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VÝROČNÍ ZPRÁVA
Mateřská škola Tochovice
Školní rok 2014/2015

1. Materiálně-technické podmínky školy
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.
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 Občanském sdružení Slůňata
Občanské sdružení Slůňata funguje při MŠ Tochovice.
OS Slůňata IČO: 270358883
Předseda: Petra Krotká, Nestrašovice 17
Pokladník: Michaela Němečková, Tochovice 211
Mluvčí: Naděžda Hanková, Starosedlský Hrádek 61

3. Zápis k předškolnímu vzdělávání
Zápis do MŠ Tochovice se konal 25.3.2015 v MŠ od 12,30 h do 16,00 h. Celkový počet nově přijatých
dětí pro školní rok 2015/2016 je 8.

4. Výsledky v zařazování dětí z MŠ do ZŠ
V letošním školním roce MŠ opouští celkem 10 předškoláků.
ZŠ Tochovice

5 dětí

ZŠ Březnice

2 děti

ZŠ Chraštice

1 dítě

Ostatní ZŠ

2 děti
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5. Výsledky výchovně vzdělávacího procesu
Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu s názvem ,,Svět patří nám“. V každé
třídě si paní učitelky zpracovávají třídní vzdělávací program, podle kterého s dětmi pracují. Hlavní
téma 1. třídy s názvem ,,Cestou necestou se skřítkem Matýskem“ je dále rozpracováno na měsíční a
týdenní podtémata, která jsou v souladu s daným ročním obdobím a lidovými tradicemi obce. Stejně je
tomu ve 2. třídě, kde hlavní téma s názvem ,,To je krásy na světě na té naší planetě“ je dále
rozpracováno na menší celky (měsíční a týdenní). Témata školního vzdělávacího programu jsou
zpracována na období tří let (2013 – 2016) a průběžně se aktualizují. V souladu se ŠVP probíhá
veškerá práce s dětmi, která je pravidelně kontrolována zástupkyní ředitele školy. Záznamy o
kontrolách jsou uloženy v příslušné dokumentaci školy.
Do 1. třídy bylo ve školním roce 2014/2015 zapsáno celkem 18 dětí. Provoz této třídy byl od 7,30 h do
14,30 h. Ráno a odpoledne se děti spojují ve 2. třídě. V této třídě učila p. učitelka Bc. Pavla Vojtíšková
a na zkrácený úvazek p. učitelka Zdeňka Baxová.
Do 2. třídy bylo ve školním roce 2014/2015 zapsáno 22 dětí a provoz byl celodenní (6,30 h – 16,00 h).
Ve třídě učila p. učitelka Martina Vondrášková a p. učitelka Jaroslava Štěpánková na zkrácený úvazek.
Cíle a úkoly vyplývající ze ŠVP byly plněny formou her a činností řízených i spontánních. Paní
učitelky využívají individuální i skupinové formy práce. 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 p. uč. Vondrášková, která na základě vyšetření dítěte od logopeda
procvičovala nedostatky ve výslovnosti atp.
Oblastí grafomotoriky se zabývaly obě p. uč. působící ve třídě předškolních dětí, tj. p. uč.
Vondrášková a p. uč. Štěpánková.
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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 5.2. – 16.4.2015 a zúčastnilo se ho 17 dětí.

8. Aktivity v MŠ
-

30.9.2014 Polodenní vycházka – práce na polích

-

Vychází první číslo časopisu ,,Matýsek“

-

21.10.2014 Podzimní tvoření pro rodiče a děti v MŠ (15,30 h)

-

23.10.2014 Drakiáda na louce vedle MŠ

-

27. – 29.10.2014 Podzimní prázdniny /přerušen provoz/

-

1.11.2014 Pochod broučků – pořádalo OS Slůňata

-

10.11.2014 Focení souboru ,,Retro“

-

13.11.2014 Screeningové vyšetření očí (firma Prima Vizus)

-

25.11.2014 Divadlo v MŠ – ,,Sněhová královna“

-

2.12.2014 Vánoční tvoření pro rodiče a děti v MŠ (14,30 h)

-

5.12.2014 Mikulášská nadílka v MŠ

-

6.12.2014 Rozsvícení vánočního stromu na návsi, vystoupení dětí, jarmark

-

12.12.2014 Dopolední vycházka na Džbánek – pohádka o Ježíškovi, zdobení vánočního
Stromečku pro zvířátka

-

16.12.2014 Vánoční besídka pro rodiče (16,00 h)

-

17.12.2014 Vánoční nadílka v MŠ – vánoční tradice, zpívání koled u stromečku

-

17.12.2014 Besídka školáků v ZŠ

-

18.12.2014 Promítání dětské pohádky v MŠ - ,,Ledové království“

-

Roznáška vánočních přáníček po vsi

-

Vychází druhé číslo časopisu ,,Matýsek“

-

22.12.2014 – 2.1.2015 Vánoční prázdniny – přerušen provoz v MŠ

-

6.1.2015 Bobování u zámku

-

21.1.2015 Návštěva předškoláků v ZŠ

-

23.1.2015 Zápis prvňáčků do ZŠ Tochovice

-

23.1.2015 Divadlo v MŠ - ,,O princezně Kolobejdě“

-

29.1.2015 Dopolední vycházka ke krmelci (směr Ostrov)

-

9.2. – 13.2.2015 Jarní prázdniny /přerušen provoz/

-

5.2. – 16.4.2015 Plavecký kurz v příbramském bazénu

-

25.2.2015 Karneval v MŠ /v rámci dopoledního programu/

-

3.3.2015 Konzultace pro rodiče (14,30 h – 16,30 h)
4

-

14.3.2015 Obecní Masopust – vystoupení dětí s pásmem básniček, písniček

-

15.3.2015 Karneval v KD Tochovice – pořádá OS Slůňata a OÚ Tochovice

-

17.3.2015 Divadlo v MŠ - ,,Na návštěvě v Broučkově“

-

24.3.2015 Návštěva obecní knihovny

-

25.3.2015 Zápis do MŠ Tochovice (12,30 h – 16,00 h)

-

27.3.2015 Výlet do Hornického domku v Příbrami /tradice Velikonoc/

-

31.3.2015 Zhlédnutí představení kouzelníka v ZŠ

-

31.3.2015 Schůzka MŠ s OS Slůňata

-

Koledování po vsi, roznáška velikonočních přáníček

-

8.4.2015 Schůzka s rodiči (16,00 h)

-

14.4.2015 Focení souboru ,,Námořník“ a společné fotografie třídy

-

20. – 24.4.2015 Školka v přírodě – Hrachov u Sedlčan, 8 dětí + 2 paní učitelky

-

28.4.2015 Ředitelské volno /přerušena dodávka elektřiny/

-

30.4.2015 Slet čarodějnic – opékání buřtíků na zahradě MŠ, průvod po vsi

-

6.5.2015 První návštěva solné jeskyně v Příbrami (6.5. – 24.6.)

-

12.5.2015 Besídka ke Dni maminek

-

15.5.2015 Divadlo v MŠ - ,,Pirátská pohádka“

-

22.5.2015 Klobouková slavnost s Inkou Rybářovou, rozloučení s předškoláky

-

26.5.2015 Výlet ke konci školního roku – svíčkárna Rodas Plzeň (výtvarný program)

-

31.5.2015 Vítání občánků na OÚ Tochovice /pásmo písniček, básniček/

-

1.6.2015 Kino na OÚ Tochovice - ,,Tři bratři“

-

12.6.2015 Návštěva hasičárny Příbram

-

24.6.2015 Opékání buřtíků na zahradě MŠ, posezení s rodiči a dětmi, hudební program –
P. Patka

-

27.6.2015 Zahájení rekonstrukce třídy Lvíčat – škrábání zdí, malba, S pomocí rodičů,
rekonstrukce probíhala další dny v červenci

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.

9. DVPP
9.10.2014 Hudební a taneční výchova /Zima už jde do dvora/ - J. Štěpánková
3.11.2014 Emoční inteligence – Z. Baxová
12.11.2014 Hry s padákem, stuhami a šátky – M. Vondrášková
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21.11.2014 Kreativní materiály a jejich praktické využití /vánoční inspirace z papíru/ - P. Vojtíšková
12.1.2015 Doškolení zdravotního kurzu – P. Vojtíšková
11.3.2015 Kreativní techniky – Z. Baxová
9.4.2015 Jazyk a řeč – správná řeč – předpoklad úspěšného školáka – P. Vojtíšková
4.6.2015 Učíme se hrou, tvořivá hra v MŠ – J. Štěpánková

10. Spolupráce MŠ s rodiči
-

Informativní schůzky s rodiči /2.9.2014, 25.11.2014, 8.4.2015, 16.6.2015

-

Konzultace pro rodiče /3.3.2015, 16.6.2015/ - hodnocení dětí, pokrok ve vývoji, …

-

Individuální konzultace s pedagogem /po předchozí domluvě/

-

Schůzka Slůňata /31.3.2015

-

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

11. Spolupráce MŠ s OS Slůňata
Mezi pedagogy a OS Slůňata funguje vzájemná komunikace. Paní učitelky s členkami sdružení
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

Vypracovala: Bc. Pavla Vitišová /zástupkyně ředitele školy/
…………………………………………………
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