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1. Základní údaje o zařízení:
Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, příspěvková organizace,
739 53 Hnojník
Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka
V mateřské škole pracuje:
-

šest pedagogických pracovnic

-

dvě provozní zaměstnankyně

-

Školní asistent: - personální podpora v rámci projektu Šablony III.

Kontakt na MŠ: 558 696 842
Kontakt na ŠJ: 558 639 100

2. Charakteristika školy

Mateřská škola (dále jen MŠ) jíž zřizovatelem je OÚ Komorní Lhotka sídlí v Komorní Lhotce
č. p. 153.
Cílová kapacita dětí v mateřské škole je 52. První třída 20 dětí, 2. třída 20 dětí a 3. třída 12 dětí.
Vzdělávání v MŠ zajišťuje 6 pedagogických zaměstnanců, 1 školní asistent a 2 provozní
zaměstnankyně.
Mateřská škola je s celodenním provozem od 6.30 – 16.30 hodin.
V tomto školním roce bylo zapsáno 52 dětí.
Do ZŠ odešlo celkem 17 dětí. Na žádost zákonných zástupců byl navržen jeden OŠD.
Od 7.2. – 30.6. 2022 byla podána žádost o individuálního vzdělávání.
K 1.3.2022 byla u daného dítěte ukončena docházka a individuální vzdělávání zrušeno.
Školní jídelna není součástí mateřské školy. Strava se do MŠ dováží ze ZŠ.
Součástí mateřské školy je školní zahrada. Ve vybavení jsou prolézadla, houpadla, pískoviště,
věž se skluzavkou. Zastřešená terasa se stolečky je plně využívána k činnostem v době
přijatelného počasí – výtvarné a pracovní činnosti, možnost manipulačních činností –
konstruktivní stavebnice, výukové pomůcky. Vyvýšené záhony jsou využívány v rámci
enviromentální výchovy – společné pěstování zeleniny, bylinek, pozorování postupu při růstu,
činnosti spojené s údržbou záhonů a zahrady.
Děti se schází ve třídách. Během celého dne je důsledně dodržována bezpečnost a pitný
režim.

3. Demografický vývoj a změny v průběhu školního roku
Naše MŠ byla jednotřídní a od 1. 9. 2007 se stala dvoutřídní. Třídy byly smíšené. Děti do našeho
zařízení docházely zpravidla ve věku od 3-6 let. Od 1. 9. 2017 je naše zařízení již trojtřídní a
děti zde dochází zpravidla od 2–6 let a třídy jsou rozděleny dle věku.

Zápis do MŠ probíhal ve dnech od 2.5. – 4.5. 2022 v době od 7.00 – 15.00 hodin.
Bylo odevzdáno 18 přihlášek, 18 dětí bylo přijato.
Celkem přijato 18 dětí.
V tomto školním roce byl na žádost zákonných zástupců navržen 1dítěti OŠD, který byl žádost
potvrzen PPP.

4. Výchovně vzdělávací proces
Název Školního vzdělávacího programu MŠ Komorní Lhotka je „Úsměv“. V souladu s ŠVP
vytváří pedagogičtí pracovníci třídní plány na celý školní rok.

Změny ve školním roce 2021–2022
-

Provoz v MŠ – prázdninový provoz byl ukončen 15. 7. 2022.

Přehled aktivit MŠ – plán uskutečněných akcí

-

Dýňování – akce probíhala v průběhu celého týdne v MŠ. Společné aktivity všech dětí,
výzdoba školky, dlabání dýní a zdobení, pečení dýňových muffinů,

-

Mikulášská nadílka – akci zajišťují učitelky, které jsou převlečeny, krátké pásmo písní a
básní k danému tématu, rozdávání balíčku dětem.

-

Masopust v MŠ – týdenní projekt, výroba masek, výzdoba školky, možnost mít svou
masku v těchto dnech, pečení koláčků, ochutnávka masopustních dobrot – jelita, jitrnice,
zelí.

-

Návštěva sv. Martina – paní učitelka přijela v převleku na bílém koni. Děti měly možnost
vyjádřit znalosti k dané legendě, forma rozhovoru.

-

Návštěva v místním kostele – pravidelné návštěvy 2x ročně. Vánoční a Velikonoční
svátky.

-

Beseda s myslivci-Myslivecký spolek Komorní Lhotka-Hnojník, návštěva z řad
myslivců, seznámení se smyslem jejich práce, ukázky zvířat, poučení o chování v lese,
společné vycházky k rybníku – ukázka práce psa, ke krmelci a společné krmení.

-

Vítání jara – projektové dny – hledání prvních jarních znaků, sběr jarních rostlin –
lisování, porovnání s obrázkem, výzdoba školky, v rámci enviromentální výchovy
pozorování přírody živé i neživé, starost o přírodu, pomoc s ochranou přírody.

-

Oslava dne dětí v rámci MŠ – SDH Komorní Lhotka. Zde proběhlo zábavné, ale hlavně
poučné dopoledne. Vše probíhalo formou her, soutěží. Velký úspěch měla prohlídka, a
hlavně projížďka v hasičském autě.

-

Fotografování

-

Pěvecká soutěž – Rozvíjej se poupátko – účast dvou děvčat za MŠ Komorní Lhotka,
jedno dítě – postup do finále, umístění na 1. místě ve své kategorii a zároveň „absolutní
vítěz“

-

Radovánky – společný tanec všech dětí z MŠ a následné pasování předškoláků
s předáním šerp, pamětních medailí a knih.

-

Zmrzlinové dopoledne. - pozvání od majitelů zmrzlinového stánku, ochutnávka
zmrzliny, příjemné posezení využité k rozhovoru před letními prázdninami.

-

Pravidelné uveřejňování konaných akci v MŠ v tisku „Ligotské noviny“ Dýňování,
Masopust, Martin na bílém koni, MDD,

-

Tematická výzdoba plotu kolem mateřské školy – dětské práce, výroba kvízů pro děti,
ukázka činností ve školce.

V rámci projektu Šablony III. plánované a uskutečněné akce MŠ

1.

Projektový den s polytechnickou tématikou – děti byly poučeny o bezpečnosti
práce při výrobě draků. Pracovaly se dřevem a technickým nářadím, učily se
obrušování dřeva, finální nátěr a zdobení dřevěných draků s využitím krepových
papírů.

Hospitace
Hospitace jsou pravidelně prováděny vedoucí učitelkou. Vzniklé připomínky byly probrány
formou rozhovoru po ukončení hospitace. Hlavní důraz v hospitační činnosti byl kladen na
osobní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti. Pro rozvoj
dítěte je důležité podnětné prostředí, ve kterém se pohybuje v průběhu dne (výzdoba, příjemné
prostřední, barevnost, kreativita,)
Při kontrole režimu je důležité dodržování bezpečnosti, pitného režimu, hygienických a
sebeobslužných návyků dětí.

Spolupráce
Spolupráce s PPP, lékaři – dle nutnosti a potřeby.
Spolupráce se ZŠ-společné kulturní akce, vzájemné návštěvy, návštěva předškoláků v první
třídě,
Spolupráce s místními složkami:
- SDH Komorní Lhotka: besedy, naučné programy, zábavné dopoledne
- Myslivecký spolek Komorní Lhotka-Hnojník: sběr přírodnin, besedy, tematické vycházky
Spolupráce se Spolkem rodičů: dětský karneval, dětské radovánky.
Spolupráce se zřizovatelem OÚ Komorní Lhotka – užití prostorů – sál, hala
Spolupráce s kulturní komisí – kulturní vystoupení: Jubilanti, Vítání občánků.

5. Údaje o výsledcích kontrol
V tomto školním roce se neuskutečnila hloubková kontrola ČŠI.
6. Údaje o pracovnících
Všechny pedagogické pracovnice v MŠ jsou plně kvalifikované. Dvě ukončily studium oboru
Předškolní pedagogika a získaly potřebné pedagogické vzdělání v květnu 2022.
Během roku se zúčastňují různých školení podle výběru. Dále si prohlubují poznatky spojené
s RVP a samostudiem i dalším studiem v oboru předškolní pedagogiky.
7. Oblast materiálního vybavení
Z finanční částky z řad rodičů SRPDŠ jsou pokryty kulturní akce, mikulášské balíčky, nákup
pomůcek pro děti, výlety, doprava na kulturní akce.
Nákup a dovybavení školní zahrady (využití sponzorských darů). Plastové prvky – domečky,
skluzavky, multifunkční sestava.

V Komorní Lhotce dne: ……………………………………………………….
Michaela Walachová, vedoucí učitelka ……………………………………….

