
Malé ohlédnutí za tímto školním rokem 

Ve školním roce 2021/2022 bylo v mateřské škole vzděláváno 48 dětí, z toho 15 dětí mělo předškolní 

docházku povinnou.  Školní rok jsme zahájili ve středu 1. 9. a vzdělávání probíhalo podle školního 

vzdělávacího programu „Krok za krokem celým rokem.“ Paní učitelky Novotná a Plocková rozvíjely 

děti mladší – Motýlky, paní učitelky Zikmundová a Rozmarínová starší děti – Včelky. Velkou oporou a 

pomocí při každodenních činnostech byly v každé třídě asistentky pedagogů – paní Vondráčková a 

paní Švihálková. Dva roky provoz škol omezovala pandemie Covid 19, v tomto školním roce však už 

probíhal zcela “normální„ provoz. I nadále však, na základě pokynů ministerstva školství, byla velmi 

pečlivě dodržována nastavená hygienická opatření. O čistotu a plná bříška se staraly paní Kujalová a 

paní Krejčová.  

V měsíci září, v rámci tematického bloku „Kdo všechno přišel do školky“, jsme nové děti seznamovali 

s prostředím MŠ, s učitelkami, provozními zaměstnanci, se jmény kamarádů, vyprávěli jsme si o 

rodině, o místě bydliště. Děti si postupně osvojovaly pravidla soužití v MŠ, učily se dodržovat 

hygienické návyky, kulturu stolování a zdvořilostní návyky. Měly možnost vyzkoušet výtvarné a 

pracovní činnosti, učily se říkanky a písničky, rozvíjely si pohybové dovednosti při cvičení. 

Nastal podzim a my v rámci tématu „Co zpíval podzimní vítr“, jsme si s dětmi povídali o zemědělské 

práci a pozorovali sklizeň v zahradách a na polích. V tomto období jsme si všímali změn v přírodě a její 

proměny. Objevovali jsme význam ovoce a zeleniny pro naše zdraví. Poznávali jsme listnaté i 

jehličnaté stromy, volně žijící zvířata a seznamovali jsme se s významem lesa pro člověka. 

Charakterizovali jsme podzimní období podle obrázků a pozorováním změn na vycházkách. 

V listopadu, v rámci bloku „Barevný podzim“, jsme si upevňovali poznatky o lidském těle a zdraví. 

Vytvářeli jsme u dětí zdravé životní postoje, vyprávěli jsme si o ochraně zdraví a bezpečí. Posilovali 

jsme prosociální chování v dětské skupině. Na základě koronavirové situace jsme dbali na dodržování 

hygienických návyků, pitného režimu, větrání ve třídách, pravidelného pobytu venku. Objevovali jsme 

zdravé a nezdravé potraviny. Učili jsme znát zásady zdravého životního stylu. Hledali jsme otázky a 

odpovědi o významu zeleně v okolí a o její péči. Přiblížili jsme dětem koloběh vody v přírodě, význam 

vody a sílu větru. 

Podzim uplynul jak voda, my jsme se hodně skamarádili, uzdravili z různých nemocí, a tak jsme se 

začali chystat na nejkouzelnější vánoční období.                                                                                                       

Nejprve jsme začali připravovat besídku na rozsvícení vánočních stromečků. Tentokrát to bylo hodně 

napínavé, jestli nám vystoupení kvůli covidovým opatřením dovolí. Proto jsme ho natočili na 

videozáznam. Pro rodiče jsme v našem novém altánku předvedli vystoupení naživo a pro naše 

spoluobčany jsme celé pásmo zazpívali a přednesli do veřejného rozhlasu. Doufáme, že jsme vás 

tímto alespoň trošku potěšili. 

Po vystoupení nás ve školce čekal “čertovský týden“. Povídali jsme si o této tradici, naučili se písně a 

básně, trochu jsme se báli, ale zároveň jsme se těšili na páteční „čertovský rej“, kdy jsme si po 

„čertovsku“ zařádili. Potom jsme se až do vánočních prázdnin těšili, jestli přijde „Ježíšek“ i k nám do 

školky. Navštívili jsme místní kostel v Dolních Borech, sledovali jsme výzdobu na vsi, v oknech, učili 

jsme se koledy – a „Ježíšek“ přišel a nechal nám ve školce spoustu krásných hraček, stavebnic, her. 



V lednu jsme si pak užívali sněhové nadílky, povídali jsme si o zimě, zimních sportech, nezapomněli 

jsme ani na naše zvířátka v lese, sledovali jsme jejich stopy, přinesli jsme jim něco dobrého na 

přilepšenou. 

Únor se nesl ve znamení masopustního veselí a karnevalů, mohli jsme si zvolit „masku“ podle svého 

výběru a „karnevalový den“ plný soutěží, tanců a her mohl začít. V tomto měsíci jsme si také povídali 

o nejrůznějších povoláních, která známe od našich rodičů nebo která by se nám líbila. A to byste 

koukali, čím se staneme, až budeme velcí. Tak nám držte palce. 

Již od počátku března se všichni začali připravovat na jaro. Konečně se na nás usmálo sluníčko a mohli 

jsme se vydat na delší procházku do přírody. A protože březen je měsícem knihy, nezapomněli jsme 

navštívit místní knihovnu, kde si pro nás paní knihovnice připravila zajímavý program. Přečetla nám 

příběh o zvířátkách, děti si poté mohly prohlédnout knihy, které je zaujaly a zahrát si deskovou hru. 

Některé knihy jsme si půjčili i do mateřské školy a děti se na čtení z nich moc těší. 

V polovině dubna probíhalo velikonoční tvoření s rodiči, děti si spolu se svými rodiči vyrobily 

velikonočního zajíčka z vařečky. Všichni projevili nadšení z tvůrčí práce, a tak jsme společně strávili 

příjemné a inspirativní odpoledne.                                                                                                                                              

Na konci dubna jsme se ve školce proměnili do postav čarodějnic a čarodějů. Naučili jsme se 

čarodějnická zaklínadla a užili si dopoledne plné her a soutěží. Nechyběla ani pohybová průprava při 

letu na koštěti.                                                                                                                                                            

V květnu proběhlo divadelní představení po dvou letech zákazů a omezování hromadných akcí. Bylo 

vzdělávací - s ekologickým námětem a představení se dětem velmi líbilo.                                                                                                                                           

Navštívili jsme také středisko ekologické výchovy Chaloupky ve Velkém Meziříčí, kde byl pro děti 

připravený zajímavý program s názvem ,,Jak štěňátko dostalo chuť na med“. Děti se prostřednictvím 

pohádky o zvědavém štěňátku dozvěděly řadu zajímavostí o včelách, zahrály si hry související s 

životem včel a na závěr si vyrobily papírovou včelu.                                                                                         

Začátkem května proběhl také zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 22/23, nad naše očekávání 

bylo zájemců opravdu velmi mnoho. Těší nás, že je o vzdělávání v naší mateřské škole takový zájem. 

Konec školního roku se blíží a „předškoláky“ čeká akce „Pasování na školáky“.  Příprava a organizace 

takových vystoupení dětí pro rodiče je velmi náročná, pokaždé nás však doslova „dostane“- jedno 

oko nezůstane suché. Věřte nebo ne, ale ve školce jsou všechny děti jako „ty naše vlastní“. 

Provoz mateřské školy v letních měsících bude probíhat od 1. do 15. července a nový školní rok 

2022/2023 zahájíme ve čtvrtek 1. 9. Rodiče nově přijatých dětí budou e-mailem informováni o 

schůzce, která se uskuteční před nástupem jejich dětí do mateřské školy.  

                                                                                                                                                                             mš 

 


