Mateřská škola Lednice, Břeclavská 360 , 691 44 Lednice

PLÁN PRÁCE
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

V Lednici dne 27.8.2018
Č.j. 131/2018

Podklady pro dokument byly projednány na pedagogické radě dne 30. 8. 2018
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I. Organizace školního roku 2018-2019

3. 9.2018- pondělí, začátek školního roku
22.12.2018 - 2.1.2019 - MŠ UZAVŘENA - VÁNOCE /4 pracovní dny/
3.1.2019 – začínáme v Novém roce
11. 2.2019 –15.2.2019 - omezený provoz MŠ v Koťátkách a Včeličkách
/jarní prázdniny/
od pondělí 1.7.2019 – 31.7.2019 - omezený provoz ve Včeličkách a Koťátkách - letní
prázdniny
1.8.2019- 1.9.2019 – MŠ UZAVŘENA
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí a úterý – 29.10 a 30.10.2018

/MŠ v provozu/.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí
ve středu 2. ledna 2019.
Provoz v Novém roce začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1.2.2019 /MŠ v provozu/.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18.4.2019 /MŠ v provozu/.

V době letních prázdnin bude provoz MŠ omezen pouze ve dvou třídách. Důvodem je čerpání
řádné dovolené, (zákon č. 563/2004 o pedag. pracovnících), úklid školy a práce spojené s údržbou
a rekonstrukcí.
V případě vánočních a hlavních prázdnin, budou informace o organizaci vyvěšeny na
nástěnkách nejméně dva měsíce před uzavřením.
Výše úplaty (školného) bude snížena v době uzavření školy a to na 0,-Kč /srpen/, viz vnitřní
směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání.
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II. Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy
2017/2018 a Evaluační zprávy






















Rozvíjet přírodovědnou gramotnost, předčtenářskou a matematickou dovednost, zařazovat také
více polytechnickou výchovu
Dále zkvalitňovat vzdělávací obsah TVP a sledovat návaznost na ŠVP, na RVP PV a
doplňující materiál k němu – Konkretizované očekávané výstupy, Desatero pro rodiče
Vést děti k sebehodnocení, zařazovat sebehodnocení také v komunitním kruhu
Naučit se více individualizovat (pracovat častěji s dětmi ve skupinkách, minimalizovat
frontální činnosti).
K dětem přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu
Vytipovat děti ve třídě, pro které by byl přínosný plán pedagogické podpory, případně
spolupráce a součinnost s rodiči dětí, se SPV. (doporučení vyšetření v PPP, SPC, apod.)
Individuálně pracovat s předškolními dětmi, s pomocí konkrétních očekávaných výstupů
stanovit v rámci integrovaných bloků cílenou vzdělávací nabídku, která je pro naplňování
očekávaných výstupů smysluplná a účelná
Zaměřit se ještě více na propagaci práce školy v lednickém Zpravodaji a mezi rodičovskou
veřejností
Dořešit se zřizovatelem výstavbu nové mateřské školy
Zvát více odborníků z oblasti předškolní výchovy nejen pro pedagogy, ale také pro rodiče
Zaměřit se více na prožitkové učení
DVPP - průběžné vzdělávání bude zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky
související s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména
nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, prevence sociálně
patologických jevů, bezpečnosti a ochrany zdraví.
Zaměřit se na logopedickou prevenci
Nadále vytvářet zdravé školní klima a to péčí o vztahy mezi pedagogy, dětmi i vzájemné
vztahy mezi pedagogy a dětmi a jejich rodiči a o vzájemnou spolupráci všech aktérů.
Zaměřit se na výchovu ke zdravému životnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví.
Usilovat o optimální materiální podmínky vzdělávání a pečovat o jejich účelné využívání.
Poskytovat účinnou podporu všem dětem s potřebou podpůrných opatření.
Věnovat patřičnou pozornost rozvoji všech osobních vlastností dětí a dbát na to, aby žádné dítě
nebylo vyčleňováno z kolektivu.
Naplňovat cíle environmentální výchovy
o Každodenním pobytem dětí venku. Pro děti je důležité vhodné a pohodlné oblečení a obuv.
o Při pobytu venku chodit s otevřenýma očima i ušima a vnímat, pozorovat a objevovat krásu
a rozmanitost přírody. Není potřeba hned znát, jak se rostlina, ptáček nebo strom jmenují.
Sice tak dětem rozšíříme obzory i slovní zásobu, ale pro děti předškolního věku je opravdu
důležitější vlastní pozorování objevené rostliny, kamínku, zajímavého kořenu a vytváření si
vztahu k životnímu prostředí.
o V rámci výchovně – vzdělávacích činností umožnit dětem setkání se skutečnou realitou
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přírody (povídáme si o vodě, nechat je opravdu si vodu „osahat“, vnímat, zda je studená,
čistá, špinavá; povídáme si o ptácích, vyjdeme si ven a pozorujeme ptactvo u rybníka, na
zahradě, ve vzduchu…).
o Vlastním příkladem pedagoga (pozitivní vztah k přírodě a její ochraně, zdravý životní styl,
radost z objevování, třídění odpadu, šetření s vodou apod.).


K dětem přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči

o talentované a nadané děti.


Dodržovat školní systém vlastního hodnocení.



Zaměřit se na dosažení dostatečné efektivity primárně preventivních aktivit školy a
minimalizovat tak rizika spojená s výskytem rizikového chování dětí.

III. Organizační schéma řízení školy, kompetence
ŘEDITELKA /statutární zástupce/

pedagogické
pracovnice

uklizečky

pomocná kuchařka

topič-údržbář

Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem, na pedagogických a provozních poradách,
informovat prokazatelným způsobem zaměstnance/podpisem/.
Hodnocení školy provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi
rodiči a zaměstnanci. Zaměřit se na dodržování školního systému vlastního hodnocení školy,
na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení.
Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci
pedagogů. Podporovat a zaměřovat samostudium pedagogů jako jednu ze součástí jejich
vzdělávání /viz Plán DVPP/.

Počty dětí školní rok 2018/2019 k 1. 9. 2018
DĚVČATA

KUŘÁTKA

20

SLUNÍČKA

20
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KOŤÁTKA

15

7

8

VČELIČKY

28

14

14

Věkové složení dětí šk. rok 2018/2019 k 1.9.2018
DĚTI

CELKEM CHLAPCI

DÍVKY

5-7 leté (předškoláci)

27

15

12

4-5 leté

27

15

12

3-4 leté

28

10

18

mladší 3 let/narozených po 1.1.2016

1

0

1

Celkem

83

40

43

K 1.9.2018 mají dvě děti předškolního věku má nahlášeno individuální
vzdělávání (tzv. že nenavštěvují MŠ a termínu v období posledních 2 týdnů
v měsíci listopadu se dostaví na „přezkoušení“- termín je uvedený ve školním
řádu).

Personální obsazení školy:
Ředitelka:
Mgr. Simona Kratochvílová
Třída Kuřátka
učitelky: Jana Kabátová, Andrea Peková
Třída Sluníčka
Učitelky: Michaela Tůmová, Andrea Peková
Třída Koťátka
Učitelky: Andrea Fajkusová, Mgr. Simona Kratochvílová
Třída Včeličky
Učitelky: Marta Pixová, Dagmar Šišková
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Všechny učitelky jsou kvalifikované.

Provozní zaměstnanci:
Lenka Kodlová (Marcela Kabátová) – školnice/uklizečka
Eva Hubáčková – uklizečka ½ úvazek (zástup)
Andrea Holešinská - uklizečka ½ úvazek
Věra Michalicová – pomocná kuchařka ½ úvazek

Rámcové uspořádání dne v jednotlivých třídách je následující:

REŽIM DNE Koťátka

Respektuje potřeby předškolního dítěte a zároveň dodává pocit bezpečí a řádu.

6:15 hod

otevření MŠ, děti se schází v sudý týden ve třídě SLUNÍČEK, v lichý
týden ve třídě KUŘÁTEK

7:00

začíná provoz ve třídě Včeliček

7:30

začíná provoz v Kuřátkách

7:45

začíná provoz v Koťátkách

6:15 – 9:20

spontánní hry a činnosti dle volby dětí
skupinová, kolektivní a individuální práce s dětmi- řízené činnosti

8:30 – 9:00

hygiena, svačina – průběžně dle situace a potřeb dětí

9:20 – 11:20

příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:20 – 12:00

hygiena, oběd

12:00 – 14:00

hygiena, odpočinek dětí na lehátku dle potřeby, klidné činnosti dětí
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13:15 – 16:15

činnosti dle volby dětí, zájmové kroužky dětí, činnosti navazující na
dopolední aktivity, dle počasí pobyt venku

14:10 – 14:30

hygiena, svačina průběžně dle potřeb dětí

15:15

končí provoz ve třídě Koťátek

16:15

uzavření MŠ, v sudý týden provoz končí ve třídě KUŘÁTEK, v lichý
týden ve třídě SLUNÍČEK

REŽIM DNE Sluníčka

Respektuje potřeby předškolního dítěte a zároveň dodává pocit bezpečí a řádu.
6:15 hod

otevření MŠ, děti se schází ve třídě SLUNÍČEK

7:00

začíná provoz ve třídě Včeliček

7:30

začíná provoz v Kuřátkách

7:45

začíná provoz v Koťátkách

6:15 – 9:50

spontánní hry a činnosti dle volby dětí
skupinová, kolektivní a individuální práce s dětmi- řízené činnosti

8:45 – 9:15

hygiena, svačina – průběžně dle situace a potřeb dětí

9:50 – 11:50

příprava na pobyt, pobyt venku

11:50 – 12:30

hygiena, oběd

12:30 – 14:00

hygiena, odpočinek dětí na lehátku dle potřeby, klidné činnosti dětí

14:00 – 16:15

činnosti dle volby dětí, zájmové kroužky dětí, činnosti navazující na
dopolední aktivity, dle počasí pobyt venku

14:15 – 14:45

hygiena, svačina průběžně dle potřeb dětí

15:30

končí provoz ve třídě Kuřátka

16:15

uzavření MŠ, provoz končí ve třídě SLUNÍČEK
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REŽIM DNE Kuřátka

Respektuje potřeby předškolního dítěte a zároveň dodává pocit bezpečí a řádu.

6:15 hod

otevření MŠ, děti se schází ve třídě SLUNÍČEK

7:00

začíná provoz ve třídě Včeliček

7:30

začíná provoz v Kuřátkách

7:45

začíná provoz v Koťátkách

6:15 – 9:50

spontánní hry a činnosti dle volby dětí
skupinová, kolektivní a individuální práce s dětmi- řízené činnosti

8:45 – 9:15

hygiena, svačina – průběžně dle situace a potřeb dětí

9:50 – 11:50

příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:50 – 12:30

hygiena, oběd

12:30 – 14:00

hygiena, odpočinek dětí na lehátku dle potřeby, klidné činnosti dětí

14:00 – 16:15

činnosti dle volby dětí, zájmové kroužky dětí, činnosti navazující na
dopolední aktivity, dle počasí pobyt venku

14:15 – 14:45

hygiena, svačina průběžně dle potřeb dětí

15:30

končí provoz ve třídě Kuřátka

16:15

uzavření MŠ, provoz končí ve třídě SLUNÍČEK
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REŽIM DNE Včeličky

Respektuje potřeby předškolního dítěte a zároveň dodává pocit bezpečí a řádu.

6:15 hod

otevření MŠ, děti se schází ve třídě SLUNÍČEK

7:00

začíná provoz ve třídě Včeliček

7:30

začíná provoz v Kuřátkách

7:45

začíná provoz v Koťátkách

7:00 – 9:35

spontánní hry a činnosti dle volby dětí
skupinová, kolektivní a individuální práce s dětmi- řízené činnosti

8:30 – 9:00

hygiena, svačina – průběžně dle situace a potřeb dětí

9:45 – 11:45

příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:45 – 12:25

hygiena, oběd

12:25 – 13:45

hygiena, odpočinek dětí na lehátku dle potřeby

13:45 – 16:00

činnosti dle volby dětí, zájmové kroužky dětí, činnosti navazující na
dopolední aktivity, dle počasí pobyt venku

14:00 – 14:25

hygiena, svačina průběžně dle potřeb dětí

16:00

končí provoz ve třídě Včeliček

16:15

uzavření MŠ, provoz končí ve třídě SLUNÍČEK

Pozn. Režim mateřské školy je rámcový
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Pracovní doba kuchařky Michalicové
čas

67

78

89

9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16

pondělí

-----

---------

--------

--------

úterý

-----

-----

-----

-----

středa

-----

-----

-----

-----

čtvrtek

-----

-----

-----

-----

pátek

-----

-----

-----

-----

Pracovní doba uklizečkyKodlové/Kabátové
čas

67

78

89

9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16

pondělí

----- -----

------

--------

-------

-------

-------

---

úterý

----- -----

------

--------

-------

-------

-------

---

středa

----- -----

------

--------

-------

-------

-------

---

čtvrtek

----- -----

------

--------

-------

-------

-------

---

pátek

----- -----

------

--------

-------

-------

-------

---

Pracovní doba uklizečky Holešinské a
Hubáčkové
čas

67

78

89

9 - 10 10 - 11 11 - 12 12 - 13 13 - 14 14 - 15 15 - 16

pondělí

------- ---------

--------

-------

úterý

------- ---------

--------

-------

středa

------- ---------

--------

-------

čtvrtek

------- --------------- ---------

---------------

-------------

pátek
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Pracovní doba učitelek mateřské školy v Lednici
Učitelky se budou střídat po týdnu

Šišková Dagmar

Pixová Marta

Pondělí

6:15 – 12:30

9:45 – 16:00

Úterý

6:15 – 12:30

9:45 – 16:00

Středa

6:15 – 12:30

9:45 – 16:00

Čtvrtek

6:15 – 12:15

9:45 – 16:15

Pátek

6:15 – 12:15

9:45 – 16:15

Pixová Marta

Šišková Dagmar

Pondělí

6:15 – 12:30

9:45 – 16:00

Úterý

6:15 – 12:15

9:45 – 16:00

Středa

6:15 – 12:15

9:45 – 16:00

Čtvrtek

6:15 – 12:15

9:45 – 16:00

Pátek

6:15 – 12:15

9:45 – 16:00
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Pracovní doba učitelek mateřské školy v Lednici
Učitelky se budou střídat po týdnu

Kabátová Jana

Peková Andrea

Pondělí

7:30 – 12:30

10:30 – 15:45

Úterý

7:30 – 12:30

10:30 – 15:45

Středa

7:30 – 12:30

10:30 – 15:30

Čtvrtek

7:30 – 12:30

10:15 – 15:15

Pátek

7:30 – 12:30

10:30 – 15:30

Kabátová Jana
Pondělí

7:45 – 15:15

Úterý

7:45 – 15:15

Středa

7:45 – 15:15

Čtvrtek

7:45 – 15:00

Pátek

7:45 – 15:00
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Pracovní doba učitelek mateřské školy v Lednici
Učitelky se budou střídat po týdnu

Tůmová Michaela

Peková Andrea

Pondělí

7:30 – 12:30

10:30 – 15:30

Úterý

7:30 – 12:30

10:30 – 16:15

Středa

7:30 – 12:30

10:30 – 15:30

Čtvrtek

7:30 – 12:30

10:30 – 15:15

Pátek

7:30 – 12:30

10:30 – 15:30

Tůmová Michaela
Pondělí

7:45 – 15:15

Úterý

7:45 – 15:15

Středa

7:45 – 15:15

Čtvrtek

7:45 – 15:00

Pátek

7:45 – 15:00
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Pracovní doba učitelek mateřské školy v Lednici
Učitelky se budou střídat po týdnu

Fajkusová Andrea

Mgr. Kratochvílová
Simona

Pondělí

7:00 – 12:45

12:45 – 16:15

Úterý

7:00 – 12:30

12:30 – 15:45

Středa

7:00 – 13:00

13:00 – 16:15

Čtvrtek

7:00 – 12:30

12:30 – 16:15

Pátek

7:00 – 12:30

12:30 – 16:15

Mgr. Kratochvílová
Simona

Fajkusová Andrea

Pondělí

7:00 – 9:30

9:30 – 16:15

Úterý

7:00 – 9:30

9:30 – 16:15

Středa

7:00 – 9:30

9:30 – 16:15

Čtvrtek

7:00 – 9:30

9:30 – 16:15

Pátek

7:00 – 9:30

9:30 – 16:15
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KOMPETENCE PRACOVNÍKŮ
Ředitelka

Kabátová
Jana
učitelka

Šišková
Dagmar
učitelka

Tůmová
Michaela
učitelka

Fajkusová
Andrea
učitelka

Pixová
Marta
učitelka

řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců
provádí kontroly všech pracovníků a dětí ve všech oblastech, část
kompetencí je však přenesena na další pracovníky.
správce rozpočtu a hlavní účetní /§ 26 odstavec 3 zákona/
kontrola Org. řádu školy
správce sbírky třídy KUŘÁTKA
výzdoba oken k VELIKONOCŮM
příprava návrhů pro vedení školy k nápravě nedostatků
vedení kroniky
reprezentace školy na veřejnosti
zajišťování kulturních akcí školy
práce na ŠVP

správce sbírky třídy VČELIČKY
kontrola Organ. řádu školy č.25 /prevence šikany/
výzdoba oken k VÁNOCŮM
zdravotník, doplňování malé lékárničky
reprezentace školy na veřejnosti
práce na ŠVP
správce sbírky SLUNÍČEK
zdravotník, doplňování lékárničky
výzdoba oken k VÁNOCŮM
vedení kabinetu s pomůckami a výtvarným materiálem
reprezentace školy na veřejnosti
evidence docházky
práce na ŠVP

fotograf - ukládání a zpracování fotek, prezentace na veřejnosti
Výzdoba oken k Velikonocům a Vánocům
správce sbírky třídy KOŤÁTKA
reprezentace školy na veřejnosti
správce školního facebooku
práce na ŠVP

správce sbírky třídy VČELIČKY
zajištění Dne s myslivci
koordinátor Dopraví výchovy na škole /4x ročně/
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výzdoba oken k VELIKONOCŮM
prezentace na veřejnosti - vystoupení dětí s hudebním doprovodem
reprezentace školy na veřejnosti
články do zpravodaje
zajišťování kulturních akcí školy
práce na ŠVP
Peková
Andrea
učitelka

Kodlová
Lenka/
Kabátová
Marcela
ukliz.školnice

vedení skladu s tělovýchovnými pomůckami, vedení knihovny
bezpečnostní technik
reprezentace školy na veřejnosti
Výtvarná prezentace školy
práce na ŠVP

zodpovědnost za úklid, praní prádla
předseda likvidační komise, péče o květiny
dodržování bezpečnosti práce

Holešinská
Andrea
uklizečka

zodpovědnost za úklid
péče o květiny /i na školní zahradě/

Hubáčková
Eva(zástup)
uklizečka

zodpovědnost za úklid, roznášení lehátek
péče o květiny

Michalicová
dodržování předpisů BOZP a PO
Věra
pom.kuchařka vydávání jídla, úklid nádobí, úklid lehátek

Plán schůzí
Pedagogické rady:

-

srpen
listopad
leden
duben
červen
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Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy: dle aktuální situace
Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na
přípravný týden, začátek a závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad.

Zápis do MŠ – od 2. do 16. květen 2019/ termín bude ještě upřesněn/
Den otevřených dveří – květen 2019 / den před zápisem do MŠ/

IV. Propagace práce školy, spolupráce
Informační systém
o aktuální informace budou vyvěšeny na nástěnkách / ve vestibulu, v šatnách/,
o na webových stránkách www.mslednice.cz
o na stránkách školního Facebooku
o prostřednictvím emailů (pro rodiče, kteří mají zájem)
o důležitá krátká sdělení pro zaměstnance budou vyvěšeny na nástěnce v kabinetě uč.
o v případě nutnosti bude svolána „mimořádná porada“
Závěry porad jsou platné a závazné pro všechny zaměstnankyně, budou ovlivňovat zaměření
hospitační a kontrolní činnosti ředitelky a zároveň budou východiskem pro stanovení cílových
odměn.
Spolupráce s knihovnou
- podchytit zájem o knihy v co nejútlejším věku dítěte
- rozvíjet základy čtenářské gramotnosti u dětí
- účastnit se akcí místní knihovny
- podílet se svými výtvarnými pracemi na výzdobě interiéru MK
Spolupráce se základní školou a družinou
- návštěvy 1. tř. /2- 3x ročně/
- návštěva školní družiny – závěr školního roku
- pohybové aktivity v tělocvičně ZŠ pod vedením učitelek MŠ 1x za 14 dní (předškoláci)
- společná divadelní a filmová vystoupení
- přijde k nám Mikuláš a čert – děti ze ZŠ v převlecích
- „Vánoční zpívání“ – besídka pro naše děti od dětí z družiny
- děti ze ZŠ zhotoví dárečky pro předškoláky k zápisu do 1.tř.ZŠ
- „Masopustní rej“ průvod masek
Plán práce na školní rok 2018/2019
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- společná organizace Dne dětí /ZŠ, obec, sponzoři/
- spolupráce na závěrečné lekci ESS (edukačně stimulativní skupiny)

Spolupráce s odborníky z řad policie a hasičů
-

předvedení policejního auta a motorky, včetně pomůcek

-

pozvání obecního policisty do MŠ

-

návštěva hasičské zbrojnice

Spolupráce s obcí Lednice
-

vystoupení dětí na Vánočním jarmarku

-

uspořádání výstavky prací rodičů a dětí ve vestibulu na lázeňské
kolonádě

-

shlédnutí filmového představení 2x ročně v kinosále obce

-

průběžné vystavování výtvarných prací dětí na lázeňské kolonádě

-

masopustní průvod obcí, karneval masek v multifunkčním centru

-

společná oslava Dne dětí

-

dětské krojové hody, založení nové tradice

-

vystavování výtvarných prací na TIC na lázeňské kolonádě

Spolupráce s rodiči
Náš cíl: vytvářet mezi rodiči a pedagogy partnerský vztah a zajistit, aby se děti ale i jejich
rodiče cítili v mateřské škole dobře a navštěvovali ji rádi
Co rodičům nabízíme?
 Spoluúčast na ŠVP
 Podávání informací o pokrocích jejich dítěte
 Informace o novinkách ve vzdělávání a výchově předškolních dětí
 Ochranu soukromí rodiny, profesionální přístup ze strany MŠ
 Nabídka poradenských služeb
 Společné akce s rodiči
 Dle časových možností ČTENÍ dětem před odpočinkem
 Semináře pro rodiče a veřejnost organizované MŠ
V rámci programu nabízíme:
 Smíšené třídy, individuální přístup, skupinovou práci s dětmi
 Volný přístup rodičů do tříd
 Uvolnění režimu ve prospěch hravých činností
 Základní logopedickou péči
 Program pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky
Plán práce na školní rok 2018/2019
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Dostatek pohybových aktivit
Volby délky odpočinku dle potřeb dětí
Oslavy narozenin a svátků

Další aktivity:
 Výuka angličtiny /placený kroužek/
 Logopedie – náprava řeči /placený kroužek/
 Pohybové aktivity v tělocvičně ZŠ pod vedením učitelek MŠ
 Bruslení v Břeclavi /spolupráce se HC Lvi o. s., Břeclav/
 V jarních měsících plavaní v Břeclavi
 Polodenní výlety do okolí /předškolní děti/
 Divadla, koncerty, kino
 Vedení dětí k environmentální výchově
Průběžný plán akcí pro děti v MŠ
Podzim

Veselé dýňování, odpolední akce s rodiči, táborák a opékání špekáčků
Tématická vycházka do přírody- Podzimníčku, kde jsi?
Spolupráce s knihovnou „ Den knihoven“ /všechny děti

Zima

Starost o ptáky v zimě
Mikulášská nadílka
Domácí úkol pro rodiče a děti, výstava ve vestibulu na lázeňské kolonádě
Rozsvěcování vánočního stromu (vánoční tvoření spojené s vánočním
zpíváním u stromečku na zahradě MŠ)
„Vánoční zpívání“ vystoupení na jarmarku v obci
Návštěva zámecké kaple - Betlém
„Superstar“- pěvecká soutěž
Masopustní rejdění, karneval masek, průvod obcí
Kurz bruslení v Břeclavi

Jaro

Výlety do okolí
Návštěva požární zbrojnice
Slet čarodějnic a čarodějů, odpolední akce s rodiči, táborák a špekáčky
Velikonoční besídka pro rodiče a přátele školy
Ukázka práce se psy – JUMPINGDOGS LEDNICE
Tématická jarní vycházka do přírody – „Veverko kde jsi?“
Rychlá kola – dopravní hřiště /autoškola Svoboda/
„Sporťáček“ – soutěž v běhu, skoku, hodu /naše olympiáda/
Olympiáda pro MŠ pořádané Centrem volného času ve Valticích 4all

Léto

Kurz plavání
Oslava Dne myslivosti /Nejdek - pro starší děti/
Výlet do obory v Bulharech
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Cyklovýlet spojený s exkurzí na Nový dvůr
Oslava MDD
Návštěva Státního zámku Lednice
Plavba na lodičkách /pan Martínek/
Školní výlet
Pasování předškoláků aneb VÝKOP ZE ŠKOLKY a SPANÍ VE ŠKOLCE
Program bude aktuálně obohacován divadelními a filmovými představeními.
Společné akce s rodiči pro školní rok 2018/19
Září
 Schůzka s rodiči, informace o zaměření školy, seznámení se školním řádem
 „Veselé dýňování“- společné odpolední tvoření s táborákem
Listopad
 Domácí úkol pro rodiče a děti
 Vánoční sbírka
Prosinec



Rozsvěcování vánočního stromu, Vánoční zpívání + dílničky
Účast na Vánočním jarmarku v obci, vystoupení dětí



Nácvik písně na SUPERSTAR




Oslovení rodičů předškoláků, u kterých doporučujeme odklad školní docházky
a doporučit vyšetření v PPP
Masopustní průvod Lednicí s účastí rodičů, karneval v MC /jízdárny/





Velikonoční slavnost pro rodiče
Zápis do 1. tříd
Slet čarodějnic, táborák s rodiči na školní zahradě





Výlet na lodičkách / pan Martínek/
Setkání s myslivci „Den myslivosti“ v Nejdku
Den otevřených dveří, zápis do MŠ





Společná oslava dne dětí
Schůzka s rodiči, dotazník
Spaní ve školce pro předškoláky

Leden

Únor

Duben

Květen

Červen
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Roční plán environmentální výchovy na školní rok 2018/19
Podzim






Pozorování podzimní přírody na vycházkách, sběr přírodnin a jejich sušení
Veselé dýňování – společná akce s rodiči
Sběr žaludů a kaštanů pro zvířátka v zimě, - pro naši srnečku v zahradě
Hrabání suchého listí na školní zahradě
Pozorování výlovu rybníka






Výroba krmné směsi pro ptáky, sypání zrní ptákům do krmítek na školní
zahradě i v zámeckém parku
Krmení zvířátek v parku a na školní zahradě žaludy a kaštany posbíranými na
podzim
Hry dětí na sněhu, koulování, sáňkování, bobování, stavby ze sněhu
Pokusy se sněhem






Oslava Světového dne vody pouštěním lodiček (22.3.)
Oslava Dne Země (22.4.)
Pozorování jarní přírody na vycházkách
Provádět pokusy s klíčením semen




Slavíme MDD s dětmi celého světa
Putování po památkách LVA, polodenní výlety s dětmi:
- na místo posledního odpočinku /hřbitov/
- Nový dvůr
- Hippoklub
- Minaret
- Janův hrad
- Morávkovo zahradní centrum
- Rybniční zámeček
- Tři Grácie
- Sochy z písku
Návštěva čistírny odpadních vod v Lednici
Návštěva muzea v Lednici
Zhlédnout vystoupení skupiny ZAYFERUZ ( ukázka dravců)
Návštěva expozice: „Svět divočiny“

Zima



Jaro

Léto






Během celého roku vedeme děti k šetření s papírem a vodou, k ochraně rostlin a k ochraně
památek v našem okolí.
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VI. Závěry
Pro pedagogické pracovnice
-

-

Herní činnosti obohacovat zařazováním přírodovědných experimentů, pokusů, formou
prožitkového a situačního učení, vycházet z touhy dítěte objevovat
Vytvářet opatření ke snižování odkladů školní docházky
Pokračovat v edukačně stimulačních skupinách pro předškolní děti
Zařazovat polytechnickou výchovu a aktivity vedoucí k podpoře mateřského jazyka
Zajistit všem dětem rovný přístup ke vzdělání s individuálním přístupem ke
specifickým vzdělávacím potřebám
Úzce spolupracovat s rodiči všech dětí, soustředit se na eliminaci nežádoucích
následkům na rozvoj nejmladších dětí v případě, že dítě bude z důvodu věku obtížně
zvládat školní vzdělávací program
spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními (školní zralost, doporučení
k vyšetření apod.)
Pokračovat v logopedické prevenci s dětmi s lehčími vadami řeči
Zaměřit se na děti s podpůrnými opatřeními a poskytnout jim podporu
S pomocí konkrétních očekávaných výstupů si stanovit v rámci integrovaných bloků
cílenou vzdělávací nabídku, která povede děti k tomu, co by měly zpravidla na konci
předškolního vzdělávání dokázat

-

Zařadit do vzdělávací nabídky tvořivou dramatiku, která pokud probíhá na základě
prožitku, tedy na osobní zkušenosti, významně rozvíjí osobnost dítěte a jeho
prosociální chování

-

Rozvíjet námětové hry, doplnit potřebné pomůcky /oblečení, nástroje k profesím…/

-

Udržovat estetičnost prostředí

-

Zveřejňovat fotografie ze života školy na nových webových stránkách

Pro ředitelku
-

Realizace projektu vyhlášeného Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání
( OP VVV, tzv. Šablony 2)
Doplňovat nový nábytek do tříd, estetizovat prostředí MŠ
Realizovat den otevřených dveří
Oslovení sponzorů ohledně nákupu interaktivní tabule
Zajistit materiální a ekonomické předpoklady pro kvalitní činnost školy
Oprava přístupové cesty do MŠ /výměna dlaždic/ - spojeno s výstavbou nové MŠ
Výměna kotle v kotelně
Zajistit přednášky aprobovanými psychology pro rodiče předškolních dětí
Učinit opatření ke snižování odkladů povinné školní docházky
Udržovat aktuálnost webových stránek
Intenzivně řešit se zřizovatelem výstavbu nové budovy MŠ, z důvodu havarijního
stavu budovy současné
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