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Školní rok: 2018/2019 Zpracovatel: Fišerová Šárka a ped. sbor   
 
1 Základní údaje o škole 
 
1.1 Základní údaje o škole 
 

Název školy  

Adresa školy Mateřská škola Pardubice, Benešovo nám. 2115 

IČ 64243095 

Bankovní spojení 19-2373080217/0100 

DIČ  ---- 

  

Telefon/fax 466 303 835 

E-mail msbenesovo.pce@volny.cz 
msceskova@seznam.cz 

Adresa internetové stránky WWW.msvisnovka.cz 
www.mscerskova.cz 

Název vzdělávacího projektu Pod paprsky sluníčka, země je jak kytička 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol Od 1.1.1996 

Název zřizovatele Statutární město Pardubic 

Součásti školy Mateřská škola Pardubice, Benešovo nám. 2115 
Mateřská škola Pardubice, Češkova 1985 – od 1.9.2005 
Školní jídelna při MŠ Benešovo nám. 2115 
Výdejna při MŠ Češkova – od 1.9.2005 

IZO ředitelství  600095657 

Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka školy: Fišerová Šárka 
Vedoucí učitelka: Ludmila Jelínková 
Vedoucí učitelka na odloučeném pracovišti: Mgr. Hrušová Marcela  

Přehled hlavní činnosti školy (podle 
zřizovací listiny) 

Činnost příspěvkové organizace – mateřská škola je vymezena § 33 - 
35 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a  vyhláškou č.14/2005 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání.  
Příspěvková organizace dále zajišťuje školní stravování podle 
ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 

  
1.2 Součásti školy 
 

součásti školy kapacita 

Mateřská škola Benešovo nám. 2115 104 – cílová, 104 - skutečná 

Mateřská škola Češkova 1985   41 – cílová , 41 - skutečná  

Školní jídelna 120 cílová, stravovaných 145 – obě školy 

Výdejna   50  cílová, stravovaných 41 

Skutečnost s dospělými 145 dětí stravovaných + 21 personálu 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:msbenesovo.pce@volny.cz
mailto:msceskova@seznam.cz
http://www.msvisnovka.cz/
http://www.mscerskova.cz/
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2. Hodnocení školního roku 2018/2019 
 

Charakteristika školy 
 
Mateřská škola Benešovo se nachází v klidné části Pardubic, zvané Višňovka. Budova je tří podlažní a 
jsou zde čtyři třídy po 26 dětech. Výhodou této budovy je, že není pavilonová a že se všechny děti 
v průběhu dne mohou navštěvovat a potkávat,  a to nejen ve třídách a chodbách, ale i na velké školní 
zahradě. 
Mateřská škola Češkova, která je odloučeným pracovištěm, je kousek od MŠ Benešovo, v části města 
zvané Na Skřivánku. Je to škola dvou třídní a vzhledem k nižšímu počtu dětí / 20 a 21/ je to škola 
rodinná. 
 
       Filosofií obou škol je rozvíjet samostatné a sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. 
Připravujeme pro děti podnětné prostředí, ve kterém se mohou rozvíjet podle svých individuálních 
potřeb. Snažíme se vést děti k tomu, aby přijímaly změny a aktivně se s nimi vyrovnávaly, aby 
přemýšlely, vybíraly si a uměly nést za svou volbu odpovědnost, rozpoznávaly problémy a řešily je, 
aby byly tvůrčí, měly představivost, aby sdílely zájmy a odpovědnost vůči společnosti a prostředí, ve 
kterém žijí. Klademe důraz na začlenění rodiny do života mateřské školy. 
 
       Obě mateřské školy mají vytvořený jednotný program /ŠVP/ „ Kouzelné výpravy za poznáním“, 
kterým se dětem přijatelnou formou dostane mnoho podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení. 
Zaměřujeme se na vytváření klíčových kompetencí, které mohou dosáhnout v etapě předškolního 
vzdělávání. Poznáváme svět v našem nejbližším, ale i vzdálenějším okolí, pozorujeme přírodu, jevy, 
věci kolem sebe. Děti se s poznatky seznamují různými formami a prostředky, které jsou jim blízké. 
Seznamují se s knihami, encyklopediemi, s pohádkovou knížkou, dále navštěvují divadelní 
představení a kroužky, které děti obohacují a rozvíjí. Ve výběru témat vycházíme z našeho blízkého 
okolí, z toho, co se děje kolem nás, ale také poznáme širší svět, který nás obklopuje. Reagujeme na 
všechny aktuální prožitky a zařazujeme je do plánu podle potřeby dětí. 
Hlavní výchovně vzdělávací práci s dětmi jsme měli rozdělenu do 9 integrovaných bloků na celý školní 
rok. Součástí Integrovaných bloků byla podtémata. Jejich počet si stanovily paní učitelky 
v jednotlivých třídách dle věku dětí a jejich potřeb. Délka podtémat závisela na zájmu dětí. Tematické 
bloky byly ještě doplněny podle potřeby o doplňující programy, projekty a další aktivity. 
          Při tvorbě témat jsme vycházeli ze zkušeností, které jsme získali za několik let práce s dětmi. Vše 
vycházelo z přirozeného vývoje života dítěte předškolního věku. Týdenní přípravy byly v souladu a s 
návazností na Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Využívali jsme přitom veškeré dostupné 
materiály, např. „Barevné kamínky“, „Školka plná zábavy“, „Třída plná pohody“, „ Kafomet“ a další 
zdroje, ať už z dalšího vzdělávání nebo různé metodické pomůcky mateřské školy, které mají p. 
učitelky k dispozici. 
       Skladba jídelníčků pro děti odpovídala požadavkům na plnohodnotnou a vyváženou stravu. Děti 
měly denně na jídelníčku ovoce nebo zeleninu (v podobě salátů nebo tepelně zpracovanou), měly na 
výběr z několika druhů. Obědy i svačiny pro děti byly připravovány především z čerstvých potravin.  
Ve třídách děti měly na určeném místě celý den k dispozici čaj nebo čistá voda, mohly se samy 
kdykoliv napít.  
          Děti si každý týden v pondělí sami chystaly dopolední svačinu a zjistily, že namazaný chléb jim 
lépe chutná.  
         Děti ze tříd Ptáčat a Sluníček opět strávily pěkné společné chvíle ve škole v přírodě. Znovu, již 
pošesté, jsme zvolili penzion Imannuel na Vysočině. Program, který jsme pro děti připravili byl 
zaměřen na pozorování přírody, byl plný her, s plněním zajímavých úkolů a s výletem na Veselý 
kopec. 
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Všichni zaměstnanci obou mateřských škol se snažili po celou dobu školního roku vytvářet klidnou, 
přátelskou a příznivou atmosféru.  Rodiče nových dětí měli možnost využít systém adaptace, mohli 
pobývat s dítětem v MŠ tak dlouho, jak bylo potřeba. 
 
Hodnocení plnění třídního vzdělávacího programu v průběhu školního roku 2018/2019 
Mateřská škola Benešovo náměstí 
Kuřátka – 1. třída/ 26 dětí ve věku od 3 – 5 let/ 

        Adaptace proběhla u většiny dětí bez problémů, velmi brzy si začaly děti hrát ve skupinkách. 
V průběhu září a října jsme se zaměřily na adaptaci dětí, seznámení s prostory MŠ, s pravidly na třídě 
a při pobytu venku. Děti si z domu nosily plyšového medvídka, se kterým jsme pracovaly v průběhu 
celého dne a který nám velmi pomohl se zadaptovat.  
V listopadu, prosinci a lednu jsme děti seznámily s tradicemi Dušičky, Vánoce, oslavy příchodu 
nového roku, Tři Králové. Poprvé jsme se zúčastnily akce pro celou MŠ – sv. Martin, která děti velmi 
bavila, uspořádaly jsme besídku k oslavě Vánoc, s dětmi jsme vyrobily drobné dárečky. Povídaly jsme 
si o zvířatech, která zůstávají přes zimu a která odlétají do teplých krajin a o tom, jak v zimě zvířátkům 
pomáháme. 
V únoru, březnu a dubnu jsme se věnovaly tématům lidské tělo, příchod jara, změnám v přírodě. 
Navštívily jsme zahrádky, pozorovaly jsme kvetoucí stromy a těšily jsme se z prvního sluníčka.  
V květnu jsme si vzpomněli na maminky a na to, proč máme maminku rádi. Společně jsme si užily 
kavárničku, kde jsme mimo krátkého vystoupení maminkám předaly dárečky. První společný školní 
rok jsme zakončily oslavou Dne dětí, několika zajímavými výlety po Pardubicích a užívaly jsme si 
společné chvíle na zahradě MŠ.  
Vzhledem k věku dětí jsme se v průběhu celého roku zaměřily na vytvoření povědomí o základních 
znalostech dětí o přírodě, o člověku. Mezi dětmi byly oblíbené činnosti, které vedly k seznámení 
s lidovými tradicemi – sv. Martin, tradice Vánoc, jara apod. Hojně jsme využívaly pohádek, her, 
různých experimentů, děti pracovaly i ve skupinkách. V příštím školním roce doporučujeme zařadit 
témata se zvířaty, aby je dokázaly lépe zařadit do skupiny. 
 
Motýlci – 2. třída / 26 dětí ve věku od 4 – 5 let/ 

      Adaptace proběhla celkem poklidně. Do třídy nastoupily 4 nové děti, které se bez větších obtíží 
adaptovaly. Mezi novými dětmi je i cizinka mongolského původu, která zvládla adaptaci bez pláče, 
rychle si zvykla na režim MŠ. Ovšem překážkou je jazyková bariéra. Skamarádila se s holčičkou 
Viktorkou (také nová holčička), která ji obtíže pomáhá překonávat. Celkově jsme navázaly na velmi 
dobré vztahy ze třídy Kuřátek (ze kterého děti přecházely). Hry probíhají po celý rok spíše ve 
skupinkách dle sympatií dětí mezi sebou. Převládají hry námětové a konstruktivní. 
Témata jsou zpracována a rozdělena dle jednotlivých ročních období. Jsou rozdělena na jednotlivé 
týdenní bloky. Témata se zabývají především přírodou a věcmi kolem nás. 
V září jsme se zaměřili na vztahy mezi dětmi a jejich adaptaci v MŠ. Na podzim jsme pozorovali 
změny v přírodě a učili se o zvířatech žijících v lese a také o těch, která se stěhují do teplých krajů. 
V prosinci a v lednu jsme se zaměřili na období svátků a našich tradic. Dále jsme se seznámili 
s lidským tělem. Postupně jsme prožili karneval a navštívili pohádkový svět. Na jaře jsme zachraňovali 
naši zem před odpadky, podívali se do cizích zemí a přivítali na světě nová mláďata. Dále jsme se 
zaměřili na rodinu, svátek maminek, dopravní prostředky a také poznali město, ve kterém žijeme. 
Školní rok jsme ukončili povídám si o vodě a seznámením se se zvířaty, která u ní žijí. 
Nejvíce se dětem líbilo téma Lidské tělo. Proto jsme také navštívili výstavu o lidském těle. Dále se 
dětem líbilo téma Třídění odpadu a Cestování do cizích zemí. 
S většinou témat se děti měly možnost seznámit již v odd. Kuřátek. Nové téma pro děti bylo 
Zoologická zahrada, Cestování do cizích zemí. 
Zdá se nám, že všechna témata byla podnětná a děti obohatila. Témata chceme zachovat a rozvíjet u 
dětí další znalosti, které budeme postupně prohlubovat vzhledem k jejich věku. 
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Sluníčka – 3. třída / 26 dětí ve věku od 4 – 6 let/ 

      Adaptace sedmi nových dětí proběhla plynule. Dvě děti byly o jeden rok mladší, u jednoho z nich 
bohužel, adaptace probíhala obtížněji a do konce školního roku dle dohody s maminkou docházel 
pouze dvě dopoledne v týdnu. Mezi novými dětmi byly také tři cizinci, chlapci – americké a srbské 
národnosti, a děvče rumunského původu. Jazyková bariéra se postupně odbourávala, ale stále jsou 
hlavně u chlapců velké mezery v komunikaci v českém jazyce. Nová na třídě byla i učitelka Barbora 
Kaufmanová a v lednu nastoupila učitelka Jana Jílková. 
Témata v průběhu roku jsme se zaměřili především na přípravu pro zdárný vstup do první třídy 
s ohledem na témata v rámci ročních období. Postupně jsme si na podzim osvojovali poznatky o 
přírodě, lese, lesních zvířatech, navštívil nás Martin na bílém koni, v zimě jsme se věnovali vánočním 
svátkům, zimním sportům, řemeslům, lidskému tělu, smyslům, zdraví,  zažili jsme masopustní veselí i 
karneval. V rámci jarních aktivit jsme si připomněli velikonoční svátky a jejich tradice, čarodějnický rej 
i zápis do školy. Věnovali jsme se oblasti bádání a provádění přírodovědných a chemických pokusů. 
Oslavili jsme s maminkami jejich svátek a prohloubili znalosti o rodině. 
Mezi nejoblíbenější témata patřily dopravní prostředky a naše planeta, také vyprávění o historii 
města Pardubic.  
Děti všechna připravená témata zajímala a aktivně se zapojovaly do plnění daných úkolů.  
V příštím roce bychom pro zpestření mohli zvolit téma například co se děje v trávě. 
 
Ptáčata – 4. třída / 26 dětí ve věku od 4 – 6 let/ 

       Třída přestupovala z Motýlků do Ptáčat beze změn. Nová na třídě byla sl. učitelka Dostálová, 
v prosinci nastoupila do kolektivu dětí nové dítě K. Šrámková (OŠD). Děti měly vytvořeny pravidla hry, 
spolupráce i chování z Motýlů a teď jsme je upevňovaly.  
Témata probíhala v součinnosti se ŠVP, IB byly zaměřeny na spolupráci, dovést úkol do konce, ale 
hlavně na prožitek.. K tomu nám velmi pomohly doprovodné výchovné akce (např. Ekocentrum 
Paleta, Uspávání broučků na Kočičím hrádku, Hvězdárna…viz akce pro děti). 
 Na začátku š. roku jsme věnovali dostatek času na pravidla soužití ve třídě, ale vracely jsme se k nim 
v průběhu celého roku. Na podzim jsme pozorovali přírodu, její barevnost, plody, ale i ukládání a 
přípravu broučků a zvířátek na zimu. 
Zimní období jsme začínali adventní dobou, přípravou dárků, výzdoby na vánoce. Adventní zvyky 
jsme vyzkoušeli pokusy. Po vánocích nás čekala již 2. Zimní olympiáda a putování po světadílech. Přes 
pohádky jsme se dostali do karnevalu a už na nás čekalo vynášení Moreny. Na jaře jsme poznávali 
první květiny, pozorovali probouzející přírodu, procvičovali názvy mláďat, ale taky jsme si procvičili 
tradice a zvyky na velikonoce. Důležité téma byl zdravý životní styl, seznámení s Drogerou, 
Čadimůrou a Alkoholínem, hlavně prevence a obrana proti těmto nežádoucím projevům. Hodně 
zajímavého a ještě neprobádaného nám přineslo téma vesmíru, odvětví lidské práce. Konec školního 
roku jsme prožili Týdnem dětí a rozšiřováním poznatků o Pardubicích. 
Náplň témat jsme záměrně volily náročnější, aby odpovídaly nárokům na školáky, ale i mladší dětí 
měli možnost lehčí varianty. Navázaly jsme na poznatky z loňského roku, které jsme upevňovaly a 
prohlubovaly.  
V novém školním roce se zaměříme na EMOCE – naučit se s nimi pracovat, ovlivňovat, ale i o nich 
mluvit a pochopit je. Využijeme k tomu novou didaktickou pomůcku „Ferda a jeho mouchy“. 
 
Mateřská škola Češkova 
Kapříci – 1. třída / 21 dětí ve věku od 4 – 6 let/ 

 

          Velké zlepšení proběhlo u všech dětí. Při stolování, jsou samostatné při přípravě jídla, pití. 
Samy si po sobě uklidí své místo. Při oblékání je zlepšení také, ale je tu stále pár dětí, které jsou 
zvyklé, že je maminka obléká a ještě stále nejsou schopné se převléci. Při hygieně nám dělalo největší 
problém splachování a mytí rukou, neustále to dětem připomínáme. Děti nejsou zvyklé děkovat a 
prosit, ale stále se zlepšovaly, takže v tomto směru si myslím, že to bylo dobré. 
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        Témata byla zaměřena na postupnou adaptaci dětí na podmínky předškolního zařízení, vedení 
děti k samostatnosti, k rozlišování předmětů kolem nás a předmětů denní potřeby, k samostatnému 
mluvenému projevu, k pomoci druhým dětem a k tomu, že všichni jsme kamarádi. 
       Bloky byly zaměřené převážně na přírodu a svět kolem nás.  
Můj nejbližší svět“ – první blok byl zaměřen na adaptaci dětí do MŠ, seznámení se s prostředím MŠ, 
se zaměstnanci, s novými dětmi, hračkami a postupným zvykáním na denní řád v MŠ.  
„Podzimní čas – dětí se seznámily s  podzimní přírodou. V rámci tohoto bloku prožily děti slavnost 
Halloween v MŠ.  
„Zvířátka vypravují“ – v tomto bloku se objevilo téma „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá“ – kdy si 
děti na vlastní kůži zkusily zahrát pohádku a poznaly, jak důležité je si navzájem pomáhat, je to také 
období sv. Martina, kdy se pořádala v MŠ na zahradě slavnost pro rodiče – krátké vystoupení dětí, 
jízda na koni, lampionový průvod a hledání pokladu.  
„Těšíme se na Ježíška“ – blok, který je plný lidových tradic, zvyků, pohádkových příběhů a splněných 
snů. Probíhaly hned dvě akce, „Čertovské dovádění“ – děti v čertovských kostýmech soutěžily o 
sladké odměny, „Vánoční besídka“ – kde vystoupila třída před rodiči, společné poseděli a ochutnali 
cukroví.  
„Výprava do království zimy“ – blok, ve kterém se děti seznámily s příchodem tří králů, poznaly zimní 
období, zimní hry a sporty, seznámily se zvířaty, která u nás přezimují.  
„Karnevalové veselí“ – veselé pohádkové téma, ve kterém si děti připomenuly tradiční pohádky. 
Období masopustu bylo obdobím masek. V MŠ proběhl „karneval“ – děti přišly v maskách a poté 
probíhalo dopoledne plné her, soutěží a tance. Tento blok byl také zaměřen na hudbu a hudební 
nástroje, které děti poznaly, jak z obrázků tak i názorně.  
„Poznávám sám sebe“ – blok, ve kterém se dětí seznámily s částmi lidského těla, prohlížely knihy a 
encyklopedie a dozvěděly se, co všechno můžou udělat pro své zdraví.  
„Jaro ťuká“ – děti se seznámily s ročními obdobími a jejich charakteristikou. Tento blok byl zaměřen 
na příchod jara. V tomto období jsou Velikonoce, kdy se děti seznámily s tradicemi a zvyky, zasely si 
osení, které si odnášely domů. Koncem měsíce se uskutečnilo v MŠ „Dunové čarování“ – kdy děti 
přicházely do MŠ oblečeny jako čarodějnice a čarodějové, celé dopoledne na zahradě probíhaly 
soutěže, úkoly a hry, které byly zakončeny hledáním pokladu a grilováním buřtů.  
„Co děláme celý den“ – blok, ve kterém si děti přiblížily posloupnost dne. Vyráběly dárky pro své 
maminky, které slavily svátek, a pro které nacvičily pásmo písní, básní a říkadel, které jim pak 
předvedly při akci s názvem „Kavárnička pro maminky“. „Výprava po barevné planetě“ – v posledním 
bloku si děti v MŠ oslavily „svátek dětí“ – dopoledne plné her, soutěží a sladkých odměn. Zopakovaly 
si roční období a společně se připravily na letní prázdniny. 
 Nové téma Hrajeme si s Kašpárkem“ seznámilo malé děti s prostředím MŠ a s novými spolužáky. 
Maňásek Kašpárka jim pomohl překonat adaptační období. Velmi oblíbené bylo téma „O posledním 
jablíčku“ – děti se seznámily s ovocem, které se sklízí na podzim, vyrobily si ovocné špízy, ochutnaly 
ovoce, poznaly je podle hmatu a chuti, vyrobily si barevného jablíčko, prohlédly si knihy, naučily se 
nové písně a říkadla. Téma bylo rozvrženo na 14 dní. Téma “Na Sv. Martina“ seznámilo děti 
s legendou O Sv. Martinovi, vyrobily si papírového koně, projely se na živém koni na hřišti ZŠ 
Waldorfská a hledaly poklad na školní zahradě. Další velmi oblíbené témata byly „Než přijdou 
vánoce“, „Vánoční zvoneček tiše zvoní“ – děti se seznámily s vánočními tradicemi a zvyky, upekly si a 
ozdobily perníčky, učily se vánoční písně a koledy, které pak předvedly rodičům na vánoční besídce. 
Děti prožily v MŠ rozdávání dárků, kdy každou třídu navštíví Ježíšek. „ Voda a život v ní“ – děti se 
seznámily s vodním světem, co žije v rybníce a u rybníka, s pojmy řeka, moře, potok. Ve dvojicích děti 
pracovaly s temperovou barvou – rybník s rybičkami.  
„Pohádková klubíčka“ – v tomto tématu se objevily pohádky, které děti už dobře znají  
„O Červená karkulce“, „O perníkové chaloupce“, O Budulínkovi“ – děti si samy vyzkoušely vžít se do 
postav z pohádek a zahrát si pohádkové postavy. Zpívaly se písně z pohádek, děti se seznámily 
s jednotlivými postavami z jednotlivých pohádek, vybarvily si omalovánky, vyrobily si perníčky. 
Téma „Zvířata v zimě“ – v tomto tématu děti poznaly život zvířátek v zimě. Prohlížely si různé knihy, 
encyklopedie, časopisy a obrázky, dozvěděly se, kde zvířátka přečkávají zimu nebo spí. Stavěly jsme 
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domečky, krmelce a krmítka pro zvířátka, naučily jsme se nové písně a básně k tématu. „Moje tělo a 
zdraví“ – téma děti velice bavilo, dozvěděly se spoustu nových informací o svém těle, prohlížely si 
knihy a encyklopedie, seznámily se s tím, co je pro naše tělo zdravé a co ne. Nejoblíbenější činností 
bylo sestavování lidského těla na maketě s vnitřními organy. Téma trvalo 14 dní. 
„Dopravní prostředky“ – téma, ve kterém se děti učily základům silničního provozu, jak se chovat při 
přecházení silnice nebo při jízdě na kole. Naučily se základní dopravní značky, dozvěděly se, které 
dopravní prostředky jezdí po silnicích, které létají, nebo plují na vodě. Naučily se písně a básně 
k tématu, vyrobily si semafor. 
           Témata, která byla málo zajímavá, byla v předchozích letech vyřazena. Jen témata „ Já a moje 
školka“, „Kouzelný les“, „Huboval vrabčák na zimu“, „Povolání“, „Moje město a země“ v tomto roce 
nebyly z důvodu delšího trvání ostatních témat.  
Téma „Plody podzimu“ bylo nahrazeno tématem „Halloween“, jinak vše zůstává stejné. 
 
Delfínci – 2. třída / 20 dětí ve věku od 3 – 4 let/ 
 
           Děti mají zažité zdvořilostní návyky – umí poprosit, poděkovat, zdraví při vstupu do třídy a loučí 
se když odcházejí. Samostatně si chystají svačiny a přinášejí si oběd. Své místo si po jídle uklidí – 
odnesou nádobí, zasunou židli. Umí si samostatně dojít na záchod, použijí toaletní papír a umyjí si po 
toaletě ruce. 
           Témata byla převážně zaměřena na roční období, tradiční svátky, na živou a neživou přírodu. 
V září se jednotlivé bloky snažily o postupnou a nenásilnou adaptaci dětí na nové prostředí třídy a 
nové paní učitelky. V říjnu dětí rozlišovaly a poznávaly ovoce a zeleninu, pekly štrůdl, poznávaly 
podzimní přírodu a oslavily svátek s tím spojený Halloween. Listopadové bloky se seznámily děti 
s lesními zvířaty, jejich ukládání k zimnímu spánku, s lesem a jeho vegetaci, s podzimní přírodu, která 
bude v zimě odpočívat. V prosinci děti oslavily společně s rodiči nejkrásnější svátek v roce – „Vánoce“ 
– připravily si pro své rodiče drobné dárky, upekly perníčky, vyrobily si čerty a Anděly a Mikuláše. 
V lednu si zahrály na tři krále, seznámily se se zimními sporty a s péčí o zvířátka v zimě. V únoru 
oslavily karneval a masopust. Seznámily se s tradicí masopustních pochůzek a maškar u nás.  
Březnové bloky byly oslavou jara, jarní přírody, jarních květin. V dubnu se slavil jarní svátek – 
Velikonoce. Pozorovaly se živá mláďata v MŠ, čarovalo se na školní zahradě. Květnové bloky 
seznámily děti s rodinou, jejími členy, s prací a povoláním jednotlivých rodičů, s oslavou Dne matek, 
červnové bloky byly zaměřeny na naši planetu zemi, jednotlivé světadíly, na ČR a Sluneční soustavu, 
léto a letní počasí. 
        Oblíbená témata: Ježci, Vyletěl si pyšný drak, Co umí vítr a déšť, Na sv. Martina, Čerti tropí 
čertoviny, Těšíme se na Vánoce. 
         Témata z předchozích zážitků dětí:  Máme ve školce karneval, Lesní zvířátka, Zimní radovánky, 
Vánoční zvoneček tiše zvoní, Huboval vrabčák na zimu, Z pohádky do pohádky, Jarní tání. 
          Nejvíce děti bavila tato tématy: Halloween, Vánoční zvoneček tiše zvoní, Čerti tropí čertoviny, 
Z pohádky do pohádky, Máme ve školce karneval, Velikonoce, Čarování na školní zahradě, Moje 
maminka má svátek, Děti naší planety země. 
           Všechna témata vycházela ze zájmu dětí a bavila je. Budou změněny jen jednotlivé hry a 
činnosti v tématech, aby se děti téma opět zaujalo. 
            Příští školní rok se zaměříme více na téma s dopravní tematikou – „Pozor děti červená, Cesty 
po naší vlasti.“ 
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Co se nám povedlo 
Jak pomáháme a myslíme na druhé, ale i na sebe 
 
Nadále jsme s rodiči aktivně sbírali víčka a zasílali potřebným, zejména rodinám s postiženými dětmi. 
Museli jsem víčka nabídnout jiné rodině, protože zájem není již tak velký, jako v minulých letech. 
 
Sbírali jsme i plastové lahve, v rámci soutěže s firmou Odpady, služby města a umístili jsme se na 16. 
místě. I když každým rokem se umístíme na nižším místě, je tato aktivita přínosná a děti tak vědí, že 
je potřeba třídit odpady. 
 
Podpořili jsme s dětmi osoby a zejména děti s autismem v rámci „Modrého dne“ a to modrým 
oblečením, výzdobou oken modrými balónky a účastí v průvodu městem. 
Povídali jsme si o lidech, kteří neumějí komunikovat stejně jako my. 
 
I letos jsem nabídli rodičům drobné dárky od společnosti  Sidus a finanční částka vybraná za dětský 
náramek „ Louka“ a knížky „ barevný rok“ od nadace Fond Sidus, putovala do onkologické nemocnice 
v Praze. 
 
Opět jsme potěšili babičky a dědy v domově důchodců U Kostelíčka a na Dubině, kam pravidelně na 
jaře a před Vánoci míří děti z obou škol s písněmi a tanečky. Letos jsme si s sebou vzali elektronické 
piano, abychom si spolu se seniory mohli zazpívat jejich známé lidové písně. Tato akce se nikdy 
neobejde bez slz. 
 
Již potřetí za námi přišly studentky z lékařské fakulty – stomatologie, které nám vysvětlily jak a proč 
si máme čistit zoubky, techniku čištění a důsledky špatného vyčištění zoubků. Dětem se program moc 
líbil. 
 

Závěr pro další školní rok  
objednat opět program „Zdravá pětka“ na podporu zdravého životního stylu 

 
Úspěchy v soutěžích 
 
Letos jsme zaslali obrázky do soutěže Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje. Úspěch jsme 
ale neměli. MŠ Češkova zaslala obrázky do soutěží „Příroda kolem nás“ a Barevné střípky“, ale ni 
v těchto soutěžích jsme neuspěli. 
 
Sportovní soutěž v atletice, na kterou se připravovaly děti z Ptáčat a Sluníček, přinesla letos lepší 
místo než loni. Umístili jsme se na 4. místě. Sportovní klání bylo mezi mateřskými školami z Pardubic.  
Jelikož jsem na první stanoviště šli jako první, děti poctivě dodržovaly pravidlo / chůze s kelímkem 
mezi metami/, bohužel ostatní družstva již s kelímkem běžely a tím jsem přišly o cenné minuty. 
Důležité ale bylo, že děti měly ze soutěžení radost a dárek, který získaly je těšil nejvíce. 
 
Opět se našich 6  děti ze třídy Ptáčat přihlásilo do soutěže „Logická olympiáda“ , bohužel zpětnou 
vazbu z této soutěže nemáme. 
 
Naše spolupráce s rodiči 
 

Mezi oběma školami a rodiči dětí jsou nastavena pravidla vzájemného soužití a spolupráce. 
Rodiče se zapojovali do života školy vlastní účastí přímo ve třídách. Na vytváření příznivých podmínek 
každodenního života v MŠ se podíleli i rodiče dětí a to nejen radou, ale i pomoci zručných tatínků. Při 
denním kontaktu si mohli vyměňovat zkušenosti, názory a projednávat individuální záležitosti a 
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problémy spojené s výchovou jejích dětí. Důslednost a jednotné výchovné působení školy a rodiny 
byly základním předpokladem harmonického rozvoje dětské osobnosti, proto jsme kladli na fungující 
spolupráci mezi mateřskou školou a rodiči dětí velký důraz. V rámci adaptačního programu byla 
rodičům umožněna přítomnost ve třídě. Nejen v tuto dobu, ale kdykoliv, během jejich školní 
docházky mohli přijít a účastnit se každodenních činností. /po dohodě s třídní učitelkou/. Rodiče byli 
pravidelně informováni o všem, co se v mateřské škole děje prostřednictvím informační tabule ve 
vchodu vestibulu, na třídní schůzkách a na webových stránek školy. Na základě předběžné domluvy 
byla možná individuální konzultace s třídními učitelkami a s ředitelkou školy. Během školního roku 
byly podle možností a aktuální nabídky organizovány některé společné akce s rodiči - „Tvořivé 
dílničky“, které proběhly na podzim, na jaře a před Vánocemi, „Adventní posezení“ „ Kavárničky pro 
maminky“ a „Rozloučení se školáky“.  

Letos jsme nezapomněli na tatínky a jejich svátek. Třída Ptáčat si s táty, dětmi a paní učitelkami 
vyjela na kolech na Kunětickou horu. 

Vždy nás těší, když rodiče přijdou a pochválí nás, protože pochvala a ocenění je pro nás pedagogy 
to nejcennější a motivující. 
 
 
Projekty školy 
 

Škola plná zdraví 
Obě školy se opět zapojily do projektu „ Škola plná zdraví“ pod záštitou firmy Bonduelle . Děti se 
tímto projektem opět motivovaly ke zvýšení konzumaci zeleniny, a to formou razítek „Bondíků“, za 
které v závěru školního roku získaly drobné dárky, které nám zasílá firma Bonduelle. 
 
Medvídek Nivea 
Projekt podporuje u předškolních dětí individuální rozvojové možnosti a pomocí her a smysluplně 
navozených tvořivých činností nenásilně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení. Je zpracován ve 
spolupráci s odborníky v oblasti předškolní pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze.  
Tento projekt probíhal ve třídě Sluníček, kdy děti dostaly zdarma pracovní sešity, které  využívaly pro 
daná téma v rámci TVP a plnily nesčetné množství úkolů. Úkoly,  zejména tvořivého rázu, plnily i 
doma, ve spolupráci s rodiči. Tím si nenásilnou formou zvykaly na práci, které je čeká v základní škole. 
V rámci projektu děti dostaly i výukové materiály, které využívali paní učitelky při vzdělávání dětí. 
Pro příští školní rok se do projektu přihlásily děti z Ptáčat.  
 
Děti na startu 
Tento projekt na podporu pohybových aktivit dětí je projekt celostátní všeobecné pohybové přípravy 
dětí předškolního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, 
rychlosti a síly. Děti z obou škol plnily v průběhu školního roku jednotlivé pohybové činnosti, z oblasti 
atletiky a gymnastiky. Nejvíce se dětem líbí cvičení v jednotných trikách s logem projektu. 
 

Závěr pro další školní rok  
Zapojit se do pohybového programu „ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, kterou pořádá 
společnost Česká obec sokolská. 
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    V oblasti údržby a vybavenosti se na školách podařilo ve šk. roce 18/19 realizovat: 
 
MŠ Češkova 
 
                  Mateřská škola je po stránce materiální i stavební po letech ve vynikajícím stavu. Od roku 2005, kdy 
byla přiřazena pod MŠ Benešovo, jako odloučené pracoviště, se opravilo a zrekonstruovalo téměř vše, od 
výměny oken, novou fasádu a střech na obou budovách, přístřešcích nad vchody, obložení schodů, pokrytí 
verandy, přes výměnu lina a přestavbu sociálních zařízení. Ve třídách je nový nábytek, stoly a židličky pro děti.  
Na obou zahradách jsou téměř nové průlezky a herní prvky, obložené a zakryté pískoviště a květinová zahrada 
zde rozkvetla k úžasu nás všech i rodičů. 
        Vnitřní vybavení nábytkem a hračkami je již dostačující a  děti mají ke své hře nejen mnoho her 
konstruktivních a didaktických, ale i počítačový koutek a interaktivní tabuli. Pro námětové hry jsou v obou 
třídách nové dětské kuchyňky a relaxační koutek. 
Letos jsme natřeli všechny herní prvky na zahradě, upravily květinovou předzahrádku a vykácely dva suché 
stromy. V srpnu se škola nově vymalovala. 
Pro zaměstnance se v srpnu vyrobily na zakázku nové zamykatelné skříně pro uložení oděvů a osobních věcí. 
 
MŠ Benešovo 
      Vnitřní vybavení na této škole je také ve velmi dobrém stavu. Bohužel je stále ve špatném stavu celková 
elektro instalace. 
     Letos se vybudovala na zahradě školy nová pirátská chýš a nové šesti metrové prolézací velké letadlo se 
skluzavkou, na zahradě vyrostly dvě dřevěné týpí, na které se ušily pokrývky a děti si v nich rády hrají.  
Vzhledem k opotřebení a bezpečnosti dětí se vyrušil proutěný labyrint a nahradil se „ Bludnými kořeny“ a 
lávkami pro pohybovou obratnost dětí. 
Natřeli jsme střechy domků a malé domky pro námětovou hru.  
Renovovalo se brouzdaliště, nahradilo se novým plastovým bazénem s novou Smart okolní plochou / náhrada 
za dlažbu/. V rámci obnovy se vyvedla voda a odpady k novému kamennému pultu pro pitný režim a mytí 
rukou. Tato investice stála školu 226.000,- Kč 
      Do kuchyně se zakoupila nová průmyslová myčka, vyměnily se v přípravných kuchyňkách pracovní desky a 
pořídily se nové skříňky pro uložení košů do myčky, skříňka pro uložení mycích prostředků a police na 
mikrovlnnou troubu. Tato výměna včetně myčky stála 100.000,- Kč      
      

Závěr pro další školní rok  
Spolu se zřizovatelem pořídit do MŠ Benešovo klimatizaci a to vzhledem k velkému teplu ve 
třídách, kde se dá větrat pouze okny a v době května – srpna je ve třídách přes 30 stupňů. 

 
        

                               3.    Koncepční záměr pro školní rok 2019/2020 
 
        V letošním roce se opět zaměříme, a to zejména při překrývání učitelů při řízený činnostech, na 
skupinovou práci, skupinky budou cílené na didaktické hry, hry rozvíjející logické myšlení a kritické 
myšlení a kooperaci mezi dětmi.  Při řízených činnostech se učitelé zaměří na vytvoření center pro 5 -
7 dětí, kde děti budou pracovat pod vedením obou učitelů na úkolech zaměřených na samostatnost, 
matematickou a čtenářskou gramotnost a vzájemnou spolupráci.  
       Práce ve skupinách se učitelům osvědčila a to zejména ve třídě Ptáčata a Sluníček, kde byly děti 
s povinnou školní docházkou. S touto metodou pracovala i třída Motýlků, která postupně skupiny 
navyšovala , ze dvou na tři. 
 
       Vzhledem k novému financování a zkušebnímu roku, škola získala navýšení pedagogů a tak 
mohou pracovat od šk. roku 19/20 s dětmi v MŠ Češkova na každé třídě dvě učitelky, které se budou 
střídat ve dvou třídách tak, jako v MŠ Benešovo / 14 denní cyklus služeb/. Byla to jedna ze dvou 
slabých stránek školy a to dle zjištění ČŠI, kterou školu navštívila v měsíci únoru, ale bohužel se může 
realizovat až nyní, po změně PH Max. 
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Motto pro nový školní rok 2019/2020 
 

„Učit lze slovy, vychovávat pouze příkladem“ 
 

 
 

                             
                     
                                           
 

4)   Organizace školního roku 2018/2019 
 
 
A)  Pedagogická část 

Provozní doba MŠ Benešovo a MŠ Češkova 6,30 – 16,30 
4.1. Počty dětí 
4.1.1.Počet dětí v MŠ Benešovo  zapsaných k 1.9.2018 

 

Počet dětí k 1.9. Celodenní docházka Z toho nepravid. doch. Z toho pozdější nástup    

- 3 leté děti 3 0 0 

  3 leté 22 0 0 

  4 leté 44 0 0 

  5 leté 28 0 0 

  6 leté = OŠD 7 0 1 

Celkem dětí   104 0 1 

 
Průměrná docházka v jednom dnu  = 76 dětí  
Nástup do ZŠ =  34 dětí 
Celkem odešlo k 31.8: = 37 dětí 
OŠD pro rok 2019/2020 = 2 děti 
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4.1.2.Počet dětí v MŠ Češkova zapsaných k 1.9.2018 

 

Počet dětí k 1.9. Celodenní docházka Z toho nepravid. doch. Z toho pozdější nástup    

- 3 leté děti 6 0 3 

3 leté 9 0 0 

4 leté 11 0 0 

5 leté 10 0 0 

6 leté = OŠD 5 0 0 

Celkem dětí 41 0 3 

 
Průměrná docházka v jednom dnu = 31 dětí   
Nástup do ZŠ =  13 dětí 
Celkem odešlo k 31.8. = 17 dětí 
OŠD pro rok 2019/2020 = 2 děti 
 

Přijímací řízení na nový školní rok 2019/2020 v obou školách bylo opět dle nových pravidel a to 
formou webové aplikace magistrátu, MŠ Benešovo přijala celkem 37 dětí a MŠ Češkova 17 dětí. Obě 
školy jsou naplněné do své kapacity. 
 
4.2. personální obsazení 
4.2.1. Pedagogové MŠ Benešovo 
 
       Ve školním roce 18/19 ve škole pracovalo - 9 pedagogů a 1 školní asistenti z dotací EU s úvazkem 0,3  
z 9 pedagogů je ředitelka a vedoucí učitelka. Jedna učitelky odešla na MD, jedna do starobního důchodu a 
k 27.8. odešla paní učitelka za prací do USA.  
Pedagogové se střídali v přímé práci s dětmi ve čtrnáctidenním cyklu / ranní, odpolední / 
        Většina pedagogů jsou plně kvalifikovaní pro svou práci v mateřské škole, pouze paní učitelka na zkrácený 
úvazek, která je zároveň i školní asistentkou nemá předepsanou kvalifikaci, ale od září nastupuje na dálkové 
studium střední předškolní pedagogiky do Obrataně. Úvazky mají 1,0, nekvalifikovaná 0,585. 
Vzdělání pedagogů -  SPgŠ a VOŠ. 
 

 
4.2.2. Pedagogové MŠ Češkova 
 
           Ve školním roce  18/19 v této MŠ pracovaly 4 pedagogové - z toho je 1 vedoucí učitelka a jedna učitelka 
jako školní asistent na úvazek 0,3 a zároveň pracovala jako nekvalifikovaný pedagog s úvazkem 0,24  a od ledna 
2019 s úvazkem 0,5, od září také nastupuje na dálkové studium střední předškolní pedagogiky do Obrataně.  
        Při práci s dětmi se učitelé střídali v třítýdenním cyklu /na ranní, středové a odpolední služby. 
Vzdělání pedagogů - SPŠ, VOŠ, VŠ - Magisterské studium - předškolní pedagogika 
 

 

4.2.3. Provozní zaměstnanci – obě MŠ a ŠJ 
 
Všechny pracovnice mají pro svou práci předepsanou kvalifikaci a pracují kvalitně a ochotně. 
Provozní zaměstnanci z obou škol, zejména školnice a uklízečka vypomáhají pí učitelkám při práci s dětmi – při 
podávání jídla, strojení, při saunování a při výzdobě chodeb školy, v obou školách se provozní zaměstnanci 
s ochotou účastní všech akcí pořádaných mimo jejich pracovní dobu na všech akcích s dětmi a rodiči. 
Organizace dovážení jídla do MŠ Češkova proběhlo opět bez problémů. 
Provozní zaměstnanci v MŠ Benešovo =  2 / školnice, uklizečka / 
Provozní zaměstnanci v MŠ Češkova   =  1 / školnice / 
Pracovnice ve školní jídelně                  =  4 / vedoucí školní jídelny, hl. kuchařka, pomocná kuchařka,  
                                                                      pracovnice na mytí nádobí - úvazek 4 hod / 
Zaměstnanci ve výdejně MŠ Češkova  =  1  / úvazek 3,1/4 hod denně / 
Celkem pracovnic v provozu            = 8, z toho 1 pracující důchodkyně 
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4.3. Zájmové činnosti – nadstandardní aktivity pro podporu talentu dětí 
 
4.3.1. MŠ Benešovo 
 
          Zájmové činnosti - nadstandardní aktivity pro talentované děti – angličtina, tenis, keramika 
           Ve šk. roce 18/19 opět mateřská škola nabídla rodičům a jejich dětem intenzivní výukové bloky  
angličtiny, a to 1y týdně od 7,45 – 9,45 hod - pro tři třídy. Výuka spočívala v bilingvní metodě / to co se 
probíralo v českém jazyce v rámci třídních tématických bloků se děti učily v anglickém jazyce formou her, písní a 
říkadel. Lektorky navazovaly na znalosti dětí z předcházejícího školního roku a jejich znalosti tak 
prohlubovaly. Letos jsme nebyli s touto výukou spokojeni, zejména ve třídě Ptáčat a Sluníček. Lektor z Mexika 
si s dětmi pouze hrál a znalosti dětí byly malé, teprve po odchodu pana lektora ho nahradila nová učitelka a 
výuka se zlepšila.  
         Od nového školního roku jsme oslovili novou lektorku pro výuku angličtiny, která již u nás pracovala. 
Angličtina bude probíhat v odpoledních hodinách. 
            O sportovní činnost „Tenisovou školičku“ není již velký zájem, ale i tak se kurz naplnil na 14 dětí. Tato 
sportovní aktivita byla vyučována pod vedením tenisového trenéra na kurtech pod Vinicí, letos už jen od dubna 
do června. 
Angličtina a tenis byl v režimu přenesené odpovědnosti za děti na firmu, která za aktivitu vybírá od rodičů 
peněžitou částku.           
 
          Děti ze třídy Sluníček a Ptáčat navštěvovaly celoročně – předplaveckou výuku v Pardubickém plaveckém 
areálu, kam děti chodily rády a s výukou jsme byli spokojeni. 
 
Od října 2018 se opět všechny děti začaly saunovat ve vlastní sauně, v zadní části budovy. 
 
Od ledna jsme oslovili lektorku na keramiku, paní Kudrnovou a ta zahájila keramický kurz pro dvě skupiny po 12 
dětech. O keramiku byl velký zájem a výrobky o zájmu a nadšení dětí vypovídaly. Pro příští rok plánujme 
keramiku již od října v odpoledních hodinách, aby nedocházelo k narušování dopoledního vzdělávání dětí. 
 
 

                                              MŠ Benešovo  šk.r. 2018/2019 
Nadstandardní aktivity  

 
Kroužek 
frekvence 

Počet 
přihlášených dětí 

Počet lekcí Průměrná 
docházka 

Náklady  

Angličtina – 
Motýlci 
1xTýdně 2 hodiny 

17 31 13,5 1.600,- /dítě 

Angličtina – 
Sluníčka 
1xTýdně 2 hodiny 

12 31 9 1.600,- /dítě 

Angličtina – 
Ptáčata 
1xTýdně 2 hodiny 

13 31 11,4 1.600,- / dítě 

Tenisová školička 
1x týdně/ 1 
skupiny/ 

1.odd. – 2 děti 
2.odd – 5 dětí 
3. odd. – 3 děti 
4. odd. – 4 děti 

8 9,6 450,-/dítě 

Plavání 3. odd. 
 

20 10 15,7 1100,-/dítě 

Plavání 4. odd. 
 

25 10 16,9 1100,-/dítě 

Sauna 1. odd. 
 

26 13 15,6 20,-/dítě 1 lekce 
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Sauna 2. odd. 
 

26 16 19 20,-/dítě 1 lekce 

Sauna 3. odd. 
 

21 19 13 20,-/dítě 1 lekce 

Sauna 4. odd. 24 19 16 20,-/dítě 1 lekce 

Keramika 1. 
skupina 

3.odd. – 8dětí  
4.odd. – 7dětí         

9 13 650,-/dítě 

Keramika 2. 
skupina 

1.odd. – 4 děti 
2.odd. – 6 dětí 
3.odd. – 3 děti 
 

9 13 650,-/dítě 

 

            Hodnocení a možná zlepšení v jednotlivých nadstandardních aktivitách 
 

Komentář  : hodnocení – grafomotorické chvilky 3. třída , návrhy možných změn, doporučení 

Grafomotorické chvilky jsme měli každé 14 dní, rozcvičení rukou uvolnění zápěstí. Důraz na správné 
držení tužky. Doporučuji cviky nejprve ve vzduchu potom na velký formát s motivační básničkou. 
 

Komentář  : hodnocení – grafomotorické chvilky 4. třída , návrhy možných změn, doporučení 

Grafomotorické cviky jsme zařazovaly podle doporučení, minimálně 2x do měsíce. Vždy jsme 
postupovaly od rozcvičení horní končetiny, vyzkoušení na velkém formátu až po indiv. pracovní list. 
Změny nenavrhujeme. 
 

Komentář  : hodnocení – plavání 3. třída , návrhy možných změn, doporučení 

Plavecký výcvik proběhl bez větších problému, většina dětí strach z vody překonaly. Od poloviny 
kurzu výcvik probíhal ve velkém bazénu – dětem se velice líbilo. Nadále doporučuji. 

 
Komentář  : hodnocení – plavání 4. třída , návrhy možných změn, doporučení 

Plavecký výcvik je veden školenými instruktory, většina dětí překonala strach z potopení hlavy, 
polovina zvládla plavání v hloubce s pomůckou. Změny nenavrhujeme. 
 

 
Komentář  : hodnocení – sauna 3.+ 4. třída , návrhy možných změn, doporučení              

Sluníčka 

Na děti měla velmi pozitivní dopad jak na fyzickou tak i psychickou stránku dětí.fungovala jako forma 
odpočinku a relaxace. Snížila se nemocnost dětí. V době odpočinku hry, povídání a opakování písní a 
básniček. Nadále velice doporučuji.  
Ptáčata 

Saunu hodnotíme velice pozitivně. Děti mají vytvořené správné návyky již z motýlků, saunování i 
otužování mají rády, dokáží se saunovat bez povídání, hry jsou zařazovány mimo saunu. Změny 
nenavrhujeme. 

 
Komentář  : hodnocení – sauna 1.+ 42 třída, návrhy možných změn, doporučení              

Kuřátka 

Děti si na pobyt v sauně brzy zvykly a nadšeně se těšily na čtvrteční dopoledne. Bylo by dobré 
ponechat opět celé dopoledne třídě Kuřátek. Jednak nejsou tak zdatné v sebeobsluze jako starší 
děti, ale všechny fáze saunování probíhají klidně, pohodově.  
Motýlci 
Děti mají saunování velmi rády. Do sauny se těší a mají o ni velký zájem. 
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4.3.2. MŠ Češkova 
 
   Od října na této škole pracovaly děti v nadstandartních aktivitách, které byly pro děti od 4 – 6 let. 
Kroužky byly v době dopoledních a odpoledních hodinách  - cvičení na míčích, výtvarný kroužek, logopedie a 
pohybová školička. 
Keramika v Ráji / externí lektorka/se letos opět uskutečnila.  
Od října začala logopedická prevence, kterou zajišťovala hlavní učitelka na této škole. Cvičení na míčích a 
výtvarné aktivity vedou také kmenové učitelky. Výtvarný kroužek byl bohužel velmi málo, jelikož paní učitelka 
byla dlouhodobě nemocná.  
Doporučení – příští rok kroužek výtvarný a cvičení na míčích zrušit. Cvičení na míčích nechat volně a to 
v odpoledních hodinách dle zájmu dětí, jelikož narušovaly průběh odpoledních her dětí. / přes třídu přecházely 
děti do kmenové šatny/. 
Kurz plavání probíhal v pardubickém plaveckém areálu, kam děti chodily rády a s výukou jsme byli velmi 
spokojeni. 
Pohybová školička / externí lektoři/– probíhala v nafukovací hala na Dukle s trenéry FK Pardubice.  
Tuto aktivitu paní inspektorka doporučila zrušit, ale jsme toho názoru, že zejména sportovní aktivity jsou pro 
děti přínosem. Jelikož jsou ve škole malé prostory a tento druh pohybové činnosti v tak velkém prostoru a 
s velkým množství náčiní je ideální a to i proto, že měly možnost cvičit v hale i rodiče s dětmi. 

 

                                                    MŠ Češkova šk.r. 2018/2019 
Nadstandardní aktivity  
 

Kroužek 
frekvence 

Počet přihlášených 
dětí 

Počet lekcí Průměrná docházka Náklady 

Cvičení na míčích 
1x týdně 

10             15 8 0 

Logopedické 
chvilky 
1x týdně 

14 24 11 0 

Výtvarný 11 6 9 0 

Plavání 
1x týdně 

20 10 18 1100,- 

Pohybová školička 
1. pololetí 

16 13 12 780,- 

Pohybová školička  
2. pololetí 

10 13 9 780,- 

 

Komentář  – hodnocení cvičení na míčích – všeobecně, možné změny, návrhy: 

Cvičení na míčích bylo zahájeno 17. 10. 2018. Cvičení probíhalo každé úterý od 15:00 hod. do 15:30 
hod. pod vedením Kateřiny Pečinkové Dis. Na cvičení bylo přihlášeno celkem 10 dětí. 
 Hlavním cílem cvičení bylo vést děti ke správnému držení těla, správnému sedu na míči, správnému 
dýchání a sladění pohybů s hudbou. Většina dětí zvládla jednoduché sestavy cviků.  
Závěr: Cvičení probíhá v odpoledních hodinách v 1. třídě. Rodiče, kteří si vyzvedávají děti dříve, 
narušují průběh cvičení. 
 

Komentář  – pohybová školička na Dukle – všeobecně, možné změny, návrhy: 

Kroužek začal 8.10. 2018. Probíhal každé pondělí od 10:15 do 11:00 hod., pod vedením trenéra 
Ondřeje Tichého a 4 mladých fotbalistů, ve sportovní hale na Dukle. Na kroužek se přihlásilo celkem 
16 dětí v 1. pololetí a 10 dětí ve 2. pololetí z obou tříd. Velké prostory v hale na Dukle jim 
umožňovaly velké pohybové vyžití. 
Závěr: 7. 6. 2019 proběhlo sportovní dopoledne pro všechny děti z MŠ Češkova v ZŠ Ohrazenice pod 
vedením pana trenéra Tichého a vybraných žáků ze ZŠ Ohrazenice.  Kroužek pohybová školička bude 
nadále v MŠ probíhat, ale v odpoledních hodinách. 
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Komentář  – hodnocení plavání – všeobecně, možné změny, návrhy: 

Plavecký kurz byl zahájen 14. 2. 2019 v Aquacentru Pardubice. Měl celkem 10 lekcí, které se konaly 
ve čtvrtek od 9:45 hod. do 10:30 hod. Na plavání se přihlásilo 20 dětí z 1. třídy a 2. třídy. Na plavecký 
kurz svážel děti autobus.  Doprovázely je dvě paní učitelky.  Kurz byl ukončen 25. 4. 2019. 
Dětem se věnovali dva plavčíci, kteří pro ně připravovali vždy nový zajímavý program motivovaný 
básněmi.  Každá hodina plaveckého kurzu byla pro malé plavce zajímavá a přínosná. Na závěr 
obdržely děti z plaveckého kurzu Mokré vysvědčení a medaili. 
Závěr:  Příští školní rok 2019/2020 se bude pro děti plavecký kurz opět zajištěn. 
 

Komentář  – hodnocení logopedických chvilek – všeobecně, možné změny, návrhy: 

Logopedické chvilky byly zahájeny 2. 10. 2018 Probíhaly každou středu od 12:30 hod.  
do 13.30 hod. pod vedením paní uč. Mgr. Marcely Hrušové. Kurz navštěvovalo celkem 14 dětí, které 
mají problémy s výslovností hlásek. Dětem byla věnována individuální péče  
při rozvíjení motoriky mluvidel, rozvíjení fonematického sluchu, upevňování stereotypu nosního 
dýchání a rozvíjeni pohyblivosti čelistního kloubu. 
Závěr: Došlo k zlepšení celkového stavu mluvidel u všech dětí, které navštěvovaly logopedické 
chvilky. U většiny dětí, které jdou do školy, byly ve spolupráci s klinickým logopedem navozeny 
špatně vyslovované hlásky. 

 
Komentář  – hodnocení výtvarného kroužku– všeobecně, možné změny, návrhy: 

Výtvarný kroužek byl zahájen 11. 10. 2017. probíhal 3 krát do měsíce v pondělí od 14:45  
do 15:30 pod vedením paní učitelky Hany Čeřovské. Kroužek navštěvovalo celkem  11 dětí z 1. třídy. 
Závěr: Kroužek se konal pouze šestkrát z důvodu časté nemocnosti paní uč. Čeřovské. 

 
4.4.1.  Akce v MŠ Benešovo 18/19 
akce s dětmi společné ve všech třídách  / výlety, exkurze, akce v MŠ  / MŠ Benešovo /  
 
Akce s dětmi 
Výlety, exkurze,  

sledované období 
            datum 

          hodnocení akce 

Oční screening září Rodiče přivítaly tuto možnost 

Oslavy  Sv. Martina listopad Velmi očekávaná akce, všichni se na ni těšíme 

Vlet na vánoční zámek 
Žleby 

listopad Moc pěkně přizpůsobený program 
předškolnímu věku, sladká odměna na závěr. 

Mikulášská nadílka v MŠ prosinec Děti mají možnost ohodnotit své správné x 
nesprávné chování, mikulášský balíček 

Ježíšek v MŠ prosinec Den vánočních tradic, hostina, dárky 

Maškary v MŠ únor Karnevalový den plný her, tance, pohyb. 
disciplín 

Zubní prevence březen Děti se seznámí se správnou technkou čištění 
zubů 

Vynášení Morany březen Vyhánění zimy a přivolání jara – vycházka 
k Chrudimce a vhození Morany do vody. 

Rej čarodějnic a čarodějů duben Tanec, stanoviště s úkoly, zpívání 

Výlet  
1.a 2.odd. ZOO Dvůr 
Králové 
3.a4.odd. Dinopark Praha 

květen Místa výletu jsou přizpůsobena počasí a 
věkové skupině 

Týden dětí 
Sportovní dopoledne 
Závody koloběžek 

červen Stanoviště s úkoly, starší děti pomáhají 
mladším v jejich zvládnutí 
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Výlet parníkem červen Plavba přes plavební komoru. Děti poznávají 
způsob cestování ve svém městě. 

Fotografování Vánoce, Den matek, 
závěr roku 

Požadavek od rodičů – umožňujeme i 
sourozence 

 
Komentář  – hodnocení společných akcí – všeobecně, možné změny, návrhy na další akce: 

Akce jsou plánovány rovnoměrně na celý školní rok, mají již svou tradici, proto nespatřujeme důvod 
ke změnám, tak jak nám bylo doporučeno ČŠI 
 

Foto z akcí s dětmi MŠ Benešovo 
 

Dýňový svět 

                                                   
 

 

Exkurze na nádraží v Rosicích 
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Vystoupení v domově důchodců 

                                       
 

Exkurze Moje tělo Hradec Králové 

                                                    
 
Návštěva hvězdárny 
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Vynášení Morény 

                              
 

Výukový program s Policií ČR                                                                                                 
 

                                
 

Soutěže s městskou policií 
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Kavárničky pro maminky – najdi mě maminko 

 
 

 
Týden dětí – soutěže 

 
 

 

Odpoledne s tatínky – výlet na kolech 
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Škola v přírodě 

 
 

 Rozloučení se školáky a soutěže s rodiči 
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4.4.2.  Akce v MŠ Benešovo  
Stěžejní akce s dětmi  /výlety, exkurze, EKO, akce v MŠ / MŠ Benešovo  /18-19/ 
 
Kuřátka - samostatné akce s dětmi 
 
Akce s dětmi 
Výlety, exkurze 

datum           hodnocení akce 

Dýňový svět Nová Ves - 
Leština 

31.10.2018 Velmi zdařilá akce 

Interaktivní výstava 
Hradec Králové – Moje 
tělo 

30.1.2019 Pro děti velmi zajímavá výstava 

Pohádková zahrada 30.5.2019 Velice poučné poutavé, zajímavé  

1/2denní výlet – park Na 
Špici 

6.6.2019 Děti byly nadšené pobytem u vody, dále 
pak i dětským hřištěm 

Beseda o Indonésii s pí. 
Juračkovou 

10.6.2019 Výborně připravená beseda 

Historické centrum 
Pardubic 

Červen 2019 Děti nadšeně vyslechly pověsti a báje o 
Pardubicích 

 
Motýlci - samostatné akce s dětmi 
 
Akce s dětmi 
Výlety, exkurze,  

datum           hodnocení akce 

EKO Paleta – pečení 
brambor 

18.10.2018 Velmi krásné téma, děti zaujalo, měly 
možnost připravit si a ochutnat upečené 
brambory v ohni. 

Návštěva Dýňového světa 31.10.2018 Dýňový svět se dětem moc líbil. Měly 
možnost vidět různé velikosti dýni, projít si 
dýňový labyrint nebo pozorovat velkou 
dýňovou pyramidu. 

Pohádkové peklo 
(Mazhaus) 

6.12.2018 Pohádkové peklo bylo krásně zpracováno. 
Některé se děti se trochu bály, ale výborná 
paní průvodkyně vše zvládla. 

EKO Paleta - Vánoce 13.12.2018 Krásné téma pro navození vánoční 
atmosféry. Děti se dozvěděly, jaké tradice 
dodržujeme a měly možnost si vyrobit 
vlastní svíčku z vosku. 

Interaktivní výstava Moje 
tělo 

30.1.2019 Pro děti i pro dospělé velmi přínosná 
výstava. Poutavým způsobem jsme se 
dozvěděli zajímavosti o našem těle. 

Lumpárium 4.3.2019 U dětí velmi oblíbené. Dostatečným 
způsobem rozvíjí hrubou motoriku a 
spolupráci mezi sebou. 

Hvězdárna Pardubice 10.4.2019 Seznámení se s planetami, hvězdami, 
vysvětlení proč má měsíc několik velikostí. 

Výlet do historické části 
města Pardubice 

20.5.2019 Děti si prohlédly historickou část Pardubic – 
Pernštýnské nám., Zelenou bránu, Zámek 



 23 

Výlet na Matiční jezero 27.5.2019 Pozorování jezera, poslouchání zvuku žab, 
hledání broučků v trávě a pozorování lupou. 

Police ČR 21.6.2019 Seznámení se prostory Police ČR, prohlídka 
policejních vozů a motorek. 
 

 

 
Sluníčka - samostatné akce s dětmi  
 
Akce s dětmi 
Výlety, exkurze, EKO 

datum           hodnocení akce 

Ateliér HDD – barva duhy  1. 10. 2018 Děti měly možnost si z vlastnoručně 
vyrobených postaviček z modelíny vytvořit 
krátký film – velmi pěkná akce 

Ekocentrum Paleta – 
Pečení brambor 

15. 10. 2018 Děti měly možnost se nejen vzdělávat 
v oblasti zemědělství, ale i si připravit a 
opéct brambory v ohni. 

Dýňový svět 22. 10. 2018 Krásná akce – nejvíce se dětem líbil dýňový 
labyrint a pyramida z dýní. 

Výlet na Kočičí hrádek 14. 11. 2018 Dětem se velmi líbila procházka slunným 
podzimním lesem plným spadaného listí. 

Pohádkové peklo 
(Mazhaus) 

6. 12. 2018 Krásně připraveno, některé děti  měly 
strach, ale jen na začátku akce. 

Kam zpěváčkům na zimu 
připravíme obživu 

30. 1. 2019 Téma zaměřené na správnou stravu ptáčků 
v zimním období. Děti byly nadšené, 
některé děti hlídají krmítka stále, zda jsou 
připravena pro ptáčky. 

Lumpárium 15. 2. 2019 Oblíbené aktivity připravené pro děti. 

Ateliér HDD – zvířátka a 
všechno živé  

10. 4. 2019 Velmi hezká akce. Děti se dozvěděli o živé 
přírodě, jak se starat o rostliny a zvířata. 
Domů si každý odnesl  vlastnoručně 
nakreslený oblázek – brouček.  

Beseda o Indonésii s pí. 
Juračkovou 

15. 4. 2019 Děti se dozvěděly o životě nejen mořských 
želv. Velmi krásně připravená beseda. 

Pohádková zahrada 24. 4. 2019 Seznámení s domácími zvířaty, pěkné 
prostředí i vstřícný personál.  

Hvězdárna Hradec Králové 27. 5. 2019 Seznámení se sluneční soustavou, 
hvězdným nebem, použití dalekohledu – 
velmi hezké a podnětné 

Letiště Pardubice 31. 5. 2019 Prohlídky vojenské techniky, připraven 
program se psy a ukázka bojových sportů – 
velmi krásný program 

Škola v přírodě  - penzion 
Immanuel 

10. –14.6.2019 Zaměření na poznávání přírody, pozorování 
a poznávání fauny a flory, výlet na Veselý 
Kopec, večerní stezka odvahy lesem 

Police ČR 21. 6. 2019 Prohlídky policejních vozů, otisky prstů, 
ukázka náborového videa včetně 
zopakování důležitých informací pro děti – 
pěkné. 
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Ptáčata - samostatné akce s dětmi 
 
Akce s dětmi 
Výlety, exkurze, EKO 

datum           hodnocení akce 

Ekocentrum Paleta – 
Pečení chleba 

10. 9. 2018 Děti měly možnost si samostatně zadělat 
těsto, vytvarovat placku a po upečení sníst. 

Ekocentrum Paleta – 
Pečení brambor 

17. 10. 2018 Děti se dověděly informace o růstu, sklizni, 
ale největší zážitek byl z ochutnávky pečené 
brambory přímo z ohýnku. 

Dýňový svět 22. 10. 2019 Děti viděly velké množství různých dýní – 
tvar, velikost, vyzkoušely chůzi v dýňovém 
labyrintu. 

Výlet na Kočičí hrádek 14. 11. 2018 Vycházka podzimním lesem – změny 
v přírodě, stavění domečků pro broučky na 
přečkání zimy 

Ekocentrum Paleta -
Vánoce 

10. 12. 2018 Vyzkoušely si některé tradice vánoc a 
vyrobily si svíčku z vosku 

Lumpárium 12. 12.2018 Děti dostaly od p. Vlčkové – moc e líbilo a 
děti si vyzkoušely svou fyzickou zdatnost 

2. zimní olympiáda Leden 2019 Netradiční zimní soutěže – hr. motorika 

Masopustný průvod IV. 
obvd 

1. 3. 2019 Děti poznávají Pardubice a tradice před 
velikonocemi 

Centrum Kosatec 8. 4. 2019  Zážitkový program v integračním centru. 
Představení různých druhů handicapu, 
canisterapie, zooterapie (had, želva), 
muzikoterapie, děti si také vyzkoušely jaké 
je to jezdit na vozíčku, chodit se slepeckou 
holí, stavění kostek s ortézou na ruce apod. 

Ekopaleta - Odpady 26. 4. 2019 Výchovný program, při kterém se děti 
dozvěděly proč, jak a kam třídit odpad. 
Velice hezky vedený program, zklidňující a 
motivující. 

Městská policie 2. 5.2019 Výukový program – prevence, důležitá čísla, 
když se ztratím, cizí osoba… 

Hvězdárna Hradec Králové 27. 5. 2019 Interaktivní program v planetáriu – 
seznámení se sluneční soustavou, 
planetami, jak funguje den a noc, ukázka 
dalekohledu na hvězdárně. 

Ekopaleta – Život ve vodě 3. 6.  2019 Výukový program v Ekocentru. Děti samy 
lovily živočichy ve vodě, potom se 
dozvěděly, co vylovily, prohlédly si to lupou 
a zase pustily na svobodu. Děti program 
velice zaujal, byl aktivizující a poučný. 

Škola v přírodě  - penzion 
Immanuel 

10. – 14.6.2019 Všichni si to moc užili  

Den Policie ČR 21. 6. 2019  Prohlídka laboratoře na braní otisků, sbírání 
stop, ukázky policejních aut, motocyklů a 
dalšího vybavení, zkouška pout. 
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Komentář – hodnocení akcí pro děti – možné změny, návrhy na další spolupráci 

Kuřátka  

Akce se nám povedly, děti byly spokojené. Doporučujeme zaměřit se na hlubší poznání svého města, 
uskutečnit více 1/2denních výletů po Pardubicích.  
Motýlci 

Akce se nám tento rok povedly a děti byly spokojené, příští rok bychom rádi navštívili více EKO Paletu   

Sluníčka 

V příštím roce opět doporučujeme exkurze policie, hasiče, ARO, hvězdárnu a Pardubickou knihovnu.  
Ptáčata 

Všechny akce byly směřovány na doplnění – obohacení témat, doporučuji i nadále vyhledávat 
z nabídky Východočeského muzea, knihovny…,aby děti poznávaly své město. 
 

Akce s rodiči / spolupráce / MŠ Benešovo 18/19 
Aktivita s rodiči datum           hodnocení akce 

Kuřátka   

Informativní schůzka Září 2018 Informace, které si chceme na začátku 
sdělit 

Podzimní dílny 18.10.2018 Aktivní přístup rodičů k tvoření 

Vánoční posezení s rodiči 4.12.2018 Příjemná, pohodová atmosféra. 
Vystoupení dětí.  

Velikonoční dílny 17.4.2019 Uplatnění fantazie dospělých i dětí – 
velmi zdařilá akce 

Kavárnička 22.5.2019 Komorní akce, pohodová atmosféra, 
vystoupení dětí.  

Motýlci   

Informativní schůzka Září 2018 Informace, které si chceme na začátku 
sdělit 

Podzimní dílny 16.10.2018 Povedená akce, děti společně s rodiči 
vydlabávali dýně, které nám poté 
zdobily naši zahradu. 

Vánoční besídka 12.12.2018 Besídku hodnotíme velmi kladně. Bylo 
to příjemné posezení, rodiče byli 
vystoupením dětí dojati a besídku moc 
chválili. 

Tvoření s rodiči 16.4.2019 Rodiče s dětmi vyráběli velikonoční 
dekorace – výrobek se rodičům a 
dětem moc líbil. 

Kavárnička pro maminky 7.5.2019 Velmi povedená akce. Děti si pro 
maminky připravily krátké vystoupení, 
které se povedlo a maminky měly 
velkou radost. Příjemné bylo i posezení 
u kávy či čaje. 

Sluníčka   

Informativní schůzka 19.9.2018 Důležité informace pro rodiče, 
seznámení s novou p. učitelkou 

Podzimní tvoření 24.9.2018 Tradiční vydařená akce i prarodiče 
vyráběli s nadšením. 

Předvánoční setkání 13.12.2018 Příjemná atmosféra, zpívání koled, 
ochutnávka cukroví povídání při 
svíčkách. 

Velikonoční tvoření 11.4.2019 Výroba vajíček z papíru, z bavlnky. 
Rodiče byli velice kreativní. 
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Kavárničky pro maminky 16.5.2019 Akce byla pojata roddině, velice se 
vydařila.Maminky měli radost 
z dárečků, které pro ně připravily děti. 

Pasování na školáky 19.6.2019 Slavnostní akce se spoustou zábavy, her 
a opékání špekáčků, vydařená akce. 

Ptáčata   

Informativní schůzka 19. 9. 2018 Důležitá pro informace pro rodiče, ale i 
jejich návrhy 

Podzimní tvoření 25.10.218 Výroba sovy z přírodnin ve sklenici 

Vánoční posezení 6. 12. 2018 Zpěv koled při svíčkách 

Velikonoční tvoření 11. 4.2019  

Kavárnička pro maminky 9. 5. 2019 Netradiční odpoledne –masáž, 
maminka hádá své dítě, poznat se ve 
výpovědi dítěte, básnička a přání pro 
maminku, dáreček 

Odpoledne s tatínkem 5. 6. 2019 Jízda na kole pod Kunětickou horu a 
zpět 

Pasování na školáky 19. 6. 2019 Pasování dětí, předměty na vzpomínku, 
vystoupení dětí, závody s rodiči, 
opékání, občerstvení. Moc pěkné 

 

Komentář  – hodnocení akcí s rodiči - možné změny, návrhy na další spolupráci : 

Kuřátka 

Akce se nám povedly ke spokojenosti všech zúčastněných. Příští rok bychom rádi oslavily s dětmi 
Den otců. 
Motýlci 

Akce se nám vydařily dle našeho očekávání, příští rok bychom zkusily připravit akci i pro tatínky  

Sluníčka 

Spolupráce s rodiči je velmi dobrá, kladně hodnotím především vstřícnost rodičů. Příští rok také naplánovat 
akci pro tatínky. Jinak všechny akce se vydařily  
Ptáčata 

Všechny akce, které jsme si naplánovali, se vydařily a určitě je zařadíme i v dalším školním roce. 
 

Kultura - divadla MŠ Benešovo 18-19 
 
Kulturní akce 
všechny třídy 

datum           hodnocení akce 
 
 

div.ag. Ulbertová  
„O Lesněnce“ 

21.9.2018 Profesionální úroveň herců, výborná 
úroveň 

div. ag. Ulbertová  
„Vánoce s rolničkou“ 

26.11.2018 Báječné navození atmosféry 
adventního času 

VČD Pardubice „Budulínek 
z hudebky“ 

7.1.2019 Hostující divadlo z Mostu – skvělá 
úroveň 

Vystoupení kouzelníka 
„Jiříčka“  

14.2.2019 Tradiční akce MŠ – nový program a 
vynikající úroveň 

Vých.dech. kvinteto 
hud.  
Pohádka „O Sněhurce“ 

18.3.2019 Vynikající úroveň 

div. ag. Ulbertová 
„Český rok“ 

29.4.2019 Nudné, zmatené, nedoporučuji znova 
zařazovat 
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4.4.3. soutěže MŠ Benešovo 18 -19 
 

Název výtvarné soutěže počet účastníků           Umístění v soutěži 
 

Zdravá a nemocná příroda 
Pardubického kraje – 
výtvarná soutěž 

5 Ne 

Logická olympiáda 6 Bez zpětné vazby 

Atletické závody mezi MŠ 
Pardubice 

12 4. místo 

 
 
4.4.4. Stálá divadelní scéna v MŠ Benešovo 
Pohádky hrané v rámci „stálé divadelní scény“ / hrány učitelkami MŠ – loutky, živě/ 
v MŠ Benešovo pro všechny třídy –  
              

říjen O Budulínkovi Lída + Týna, děti zaujala, líbila se, maňásky 

leden Zmrzlý král Žaneta, Monika F, Lída, Ivana – dětem se líbila, 
hraná učitelkami 

červen O koťátku, které 
zapomnělo 
mňoukat 

Ivana, Žaneta – pohádka pro nové děti 

 
 

4.4.5. Akce v MŠ Češkova 

Stěžejní akce s dětmi a s rodiči / výlety, exkurze, akce v MŠ - 18/19 
 
Akce s dětmi 
Výlety, exkurze, akce v MŠ 

sledované období 
 

          hodnocení akce 

 
 
 
LANOVÉ CENTRUM 

 25 . 9. 2018 Na začátek školního roku si paní učitelky 
pro děti připravily polodenní výlet do 
lanového centra. Počasí se vydařilo a děti si 
to na prolézačkách a trampolíně užily. 
Návštěvu plánujeme opět příští školní rok. 

 
 
EXOTICKÁ ZVÍŘATA  
V MŠ 

20.   9. 2018 Program byl pro děti velmi poučný. Paní 
Němcová přivezla ze zvěřince NA STATKU 
hady, gekony, nosála, andulky. Seznámila 
děti se způsobem života těchto exotických 
živočichů. Děti si je mohly pohladit i 
podržet. 

ZUBNÍ PREVENCE 26. 9. 2018 Za dětmi přišla studentka z farmaceutické 
školy v Hradci Králové, která děti hravou 
formou seznámily se správným postupem 
při čištění zubů. Každé s děti si čištění 
vyzkoušelo svým kartáčkem. Za správný 
postup byly děti odměněny omalovánkou 
zdravého zubu. 

POLODENNÍ VÝLET DO 
DÝŇOVÉHO SVĚTA 

10. 10. 2018 V dýňový svět u Pipků na statku byl plný 
dýní různých velikostí, tvarů a barev. Děti 
se proběhly mezi dýněmi, bloudily 
v kukuřičném bludišti, pohrály si ve velkém 
slámo hradu a prohlédly si hospodářská 
zvířátka – telátko, prasátko, kozy a ovečky. 
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Každé dítě si odvezlo z dýňového světa 
jednu malou dýni. Výlet se všem moc líbil. 

HALLOWEEN V MŠ 24. 10. 2018 Dopoledne se v MŠ sešlo spousta bubáků, 
čarodějnic, upírů a jiných příšer. Děti si 
společně s paní učitelkou zazpívaly 
strašidelné básně a písně. Zahrály si hru na 
Strašáčka. Pak všechna malá strašidla 
začala soutěžit. Házelo se dýní, přenášel se 
pavouk, skládaly se strašidelné obrázky. 

SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST 15. 11. 2018 Paní učitelky společně s dětmi vyzdobily 
školní zahradu lampiony a barevnými 
koníky. Děti, rodičům zazpívaly písně a 
přednesly básně.  Za zvuku fanfár přijel na 
hřiště bílý kůň  za kterým se vydal 
lampionový průvod. Pak se mohly všechny 
děti na koni pod dozorem rodičů povozit. 
Až se setmělo, začaly všechny děti podle 
světelné cesty hledat poklad na školní 
zahradě – „Perníkového koně“. 

POLODENNÍ VÝLET DO  
ZÁCHRANNÉ STANICE PASÍČKA 

29. 11. 2018 Děti si prohlédly v záchranné stanici 
zvířátka, která byla poraněná. V budově 
ekocentra viděly děti výstavu vánočních 
stromečků a ozdob z roku 1812. Dozvěděly 
se co je to Advent, sv. barborka a sv. 
Mikuláš. Na závěr programu si děti vyrobily 
vánoční ozdobu z šišky. 

ČERTOVSKÉ DOVÁDĚNÍ 6. 12. 2018 Celá MŠ se proměnila v jedno velké peklo 
se spoustou malých čertíků. Děti si 
společně zazpívaly čertovské písně, řekly 
čertovské básně. Potom si všichni čertíci 
zasoutěžili. Házelo se bramborou na cíl, 
kreslil se čertí jazyk, skákalo se po čertích 
kamenech do ohně, prolézalo se 
strachovým pytlem. Čertovské dovádění se 
všem malým čertíkům moc líbilo a užili si 
jej. 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH –ŽIVÝ 
BETLÉM V MŠ 

            18. 12. 2018 Paní se statku povyprávěla dětem vánoční 
legendu „O Ježíškovi.“  
Na zahradě MŠ čekalo na děti překvapení 
v podobě zvířátek, která stála u Betléma. 
Zvířátka si mohly děti nakrmit a pohladit. 

NADÍLKA DĚTÍ ZE ZŠ 
STAŇKOVA 

              5. 12. 2018 Děti ze ZŠ Staňkova přišly oblečené 
v kostýmech čerta, Mikuláše a anděla. Pro 
děti si připravily vánoční pásmo básní a 
koled. Děti z MŠ jim zazpívaly oblíbenou 
píseň Čerti v pekle a obdržely od nich 
drobné dárky. Také děti s MŠ obdarovaly 
své kamarády sladkou sušenkou. 

VÁNOČNÍ NADĚLOVÁNÍ V MŠ 
ČEŠKOVA 

  19. 12. 2018 Každý rok chodí za dětmi z MŠ Ježíšek, 
který jim přináší vánoční dárky pod 
stromeček. Letos přišel za dětmi zase. 

BALOON CAFE             23. 1..2019 Polodenní výlet do Baloon cafe přinesl 
dětem dopoledne plné her v zábavném 
centru. Prolézaly se průlezky, sjíždělo se do 
barevných balonků, jezdilo se na skluzavce 
a houpalo na konících. Dětem se dopoledne 
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moc líbilo 

KARNEVAL V MŠ 20. 2.  2019 Rodiče připravili dětem krásné pohádkové 
kostýmy. Každé dítě představilo svou 
masku ostatním dětem. Děti tancovaly a 
soutěžily. Každé dítě dostalo za svůj 
karnevalový kostým odměnu v podobě 
karnevalového kornoutu plného sladkostí. 

DENOTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20. 3. 2019 Den otevřených dveří navštívilo se svými 
dětmi 7 rodičů. Děti si v MŠ pohrály se 
svými kamarády, seznámily se s prostředím 
MŠ, které budou v budoucnu navštěvovat. 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 1. 3. 2019 Masopustní průvod s hudbou zářil barvami 
kostýmů a koláčky a zabíjačkové pochoutky 
všem moc chutnaly. Děti z MŠ si připravily 
masopustní klobouky. 

VELIKONOČNÍ ZVÍŘÁTKA V MŠ 12.  4. 2019 Na velikonoční zvířátka se všechny děti moc 
těšily. V prostorách MŠ mohly děti 
pozorovat živá kůzlátka, jehňátka, kuřátka, 
káčátka, malé selátko a křepelky. Všechna 
zvířátka si děti mohly vzít do ruky nebo si je 
pohladit. 

DUBNOVÉ ČAROVÁNÍ 26. 4. 2019 Děti a paní učitelky se převlékly za 
čarodějnice a čaroděje. Létalo se na koštěti, 
tancovalo se s koštětem, plnily se 
čarodějné úkoly, grilovaly se buřty a 
míchaly čarodějné lektvary. Akce se 
vydařila a počasí nám přálo. Za odměnu si 
všichni čarodějové a čarodějnice našli 
poklad – „Malou čarodějnici“. 

KAVÁRNIČKA PRO MAMINKY 15. 5. 2019 Děti s pro maminky připravily pásmo 
tanečků, básniček a písniček. V první třídě 
předvedly děti svým rodičům hudební 
pohádku „O bílé sedmikrásce,“ která se 
všem rodičům moc líbila.  

CELODENNÍ VÝLET  
NA BABIČČIN DVOREČEK A 
DĚDEČKOVU OBŮRKU 
 

29. 6. 2019 Děti byly rozděleny na dvě skupiny. Každá 
skupina se zúčastnila tří hodinového 
programu: „Se zvířátky na statku a Za 
zvířátky do lesa.“ Děti zvířátka na dvorečku 
poznávaly, krmily a mohly si je i pohladit. 
Dozvěděly se  jaký užitek nám zvířátka 
přinášejí, ochutnaly i kravský sýr. 
V dědečkově obůrce si děti prohlédly stáje, 
podívaly se na divočáky, muflony, bažanty a 
dańky. 

 
MDD – SOUTĚŽE 
V PROSTORÁCH MŠ ČEŠKOVA 

 
             6. 6. 2019 

Soutěže probíhaly na zahradě MŠ na pěti 
stanovištích. Skákalo se v pytli, házely se 
míčky do klauna, procházela se překážková 
dráha, jezdilo se na koloběžkách, přenášely 
se míčky na lžíci. Každá splněná dovednost 
byla odměněna sladkým bonbonem, které 
si děti ukládaly do vyzdobených kelímků a 
kornoutů. 

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE PRO 
DĚTI V ZŠ OHRAZENICE 

7. 6. 2019 Sportovní dopoledne si pro děti připravil 
pan trenér z pohybové školičky. Děti se na 
sportovních hřištích ZŠ Ohrazenice hravou 
formou seznámily s míčovými hrami, 
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proběhly si překážkovou dráhu a 
přetahovaly se lanem. Sportovního 
dopoledne se zúčastnily obě oddělení a 
všechny děti byly moc spokojené 

POLODENNÍ VÝLET LODÍ 
ARNOŠT 

19. 6. 2019 Děti z obou tříd MŠ jeli lodí Arnošt po řece 
Labi směr na Rosice. Počasí bylo krásné. 
Děti pozorovaly pobřeží, vodu a vodní 
živočichy. 

ROZLOUČENÍ  
S PŘEDŠKOLÁKY 

20. 6. 2019 Děti z předškolní třídy si pro rodiče 
připravily pásmo složené z básní a písní. 
Paní uč. Marcela Hrušová s nimi nacvičila 
taneček „Beruško půjč mi jednu tečku:“ 
Každý předškolák předvedl podle svých 
schopností nějakou dovednost. Celkem 
bylo vyřazeno z MŠ 13 předškoláků, kteří 
obdrželi šerpu, pamětní list a batůžek. 

 
 

Komentář  – hodnocení akcí – všeobecně, možné změny, návrhy na další akce: 

Pro děti a jejich rodiče se v MŠ  Češkova pořádá dostatek akcí, na které se učitelé i jejich účastníci 
moc těší. Snažíme se akce pro děti obměňovat, aby pro ně bylo připraveno vždy něco nového a 
zajímavého. Někdy nám pomohou s nápadem rodiče dětí. 
Závěr:  Jsme rádi, že můžeme pomocí těchto akcí sbližovat školu a rodinu. Děti i jejich rodiče 
hodnotí aktivity se svými dětmi v MŠ velmi pozitivně a zaměstnanci MŠ jsou rádi, že mohou 
rodičům a jejich dětem vyjít vstříc. 
 

Kulturní akce s dětmi /MŠ Češkova 18-19/ 
 
Kulturní akce s dětmi 
Souhrn  

           hodnocení akce 

VÍLA SRDÍČKOVÁ – DĚDA 
LISTNÁČ 

18. 10. 2018 Na podzim má děda listnáč spoustu práce 
s ukládáním stromů na zimu. Co všechno se 
mu při tom přihodí, nám pověděl tento 
pohádkový příběh v podání VÍLY 
SRDÍČKOVÉ. 

VČD PARDUBICE – MALÁ 
SCÉNA. KAŠPÁREK A DRAK 

22. 10. 2018 Kašpárek je velmi vynalézavý chlapík, který 
se umí skamarádit i s drakem. Veselá 
pohádka v podání děti z divadelní přípravky 
VČD Pardubice. 

EKOCENTRUM PALETA PEČENÍ 
BRAMBOR 

 31. 10. 2018 Děti se seznámily se starými zvyky a 
tradicemi, které dříve lidé dodržovali. 
Upekly si v popelu brambory a lepily si na si 
na paletu barvy podzimu. 

VÍLA SRDÍČKOVA  
„JAK SE ANDĚL POTKAL 
S ČERTEM“ 

  13. 11. 2018 Klasická pohádka, která ukázala malému 
divákovi dobro a zlo. 

KONCER KC HRONOVICKÁ              27. 11. 2018 Krásný pořad plný veselých písniček se 
všem dětem moc líbil. 

VYSTOUPENÍ V DOMĚ PRO 
SENIORY 
 NA DUBINĚ 

            12. 12. 2018 Děti si připravily pro babičky a dědečky 
pásmo písniček, básniček a tanečků. 
Vyrobili pro ně spoustu přáníček. Všechny 
staré lidi potěšily a zaujaly. 

VÍLA SRDÍČKOVÁ – 
„ZLATOVLÁSKA“ 
 

            20.  2. 2018 Pohádka o krásné princezně zlatovlásce 
zaujala všechny malé diváky 
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KOUZELNICKÉ PŘEDESTAVENÍ 
JIŘÍHO KREJČÍHO 

              9. 1.  2019 Kouzelnické představení v podání Jiřího 
krejčího potěšilo všechny malé diváky. 

VČD PARDUBICE – MALÁ 
SCÉNA „SNĚHURKA A SEDM 
TRPASLÍKŮ“ 

            28. 1. 2019 Moderní představení Sněhurky s hudební 
doprovodem si získalo všechny děti 
v divadelním sále. 

VÍLA SRDÍČKOVÁ 
„JEZINKY“ 

            13. 2. 2019 Jezinky byly zlé, ale Smolíček zase 
neposlušný. Poučná pohádka pro všechny 
malé předškoláky. 

EKOCENTRUM PALETA 
„JARO“ 

            27. 3. 2018 Děti si s paní lektorkou povyprávěly o jaru, 
hledali na zahradě ekocentra skřítky, 
vyzdobily si papírovou  paletu přírodninami 
jarních barev a ochutnaly kopřivový čaj. 

MÍŠA, MÁŠA A VELIKONOCE – 
VÍLA SRDÍČKOVA 

             3. 4.  2019 Medvídci chtějí pořádně oslavit Velikonoce. 
Pletou pomlázku, barví vejce. Vše jim, ale 
ničí zlá vrána kterou po zásluze potrestají. 

VČD PARDUBICE – „PYŠNÁ 
PRICEZNA“ 

            20. 5. 2019 Klasická pohádka v podání herců z Ústí nad 
Labem ukázala dětem, jak se trestá pýcha a 
hrabivost. 

EKOCENTRUM PALETA 
„CHLÉB“ 

            23. 5  2019  Děti si ve skupinkách připravily chlebové 
placky podle nakresleného receptu. Ty si 
potom upekly v peci na zahradě Ekocentra 

VÍLA SRDÍČKOVA – „TŘI ČUNÍCI 
A OSTROV POKLADŮ“ 

            31. 6. 2019 Tři čuníci chtěli získat nejdříve drahocenný 
poklad, ale přesvědčili se, že nejcennější je 
věrné přátelství. 

 

Komentář  – hodnocení akcí – všeobecně, možné změny, návrhy  : 

Divadelních představení je v MŠ Češkova dostatek. Dochází k nám pravidelně VÍLA SRDÍČKOVÁ. Pohádky VÍLY 
SRDÍČKOVÉ jsou na velmi vysoké a úrovni a cenově pro děti dostupné. Děti z předškolní třídy navštěvují 
divadelní scénu v KD Hronovická a ve VČD Pardubice. 

 
Výtvarné soutěže MŠ Češkova 
Název výtvarné soutěže Počet účastníků 

     
          Umístění v soutěži 
 

Příroda kolem nás 6  Bez umístění 

Barevné střípky 5  Bez umístění 

Komentář – všeobecně : 
Tento školní rok se děti zúčastnily pouze dvou soutěží. Paní učitelka byla dlouhodobě nemocná. 

 
Foto z akcí MŠ Češkova 
Diplomy z kurzu plavání 
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Oslavy Sv. Martina 

                                              
                                 

Akce s rodiči – besídky 

                                             
 

 
     Pečení brambor 
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          Malujeme, tvoříme 

                                                  
 
        Lanové centrum 

                                                    
 

 
 
 

4.4.6.Spolupráce se základními školami  
Spolupráce se ZŠ a MŠ Češkova 
 

Akce se ZŠ 
 

sledované období 
            datum 

          hodnocení akce 

ZŠ NOE – DEN 
PŘEDŠKOLÁKA 

20. 9. 2018 Paní učitelky a děti ze ZŠ NOE si pro děti 
připravily den plný soutěží. Děti samostatně 
chodily po jednotlivých stanovištích a plnily 
zadané úkoly týkající se zrakového a 
sluchového vnímání, matematických 
představ, jemné a hrubé motoriky, 
řečových a sociálních dovedností. 

MIKULÁŠSKÝ PROGRAM 
ZŠ STAŇKOVA 

5. 12. 2018 Děti ze ZŠ pro malé předškoláky připravily 
pásmo složené z básní a písní s vánoční 
tematikou. 
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SPORTOVNÍ DOPOLEDNE 
PRO ŠKOLKY – ZŠ 
STAŇKOVA 

5. 3. 2019 Děti si převzaly paní uč a děti ze ZŠ 
Staňkova. Připravili si pro ně překážkovou 
dráhu. Cvičení na stanovištích. Všem dětem 
se sportovní den s velkými školáky moc líbil. 

UKÁZKOVÁ HODINA ZŠ 
STAŇKOVA 

10. 4. 2019 Paní učitelka si pro děti připravila program 
na interaktivní tabuli, kde měli hledat 
písmenka a slabiky. Pak přišlo na řadu 
počítání a kreslení. Všem malým 
předškolákům se ve škole moc líbilo 

EXKURZE DO ZŠ 
BENEŠOVO NÁMĚSTÍ 

 
3. 8. 2019 

Děti navštívily první třídu, kde se podívaly 
na ukázkovou hodinu českého jazyka a 
matematiky. Byly zapojeny do dění ve třídě.  

 

Komentář  – hodnocení spolupráce se ZŠ – možné změny, návrhy na další akce: 

Děti se postupně seznámily s různými typy škol a jejich zaměřením. Aktivně spolupracovaly s učitelkami 
příslušných zařízení a plnily s nadšením zadané úkoly. 
Závěr: 
Nadále navštěvovat tyto zařízení a umožnit dětem, aby si to ve školách mohly prohlédnout a rozhodnout se 
společně s rodiči, jaký typ zařízení jim bude vyhovovat. Navázat spolupráci se ZŠ Waldorf 
 

Spolupráce se ZŠ a MŠ Benešovo 
 
Akce se ZŠ 
 

sledované období 
             

          hodnocení akce 

Návštěva ZŠ před zápisem březen Přínosné, děti se seznámí s prostředím ZŠ, 
vidí, co všechno se kamarádi naučili 

Sportovní dopoledne ke 
Dni dětí Staňkova 

červen Pěkně připravené dopoledne 

Sportovní dopoledne 
v tělocvičně ZŠ Staňkova 

leden Výborná organizace, děti si vyzkoušely 
fyzic.zdatnost 

Tělocvična ZŠ Benešovo 
nám. 

březen Organizace a příprava výborná, děti si 
vyzkoušely nové  disciplíny 

Návštěva ZŠ Benešovo 
nám. 

Březen 1.A – velice pěkně připravený program 
„škola hrou“  

Návštěva ZŠ Benešovo 
nám. 

březen Zápis na nečisto – pěkně připravený a 
zapojení dětí  

Návštěva ZŠ Benešovo 
před zápisem 

březen Přínosné, děti se seznámí s prostředím ZŠ, 
vidí, co všechno se kamarádi naučili 

Návštěva ZŠ Staňkova před 
zápisem 

duben Pěkně připravené dopoledne – práce na 
interaktivní tabuli, čtení a počítání se 
školáky 

Sportovní dopoledne ke 
Dni dětí Staňkova 

červen Pěkně připravené dopoledne 

 
 
Komentář  – hodnocení spolupráce se ZŠ – možné změny, návrhy na další akce: 

Spolupráce se ZŠ je na vysoké úrovni, není potřeba žádných změn. 
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4.5. Vzdělávání pedagogů-18-19 MŠ Benešovo - Studium k prohlubování odborné kvalifikaci 
 

Typ semináře Počet kurzů Zaměření kurzů 

Pedagogická činnost 
s nadanými předškoláky 

1 Náměty na práci s nadanými dětmi 

Vzdor a tvrdohlavost u 
předškolních dětí 

1 Náměty na řešení neadekvátních projevů chování 

Veselé kolektivní logopedické 
chvilky 

1 Náměty na logopedické chvilky při práci s dětmi 

Posilování a stretching pro 
děti 

1 Náměty na cvičení s dětmi 

Neukázněné dítě 
v předškolním věku 

1 Náměty na řešení nesprávného chování dětí v kolektivu 

Rozvoj motoriky u dětí 
předškolního věku 

1 Náměty na práci a rozvoj jemné a hrubé motoriky 

Emoční a sociální vývoj. 
Potřeby dítěte PV, 

1 Informace potřebné k indiv. přístupu 

Proč dítě zlobí 1 Pohled na dětskou psychiku 

Rozvoj matematické 
pregramotnosti v praxi MŠ 

16h. Náměty na rozvoj logického uvažování, prostor. Vztahů, 
množství… 

Čtenářská pregramotnost 2 Námět, jak pracovat s příběhem 

O strašidlech a čarování 
s hudbou a pohybem 

1 Náměty na pohyb. improvizaci 

Čtenářská pregramot.ve  
spojení  logoped. péčí 

2 Náměty na správnou výslovnost 

Pedagog. hodnocení dítěte a 
indivizualizace práce v MŠ 

1 Náměty na diagnostiku a indiv.  přístup 

Hravě s Hanou Švejdovou 2 Říkadla, rituály, hry.. 

Aktuální povinnosti ředitelky 
MŠ 

1 Doplnění informací o povinnostech ředitelky 

Ředitel školy – jeho klíčové 
povinnosti, kompetence a role 

1 Osobnostní rozvoj 

Novela právních předpisů 1 Legislativa 

Jak efektivně řídit školu a vést 
své lidi v pohodě 

1 Vedení kolektivu 

Odměňování škol. pracovníků 
v roce 2019 

1 metodika financování 

Seminář pro vedoucí 
pracovníky ve školství 

1 Osobnostní rozvoj 

MŠ v roce 2019 1 Vize školství 

Práce s polymerovými 
hmotami 

1 Využití odpad. materiálů 

Hravá logopedie v praxi 1 Náměty na logopedické chvilky v denním režimu 

Dětská kresba, aneb výtvarný 
projev jako nástroj poznávání 

dítěte 

2 Využití kresby v diagnostice 

Emoční inteligence-jak 
uchopit a pracovat s dětským 

prožíváním 

1 Náměty na práci s emocemi 

Rozvoj grafomotorických 
dovedností 

1 Náměty na grafomotoriku 
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Využití hry při začlenění dítěte 
do kolektivu 

1 Náměty na adaptaci 

Relaxační techniky a jóga pro 
děti  

1 Pokračování v námětech na cvičení dětí 

Logopedický asistent 65 hod Podpora rozvoje komunikačních schopností 

Školní zralost a připravenost 
dítěte na vstup do ZŠ 

1 Příprava na ZŠ 

 
 
 
 
 

Komentář  : hodnocení seminářů , návrhy možných změn, doporučení 

 

Učitelé z Kuřátek 
Kateřina  
21.11.2018 Proč dítě zlobí? -  Mgr. S. Emmerlingová – CCV – velmi dobře zpracovaný seminář, 
dostatečný prostor k diskuzi, příklady z praxe. 
27.3.2019 – Emoční a sociální vývoj potřeb dítěte předškolního věku – PhDr.J.Mervartová – zajímavý 
seminář, dostatečný prostor k diskuzi 
Centrum kolegiální podpory – MŠ Klubíčko, Pardubice  

- Semináře:  
20.3.2019 – Storytelling – jak vychovávat příběhem 
24.4.2019 – Čtenářská pregramotnost ve spojení s logopedickou péčí  
14.5.2019 – Hravě s Hanou Švejdovou 
všechny workshopy, semináře jsou skvěle zpracované. Připravená témata jsou vhodná a 
aplikovatelná do všech věkových kategorií. Během workshopů je k nahlédnutí mnoho 
materiálu, daná doporučení pro práci s danou pomůckou a velmi přínosná diskuze 
s učitelkami jiných MŠ.  
 

Iva  
výborně zpracovaný seminář „Jóga pro děti předškolního věku“ 
14.11.2018 Využití hry při začlenění dítěte do kolektivu 
seminář byl zaměřen na zvládnutí adaptačního období dítěte do MŠ. Ale zároveň také na navázání 
aktivního, pozitivního vztahu školy s rodinou. Byl obohacen vcelku zásobou námětových, 
společenských a didaktických her. Výborná úroveň semináře. 
 
 
Učitelé z Motýlků 
Žaneta 
26.10. – Posilování a streching pro děti – seminář hodnotím vcelku kladně, ale spíše bych ho 
doporučila např. učitelkám, které cvičí s dětmi na velkých gym-balonech, jelikož byl seminář zaměřen 
na ně. 
21.2. – Neukázněné dítě v předškolním věku – seminář hodnotím velmi kladně, vyučující měl na 
výchovu dětí podobné názory, hodně znalostí. Seminář mě byl přínosem pro práci v MŠ. 
28.2. – Rozvoj motoriky u dětí v předškolním věku – seminář o rozvoji motoriky se mi líbil nejvíce. Ze 
semináře jsem si odnesla spoustu nápadů, básniček a cvičení. Lektorka byla velmi zkušená a pro práci 
velmi nadšená. 
 
Monika  
1.3. – Práce s polymerovými hmotami – seminář se mi moc líbil. V rámci semináře jsme se naučily 
základy práce s poly. hmotou. Měly jsme možnost vyrobit si několik druhů výrobků a seznámit se 
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s pomůckami, které na tvorbu potřebujeme. Dle mého názoru by měla být na takovýto typ semináře 
větší časová dotace. 
7.3. – Hravá logopedie v praxi – velmi přínosný seminář, paní lektorka byla zkušená a přesně věděla o 
čem mluví. Kladně hodnotím možnost vyzkoušet si cvičení, která lze realizovat s dětmi v MŠ. 
25.4. – Rozvoj grafomotorických dovedností – seminář hodnotím velmi kladně a by mi velkým 
přínosem. Bylo nám vysvětleno jakým způsobem grafomotoriku procvičovat a jak by na sebe 
jednotlivé grafomotorické cviky měly navazovat. 
 
 
Učitelé ze Sluníček 
Jana  
18. 1. 2019; 28. 1. 2019 - Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ – velmi přínosný, praktické 
ukázky a návody pro vlastní tvorbu a připravení pracovních listů a úkolů pro děti v MŠ 
12. 3. 2019 – O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem – velmi inspirativní podveřer s prof. 
Jenčkovou, praktické ukázky práce s hudbou a pohybem na dané téma  
23. 5. 2019 Pedagog. hodnocení dítěte a indivizualizace práce v MŠ - velmi podnětný seminář 
s mnoha praktickými radami pro práci učitelek v MŠ 
Centrum kolegiální podpory – MŠ Klubíčko, Pardubice  

- Semináře:  
20. 3. 2019 – Storytelling – jak vychovávat příběhem 
24. 4. 2019 – Čtenářská pregramotnost ve spojení s logopedickou péčí  
14. 5. 2019 – Hravě s Hanou Švejdovou 

Velmi inspirativní semináře s důrazem na praktické využití v MŠ 
Monika: 
23.10.2018 – Dětská kresba, aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte – od semináře jsem 
očekávala více využití kresebného projevu, spíše zaměření pro děti se spec. poruchami. 
9.1.2019 – Školní zralost a připravenost dítěte na vstup do ZŠ –pěkně vedený seminář, opět více 
zaměřen na děti se spec. poruchami, rozbor dětské kresby, představila tematickou literaturu.  
4.3.2019 – 8.6.2019 – Logopedický asistent – primární logopedická prevence ve školství – velice 
výborný seminář, inspirativní a přínosný pro praxi.  
 
Učitelé z Ptáčat   
Lída: 

Dětská kresba, aneb výtvarný projev jako nástroj poznávání dítěte – špatně vedený seminář, 
využití kresebného projevu k diagnostice, bylo velmi okrajové 

 

Emoční inteligence-jak uchopit a pracovat s dětským prožíváním- velmi poučný seminář s 
doporučením na různé pomůcky, které se dají využít v praxi a týkají se emocí 

 
Týna: 
Pedagogická činnost s nadanými předškoláky – hezky vedený seminář, podané informace byly 
vhodné a využitelné v praxi, výstupem byly pracovní listy, které lektorka po skončení semináře všem 
zaslala na email 
 
Vzdor a tvrdohlavost u předškolních dětí – seminář vedený spíše formou diskuze nenaplnil má 
očekávání, velice obecný, nedozvěděla jsem se nic nového 
 
Veselé kolektivní logopedické chvilky – seminář byl velice hezký, kvalitně vedený se spoustou 
příkladů a praktických ukázek, lektorka nám představila i tematicky zaměřenou literaturu, vše jsme si 
prakticky vyzkoušeli 
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Vzdělávání pedagogů- MŠ Češkova 
Studium k prohlubování odborné kvalifikace 2018/2019 

Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů 

Pedagogika a psychologie 2 Semináře seznámili učitele s příčinami 
nežádoucího chování děti. Možnostmi práce 
s těmito dětmi a jejich rodinami. 

Hudební aktivity 1 Školení bylo zaměřeno na zpěv písní s pohybem. V 
textu písní se objevují číslice. 

Výtvarné aktivity 1 Praktická dílna, nabídka různých technik, 
zpracování odpadového mat. Neobvyklé výtvarné 
techniky – práce s klovatinou, pergamenovým 
papírem 

Pohybové aktivity 1 Seminář „Posilovací stretching“ byl zaměřen  

na zábavné formy posilování a protahování. 
Obsahoval teoretickou a praktickou část. 

Řečové aktivity 2 Seminář hravá logopedie byl zaměřen na 
posilování mluvního aparátu, využití dostupný 
pomůcek. Součástí semináře bylo seznámení 
s obsahem logopedických chvilek a tvorba 
zásobníku her na posílení mluvního aparátu. 
Seminář Besídka trochu jinak přinesl náměty na 
uskutečnění besídky formou zážitkového učení 
s využitím metod technik dramatické výchovy. 

 

Komentář  : hodnocení seminářů , návrhy možných změn, doporučení 

Tento školní rok navštívily paní učitelky 7 seminářů z různých oblastí, které byly z jejich strany velmi 
kladně hodnoceny. 
Závěr: Celkově byly semináře pro pedagogické pracovníky přínosné a obohatily je o nové poznatky, 
které využijí při práci s dětmi. 

 
B) Provozní část 

 

4.6. Údržba školy, vybavení  

4.6.1. MŠ Benešovo18/19 
Opravy , údržba, nová vybavení 
 
Údržba školy a zahrady 
 

                         Přínos pro školu, využití      

Opravy konvektomatů  Starší typy 

Opravy myčky  Starší typy 

Instalace nových herních prvků 
na zahradu - LETADLO 

 Nahrazení za Loď, provazové části, 
zdolávání překážek, lezení, skluzavka 

Instalace nových herních prvků 
na zahradu – CHÝŠE PRO 
PIRÁTY 

 Chýše ve výšce s možností šplhání po laně, 
s dalekohledem, střílnami 

Instalace nových herních prvků 
na zahradu – BLUDNÉ KOŘENY 
S LÁVKOU 

 Pro pohybovou zdatnost dětí 

Instalace nových herních prvků 
na zahradu – TÝPÍ 2X 

 Pro pohybovou zdatnost – po odkrytí lze po 
stavbě šplhat, zakryté – úkryt dětí pro 
námětové hry 
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Nátěry altánů, domečků a 
průlezek 

 Zlepšení prostředí zahrady 

Obnova BAZÉNU, okolí 
s povrchem Smart 

 Oprava starého brouzdaliště a dlažby  - pro 
otužování dětí v letních měsících 

Čerpadlo k bazénu  Pro zalévání květin a keřů při vypouštění 
bazénu – úspora vody 

Stříhání živých plotů  Zlepšení prostředí zahrady 

Nová průmyslová myčka 
s podstavcem a změkčovačem 

 Výměna za starou, poruchovou 

Výměna pracovních desek – 
přípravné kuchyňky – v obou 
poschodí 

 Výměna starých, opotřebovaných desek 

Skříňky do kuchyňky  Pro uložení plat z myčky, mikrovlnky a 
čistících prostředků 

Didaktické hry pro děti  Podpora logického uvažování 

Věž pro reprodukci hudby  Pro ozvučení pohybových aktivit 

Didaktické pomůcky – Finanční 
gramotnost, Obrázková planeta 

 Pro rozvoj poznání  

Sekačka na trávu - pojezdová  Nahrazení staré nefunkční 

Did. pomůcka – Magnetrix   rozvoj poznání - experimentování 

 
Komentář – všeobecně, návrhy pro zlepšení prostředí MŠ Benešovo : 

Škola by potřebovala instalovat ve třídách klimatizaci a to vzhledem k tomu, že v letních měsících dosahují 
teploty až k 30 stupňů a zastínění žaluziemi je nedostačující. 

 
4.6.2. MŠ Češkova 18/19 
Opravy , údržba, nové vybavení 
Materiálně technické vybavení školy  
 

Změny ve vybavení a údržba  
Nábytek, pomůcky, 
Budova a zahrada 
 

           Přínos pro školu, využití 

Barevná kopírka listopad Barevné obrázky pro pedagogickou 
činnost 

Oprava skříní 1. tř. 2. tř. leden Bezpečnost dětí a dospělých 

Oprava protékajících 
záchodku 

únor Bezpečnost dětí 

Nákup mopů, smetáků, 
odpadkových košů, košíků 
na sladkosti, příbory a na 
pastelky 

březen Vylepšení úklidu a uložení věcí 

Výroba nových klíčů od 
školky 

duben Bezpečnost MŠ Češkova 

Nákup hraček – Art Fantasy, 
Magna Qubik 

květen Rozvoj dětské tvořivosti 

Nákup map – Česká 
republika, sluneční soustava 

červen Rozvoj rozumového myšlení dětí 

Oprava dřevěného domečku 
a kočárků 

Červenec, srpen Bezpečnost dětí 

Zakázková výroba skříní pro 
zaměstnance 

Červenec srpen Zlepšit zázemí zaměstnanců školy 

Stříhání živých plotů srpen Údržba zahrady – zlepšení prostředí 
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Komentář – všeobecně, možné změny, návrhy na další vybavenost: 

Zlepšit estetický vzhled 2. třídy zakoupením dalších dřevěných obrázků a dekorací. Nakoupit dvě 
deky a osušky na sprchování dětí na školní zahradě. Koupit nový CD přehrávač do 1. třídy, nová CD s 
pohádkami a písničkami. Koupit skládací stůl pro Jana Drobného, aby mohl s asistentkou stolovat 
sám. 

 

4.7.Úrazy  

4.7.1.Úrazy -  MŠ Češkova  2018-2019 
 

Počet úrazů 
 

důvody         typ  zranění 

5 nepozornost Odřeniny na končetinách, obličeji, skřípnutý 
prst, stržení nehtu 

 

Komentář hl. učitelky – opatření proti úrazům: 

Tento školní rok se stalo v MŠ pět úrazů. Paní učitelky budou dbát na zvýšenou bezpečnost dětí při 
hrách, při pobytu dětí venku, na vzdělávacích akcích a pohybových kroužcích, aby k žádným zraněním 
dětí nedocházelo. Důsledně poučit děti o možném nebezpečí. 

4.7.2.Úrazy -  MŠ Benešovo 2017-2018 
 
Počet úrazů 
 

         typ  zranění 

14 úrazů Při pádu, střet dvou dětí, při 
pobytu na zahradě – při 
běhání – nepozornost, 
nekázeň 

Odřeniny, boule, poraněný ret, obočí, 
brada, boule na hlavě, otok tváře, naražený 
nos, tržná rána na bradě 
 

Komentář  – opatření proti úrazům: 
Pravidelné odhalování hrozících nebezpečí, eliminace rizik, poučování dětí o možných následcích, prevence 
úrazu při hrách dětí, důslednost v dozoru nejen ve  třídách, ale i při pobytu na zahradě. Častěji s dětmi 
komunikovat o možných úrazech ve třídách a respektování pravidel při pohybu ve třídách – neběhat, všímat si 
kam jdu 

 

4.8. PC, IT – vybavenost 

umístění PC pro 
administrativu 

PC pro 
pedagogy 

PC pro děti Připojení na 
internet 

MŠ Benešovo - ředitelna 1 x 0 Ano 

MŠ Češkova - třída x x 1 NE 

MŠ Češkova – interaktivní tabule 1 x x Ano 
MŠ Češkova - sborovna x 1 x Ano 
MŠ Benešovo - ŠJ 1 x x Ano 

MŠ Benešovo – kabinet pro 
pedagogy 

1 x x Ano 

MŠ Benešovo – notebook 1 1 x Ano 

MŠ Benešovo – interaktivní tabule x x 2 Ano 

 
Pedagogům v MŠ Benešovo i MŠ Češkova je počítač připojen k internetu pro možné využití, zejména 
k vyhledávání nových her a činností pro tvorbu TVP, vyhledávání nových zdrojů k přínosu při práci s dětmi – 
omalovánky, články týkající se psychologie, etické výchově atd. 
V MŠ Benešovo je k dispozici notebook v ředitelně školy a přenosný notebook v kabinetě pro pedagogy 
s monitorem. 
V MŠ Benešovo jsou 2 interaktivní tabule a v MŠ Češkova 1 interaktivní tabule pro vzdělávání dětí, s připojením 
na internet. 
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4.9. čerpání dovolené - prázdninový provoz 

 
Čerpání dovolené probíhá na obou školách dle plánovaného rozpisu, vydaného od února daného kalendářního 
roku.  
V plánu je přihlédnuto k „rozpisu dovolené celé a přerušované“, a to tak, aby se pedagogové během 
následujících let prostřídali. 
Plán počítá s čerpáním zejména o hlavních prázdninách a prázdninách doplňujících/ jarní, podzimní, velikonoční 
a vánoční  - dle poklesu dětí/. 
Ve šk. roce  18/19 byla MŠ Benešovo otevřena  –  od 1.7. do 12.7. a od 26.8. do 31.8.   
MŠ Češkova otevřena – od 1.-4.7.  a od 15.-19.7., v srpnu od 26.8. - 31.8.          
V prázdninovém provozu bylo přihlášeno do MŠ Benešovo 16 cizích děti a do MŠ Češkova 5 cizích dětí z jiných 
mateřských škol, z toho se omluvilo na MŠ B dvě děti a v MŠ Č 1 dítě 
Provoz kuchyně při různém uzavření obou škol byl vyřešen tak, že v každém týdnu vařila pouze jedna 
z kuchařek. 
       Při čerpání dovolené ředitelky školy sestavuje plán tak, aby byla na škole přítomna vedoucí učitelka nebo je 
pověřena jiná učitelka. 
Čerpání volna na samostudium je v rámci obou škol stanoveno v době menšího počtu dětí nebo v době 
prázdnin / jarní, velikonoční, podzimní /. 

 

4.10. Kontroly v průběhu školního roku 18/19 

 
V průběhu školního roku proběhly tyto kontroly: 
KHS – 30.10.2018 v MŠ Benešovo – drobné nedostatky / nové držáky na papírové utěrky 
bezdotykové, nášlapný koš v přípravně zeleniny – vše bylo následně vyměněno 
KVS - 16.10.2018 – bez závad 
ČSI – 25.-27.2.2019 – slabé stránky – 1. zvážit potřebu nadstandartních aktivit / kroužky, akce s dětmi 
2. V MŠ Češkova pracují s dětmi pouze 3 pedagogové, což není s ohledem na individualizaci zcela 
optimální.  
Zřizovatel – kontrola hospodaření ve vybraných oblastech –  23.4.-25.4.2019 - kontrolované období 
20017/2018 – kontrolou nebyly zjištěné závažné dostatky 
OSSZ – 5.6.2019 - kontrované období 1.3.2015 – 31.1.2018 – bez nedostatků 
 

Opatření k závěrům ČŠI 

Nadstandartní aktivity – kroužky, nebudou v době, kdy je povinné předškolní vzdělávání, ale 
v odpoledních hodinách, doplňkové aktivity / akce s dětmi/ budou jako nadále vybírány dle 
vzdělávací nabídky dané třídy, aby obohatily vzdělávání dětí. 
V MŠ Češkova budou po navýšení pedagogů / zavedení PH Max/ na každé třídě pracovat dvě 
učitelky, celkem tedy budou na tomto odloučeném pracovišti 4 učitelky a to od září 2019. 
 

4.11. Hospodářský výsledek za rok 2018 

 
Škola v roce 2018 měla 279.838,43- Kč  hospodářský výsledek. 79.000,- Kč byl přesunut do fondu odměn, 
zbytek do rezervního fondu. 
Škola dostala od firmy Odpady 30.000,- Kč, které se využily pro nákup  pro didaktických her 
 
Pardubice 18.7.2019 
 
Vypracováno s pedagogickým sborem MŠ Benešov a MŠ Češkova 
Hodnocení bude projednáno na pedagogické poradě 28.8.2019  
 
 
Fišerová Šárka – ředitelka školy 
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Příloha č. 1 

 

Hospodaření školy v účetním období daného školního roku - Náklady k 31.12.2018 

  

      Náklady celkem (údaje z výkazu zisku a ztrát k 31.12.2018) - hlavní činnost 
   

  

v Kč 
   účet název částka 

   501 spotřeba materiálu 1 148 257,59 
   502 spotřeba energie 404 536,00 
   511 opravy a údržování 127 563,46 
   512 cestovné 9 445,00 
   513 náklady na reprezentaci   

   518 ostatní služby 407 971,20 
   521 mzdové náklady 6 041 551,00 
   524 zákonné sociální pojištění 2 022 820,00 
   525 jiné sociální pojištění 24 987,60 
   527 zákonné sociální náklady 182 467,72 8 271 826,32 

  549 ostatní náklady z činnosti 13 431,00 
   

551 
odpisy dlouhodobého 
majetku (DM) 36 897,00 

   558 náklady z drobného DM 142 437,00 
   

5.. 
ostatní náklady shora 
neuvedené - rozepište   

         
         
   

 

Celkem v Kč ** 10 562 364,57 
   

      ** souhlasí s náklady celkem (HČ) ve výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2018 
           
 Rozpis jednotlivých účtů 

     

      501- spotřeba materiálu 
     v Kč 
     

název celkem 

odpočet 
nákladů 

hrazených ze 
SR odpočet ŠJ 

celkem po 
odečtu 

 výtvarný materiál 38 938,98     38 938,98 
 provozní materiál do 1000 228 123,94 11 044,00 13 015,00 204 064,94 
 kancelářský materiál 4 213,74   381,74 3 832,00 
 čistící potřeby 45 518,62   22 440,22 23 078,40 
 1000-3000/v tom 

did.pomůcky/ 41 169,66 6 134,00 1 428,00 33 607,66 
 další materiál(vč. potravin) 790 292,65   790 292,65 0,00 
   1 148 257,59 17 178,00 827 557,61 303 521,98 
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502- spotřeba energie 
     v Kč 
     

název celkem   odpočet ŠJ 
celkem po 

odečtu 
 elektřina 82 783,00   8 278,00 74 505,00 

 voda - vodné 29 784,00   7 446,00 22 338,00 
 plyn 6 710,00   6 710,00 0,00 
 teplo 285 259,00   28 526,00 256 733,00 
 celkem 404 536,00 0,00 50 960,00 353 576,00 
 

      511- opravy a udržování 
     v Kč 
     

název celkem   odpočet ŠJ 
celkem po 

odečtu 
 opravy a údržba 127 563,46   26 012,66 101 550,80 

 

      518- ostatní náklady 
     v Kč 
     

název celkem 

odpočet 
nákladů 

hrazených ze 
SR odpočet ŠJ 

celkem po 
odečtu 

 mobil 8 789,93   804,00 7 985,93 
 spoje, ceniny 26 995,91   1 890,00 25 105,91 
 voda stočné 56 802,00   14 200,00 42 602,00 
 prádlo 16 323,00   0,00 16 323,00 
 ostatní náklady-služby+revize 205 958,36 15 000,00 13 708,00 177 250,36 
 ostatní náklady-účetní 40 850,00   13 616,00 27 234,00 
 ost.nákl.-mzdy-zpracování 37 900,00   7 201,00 30 699,00 
 ostatní-popl.banka 14 352,00   1 866,00 12 486,00 
 dotace MO  0,00     0,00 
 celkem 407 971,20 15 000,00 53 285,00 339 686,20 
 

      

      521-528 mzdové a související náklady 
    v Kč 

     

název celkem 

odpočet 
nákladů 

hrazených ze 
SR šablony+ÚP 

celkem po 
odečtu 

 

mzdové a související náklady 
včetně dotací od ÚP na 
asistenty a Personální 
podpory ESF,školení, 
OOP,závodní lékař 8 271 826,32 7 925 323,00 236 388,00 110 115,32 
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558 +512+551+549 ostatní náklady shora neuvedené z výsledovky v součtu 

v Kč 
     

název celkem 

odpočet 
nákladů 

hrazených ze 
SR odpočet ŠJ 

celkem po 
odečtu 

 cestovné 9 445,00   0,00 9 445,00 
 DDHM 142 437,00 30 804,00 0,00 111 633,00 
 pojistné 13 431,00   1 343,00 12 088,00 
 ostatní náklady+odpisy 36 897,00   16 220,00 20 677,00 
 KS nákladů 10 562 364,57 8 224 693,00 975 378,27 

  Celkové neinvestiční náklady po odečtu nákladů hrazených ze SR a ŠJ      
 

    

1 362 293,30 Kč 

počet dětí k 31.8.2018 dle výkonových výkazů (doplňte) 145 
   počet dětí k 31.12.2018 dle výkonových výkazů (doplňte) 145 
   průměrný počet dětí ve šk. roce  145 
   

      výpočet úplaty 
 

391,46 
   

      Výše úplaty od 1. 9. 2019   391 zaokrouhleno  na 350,-Kč   

      Schválil/a: Fišerová Šárka 
     datum:22.1.2019 
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   odpočet ŠJ 
celkem po 

odečtu 

   0,00 0,00 

   0,00 30 145,43 

   17 247,58 190 810,15 

   878,00 24 472,00 

   23 865,00 28 296,80 

   2 805,02 94 563,00 

   0,00 0,00 

   750 039,25 0,00 

   794 834,85 368 287,38 

   

     

     

     

  

   odpočet ŠJ 
celkem po 

odečtu 

    15 019,00 60 076,00 

    5 438,00 16 313,94 

    12 968,00 0,00 

    28 322,00 254 907,00 

  0,00 61 747,00 331 296,94 

  

     
     
   

    odpočet ŠJ 
celkem po 

odečtu 

    22 108,20 437 558,72 
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odpočet 
nákladů 

hrazených ze 
SR odpočet ŠJ 

celkem po 
odečtu 

      0,00 

    823,00 8 080,00 

    1 869,00 24 824,14 

    12 064,00 36 190,82 

  42 581,00 0,00 6 620,00 

    0,00 16 607,00 

    9 917,00 122 849,43 

    4 288,00 38 587,00 

    6 122,00 27 548,00 

    1 824,00 13 374,00 

    0,00 8 000,00 

  42 581,00 36 907,00 302 680,39 

  

     

    
     
   

  

odpočet 
nákladů 

hrazených ze 
SR   

celkem po 
odečtu 

  6 550 275,00   76 820,42 

  

    
   

   

  

odpočet 
nákladů 

hrazených ze 
SR odpočet ŠJ 

celkem po 
odečtu 

    12 294,00 195 324,80 

        

  6 599 810,00 905 782,85 
      

  

  

1 711 968,65 

 145 
   145 
   145 
    

     491,95 
    

     491 zaokrouhleno  na 470,- Kč 
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