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VÝROČNÍ ZPRÁVA
Mateřská škola Tochovice
Školní rok 2018/2019
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1 Materiálně-technické podmínky školy
1.1 Charakteristika budovy školy
Budova mateřské školy je jednopatrová. V přízemí se nachází školní kuchyně, sklady potravin, sklad
nábytku a místnost sloužící jako prádelna a sušárna pro školu. V přízemí budovy je místní knihovna.
Z boku budovy je samostatný vchod do bytu, který je nyní obydlen.
V patře budovy jsou dvě třídy – Koťátka, Lvíčata. Každá ze tříd zahrnuje tyto části: hernu, ložnici a
pracovnu/jídelnu se stolečky. Jednotlivé prostory je možné oddělit zatahovacími dveřmi, ložnice od
herny je oddělena nábytkovou stěnou. Každá ze tříd má svoji výdejnu jídla, WC, umývárnu a šatnu.
V patře je rovněž šatna se sociálním zařízením pro zaměstnance a kancelář zástupkyně ředitele pro
MŠ.
K budově MŠ náleží rozsáhlá zahrada se dvěma pískovišti, dřevěnými prolézačkami, skluzavkou,
altánkem, pružinovými houpačkami, vláčkem a dalšími herními prvky (sestavy s průlezkami a
skluzavkou).
V prostorách školní kuchyně se připravují obědy pro děti z MŠ a pro žáky ZŠ. Hotové obědy pro
školní děti jsou převáženy do výdejny obědů v ZŠ. Pro děti z MŠ jsou dále připravovány dopolední a
odpolední svačiny.

2 Údaje o Spolku Slůňata při MŠ Tochovice
Spolek Slůňata při MŠ Tochovice je nezisková organizace.
Slůňata IČO: 27035883
Předsedkyně: Michaela Němečková-Hrochová
Místopředsedkyně: Mgr. Pavlína Strnadová, Ostrov 38/2
Pokladník: Ing. Hana Zárubová, Ostrov 52

3 Zápis k předškolnímu vzdělávání
Zápis do MŠ Tochovice se konal 2. 5. 2019 v budově MŠ od 13,00 h do 16,00 h. Celkový počet nově
přijatých dětí pro školní rok 2019/2020 je 22.

4 Výsledky v zařazování dětí z MŠ do ZŠ
V letošním školním roce MŠ opouští celkem 8 předškoláků. Z celkového počtu 10 předškoláků
dostaly 2 děti odklad povinné školní docházky a zůstávají tak i nadále zapsány v MŠ Tochovice.
ZŠ Tochovice
OPŠD

8 dětí
2 děti
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5 Výsledky výchovně vzdělávacího procesu
Mateřská škola Tochovice pracuje podle vlastního vytvořeného školního vzdělávacího programu
s názvem „Krok za krokem projdeme se celým školním rokem“. ŠVP obsahuje několik základním
bloků, na úrovni třídy jsou konkretizovány. V konkrétní třídě si paní učitelky zpracovávají třídní
vzdělávací program, podle kterého s dětmi pracují. V TVP jsou zpracovány IB na menší celky,
zpravidla měsíční/týdenní, které jsou v souladu s daným ročním obdobím a lidovými tradicemi obce,
zároveň však reagují na aktuální situace, které během roku nastanou. Při zpracování TVP paní učitelky
vychází především z potřeb a zájmů dětí a přihlíží k věkovému rozložení třídy.
Do třídy Lvíčat bylo ve školním roce 2018/2019 zapsáno celkem 28 dětí v září 2018, 28 dětí v červnu
2019 a provoz byl celodenní (6,20 h – 16,30 h). Ve třídě učila pí. učitelka Martina Vondrášková a pí.
učitelka Jaroslava Štěpánková.
Cíle a úkoly vyplývající ze ŠVP byly plněny formou her a činností řízených i spontánních. Paní
učitelky využívají individuální i skupinové formy práce. Vzhledem k vysokému počtu dětí ve třídě a
jejich heterogennímu věkovému složení paní učitelky musely volit takové formy a metody práce, aby
každé dítě vhodně zapojily, zaujaly a něco nového naučily. Z toho vyplývá i využití práce v menších
skupinkách. Ve výchovně vzdělávací práci byl kladen důraz na osvojování různých poznatků
prostřednictvím přímého pozorování a kontaktu s přírodou. Úkoly a cíle byly přizpůsobeny věku a
schopnostem dětí. Paní učitelky respektovaly individuální zvláštnosti dětí, snažily se plnit jejich přání
a požadavky a po celou dobu ve třídách vytvářely klidnou a vstřícnou atmosféru. Po celou dobu
výchovně vzdělávacího procesu přistupovaly paní učitelky k dětem individuálně, respektovaly jejich
tempo vývoje a snažily se děti vhodně zapojovat do kolektivu. K mladším dětem bylo přistupováno
citlivě, aby co nejlépe zvládly odloučení od rodiny.
Děti jsou v MŠ vedeny k samostatnosti, čistotě a pořádku a jsou upevňovány základní hygienické
požadavky. V rámci her a činností je kladen důraz na kamarádství, spolupráci a vzájemnou pomoc.
Všechny paní učitelky dbají na to, aby se mezi dětmi neobjevovala agresivita a ubližování.
Pro děti je vždy připraveno mnoho aktivit, při kterých jsou naplňovány úkoly a cíle školy.

6 Zájmové činnosti školy
V MŠ se v průběhu dne individuálně pracuje s předškoláky a paní učitelky se zaměřují na
procvičování problematických oblastí, a to především na grafomotoriku a logopedii.
Oblastí logopedie se zabývala pí. uč. Vondrášková, která na základě vyšetření dítěte od logopeda
procvičovala nedostatky ve výslovnosti atp.
Oblastí grafomotoriky se zabývaly obě pí. učitelky během činností v rámci celého dne.
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7 Oblast sportovní
Starší děti MŠ se společně s žáky ZŠ účastnily plaveckého výcviku v příbramském bazénu. Výcvik
probíhal v časovém období 7. 2. – 11. 4. 2019 (čtvrtky).

8 Aktivity v MŠ
8.1 Akce během školního roku


3. 9. 2018 – Zahájení školního roku 2018/2019



5. 9. 2018 – Úvodní schůzka pro rodiče



10. 9. 2018 – Kurz první pomoci



20. 9. 2018 – Dopolední vycházka do lesa za zvířátky



9. 10. 2018 – Výlet do Příbrami („Důl Anna“ – program pro děti)



11. 10. 2018 – Drakiáda na louce u MŠ



12. 10. 2018 – Vycházka k rybníku (výlov kaprů)



16. 10. 2018 – Divadlo v MŠ („Tři kůzlátka“)



12. 11. 2018 – Konzultace pro rodiče



20. 11. 2018 – Focení souboru „Vánoce“



3. 12. 2018 – Tvoření s rodiči na vánoční jarmark



4. 12. 2018 – Divadlo v MŠ („Vánoční pohádka“)



5. 12. 2018 – Mikulášská nadílka v MŠ



8. 12. 2018 - Rozsvícení vánočního stromu na návsi – vystoupení dětí s hudebním pásmem



10. 12. 2018 – Dopravní výchova v MŠ



11. 12. 2018 – Vánoce ve školce – rozbalování dárečků, tradice Vánoc, vánoční besídka pro rodiče



8. 2. 2019 – Zimní vycházka za zvířátky do lesa



12. 2. 2019 – Konzultace pro rodiče



7. 2. – 11. 4. 2019 – Plavecký výcvik



20. 2. 2019 – Karneval v MŠ



22. 3. 2019 – Výlet (Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem)



3/2019 – Návštěva tochovické knihovny



4/2019 – Velikonoční koledování po vsi, roznášení přáníček



4. 4. 2019 – Kurz grafomotoriky pro předškoláky v MŠ



29. 4. – 4. 5. 2019 – Školka v přírodě



2. 5. 2019 – Zápis k předškolnímu vzdělávání



15. 5. 2019 – Akce pro rodiče ve školce („Ochutnávka zelených potravin“)
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21. 5. 2019 – Společné focení třídy a jednotlivců



23. 5. 2019 – Besídka ke „Dni maminek“



29. 5. 2019 – Exkurze u hasičů v Příbrami



Hodnocení dotazníků



30. 5. 2019 – Posezení na zahradě MŠ – opékání buřtíků, zpěv u kytar



4. 6. 2019 – Návštěva kina v Březnici – pohádka „Čertí brko“



12. 6. 2019 – Závěrečný výlet do Hrachova – naučný program o přírodě



13. 6. 2019 – Cyklo vyjížďka s předškoláky



24. 6. 2019 – Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky, soutěže, hry, hudba, ohýnek, divadlo

8.2 Další aktivity v MŠ:
Do výchovně vzdělávací práce se snažíme zapojit lidové tradice a zvyky. Pečeme s dětmi posvícenské
a masopustní pečivo, zdobíme vánoční perníčky a mnoho dalšího. Děti MŠ se účastní kulturních akcí
pořádaných obcí Tochovice, jež jsou ve velké míře spjaty s lidovými tradicemi.

9 DVPP


Jaroslav Štěpánková
-

15. 10. 2018

Možnosti pedagogické práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

-

4. 3. 2019

Polytechnická výchova v MŠ

-

11. 4. 2019

Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán – nástroje
individualizace vzdělávání v MŠ



Martina Vondrášková


17. 1. 2019

Rozvoj předmatematických dovedností v prostředí Hejného metody



22. 2. 2019

Individualizace v osobnostním rozvoji dětí v MŠ



21. 3. 2019

Třída plná pohody

10 Spolupráce MŠ s rodiči
-

Informativní schůzky s rodiči

-

Konzultace pro rodiče - hodnocení dětí, pokrok ve vývoji, …

-

Individuální konzultace s pedagogem /po předchozí domluvě/

-

Pomoc rodičů s občerstvením při besídkách

-

Pomoc rodičů s chystáním převleků pro děti na karneval a besídky

-

Spolupráce rodičů na drakiádě

-

Tvořivá odpoledne s rodiči – výrobky na jarmark, výzdobu školy

-

Akce pořádané ve spolupráci se Spolkem Slůňata a rodiči
6

-

Neformální posezení s rodiči (opékání buřtíků, zpívání s kytarou)

11 Spolupráce MŠ se Spolkem Slůňata
Mezi pedagogy a Spolkem Slůňata funguje vzájemná komunikace. Paní učitelky s členkami spolku
projednávají své požadavky, domlouvají se na společných akcích, rozdělují si úkoly.
Pořádané akce:
-

Pochod broučků

-

Pomoc při organizování mikulášské besídky – příprava mikulášských balíčků

-

Prodej výrobků na vánočním jarmarku

-

Nákup dárků na vánoční besídku v MŠ

-

Karneval v MŠ – příprava cen do soutěží a tomboly, příprava pohoštění

-

Karneval v KD Tochovice – příprava soutěží, cen

-

Zakupování nových hraček, učebních pomůcek a výtvarných potřeb

-

Rozloučení s předškoláky – zakoupení pamětních knih, medailí, triček a drobných dárků

-

Finanční pomoc při přípravě občerstvení na akce s rodiči

-

Finanční pomoc při nákupu výtvarných potřeb na tvoření s rodiči a dětmi

Vypracovala: Bc. et Bc. Pavla Vitišová

……..………………………

/zástupkyně ředitele školy pro MŠ/
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