Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice u Zlína, okres Zlín,
příspěvková organizace, 763 51 Bohuslavice u Zlína 221, e-mail: zsboh@zlinedu.cz

ZPRÁVA O PRÁCI
ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína
v roce 2018/2019

Nejdůležitějším a limitujícím faktorem ve výchově v tomto školním roce zůstalo pojetí
dítěte, protože do školky nastoupily i děti mladší tří let. Respektovali jsme každé dítě jako
svébytnou bytost, měli jsme úctu k dítěti a na ni navazující porozumění jeho potřebám.
Výchovně vzdělávací činnost se odvíjela od zájmů a potřeb dítěte. Při výchově a vzdělávání
nám pomáhala i nová personální posila- školní asistentka.
Společně jsme se snažili pochopit každé dítě a najít k němu pozitivní postoj. Kladli jsme
důraz na individuální přístup k osobnosti každého dítěte, podporovali jeho samostatnost
a sebedůvěru a zároveň jsme vedli děti ke spolupráci v kolektivu, ke vzájemnému respektu
a kamarádskému přístupu. Vše probíhalo formou hry, objevováním nových skutečností
a osvojováním si dovedností v přirozeném prostředí a pozitivní atmosféře.
V září byla vybavena kancelář učitelek mateřské školy novým nábytkem. Vzniklo tak nové
příjemné prostředí určené nejen pro učitelky, ale i pro rodiče a jejich konzultace a paní
logopedku na její hodiny logopedie. Na přeměně kanceláře se podílely obě paní učitelky,
ale také paní uklízečka.
Tímto školním rokem nás provázeli dva kamarádi Křemílek a Vochomůrka společně
s kamarádkou sovou Pracharandou (autor: Václav Čtvrtek, ilustrátor: Zdeněk Smetana).
Na začátku roku přivítali celkem 26 dětí od dvou do šesti let. V průběhu roku počet vzrostl
na 28 dětí. Za jejich pomoci jsme s dětmi plnili cíle předškolního vzdělávacího programu:
 rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení,
 osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost,
 získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost,
působící na svoje okolí.
Všechny realizované výchovně vzdělávací činnosti hodnotíme v souladu s rámcovým
i školním vzdělávacím programem pro předškolní výchovu. Při plnění stanovených cílů jsme
využívali publikaci „Barevné kamínky“, v níž se přehledně prolíná všech pět oblastí
předškolního vzdělávání:
1.
2.
3.
4.
5.

Dítě a jeho tělo
Dítě a jeho psychika
Dítě a ten druhý
Dítě a společnost
Dítě a svět

VÝPIS KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ PRO DĚTI:


Divadelní představení v ZŠ a MŠ



Vítání občánků



Sběr starého papíru, oděvů a použitého oleje



Výtvarné soutěže pro děti předškolního věku (Informatorium, Albatros)



Celoroční projekt Sova Pracharanda a její deník



Podzimní výstava ovoce, zeleniny a podzimních plodů v MŠ



Dny plné vitamínů Křemílka a Vochomůrky



Tý-den chleba



Zahradní slavnost Křemílka a Vochomůrky s výrobou triček (tvořivé odpoledne pro děti
a rodiče na zahradě MŠ)



Oslava 100 let České republiky aneb narozeniny naší země



Zapojení do celorepublikového projektu Strom svobody- zasazení lípy na zahradě MŠ



Prima Vizus- preventivní vyšetření zraku dětí



Lampiónový průvod ve spolupráci se SDH Bohuslavice u Zlína



Párty strašidel



Výstava plyšových medvídků v MŠ



Rozsvěcování vánočního stromu na dědině (příprava výrobků a jejich prodej ve stánku)



Mikulášská nadílka pro děti v MŠ



Zdobení vánočního stromu



Vánoce v mateřské škole (Ježíšek)



Intenzivní příprava dětí k zápisu do 1. třídy základní školy (12 dětí)



Maškarní karneval pro děti ve spolupráci s Klubem maminek



Týdenní úkoly pro rodiče a děti v mateřské škole (celé 2. pololetí)



Po stopách Yettiho



Sněhulákový den



Oslava sv. Valentýna v MŠ



Večerníčkový karneval



Výtvarná soutěž pro rodiče a děti „Mámo, táto pojď si hrát, kreslit, tvořit, malovat aneb
SOVA trochu jinak“



Návštěva Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (předškoláci) „Hrátky se zvířátky“



Měsíc knihy
o Pohádkové čtení prarodičů a rodičů
o Předškoláci vypráví pohádky
o Skřítek Storidoo vypravěč pohádek



Morana- výroba Morany a její vhození do potoka



Varietní vystoupení s pejsky



Zápis do 1. třídy základní školy



Oslava Velikonoc



Tý-den venku (oslava Dne Země)
o Vycházka na Zelenou a do lesa
o Návštěva voliéry a zvířátek pana Bilavčíka
o Terarijní zvířata p. učitelky
o Zvířátka pana Prachaře



Mazací čtvrtky- chystání odpolední svačinky dětmi



Den matek (dárky)



Zápis do MŠ Bohuslavice u Zlína



Ukázka dravců



Medové dny v MŠ



Fotografování v průběhu a na konci roku



Výlet na zámek Milotice a do zámecké konírny



Oslava MDD v mateřské škole – stanoviště s úkoly



Tablo předškoláků v MŠ



Den otců (dárky)



Návštěva 1. třídy Základní školy Bohuslavice u Zlína



Loučení pro předškoláky (Kino, Toboga, McDonald´s)



Loučení se školkou spojené s hledáním pokladu

AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO RODINY DĚTÍ MŠ


Celoroční projekt Sova Pracharanda a její deník
Ve školce jsme měli v letošním roce maskoty Křemílka a Vochomůrku, kteří mají
kamarádku sovu Pracharandu. A právě tu, plyšovou sovičku Pracharandu, si vždy
na konci týdne bralo jedno z dětí domů na víkend a trávilo s ní svůj čas. Rodiče vše
zaznamenávali do deníku- popis, fotky atd. V pondělí děti přinesly sovičku i deník
zpátky do školky, kde jsme si prohlédli fotky, dítě vyprávělo své zážitky a nakonec
paní učitelka přečetla zápis z knihy. Během roku se vystřídaly všechny děti. (Akci řídila
p. uč. Bc. Lucie Gottfried).

ŘÍJEN
 Podzimní výstava ovoce, zeleniny a podzimních plodů v MŠ
Děti plody nasbíraly společně s rodiči. V rámci RVP PV si děti samy připravily ovocnou
svačinku- ovocný koktejl. (Akci řídila paní učitelka B. Mikuličková).
 Zahradní slavnost Křemílka a Vochomůrky s výrobou triček
Tvořivé odpoledne pro děti a rodiče s opékáním špekáčků na zahradě MŠ.
(Akci přichystala a zorganizovala p. uč. Bc. Lucie Gottfried, zúčastnily se obě paní
učitelky).
 Vítání občánků
Proběhlo na Obecním úřadě v Bohuslavicích u Zlína. Pásmo básniček a písniček
předneslo pět dětí mateřské školy. (program připravila a akce se zúčastnila p. uč.
Bc. Lucie Gottfried).
 Sběr starého papíru
Sběr probíhal společně se základní školou.

LISTOPAD
 Lampiónový průvod ve spolupráci se SDH Bohuslavice u Zlína
Průvod vycházel od Kaple v Bohuslavicích u Zlína a postupoval na Sokolovnu, kde byly
pro děti připraveny různé soutěže a činnosti. Překvapením bylo divadelní představení
s pohádkou Kašpárek pánem skalního hradu. (Výzdobu sokolovny a soutěže
přichystala p. uč. Bc. Lucie Gottfried).
 Párty strašidel
Děti si společně s rodiči připravily doma masky strašidel, ve kterých přišly oblečeny
do školky. Následně prožily zábavné dopoledne plné her, činností a soutěží
se strašidelnou tématikou. (Akci připravila p. uč. Bc. Lucie Gottfried).

PROSINEC
 Výstava plyšových medvídků
Plyšové medvídky děti přinesly z domova. (Do vánoční výzdoby zakomponovala p. uč.
Bc. Lucie Gottfried).
 Rozsvěcování vánočního stromu na dědině s prodejem výrobků dětí dětmi
Výrobky na jarmark vyráběly děti ve školce společně s paní učitelkou, ale také doma
s rodiči. Na prodej jsme tak měli nejrůznější vánoční dekorace, věnečky, svícny,
marmelády, cukroví apod. Tyto výrobky prodávaly samy děti ve vánočním stánku
na jarmarku společně s paní učitelkou. (Akci zorganizovala, výrobky na jarmark
připravila a sama se zúčastnila akce a prodeje na stánku p. uč. Bc. Lucie Gottfried).

ÚNOR
 Maškarní karneval pro děti
Karneval pro děti ve spolupráci s Klubem maminek na Sokolovně Bohuslavice u Zlína.
(Sál vyzdobila a akce se zúčastnila p. uč. Bc. Lucie Gottfried).
 Týdenní úkoly pro rodiče a děti
Každý týden (od pondělí do pátku) byl pro děti připraven na šatně MŠ úkol
přizpůsobený věku dětí. Úkoly plnily děti s pomocí rodičů. Splnění úkolu
zaznamenávaly razítkem dítěte na papír. (Akci zorganizovala a úkoly připravila p. uč.
Bc. Lucie Gottfried).
 Sněhulákový den
Děti si společně s rodiči přichystaly doma bílé oblečení, ve kterém přišly oblečeny
do školky. Následně prožily zábavné dopoledne s hrami a činnostmi se sněhulákovou
tématikou. (Akci připravila p. uč. Bc. Lucie Gottfried).
 Večerníčkový karneval
Děti si společně s rodiči připravily doma kostýmy pohádkových bytostí, v nichž
ve školce prožily dopoledne plné her a soutěží. (Akci připravila p. uč. Bc. Lucie
Gottfried).

BŘEZEN
 Výtvarná soutěž
Soutěž „Mámo, táto pojď si hrát, kreslit, tvořit, malovat aneb SOVA trochu jinak“
vyhlásila mateřská škola pro rodiny dětí MŠ. Vznikla tak nádherná díla rodičů a dětí
s využitím různých technik a materiálů. Soutěže se zúčastnilo 13 dětí, cenu získaly
všechny děti. (Soutěž byla v režii p. uč. Bc. Lucie Gottfried).
 Výroba Morany
S dětmi jsme vyrobili paní zimu Moranu. Materiál na výrobu nosily děti z domova –
vyfouknutá vajíčka a pečivo. (Výroba v režii p. uč. Bc. Lucie Gottfried).

 Měsíc knihy- pohádkové čtení prarodičů a rodičů
V březnu, vždy v pondělí a v pátek, chodili do školky číst dětem pohádky před spaním
jejich rodiče a prarodiče. Knihu si mohli donést vlastní, nebo jim byla zapůjčena
ve školce. Možností bylo i samostatné volné vyprávění. Akce se zúčastnilo 8 rodičů
a prarodičů. (Akce byla v režii p. uč. Bc. Lucie Gottfried, zapojily se obě paní učitelky).

DUBEN
 Zápis do 1. třídy základní školy
Na intenzivní přípravě dětí se podílely obě paní učitelky spolu s rodiči.
 Tý- den venku
Tento týden jsme byli s dětmi od rána do oběda venku, v přírodě. Děti si společně
s rodiči každý den připravovaly batůžek, v němž měly pití, papírové kapesníky
a pláštěnku. Také mohli přinést staré pečivo, ovoce a zeleninu pro zvířata. (Akci
připravila p. uč. Lucie Gottfried, zapojily se obě paní učitelky).

KVĚTEN
 Vítání občánků
Proběhlo na Obecním úřadě v Bohuslavicích u Zlína. Pásmo básniček a písniček
předneslo pět dětí mateřské školy. (Program připravila a akce se zúčastnila p. uč.
Bc. Lucie Gottfried).
 Sběr starého papíru a použitého oleje
Sběr probíhal společně se základní školou.

AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
29. 9. 2018 – 31. 5. 2019
ZÁŘÍ 2018
23. 8.
29. 8.
7. 9.
19. 9.
21. 9.
ŘÍJEN 2018
1. – 5. 10.
1. – 5. 10.
4. 10.
8. 10.
8. – 12. 10.
8. – 15. 10.
12. 10.
15. 10.
15. – 19. 10.
16. 10.
17. 10.
22. – 26. 10.
26. 10.

Celoroční projekt Sova pracharanda a její deník

Jednání pedagogické rady MŠ
Školení BOZP a PO
Logopedická diagnostika dětí
První schůzka rodičů
Logopedická diagnostika dětí

Podzimní výstava ovoce, zeleniny a podzimních plodů
Dny plné vitamínů Křemílka a Vochomůrky
Divadlo v MŠ- Sluníčko (O Budulínkovi, Máša a medvěd, Budka v poli)
Fotografování – vánoční sady
Tý- den chleba
Sběr starého papíru
Vítání občánků na OÚ
Výtvarná soutěž Informatorium
Dny plné vitamínů Křemílka a Vochomůrky
Zahradní slavnost Křemílka a Vochomůrky s výrobou triček na zahradě MŠ
Oslava Dne chleba
Oslava 100 let České republiky aneb narozeniny naší země
Zapojení do celorepublikového projektu Strom svobody- zasazení lípy
na zahradě MŠ společně se ZŠ

LISTOPAD 2018
1. 11.
Jednání pedagogické rady MŠ
1. – 30. 11. Příprava výrobků na vánoční jarmark
2. 11.
Párty strašidel
2. 11.
Lampiónový průvod pro rodiče a děti ve spolupráci se SDH Bohuslavice u Zlína
7. 11.
Divadlo v MŠ- Z truhlice (O stolování)
20. 11.
Druhá schůzka rodičů
28. 11.
Prima vizus - preventivní vyšetření očí dětí v MŠ
PROSINEC 2018
2. 12.
Rozsvěcování vánočního stromu na dědině s prodejem výrobků dětí dětmi
3. 12. – 31. 1. Výstava plyšových medvídků
4. 12.
Výtvarná soutěž Pohádková školka
4. 12.
Inventarizace majetku MŠ a ZŠ – p. uč. Bc. L. Gottfried
5. 12.
Mikulášská nadílka pro děti v MŠ
6. 12.
Divadlo v MŠ- Taraba (Bajaja)
10. 12.
Zdobení vánočního stromu v MŠ
12. 12.
Ježíšek v MŠ

LEDEN 2019
7. 1.
Jednání pedagogické rady MŠ
ÚNOR 2019
6. 2.
11. 2. – 31. 5.
13. 2.
14. 2.
16. 2.
20. 2.

Po stopách Yettiho
Týdenní úkoly pro rodiče a děti v MŠ
Sněhulákový den
Valentýn v MŠ
Maškarní karneval na sokolovně ve spolupráci s Klubem maminek
Večerníčkový karneval

BŘEZEN 2019
4. – 29. 3.
Výtvarná soutěž pro rodiče a děti „Sova trochu jinak“
4. – 29. 3.
Měsíc knihy
o
o
o

11. 3.
13. 3.
15. 3.
19. 3.
20. 3.
27. 3.
28. 3.

Pohádkové čtení prarodičů a rodičů (pondělí, pátek)
Předškoláci vypráví pohádky (úterý, středa, čtvrtek)
Skřítek Storidoo vypravěč pohádek (úterý, středa, čtvrtek)

Divadlo v MŠ- Taraba (Popelka)
Návštěva Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně (předškoláci)
Výroba Morany z pečiva
Varietní vystoupení s pejsky
Vynášení Morany
Jednání pedagogické rady MŠ
Sférické kino

DUBEN 2019
4. 4.
Zápis do 1. třídy ZŠ Bohuslavice u Zlína
16. 4.
Divadlo v MŠ- Sluníčko (Hrnečku vař, O zlaté rybce, O Smolíčkovi)
23. – 26. 4. Tý- den venku (oslava Dne Země)
o
o
o
o

Vycházka na Zelenou a do lesa
Návštěva voliéry a zvířátek pana Bilavčíka
Terarijní zvířata p. učitelky
Zvířátka pana Prachaře

30. 4.

Výtvarná soutěž Pohádková školka

KVĚTEN 2019
2. 5.
6. – 10. 5.
14. 5.
14. 5.
16. 5.
20. – 31. 5.
21. 5.
22. 5.
24. 5.
27. – 31. 5.
27. 5.
31. 5.
čtvrtky

Fotografování předškoláků na tablo
Medové dny v MŠ
Zápis do MŠ Bohuslavice u Zlína
Ukázka dravců
Třetí schůzka rodičů
Praktikantka ze SSŠPgS Zlín
Fotografování na závěr školního roku 2018/2019
Výlet MŠ – Zámek Milotice
Vítání občánků
Sběr starého papíru
Jednání pedagogické rady MŠ
Oslava MDD na zahradě MŠ
Mazací čtvrtky – chystání odpolední svačiny dětmi

ČERVEN 2019
1. – 28. 6.
Tablo předškoláků v MŠ
13. 6.
Návštěva 1. třídy Základní školy Bohuslavice u Zlína
20. 6.
Loučení s předškoláky - výlet
o
o
o

21. 6.



Multikino GA cinema (Tajemství domácích mazlíčků 2)
Zábavní park Toboga Zlín (Galaxie)
McDonald´s

Loučení se školkou s hledáním pokladu

Z plánovaných akcí byla zrušena akce Svatého Martina a divadlo ke dni dětí Z truhlice.
Obě akce byly zrušeny druhou stranou. Budeme se snažit o jejich uskutečnění v příštím
školním roce.
Celoročně probíhal v mateřské škole sběr starého papíru, oděvů a použitého oleje.



Logopedie - Každý pátek probíhala v mateřské škole logopedie pod vedením
Mgr. Lucie Gajdůškové. Děti během roku udělaly výrazné pokroky.



Schůzky rodičů - V průběhu roku byly pro rodiče uspořádány tři rodičovské schůzky,
kde paní učitelky hodnotily práci dětí, domlouvaly se na společných akcích a zodpovídaly
dotazy rodičů.



Konzultační hodiny - Rodiče měli také možnost probrat dotazy či řešit problémy
s učitelkami v době konzultačních hodin, které probíhaly každé pondělí od 16.00
do 16.30 hodin v kanceláři mateřské školy.

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE, kterých se MŠ zúčastnila:
 Informatorium podzim 2018 – Svět kolem nás.
 Pohádková školka Albatros zima 2018/2019 – Obrázek z Večerníčků.
o Jako poděkování za účast v soutěži jsme získali knihu.
 Pohádková školka Albatros jaro 2019 – Dětská ilustrace ke knihám.
o Vybrali nás mezi pět soutěžících tříd, kterým zaslali krásné knihy pro děti.
TŘÍDNÍ AKTIVITY PRO DĚTI:
 Divadelní a dramatický kroužek - vedla Mgr. Martina Mrlíková
 Mini volejbal - vedl Petr Karabec

VZDĚLÁVÁNÍ PANÍ UČITELEK vychází ze zájmů jedinců a potřeb školy:
 Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín – možnost půjčování odborné literatury,
dětské literatury, vývojové psychologie a rodinné pedagogiky.
 Studium odborných časopisů- Informatorium školy mateřské
- Poradce ředitelky mateřské školy
 Dále dle nabídek dalšího vzdělávání jednotlivých institucí a finančních možností.
Bc. Lucie Gottfried:
 Studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
Bakalářský obor: Učitelství pro mateřské školy 2. ročník, kombinovaná forma






Děti a digisvět
Jan Kršňák

14. 11. 2018

Dokumentace v MŠ
Mgr. Dana Karmasinová

19. 2. 2019

Experiment v MŠ
Mgr. Michael Novotný

23. 2. 2019

Matematická pregramotnost v MŠ
RNDr. Hana Lišková

28. 2. 2019

O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem
Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.

28. 3. 2019

Vypracovala Bc. Lucie Gottfried

V Bohuslavicích u Zlína dne 25. 6. 2019

