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Vlastní hodnocení mateřské školy Letovice, Komenského 

671/11, okres Blansko, příspěvkové organizace 
za školní rok 2019/2020 

 
Druhá polovina školního roku 2019/2020 byla poznamenaná celosvětovou pandemií nemoci 
covid-19. Standardní školní rok skončil v podstatě v polovině března s uzavřením základní 
školy. 
Mnoho rodičů mělo obavy o zdraví svých dětí. V týdnu od 16. 3. 2020 bylo v celé MŠ  
maximálně 5 dětí. Po dohodě se zřizovatelem byly všechny MŠ ve městě od 20. 3. 2020 
uzavřeny. 
Předškolní vzdělávání bylo přerušeno. Nebyly dokončeny edukativně stimulační skupiny, 
metoda dobrého startu, nebyl plněn školní vzdělávací program. 
Neuskutečnily se výlety tříd, projektové dny mimo školu a ve škole (Šablony II), Den dětí u 
hasičské zbrojnice, rozloučení s předškoláky, společné fotografování. Předškoláci tentokrát 
neměli již tradiční tablo. 
Provoz byl obnoven 25. 5. 2020. 
Toto Vlastní hodnocení školy zahrnuje víceméně časový úsek od 1. 9. 2019 do 19. 3. 2020. Tj. 
do uzavření MŠ. 
Provoz od 25. 5. 2020 byl poznamenán pandemií nemoci covid-19, padesáti procentní 
docházkou a bezpečnostními opatřeními. 

 
Mateřská škola zpracovala hodnocení procesu vzdělávání a jeho výsledků za školní rok 
2019/2020 na základě vyhlášky č. 15/2004 Sb., o předškolním vzdělávání podle stanoveného 
plánu. 
Při vypracování této zprávy jsme vycházeli z následujících dokumentů a skutečností: 

• z portfolia dětí včetně diagnostiky 
• ze  SWOT analýzy 
• z konzultačních hodin 
• z hodnocení předškolního vzdělávání v jednotlivých třídách 
• z hospitační činnosti 
• z názorů a podnětů zaměstnanců na provozních a pedagogických poradách 
• z ohlasů od zřizovatele a široké veřejnosti na práci školy 
• z výsledků činnosti kontrolních orgánů 

Vzhledem koronavirové krizi, uzavření MŠ od 20. 3. do 24. 5. 2020 a po obnovení provozu 
pouze padesátiprocentní docházce tentokrát neproběhlo dotazníkové šetření pro rodiče. 
 
Oblasti, které jsme vyhodnocovali: 

1. Obsah a průběh vzdělávání  
1.1 Plánování výuky 

ŠVP 
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Koncepční záměr: ŠVP je výrazně zaměřen na environmentální výchovu a využívání školní 
přírodní zahrady. Byl aktualizován v únoru 2020. ŠVP má vlastní myšlenku a nápad a byl 
vypracován v souladu s RVP PV. 
Stanovené cíle byly splnitelné, vzdělávací obsah byl uspořádán do tematických celků, každý z 
nich zasahoval do více vzdělávacích oblastí. Pro pedagogický sbor byl srozumitelný a 
přehledný.  
ŠVP odpovídal podmínkám a prostředí MŠ. 
Formální zpracování  rovněž odpovídalo požadavkům na ŠVP, všechny části byly logicky 
propojeny, pro učitelky byl ŠVP v jejich práci oporou.  
Vzdělávací obsah byl uspořádán lineárně do pěti integrovaných bloků: 

• My a lidé kolem nás 
• Objevujeme svět 
• Poznáváme a staráme se o přírodu 
• Slavíme a oslavujeme 
• Staráme se o svoje zdraví 

Funkčnost, otevřenost a flexibilita, se kterou se v ŠVP počítá, dostatečně umožňovala 
reagovat na změny a přizpůsobovat náplň činností momentální situaci, počasí, podmínkám. 
Od února 2020 koordinátorky ŠVP pod vedením Mgr. Romany Korbářové přistoupily 
k novému systému v tvorbě TVP v modulu InspIS ČŠI. 
S novým způsobem tvorby ŠVP byly učitelky seznámeny na mimořádné pedagogické radě 
dne 30. 1. 2020 spolu s aktualizovaným ŠVP. Až do konce školního roku měly učitelky za úkol 
vytvořené TVP posílat koordinátorce Mgr. R. Korbářové ke konzultaci a ke schválení. 
Na tvorbě TVP se podílely vždy obě učitelky ve třídě spolu s dětmi. Děti společně vymýšlely 
aktivity k dosažení stanovených cílů. 
Důležitou součástí TVP byla spolupráce s rodiči, která byla realizována prostřednictvím 
různých úkolů pro děti a rodiče na doma. 
Učitelky věnovaly dostatečnou pozornost závěrečnému vyhodnocení a sebehodnocení 
každého TVP. Toto pojetí třídního plánování vedlo ke zkvalitnění spolupráce mezi učitelkami 
ve třídě, zapojení dětí do samého plánování a zaktivizování rodičů a jejich podílení se na 
činnostech k jednotlivým tématům. 
 
      2.2 Podpůrné výukové materiály  
Mateřská škola byla ve školním roce 2019/2020 vybavena dalšími didaktickými pomůckami. 
Kabinet didaktických pomůcek byl svěřen Bc. Veronice Novákové, která průběžně doplňovala 
katalog pomůcek spolu s návodem, jak jednotlivé pomůcky a hry používat.  
Naši dodavatelé didaktických pomůcek: 
www.zabavneuceni.cz 
www.benjamin.cz 
www.stiefel-eurocart.cz  
 
Další pomůcky a materiály, zejména: 
Metodiky, CD a pracovní listy k Metodě dobrého startu 
Pracovní sešity k edukativně stimulačním skupinám 
Bohatě vybavená učitelská knihovna 

http://www.zabavneuceni.cz/
http://www.benjamin.cz/
http://www.stiefel-eurocart.cz/
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Publikace Inspiromat pro učitelky MŠ pravidelně doplňovaná o aktualizace 
Měsíčník Nápadník učitelky MŠ 
Publikace Mgr. Jiřiny Bednářové a PhDr. Vlasty Šmardové  
 
 

2. Hodnocení podmínek ke vzdělávání 
2./1. Věcné /materiální/ podmínky 

 
Od začátku školního roku byla ve všech třídách vytvořena centra aktivit, která byla označena 
spolu s maximálním počtem dětí, které se mohou do činností v jednotlivých centrech zapojit. 
Každá třída si zvolila svůj způsob organizace činností v centrech aktivit. 
Byly pořízeny míče pro hry na hřišti a na školní zahradě. 
Díky investičnímu příspěvku od zřizovatele ve výši 200 tis. se podařilo na školní přírodní 
zahradě vybudovat altán z akátu s kreslicí tabulí. Altán bude sloužit jako venkovní učebna a 
zázemí pro akce v amfiteátru a vejde se do něho jedna třída dětí. 
Na školní zahradě je stále dostatek prvků se zaměřením na environmentální výchovu a na 
podporu přirozeného pohybu dětí v přírodním prostředí (několik kusů kmenu lípy sloužící 
jako přírodní prolézačka, kmeny akátu na trénování odvahy a rovnováhy, vrbové stavby).  
Všechny děti a zaměstnanci důsledně třídili odpad (tříkomorový kompostér na školní 
zahradě, nádoby na třídění umístěny ve třídách, v šatnách, školní kuchyni, u kanceláří, na 
školní zahradě  - velkoobjemové kontejnery na plasty papír, bioodpad). 
Byl zakoupen drobný nábytek do center aktivit ve třídách Motýlci a Berušky. V těchto třídách 
byly vyměněny nevyhovující kryty topných těles za nové, vyrobené na zakázku s úložnými 
skříňkami. Třídy byly nově vymalovány a vybaveny novými garnýžemi. 
Byly vyměněny zbývající WC pro dospělé. 
Do šatny Sluníček byly pořízeny 2 moduly šatních skříněk (počet dětí i v této byl vzhledem 
k velkému převisu navýšen na 26 dětí). 
Na základě podnětu učitelek došlo ke změně umístění věšáků na gumáky v šatnách 
jednotlivých tříd. 
 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

• Vybavit třídy overbally a balančními míči se zajištěním jejich uložení. 
• Postupně vybavit třídy v 1. patře vhodným nábytkem do center aktivit a přehlednými 

a dětem snadno dostupnými skříňkami na hračky a didaktické pomůcky. 
• Doplnit školní zahradu o další prvky vlastní výroby. 
 
2./2. Životospráva 

Děti měly v MŠ zajištěnou celodenní stravu, dostatečný přísun tekutin – během dne se mohly 
napít vody podle potřeby. Voda je v každé třídě k dispozici v nerezových nádobách 
s výpustným kohoutem. Mezi podávanými pokrmy byl zachován dostatečný časový interval. 
Děti byly vedeny ke kulturnímu a klidnému stolování a do jídla nebyly nuceny. Předškoláci si 
sami nalévali polévku. Limity dané spotřebním košem byly pravidelně dodržovány. 
Jídelníček byl pestrý s dostatečným podílem ovoce a zeleniny a svým složením odpovídal 
požadavkům na zdravou výživu. 
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Na zahradě využívaly pítko. 
MŠ pokračovala ve spolupráci se Skutečne zdravou školou, z. s. se sídlem v Brně s cílem 
zlepšit kvalitu školního stravování. Vzhledem k epidemii nemoci covid-19 se nepodařilo 
realizovat plánované aktivity, jejichž absolvování by MŠ dopomohlo k získání bronzového 
cerifikátu (výlety na farmy, seminář Mgr. A. Hruškové pro rodiče, příprava zdravých svačinek 
s dětmi pro děti atd.)  
Denní režim byl sestaven tak, aby dětem maximálně vyhovoval. Rodiče po dohodě 
s učitelkami mohli děti přivádět a odvádět podle svých možností a momentální situace, 
pouze předškolákům s povinným předškolním vzděláváním byla ve školním řádu stanovena 
doba vzdělávání od 8:00 do 12:00 hod. 
Velmi se zlepšilo dodržování stanovené doby pobytu venku – 2 hod. denně. Pokud se tak 
nestalo, důvodem mohla být nepřítomnost druhé učitelky a větší nároky na přípravu. Za 
nepříznivých klimatických podmínek (silný déšť, mráz -10 stupňů, silná inverze) se pobyt 
venku neuskutečnil. 
Při pobytu venku na školní zahradě, na přilehlém víceúčelovém hřišti nebo v zámeckém 
parku měly děti dostatek volného pohybu. 
Na lehátku děti odpočívaly podle svých potřeb, ty děti, které neusnuly, se po 30 minutách 
odpočinku věnovaly klidným činnostem ve třídě. Předškoláci se věnovali činnostem 
zaměřeným na přípravu na vstup do 1. třídy ZŠ. 
 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

• Dodržovat délku pobytu venku / 2 hod. denně /. 
• Dodržovat pravidla školního stravování doporučená v programu Skutečně zdravá 

škola, na základě splněných kritérií dosáhnout ve školním roce 2020/2021 na 
bronzový certifikát. 

• Nabízet dětem, kterým stačí kratší doba odpočinku, klidové aktivity, nenutit je 
setrvávat na lehátku. 

 
 
3./3. Psychosociální podmínky 

Všichni zaměstnanci se svou prací podíleli na vytvoření podnětného, příjemného a klidného 
prostředí. 
Novým dětem byla za spoluúčasti rodičů umožněna postupná adaptace na prostředí MŠ. 
Ředitelka MŠ zajistila pro rodiče přednášku – besedu renomované lektorky Mgr. Lenky 
Bínové na téma Adaptace na MŠ. Přes veškerá upozornění ze strany ředitelky ne všichni 
rodiče dodrželi dohodnutou adaptační dobu (minimálně 14 dní). 
Od 1. září 2019 se MŠ Komenského vzdělávalo celkem 96 dětí  s celodenní docházkou a 9 
dětí s povinným předškolním vzděláváním v programu individuálního vzdělávání. 
Ve třídě Motýlci se vzdělával chlapec – předškolák s OŠD za podpory kvalifikovaného 
asistenta pedagoga.  
Učitelky v jednotlivých třídách se k dětem snažily přistupovat individuálně, na děti 
nespěchaly, umožňovaly jim dokončit započatou činnost. Společně s dětmi vytvořily pravidla 
soužití ve třídě a dbaly na jejich dodržování. Snažily se o vstřícnou a otevřenou komunikaci 
s dětmi, zákonnými zástupci i mezi sebou navzájem, ke schopnosti vyjadřovat svoje pocity a 
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naslouchat druhým vedly děti prostřednictvím komunitních kruhů. Ve větší míře s dětmi 
pracovaly formou nabídky činností, zařazovaly částečně řízené činnosti, rozvíjely vlastní 
aktivity dětí a snažily se ocenit sebemenší pokrok. 
Nepodporovaly nezdravou soutěživost mezi dětmi a volily činnosti tak, aby každé dítě zažilo 
úspěch. Vedly děti k ohleduplnosti a toleranci, bránily jakékoli formě násilí a na projevy dětí 
narušujících společné soužití ihned reagovaly. Kromě třídy, kde působí ředitelka MŠ, se 
dostatečně dlouhou dobu překrývaly (3 hod. denně). 
Ve školním roce 2019/2020 jsme díky zapojení do Šablon II – projekt s názvem MŠ Letovice, 
Komenského 63 opět na 2 roky, využívali personální podporu – pracovní pozici školní 
asistent, další plánované aktivity jako projektové dny ve škole i mimo školu, sdílení 
zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv jsme vzhledem ke 
koronavirové krizi nemohli realizovat. V závěru školního roku se uskutečnilo DVPP pro 
sborovnu v oblasti polytechnické výchovy. 
 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

• Pracovat s dětmi metodou a formou nabídky činnosti k danému tématu – dávat jim 
možnost volby. Připravit dostatek činností ve skupinách.  

• Využívat v plné míře metodu skutečného prožitkového učení a individualizovaného 
vzdělávání. 

• Část vzdělávacích činností přesunout na dobu pobytu venku a více využívat potenciál 
školní zahrady (pečení v peci, práce na poncích v domku „Dílna“, využívání 
zahradního altánu jako venkovní učebny, krabice s lupami a síťkami pro pozorování 
hmyzu a vodních živočichů v jezírku). 

 
2./4. Organizace vzdělávání 

V MŠ je dlouhodobě stanoven pravidelný denní řád, který lze přizpůsobovat měnícím se 
situacím (výlety, divadla, delší vycházky). Činnosti byly organizovány tak, aby děti měly 
dostatek pohybu a aby činnosti spontánní a řízené byly v rovnováze. Při ranních hrách a 
volných odpoledních činnostech děti využívaly ve všech třídách centra aktivit, při vstupu do 
centra používaly symboly pro svoji identifikaci (fotografie, značky). Spontánní hře byl 
ponechán dostatek prostoru, po přerušení se děti mohly ke hře zase vrátit. TVP vypracovaly 
učitelky společně, na plánované činnosti se vždy připravily předem (dostatek a dostupnost 
pomůcek a materiálů). 
Pravidelně se střídaly statické a dynamické aktivity. Spojování tříd bylo omezeno na 
minimum. 
 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

• Organizovat činnosti ve skupinách. 
• Denně zařazovat pohybovou aktivitu – ve třídě i při pobytu venku. 
• Organizovat denní řád tak, aby respektoval individuální potřebu odpočinku. 
• Nepreferovat řízené činnosti před spontánními. 
• Dbát na individualizaci předškolního vzdělávání. 
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2./5. Řízení mateřské školy 
Zaměstnanci měli pracovní náplň stanovenou tak, aby přesně určovala jejich kompetence a 
povinnosti. Informační systém školy zabezpečoval všem zaměstnancům, rodičům, zřizovateli, 
partnerům i široké veřejnosti dostatek informací o škole, jejích vizích a aktivitách (informační 
tabule a nástěnky v šatnách, webové stránky MŠ ). 
Ředitelka školy vytvářela ovzduší vzájemné důvěry a otevřenosti, zapojovala zaměstnance do 
řízení školy, delegovala pravomoci (zástupkyně ředitelky, vedoucí ŠJ, koordinátorka EVVO, 
koordinátorky ŠVP, školnice), ponechávala dostatek pravomocí a autonomii jednotlivým 
učitelkám a třídám. 
Vzhledem ke koronavirové krizi se nepodařilo dodržet plán hospitační činnosti, kontrolní 
činnosti a DVPP. 
Pedagogické a provozní porady se také nekonaly pravidelně podle plánu, ale podle potřeby 
vzhledem k neustále se měnící situaci.  
Ředitelka školy umožnovala účast na seminářích DVPP a následné předávání získaných 
informací na pedagogických radách. Spolupracovala se zřizovatelem a dalšími orgány státní 
správy. Během uzavření MŠ přidělovala pedagogům témata ke samostudiu. 
Zajišťovala publikování článků o činnosti MŠ ve Zpravodaji města Letovice a regionálním 
tisku.  
Dbala o dodržování etických a společenských pravidel v MŠ, které jsou zahrnuty v Etickém 
kodexu zaměstnanců MŠ Komenského. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

• Dostatečně informovat zaměstnance o kompetencích a povinnostech vedoucích 
jednotlivých úseků (organizační schéma), pravidelně kontrolovat plnění pracovních 
povinností jednotlivých zaměstnanců. 

• V případě potřeby (před většími celoškolními akcemi) uspořádat krátké pracovní 
porady. 

 
2./6. Personální a pedagogické zajištění vzdělávání 

Ve školním roce 2019/2020 pracovalo v mateřské škole 8 plně kvalifikovaných učitelek, 1 
asistent pedagoga a 1 pracovnice na pracovní pozici školní asistent (není pedagogický 
pracovník, plat hrazen ze „Šablon“).  
Všechny učitelky prokázaly schopnost pracovat v týmu. Respektovaly pedagogické zásady, 
používaly odpovídající metody a formy práce, byly ochotné se dále vzdělávat. 
Pedagogický sbor byl stabilizovaný. Na pracovních pozicích ve školním stravování a provozu 
nedošlo k žádným personálním změnám.  
Školní asistentka byla vždy během pobytu venku přítomna ve Sluníčkách. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

• Ve třídách, kde spolu s třídními učitelkami působí školní asistent, věnovat zvýšenou 
pozornost vzájemné komunikaci a kooperaci, dodržování kompetencí jednotlivých 
profesí. 

 
2./7. Spoluúčast rodičů 

Během školního roku MŠ Komenského usilovala o vytváření a rozvíjení partnerských vztahů 
mezi MŠ a rodiči. Vztahy byly budovány na základě vzájemného pochopení a důvěry.  



 

7 
 

MŠ nabízela rodičům možnost podílet se na aktivitách školy (besídky, brigády, ESS, 
rozloučení s předškoláky), rodiče se zapojili do dalšího budování školní přírodní zahrady 
(účast na společných brigádách, vrbové stavby, výsadba rostlin, péče o záhony). O dění v MŠ 
a vzdělávacím programu v jednotlivých třídách byli denně informováni na tabulích v šatnách, 
ústně při předávání dětí, na webových stránkách školy. 
Na konzultačních hodinách v listopadu se rodiče mohli informovat o prospívání dětí, 
domluvit si individuální schůzku s učitelkami i ředitelkou školy, půjčit si odbornou literaturu. 
Rodiče se zúčastnili již tradiční podzimní brigády zakončené opékáním špekáčků, podzimní 
výtvarné dílny (Koťátka, Motýlci, Berušky), adventní dílny (Sluníčka) a vánočních besídek.   
Vzhledem k uzavření MŠ od 20. 3. 2020 do 24. 5. 2020 a koronavirové krizi se nepodařilo 
uspořádat březnové konzultační hodiny, seminář pro rodiče Zdravé vaření s lektorkou 
Skutečně zdravé školy Mgr. Andreou Hruškovou, tradiční akci pro veřejnost Den Země ve 
školní přírodní zahradě MŠ, projektové dny ve škole a mimo školu, rozloučení s předškoláky 
za přítomnosti rodičů. Také se nepodařilo dokončit edukativně stimulační skupiny. Rodiče 
měli možnost vyzvednout si v MŠ pracovní listy a úkoly s dětmi dokončit doma. 
V rámci třídních vzdělávacích programů se dařilo vtáhnout rodiče do dění ve třídách 
společnými úkoly pro děti a rodiče na doma.  
Rodiče respektovali změnu v podobě povinného předškolního vzdělávání, děti omlouvali 
zápisem do omluvného listu, který je trvale k dispozici v šatnách jednotlivých tříd a většinou 
dodržovali dobu účasti dítěte na povinném předškolním vzdělávání od 8:00 do 12:00 hod. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

• Nadále nabízet rodičům možnost domluvit si individuální schůzku s učitelkami i 
ředitelkou mimo konzultační hodiny. Nikdy neřešit problémy v šatně před ostatními 
rodiči nebo před dítětem, ostatními dětmi. 

• Zapojovat rodiče do činností ve třídách nenáročnými společnými úkoly pro děti a 
rodiče na doma. 

• Společné aktivity směřovat na rozvoj a údržbu školní přírodní zahrady. 
 
 
3. Hodnocení průběhu vzdělávání 
3./1. Přístup k dětem 

Všechny učitelky přihlížely k individualitě každého dítěte, snažily se dětem porozumět, 
naslouchat jim, chválit je, být vlídné, laskavé a spravedlivé. Děti zbytečně nenapomínaly a 
neorganizovaly. Dávaly jim možnost vyjádřit vlastní názor a úsudek. Nepřehlížely nežádoucí 
chování a přiměřeným způsobem je korigovaly. Vytvářely spolu s dětmi pravidla soužití ve 
třídě a dbaly na jejich dodržování. Sledovaly pokroky dětí a zaznamenávaly je 
v diagnostických listech. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

• Ne vždy se vzhledem k vysokému počtu dětí podařilo ke každému dítěti přistupovat 
individuálně a věnovat mu každodenně dostatek času a pozornosti. 

• Kontrolovat vlastní chování (učitelky i provozní zaměstnanci), nezasahovat dětem 
zbytečně do činností, nechat je aktivitu dokončit. 
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3./2. Pedagogický styl 
Učitelky vedly děti k samostatnosti, prostřednictvím kooperativních činností ke vzájemné 
spolupráci. Podle charakteru činností volily s dětmi činnosti individuální, částečně řízené a 
řízené. Uplatňovaly metodu prožitkového učení. Pracovaly s dětmi formou vzdělávací 
nabídky, upřednostňovaly spontánní hry před didaktickými a podporovaly tak tvořivost a 
fantazii dětí. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

• Nedařilo se vždy poskytovat dětem dostatečně širokou nabídku činností – velmi 
náročné na organizaci a přípravu pomůcek – je nutné věnovat přípravě více času. 

• Častěji zařazovat částečně řízené činnosti – děti pracují samostatně, jejich činnost je 
založena na spolupráci a nemá předem daný postup. 

• Více podporovat spontánní hru, nechat děti plánovat činnosti. 
• Využívat metodu prožitkového učení a individualizovaného vzdělávání. 

 
3./3. Vzdělávací nabídka 

Během ranních her a odpoledních činností děti využívaly herní centra, do kterých vstupovaly 
po přihlášení se vyvěšením svojí značky nebo fotografie. Mladší děti měly s přihlašováním do 
herních center a následným odhlašováním problém, který u některých dětí přetrvával i ve 
druhém pololetí. 
Ve druhém pololetí byl koordinátorkami ŠVP a ředitelkou MŠ aktualizován ŠVP a TVP byl 
v MŠ zpracováván v modulu InspIS. Všechny učitelky posílaly až do konce školního roku třídní 
TVP ke konzultaci a ke schválení koordinátorce ŠVP Mgr. Romaně Korbářové.  
Při sestavování TVP učitelky vycházely z ŠVP, v každém tematickém celku propojily všechny 
oblasti vzdělávání. 
V nabídce činností reagovaly na aktuální situace. Témata byla dětem blízká. 
Naplňování vzdělávacích cílů bylo v TVP pravidelně vyhodnocováno. 
Metoda dobrého startu pro předškoláky – každý pátek od 9:00 do 10.00 hod. od října 2019 
vzhledem ke koronavirové krizi do poloviny března 2020. 
Logopedická péče byla zajišťována logopedickou asistentkou ze soukromé kliniky Logo s.r.o. 
1x týdně od 8:00 do 14:00 hod. od října 2019 rovněž pouze do poloviny března 2020. 
Edukativně stimulační skupiny (ESS) – 1x za týden od 15:30 do 16:30, skupina maximálně 8 
dětí se svým rodičem, společné vedení pedagogů z MŠ a ZŠ, začátek v lednu 2019, konec 
v polovině března 2020 v důsledku koronavirové krize. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

• Dbát na dodržování pravidla přihlašování se do herních center. 
• Více upřednostňovat hru jako hlavní formu činností v MŠ, zvláště hry námětové, 

tvořivé, dramatizující. Podporovat a rozvíjet kooperativní činnosti. 
• Nadstandardní činnosti organizovat tak, aby co nejméně narušovaly daný sled 

činností. 
 

3./4. Profesionální dovednosti související s pedagogickým procesem 
Učitelky uplatňovaly didaktické prvky odpovídající věku a individualitě dětí, prováděly 
diagnostiku dětí. Byly schopny sebereflexe. Zapojovaly se do všech činností školy a pracovaly 
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jako součást týmu školy. Spolupracovaly s rodiči na řešení problémů ve věcech výchovy a 
vzdělávání. Zachovávaly mlčenlivost ve věcech rodin dětí. Měly zájem se sebevzdělávat. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

• Jako možnost sebevzdělání využívat odborné publikace z vydavatelství Portál, Infra, 
Forum a odborné časopisy – Informatorium 3-8, Rodina a škola, Poradce ředitelky 
MŠ, Integrace a inkluze, Školství, Učitelské noviny. V učitelské knihovně je také 
mnoho současných odborných publikací zaměřených na předškolní vzdělávání jako 
celek, na autoevaluaci, individualizaci, komunikaci s rodiči a řízení MŠ.  

• Využívat svých poznatků ze samostudia a podělit se s ostatními na pedagogických 
radách. 

• Účastnit se seminářů v rámci DVPP podle ročního plánu a vlastní volby. 
 

4. Hodnocení výsledků vzdělávání 
Učitelky pravidelně hodnotily průběh a výsledky činnosti dětí, naplňování cílů stanovených 
v TVP. Sledovaly vývoj a vzdělávací pokroky dětí a výsledky pravidelně zaznamenávaly do 
diagnostických listů. Na konci školního roku vyhodnotily předškolní vzdělávání ve svých 
třídách. 
Za úspěšné lze považovat zavedení Metody dobrého startu pro předškoláky ( pravidelně 
každý pátek od 9:00 do 10:00 hod.). Děti činnosti velmi bavily, propojení rytmu s jeho 
grafomotorickým vyjádřením dělalo některým dětem problémy, zvláště těm, které budou 
mít ve školním roce 2020/2021 odklad školní docházky. 
Na základě konzultací s třídními učitelkami, s pracovnicemi pedagogicko-psychologické 
poradny, po zkušenostech z absolvování ESS a vyjádření odborného lékaře někteří zákonní 
zástupci požádali ředitele ZŠ o odklad školní docházky o 1 rok – výsledkem bylo celkem 11 
odkladů školní docházky pro děti s celodenní docházkou z celkového počtu 31 předškoláků a 
1 odklad pro dítě s individuálním předškolním vzděláváním. 
Zákonní zástupci využili možnosti zapojení dětí s povinným předškolním vzděláváním do čtyř 
edukativně stimulačních skupin (dále jen ESS), které začaly pracovat v lednu 2019 (ESS 
představují celkem 10 lekcí v intervalu 1x týdně , jedna skupina 5 lekcí v intervalu 1x za 14 
dní a dalších 5 lekcí 1x týdně – bohužel musely být ESS vzhledem ke koronavirové krizi 
předčasně ukončeny). 
 
Akce během školního roku 2019/2020 
Během školního roku 2018/2019 se MŠ Komenského věnovala různým doplňkovým 
činnostem.  
Dne 12. 9. 2019 uspořádala MŠ besedu pro rodiče s lektorkou Mgr. Lenkou Bínovou na téma 
Adaptace na MŠ za velké účasti rodičů nejen nově přijatých dětí. 
Dne 16. 9. 2019 se pro děti z MŠ na přechodu pro chodce před budovou základní školy 
konala akce „Na přechodu s městskou policií“. 
Od října 2019 se rozběhl projekt Dětský úsměv vedený lektorkou – dentální hygienistkou Bc. 
Klárou Nezvalovou, která seznamovala předškoláky s důležitostí péče o zuby a se správným 
způsobem čištění. 
Dne 10. 10. 2019 za příznivého počasí proběhla podzimní brigáda ve školní přírodní zahradě 
MŠ za velké účasti rodičů, kteří spolu se svými dětmi vysazovali nové keře spolu se zahradnicí 
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Bc. Kamilou Maruškovou, rozváželi kačírek k herním prvkům, písek na pískoviště, pleli 
ibiškové záhony a bylinkovou spirálu, čistili jezírko. Na závěr byli všichni „pracanti“ odměněni  
Společným posezením u ohně, opékáním špekáčků a posezením u kávy a čaje v amfiteátru. 
 
V rámci nabídky Městského kulturního střediska v Letovicích se děti  dne 17. 10. 2019 
zúčastnily divadelního představení s názvem Čarodějná pohádka.  
Dne 22. 10. 2019 2019 navštívilo MŠ maňáskové divadélko Olomouc s pohádkou O 
zatoulaném koťátku. 
V říjnu proběhly ve třech třídách tradiční podzimní dílničky pro děti a rodiče, dne 21. 11. 
2019 se pro děti a rodiče ve Sluníčkách uskutečnila již tradiční adventní dílna, kde si rodiče 
s dětmi vyrobili adventní věnec na vánoční stůl a dveře. 
V závěru prosince 2019 se uskutečnila nultá hodina ESS. Děti byly rozděleny do čtyř skupin. 
Činnost ESS se rozběhla na začátku ledna 2019 a byla vzhledem ke koronavirové krizi 
předčasně ukončena v polovině března 2020. 
Dne 4. 11. 2020 děti v MŠ zhlédly program Kamarádi papoušci. 
Dne 11. 11. 2019 proběho v MŠ fotografování dětí s vánoční tématikou, které jako obvykle 
zajistila brněnská firma Photodienst s.r.o.. 
Během října a listopadu děti navštívily Městskou knihovnu Letovice – oddělení pro děti a 
mládež. 
Dne 3. 12. 2019 zavítalo do MŠ Sférické kino. 
Dne 9. 12. 2019 proběhla v motýlkové třídě nultá hodina ESS pro rodiče předškoláků. 
Dne 10. 12. 2019 navštívil MŠ kouzelník Jirka Krejčí se svojí Školičkou kouzel. 
Dne 18. 12. 2019 děti navštívily v kulturním domě divadelní představení studentů ze SŠ a 
VOŠ Boskovice. 
Před vánočními prázdninami proběhly ve všech třídách tradiční vánoční besídky 
doprovázené pečením jednoduchého vánočního cukroví a perníčků, přípravou programu a 
jeho předvedením rodičům a hostům, vánoční nadílkou a posezením u stromečku.  
Dne 5. 2. 2020 se děti vypravily do KD, aby shlédly taneční vystoupení dětí ze ZUŠ – baletní 
pohádku Princezna se zlatou hvězdou. 
Dne 26. 2. 2020 proběhla v MŠ beseda pro rodiče s lektorkou Mgr. Lenkou Bínovou na téma 
Připravenost na ZŠ. 
Dne 12. 3. 2020 zavítalo do MŠ Divadlo Šikulka. 
Zápis do MŠ proběhl od 4. 5. Do 16. 5. 2020 distanční formou, která přinesla obrovské 
problémy způsobené nedoručením některých žádostí prostřednictvím e-mailu, následně 
rozsáhlého kopírování zaslaných dokumentů. MŠ byla po konzultaci se zřizovatelem 
požádána o přijetí uchazečů do maximálního počtu dětí, které má MŠ Komenského povolené 
Krajskou hygienickou stanicí – 26 dětí v každé třídě. Ve školním roce 2020/2021 se bude 
v MŠ Komenského předškolně vzdělávat 104 dětí. 
Od tohoto data se vzhledem k uzavření MŠ od 20. 3. 2020 do 24. 5. 2020 a přetrvávající 
koronavirové krizi neuskutečnila žádná z plánovaných akcí kromě návštěvy lektorek 
z Rozmarýnku – pracoviště Lipky s programem Babiččina zahrádka (projektový den ve škole 
hrazený ze ŠablonII). 
V závěru června se každá třída se se rozloučila se svými předškoláky na školní zahradě, kde 
jako zázemí posloužil nově postavený zahradní altán. 
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Vzhledem k nouzovému stavu a koronavirové krizi se na konci roku neprovedlo obvyklé 
dotazníkové šetření pro rodiče. 
 
Devizou MŠ Komenského byl v roce 2019/2020 fungující pracovní kolektiv, dobrá 
komunikace mezi zaměstnanci, vstřícnost a ochota ke spolupráci. Díky těmto skutečnostem 
lze předpokládat, že MŠ Komenského bude ve své činnosti i nadále úspěšná. 
 
Mateřská škola spolupracovala: 

• se zřizovatelem – městem Letovice 
• s Nadací města Letovice pro rozvoj kultury a životního prostředí (poskytnutí grantu) 
• s MKS (divadelní představení, návštěva dětského oddělení Městské knihovny) 
• se základní školou (ESS) 
• se ZUŠ Letovice (návštěva baletní pohádky princezna se zlatou hvězdou) 
• s Lipkou (výukový program Rozmarýnku) 
• s Městskou policií Letovice 

 
Součástí vlastního hodnocení školy jsou následující dokumenty: 
SWOT analýza a konkrétní doporučení 
 
V Letovicích dne 10. 8. 2020             Eva Pařilová, ředitelka MŠ  
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