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Název organizace: Základní škola a mateřská škola Oskava, příspěvková
organizace
Adresa:

ZŠ a MŠ Oskava, Oskava 66, 788 01 Oskava
MŠ Oskava, Oskava 110, 788 01 Oskava

Telefon:

MŠ – 583 233 579, 734 746 881
ZŠ - 583 233 560

IČ:

709 85 197

Kapacita školy:

60 dětí

Ředitelka příspěvkové organizace: Mgr. Jaromíra Lónová
Vedoucí učitelka MŠ:
Zřizovatel:

Bc. Lenka Punčochářová
OÚ Oskava
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Vycházíme z filozofie:
„Jen ten, kdo je spokojený a vyrovnaný, je schopen se aktivně
zapojovat do příležitostí, které mu umožňují prožít, zažít, objevit,
vyzkoušet si, naučit se.“
Stručná historie mateřské školy:
Budova byla postavena v osmdesátých letech. Původně pracovala v MŠ tři oddělení. Jejím
zřizovatelem byl textilní podnik Moravolen. Po zrušení třetího oddělení byly tyto prostory
využity k umístění jeslí. Se zrušením jeslí se ruší také jídelna a strava se až do současnosti
dováží ze sousední budovy školní jídelny. Uvolněné prostory po jeslích jsou využívány školní
družinou. Mateřská škola je nyní po dvou letech opět dvoutřídní, zřizovatelem je Obecní úřad
Oskava. V roce 2002 vznikl právní subjekt ZŠ a MŠ Oskava, příspěvková organizace, jehož je
MŠ součástí. Ve školním roce 2018–2019 docházelo do MŠ 36 dětí.
Charakteristika školy:
Jelikož se v okolí MŠ nacházejí louky, kopce, lesy, řeka, rybník atd., máme blízko k přírodě.
Z toho vyplývá naše environmentální profilace a úspěšné zapojení v programu Ekoškola. Ve
školním roce 2018-2019 pracovaly v mateřské škole dvě třídy. S dětmi pracovaly tři učitelky,
chůva a asistentka. MŠ má zřízený logopedický kabinet se školní knihovnou, koutek
s pomůckami pro environmentální vzdělávání dětí a knihovničku pro rodiče. Vnitřní prostory
jsou barevné, vkusně doplněné výzdobou inspirovanou přírodou, nábytek je částečně
renovovaný. Díky dlouhodobé spolupráci se sponzory je vybavení hračkami, didaktickým
materiálem, dětskou i odbornou literaturou na vysoké úrovni. V letošním školním roce byla
pořízena interaktivní tabule. Školní zahrada obsahuje prvky přírodní zahrady – jezírko, stojan
na krmítka, záhony s bylinkami atd. Z rozpočtu OÚ Oskava byla na zahradě vybudována
venkovní učebna. Děti mají dostatek příležitostí pro hry i vzdělávací činnosti. Věříme, že
mateřská škola je příjemným místem pro setkávání a vzdělávání.
Pracovní klima:
Za jeden z nejdůležitějších předpokladů fyzického a duševního zdraví považujeme
spokojenost, vyrovnanost a pozitivní pracovní klima. V mateřské škole jsme se snažili vytvořit
příznivé prostředí jak pro děti a jejich rodiče, tak pro zaměstnance a pedagogy. Velký důraz byl
kladen na spolupráci s rodiči. Podařilo se nám sestavit aktivní EKOtým. S rodiči jsme se
setkávali při brigádách, tvořivých dílnách a akcích MŠ. Uvědomujeme si, že chování a jednání
dospělých je příkladem pro děti. Naše motto zní: „Člověk nikdy nedosáhne víc, než sám do
věci dal.“ (Tenzing Norday) aneb „Kdo chce, hledá způsob, kdo ne, hledá důvod.“
Systém vzdělávání:
Mateřská škola pracovala dle školního vzdělávacího programu „Duhový svět“a Školního
programu environmentálního vzdělávání, jehož součástí je plán činností EKOškoly.
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Třída BERUŠKY
S dětmi pracovala paní učitelka Martina Boráková a chůva Renata Straková. Od března také
pomocná učitelka Eva Pazderová. Od září navštěvovalo třídu devět dětí. V průběhu roku
nastoupily další čtyři děti po dovršení věku dvou let a jedno dítě se přistěhovalo. Celkový počet
dětí byl tedy 14 ve věku 2 – 4 let, z toho 7 chlapců a 7 děvčat.
Třída VČELKY
S dětmi pracovaly paní učitelky Bc. Lenka Punčochářová a Jana Kolcunová. Jako asistentka
pedagoga pracovala ve třídě od října do března Veronika Kernová a od března do června
Dagmar Rábová. Od konce května nastoupila jako zástup za nemoc paní učitelka Tereza
Ficková. Třídu navštěvovalo celkem 22 dětí. Jedno dítě nastoupilo v průběhu školního roku.
Chlapců bylo 12, děvčat 10, jeden chlapec měl odklad školní docházky. Věkové složení dětí
bylo 3 – 7 let. Předškolních dětí bylo deset.

Personální složení MŠ:
Vedoucí učitelka:
Bc. Lenka Punčochářová
Učitelky:
Martina Boráková, Jana Kolcunová
Pomocná učitelka: Eva Pazderová
Chůva:
Renata Straková
Asistentka pedagoga: Veronika Kernová, Dagmar Rábová
Uklízečka:
Renata Straková, od dubna paní Fialová
Pradlena: V průběhu školního roku se vystřídaly Ludmila Wezdenková, Romana Hanusová,
paní Fialová
Požadované vzdělání měly pouze dvě paní učitelky.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
V rámci projektu Šablony absolvovala paní učitelka L. Punčochářová seminář Společné
vzdělávání – inkluze v MŠ (rozsah 16 hodin), účastnila se Krajské konference
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environmentálního vzdělávání.
Paní učitelka. M. Boráková absolvovala semináře Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi
v MŠ (rozsah 24 hodin) a semináře Flétničky v MŠ I. a II.
Paní R. Straková absolvovala kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a
kvalifikační kurz Asistent pedagoga.
K samostudiu využili pedagogové odbornou literaturu z pedagogické knihovny. Další
informace získávali studiem měsíčníku Informatorium a využíváním internetu.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019 – 2020 proběhl 4. května 2019.
K zápisu přišlo 6 děti. K předškolnímu vzdělávání byly přijaty všechny dětí. U jednoho dítěte
požádali rodiče o individuální vzdělávání. Dvě děti byly k předškolnímu vzdělávání přijaty
dodatečně. O zápisu byli rodiče informováni obvyklým způsobem - pozvánkou prostřednictvím
článku ve Zpravodaji a plakáty na veřejných místech. Při zápisu měly děti možnost seznámit se
s prostředím školky i s dětmi a paní učitelkou při hrách. Rodičům byl předán informační leták
se základními údaji a informacemi o MŠ. Děti vyrobily pro kamarády malý dárek.
S rodiči byl dohodnut adaptační program dítěte a předány informace o možnostech
návštěvy MŠ v průběhu školního roku, například při příležitosti oslavy Dne dětí apod.

Jaký byl vzdělávací proces?
Naším hlavním cílem bylo vytvoření zajímavé vzdělávací nabídky a podnětného prostředí
pro všestranný rozvoj dětí. V průběhu roku jsme plánovali alespoň jednou měsíčně společné
akce pro děti z obou tříd. Byla to divadla v MŠ, Drakiáda, Mikulášská nadílka, různé oslavy atd.
Děti se tak nenásilnou formou seznamovaly s kamarády a se všemi paními učitelkami.
Pokračovali jsme v programu Ekoškola. Zapojovali jsme děti do spolurozhodování a plánování.
Ve výchovně vzdělávacím procesu jsme uplatňovali individuální přístup, vývoj dětí byl
zaznamenáván třikrát ročně v kartách individuálního rozvoje. V portfoliích jsme sledovali vývoj
kresby postavy a vývoj grafomotoriky. Společně s dětmi jsme vytvořili pravidla kamarádství a
dbali na jejich dodržování. Empatickým přístupem k dětem jsme se snažili vzbudit jejich
důvěru, motivovat je k aktivitě, tvořivosti a získávání poznatků především hravou formou a
prožitkovým učením.
Školní vzdělávací program (ŠVP) „Duhový svět“
ŠVP vychází z přirozeného prostředí, které děti obklopuje. Tímto prostředím je vesnice a
okolní příroda - lesy, louky, pole, vodní nádrž. ŠVP obsahuje pět integrovaných bloků: Vesele
do školky, Barevný podzim, Zima kouzelnice, Jaro plné překvapení, Letní čarování.
Obsah týdenních nebo čtrnáctidenních tematických plánů ve třídním vzdělávacím programu
(dále jen TVP) je inspirován ročními obdobími, svátky, událostmi apod. Vzdělávací proces
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obsahoval pokusy, pozorování v přírodě i na školní zahradě, děti se zapojily do péče a krmení
rybiček, želvy, pěstovaly rostliny. Podnikli jsme exkurzi do firmy na zpracování plastového
odpadu v Nové Hradečné, na výlov rybníka do Šumvaldu, navštívili jsme místní knihovnu. Jeli
jsme na výlet na dopravní hřiště do Mohelnice. Děti zapojujeme do plánování tematických dnů
například Den země, Den EKOškol, Výroba pomazánek, Halloween, vynášení Morany,
Čarodějnický rej aj. Seznamujeme děti s tradicemi. Máme zpracovaný samostatný Školní
program environmentálního vzdělávání a plán Ekoškoly. Pro práci využíváme cíleně zakoupené
pomůcky, literaturu, didaktický materiál.
Vzdělávací práci s dětmi i tento školní rok ovlivnilo zapojení do programu Ekoškola.
Nadále spolupracujeme se sdružením Tereza (www.ekoskola.cz), Společností Děti na větvi,
centrem ekologických aktivit Sluňákov, Ústavem ekologického vzdělávání Mladoňov. Cílem
EKOškolky je zapojit děti do spolurozhodování při změnách prostředí školy, spoluvytvářet
obsah vzdělávacích témat, chovat se šetrněji k životnímu prostředí, spolupracovat s učiteli,
rodiči a dospělými při dosahování cílů. Náš školní Ekotým byl složený z osmi dětí, osmi rodičů,
třech sourozenců a tří zaměstnanců MŠ. V průběhu školního roku se sešel EKOtým na třech
schůzkách. Zabývali jsme se tématy JÍDLO a ODPADY. Zapojili jsme se do výzvy “Měníme školu
s IKEA“. Náš projekt „Do látkové tašky hop, igelitu dáme stop“ uspěl v celostátní konkurenci
mateřských, základních a středních škol. Umístil se mezi deseti nejlepšími projekty, které na
realizaci získaly finanční částku 10 000,-Kč. Tento projekt patřil také mezi čtyři projekty, které
mohly čerpat finanční částku 13 750,-Kč na výlet pro Ekotým.

Výlet EKOtýmu

V sobotu 15. června v 9 hodin se sešlo 25 účastníků výletu před školkou. Vyjeli jsme
autobusem do 66 km vzdálených Čechovic (Velký Týnec), kde na nás již čekala paní Pacovská
ze společnosti Děti na větvi s ekoprogramem o domácích zvířátkách. Cestou terénem jsme se
při plnění úkolů dostali do restaurace na oběd a odtud jsme jeli do Hostkovic na farmu, kde
program pokračoval. Odpoledne jsme se vraceli zpět s mnoha zážitky.
Společně s EKOtýmem jsme vytvořili plán činností. V rámci projektu „Do látkové tašky
hop, igelitu dáme stop“ děti spolupracovaly se žáky ZŠ při překreslování loga Ekoškoly na
papírové tašky. Samy děti se také podílely na zdobení tašek, které jsme umístili na propagační
panely. Děti se účastnily průzkumu, navázali jsme spolupráci s řetězem COOP, místními
obchody, učily se komunikovat a prezentovat své nápady, tvořivě myslet a plánovat. Celý
projekt byl zaměřen na používání látkových tašek místo plastových a jeho záměrem bylo
pomoci dětem i ostatním, uvědomovat si ekologický dopad zbytečným používáním plastových
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výrobků. Do projektu jsme zapojili i rodiče, kteří si mohli společně s dětmi nazdobit látkové
tašky.

Zdobení látkových tašek s rodiči.

Propagační panel v obchodě s papírovými taškami.

Podnikli jsme exkurzi do firmy, která recykluje a zpracovává plastový odpad. Projekt
představily děti panu starostovi a paní ředitelce. Projekt byl ukončen akčním dnem. Pozvali
jsme do MŠ na prezentaci rodiče, pana starostu, paní ředitelku, paní učitelky ze ZŠ a žáky ze
školní družiny. Děti dokázaly dle fotografií celý tříměsíční projekt okomentovat. Pomáhaly
s přípravou pomazánek na občerstvení. Účastníkům prezentace jsme nabídli šité látkové tašky.
Celý projekt děti aktivně prožívaly. Obohatil i nás dospělé.

Pana starostu jsme seznámili s projektem.

Exkurze, při níž se děti seznámily s recyklací plastů.

Prezentace projektu
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S EKOtýmem jsme organizovali akce pro děti i veřejnost – Halloveen, Čerodějnické
odpoledne na školní zahradě, Den dětí.
Připravili jsme společná tvořivá odpoledne pro děti, rodiče a sourozence - podzimní
tvoření, velikonoční tvoření, oslava svátku maminek, výroba ekotašek apod. Podnikli jsme
tematické vycházky – k rybníku, k mraveništi, na louku, apod. Při vaření se děti seznámily se
surovinami, které jsou potřeba k výrobě potravin. Zapojily se do výtvarných soutěží.

Výtvarná soutěž „Svět kolem nás“

Výtvarná soutěž pořádaná Královéhradeckým krajem

Estetické cítění, jazykové a komunikační kompetence dětí byly rozvíjeny při hrách a
kulturních vystoupeních. Některé divadelní společnosti každoročně jezdí k nám do MŠ, např.
Divadélko z Přerova, Sluníčko Šternberk, Zlatý klíč, kouzelník. Maňáskové pohádky hrají dětem
paní učitelky, děti samy připravují pohádky pro kamarády nebo vystoupení pro rodiče a pro
veřejnost na setkání seniorů. Navštívili jsme Divadlo v Šumperku. Pěkné výrobky děti vytvořily
v keramické dílně.
Rozvoj tělesné zdatnosti a obratnosti podněcovaly pohybové aktivity - cesta
za
pokladem, šipkovaná, poznávací vycházky do přírody. Každý den zařazujeme cvičení se
zdravotními cviky a pohybové hry. Děti absolvovaly deset lekcí plaveckého výcviku na
plaveckém bazéně v Uničově. Dle zájmu děti jezdily na pětidenní lyžařský kurz do Přemyslova.
Jak nakládáme v MŠ s odpady? Sbíráme pomerančovou a citrónovou kůru. Ve třídách
máme koše na odkládání použitého papíru a plastu. Zbytky potravy jsou předány
k dokrmování domácích zvířat. Osvědčil se také sběr tvrdého pečiva pro domácí zvířectvo.
Sbíráme vršky od PET lahví.
V průběhu školního roku pracovaly v MŠ dva kroužky. Angličtinu vedla paní učitelka Mgr.
Jana Gajdošová. Kroužku hry na flétnu se věnovala paní učitelka Martina Boráková.
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ROK V MATEŘSKÉ ŠKOLE
ZÁŘÍ….

Drakiáda

Zahájení školního roku

- Školní rok jsme zahájili maňáskovou pohádkou – Koblížek na cestách. Pro děti si ji připravily
paní učitelky. Společně s dětmi jsme vytvořili pravidla chování a jednání v MŠ – skřítkovská
pravidla. Celý měsíc jsme završili veselou drakiádou. S vyrobenými dráčky děti absolvovaly
závody a soutěže. Nepřišly ani o cestu do přírody s fáborky a hledání pokladu. Barevná
lízátka dětem osladila konec drakiády.
- S rodiči jsme se poprvé setkali na rodičovské schůzce. Podali jsme jim informace o dění
v MŠ. Rodiče se seznámili se vzdělávacím programem, připravovanými aktivitami a akcemi
pro děti.
- Již tradičně přijelo do MŠ divadlo Sluníčko ze Šternberka s maňáskovými pohádkami.

ŘÍJEN….
- Navštívili jsme výlov šumvaldského rybníku.
- Na oslavu Mezinárodního dne zdravé výživy jsme s dětmi uvařili jablečnou přesnídávku,
připravili jsme zdravé ochutnávky.
- Uspořádali jsme Bramboriádu – tematické hry zručnosti a šikovnosti. Pan školník nám
připravil žhavé uhlíky na pečení brambor. Společně jsme brambory upekli a hlavně si na nich
všichni pochutnali. Jsme rádi, že můžeme děti seznamovat s tímto podzimním zvykem.
- Již nyní nás navštívila firma FOTODIENST BRNO s nabídkou vánočních fotografií.
- Využili jsme nabídky a podnikli jsme s dětmi výlet ke koníkům. Pozorovali jsme život u
přehrady.

Výlov šumvaldského rybníku

Podzimní pečení brambor
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LISTOPAD….
- S Ekotýmem jsme uspořádali akci Halloweenké zamykání zahrady. Sešli jsme se ve školce při
výrobě lucerniček. S nimi děti absolvovaly stezku odvahy. Pro děti i dospělé bylo připraveno
občerstvení z dýní. Prožili jsme příjemné páteční odpoledne a podvečer.
- Oslavili jsme Den Ekoškol. Dopoledne nás navštívili žáci ZŠ, kteří si pro děti připravili
soutěž ve třídění odpadu. Předem dětem třídění přiblížili. Starší děti zahrály svým kamarádům
ze třídy Berušek pohádku Zvířátka v lese. Společně pomohly zvířátkům odpadky roztřídit.
- V Mladoňově jsme navštívili EKO centrum. Děti se zúčastnily programu Zvířátka v lese.
- Na koncert Hudební výlety jsme pozvali do MŠ žáky 1. a 2. třídy.
- Koncem měsíce jsme tvořili výrobky k prodeji na Vánoční jarmark. Účastnili jsme se
slavnostního rozsvěcování vánočního stromu a prodejního jarmarku.
- Předvánoční atmosféru navodilo divadlo Zlatý klíč a odpolední vánoční tvoření rodičů
s dětmi.

Oslava Dne EKOškol

Halloween – stezka odvahy

PROSINEC….
- I letos přišel dopoledne do mateřské školy Mikuláš s andělem a čertem. Děti si pro ně
připravily písně a básně. Odměnou bylo sladké překvapení. Setkání u vánočního stromečku
bylo veselé a plné zvláštního kouzla a očekávání. Děti si připravily pro rodiče vánoční program
a společně jsme prožili pěkné sváteční chvíle.
- Ještě před vánočními prázdninami nás navštívila paní Pacovská s programem Bylinkový
košík. Děti se dozvěděly mnoho informací a občerstvily se teplým voňavým čajem.

Pečeme ořechové placičky

Veselé Vánoce
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LEDEN….
- Prvních čtrnáct dní vykonávala v MŠ praxi paní učitelka Adéla Novotná. Děti se zapojily do
výroby a instalace krmítek pro ptáčky. Za okny školky pozorovaly, jak si na „dobrotách“
pochutnávají sýkorky, kosi, vrabci a někdy i červenka.
- Při hrách se děti seznamovaly se svým tělem, se smysly, s orgány. Oblíbená je hra na lékaře.
- Užívali jsme si bohaté sněhové nadílky. Děti se zdokonalovaly v jízdě na lopatách. Své
umění mohly předvést v různých disciplínách při závodech na lopatách.
- Začali jsme jezdit na plavání na bazén do Uničova.

Hry se sněhem

První plavání

ÚNOR….
- Pan P. Gajdoš – lesní pedagog - pro děti připravil zajímavou besedu o zvířátkách a o ochraně
lesa. Děti si odnášely nové poznatky a pěkné zážitky. Mohly si pohladit lišku, sovu Rozárku a
jiná vycpaná zvířata a ptáky.
- Některé děti absolvovaly týdenní lyžařský kurz v Přemyslově „Lyžujeme se sluníčkem“. Celý
týden panovalo krásné počasí. Dobrá nálada díky výborným instruktorům děti neopustila,
i když lyžování bylo náročné a dalo dětem zabrat. Závěrem se konaly závody, na kterých děti
své lyžařské umění předvedly také svým rodičům.

Beseda o lesních zvířátkách s lesním pedagogem

Lyžařský kurz – „Lyžujeme se sluníčkem“

BŘEZEN…
- Na Masopust jsme se s dětmi připravovali celý týden. V pátek dopoledne proběhl ve školce
masopustní rej a veselé soutěže. Děti si pochutnávaly na vlastnoručně upečených a
nazdobených dortíčcích.
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- Jeli jsme s dětmi na keramiku do Šumperku. Děti vyráběly velikonoční misky.
- Tvořivé odpoledně bylo věnováno zdobení látkových tašek s výtvarnicí Magdou.
- Do mateřské školy přijelo divadélko s pohádkou Princezna na hrášku.
- Navštívili jsme EKO centrum v Mladoňově. Absolvovali jsme program na téma Hvězdy
- V obou třídách proběhly třídní schůzky s ukázkami výchovně vzdělávací práce s dětmi
- Zapojili jsme se do mezinárodního programu MISP. Děti absolvovaly masérský kurz
s certifikovanou masérkou – tetou „Bobinou“
- Vynášení Morany a vítání jara je celoškolková akce, která je u dětí také oblíbená.

Oslava Masopustu

Vynášení Morany

DUBEN….
- Navštívili jsme s dětmi Divadlo v Šumperku – pohádku Míša Kulička. Jeli jsme také do
keramiky. Tentokrát děti vyráběly dárky pro maminky k blížícímu se svátku maminek.
- Pokračovali jsme v realizaci projektu „Do látkové tašky hop, igelitu dáme stop“. Navštívili
jsme pana starostu. Děti zjišťovaly, kam se odváží odpady z Oskavy a seznámily pana starostu
s projektem. Navštívili jsme firmu MOSEV v Nové Hradečné. Na této exkurzi se děti
seznámily s celým procesem zpracování – recyklací plastového odpadu a vzniku nového
výrobku.
- Dopoledním programem v MŠ jsme oslavili Den země a navštívili jsme také ZŠ. Žáci ke Dni
země připravili různá stanoviště s úkoly. Odpoledne proběhla prezentace projektu „Do látkové
tašky hop, …“, které se účastnili rodiče, pan starosta, paní ředitelka, dvě paní učitelky ze ZŠ,
žáci ze školní družiny a děti z MŠ. Ty starší celou prezentaci komentovaly.
- Tradičně jsme s dětmi vyšli s pomlázkami na velikonoční koledování. Připravili jsme pro ně
cestu do přírody s úkoly – Zajíčkova koleda. Odpoledne si mohly děti s rodiči vyrobit jarní
ptáčky ze slámy na tvořivé dílničce.
- Koncem měsíce se konal velice vydařený Čarodějnický rej na školní zahradě. S pomocí
EKOtýmu, zaměstnanců a rodičů jsme pro děti připravili zajímavé soutěže, prodejní krámek,
pečení hadů, míchání lektvarů a bohaté občerstvení.

Zajíčkova koleda

Příprava občerstvení
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KVĚTEN….
- V mateřské škole jsme přivítali divadlo s pohádkou O Karlíkovi .
- Děti ze třídy Včelky absolvovaly druhou lekci masáží s tetou „Bobinou“. Zvládají již deset
pozic. Každá má pojmenování, které odpovídá pohybům rukou – např. brýle, naběračka,
klouzání apod.
- První květnovou neděli slaví maminky svůj svátek. Děti z obou tříd si pro ně přichystaly milé
pásmo básní, písní a společné vyrábění.
- Připravili jsme brannou vycházku do přírody s plněním úkolů, takzvanou šipkovanou. V cíli
děti čekal poklad. Celý týden jsme si hráli na indiány.
- Poslední pátek v květnu jsme s dětmi oslavili Den dětí. Hlavní oslava byla naplánována na
neděli.

Indiánská stezka za pokladem

Výroba kozího sýru

ČERVEN….
- V neděli odpoledne proběhla oslava Dne dětí. Letos nám počasí přálo, děti si užily pohádkový
les s pěti stanovišti, jež si připravili žáci ZŠ, skákací hrad, kolo štěstí, malování na obličej. O
zábavu se postaral šašek Viky. Občerstvení zajistili rodiče a zaměstnanci MŠ.
- Obě třídy absolvovaly EKO program Lesní stezka s paní Pacovskou
- Podnikli jsme výlet na dopravní hřiště do Mohelnice. Děti měly možnost vyzkoušet své
jezdecké dovednosti na různých autíčkách, šlapadlech apod. Jízdu zvládly i nejmladší děti.
- S EKO týmem se uskutečnil sobotní výlet lesní stezkou a návštěvou farmy v Hostkovicích.
- Do MŠ přijelo divadélko z Přerova s pohádkou „Červená sukýnka, červená Karkulka“
- Školní rok jsme uzavřeli slavnostním rozloučením s devíti dětmi, budoucími prvňáčky. Děti
pro své rodiče připravily slavnostní občerstvení a posezení. Loučili jsme se také s paní
učitelkou Janou Kolcunovou, Lenkou Punčochářovou, asistentkou Dagmar Rábovou a
pomocnou učitelkou Evou Pazderovou..
- Poslední čtvrtek v červnu je již tradičně věnován předškolním dětem a přespání ve školce. Pro
děti je vždy připravený program – návštěva skřítkovy jeskyňky, vaření kouzelného lektvaru na
ohništi. Nejvíce se děti těší na skřítka, který si s nimi povídá více než hodinu a odpovídá na
všechny jejich otázky.

Máme mapu a jdeme do lesa hledat skřítkovu jeskyňku.

14

Spolupráce s rodiči:
- Děkujeme rodičům za aktivní přístup k dění v MŠ. Vážíme si jejich ochoty, pomoci a účasti
na akcích. Do Ekotýmu se zapojilo osm rodičů. Společně jsme naplánovali a zorganizovali
podzimní Zamykání zahrady, vánoční jarmark, čarodějnický rej na školní zahradě a oslavu Dne
dětí. Podíleli jsme se na plánování projektu „Do látkové tašky hop, igelitu dáme stop.“ Tohoto
projektu se rodiče také aktivně zúčastnili (zdobení tašek, šití látkových tašek, propagace
projektu apod.). V červnu jsme společně podnikli EKOvýlet. Zorganizovali jsme podzimní a
vánoční tvoření pro rodiče, děti a sourozence. Lektorkou byla paní učitelka Liduška. Odpolední
tvořivé dílny jsou oblíbené, účast byla vysoká.

Vánoční tvoření

Zdobení látkových tašek

- Nabízíme rodičům k zapůjčení knihy z odborné knihovny, kterou průběžně doplňujeme.
Pořádáme prodejní výstavky knih. O dění v MŠ rodiče informujeme ukládáním fotografií z akcí
na stránkách rajce.cz a internetových stránkách MŠ.
- Rodiče se zapojili do sběru PET vršků, citrónové a pomerančové kůry. Pro koně jsme sbírali
tvrdý chléb.
Spolupráce v oblasti školství:
- Probíhaly vzájemné návštěvy mezi dětmi MŠ a žáky první třídy (např. divadla ve školce,
hudební koncert, návštěvy v první třídě před zápisem, na Velikonoce apod.). Paní učitelka z 1.
třídy přijala pozvání do MŠ na rodičovskou schůzku, kde podala rodičům informace ohledně
zápisu do 1. třídy. Paní učitelka Zbořilová připravila s žáky druhého stupně eko program
zaměřený na odpady. Zapojili se tak do oslav Ekoškoly v MŠ. Paní učitelka Holubcová nám
umožnila využít šikovnosti žáků, kteří dětem z MŠ pomáhali v hodině výtvarné výchovy zdobit
papírové tašky. Žáci z vyšších ročníků pomáhali také při přípravě Dne dětí a pohádkového lesa.
Vytvořili pohádková stanoviště s úkoly a odměnami. Společně se ZŠ jsme jezdili na plavecký
kurz do Uničova. Zúčastnili jsme se Dne země v ZŠ.
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Prezentace na veřejnosti:
- O dění v MŠ jsme informovali veřejnost prostřednictvím článků v místním zpravodaji.
Organizovali jsme akce pro veřejnost - Halloween, prodej výrobků u vánočního stromu,
Čarodějnický rej na školní zahradě, Den dětí. Připravovali jsme s dětmi kulturní vystoupení na
setkání seniorů, na oslavu 100. výročí ČR. Účastnili jsme se výtvarných soutěží apod. Máme
webové stránky MŠ. Práci EKO školky jsme prezentovali v místním řeznictví, v obchodě se
smíšeným zbožím, v COOPU na propagačních panelech. Veřejnost jsme pozvali na prezentaci
projektu „Do látkové tašky hop, igelitu dáme stop.“

Den dětí

Den země

Spolupráce s odbornými institucemi:
- Dvakrát ročně jsme absolvovali s dětmi preventivní stomatologickou prohlídku (po dohodě a
se souhlasem rodičů). Dlouhodobě spolupracujeme s místní knihovnou, kam chodíme na
exkurze. Pravidelně si z knihovny půjčujeme knihy do MŠ.
- Společnost Prima vizus provedla u objednaných dětí screeningové vyšetření zraku.
- V Ekoškole jsme spolupracovali s centrem ekologických aktivit Sluňákov, Ekcentrum
Mladňov, se společností TEREZA Praha, se společností Děti na větvi. Jsme zapojeni v síti
Mrkvička a Ekoškola.
- Společně s SDH Mostkov sbíráme víčka od PET lahví.
Spolupráce se sponzory:
- Vážíme si přízně sponzorů. Jejich seznam je zveřejněn na internetových stránkách MŠ. Z
finančních příspěvků jsme dětem na Vánoce zakoupili elektronickou hru s programováním,
kvalitní pomůcky a hračky. Finance jsme využili k zajištění atrakcí ke Dni dětí, na
spolufinancování interaktivní tabule.

„Ať je teplo nebo zima, na zahradě je nám prima“
- Jedná se o projekt na dovybavení zahradní učebny o sedací nábytek a stoly.
- Na podporu environmentálního vzdělávání jsme z Olomouckého kraje získali finanční
podporu 10 000,-Kč.
„Do látkové tašky hop - igelitu dáme stop“
- Projekt „Měníme školu s IKEA“ LEPŠÍ ŽIVOT PRO VŠECHNY
- Projekt se umístil mezi deseti projekty mateřských, základnách a středních škol, které ocenila
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IKEA finanční částkou 10 000,-Kč na realizaci tohoto projektu.
- Navíc se tento projekt umístil mezi čtyřmi projekty, které získaly částku 13 750,-Kč na výlet
pro EKOtým. Tento výlet se uskutečnil v sobotu 15. 6. 2019.

- Na začátku školního roku byl pořízen kryt do dětské šatny a šatnový nábytek pro dvouleté
děti. Byl také zakoupen přebalovací pult.
- Na školní zahradě byla dodělána podlaha v zahradní učebně a pořízen nábytek.
- Byla zakoupena interaktivní tabule, která je používána ke zkvalitnění vzdělávací práce s
dětmi. Je využívána při prezentacích, promítání. Z tohoto důvodu byl v MŠ posílen internet.

V Oskavě dne 30. 8. 2019

zpracovala: Bc. Lenka Punčochářová
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