Mateřská škola Čtyřlístek

č.p.145, 394 92 Mnich, IČ: 70998469
ID datové schránky: 5bvkqbn, tel. 607119661,
e-mail: skolkamnich@gmail.com
__________________________________________________________________________________________

Vlastní hodnocení školy
2020/2021
Č.j.:

1.Charakteristika školy
Název:
Sídlo:
IČ:
Bankovní spojení:
DIČ:
E-mail:
Adresa internetové stránky:
Telefon:
Právní forma:

Mateřská škola Čtyřlístek
Mnich 145, Mnich okr. Pelhřimov 394 92
709 98 469
78 -77250227/ 0100
093 – 70998469
skolkamnich@gmail.com
www.skolkamnich.cz
607 119 661
příspěvková organizace

Zřizovatel:
Sídlo:
IČ:
Telefon:
E-mail:
Adresa internetové stánky:
IZO ředitelství:
Krajský úřad:

Obec Mnich
Mnich 145, 394 92
00248 665
565 436 895
ou@mnich.cz
www.mnich.cz
107533171
Jihlava

Provoz:
Počet tříd:
Kapacita školy:
Počet pedag.pracovníků:
Počet provoz.pracovníků:

6.30hod. – 16.00hod.
1
25
2+1 šk.asistent
1

2.Demografický vývoj
Činnost příspěvkové organizace MŠ Čtyřlístek je vymezena § 33-35 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákona, a vyhláškou č. 14/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním
vzdělávání. Kapacita MŠ je 25 dětí.
Příspěvková organizace dále zajišťuje školní stravování podle ustanovení vyhlášky č.
107/2005 Sb., ve znění 17/2015 o školním stravování. Kapacita školní výdejny je 25 dětí.
Údaje o přijímacím řízení
Přijímací řízení pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/21 se
uskutečnilo v květnu 2020.
Počet vydaných rozhodnutí o přijetí pro šk.rok 20/21
Počet vydaných rozhodnutí o nepřijetí pro šk.rok 20/21
Počet dětí odcházejících do ZŠ
Počet dětí s odkladem školní docházky

3
0
3
3

Počet dětí v MŠ k 30.6.2021

22

Trvalý pobyt dětí docházejících do MŠ
Mnich
Chválkov
Mirotín
Bořetín
Deštná
Březina
Hojovice
Drunče

12
2
2
2
1
1
1
1

3.Výchovně vzdělávací proces
Koncepce školy je zaměřena na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, zejména pak na
pohybovou průpravu, environmentální výchovu a výchovu k zdravému životnímu stylu.

Naše filozofie


SPORTUJEME a zlepšujeme pohybové dovednosti



RESPEKTUJEME individualitu dětí



ROZVÍJÍME samostatnost a zodpovědnost



PODPORUJEME kreativitu a cestu seberealizaci



VZDĚLÁVÁME v klidném a přátelském prostředí



VEDEME k toleranci, respektu a lásce

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace přistoupila vláda k zavedení přísnějších
opatření a od 1. března 2021 se zcela uzavřely mateřské školy. Děti s povinnou předškolní
docházkou se do školy vrátily 12. dubna 2021, pro všechny děti se mateřské školy otevřely
10. května 2021.
V době úplného uzavření škol probíhala výuka distančním způsobem. Pedagogové
připravovali výukové materiály pro děti a předávali je formou balíčků nebo obálek do
místního obchodu potravin, kde si je rodiče vyzvedávali. Během této doby se děti zapojily do
několika probíhajících soutěží, zejména výtvarných.
Naplánované výlety a návštěvy divadel, hromadné akce pro děti a rodiče byly velmi omezeny,
některé úplně zrušeny.

Nadstandardní aktivity školy:
 Kultura v MŠ
 22.1.2021

My se zimy nebojíme
Výukový program ekocentra Chaloupky



31.5.2021
Policie ČR ve školce
Preventivní a ukázkový program pro děti

 Akce pro rodiče a děti
S ohledem na epidemiologickou situaci se tyto akce neuskutečnily, rodiče přišli pouze na
rozloučení s předškoláky


17.6. 2021
Rozloučení s předškoláky

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Výlety

 23.9.2020

Fotbalový stadion Kamenice nad Lipou
– sportovní dopoledne



24.6.2021
Výlet na Červenou Lhotu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kurzy


Únor – březen
Děti do bruslí – Zimní stadion Soběslav
Děti kurz nedokončily – MŠ byla uzavřena

 Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
sportovní všestrannost s Českou obcí sokolskou
Celoroční projekt

 Lokomoce – pohyb jako prevence
Celoroční projekt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ocenění
 Soutěž s panem Popelou
1. místo ve sběru papíru Jižní Čechy a Vysočina
Kategorie: podle průměru na žáka
5. místo ve sběru papíru Jižní Čech a Vysočina
Kategorie: podle celkového množství

 Hnutí Brontosaurus – 26.ročník soutěže Máme rádi přírodu
Zvláštní cena poroty – Bez vody žába nevyroste (kolektivní práce)

 Město Kamenický Šenov – Vážka
1.místo Vojtěch Pilný
2.místo Zuzana Pilná

 Sportcentrum dům dětí a mládeže Prostějov – Jaro je tady
1.místo Amálie Kostková

 Státní zdravotní ústav – Mytí rukou – proč, kdy a jak?



Charitativní činnost

 Městské lesy Znojmo – Les nás baví (Les ze světa knih)
1.místo David Čekal – Pan Dubánek

 Odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství – 5 klíčů
k bezpečnému stravování (Výtvarná soutěž k příležitosti oslav
Světového dne bezpečnosti potravin)
Cena za kreativitu a práci s dětmi pro učitelky

Mezi deset oceněných nejzajímavějších obrázků patří výkresy našich dětí:
Amálie Kostková
Zuzana Pilná
Rozálie Špundová
Matěj Kotrč
Jiří Kotrč
Michal Diviš

 ZUŠ Allegro – Maluj a kresli A-legrácky
1.místo Amálie Kostková
1.místo Marie Rigóová
2.místo Alžběta Hovorková
3.místo David Čekal

 Proč bychom se netěšili (nezisková organizace) – Výtvarná soutěž –
Voda všech skupenství a tvarů
1.místo MŠ Čtyřlístek – Akvárium
Speciální cena ateliéru Spokojené místečko Dany Stříbrské – Zuzana Pilná

 Ministerstvo vnitra – Svět očima dětí 2021 – Bezpečná cesta do školky
David Čekal, Matěj Kotrč – slavnostní vyhlášení 11.září 2021

 Českomoravská myslivecká jednota
– Mé toulky za zvěří
Mezi deseti oceněnými obrázky – Jiří Kotrč – Zajíc Jirka
Cena bude předána 11.září 2021 v Lysé nad Labem

 Odborné přednášky pro rodiče


10.12.2020
Hodina otázek a odpovědí – PaedDr. Zdeněk Martínek – online



Charitativní činnost



Fond Sidus
Veřejná sbírka listopad, květen



Děti malují seniorům k Vánocům
Děti namalovaly 100 vánočních
přání pro seniory z Farní charity Kamenice
nad Lipou



Krabice od bot
Sbírka dárků od dětí pro děti z
potřebných rodin. Sbírali jsme dárky
pro holčičku 3-4 roky a kloučka 5-6 let



Ježíškova vnoučata
Dárek pro paní Ludmilu –
sladký balíček

 Spolupráce s odborníky





PPP Pelhřimov
PPP Jindřichův Hradec
s dětskými lékaři
s logopedy

 Spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi











ZŠ Kamenice nad Lipou
ZŠ Deštná
ZŠ Černovice
ZUŠ Kamenice nad Lipou
Dětské oddělení knihovny Kamenice nad Lipou
Dopravní policie Pelhřimov
Besip
Policie ČR
Vzdělávací agentura Asteria
Centrum aplikovaného výzkumu a vzdělávání Písek

Mrkvička - Škola je členem celostátní
ekologickou/environmentální výchovu

sítě

mateřských

škol

se

zájmem

o

4.Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí
Žádné kontroly v tomto roce neproběhly.

5.Údaje o pracovnících MŠ
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Mgr.Petra Čábelková – ředitelka




15.8.2020
14.1.2021
28.1.2021





3.2.2021
30.3.2021
9.7.2021

Výtvarná výchova ve školní praxi
FKSP pro školy na začátku roku 2021
Legislativa, právo, dokumentace – Krizový plán a Preventivní
program ve školách
Arteterapie při práci s dětma
Umělcem v předškolním a mladším školním věku
Základní dokumentace ško1

Vendula Staňková – učitelka



15.2.2021
23.2.2021

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku
ADHD – neklidné dítě, kazuistiky, příklady z praxe

Lucie Kostková – školní asistent, učitelka



17.2.2021
23.2.2021

Nejčastější úrazy dětí ve školním prostředí
ADHD – neklidné dítě, kazuistiky, příklady z praxe

Všichni zaměstnanci jsou odborně způsobilí a plně kvalifikovaní.
V průběhu roku nedošlo k žádným personálním změnám ani dlouhodobým zástupům.

6.Oblast materiálního vybavení a oprav
V dubnu jsme nechali udělat část kuchyňské linky, které byla v havarijním stavu.
Opraven byl také kolotoč na školní zahradě.
Byly spuštěny nové webové stránky.
V srpnu jsme zakoupili nový mobilní telefon, starý již přestával fungovat.

7. Závěry pro práci v příštím školním roce
Škola bude nadále úzce spolupracovat s obcí. Zaměří se na rozvoj ekologické činnosti a na
rozvoj pohybových dovedností u dětí.
Pokusíme se najít řešení nové úpravy školní zahrady – nutno odstranit a nahradit nevyhovující
herní prvky a doopravit druhou polovinu plotu.

Vlastní hodnocení školy vypracoval kolektiv mateřské školy, bylo projednáno na pedagogické
radě dne 30.8.2021..

