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SPECIFIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY



MŠ je součástí ZŠ s celodenním provozem (6.30 – 15.30 hodin).



Mateřskou školu tvoří 1 heterogenní třída.



Je to zařízení rodinného typu s dětmi ve věku od 2 do 6 let.



V letošním školním roce je přijato k docházce do mateřské školy 26 dětí (17 chlapců
a 9 dívek), z toho 9 dětí z Radňovic, 2 děti z Jiříkovic, 10 dětí z Nového Města na
Moravě, 3 děti ze Lhotky, 1 dítě z Petrovic a 1 dítě ze Zubří.



Podle věkového zařazení:
o do první třídy MŠ připadne 9 dětí
o do druhé třídy MŠ připadne 9 dětí
o do třetí třídy MŠ připadne 8 dětí (z toho 1 dídě s odkladem
školní docházky).



Druhým rokem (od 1. 9. 2016) pracujeme v mateřské škole podle Školního
vzdělávacího programu „Krůček do světa s medvídkem Medouškem“, který byl
vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu.



Naší vizí je školka plná šťastných dětí, dětí veselých, usměvavých a radujících se, dětí
hrajících si a těšících se i z maličkostí. U dětí je upřednostňováno rozvíjení
smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Ředitelka školy:

PaedDr. Iva Jinková

Vedoucí učitelka MŠ:

Mgr. Marcela Novotná

Učitelka MŠ:

Jana Zástěrová

Kuchařka:

Zlatuše Bártková

Vedoucí stravování:

Katuše Ondráčková

Školnice MŠ:

Irena Stará

HLAVNÍ CÍLE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE NA MŠ


aby se všechny děti cítily dobře a bezpečně,



aby se naučily žít ve skupině svých vrstevníků, poznaly sílu kamarádství a pocit, že
patří tam, kde je mají všichni rádi,



rozvíjet samostatnost dětí, podporovat jejich spontánnost, povzbuzovat je v jejich
zájmech a nadáních,



dát prostor pro uplatnění každého jedince a respektovat jeho osobnost,



rozvíjet zdravé sebevědomí,



podporovat rozvoj komunikačních dovedností,



dělat s dětmi činnosti pro zábavu, nikoliv pro bezchybný výtvor,



podporovat u dětí přirozený pohyb v přírodě a vést je k její ochraně,



učit děti zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a
jednání a to vše společnou cestou s rodiči.

Naším nejdůležitějším partnerem je rodina. Naší prioritou je podávání dostatečného množství
informací, mít otevřené dveře, pořádat společné akce, vzájemně komunikovat a vtahovat
rodiče do předškolního vzdělávání a chodu naší mateřské školy.

Paní učitelky budou vycházet při výchovně vzdělávacích činnostech ze ŠVP, který vychází
z RVP PV. Školní vzdělávací program vyplývá z humanistické pedagogiky a osobnostně
orientovaného vzdělávání. Je zpracován tak, aby rozvíjel fyzické, psychické i sociální
kompetence dítěte a je uzpůsobený pro potřeby naší mateřské školy. ŠVP je uspořádán do
ucelených částí – vzájemně provázaných integrovaných bloků. Ty jsou obecnější povahy a
obsahují všechny oblasti RVP PV. Učivo je zpracováno globálně. Nabídka respektuje
podmínky školy i skladbu kolektivu dětí. ŠVP je otevřeným dokumentem, který je možno dle
nových poznatků a zkušeností doplňovat, popřípadě pozměňovat, a bude každoročně
aktualizován. Je koncipován tak, aby nebyla potlačena pedagogická tvořivost. Integrované
bloky přinášejí pestrou nabídku činností intelektových i praktických. Jednotlivá témata jsou
vystavěna na základě přirozeného cyklu ročních období a svátků. Každý integrovaný blok je
zaměřen na jedno téma, které je rozděleno do několika tematických celků. Tematické celky
integrovaného bloku mají společný motiv nebo jinou spojitost.

CÍLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU:



učit děti porozumět sobě a svým kamarádům (rozvoj osobnosti)



vytvářet u dětí radostný postoj k životu a ke společným aktivitám



učit je žít ve společnosti ostatních (společenské normy a hodnoty)



vést je k citlivému chápání přírody, chránit ji a pečovat o ni (úcta k životu ve všech
jeho formách)



získat u dětí všeobecné znalosti a dovednosti přiměřené jejich věku (motivace
k dalšímu poznávání a učení)

Při přípravě výchovně vzdělávacího procesu paní učitelky využívají metodické příručky,
odbornou pedagogickou literaturu, dětské knihy a časopisy, vlastní portfolia, zásobníky her,
aktivit a činností. Mají k dispozici programy aTre Řízení mateřské školy, školskou legislavitu
(PaedDr. Jan Mikáč), Ing. Jaroslav Kocián BOZP. Dále využívají poznatky ze studia,
konzultace a spolupráci s okolními MŠ.

Dlouhodobě se v tomto školním roce zaměříme na logopedickou prevenci, protidrogovou
prevenci, ekologii a poznávání přírody.



Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech během celého dne.



Činnosti jsou spontánní i řízené, vzájemně se vyvažující.



Učení je založené na aktivní účasti dítěte prováděné ve skupinách i jednotlivě.



Všechny činnosti jsou založené na hře, tvořivosti a prožitkovém učení.

POHYBOVÁ OBLAST:
Cílem této oblasti je podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou
pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových a manipulačních
dovedností, vést děti ke zdravým životním návykům.

KOMUNIKAČNÍ OBLAST:
Cílem oblasti je podporovat psychickou zdatnost dítěte, rozvoj intelektu řeči, jazyka, citů a
vůle, rozvoj sebepojetí a sebevyjádření dítěte. Kultivovat a obohacovat komunikaci mezi
dítětem a dospělými.

POZNÁVACÍ OBLAST:
Cílem oblasti je rozvíjet u dítěte základní početní představy, logické myšlení, prostorovou
představivost, paměť. Seznamovat děti s okolním světem, děním v něm. Seznamovat děti se
životním prostředím a vlivem člověka na něj. Vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte k
životnímu prostředí.

ESTETICKÁ OBLAST:
Cílem oblasti je podporovat u dětí duševní a estetickou pohodu, rozvíjet kreativitu, uvádět děti
do světa kultury a umění, podílet se s dětmi na vytváření kulturních a estetických hodnot.

PRACOVNÍ OBLAST:
Cílem oblasti je vytvářet u dětí povědomí o základních pracovních činnostech. Rozvíjet u dětí
jemnou motoriku při těchto činnostech. Naučit děti bezpečně zacházet s některými
pracovními pomůckami. U předškoláků se i nadále zaměříme na grafomotorická cvičení a
celkovou přípravo na vstup do školy.

SPOLUPRÁCE


Spolupráce s rodiči

Rádi bychom stále prohloubili naši spolupráci v oblasti ekologické, kdy opět požádáme rodiče
o pomoc nejen ve sběru papíru, hliníku, ale také citrónové a pomerančové kůry, kaštanů a
šípků. Také v oblasti charitativní činnosti se spolupráce s rodiči daří a to, ať už se jedná o
sbírku „fond Sidus“, kam naše školka několikrát za rok menší finanční obnos posílá, nebo o
sběr PET víček, které každoročně darujeme konkrétní potřebné osobě.
Obecně se budeme snažit o to, aby ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panovala oboustranná
důvěra, vstřícnost, otevřenost a ochota spolupracovat. Budeme podporovat rodinnou výchovu

a pomáhát rodičům v péči o dítě. Nabízíme poradenství a kontakty na odborníky. Rodiče mají
možnost trávit den v MŠ společně s dítětem. V letošním školním roce bychom rádi zapojili i
babičky, a to do projektu „Zimní podvečerní čtení“ a rodiče zase požádáme o sehrání
několika pohádek v rámci projektu „Povídálek ze školky“.



Spolupráce s obcí Radňovice

Obec Radňovice je nám velmi nakloněna a spolupráce se velmi daří, což je patrné i
z moderního vybavení MŠ. I v letošním školním roce budeme spolupracovat v rovině
kulturního života. V prosinci proběhne společné rozsvěcování vánočního stromu a kulturní
program pro rodiče a místní seniory, v květnu vítání našich nových občánků.



Spolupráce se základní školou

Společné prostory, které sdílíme se základní školou, ale hlavně podobný náboj, úsilí a elán
pedagogických pracovníků nás přímo vybízí ke spolupráci v duchu:
„ Žijeme spolu pod jednou střechou.“
I v tomto školním roce stejně jako již každoročně zorganizujeme několik společných akcí jak
na půdě školy, tak i mimo ni. Čekají nás společné projekty jako je návštěva sádek v Novém
Městě na Moravě, Mikulášská nadílka, besídka pro rodiče a místní seniory, karneval,
velikonoční tvořivá dílna, společný kurz plavání, Dětský den, školní výlet.
Jako jeden kolektiv budeme spolupracovat při výzdobě oken a společných prostor,
zorganizujeme společný odvoz sběru papíru, kaštanů a léčivých bylin. Děti z MŠ a žáci ZŠ
společně shlédnou během školního roku několik představení loutkového divadla Víly
srdíčkové a Dřevěného divadla Jana Hrubce, zúčastní se kynologické besedy a několika
hudebních, výukových a preventivních programů.



Spolupráce s PPP ve Žďáře nad Sázavou

Naše spolupráce pokračuje již z minulých let. I nadále budeme využívat poradenské služby
při posuzování školní zralosti předškoláků.



Spolupráce s Logopedickým centrem Velké Meziříčí

Po absolvování Kurzu logopedické prevence pro pedagogické pracovníky MŠ a 1. stupně ZŠ
máme obě paní učitelky oprávnění k výkonu činnosti logopedické asistentky dle metodického
doporučení č.j. 14 712/209-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství čl. IV bod c).
Již druhým rokem budou ve školce probíhat pravidelné dopolední jazykové chvilky a
odpolední pohádková vyprávění v rámci projektu „Povídálek ze školky“. Projektu se jednou
za měsíc účastní děti i se svými rodiči. Do mateřské školy bude i nadále dojíždět klinický
logoped Mgr. Vladana Jančíková z Březejce, která poskytuje dětem logopedickou depistáž a
od letošního školního roku i odborné přednášky pro rodiče s oblasti logopedie.

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELEK



V rámci finančních možností budou paní učitelky navštěvovat vzdělávací akce
pořádané školicími středisky ve Žďáře nad Sázavou a jinde, dle možností a potřeb
mateřské školy.



V oblasti sebevzdělávání budou paní učitelky studovat dostupnou literaturu a odborné
časopisy, využívat informací z internetu a vyměňovat si zkušenosti a poznatky
s okolními mateřskými školami.

PŘÍPRAVA PŘEDŠKLÁKŮ

Paní učitelky pravidelně připravují předškoláky na vstup do první třídy v průběhu celého
školního roku. Každý den se v mateřské škole budou snažit udělat něco pro to, abyc se děti do

první třídy těšily. Budou plnit úkoly pro šikovné ruce, procvičovat s dětmi hrubou i jemnou
motoriku. Za splněné úkoly získávají děti „malé Šikulky“ které si budou stejně jako
v loňském roce lepit do svých karet a vytváří si tak vlastní sbírku: „Jsem šikulka“.
Děti při grafomotorických činnostech začínají vždy v nízké poloze na zemi se silnými
pastelkami na velký formát papíru a sedí tak, že mají jedno koleno pod zadečkem a druhé pod
bříškem. Tato poloha zajistí rovné postavení zad a souměrnost lopatek při aktivitě. V rytmu
písničky, básničky či říkadla kreslí, doplňují či obtahují linie a různé tvary. Důležité je, aby
byly současně v aktivitě ruka, pusa i oči, čímž se stimuluje spolupráce obou mozkových
hemisfér. Po zvládnutí aktivity na zemi, přecházejí na obdobnou aktivitu ve svislé poloze (na
zdi). Teprve po zvládnutí druhé fáze přechází do pracovních sešitů nebo pracovních listů na
formát A4.

DOPLŇKOVÉ PROGRAMY V MŠ



Klub dětí a maminek

Již tradičně od měsíce října po celý školní rok funguje každé pondělí od 14:30 do 15:30 v naší
mateřské škole Klub dětí a maminek. Je určen pro děti, které jsou mladší tří ale i dvou let a
běžně naši mateřskou školu nenavštěvují. Děti se tak nenásilnou formou v doprovodu
maminky, tatínka nebo babičky mohou seznámit s prostředím mateřské školy a lépe se tak
připravit na vstup do mateřské školy. Rodiče jsou zároveň seznámeni s provozem, vybavením
a nabízenými činnostmi a službami pro jejich dítě.


Divadelní představení

Každoročně zajišťujeme pro děti zhruba jednou měsíčně různá divadelní představení přímo v
mateřské škole, ale využíváme i nabídky představení DDM a divadla ve Žďáře nad Sázavou,
KD a ZUŠ v Novém Městě na Moravě.


Keramika ve školce

Všechny děti bez ohledu na věk budou mít možnost v rámci dopoledních činností pracovat a
tvořit z hlíny.



Flétnička

Pro všechny děti nabízíme také možnost hry na zobcovou flétnu, kdy si děti osvojí správné
dýchání a postupně se nápodobou, pomocí říkadel a rytmických cvičení naučí hrát jednoduché
písničky.


Zaměření MŠ na ekologii a poznávání přírody

Děti se naučí chránit a poznávat živou i neživou přírodu. Získané informace budou moci
využít i prohloubit při návaznosti v ZŠ. Opět bychom rádi využili v tomto směru zaměstnání,
zájmy a záliby rodičů – myslivost, rybářství, včelařství, sadařství, zahrádkářství, atd.


Zaměření MŠ na protidrogovou prevenci

Děti budou nenásilně a přiměřeně věku upozorněny a varovány před škodlivými a ničivými
vlivy. Témata prevence budou souviset s tématy v jednotlivých integrovaných blocích ŠVP a
budou zapadat do aktuálních činností a dění.



Projekt „Povídálek ze školky“ zaměřený na logopedickou prevenci

Jednou za měsíc čeká rodiče s dětmi odpoledne plné zábavných a hravých činností
zaměřených na logopedickou prevenci. Rodiče se aktivně zapojí do činností a získají
informace, jak s dítětem pracovat, aby předešli případným logopedickým vadám, jak
podporovat u dítěte správné dýchání, artikulaci, vyvozování hlásek a jak rozšířit aktivní i
pasivní slovní zásobu. V rámci tohoto projektu se mohou rodiče zúčastnit také několika
odborných přednášek a konzultací přímo s klinickým logopedem paní Mgr. Vladanou
Jančíkovou.

CO NÁS ČEKÁ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ZÁŘÍ


Schůzka rodičů (1. 9. 2017)



Poznávací vycházky obcí



Výstava v Galerii v Novém Městě na Moravě



Návštěva knihovny v Novém Městě na Moravě



Opékání jablíček na Harusově kopci (spolupráce s rodiči)



Keramika ve školce

ŘÍJEN


Klub dětí a maminek (každé pondělí)



Projekt „Povídálek ze školky“ (společná akce s rodiči)



Divadelní představení – Šikulka



Keramika ve školce



Logopedická prevence Mgr. Vladany Jančíkové

LISTOPAD


Klub dětí a maminek (každé pondělí)



Návštěva sádek v Novém Městě na Moravě (spolupráce s rodiči)



Projekt „Povídálek ze školky“ (společná akce s rodiči)



Keramika ve školce



Sběrný týden kaštanů

PROSINEC


Klub dětí a maminek (každé pondělí)



Rozsvěcování vánočního stromu (spolupráce s obcí)



Mikulášská nadílka (společná akce se ZŠ)



Projekt „Povídálek ze školky“ (společná akce s rodiči)



Keramika ve školce



Vánoční tvořivá dílna



Dopolední posezení pod stromečkem (lidové zvyky, dárečky z lásky darované)

LEDEN


Klub dětí a maminek (každé pondělí)



Tříkrálové koledování (spolupráce s rodiči)



Besídka pro seniory (spolupráce s obcí)



Projekt „Povídálek ze školky“ (společná akce s rodiči)



Keramika ve školce

ÚNOR


Klub dětí a maminek (každé pondělí)



Projekt „Povídálek ze školky“ (společná akce s rodiči)



Keramika ve školce



Návštěva knihovny v NMNM

BŘEZEN


Klub dětí a maminek (každé pondělí)



Projekt „Povídálek ze školky“ (společná akce s rodiči)



Sběrný týden pomerančové a citronové kůry



Keramika ve školce

DUBEN


Klub dětí a maminek (každé pondělí)



Schůzka rodičů předškoláků



Návštěva v první třídě ZŠ



Zápis do ZŠ (společná akce se ZŠ)



Projekt „Povídálek ze školky“ (společná akce s rodiči)



Plavání (společná akce se ZŠ)



Keramika ve školce

KVĚTEN


Klub dětí a maminek (každé pondělí)



Tvořivá dílna pro maminky „Dáreček z lásky darovaný“ (společná akce s rodiči)



Projekt „Povídálek ze školky (společná akce s rodiči)



Zápis dětí do MŠ



Vítání občánků (spolupráce s obcí)



Sběrný týden starého papíru a hliníku (společná akce se ZŠ)



Plavání (společná akce se ZŠ)



Keramika ve školce

ČERVEN


Klub dětí a maminek (každé pondělí)



Den dětí (společná akce se ZŠ)



Plavání (společná akce se ZŠ)



Medování s panem Kalábem (spolupráce s rodiči)



Medvídek jde na výlet (společná akce se ZŠ)



Sběrný týden léčivých bylin (společná akce se ZŠ)



Sběrný týden PET víček (charitativní sbírka)



Pasování předškoláků (společná akce s rodiči)

