Základní škola a Mateřská škola, Ostrovačice, okres Brno - venkov, příspěvková
organizace
Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice

Výroční zpráva o činnostech mateřské školy ve školním roce 2009/2010
Mateřská škola je odloučeným pracovištěm
Mateřská škola je jednotřídní, kapacita je 25 dětí. Ve školním roce 2009/2010 bylo přijato
25 dětí ve věku 3 - 7 let. V MŠ pracují dvě učitelky - Radka Kučerová jako vedoucí učitelka
a Marie Vrzalová. V MŠ pracuje jako uklízečka paní Blanka Kulková, která zajišťuje i dovoz
a výdej stravy dětem.
Ve školním roce 2009/2010 jsme plnili ŠVP pod názvem Cestujeme se zajíčkem za
pohádkou. Celým školním rokem se prolínají akce, které rozšiřují vnímavost a psychický
vývoj dětí. Navštěvujeme divadla, pořádáme pro děti karneval, Mikulášskou nadílku, vánoční
besídku. Zúčastnili jsme se branného dne, který pořádala ZŠ Ostrovačice. Děti navštívily
v rámci školního výletu zámek v Rájci Jestřebí – 28. 5. 2010. Vystupujeme na Dni důchodců,
vítání občánků, na slavnosti v Pohádce máje. Starší děti se zúčastnily plaveckého kurzu
v bazénu v Nové Vsi.
V tomto školním roce v MŠ konala praxi praktikantka z pedagogické školy, která zde
prováděla praxi pod vedením učitelky Radky Kučerové. Praxe probíhala 7. 9. 2009 –
18. 9. 2009.
V červnu 2010 se konalo slavnostní ukončení školního roku, pasování předškoláků na
školáky, proběhlo rozloučení s předškoláky i ostatními dětmi. Dětem byly věnovány drobné
dárky, předškoláci dostali na památku knihu.
V rámci jedné organizace velice úzce spolupracujeme se základní školou i školní jídelnou.
Během celého roku spolupracujeme s rodiči, spolupráce probíhá na dobré úrovni. Všichni
zaměstnanci si řádně plní své povinnosti.
Vztahy s Městysem Ostrovačice jsou velmi podnětné a naším společným cílem je vždy
spokojenost dětí i rodičů v naší mateřské škole.
Dodržujeme zásady zdravého životního stylu, dodržujeme pitný režim, od rána mají děti
k dispozici pití neomezeně. Vzdělávání i výchova probíhá nenásilnou formou, všechny
činnosti plníme hravou formou.
V průběhu celého roku jsou děti informovány o bezpečnosti při pohybu v MŠ, při pobytu
venku, i během kulturních akcí.
Kulturní akce:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

MŠ Ostrovačice – pohádka Zajíčkův bolavý zub, 21. 9. 2009
Ivančice – pohádka Krakonoš a pekařka Jířa, 5. 10. 2009
MŠ Říčany – Pohádka o tříhlavém drakovi a povidlových buchtách, 19. 10. 2009
Ivančice – pohádka Princezna Konvalinka, 3. 11. 2009
MŠ Říčany – Kouzelník – Katonas, 10. 12. 2009
Ivančice – pohádka Divadlo o vánocích a zakleté Čepičářce, 15. 12. 2009
Ivančice – pohádka Perníková chaloupka, 9. 2. 2010
MŠ Ostrovačice – Kvído – animace zvířat, pantomima, 23. 2. 2010
Ivančice – pohádka – Není drak jako drak, 10. 3. 2010
MŠ Říčany – O Popelce, 22. 3. 2010

–
–
–

Ivančice – pohádka Ošklivé káčátko, 16. 4. 2010
Ivančice – pohádka Planeta – Abrakamuzika, 4. 5. 2010
Sokolovna Ostrovačice – Hrajeme s pohádkou, 13. 5. 2010

Další kulturní akce:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

MŠ Ostrovačice – Malování loutek, na kachle, na kapsáře, 10. 11. 2009
Den důchodců – vystoupení dětí, 12. 11. 2009
Vánoční besídka pro rodiče – hudební pohádka Betlém, vystoupení dětí, 15. 12. 2009
Dětský karneval – pořádá MŠ, 7. 2. 2010
Vítání občánků – vystoupení dětí, 26. 3. 2010
Focení dětí v MŠ, 31. 3. 2010
Pohádka Máje – vystoupení dětí, 16. 5. 2010
Školní výlet dětí z MŠ – zámek Rájec Jestřebí, prohlídka zámku s pohádkou, 28. 5. 2010
Zemanovo divadlo – Taneční škola o zvířátkách, Říčanský rybník, pohádka spojená se
slavnostním ukončením školního roku a pasováním předškoláků na školáky

Další společné akce základní a mateřské školy:
–
–

Návštěva základní školy – první třídy, ukázka vyučovací hodiny, 20. 1. 2010
Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2010/2011, 22. 1. 2010

Další vzdělávání učitelek:
–
–
–
–
–

Setkání ředitelek a vedoucích učitelek MŠ – Oslavany,
Tvořivá hra - Prštice, 28. 1. 2010
Enviromentální výchova – Lipka Brno, 5. 2. 2010
Setkání ředitelek a vedoucích učitelek MŠ – Oslavany, 22. 4. 2010
Relaxačně-uvolňovací cvičení Prštice, 22. 4. 2010

V Ostrovačicích dne 30. 9. 2010

…….……….…………………………
Radka Kučerová, vedoucí učitelka MŠ
………………………………………...
Mgr. Milada Zálešáková, ředitelka ZŠ

