Hodnocení činnosti MŠ ve školním roce 2018 - 2019
ZÁŘÍ
Příprava na zahájení školního roku proběhla bez závad. Učitelky měly v pořádku dokumentaci
na třídách, postaraly se o výzdobu tříd a šaten.
Ve všech třídách se konaly třídní schůzky. Jednalo se o informativní schůzky, během nichž
byli rodiče seznámeni se školním řádem a akcemi, které nás čekají do konce prosince. Rovněž
jim byly nabídnuty kroužky pro jejich potomky, které začnou probíhat od začátku října.
S rodiči byla domluvena v 1. třídě ukázková hodina práce s malými dětmi, ve 2. a 3. třídě
tvořivá dílnička spojená s bobříkem odvahy a ve všech třídách vánoční posezení u stromečku.
27. září 2018 vedoucí učitelka sledovala výchovnou práci v 1. třídě.
Po dohodě s pracovním technikem, zaměstnancem Městského úřadu, panem F. Jelínkem,
bylo zabudováno dřevěné zábradlí ke schodům na školní zahradu pro bezpečný vstup dětí a
opraveny hrací prvky na školní zahradě.

ŘÍJEN
K 31. září 2018 byl odevzdán řediteli ZŠ zahajovací výkaz MŠ. Písemné hodnocení adaptace
dětí na pobyt v MŠ odevzdaly třídní učitelky vedoucí učitelce. Byly zahájeny kroužky (hra na
zobcovou flétnu, dramatický kroužek, kroužek keramiky, kroužek zumby a prevence
logopedie).
1. října 2018 do mateřské školy zavítalo již po několikáté malé divadlo „OKÝNKO“ z Českých
Budějovic s pohádkou Ospalá Káča. Děti poznaly jak ošklivé a škaredé je, když je někdo líný, a
naopak veselé a pěkné, když se promění v pilného a pracovitého člověka.
Předškoláci se 3. října 2018 zúčastnili programu na třídění odpadu s názvem „TONDA OBAL
NA CESTÁCH“. Lektorka seznámila děti s jednotlivými druhy odpadu, s příslušnými barvami
kontejnerů a také s tím, jak se odpady dále zpracovávají. Součástí lekce byla i hra, kde si děti
prakticky vyzkoušely správné třídění.
Nestárnoucí vyprávění o jelenu se zlatými parohy a malém Smolíčkovi zhlédly děti 8. října
2018. Podle jejich reakcí se jim jevištní dramatizace klasické pohádky moc líbila.
Rovněž jsme v tomto měsíci navštívili výstavu prací klientů Denního a týdenního stacionáře
Klíček. Výstava byla k vidění v bývalé smuteční síni v Jistebnici.

Ve druhé a třetí třídě vykonávala vedoucí učitelka hospitaci a sledovala chování dětí.
O pečlivý úklid školní zahrady před zimou se nám postarala ZŠ a MěÚ.

LISTOPAD
7. listopadu 2018 děti z 1. třídy MŠ pozvaly své rodiče a blízké do školky na podzimní
pracovní tvoření. Nejdříve děti předvedly, co se v mateřské škole od začátku školního roku
naučily, potom společně s maminkami vyráběly ježka a zdobily hnětýnky čokoládou a
lentilkami, na kterých si poté velice pochutnaly. Všechny výtvory byly zdařilé a děti i rodiče
z nich měli radost.
Následující den, ve čtvrtek 8. listopadu 2018, se v 16:00 hodin v budově MŠ uskutečnilo také
podzimní tvoření s rodiči dětí z 2. a 3. třídy. Děti s pomocí rodičů vyráběly skřítky a
strašidýlka z dýní, lucerničky na stezku odvahy a housenky z přírodnin. Od 17:00 hodin se
konala stezka odvahy, jednalo se o společnou dobrodružnou akci. Na cestě se objevily Bílé
paní, u kterých děti plnily úkoly a za jejich splnění dostaly sladkost a malou hračku. Aby
účastníci po cestě nezabloudili, k jejich orientaci posloužily svíčky a lampióny. Na konci
stezky všechny děti obdržely diplom za statečnost. Akce měla velký úspěch jak u dětí, tak u
rodičů. Už se těšíme na další společnou akci!
17. listopadu 2018 předškolní holčičky přišly do obřadní síně Jistebnice na tradiční vítání
občánků s pestrým pásmem básniček a písniček.

PROSINEC
4. prosince 2018 si děti z 1. třídy připomněly bývalou tradici a zvyky Barborek. Přišly do MŠ
v bílém oblečení, vzaly si do ruky větvičku třešně, sladkosti a společně s učitelkou se vydaly
na obchůzku za dětmi do 2. třídy, aby se kamarádům ukázaly.
Každým rokem se těší děti z celé mateřské školy na Mikulášskou nadílku, která patří
k tradičním předvánočním zvykům. Jejich přání se vyplnilo 5. prosince 2018, kdy do MŠ přišel
Mikuláš s vysokou čepicí, bílým plnovousem a nůší plnou dobrot. Doprovázeli ho čerti a
andělé.
V týdnu od 11. do 14. prosince 2018 se v každé ze tří tříd MŠ konala vánoční besídka pro
rodiče spojená s dílničkou a posezením u vánočního stromečku.

LEDEN
Malé divadlo z Českých Budějovic tentokrát přivezlo pohádku Začarované písničky. Květuška
s Mařenkou rády zpívají písničky, to se však nelíbí zlé Ledové královně, která proto písničky
začaruje. Dívky se vydají do ledového zámku, aby písničky zachránily.
Od pondělí 14. ledna do pátku 18. ledna 2019 se děti z mateřské školy zúčastnily lyžařského
kurzu na Monínci. Lyžování děti bavilo, instruktoři hravou metodou naučily děti správný
lyžařský postoj, obloučky, zatáčení, jak zabrzdit atd.
Zábavná první pomoc pro MŠ se konala 21. ledna 2019. Cílem programu bylo naučit děti
základy první pomoci takovým způsobem, aby i v nízkém věku všemu porozuměly a na konci
odcházely plné zážitků. Program byl rozdělen do dvou částí. První částí programu provázel
medvěd Teodor, který měl potíže poté, co spadl z kola a nikdo neslyšel jeho volání o pomoc.
Na místě byl záchranář, který společně s dětmi dával medvědovi rady, jak to celé vyřešit.
Druhá část programu byla praktická, hravá. Děti si hrály na záchranáře, dávaly srdeční masáž
plyšákovi, obvazovaly poranění a učily se jak postupovat při popáleninách.
Hospitační činnost vykonávala vedoucí učitelka na odloučeném pracovišti ve 3. třídě. Učitelky
na třídách vypracovaly písemné hodnocení práce dětí za 1. pololetí školního roku. Byla
zakoupena duralová lehátka, matrace a lůžkoviny po třiceti kusech. Lehátka jsou s atestem
bezpečnosti a doporučena Českým zdravotním ústavem.

ÚNOR
Od 6. února 2019 začal kurz plavání pro předškolní děti v plaveckém bazénu Tábor. Jedná se
o deset lekcí. Děti se učí správně dýchat do vody, potápět se a splývat. Pomocí
nadlehčovacích pomůcek, říkadel, her a zábavy se děti také seznamují s typy plaveckých stylů
a dovedností.
V rámci masopustního týdne, který každoročně paní učitelky s dětmi v MŠ připravují, se
všichni seznamují s lidovými tradicemi a zvyky masopustu. Ve třídách se pořádají dětské
karnevaly, při kterých nechybí rej masek a soutěživé hry. Také průvod veselých masopustních
masek se za hudebního doprovodu opět vydal na obchůzku do ZŠ, ŠJ a na náměstí dne 28.
února 2019.
Byla sledována výchovná práce u paní učitelky J. Bechyně a paní učitelky M. Plochové ve
druhé a první třídě.

BŘEZEN

V úterý 5. března 2019 navštívilo naši mateřskou školu Divadélko kouzel z Písku. Paní
kouzelnice si pro děti připravila zábavný program. Některé děti se s ní pak do kouzlení
zapojily.
Tradiční vynášení Moreny se v mateřské škole konalo 21. března 2019, jako symbol
odcházející zimy a přicházejícího jara. Cestou k potoku nás doprovázely sluneční paprsky a
děti zavzpomínaly na zimní radovánky. Když Morena poklidně odplouvala, děti s učitelkami
vítaly jaro recitací básní a zpěvem písniček.
Vedoucí učitelka sledovala výchovnou práci s dětmi ve 3. třídě.

DUBEN
Všechny třídy MŠ navštívily jarní výstavu prací klientů Denního a týdenního stacionáře Klíček.
Předškolní děti se zúčastnily dopravní výuky, kterou vedli strážníci Městské policie Tábor.
Dětem byly zábavnou formou vštěpovány základní dopravní předpisy, které si vyzkoušely v
praxi na dopravním hřišti v Táboře 4. dubna 2019.
Ve dnech 10. - 11. dubna 2019 proběhl zápis do 1. třídy ZŠ. Děti paní učitelce ukázaly jejich
vědomosti a dovednosti. Odměnou jim byly drobné dárky, které si od zápisu odnesly.
V úterý 16. dubna 2019 vyrazily děti z MŠ na exkurzi do Požární zbrojnice Jistebnice. Starosta
sboru pan B. Němeček přivítal 51 dětí. Na pořadu dne byla prohlídka techniky i vybavení a
předání cen z výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Děti se dozvěděly o náročnosti
práce hasičů a odcházely se spoustou zážitků.
27. dubna 2019 se opět předškolní děti zúčastnily vítání občánků na městské radnici.
Připravily si pro miminka a jejich rodiče pestrý program plný básní a písní s hrou na zobcovou
flétnu.
Měsíc duben jsme ukončili společným sletem nejen čarodějnic, ale i čarodějů na školní
zahradě. Děti přišly do MŠ v krásných kostýmech. Ke svačině jsme si opekli buřta a pak za
doprovodu písní upálili čarodějnici. Celé dopoledne bylo plné zábavy, her a tance.

KVĚTEN
Zápis do MŠ se konal 6. a7. května 2019. K zápisu přišlo 23 dětí.
Zástupci předškoláků se ve středu 22. května účastnili Polisiády mateřských škol v Táboře,
kterou připravila Městská policie společně s Městem Tábor.
Děti absolvovaly různé sportovní disciplíny - kopání na bránu, hod do dálky, skok do písku,
běh přes překážky, přetahování lanem a další. Odměnou jim byl pohár, diplom a další drobné
odměny.
V pátek 24. května 2019 vyrazily děti z 1. a 2. třídy MŠ se svými rodiči do přírody hledat
poklad. Neměli to vůbec jednoduché. Cestou museli splnit několik úkolů a vyluštit tajenku,
kde je poklad schovaný. Poklad byl ukryt na kopci Majdalena, kde na děti čekala i sladká
odměna. Zde měly učitelky pro děti přichystané další hry a soutěže. Společně si poté všichni
zazpívali s kytarou při opékání buřtů. Vše se podařilo na jedničku, bylo to příjemně strávené
odpoledne.
MDD jsme v MŠ oslavili 31. května 2019. Pro děti bylo připraveno zábavné a sportovní
dopoledne na školní zahradě. Děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Odměnou jim
byly medaile, diplom, sladkosti, pexeso a nafukovací balónek. Všichni jsme si užili krásného
slunného dne.
V období od 20. do 31. května 2019 vykonávaly v MŠ odbornou pedagogickou praxi
studentky Veronika Pešková a Veronika Trpková z Vyšší odborné školy sociální a Pedagogické
školy Prachatice.
Mateřská škola pozvala 31. května 2019 rodiče a nastávající předškoláky na Den otevřených
dveří 1. stupně ZŠ, kde bude v příštím školním roce 2019 - 2020 umístěna 3. třída MŠ,
odloučené pracoviště.

ČERVEN
Ve středu 5. června 2019 jsme se vydali na školní výlet do Makova – záchranné stanice
živočichů. Děti viděly více než 30 druhů zvířat a dozvěděly se, jak se zde zvířata léčí. Výlet se
nám vydařil a děti si ho užily.
Rozloučení s předškoláky proběhlo na školní zahradě v odpoledních hodinách 10. června
2019. Všechny děti vystoupily před svými rodiči a pozvanými hosty s krátkým programem
písniček, básniček, tanečků a pohádek. V upomínku na mateřskou školu obdržely děti knihu
Dášenka, odznáček PŘEDŠKOLÁK a časopis ŠIKULA.
Třídní učitelky na pedagogické radě odevzdaly vedoucí učitelce písemné hodnocení práce
dětí za 2. pololetí školního roku.

Vystoupení malých flétnistů se konalo v úterý 11. června 2019 v 1. třídě MŠ. Malí muzikanti
zahráli na konci školního roku svým rodičům pro potěšení písničky a skladby, které se během
školního roku naučili.
Budoucí prvňáčci se měli možnost podívat, jak probíhá vyučování v 1. třídě ZŠ. V úterý 18.
června 2019 se vydali za kamarády do 1. třídy a zjistili, co všechno se již naučili, a jak se jim
ve škole líbí. Po návratu do mateřské školy si děti sdělovaly své první dojmy. Nyní už se
všichni těší na prázdniny.

Zapsala: vedoucí učitelka O. Vavříková

