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HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

VRBOVÁ LHOTA  - ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

Přesný název školy: Základní škola a Mateřská škola Vrbová Lhota 

Zřizovatel: Obec Vrbová Lhota 

Ředitel školy: do 31. 12. 2021 Mgr. Vlastimil Procházka, od 1. 2. 2022  Mgr. Bc. Aleš Roll 

Zástupkyně ředitele: Martina Černá – pověřená řízením MŠ – kvalifikovaná 

Učitelka: Alena Cihlářová – nekvalifikovaná 

Asistent pedagoga: Eliška Říhová – kvalifikovaná 

Kapacita: 25 dětí 

 

Podmínky pro vzdělávání: 

Jednotřídní mateřská škola je součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Vrbová Lhota a je 

zřizována obcí Vrbová Lhota. Kapacita 25 dětí umožňuje vytvořit podmínky rodinného prostředí. Děti i 

rodiče oceňují minimální adaptační problémy a děti zvládají přechod z rodiny do kolektivu bez 

problémů. 

Mateřská škola se nachází při hlavní silnici. 

Mateřská škola je umístěna v budově ZŠ a má k dispozici šatnu, umývárnu, třídu a jídelnu. V šatně se 

nachází 25 boxů na uložení oblečení a obuvi dětí, háčky na pláštěnky a nástěnky s informacemi pro 

rodiče. Ve třídě a v jídelně jsou rozmístěné stolky a židličky s nastavitelnou výškou, nábytek je rozložen 

podél stěn. 

Veškeré vybavení odpovídá hygienickým požadavkům a je bezpečné. Hračky jsou umístěné pro děti v 

dostupné výšce, jsou vytvořeny hrací kouty, které děti podněcují ke spontánním činnostem, podporují 

samostatnost a seberealizaci. Ve třídě mají děti k dispozici magnetickou tabuli, po celý den si mohou 

brát pastelky, barvy, modelínu i nůžky. 

Mateřská škola je vybavena interaktivní tabulí. 

Na zrekonstruované školní zahradě je umístěna prolézačka, skluzavka a houpačky, v uzamykatelné 

hračkárně jsou umístěny hračky na pískoviště a koloběžky. 

Vybavení mateřské školy stále vylepšujeme i za pomoci sponzorů.  
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Stravování: 

V budově školy je školní kuchyň, která zajišťuje vaření obědů pro ZŠ a MŠ.  

Děti si nosí svoje lahvičky s vodou, učitelky v případě potřeby dolévají vodu. Lahvičky mají děti umístěné 

ve třídě na stolečku označeném značkami dětí. 

Jídelníček je k dispozici na nástěnce a jeho skladba odpovídá požadavkům na plnohodnotnou a 

vyváženou stravu, děti mají denně k dispozici dostatek ovoce a zeleniny. 

Děti do jídla nenutíme, při jídle panuje přátelská atmosféra. Děti si připravují prostírání a nádobí na 

svačinku a oběd. Mají prostírání se svoji značkou.  

 

 

Personální obsazení: 

V mateřské škole pracují dvě učitelky, jedna nesplňuje kvalifikaci, ale vzdělávání si doplňuje. Učitelky 

se vzdělávají pomocí odborné literatury a formou vzdělávacích kurzů.  

Pedagogická práce se střídá ve dvou týdenních cyklech, učitelky se pravidelně informují. Škola se 

zapojila do projektu Šablony do škol a získala finance na asistenta pedagoga, učitelky také absolvují 

školení. 

Pedagogičtí i provozní pracovníci absolvují pravidelná školení PO, BOZP a GDPR. 

Provozní zaměstnanci spolupracují s učitelkou. 

Hospitace jsou zaznamenávány do třídní knihy a jsou řešeny s učitelkou. 

 

 

Průběh vzdělávání: 

Mateřskou školu v průběhu školního roku 2021/2022 navštěvovalo 25 dětí, z toho 9 předškoláků.  

Provoz byl po dohodě s rodiči ponechán 6.30 – 16.15 hodin. 

Zaměřili jsme se na ekologickou výchovu, poznávání přírody. Využívali jsme prostředí vesnice a přilehlé 

lesy, pole a louky. Zaměřili jsme se na sběr přírodnin a následné vyrábění z nich.  

Děti se brzy adaptovaly na prostředí MŠ, ve školce vládla přátelská atmosféra. Vztahy mezi dětmi a 

zaměstnanci jsou založené na vzájemné komunikaci a důvěře. Na Děti nespěcháme, jsou však daná 

jasná pravidla soužití ve třídě. Všechny děti vědí, že mají svá práva a povinnosti, která jsou vyobrazená 

na více místech v prostoru školky.  
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Školní rok jsme zahájili ve středu 1. září ve třídě v MŠ, vzájemně jsme se představili a poznali prostory 

v budově i na zahradě. Na uvítanou jsme si zahráli hry, cvičili jsme a shlédli představení připravené 

učitelkami. Dopoledne proběhlo bez problémů, první dny ve školce jsme si povídali, hráli si a poznávali 

prostředí. 

Během podzimu jsme se učili o přírodě, pozorovali jsme přírodu lupou, stavěli jsme z přírodnin a učili 

jsme se přírodniny poznávat a pojmenovávat, vyráběli jsme si herbář, který jsme používali při výuce. 

Pozorovali jsme stromy a keře, jejich změnu při změně ročního období, ochutnávali jsme ovoce a 

zeleninu a připravovali různě pokrmy. Děti se učili správně pojmenovat jednotlivé suroviny a použít je 

při přípravě pokrmů.  

Během školního roku jsme pracovali s projektem Ekolhotka – poznávání a ochrana přírody a s 

programem Zdravolhotka – podporování fyzické a psychické zdatnosti dětí. 

Děti jsou vždy poučeny o bezpečnosti při hrách a práci, při pobytu dětí ve třídě i mimo školku. Všechny 

děti jsou vybavené reflexní vestou. Pravidla třídy jsme opakovali pomocí básniček.  

MŠ pracuje se ŠVP s názvem „ Svět je dlouhý provázek plný her a otázek“, který je každoročně 

aktualizován, učitelky vždy přihlíží k věku a potřebám dětí. 

I letošní školní rok byl částečně ovlivněn větší nemocností dětí.  

 

Spolupráce s rodiči: 

Rodiče mají zájem o akce školky, účastní se, pomáhají s organizací. Rodiče jsou pravidelně informováni 

prostřednictvím Školkáčku a fb stránek školy.  

Pravidelně se setkáváme u ohně, při lampionovém průvodu, adventním setkání, rozsvícení stromečku.  

 

Výsledky vzdělávání: 

Vzdělávání probíhá podle ŠVP Rok je dlouhý provázek plný her a otázek. 

V rámci adaptačního procesu se nové děti hned začlenily do kolektivu, atmosféra je přátelská. 

Seznamování probíhalo formou her, loutkových představení a předčítáním z knihy Flandílek ve školce. 

Využití přírodnin rozvíjí tvořivost, kreativitu a fantazii, vždy dbáme na individuální potřeby dětí. 

Soustředění a pozornost je rozvíjena formou písniček, básniček a her, pro usnadnění jsou doprovázena 

pohybem, cvičením a dramatickou hrou. 

V oblasti řečových dovedností je důležité stále opakovat básničky, písničky a logopedické cvičení, velice 

důležitá je spolupráce s rodiči. 
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Děti rády poslouchají předčítání pohádek.  

Jemná motorika a koordinace ruky a oka je rozvíjena pravidelně, zejména využíváním mozaik, korálků 

a modelíny, v rámci výtvarných činností při stříhání, lepení apod. Velmi oblíbené jsou pro děti práce na 

větších formátech papíru, je nutné stále připomínat držení tužky. Je nutné procvičovat zavázání 

tkaniček, zapínání knoflíků. V přípravě na školu jsme využívali setkávání předškoláků v prostorách školy. 

Děti si stále opakují pravidla chování v prostorách školky, opakují si pravidla her. Dbají na ochranu 

zdraví a bezpečí své i ostatních dětí, pracují na upevňování pravidel.  

Každý den si opakují základy sebeobsluhy, zejména v oblasti oblékání a svlékání, přípravě stolování a 

hygieny.  

Hrubá motorika je rozvíjena formou her, využití sportovního nářadí a prolézaček, děti velmi baví 

plavecký výcvik, výstup na lezecké stěně i návštěva fitka. 

 

Závěry pro další práci: 

Kapacita mateřské školy je zcela naplněna dětmi z Vrbové Lhoty i okolních vesnic. Z důvodu rozrůstající 

se zástavby domů bude nutné do nového školního roku vytvořit další třídu MŠ. Velikou motivací pro 

nás je spokojenost dětí.  

Je nutné se zaměřit na jemnou motoriku, procvičovat držení tužky.    

Podněcovat děti k vyprávění.  

Pokračovat ve spolupráci se školou, obecním úřadem, s rodiči při plánování akcí pro děti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vrbové Lhotě 31. 8. 2022      Zpracovala Martina Černá 

 

 


