Výroční zpráva
o činnosti mateřské školy
České Heřmanice

2019 – 2020

Identifikační údaje:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mateřská škola České Heřmanice, České Heřmanice 50, 565 52
Statutární zástupce školy – Michaela Flídrová, t.č.RD
Zastupující ředitelka – Hana Richter Strnadová
IČO 72088613
E-mail : ms@ceskehermanice.cz
Telefon : 465 549 655
Činnost školy – mateřská škola, školní jídelna
Kapacita MŠ – 28 dětí
Provoz : 6.30 – 15.30
Název ŠVP – S písničkou jde všechno lépe
Zřizovatel školy : městys České Heřmanice, České Heřmanice
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Charakteristika školy

Jsme venkovská jednotřídní-heterogenní mateřská škola, od 1.1.2011
samostatným právním subjektem.
Sídlíme v budově spolu se základní školou. Od roku 2012 zde proběhly
rekonstrukce – výměna oken, tepelné čerpadlo, fasáda.
Prostory školky se nacházejí v přízemí, jsou rozdělené společnou chodbou pro
ZŠ. Vstup do školky, šatna, jídelna dětí, ložnice, kuchyň a provozní zázemí se
nachází v levé části budovy. Přes chodbu pak je třída. Ta je vybavená novým
nábytkem (2017). Letos byla třída přeorganizována a vytvořeny hrací koutky –
auta, kostky, stavebnice – kuchyňka, panenky, oblečky, domeček – pracovněvýtvarný koutek – hudební koutek – TV náčiní bylo přemístěno do úložných
prostor v chodbičce k umývárně. Hračky jsou umístěny tak, aby k nim měly děti
volný přístup. Třída má prostor pro volný pohyb většího počtu dětí na koberci i
pro vytvoření soukromého koutku pro jednotlivce.
Ke třídě navazuje zrekonstruovaná (2012) umývárna a toalety dětí i
zaměstnanců. Je zde také vchod na školní zahradu.
Herní prvky na zahradě vyhovují všem předpisovým normám. Městys
České Heřmanice se snaží tento pozemek zrevitalizovat, zatím bez výsledku.
Součástí je možnost využívání víceúčelového sportovního areálu městyse, který
navazuje na budovu školy. Děti zde mají velké sportovní vyžití-běžecká umělá
dráha, lezecká stěna, fitness prvky, houpačka.
Pro pobyt venku se také nabízí procházky do vzdálené přírody –
rybníky, louky, les.

Údaje o MŠ:
Počet tříd: 1
Počet dětí: 26

- 13 chlapců, 13 dívek

Pedag. pracovnice: 2
Školní asistentka: 1

Provozní zaměstnanci: 2
Odklad školní docházky: 0
Počty přijatých dětí pro šk. rok 2019/2020 : 6
Počet přijatých dětí pro šk. rok 2020/2021 : 10

Provedené kontroly
Pravidelné kontroly hospodaření z Úřadu městyse České Heřmanice, zřizovatele MŠ .

Hodnocení ŠVP
Věcné podmínky.
Stravování dětí zajišťuje školní jídelna. Je dodržena vhodná skladba jídelníčku, denně
je zařazována zelenina a ovoce. Pitný režim funguje, obměňují se nápoje. Střídají se
spontánní činnosti s řízenými, dětem je poskytován dostatek pohybových aktivit, pobyt
venku je pravidelný, dostatečně dlouhý, dle stávajícího aktuálního počasí. Hračky a pomůcky
mají děti na dosah, jsou jim volně přístupné. Třída byla přeorganizována na konkrétnější
koutky – stavebnice, kostky – kuchyňka, panenky, oblečky – výtvarný koutek – hudební
koutek – TV nářadí v chodbičce k umývárně – PC zázemí.
Odpočinek po obědě je zkracován především předškolákům – pracují podle aktuálních
témat :grafomotorika, logické myšlení, pracovní činnosti…Rodičům je nabízena možnost
postupné adaptace dětí na prostředí školky ještě před nástupem – pobyt na zahradě ,
přítomnost na kulturních akcích a podobně.

Organizace:
V mateřské škole je v provozu 1 heterogenní třída s celkovým počtem 26 dětí.. Denní
režim je rámcový s dostatečným prostorem pro hru a dostatkem času hru dokončit. Plánování
vychází z potřeb a zájmů dětí, jejich individuálních možností. Dětem je poskytován prostor
pro aktivní přístup k nabízeným činnostem, snažíme se o vytváření vhodných materiálních
podmínek (vybavenost tříd)- dostatečné množství hraček a didaktických pomůcek.

Řízení mateřské školy, personální zajištění :
Řízení mateřské školy je dáno organizačním řádem školy.
Pedagogická pracovnice se podílí na tvorbě ŠVP, plánování pedagogické práce, zpracovávání
vzdělávacích programů v návaznosti na RVP.
Dále se zapojuje do dalšího vzdělávání pedagogických pracovnic a samostudia. Poznatky ze
vzdělávacích akcí předávají dál.
Akce pro děti připravují obě učitelky společně .
Informovanost rodičů a veřejnosti – osobní jednání s rodiči, nástěnky v šatně MŠ, webové
stránky.

Spoluúčast rodičů :
Na počátku roku jsou rodiče informování o základních dokumentech školy, organizaci roku,
provozních řádech , nabídce aktivit v daném školním roce.
Informace o dětech jsou rodičům poskytovány průběžně.
Pořádáme společné akce pro děti a rodiče.
O všech akcích se rodiče dozvídají z nástěnek a webových stránek školy.

Školní vzdělávací program:
„ S písničkou jde všechno lépe „
Je zpracován na časové období 2017 - 2020, je rozdělen do 5ti integrovaných bloků. Program
zpracovala ředitelka školy ve spolupráci s učitelkou MŠ.

1. V září se tu potkáváme, písničku si zazpíváme.
2. Podzim listy shazuje, písničku si notuje.
3. Zima, zima, zimička, přilétá k nám písnička.
4. Jaro klepe na dvířka, probouzí se písnička.
5. Léto všechno ohřívá, písničku si zazpívá.

V letošním roce jsme se zaměřili ve výchovně vzdělávací práci s dětmi na pohybovou a
hudební výchovu. Angličtinu pro předškolní děti jsme zařadili jako
součást školního vzdělávacího programu. Předškoláci zpracovávali tematické úkoly ve svých
pracovních sešitech. Tentokrát jsme kladli větší důraz na matematické představy a rozumovou
oblast.

Aktivity mateřské školy
Informativní schůzka rodičů 17.9.2019
Návštěva MŠ Sloupnice - O Popelce – 19.9.
- Drak, co na kytaru hrál 23.10.2019
- Míša a Máša – 21.11.2019
- Jarní kočička – 9.3.2020
- Hrnečku, vař! – 23.1.2020
Pohádka v Zálší Na Kocandě . O hvězdě betlémské – 10.12.2019

Vánoční jarmark – 28.12.2019
Malé vánoční posezení ve školce – 12.12.2019
Vánoční zámek v Doudlebách – 17.12.2019
Vítání občánků – 22.9.2019, 19.1.2020

Předškolní děti navštívily předplaveckou výuku na bazénu v Litomyšli – 3.3.2020. Z důvodu
uzavření všech aktivit v České republice (Covid-19)se další hodiny výuky nekonaly.

Šablonyll
V mateřské škole probíhá projekt Personální podpora – MŠ České Heřmanice.
Byly vybrány tyto 3 aktivity : školní asistent, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ,
projektový den mimo školu. Datum zahájení je 1.1.2019, ukončení 31.12.2020. Tento projekt
je spolufinancován EU, výše podpory je 369 713,- Kč.

17.3.2020 byla na doporučení Vlády ČR MŠMT uzavřena mateřská škola.
A to z důvodu vyhlášení pandemie COVID-19 na území České republiky. Provoz byl zahájen
v pondělí 25.5.2020, opět na doporučení vládních orgánů.
Ředitelka MŠ M. Flídrová se vrací na své pracovní místo 1.6.2020. K tomuto datu končí H.
Richter Strnadová.

České Heřmanice, 26.5.2020

H. Richter Strnadová, z.ř.

