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1. ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 

1.1. Vzdělávání dětí  

Mateřská škola má jednu heterogenní třídu, v níž se ve školním roce 2021/2022 vzdělávalo  

27 dětí ve věku od 2 do 6 let, z toho 9 předškoláků. Všechny děti s povinným předškolním 

vzděláváním navštěvovaly mateřskou školu pravidelně a při absenci byly řádně omluveny  

do omluvných listů. Na konci školního roku docházku ukončilo celkem 8 dětí, z nichž  

7 nastoupilo do ZŠ Bohuslavice u Zlína. Jednomu dítěti byl doporučen odklad školní docházky. 

     V průběhu školního roku děti vzdělávaly a rozvíjely dvě učitelky s pomocí školní asistentky, 

která mimo jiné poskytovala přímou nepedagogickou podporu nejmenším dětem spočívající 

např. při podpoře soběstačnosti, v nácviku jednoduchých činností, pomoci při oblékání apod.  

     Abychom dětem co nejvíce usnadnili adaptaci na nové prostředí a pomohli jim přizpůsobit 

se změně, jakou je pro ně vstup do mateřské školy, využíváme každoročně maskota, který děti 

seznamuje s mateřskou školou, usnadňuje a zpříjemňuje jim pobyt v ní a provází je celým 

školním rokem. V tomto školním roce jsme zvolili komiksové postavičky z Čtyřlístku- Fifinku, 

Myšpulína, Bobíka a Pinďu. S jejich pomocí jsme postupně plnili cíle školního vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Objevujeme svět kolem nás“: 

 rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, 

 osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, 

 získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost, 

působící na svoje okolí. 

 

     Školní vzdělávací program mateřské školy vychází z RVP PV. Jedná se o otevřený dokument 

umožňující respektování změn a další rozvoj školy. Pomocí tohoto vzdělávacího dokumentu  

se snažíme naplňovat vizi „Škola plná pohody- škola, kde se všichni budou cítit dobře“.  

Na začátku školního roku došlo k jeho úpravě na základě nových opatření v RVP PV  

(viz.: kapitola 3). V souvislosti s tím přibyla v našem ŠVP podkapitola „Jazyková příprava dětí 

s nedostatečnou znalostí českého jazyka“.  

     Obsah vzdělávání je ve ŠVP mateřské školy rozpracován do deseti tematických celků – 

barevných kamínků, kdy jeden tematický celek připadá na jeden měsíc v roce. 

Měsíční tematické celky: 

1. září: Kdo všechno přišel do školy. 

2. říjen: Sklízíme plody podzimu. 

3. listopad: Když padá listí. 

4. prosinec: Těšíme se na Ježíška. 

5. leden: Paní zima jede. 

6. únor: Objevujeme svět kolem nás. 

7. březen: Jak se rodí jaro. 

8. duben: Moje zvířátko- kde má domov. 

9. květen: Když všechno kvete. 

10. červen: Co už umím. 



 

     Jednotlivé tematické celky učitelky v průběhu roku rozpracovaly do několika podtémat, 

která jsou obsahem třídního vzdělávacího programu. Tato podtémata byla většinou týdenní  

a byla zaměřena na aktuální časový úsek.  V každém tématu jsme usilovali o to, abychom děti 

obohatili novým poznáním a vědomostmi. Pravidelně jsme zařazovali aktivity pohybové, 

jazykové, matematické, logické, poznávací i aktivity zaměřené na jemnou a hrubou motoriku 

tak, abychom podporovali komplexní rozvoj dětí. Každé dítě mělo však také dostatečný 

prostor na aktivity podle vlastní volby, na své soukromí, spontánní a řízenou činnost, volný 

pohyb, relaxaci a odpočinek.  

     Tematické celky byly v průběhu roku ještě doplněny o doplňující programy, projekty a další 

aktivity. Při tvorbě jednotlivých témat učitelky vycházely ze zkušeností, které získaly za několik 

let práce s dětmi. Vše vycházelo z přirozeného vývoje života dítěte předškolního věku. Hlavní 

pedagogický záměr byl orientován směrem k dítěti a směřoval k tomu, aby děti získaly dobré 

základy do života a pro další vzdělávání.  

     Výchovně vzdělávací činnost se ve školce uskutečňovala během celého dne. Prolínala se 

nenásilnou, hravou formou ve všech činnostech. Příkladem a pozitivním přístupem jsme se 

snažili o zapojení všech dětí do třídního dění. Při řízených činnostech jsme preferovali 

vzdělávání formou hry, zábavy, pohádky, badatelských a prožitkových činností. Ty v dětech 

probouzely chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Od toho se vlastně odvíjí i název 

našeho ŠVP PV „Objevujeme svět kolem nás“, jehož základem jsou přímé prožitky dětí.  

     Vzhledem k tomu, že třída mateřské školy je heterogenního věkového složení dětí, bylo více 

náročné uspořádat vzdělávací nabídku tak, aby všem dětem vyhovovala. I přes to jsme se 

snažili pracovat s dětmi skupinově i individuálně a využívat nejrůznější metody vzdělávání. 

Individuální činnosti probíhaly v dopoledních hodinách během scházení se dětí, ale i v době 

klidového režimu a odpočinku a dále pak v odpoledním bloku.  

     Během roku jsme se také snažili o co nejlepší poznání každého dítěte. Učitelky pozorovaly 

děti při činnostech a výsledky těchto pozorování se stávaly podkladem k dalšímu plánování. 

Jen na základě poznání slabých i silných stránek totiž může probíhat plánování dalšího rozvoje. 

Základem pro další práci s dítětem tedy bylo opřít se o jeho silné stránky a pomocí nich 

rozvíjet ty slabší. Při stimulování jednotlivých oblastí jsme vždy dbali na diferenciaci podle 

vývojové psychologie a věku.  

    Kromě výše uvedeného usilujeme také o podporu zdravého životního stylu. Tomu odpovídá 

i denní režim, který je dostatečně pružný a flexibilní a umožňuje organizaci činností a aktivit 

v průběhu dne přizpůsobit aktuální situaci, potřebám a odpočinku u jednotlivých dětí, protože 

mateřskou školu v tomto roce navštěvovaly i děti mladší tří let. Pevně však byla zakotvena 

doba pobytu venku, čas oběda a odpoledního odpočinku. Poměr spontánních a řízených 

činností byl v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které mateřská škola 

organizovala nad rámec běžného programu.  



 

     Všichni zaměstnanci se svou prací podíleli na vytvoření podnětného, příjemného, laskavého 

a klidného prostředí. Děti se s důvěrou obracely na všechny zaměstnance, říkaly bez obav,  

co je trápí a z čeho mají radost. Nejen ze strany učitelek, ale i dalších zaměstnanců MŠ byl 

k dětem uplatňován partnerský a citlivý přístup respektující jejich osobnostní a věkové 

zvláštnosti. Na začátku školního roku jsme společně s dětmi sestavili pravidla soužití - chování  

a vzájemné komunikace, jejichž dodržování usnadnilo naše soužití, napomohlo k větší 

bezpečnosti dětí a navýšilo psychickou spokojenost všech přítomných.    

 

1.2. Údržba a vybavenost mateřské školy  

Budova mateřské školy je ve velmi dobrém stavu. Prostory jsou zrekonstruovány a splňují 

hygienické a bezpečnostní normy. I přesto, že jsou tyto prostory malé, je školka útulná  

a domácího charakteru. Třída je plně vybavena vyhovujícím nábytkem a odpovídajícími 

edukačními pomůckami, hračkami a sportovním nářadím plně vyhovujícím dětem ve věku  

3-7 let.  

     I přes dostačující vybavenost jsme během školního roku pořídili nové didaktické pomůcky, 

potřeby a hračky, které nám pomohou efektivněji dosahovat vzdělávacích cílů při vzdělávání 

dětí. U jejich výběru vycházely paní učitelky nejen z potřeb dětí a jejich věkového rozmezí,  

ale i z potřeb školy. Knihovna jak pro děti, tak pro učitele byla doplněna novými knihami.  

     Kromě budovy a jejího vybavení je součástí mateřské školy také zahrada s relativně novými 

herními prvky, pískovištěm a prostory pro jízdu na koloběžkách. Veškeré herní prvky by však 

potřebovaly ošetřit a přetřít barvou a pískoviště by potřebovalo pořádnou plachtu na míru.   

     Školkovou zahradu jsme využívali během roku v maximální možné míře a stejně tak  

i veřejné sportovní hřiště pod školou. Pobyt venku jsme zařazovali každodenně, pokud nám 

přálo počasí. Při nepříznivém počasí jsme občas s dětmi zavítali i do tělocvičny, ať už během 

deštivých dní či v tropických dnech. Neopomíjeli jsme ani vycházky do okolí, protože školku 

mimo zahradu obklopují krásné lesy, louky a pole. Vycházky jsme se vždy snažili zaměřením 

přizpůsobit aktuálnímu probíranému tématu třídního vzdělávacího programu. 

 

2. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

  Ve školním roce 2021/2022 neproběhla v naší MŠ žádná inspekční kontrola. 

 



 

3. AKTUALITY A ZMĚNY V MŠ 

 Školní rok 2021/2022 probíhal oproti předchozímu školnímu roku standardněji.  

I přesto, že byl částečně ovlivněn situací probíhající epidemie nemoci covid-19,  

již nedošlo nařízením vlády k uzavření celé školy.  Distanční výuka tedy nebyla 

v tomto roce uplatňována. V budově mateřské školy se však na základě vládních 

nařízení musely nosit respirátory. Výjimku měly pouze děti a očkovaní učitelé při 

poskytování vzdělávání. Pokud vzdělávání očkovaní učitelé neposkytovali, respirátor 

museli mít stejně jako neočkovaní pedagogičtí pracovníci, nepedagogové a rodiče.  

V průběhu roku se všechna nařízená hygienická opatření pomalu uvolňovala, 

v březnu se opustilo od nošení respirátorů ve společných prostorech a ke konci 

školního roku už žádná opatření nebyla.  

 Dne 24. srpna 2021 nabylo účinnosti Opatření ministra školství, mládeže  

a tělovýchovy, kterým došlo k úpravě RVP PV. Toto opatření vedlo k úpravě našeho 

ŠVP PV a tato změna musela být provedena ke dni 1. září 2021. V souvislosti s tím 

přibyla v ŠVP do kapitoly „Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami“ 

nová podkapitola „Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka“. 

Tuto podkapitolu do ŠVP vypracovala p. uč. Bc. et Bc. Lucie Gottfried. 

 

 Z důvodu navýšení limitů na nákup potravin a zvýšení cen potravin jsme byli nuceni 

na začátku školního roku navýšit ceny stravného a to s platností od 1. 9. 2021.  

Dále byla k tomuto datu stanovena i jednorázová záloha na stravování. Tato jistina 

na počátku stravování činí 1.000,- Kč a dítěti (strávníkovi) bude vyúčtována po 

ukončení docházky v mateřské škole. 
 

 Mateřská škola se v tomto školním roce potýkala s extrémní, dlouhodobou  

i opakovanou nemocností dětí, což bylo velmi náročné z hlediska adaptace dětí, 

která se tímto neustále prodlužovala a u některých dětí probíhala ještě ve druhém 

pololetí. 
 

 Během školního roku jsme se zúčastnili čtyř výtvarných soutěží a v jedné z nich jsme 

uspěli. Jednalo se o výtvarnou soutěž časopisu Sluníčko „Dokresli a vymaluj zajíčka“, 

kde jsme se umístili mezi 15 výherci a díky tomu jsme získali encyklopedii Larousse 

„Řekni mi zvířata“. Všichni jsme z tohoto úspěchu měli velkou radost. 

 

 

 
 
 
 



 

4. ÚDAJE O ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se konal v řádném termínu  

od 2. května 2022 do 16. května 2022. Termín zápisu v ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína stanovila 

ředitelka školy na čtvrtek 12. května 2022. Po delší době zápis probíhal za přítomnosti dětí  

a jejich zákonných zástupců. Přihlášky však bylo možné podat i jinými způsoby a to datovou 

schránkou, e-mailem, prostřednictvím České pošty či do poštovní schránky školy. 

     Přijímací řízení probíhalo dle platného správního řádu a stanovených kritérií. Kritéria pro 

přijímání dětí do MŠ byla zveřejněna na webových stránkách školy v sekci Mateřská 

škola/Dokumenty/Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 12. 4. 2022. Stanovená 

kritéria byla součástí žádosti. Tu si bylo možné stáhnout na webových stránkách školy v sekci 

Mateřská škola/Dokumenty.  

     Volných míst pro školní rok 2022/2023 v době zápisu bylo 9. Celkem mateřská škola 

obdržela 10 platných žádostí o přijetí dítěte do MŠ. Přijato tedy bylo 9 dětí, 1 bylo odmítnuto.  

     Po ukončení správního řízení byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Žadatelé, jejichž 

registrační číslo nebylo na zveřejněném seznamu, nebyli přijati a bylo jim doručeno rozhodnutí 

o nepřijetí. Rozhodnutím o přijetí se každé přijaté dítě stalo dítětem mateřské školy se všemi 

právy a povinnostmi s tím souvisejícími.  

     Následně po tomto zápisu proběhl ještě zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání pro děti 

cizinců, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních 

v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské 

federace. Tento zápis se uskutečnil dne 9. 6. 2022. Přihlášku bylo možno doručit osobně, 

poštou nebo datovou schránkou. K tomuto mimořádnému zápisu nepřišlo žádné dítě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

Ve školním roce 2021/2022 se děti v rámci vzdělávacího programu zúčastnily celé řady 

zajímavých, pestrých a velice podnětných vzdělávacích akcí, projektů, exkurzí a výletů. 

     Vzhledem ke covidovým opatřením však nebylo možné v tomto školním roce uskutečnit 

veřejná vystoupení a akce v mateřské škole byly také omezeny. Po uvolnění na konci roku 

jsme však stihli zrealizovat i pár akcí, které nebyly naplánované. 

 
Uskutečněné akce: 

 Logopedická diagnostika dětí 

 Divadelní představení v MŠ 

 Vítání občánků 

 Fotografování – vánoční sady 

 Sběr starého papíru 

 Veřejné sbírky Fondu Sidus 

 Podzimní výstava ovoce, zeleniny a podzimních plodů 

 Drakiáda aneb vypusť se svého draka ve spolupráci se SRPŠ 

 Prima Vizus- preventivní vyšetření zraku dětí 

 Lampiónový průvod ve spolupráci se SDH Bohuslavice u Zlína 

 Výstava plyšových medvídků a dřevěných hraček dětí v MŠ 

 Výtvarná soutěž Pohádkové školky „Těšíme se na Vánoce“ 

 Výtvarná soutěž DDM Astra Zlín „Zima v lese“ 

 Mikulášská nadílka pro děti v MŠ ve spolupráci se SRPŠ 

 Vánoční muzikoterapie 

 Zdobení vánočního stromu 

 Vánoce v mateřské škole (Ježíšek) 

 Intenzivní příprava dětí k zápisu do 1. třídy základní školy (9 dětí) 

 Valentýn v MŠ 

 Balonkový klaun 

 Maškarní karneval pro děti ve spolupráci se SRPŠ 

 Zápis do 1. třídy základní školy  

 Zápis do MŠ Bohuslavice u Zlína 

 Výtvarná soutěž časopisu Sluníčko „Dokresli a vymaluj zajíčka“ 

 Oslava Velikonoc 

 Čarodějnický rej 

 Dravci 

 Návštěva Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (předškoláci) „Za tetou Popletou“ 

 Duhový týden v květnu (barevné dny)  

 Tý-Den matek  



 

 Fotografování na tablo předškoláků 

 Fotografování na závěr školního roku 

 Výtvarná soutěž časopisu Sluníčko „Udělej obrázek z přírodnin“ 

 Oslava MDD  

 Tablo předškoláků v MŠ 

 Výlet MŠ- Zámek Uherský Ostroh, Letecké muzeum Kunovice, Staroměstská farma 

 Den otců 

 Návštěva 1. třídy Základní školy Bohuslavice u Zlína 

 Vodní hrátky ze zahrádky 

 Den s myslivci na myslivecké chatě 

 Projektový den s Canisterapií 

 Pasování předškoláků a loučení se se školním rokem- Hurá na prázdniny se SRPŠ 

 

Akce, jež se z důvodu covidových opatřeních či vysoké nemocnosti dětí neuskutečnily: 

 Rozsvěcování vánočního stromu na dědině (vystoupení dětí a prodej výrobků dětí) 

 Pyžamová párty 

 Sněhulákový den 

 Výtvarná soutěž „Sluníčko trochu jinak“ pro rodiče a děti mateřské školy 

 Návštěva obecní knihovny Bohuslavice u Zlína 

 Výroba a vynášení Morany 

 Návštěva voliéry a zvířátek pana Bilavčíka 

 Čteme dětem k svátku dětí (Týden čtení dětem zaměstnanci MŠ) 

 Loučení se školkou s hledáním pokladu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO RODINY DĚTÍ MŠ: 

 Logopedická diagnostika dětí 

V průběhu školního roku proběhla u všech dětí logopedická diagnostika. Provedla ji 

logopedka Mgr. Lucie Gajdůšková, která na základě toho zpracovala diagnostickou 

zprávu. Tuto zprávu hradila mateřská škola a jeden originál dostali i rodiče.  

Na základě výsledků se poté sami rodiče rozhodli, zda je u dítěte nutná logopedická 

péče či nikoliv. Rodiče poté mohli využít logopedické péče v naší mateřské škole, 

která probíhala každý pátek pod vedením logopedky Mgr. Lucie Gajdůškové.  

Tyto logopedické lekce si však již rodiče hradili sami po domluvě s paní logopedkou. 

Jedna lekce stála 300,- Kč.  
 

 Konzultační hodiny 
Konzultační hodiny byly určeny pro rodiče dětí mateřské školy, kteří měli nějaký 

dotaz, přání či připomínku. Sloužily také k řešení problémů, sdělování poznatků  

o dítěti či k řešení výchovných a vzdělávacích situací v mateřské škole. Probíhaly 

každé pondělí od 16.10 – 16.30 hod. a bylo nutné se vždy předem nahlásit, aby byly 

přítomné obě paní učitelky. Během roku této možnosti využilo hodně rodičů. 
 

 Vítání občánků  

Proběhlo na Obecním úřadě v Bohuslavicích u Zlína. Pásmo básniček a písniček 

předneslo pět dětí mateřské školy. (Program připravila p. uč. Bc. et Bc. Lucie Gottfried 

a akce se zúčastnila p. uč. Božena Mikuličková). 
 

 Sběr starého papíru  

Sběr starého papíru probíhal za spolupráce se základní školou. 
 

 Podzimní výstava ovoce, zeleniny a podzimních plodů 

Děti plody nasbíraly společně s rodiči. (Akci řídila paní učitelka B. Mikuličková). 
 

 Drakiáda aneb vypusť si svého draka ve spolupráci se SRPŠ 

Zábavné odpoledne pro děti a rodiče s pouštěním draků u vysílače nad hospodou. 
 

 Lampiónový průvod ve spolupráci se SDH Bohuslavice u Zlína 

Průvod se sešel za zbrojnicí v Bohuslavicích u Zlína a postupoval na Sokolovnu.  

(Na akci se podílela p. uč. B. Mikuličková). 
 

 Výstava plyšových medvídků a dřevěných hraček dětí v MŠ 

Plyšové medvídky nebo dřevěné hračky přinesly děti na výstavku z domova.  

(Do vánoční výzdoby je zakomponovala p. uč. B. Mikuličková). 
 

 Rozsvěcování vánočního stromu na dědině s vystoupením dětí 

S dětmi jsme nacvičovali pásmo „Jak vaříme Vánoce“. Bohužel akce byla týden 

předtím zrušena. Připravené pásmo využijeme v dalším školním roce. (Pásmo 

připravila a s dětmi nacvičovala p. uč. Bc. et Bc. Lucie Gottfried). 
 



 

 Maškarní karneval pro děti ve spolupráci se SRPŠ 

Na karneval jsme s dětmi nacvičovali taneček na vystoupení. (Taneček s dětmi 

připravila školní asistentka Daniela Klívarová, která se karnevalu zúčastnila společně s 

p. uč. Boženou Mikuličkovou). 
 

 Zápis do 1. třídy základní školy 

Na intenzivní přípravě dětí se podílely obě paní učitelky spolu s rodiči. 
 

 Čarodějnický rej 

Děti si společně s rodiči přichystaly doma masky čarodějnic a čarodějů, které si 

přinesly do školky. Následně prožily zábavné dopoledne s hrami a činnostmi s 

čarodějnou tématikou. (Akci připravila p. uč. Bc. Lucie Gottfried). 
 

 Duhový týden v květnu 

Děti si společně s rodiči přichystaly doma oblečení v daných barvách (každý den jedna 

barva) a přišly v něm oblečené do školky. Následně prožily zábavné dopoledne  

s barevně tematicky zaměřenými hrami a činnostmi. (Akci připravila p. uč. Bc. Lucie 

Gottfried). 
 

 Pasování předškoláků a loučení se se školním rokem- Hurá na prázdniny se SRPŠ 

Zábavné odpoledne spojené s pasováním předškoláků a školáků ve spolupráci se SRPŠ 

na Sokolovně Bohuslavice u Zlína. (Na dárcích a realizaci akce se podílela p. uč. Lucie 

Gottfried. Akce se zúčastnily obě učitelky). 

 

6. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI 

Práce v mateřské škole je založena na úzké spolupráci s rodiči a veřejností. Některé z výše 

uvedených akcí byly pořádány ve spolupráci s rodiči, ale také se ZŠ, SRPŠ, obcí a Sdružením 

dobrovolných hasičů Bohuslavice u Zlína. Kolektiv MŠ každý rok usiluje o výbornou pověst 

mateřské školy na veřejnosti a troufáme si říci, že se nám to dle ohlasů stále daří. 

 

 Spolupráce s rodiči 

Na spolupráci mateřské školy s rodiči nám velmi záleží. Bohužel v uplynulém školním 

roce, z důvodu již výše uvedených nařízení nebyla možnost spolupracovat s rodiči tak, 

jak bychom si přáli. Přesto učitelky s rodiči navázaly přátelské a partnerské vztahy. 

Rodiče a učitelé byli partnery, které spojoval jediný cíl a tím byly děti a jejich zdravý 

fyzický a duševní vývoj. Otevřená komunikace mezi učitelem a rodičem o dítěti 

probíhala individuálně během celého roku a jednotlivé úspěchy a problémy se řešily 

konkrétně a v čase, ve kterém probíhaly. Komunikace nabrala na intenzitě a velmi 

pozitivně se odrazila na celé činnosti školy. Rodiče byly maximálně seznamováni a 

informováni o vzdělávání v mateřské škole a vhodným způsobem (nástěnky, webové a 

facebookové stránky školy) jim byly předávány informace a různá sdělení. 



 

 Formy spolupráce probíhající s rodiči: 

 Informativní schůzky- schůzky rodičů, konzultační hodiny. 

 Pomoc při školních akcí- příprava kostýmů, zajištění materiálů na výstavky, sběr 

starého papíru, aj. 

 Sponzorská výpomoc- finanční, materiální. 

 

 Spolupráce se zřizovatelem 

Obec Bohuslavice u Zlína je spolehlivým garantem rozvoje předškolního vzdělávání  

a naše mateřská škola má jeho plnou podporu. Do života obce se naše mateřská škola 

zapojovala některými akcemi (Vítání občánků, místní zpravodaj „Naše dědiny“ - články 

o činnosti školy, Olympijská vesnička na zahradě MŠ, aj.). 

 Spolupráce se SRPŠ 

Ve školce působí Spolek rodičů a přátel školy, který zastupuje zájmy dětí a jejich rodičů 

ve spolupráci se školou. Tento spolek získává a poskytuje materiální a finanční podporu 

pro aktivity školy.  

I v tomto školním roce se MŠ podílela na několika akcích SRPŠ, výpomocí či samotnou 

účastí na nich (maškarní karneval, pasování předškoláků a loučení se se školním rokem). 

Některé akce nám dokonce SRPŠ celé uspořádalo či zafinancovalo (Drakiáda, 

Mikulášská nadílka pro děti).  

 Spolupráce se SDH Bohuslavice u Zlína 

MŠ se podílela na přípravě akce na lampionový průvod. 

 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Na odbornost a vzdělanost učitelek je v naší mateřské škole kladen velký důraz. Učitelky jsou 

plně kvalifikované a nadále jsou motivovány a podporovány v dalším odborném vzdělávání. 

Systematickým vzděláváním prostřednictvím kurzů, seminářů a sebevzděláváním tak 

získávají vyšší úroveň profesních kompetencí. 

     Další vzdělávání pedagogických pracovníků i v tomto školním roce vycházelo z jejich 

možností, zájmů a potřeb školy, ale také z nabídek dalšího vzdělávání jednotlivých institucí  

a finančních možností školy. Učitelky pracovaly na svém zdokonalení, účastnily se 

vzdělávacích seminářů, studovaly odbornou literaturu, metodické příručky, využívaly 

informace a materiály z internetu. K dispozici jim byly i články, které vycházely  

v časopise Informatorium a Poradce ředitelky a byly nápomocné ve výuce a vzdělávání. 

Veškeré informace, zajímavosti a zkušenosti z praxe si učitelky vzájemně předávaly.  

 

 



 

DVPP jednotlivých učitelek: 

Bc. et Bc. Lucie Gottfried: 

 Bádáme a experimentujeme v mateřské škole 

webinář Metodického portálu RVP.cz     19. 1. 2022 
 

 APIV A: Pedagogická diagnostika v mateřské škole 

webinář Metodického portálu RVP.cz     25. 1. 2022 
 

 Hry v mateřské škole – hýbeme se, hrajeme si 

webinář Metodického portálu RVP.cz     26. 1. 2022 
 

 Jak mluvit s dětmi v/o náročných životních situacích 

webinář Metodického portálu RVP.cz       6. 4. 2022 
 

 Máme BEE-BOT… A co teď s ním? 

setkání Digi centra v Plzni       28. 4. 2022 
 

 Truchlení u dětí a možná podpora ze strany školy 

webinář Metodického portálu RVP.cz     22. 6. 2022 

 

7.1. Praxe v mateřské škole 

Na začátku školního roku (13. 9. – 1. 10. 2021) umožnila naše mateřská škola třítýdenní praxi 

studentce 4. ročníku Střední školy pedagogické a sociální Zlín, s.r.o., oboru Předškolní  

a mimoškolní pedagogika. Touto praxí jsme tak přispěli k odborné kvalifikaci budoucích 

učitelů v mateřské škole. Vedoucím praxe byla Bc. et Bc. Lucie Gottfried. 

 

 

 

 

 

 Vypracovala:  Bc. et Bc. Lucie Gottfried        V Bohuslavicích u Zlína dne 31. 8. 2022 


