleným asistentem.



3 Vybavení a opravy

V průběhu celého školního roku byl postupně doplňován a obnovován inventář mateřské
školy  a  kuchyně  a  vlastními  silami  zabezpečena  údržba  zařízení  a  vybavení  školy  –  drobné
opravy.

Veškerý stávající nábytek a zařízení třídy bylo upraveno a uspořádáno tak, aby byly děti
samoobslužné,  tj.  aby  si  dokázaly  pro  každou  vybranou  činnost  samy  připravit  pomůcky  a
materiál. 

Na přelomu školního roku byly rekonstruovány prostory herny / třídy a vstupní chodby
včetně šatny dětí. Došlo tím ke zvětšení prostor, jejich prosvětlení a zútulnění. Prostory třídy je
možné využívat i k výtvarným pracím. Koberec s vyznačeným kruhem slouží k ranním setkáváním
a nabízí mnoho dalšího využití.

4     Spolupráce s     rodiči  

Pedagogové se snaží sledovat konkrétní potřeby dětí resp. rodin a snaží se jim vyhovět.
Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se programu mateřské školy,
dle svého zájmu se zapojovat do her svých dětí. Rodiče jsou informování o dění v mateřské škole
– viz. nástěnky, osobní denní kontakt, webové stránky, společné akce.

Rodiče mají možnost kdykoli nahlédnout do Školního vzdělávacího programu.

5 Údaje o pracovnících školy

 Normativní rozpis

Školní rok

2021/2022
Provozní zaměstnanci Pedagogičtí

pracovníci
Pracovníci ŠJ

fyz. prac. Přep.

prac.

přep.prac. fyz. prac. přep.prac.

1 0,437 3,2903 3 1,313

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

Odborná kvalifikace Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci Celkem úvazek

Ředitelka mateřské školy 1 0 1,0

učitelka mateřské školy 1 0 1,0

Asistent pedagoga 2 0 1,0

Školní asistent 1 0 0,5



Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Pedagogické  pracovnice  se  v průběhu  školního  roku  účastnily  seminářů  dle  vlastního
výběru tak,  aby  nebyly  semináře  zaměřeny  monotematicky,  a  to  jak prezenčně,  tak  formou
webinářů. 

Poznatky  ze seminářů (webinářů)  jsme si  vzájemně předávaly  ihned po akci  nebo na
pedagogických poradách.

K rozšiřování odborných znalostí využíváme též odborné literatury a periodik. Ke studiu
literatury  jsme  v letošním  roce  mohli  využít  volna  na  samostudium  z důvodu  uzavření  MŠ
v druhé polovině školního roku. Obě PP se podílely na všech akcích pořádaných MŠ dle svých
možností.

Nemocnost nebo absence PP jsme řešily vzájemným zastupováním.

 

6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Součástí ŠVP je prevence sociálně patologických jevů, která má napomoci výchově dětí
ke zlepšování zdravotního stavu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti,
k výchově  ke zdravému  způsobu  života  (ke  zlepšení  sociálního  klimatu)  v mateřské  škole  i
v rodinách. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. 

Škola má zpracovaný vlastní minimálně preventivní program.

7  Prevence rizik a školní úrazy

Ve školním roce 2021/2022 bylo zaznamenáno v mateřské škole 6 drobných úrazů, jeden
závažnější – evidovaný ČSI a zapsán v knize úrazů. 

8 Environmentální výchova

Environmentální vzdělávání a výchova jsou součástí třídních vzdělávacích programů. Akce
a aktivity jsou zaměřeny především na rozvoj ekologického myšlení a na rozvoj kladného vztahu
k životnímu prostředí.

9 Autoevaluace 

Autoevaluaci  mateřské školy ve školním roce 2021/22 jsme zaměřili  na cíle  evaluace,
které jsou stanoveny tak, aby došlo k vyhodnocení činnosti zejména v těchto oblastech:

 soulad výuky se školním vzdělávacím programem

 vzájemná spolupráce pedagogů

 klima školy a spokojenost dětí, pedagogů i rodičů

 materiálně technické zabezpečení vzdělávacího procesu



10 Závěr  zprávy

V mateřské škole se snažíme poskytovat kvalitní péči dětem, zapojovat do aktivit ve škole
rodiče, podporovat mezigenerační soužití.

Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím nástěnek, webových stránek, v
uzavřené FB skupině nebo osobně návštěvou mateřské školy. Osobní schůzku si mohou sjednat
v případě potřeby kdykoli v průběhu školního roku.

Preferujeme individuální přístup ke každému dítěti. Pro úspěšnou výchovu a pro efektivní
učení dítěte je upřednostňováno učení prožitkem a vlastní zkušeností. 

 

Datum zpracování zprávy 24.09.2022

Zpracovala: Bc. Simona Vroblová Váchalová, ředitelka MŠ

Datum projednání na provozní poradě pracovníků školy 30.09.2022



Koncepční záměry pro období platnosti ŠVP    (2021 – 2022)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

•   Realizace a zavedení ŠVP – postupné vylepšování a prohlubování

•    Rozvíjení  osobnosti  dítěte s ohledem na 

- jeho potřeby

- zájmy a nadání

- stupeň vývoje a jeho zrání

•   Citlivé rozvíjení fyzické a psychické dovednosti

•   Zajištění  pocitu bezpečí a jistoty pro všechny:  děti, zaměstnance, rodiče

•   Vytváření stále více přirozených situací a podnětů

•   Více děti orientovat na zájem o učení a poznávání

•   Zaměřit se na výchovu ke zdravému způsobu života 

Děti většinou pracují v menších skupinkách, dle daných pravidel, což jim dává možnost
přirozeně komunikovat,  řešit  problémy, rozhodovat se,  procvičovat si  vyjadřovací  schopnosti.
Jsou tak vedeny k samostatnosti i ke spolupráci.

 Při tvorbě ŠVP vycházíme z dětské zvídavosti a touhy po poznání.

Upřednostňujeme  rozvoj  smyslového  vnímání,  formy vlastního  prožitku  a pozorování,
čímž vytváříme základ přirozeného poznání.
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