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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA,                                                                        

BÍLÁ TŘEMEŠNÁ 

 

 

ANALÝZA  ŠKOLNÍHO ROKU  
 

2010/2011 

 

 

 

Mateřská škola v Bílé Třemešné 

Zřizovatel : obec Bílá Třemešná 

Adresa: Bílá Třemešná, 544 72 

 

Charakter mateřské školy: Mateřská škola s celodenním provozem 

Počet dětí přihlášených :  56  

Počet tříd: 2 třídy  - věkově heterogenní 

Provoz  školy:  6.15hod. - 16.00 hod. 

Počet dětí v průběhu školního roku: 56  

Počet dětí v závěru školního roku: 55 

 

Celkový počet zaměstnanců na MŠ: 

- čtyři pedagogové, dva provozní zaměstnanci 

 

ředitelka školy:   Mgr. Šmídová Jiřina  

vedoucí učitelka: Jáklová Markéta, DiS 

p. učitelka:  Šedková Jiřina 

p. učitelka:  Odvárková Zuzana 

p. učitelka:  Štipáková Jana, DiS 

provoz. zam.:  Pavelková Marcela 

                        Lamačová Marta - zkrácený úvazek 

 

 

Obsazení pracovníků na jednotlivých třídách: 

 

I. oddělení : Odvárková Zuzana 

                           Štipáková Jana, DiS 

 

II. oddělení :  Šedková Jiřina 

                            Jáklová Markéta, DiS  

 

Pedagogičtí pracovníci mají 100% úvazek.  
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Kvalifikace pedagogických pracovníků:  

Odvárková Zuzana: absolventka gymnázia, absolventka nástavbového studia 

SPgŠ - předškolní pedagogika 

Jáklová Markéta: absolventka SPgŠ Litomyšl obor vychovatelství, absolventka 

studia Rozšíření pedagogické způsobilosti - obor Rozšiřující studium pro učitele 

mateřských škol, absolventka Vyšší odborné školy pedagogické se zaměřením 

na předškolní pedagogiku 

Šedková Jiřina:  SPgŠ - předškolní pedagogika 

Štipáková Jana: absolventka Vyšší odborné školy pedagogické se zaměřením 

na předškolní pedagogiku 

 

 

Demografický vývoj, změny v průběhu roku : 

Odklad školní docházky byl realizován u 4 dětí – jednalo se o nerovnoměrný 

vývoj, nedostatečnou školní zralost.  

Tyto děti byly vzdělávány podle individuálně vzdělávacích plánů. Plány byly 

vytvořeny na základě prošetření dětí v Pedagogicko psychologické poradně. 

/ PPP Trutnov a PPP Jičín /  

Do základní školy odešlo celkem 17 dětí. 

 

 

Přijímání žáků do mateřské školy : 

Termín přijímacího řízení stanovila ředitelka školy po dohodě s obcí na   

2.5. a 3.5. 2011 od 9.oo hod. do 16.00 hod. 

O termínu zápisu byla veřejnost informována prostřednictvím plakátů a místního  

rozhlasu . 

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhodla ředitelka školy podle stanovených 

kritérií.   

Do mateřské školy nebyly přijaty všechny děti, zájem převyšoval kapacitu. 

Patnáct dětí nebylo přijato. 

 

 

Přijímání a vyřizování stížností : 

V průběhu školního roku nebyly řešeny váţnější stíţnosti ze strany zákonných 

zástupců. 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků : 

- účast na seminářích - dle nabídky 

- předávání informací ostatním zaměstnancům ze samostudia, seminářů 

- četba odborné literatury se zaměřením na pedagogicko psychologickou 

tematiku 
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Výchovně vzdělávací proces: 

Při výchově a vzdělávání dětí jsme vycházeli z věkových a individuálních 

zvláštností dětí. Snaţili jsme se vytvářet radostné a klidné prostředí. Kladně 

hodnotím spolupráci učitelek na třídách, coţ  ovlivňuje výchovně vzdělávací 

proces. Myslím, ţe děti získaly spoustu dovedností, vědomostí i návyků, které 

budeme i nadále prohlubovat. 

 

Spolupráce mateřské školy: 
Spolupráce se zřizovatelem: 

Spolupráci se zřizovatelem hodnotíme velmi kladně.  

Zakoupili jsme nové hračky, nábytek do druhého oddělení. V době prázdnin 

nám byla vyměněna na celé budově okna. Máme zakoupeno dostatečné 

mnoţství pomůcek pro výchovně vzdělávací činnost. 

 

Spolupráce se Základní školou Bílá Třemešná: 

Společná účast na sportovních a kulturních akcích v obci - vánoční výstava 

v tělocvičně místní ZŠ - ukázka prací dětí, kulturní vystoupení.                                                                                            

Spolupráce s ČSŢ - účast na kulturním vystoupení pod názvem „Bábovkový 

den“.  Společně s první třídou nejstarší děti absolvovaly 10 lekcí v plaveckém 

výcviku v Hořicích. Pro rodiče budoucích prvňáčků jsme společně zorganizovali 

informativní schůzku s p. učitelkou budoucích prvňáčků p.Ţiţkovou.    

Plně jsme vyuţívali moţnost cvičení dětí v tělocvičně základní školy. 

Zapojili jsme se do sběru starého papíru. 

Ukázkové hodiny vyučování pro naše budoucí prvňáčky zajišťovala v průběhu 

roku p.  Štipáková, Odvárková. 

V závěru školního roku jsme spolupracovali při vystoupení na školní akademii, 

pod názvem „Cesta kolem světa.“   

 

Spolupráce s MŠ v okolí: 

Pravidelně jsme zvali děti z MŠ Radost na divadla do naší školky.Společně jsme 

opékali vuřty, soutěţili na zahradě naší školky. 

   

Spolupráce s rodiči: 

Umoţňovali jsme rodičům přímou účast ve výchovně vzdělávacím procesu. 

Podporovali iniciativu ze strany rodičů  - pomoc škole (oprava hraček, sbírání 

různého materiálu a pomůcek pro práci..).  

Předvánoční čas jsme si společně zpestřili posezením v naší školce. Rodiče nám 

vymalovali okna vánočními motivy.  

Povedlo se nám také připravit pro rodiče několik pěkných vystoupení. Jako 

například - vystoupení pro maminky k jejich svátku, kulturní vystoupení na 

vánoční výstavě spojené s výstavkou prací dětí. V závěru školního roku 
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vystoupení pro rodiče na školní akademii pod názvem „Cesta kolem světa.“ V 

červnu jsme připravili vystoupení kouzelníka pro rodiče a děti. 

 

Spolupráce se školní jídelnou: 

Vedli jsme děti ke správnému stolování. Děti byly vedeny k samostatnosti při 

stolování, kultuře stolování. Ve spolupráci s rodiči - dárky od rodičů, jsme 

zvýšili mnoţství ovoce a zeleniny.    

Do jídla  děti nebyly nuceny. Snaţili jsme se dbát na zdravou výţivu a 

dostatečné mnoţství tekutin. Děti se samostatně obsluhují z nápojových barelů.                                                                      

 

Spolupráce s logopedem: 

Spolupracovali jsme s logoped. p. Rejlovou - diagnostikování řečových 

schopností dětí a doporučení následných opatření - 2x ročně 

Svoji zvýšenou odbornost v této oblasti uplatňovala při práci s dětmi p. Jáklová, 

p. Štipáková   / individuální práce s dětmi /. 

 

Spolupráce s PPP Trutnov a Jičín: 

Spolupráce při prošetření dětí s odkladem školní docházky a dětí problémových. 

Poradenská činnost za spolupráce PPP Jičín a rodiny - elektivní mutismus v MŠ. 

 

Podmínky pro zdraví dětí : 

Ve školce pokračovalo dobrovolné čistění zoubků po obědě. Děti byly 

pravidelně otuţovány - cvičení při otevřeném okně, kaţdodenní vycházky a 

pobyty venku i v odpoledních hodinách, přiměřené oblékání dětí, spaní ve 

vyvětrané místnosti, nejstarší děti plavání v krytém bazéně v Hořicích.  

 

 

 

Mimoškolní aktivity : 

Na školce pracoval jeden krouţek. Krouţek anglického jazyka pod vedením       

p. Krisstoffels - kaţdé pondělí po patnácté hodině ve druhém oddělení.  

 

 

Hodnocení školního roku: 

Po vzájemné dohodě pracovníků školy hodnotím školní rok jako úspěšný. 

V průběhu školního roku jsme neřešili závaţnější problémy. Na škole nebyl 

ţádný dlouhodobější zástup. 

 

 

 

Školní rok jsme se snažili obohatit řadou zajímavých akcí - viz. příloha.   
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Přehled akcí ve školním roce 2010 - 2011 

 

 

ZÁŘÍ   8.9.  informativní schůzka pro rodiče dětí 

23.9. divadlo v MŠ „Babička školnice“ 
ŘÍJEN  1.10.  výlet do Polska - Dinopark 

12.10.  zábavný pořad pro děti p.Petráše - soutěţe, písničky 

19.10.  Zdravíčko - p. Novák, Dvůr Králové – pořad pro děti 
LISTOPAD 18.11.  myslivec p. Kubu v MŠ - povídání o lese 

23.11. divadlo v MŠ „Jak dědeček tahal řepu“         

PROSINEC 

 

 

 3.12.  pečeme cukroví 

 6.12.  nadílka – čert a Mikuláš v MŠ 

10.12. výlet do ZOO „ Zdobíme stromeček“ 

15.12. vystoupení pro rodiče na zahájení vánoční výstavy v  

           tělocvičně ZŠ , výstavka dětských prací 

20.12. posezení pod stromečkem, vánoční nadílka v MŠ   

LEDEN 11.1.  loutkové divadlo v MŠ „Bubáci a hastrmani“ 

12.1. logopedická depistáţ dětí – p. Rejlová 

19.1.  divadlo Dvůr Králové „Čert a Káča“ 

13.1. informativní schůzka pro rodiče dětí 

25.1. Barevný den v MŠ – soutěţe pro děti   

27.1.  divadlo v MŠ „Otesánek“ 

ÚNOR 24.2. karneval v MŠ - rej masek, soutěţe 

25.2.  přikrmování zvířátek v lese s myslivcem p. Kubů  

BŘEZEN 16.3.  správné stolování - návštěva místní cukrárny 

17.3.  divadlo Dvůr Králové „Příběhy Ferdy mravence“ 

24.3.  divadlo v MŠ „Krakonošův zlatý klíč“ 

          fotografování dětí    

28.3.  společný úklid školní zahrady 

DUBEN  5.4.   policie ČR v MŠ - výchovný program, psovodi 

 7.4.   návštěva ZŠ - vyučování 

 8.4.   pěší výlet - zahradnictví Ţiţka 

14.4.  dravci v ZŠ - program pro děti  

  29.4.  rej čarodějnic v MŠ - průvod masek po vsi, opékání vuřtů      

KVĚTEN   2.5.a 3.5. zápis dětí do MŠ 

  5.5.   divadlo v MŠ „Maminčin svátek“ 

10.5.  vystoupení pro maminky, akce v MŠ 

  5.5.   Bábovkový den - vystoupení dětí v místní hasičárně 

26.5.   výlet vlakem - Jaroměř 

30.5.   pěší výlet do mlýna Brodek - sportovní program pro děti 

 

ČERVEN 1.6. sportovní olympiáda v MŠ - soupeříme s MŠ Třebihošt,´ 

slavíme den dětí, opékání vuřtů, soutěţe na zahradě školy 
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7.6. pěší výlet - Lázně pod Zvičinou - sportovní program 

9.6. loučení s dětmi  které odcházejí do 1. třídy, kouzelník ve     

ve školce, „Noc odvahy v MŠ“- děti zůstávají spát ve 

školce 

16.6.  návštěva místní knihovny „Kočičky“ 

23.6.  vystoupení dětí - Akademie MŠ a ZŠ 

24.6.  návštěva místní cukrárny - mlsáme 

27.6. „Červená Karkulka“ - pohádka dramatického krouţku  pro  

         děti z MŠ  

    
 

 

 

 

 

 

Účastnili jsme se několika výtvarných soutěţí. Pravidelně jsme chodili cvičit do 

tělocvičny místní ZŠ. Spolupracovali jsme při sběru starého papíru s místní 

základní školou. Nejstarší děti absolvovaly deset lekcí plavání v krytém bazéně 

v Hořicích.  

 

 

 


