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Školní rok: 2017/2018 Zpracovatel: Fišerová Šárka a ped. sbor   
 
1 Základní údaje o škole 
 
1.1 Základní údaje o škole 
 

Název školy  

Adresa školy Mateřská škola Pardubice, Benešovo nám. 2115 

IČ 64243095 

Bankovní spojení 19-2373080217/0100 

DIČ  ---- 

  

Telefon/fax 466 303 835 

E-mail msbenesovo.pce@volny.cz 
msceskova@seznam.cz 

Adresa internetové stránky WWW.msvisnovka.cz 
www.mscerskova.cz 

Název vzdělávacího projektu Pod paprsky sluníčka, země je jak kytička 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol Od 1.1.1996 

Název zřizovatele Statutární město Pardubic 

Součásti školy Mateřská škola Pardubice, Benešovo nám. 2115 
Mateřská škola Pardubice, Češkova 1985 – od 1.9.2005 
Školní jídelna při MŠ Benešovo nám. 2115 
Výdejna při MŠ Češkova – od 1.9.2005 

IZO ředitelství  600095657 

Vedoucí a hospodářští pracovníci Ředitelka školy: Fišerová Šárka 
Vedoucí učitelka: Ludmila Jelínková 
Vedoucí učitelka na odloučeném pracovišti: Mgr. Hrušová Marcela  

Přehled hlavní činnosti školy (podle 
zřizovací listiny) 

Činnost příspěvkové organizace – mateřská škola je vymezena § 33 - 
35 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a  vyhláškou č.14/2005 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání.  
Příspěvková organizace dále zajišťuje školní stravování podle 
ustanovení vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 

  
1.2 Součásti školy 
 

součásti školy kapacita 

Mateřská škola Benešovo nám. 2115 104 – cílová, 104 - skutečná 

Mateřská škola Češkova 1985   41 – cílová , 41 - skutečná  

Školní jídelna 120 cílová, stravovaných 145 – obě školy 

Výdejna   50  cílová, stravovaných 41 

Skutečnost s dospělými 145 dětí stravovaných + 19 personálu 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:msbenesovo.pce@volny.cz
mailto:msceskova@seznam.cz
http://www.msvisnovka.cz/
http://www.mscerskova.cz/
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2. Hodnocení školního roku 2017/2018 
 

Charakteristika školy 
 
Mateřská škola Benešovo se nachází v klidné části Pardubic, zvané Višňovka. Budova je tří podlažní a 
jsou zde čtyři třídy po 26 dětech. Výhodou této budovy je, že není pavilonová a že se všechny děti 
v průběhu dne mohou navštěvovat a potkávat,  a to nejen ve třídách a chodbách, ale i na velké školní 
zahradě. 
Mateřská škola Češkova, která je odloučeným pracovištěm, je kousek od MŠ Benešovo, v části města 
zvané Na Skřivánku. Je to škola dvou třídní a vzhledem k nižšímu počtu dětí / 20 a 21/ je to škola 
rodinná. 
 
       Filosofií obou škol je rozvíjet samostatné a sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. 
Připravujeme pro děti podnětné prostředí, ve kterém se mohou rozvíjet podle svých individuálních 
potřeb. Snažíme se vést děti k tomu, aby přijímaly změny a aktivně se s nimi vyrovnávaly, aby 
přemýšlely, vybíraly si a uměly nést za svou volbu odpovědnost, rozpoznávaly problémy a řešily je, 
aby byly tvůrčí, měly představivost, aby sdílely zájmy a odpovědnost vůči společnosti a prostředí, ve 
kterém žijí. Klademe důraz na začlenění rodiny do života mateřské školy. 
 
       Obě mateřské školy mají vytvořený jednotný program /ŠVP/ „ Pod paprsky sluníčka, země je jak 
kytička“, kterým se dětem přijatelnou formou dostane mnoho podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a 
učení. Zaměřujeme se na vytváření klíčových kompetencí, které mohou dosáhnout v etapě 
předškolního vzdělávání. Poznáváme svět v našem nejbližším, ale i vzdálenějším okolí, pozorujeme 
přírodu, jevy, věci kolem sebe. Děti se s poznatky seznamují různými formami a prostředky, které 
jsou jim blízké. Seznamují se s knihami, encyklopediemi, s pohádkovou knížkou, dále navštěvují 
divadelní představení a kroužky, které děti obohacují a rozvíjí. Ve výběru témat vycházíme z našeho 
blízkého okolí, z toho, co se děje kolem nás, ale také poznáme širší svět, který nás obklopuje. 
Reagujeme na všechny aktuální prožitky a zařazujeme je do plánu podle potřeby dětí. 
Hlavní výchovně vzdělávací práci s dětmi jsme měli rozdělenu do 10 integrovaných bloků na celý 
školní rok. Součástí Integrovaných bloků byla podtémata. Jejich počet si stanovily paní učitelky 
v jednotlivých třídách dle věku dětí a jejich potřeb. Délka podtémat závisela na zájmu dětí. Tematické 
bloky byly ještě doplněny podle potřeby o doplňující programy, projekty a další aktivity. 
          Při tvorbě témat jsme vycházeli ze zkušeností, které jsme získali za několik let práce s dětmi. Vše 
vycházelo z přirozeného vývoje života dítěte předškolního věku. Týdenní přípravy byly v souladu a s 
návazností na Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Využívali jsme přitom veškeré dostupné 
materiály, např. „Barevné kamínky“, „Školka plná zábavy“, „Třída plná pohody“, „ Kafomet“ a další 
zdroje, ať už z dalšího vzdělávání nebo různé metodické pomůcky mateřské školy, které mají p. 
učitelky k dispozici. 
       Skladba jídelníčků pro děti odpovídala požadavkům na plnohodnotnou a vyváženou stravu. Děti 
měly denně na jídelníčku ovoce nebo zeleninu (v podobě salátů nebo tepelně zpracovanou), měly na 
výběr z několika druhů. Obědy i svačiny pro děti byly připravovány především z čerstvých potravin.  
Ve třídách děti měly na určeném místě celý den k dispozici čaj nebo čistá voda, mohly se samy 
kdykoliv napít.  
          Děti si každý týden v pondělí sami chystaly dopolední svačinu a zjistily, že namazaný chléb jim 
lépe chutná.  
         Děti ze tříd Ptáčat a Sluníček opět strávily pěkné společné chvíle ve škole v přírodě. Znovu, již 
popáté, jsme zvolili penzion Imannuel na Vysočině. Program, který jsme pro děti připravili byl 
zaměřen na pozorování přírody, byl plný her, s plněním zajímavých úkolů a s výletem na Veselý 
kopec. 
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Všichni zaměstnanci obou mateřských škol se snažili po celou dobu školního roku vytvářet klidnou, 
přátelskou a příznivou atmosféru.  Rodiče nových dětí měli možnost využít systém adaptace, mohli 
pobývat s dítětem v MŠ tak dlouho, jak bylo potřeba. 
 
Hodnocení plnění třídního vzdělávacího programu v průběhu školního roku 2017/2018 
Mateřská škola Benešovo náměstí 
Kuřátka – 1. třída 

        Třída Kuřátek se zaměřila převážně na změny v jednotlivých ročních obdobích (změny 
v přírodě), seznamovala se základními svátky v kalendáři a také se děti učily poznávat sami sebe 
(lidské tělo). 
          Tematické bloky vycházely z ŠVP. Nejdříve jsme se v rámci adaptace seznamovali s novým 
prostředím a vzájemně mezi sebou. Dále v podzimním čase jsme si povídali o podzimu, pěstování 
ovoce a zeleniny.  Ve výpravě do pohádkového světa nás potěšil Mikuláš a Čert a oslavili jsme 
společně Vánoce. Ve výpravě do království paní zimy jsme si povídali o zimě, zimních sportech a také 
jsme poznávali lidské tělo a dozvěděli jsme něco o nemocech. V únoru jsme v Karnevalovém veselí 
prožili karneval a povídali si o pohádkách. V bloku Poznávám sám sebe jsme prožili příchod jara a 
slavili jsme Velikonoce. Téma Jato ťuká na vrátka bylo o vztahu ke zvířátkům, jejich mláďatům a o naší 
zemi. V tematickém bloku Co děláme celý den jsme procestovali naše město Pardubice, seznámili se 
s dopravními prostředky a také si povídali o povolání našich rodičů. Navštívili jsem dominantu 
Pardubic, zámek. Byl to pěkný výlet, který splnil naše očekávání. Děti se dostatečně seznámily s okolím 

zámku. Ve výpravě po barevné planetě jsme se soustředili na pokusy a vyprávěli si o vodě, stromech a 
o tom, jak je důležité pomáhat přírodě. 
Oblíbeným tématem vzhledem k věku dětí jsou témata téměř všechna. Dle názoru dětí jsou to 
především dopravní prostředky, lidské tělo a zimní sporty.  
         Celý rok jsme navazovali na znalosti dětí z domácího prostředí. Jelikož jde o velmi šikovnou a 
zvídavou třídu, mohli jsme zařadit do TVP témata jako je např. EKO – třídění odpadu nebo pokusy, 
které hodnotíme velmi kladně. 
Z malých výletů se dětem nejvíce líbilo v Balloon cafe. Byla to velmi zdařilá akce, kterou jsme si ještě 
zopakovali  v červnu. Děti v herně rozvíjely svou hrubou motoriku (odrážedla, šplh, skoky na 
trampolíně, podlézání, přelézání atd.) 
        Témata chceme ponechat stejná, avšak vzhledem k návštěvě Zoo, kde se dětem moc líbilo, rádi 
přidáme téma Zoologická zahrada. 
 
Motýlci – 2. třída 

      Ve třídě Motýlků všechna témata vycházela ze ŠVP, akcích a aktuálních potřeb a přání dětí. Pro 
děti byla nová, tudíž získávaly první informace. 
V září jsme se zaměřili na adaptaci všech dětí, protože do třídy přišly děti z kuřátek, ale i nové děti. 
Děti se seznámily s prostředím MŠ, postupně si zvykaly na pravidelný režim a seznámily se se 
zaměstnanci školy. 
V říjnu jsme všemi smysly objevovali dary podzimu, ale i změny v přírodě. 
V listopadu největším zážitkem byla příprav na svátek sv. Martina a hlavně jeho příjezd na zahradu 
MŠ. Příroda se chystá k zimnímu spánku, tak jsme nezapomněli ani na zvířátka a ptáčky. Končí 
listopad a prosinec s celou adventní dobou byl prožíván trochu s obavami z čerta, ale i velkým 
očekáváním z Ježíška. Prožili jsme měsíc pohody, uvědomili jsme si lásku jednoho k druhému a měli 
jsme radost ze vzájemného obdarování. Ukončením příběhu o Ježíškovi bylo putování Třech králů. 
Přehoupli jsme se do ledna, kde velkým ponaučením pro děti byla prevence dutiny ústní, ale 
nezapomněli jsme ani na zimní sporty a vyzkoušeli si i zimní olympiádu.  
V únoru nám pohádky pomohly se připravit na maškarní veselí a přes velikonoce, zvířata a mláďata, 
jsme u řemesel. Velký zážitek byl pro děti týden s včelou, putování po planetách a týden plný her. 
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Největším zážitkem bylo pro děti setkání s vojáky na pardubickém letišti. Být pilotem vrtulníku nebo 
malého letadla, to byl zážitek, o kterém jsme mluvili ještě dlouho. 
V příštím roce se zaměříme na prohloubení poznatků z daných témat a hlavně na životní prostředí a 
jeho ochranu. 
 
Sluníčka – 3. třída 
      Jednotlivé bloky ve třídě Sluníček byly převážně zaměřeny na tématiku ročního období a byly 
vhodně voleny s ohledem na plnění úkolů z ŠVP a činnosti v nich byly zaměřené tak, aby se děti 
obohatily o nové poznatky. 
       Všechna témata děti zajímala, nenašlo se žádné, jež by se jevilo jako nezáživné. Ovšem mezi 
nejzajímavější témata se rozhodně řadila ta spojená s dopravou a také městem Pardubice. V rámci 
těchto témat se podnikla řada exkurzí a výletů, ze kterých byly děti nadšeny, zejména jízda vlakem do 
nedaleké Chrudimi. Dalším, velmi zajímavým tématem, byla zvířata. Ta se objevovala při různých 
akcích celý školní rok (přednáška o ještěrech, výcvik psů, …). Samotné téma bylo velmi povedeně 
zakončeno výletem do ZOO ve Dvoře Králové. Neméně zajímavá byla pro děti také témata jako lidské 
tělo či zimní sporty. V příštím školním roce bychom se chtěli zaměřit na témata spojená s vesmírem. 
Ta by děti mohla zajímat a zároveň by mohly nabýt zajímavých vědomostí. 
 
Ptáčata – 4. třída 
       Děti ze třídy Ptáčat byly velmi nadšeny tématy VESMÍR A JEHO PLANETY a ŽIVOT NA PLANETĚ 
ZEMĚKOULE. V podstatě jsme získané poznatky upevňovali a rozvíjeli i v dalších blocích. Zaměřili jsme 
se na pozorování věcí a jevů, které nás obklopují, děti získaly povědomí o ochraně životního 
prostředí, průběžně se učily vnímat přírodu, zvířata, péči o ně. Třída jako celek byla velmi zvídavá, 
využívali jsme často didaktických her, interaktivní tabule, dětských  encyklopedií. Uskutečnili jsme 
řadu exkurzí. Nejsilnější zážitky měly děti z návštěvy Planetária v Hradci Králové a Dětského oddělení 
Krajské nemocnice v Pardubicích. 
 
Mateřská škola Češkova 
Kapříci – 1. třída 

Témata ve třídě Kapříků byla zaměřena na postupnou adaptaci dětí na podmínky předškolního 
zařízení, vedení děti k samostatnosti, k rozlišování předmětů kolem nás a předmětů denní potřeby, 
k samostatnému mluvenému projevu. Týdenní bloky byly zaměřené převážně na přírodu a svět 
kolem nás.  
Můj nejbližší svět“ – první blok byl zaměřen na adaptaci dětí do MŠ, seznámení se s prostředím MŠ, 
se zaměstnanci, s novými dětmi, hračkami a postupným zvykáním na denní řád v MŠ.  
„Podzimní čas“ – seznamování dětí s podzimní přírodou, v rámci tohoto bloku prožily děti slavnost 
Halloween v MŠ společně s rodiči – podzimní tvoření.  
„Zvířátka vypravují“ – v tomto bloku se objevilo téma „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá“ – kdy si 
děti na vlastní kůži zkusily zahrát pohádku a poznaly, jak důležité je si navzájem pomáhat, je to také 
období sv. Martina, kdy se pořádala v MŠ na zahradě slavnost pro rodiče – krátké vystoupení dětí, 
jízda na koni, lampionový průvod a hledání pokladu.  
„Těšíme se na ježíška“ – blok, který byl plný lidových tradic, zvyků, pohádkových příběhů a splněných 
snů. Probíhaly hned dvě akce, „Čertovské dovádění“ – děti v čertovských kostýmech soutěžily o 
sladké odměny, „Vánoční besídka“ – vystoupení třídy před rodiči, společné posezení a ochutnávání 
cukroví.  
„Výprava do království zimy“ – blok, ve kterém se děti seznámily s příchodem tří králů, poznávaly 
zimní období, zimní hry a sporty, seznámily se, jak přečkávají zvířata zimu.  
„Karnevalové veselí“ – veselé pohádkové téma, ve kterém si děti připomenuly tradiční pohádky, ale 
poznávaly i pohádky moderní, období masopustu byl obdobím masek, takže v MŠ proběhnul 
„karneval“ – děti přišly v maskách a poté probíhalo dopoledne plné her, soutěží a tance. Tento blok 
byl také zaměřen na hudbu a hudební nástroje, které děti poznávaly jak z obrázků tak i názorně.  
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„Poznávám sám sebe“ – blok, ve kterém se dětí seznámily s částmi lidského těla a dozvěděly se, co 
všechno můžou udělat pro své zdraví.  
„Jaro ťuká“ – Tento blok byl zaměřen na příchod jara, kdy začíná všechno kvést a zelenat se. V tomto 
období byly i  Velikonoce, kdy se děti seznámily s tradicemi a zvyky, zasely si osení, které si odnášely 
domů. Koncem měsíce se uskutečnilo v MŠ „Dunové čarování“ – kdy děti přišly do MŠ oblečeni jako 
čarodějnice a čarodějové, celé dopoledne na zahradě probíhaly soutěže, úkoly a hry, které byly 
zakončené hledáním pokladu a grilováním buřtů.  
„Co děláme celý den“ – blok, ve kterém se dětem přiblížila posloupnost dne. Vyráběly dárek pro 
svoje maminky, které slaví svátek a pro které nacvičily pásmo písní, básní a říkadel, které jim pak 
předvedly při akci s názvem „Kavárnička pro maminky“. „Výprav po barevné planetě“ – v posledním 
bloku si děti v MŠ oslavily „svátek dětí“ – dopoledne plné her, soutěží a sladkých odměn. Zopakovaly 
si roční období a společně se připravovaly na letní prázdniny. Společné povídání o výletech, 
dovolených a všech dobrodružstvích, které, nás v létě čekají. Nové téma  
3. Hrajeme si s Kašpárkem“ seznámilo malé předškoláky s prostředím MŠ,  s novými spolužáky. 
Maňásek Kašpárka jim pomohl překonat adaptační období. Velmi oblíbené bylo téma „O posledním 
jablíčku“ – děti se seznámily s ovocem, které se sklízí na podzim, poznaly, ale i jiné druhy – výroba 
ovocných špízů, ochutnávání ovoce, poznávání ovoce podle hmatu a chuti, výroba barevného jablíčka 
– trhání papíru, prohlédly si  knihy, naučily se nové písně a říkadla. Téma “Na Sv. Martina“ děti se 
seznámily s legendou O Sv. Martinovi, vyrobily si papírového koně, projely se na živém koni na hřišti 
ZŠ Waldorfská a hledaly poklad na školní zahradě. Další velmi oblíbené témata byla „Než přijdou 
vánoce“, „Vánoční zvoneček tiše zvoní“ – děti se seznámily s vánočními tradicemi  a zvyky, upekly si 
a ozdobily perníčky, učily se vánoční písně a koledy, které pak převedly rodičům na vánoční besídce.  
4. „Z pohádky do pohádky“ – v tomto tématu se objevily pohádky, které děti už dobře znají „O 
Červená karkulce“, „O perníkové chaloupce“, O Budulínkovi“ – děti si samy vyzkoušely vžít se do 
postav z pohádek a zahrát si pohádkové postavy. Zpívaly se písně z pohádek, děti se seznámily 
s jednotlivými postavami z jednotlivých pohádek, vybarvily si omalovánky z jednotlivých pohádek, 
vyrobily si perníčky ze čtvrtek a temperových barev.  
5. Téma „Zima je tu děti“ seznámilo děti se zimním počasím, zimní pohádkou O krtkovi. Ve dvou 
skupinkách postavily sněhuláky z částí, naučily se hru „Na mrazíky“, dělaly pokus s ledem. „Moje tělo 
a zdraví“ – téma děti velice bavilo, dozvěděly se spoustu nových informací o svém těle, prohlížely si 
knihy a encyklopedie, seznámily se s tím, co je pro naše tělo zdravé a co ne. Nejoblíbenější činností 
bylo sestavování lidského těla na maketě s vnitřními organy.  
„Dopravní prostředky“ – téma, ve kterém se děti učily základům silničního provozu, jak oni se chovat 
při přecházení silnice nebo při jízdě na kole. Naučily se základní dopravní značky, dozvěděly se, které 
dopravní prostředky jezdí po silnicích, které létají, nebo plují na vodě. Naučily se písně a básně 
k tématu, vyrobily si semafor. 
6. Témata, která byla málo zajímavá, byla v předchozích letech vyřazena. 
7. Téma „Šel medvídek do školky“, bylo na nahrazeno tématem „Hrajeme si s Kašpárkem“. Krátce je 
ve třídě zařazeno téma „Halloween a Dubnové čarování“. Znovu bychom rádi zařadili téma: „Vyletěl 
si pyšný drak“. 
 
Delfínci – 2. třída 

1. Témata byla převážně zaměřená na změny probíhající v přírodě, na svátky, které probíhají během 
školního roku a na život zvířat. 
2. MŠ se zaměřila v obsahu bloků na spolupráci s rodinou v rámci oslav, které probíhaly v MŠ. 
V „Podzimním časem“ jsme slavili s rodiči Halloween. Rodiče společně s dětmi vydlabávali dýně a byli 
jim nápomocni při podzimním tvoření. V bloku „Zvířátka vypravují“ se na zahradě MŠ pořádala 
Svatomartinská slavnost – děti si připravily pro rodiče vystoupení na školní zahradě, šly s lampiony 
průvod za Sv. Martinem na hřišti ZŠ Waldorfská, jezdily na koni a hledaly poklad na školní zahradě. 
V bloku „Těšíme se na Ježíška“měly děti v MŠ Čertovské dovádění se soutěžemi – rodiče jim 
připravily kostýmy, děti pekly v MŠ vánoční perníčky, připravily si pro rodiče vystoupení na Vánoční 
besídku. V bloku „Výprava do království paní zimy“ se děti seznamovaly se zimním počasím, jezdily 
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na polodenní výlet do Balooncafe, do Ekocentra paleta na program Krmítka a Bylinky. Na 
„Karnevalové veselí“ si děti společně s rodiči připravily kostými, soutěžily v MŠ, seznámily se 
s různými druhy maňásků, navštívily VČD Pardubice a účastnily se Masopustního průvod, který se 
konal v Pardubicích. V bloku „Jaro ťuká“ jsme slavili společně v MŠ Velikonoce. Děti si přinesly 
květináče na výsev osení, barvily si kraslice, vystoupily jsme s dětmi s Velikonočním programem 
v Domě pro seniory na Dubině a účastnily se programu v Ekocentru paleta – „Velikonoce“. Blok „Co 
děláme celý den“ seznámil děti s časovými vztahy, s dopravními prostředky a dopravními značkami. 
Rodiče dětem připravili kouzelnické kostýmy na čarování na školní zahradě. Plnili se kouzelnické úkoly 
a připravovaly barevné lektvary. Blok Výprava po barevné planetě nás seznámíl s povoláním rodičů, 
s rodinnými vazbami. Děti si připravily pásmo pro maminky, který pozvaly do MŠ Na kavárničku pro 
maminky. Zúčastnili jsme se dvou celodenních výletů – Za řemesly do ¨Choltic a do Pohádkové 
zahrady za zvířátky, rozloučili jsme se s předškoláky hudební pohádkou O Červené karkulce, kterou 
děti zdramatizovaly. 
3.Téma Babiččina zahrádka děti se seznamovaly s druhy ovoce a zeleniny, které si mohly 
prohlédnout, osahat i ochutnat. Ve třech skupinkách připravily ovocné a zeleninové saláty. 
Přesvědčily se o tom, že rozdílně chutnají saláty, které jsou připraveny z jiných druhů ovoce a jiných 
přísad – jogurt, med, oříšky apod. 
Oblíbené bylo i téma „JEŽCI“ kde se děti seznámily se životem ježků, s jejich potravou, přezimováním 
a způsobem života. Dozvěděly se i spoustu zajímavostí o tomto živočišném druhu. Na téma navázal i 
program v Ekocentru Paleta, kde děti viděly živého ježka a užily si zajímavý a pestrý program 
s povídáním, hrami, kreslením a soutěžením. 
4.Téma „Z pohádky do pohádky“ děti zaujalo tím, že každý den už od příchodu do školky hledaly 
nápovědy k pohádce daného dne. Pohádku jsme potom četli, vyprávěli, hráli s papírovými loutkami. 
Děti skládaly obrázek z částí, obrázky podle posloupnosti časového děje. Seznámily se s  Velkou 
knihou pohádek, naučily se, jak s knihou zacházet a co je to ilustrace. Téma bylo postaveno na 
předchozích znalostech pohádek. 
V tématu „Barevná kvetoucí příroda“ se děti seznamovaly s různými druhy květin a rostlin, které 
kvetou a rostou na jaře. Květiny mohly pozorovat, přivonět si k nim, naaranžovat do vázičky. Naučily 
se květiny pojmenovat, poznat na obrázku, zapamatovat si, jak vypadají. Seznámily se s tanečkem 
„Uvíjíme věneček“, zahrály si hru „Na kytičky a motýlky“. 
5.Již tradičně je velmi oblíbeným tématem je „HALLOWEEN“, které je samo o sobě pro děti zajímavé, 
zábavné a zároveň trochu strašidelné. Děti si zasoutěžily, vyrobily si krásné dekorace a hlavně se při 
tomto tématu mohly vyřádit v převlecích a kostýmech. 
Další téma, které děti hodně bavilo je „Svatý Martin“, při kterém se seznámily s legendou o Sv. 
Martinovi, kterou si zahrály i jako dramatizaci. Vyrobily si koně na tyči, na kterém se projely na 
zahradě v rámci odpoledne s rodiči, kde děti hledaly poklad podle světýlek, svezly se na opravdovém 
koni a celé odpoledne si užily. 
„Čertovské dovádění“ je tématem, na které se děti vždy dlouho dopředu těší. Nejenže je  téma 
zábavné, ale děti se naučily spoustu písniček, říkanek a tanečků. Na čertovské besídce si děti 
zatančily, zasoutěžily a užily si svůj převlek nebo masku. 
Děti hodně bavilo téma „Já a moje tělo“, poznávaly orgány, části těla nejen na obrázcích, ale také na 
modelu, zahrály si na lékaře, dozvěděly se, co je to nemocnice, poliklinika, lékárna, lékař, sestra, 
lékárník. 
Dalším oblíbeným tématem bylo Děti, pozor, červená, kde jsme využili sadu pro dopravní výchovu a 
zahráli jsme si na dopravu s vestičkami. Děti poznávaly dopravní značky, naučily se reagovat na barvy 
na semaforu, jak přecházet silnici se semaforem a bez, jak se správně rozhlédnout před vstupem do 
vozovky. 
6. V příštím školním roce bychom chtěli tematické bloky doplnit o tyto nová témata: „Vesmír, Život 
v moři, Babí léto, O poslední vlaštovce“. 
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Co se nám povedlo 
Jak pomáháme a myslíme na druhé 
 
Nadále jsme s rodiči aktivně sbírali víčka a zasílali potřebným, zejména rodinám s postiženými dětmi. 
 
Sbírali jsme i plastové lahve, v rámci soutěže s firmou Odpady – služby města a umístili jsme se na 
14. místě. 
 
Podpořili jsme s dětmi osoby a zejména děti s autismem v rámci „Modrého dne“ a to modrým 
oblečením, výzdobou oken modrými balónky a účastí v průvodu městem. 
Povídali jsme si o lidech, kteří neumějí komunikovat stejně jako my. 
 
Finanční částka vybraná za dětský náramek a knížky od nadace Fond Sidus, putovala do onkologické 
nemocnice v Praze. 
 
Zaměstnanci školy finančně podpořili peněžní sbírkou rodinu chlapce Adama , který před rokem 
ukončil v naší škole docházku a který po operaci nosní mandle ochrnul. 
 
Potěšili jsme i babičky a dědy v domově důchodců U Kostelíčka a na Dubině, kam pravidelně na jaře a 
před Vánoci míří děti z obou škol s písněmi a tanečky. 
 
Již podruhé za námi přišly studentky z lékařské fakulty – stomatologie, které nám vysvětlily jak a proč 
si máme čistit zoubky, techniku čištění a důsledky špatného vyčištění zoubků. Dětem se program moc 
líbil. 
 
Úspěchy v soutěžích 
 
Úspěch jsme měli ve výtvarných soutěžích. Děti z MŠ Benešovo se účastnily výtvarné soutěže na téma 
Barevné střípky , pořádané DDM Štolbova ,kde jsme získali čestné uznání za zaslané výkresy . Ve 
výtvarné soutěži „ Kde domov můj“ děti z MŠ Benešovo získaly 2. místo za soubor kreseb „Pardubice, 
město kde žiji“ 
Děti z MŠ Češkova se účastnily dvou soutěží na téma – Barevné střípky a Příroda kolem nás, ale 
nezískaly žádné ocenění. 
 
Sportovní soutěž v atletice, na kterou se připravovaly děti z Ptáčat a Sluníček, přinesla letos bohužel 
jen předposlední místo. Sportovní klání bylo mezi mateřskými školami z Pardubic.  
 
Našich 5  děti ze třídy Ptáčat se přihlásilo opět do soutěže „Logická olympiáda“ a jeden náš chlapec 
se umístila mezi 10 nejlepšími dětmi z Pardubic.  
 
Naše spolupráce s rodiči 
 

Mezi oběma školami a rodiči dětí jsou nastavena pravidla vzájemného soužití a spolupráce. 
Rodiče se zapojovali do života školy vlastní účastí přímo ve třídách. Na vytváření příznivých podmínek 
každodenního života v MŠ se podíleli i rodiče dětí a to nejen radou, ale i pomoci zručných tatínků. Při 
denním kontaktu si mohli vyměňovat zkušenosti, názory a projednávat individuální záležitosti a 
problémy spojené s výchovou jejích dětí. Důslednost a jednotné výchovné působení školy a rodiny 
byly základním předpokladem harmonického rozvoje dětské osobnosti, proto jsme kladli na fungující 
spolupráci mezi mateřskou školou a rodiči dětí velký důraz. V rámci adaptačního programu byla 
rodičům umožněna přítomnost ve třídě. Nejen v tuto dobu, ale kdykoliv, během jejich školní 
docházky mohli přijít a účastnit se každodenních činností. /po dohodě s třídní učitelkou/. Rodiče byli 
pravidelně informováni o všem, co se v mateřské škole děje prostřednictvím informační tabule ve 
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vchodu vestibulu, na třídní schůzkách a na webových stránek školy. Na základě předběžné domluvy 
byla možná individuální konzultace s třídními učitelkami a s ředitelkou školy. Během školního roku 
byly podle možností a aktuální nabídky organizovány některé společné akce s rodiči - „Tvořivé 
dílničky“, které proběhly na podzim, na jaře a před Vánocemi, „Adventní posezení“ „ Kavárničky pro 
maminky“ a „Rozloučení se školáky“. 
 
 
Projekty školy 
 

Škola plná zdraví 
Obě školy se opět zapojily do projektu „ Škola plná zdraví“ pod záštitou firmy Bonduelle . Děti se 
tímto projektem opět motivovaly ke zvýšení konzumaci zeleniny, a to formou razítek „Bondíků“, za 
které v závěru školního roku získaly drobné dárky, které nám zasílá firma Bonduelle. 
 
Medvídek Nivea 
Projekt podporuje u předškolních dětí individuální rozvojové možnosti a pomocí her a smysluplně 
navozených tvořivých činností nenásilně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení. Je zpracován ve 
spolupráci s odborníky v oblasti předškolní pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze.  
Tento projekt probíhal ve třídě Ptáčat, kdy děti dostaly zdarma pracovní sešity, které  využívaly pro 
daná téma v rámci TVP a plnily nesčetné množství úkolů. Úkoly,  zejména tvořivého rázu, plnily i 
doma, ve spolupráci s rodiči. Tím si nenásilnou formou zvykaly na práci, které je čeká v základní škole. 
V rámci projektu děti dostaly i výukové materiály, které využívali paní učitelky při vzdělávání dětí.  
 
Děti na startu 
Tento projekt na podporu pohybových aktivit dětí je projekt celostátní všeobecné pohybové přípravy 
dětí předškolního věku, zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, 
rychlosti a síly. Děti z obou škol plnily v průběhu školního roku jednotlivé pohybové činnosti, z oblasti 
atletiky a gymnastiky. Nejvíce se dětem líbilo cvičení v jednotných trikách s logem projektu. 
 
 

    V oblasti údržby a vybavenosti se na školách podařilo ve šk. roce 17/18 realizovat: 
 
MŠ Češkova 
 
                  Mateřská škola je po stránce materiální i stavební po letech ve vynikajícím stavu. Od roku 2005, kdy 
byla přiřazena pod MŠ Benešovo, jako odloučené pracoviště, se opravilo a zrekonstruovalo téměř vše, od 
výměny oken, novou fasádu a střech na obou budovách, přístřešcích nad vchody, obložení schodů, pokrytí 
verandy, přes výměnu lina a přestavbu sociálních zařízení. Ve třídách je nový nábytek, stoly a židličky pro děti.  
Na obou zahradách jsou téměř nové průlezky a herní prvky, obložené a zakryté pískoviště a květinová zahrada 
zde rozkvetla k úžasu nás všech i rodičů. 
        Vnitřní vybavení nábytkem a hračkami je již dostačující a  děti mají ke své hře nejen mnoho her 
konstruktivních a didaktických, ale i počítačový koutek a interaktivní tabuli. Pro námětové hry jsou v obou 
třídách nové dětské kuchyňky a relaxační koutek. 
Letos jsme pořídili pro děti elektronickou / robotickou/ včelu, novou lednici pro personál a hlavně pro ulehčení 
práce se sušením ručníků, novou sušičku na prádlo. Vzhledem k havárii odpadů, proběhlo celkové vyčištění 
odpadů v budově i mimo ní. Opravili se i některé herní prvky na zahradě – loď a letadlo. Pro výdejnu se 
zakoupila nová průmyslová myčka na nádobí. 
 
MŠ Benešovo 
      Vnitřní vybavení na této škole je také ve velmi dobrém stavu. Bohužel je stále ve špatném stavu celková 
elektro instalace. Na zahradě školy se renovovalo malé letadlo a opravila se sestava pro houpačku a schůdky na 
skluzavku. Bohužel velká loď je již v takovém stavu, že se náklady na opravu již nevyplatí a bude potřeba pro 
pořídit nový herní prvek. Natřeli jsme altánky a domky a opravily se lavičky.  
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      Ve sklepních prostorách a to v místnosti pro ukládání výtvarného materiálu, se vybudovaly nové úložné 
dřevěné regály. 
    Dětem do tříd se pořídily nové hračky, které byly zaměřené na konstruktivní hry / Duplo a Lego/a další 
robotická včela. Pro individuální práci s dětmi škola zakoupila Klokanovy kapsy a Klokanův kufr a stavebnici 
Malý architekt. 
Provozním zaměstnanců se zakoupila sušička na prádlo, ruční vysavač a lednice pro ukládání osobních potravin. 
 
        

                               3.    Koncepční záměr pro školní rok 2017/2018 
 
        V letošním roce se opět zaměříme, a to zejména při překrývání učitelů , na skupinové činnosti, 
cílené na didaktické hry a hry rozvíjející logické myšlení a kooperaci mezi dětmi. I když povinné 
překrývání na třídách již ministerstvo školství pouze doporučilo, i přes to se budou učitelé překrývat 
ve všech třídách při řízených činnostech a pobytu venku. Při řízených činnostech se učitelé zaměří na 
vytvoření center pro 5 -7 dětí, kde děti budou pracovat pod vedením obou učitelů na úkolech 
zaměřených na samostatnost, logické myšlení, matematickou gramotnost a vzájemnou spolupráci. 
 
      V oblasti vybavenosti obou škol se plánuje v MŠ Benešovo pořídit na zahradu, místo pirátské lodi, 
nový herní prvek pro pohybové aktivity dětí a to provazové „Letadlo“, „Pevnost“ pro chlapce a pro 
zlepšení pohybové aktivity „ Bludné kořeny s lávkou“. Nově se plánuje zrealizovat obnovu 
brouzdaliště, které již nelze opravit. 
 
       Pro MŠ Češkova plánujeme zakoupit novou barevnou tiskárnu a dle finančních možností, postavit 
multifunkční altán a to nejen pro hru dětí, ale i pro možnost výuky dětí v oblasti manuální zručnosti / 
koutek pro práci se dřevem /. 
 
                                

                             
                     
                                               
 
     
 
                                  

Motto pro nový školní rok 2018/2019 
„S úsměvem a láskou jde všechno lépe“ 
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                                  4)   Organizace školního roku 2017/2018 
 
 
A)  Pedagogická část 

Provozní doba MŠ Benešovo a MŠ Češkova 6,30 – 16,30 
4.1. Počty dětí 
4.1.1.Počet dětí v MŠ Benešovo  zapsaných k 1.9.2017 

 

Počet dětí k 1.9. Celodenní docházka Z toho nepravid. doch. Z toho pozdější nástup    

- 3 leté děti 5 0 4 

  3 leté 36 0 0 

  4 leté 28 0 0 

  5 leté 27 0 0 

  6 leté = OŠD 8 0 0 

Celkem dětí   104 0 4 

 
Průměrná docházka v jednom dnu  = 72 dětí 
Nástup do ZŠ =  30 dětí 
Celkem odešlo k 31.8: = 35 dětí 
OŠD pro rok 2018/2019 = 5 dětí 

4.1.2.Počet dětí v MŠ Češkova zapsaných k 1.9.2017 

 

Počet dětí k 1.9. Celodenní docházka Z toho nepravid. doch. Z toho pozdější nástup    

- 3 leté děti 5 0 3 

3 leté 6 0 0 

4 leté 11 0 0 

5 leté 16 0 0 

6 leté = OŠD  3  0 0 

Celkem dětí 41 0 3 

 
Průměrná docházka v jednom dnu = 30 dětí   
Nástup do ZŠ =  15 dětí 
Celkem odešlo k 31.8. = 17 dětí 
OŠD pro rok 2018/2019 = 4 děti 
 

Přijímací řízení na nový školní rok 2018/2019 v obou školách bylo opět dle nových pravidel a to 
formou webové aplikace magistrátu, MŠ Benešovo přijala celkem 35 dětí a MŠ Češkova 17 dětí. Obě 
školy jsou naplněné do své kapacity. 
 
 
4.2. personální obsazení 
4.2.1. Pedagogové MŠ Benešovo 
 
Ve školním roce 17/18 ve škole pracovalo - 8 pedagogů a 2 asistenti / 1 osobní asistenti z dotací úřadu práce a 
1 školní asistent z dotací EU/ 
z 8 pedagogů je ředitelka a vedoucí učitelka. Dvě učitelky k 31.8. odešly za prací blíže svého bydliště a jedna 
učitelka odešla ve zkušební době.  
Pedagogové se střídali v přímé práci s dětmi ve čtrnáctidenním cyklu / ranní, odpolední / 
Všichni pedagogové jsou plně kvalifikovaní pro svou práci v mateřské škole. Úvazky mají 100%. 
Vzdělání pedagogů -  SPgŠ a VOŠ. 
V MŠ Benešovo pracovaly dvě asistentky, jedna asistentka byla finančně dotovaná z úřadu práce a pracovala 
s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, druhá, školní asistentka byla z dotací EU / personální podpora /. 
Přínos pro školu a pro děti ze strany školní asistentky byl velký a stala se tak součástí našeho týmu. Osobní 
asistentka bohužel přínosná nebyla, jelikož měla v průběhu školního roku častou absenci.  
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4.2.2. Pedagogové MŠ Češkova 
 

           Ve školním roce v této MŠ pracovaly 3 pedagogové - z toho je 1 vedoucí učitelka. Při práci s dětmi se 
střídají v třítýdenním cyklu /na ranní, středové a odpolední služby. 
Vzdělání pedagogů - SPŠ, VOŠ, VŠ - Magisterské studium - předškolní pedagogika 
 
        V MŠ Češkova pracovala již druhým rokem pedagogická asistentka a to se stejným dítětem s dítětem, který 
měl OŠD s 3. stupeň podpůrného opatřeni. S tímto chlapcem asistentka pracovat velmi individuálně. Chlapec 
v průběhu školního roku udělal velké pokroky,  zejména v oblastech  sebeobsluhy a začlenění se do kolektivu  
dětí. V průběhu roku se postupně zapojoval do společných řízených činností s ostatními dětmi a spolu 
s asistencí plnil i jednoduché didaktické úkoly. 

 

4.2.3. Provozní zaměstnanci – obě MŠ a ŠJ 
 

Všechny pracovnice mají pro svou práci předepsanou kvalifikaci a pracují kvalitně a ochotně. 
Provozní zaměstnanci z obou škol, zejména školnice a uklízečka vypomáhají pí učitelkám při práci s dětmi – při 
podávání jídla, strojení, při saunování a při výzdobě chodeb školy, zejména na MŠ Češkova se provozní 
zaměstnanci s ochotou účastní všech akcí pořádaných mimo jejich pracovní dobu na všech akcích s dětmi a 
rodiči. 
Organizace dovážení jídla do MŠ Češkova proběhlo opět bez problémů. 
Provozní zaměstnanci v MŠ Benešovo =  2 / školnice, uklizečka / 
Provozní zaměstnanci v MŠ Češkova   =  1 / školnice / 
Pracovnice ve školní jídelně                  =  4 / vedoucí školní jídelny, hl. kuchařka, pomocná kuchařka,  
                                                                      pracovnice na mytí nádobí - úvazek 4 hod / 
Zaměstnanci ve výdejně MŠ Češkova  =  1  / úvazek 3,1/4 hod denně / 
Celkem pracovnic v provozu            = 8, z toho 1 pracující důchodkyně 
 

4.3. Zájmové činnosti – nadstandardní aktivity pro podporu talentu dětí 
 
4.3.1. MŠ Benešovo 
 
          Zájmové činnosti - nadstandardní aktivity pro talentované děti se v tomto školním roce zrušily a to 
vzhledem k tomu, že došlo k většímu překrývání učitelek na třídách a aktivity si každá třída mohla libovolně 
nahradit v odpoledních i dopoledních hodinách / cvičení na míčích, tancování, keramika/. 
           Ve šk. roce 17/18 opět mateřská škola nabídla rodičům a jejich dětem intenzivní výukové bloky  
angličtiny, a to 1y týdně od 7,45 – 9,45 hod - pro tři třídy. Výuka spočívala v bilingvní metodě / to co se 
probíralo v českém jazyce v rámci třídních tématických bloků se děti učily v anglickém jazyce formou her, písní a 
říkadel. Lektorky navazovaly na znalosti dětí z předcházejícího školního roku a jejich znalosti tak 
prohlubovaly. 
            O sportovní činnost „Tenisovou školičku“ nebyl již velký zájem. Tato sportovní aktivita byla vyučována 
pod vedením tenisového trenéra na kurtech pod Vinicí. Od října do března probíhala výuka ve vyhřívané hale. 
 
Angličtina a tenis byl v režimu přenesené odpovědnosti za děti na firmu, která za aktivitu vybírá od rodičů 
peněžitou částku.           
 
          Děti ze třídy Sluníček a Ptáčat navštěvovaly celoročně – předplaveckou výuku v Pardubickém plaveckém 
areálu, kam děti chodily rády a s výukou jsme byli spokojeni. 
 
Od října 2017 se opět všechny děti začaly saunovat ve vlastní sauně, v zadní části budovy. 
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                                              MŠ Benešovo  šk.r. 2017/2018 
Nadstandardní aktivity  

 
Kroužek 
frekvence 

Počet 
přihlášených dětí 

Počet lekcí Průměrná 
docházka 

Náklady  

Angličtina – 

Motýlci 

1xTýdně 2 hodiny 

 
12 

 
29 

 
10 

 
2 560,-/ dítě 

Angličtina – 

Sluníčka 

1xTýdně 2 hodiny 

13 28 10 1800,-/ dítě 

Angličtina – 

Ptáčata 

1xTýdně 2 hodiny 

18 28 15 1800,-/ dítě 

Tenisová školička 
1x týdně/ 1 skupiny/ 

11 23 9 1 000,-/ dítě 

Plavání 3. odd. 
 

22 10 16 1000,-/ dítě 

Plavání 4. odd. 
 

19 10 14 974,- / dítě 

Sauna 1. odd. 
 

25 13 15 20,- / dítě 

Sauna 2. odd. 

 

26 20 18 20,- / dítě 

Sauna 3. odd. 

 

24 20 16 20,- / dítě 

Sauna 4. odd. 

 

19 19 12 20,- / dítě 

 
 

            Hodnocení a možná zlepšení v jednotlivých nadstandardních aktivitách 
 

Komentář  : hodnocení – grafomotorické chvilky 3. třída , návrhy možných změn, doporučení 

Téměř všichni předškoláci zvládají správný úchop a držení tužky. Pouze s jedním dítětem se muselo 
individuálně pracovat. Při porovnání výsledků jednotlivých grafomotorických cvičení se jeví jako 
nejefektivnější zařadit tyto cviky na dopoledne. Děti se odpoledne již špatně soustředí. 
 

Komentář  : hodnocení – grafomotorické chvilky 4. třída , návrhy možných změn, doporučení 

Většina dětí již zvládá správný úchop a držení tužky. Grafomotorické cviky je nejvhodnější provádět 
mezi 8 – 10 hod. ranní, kdy je ruka dítěte uvolněná a dítě se dobře soustředí. U dětí, které neměly 
dobré výsledky v této oblasti, jsme po dohodě s rodiči zadávali úkoly domů na procvičení. Při 
závěrečném testování dětí v grafomotorice jich většina obstála na výbornou! 

 

Komentář  : hodnocení – plavání 3. třída , návrhy možných změn, doporučení 

Většina dětí splnila požadované nároky. Pouze tři děti měly ze začátku problém, ovšem v průběhu 
kurzu postupně strach z vody překonaly. Tato činnost byla dětmi vnímána jako velmi zábavná. 
Doporučuji i v příštím školním roce pokračovat v plaveckém výcviku. 
 
Komentář  : hodnocení – plavání 4. třída , návrhy možných změn, doporučení 

Děti zvládly splývání na vodě, potápění se pod vodu, některé i základy plaveckých stylů – prsa a 
kraula. Dětem se velmi líbily různé vodní hry, jízda na velké skluzavce, pobyt ve vířivce. Tuto 
pohybovou aktivitu hodnotíme velmi kladně. 
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Komentář  : hodnocení – sauna 3.+ 4. třída , návrhy možných změn, doporučení              

Sluníčka 

Tato aktivita měla velmi pozitivní dopad jak na fyzickou, tak i psychickou stránku dětí. Sauna přispěla 
ke snížení nemocnosti a zároveň fungovala jako specifická forma odpočinku. Všechny děti zvládaly 
docházení do sauny velmi dobře. Saunu navštěvovala většina dětí, některé se přidaly během roku. 
Ptáčata 

Saunu hodnotíme velice pozitivně. Snížila podstatně nemocnost dětí a tato forma otužování děti 
moc bavila. V době odpočinku mezi pobyty v horké sauně jsme hráli různé hry na postřeh, učili se 
básničky, zpívaly oblíbené písně. Upevňovali jsme různé rozumové poznatky, řešili hádanky apod. Po 
sauně jsme většinou zařazovali četbu na pokračování. 

 
Komentář  : hodnocení – sauna 1.+2. třída , návrhy možných změn, doporučení 

Kuřátka 

Sauna se dětem moc líbila. Většina dětí saunu navštěvovala. U dětí se zlepšila imunita, docházelo 
k otužování dětí. Do dalšího roku chceme děti dále motivovat k návštěvám sauny. Vymýšlet nové hry 
k zabavení dětí, podpořit jejich zájem, uvědomit si vlastní tělo a péči o něj. 
Motýlci 
Sauna probíhala pravidelně každý týden, děti získaly návyky ke správnému saunování, při vhodné 
organizaci dodržovaly i klidové chování. 
Doporučení: jednotnost při organizaci a vedení dětí.  
 

4.3.2. MŠ Češkova 
 
   Od října na této škole pracovaly děti v nadstandartních aktivitách, které byly pro děti od 4 – 6 let. 
Kroužky byly v době dopoledních a odpoledních hodinách  - cvičení na míčích, výtvarný kroužek, logopedie a 
pohybová školička. 
Keramika v Ráji / externí lektorka/se letos pro nezájem rodičů neuskutečnila.  
Od října začala logopedická prevence, kterou zajišťovala hlavní učitelka na této škole. Cvičení na míčích a 
výtvarné aktivity vedou také kmenové učitelky. 
Kurz plavání probíhal v pardubickém plaveckém areálu, kam děti chodily rády a s výukou jsme byli velmi 
spokojeni. 
Pohybová školička / externí lektoři/– probíhala v nafukovací hala na Dukle s trenéry FK Pardubice.  

 

                                                    MŠ Češkova šk.r. 2017/2018 
Nadstandardní aktivity  
 

Kroužek 
frekvence 

Počet přihlášených 
dětí 

Počet lekcí Průměrná docházka  
Náklady 

Cvičení na míčích 
1x týdně 

13             17 8 0 

Logopedické 
chvilky 
1x týdně 

13 24 11 0 

Výtvarný 10 6 6 0 

Plavání 
1x týdně 

17 10 13 1100,- 

Pohybová školička 
1. pololetí 

16 16 13 850,- 

Pohybová školička  
2. pololetí 

18 13 14 780,- 
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Komentář  – hodnocení cvičení na míčích – všeobecně, možné změny, návrhy: 

Cvičení na míčích bylo zahájeno 17. 10. 2017. Cvičení probíhalo každé úterý od 15:00 hod. do 15:30 
hod. pod vedením Kateřiny Pečinkové Dis. Na cvičení bylo přihlášeno celkem 13 dětí. V MŠ je jen 10 
míčů. Přednost při cvičení na míčích měly děti předškolní. 
 Hlavním cílem cvičení bylo vést děti ke správnému držení těla, správnému sedu na míči, správnému 
dýchání a sladění pohybů s hudbou. Většina dětí zvládla jednoduché sestavy cviků.  
 

Komentář  – pohybová školička na Dukle – všeobecně, možné změny, návrhy: 

Kroužek začal 2.10. 2017. Probíhal každé pondělí od 10:15 do 11:00 hod., pod vedením trenéra 
Ondřeje Tichého a 4 mladých fotbalistů, ve sportovní hale na Dukle. Na kroužek se přihlásilo celkem 
16 dětí v 1. pololetí a 14 dětí ve 2. pololetí z obou tříd. Děti cvičily na čtyřech stanovištích. Velké 
prostory v hale na Dukle jim umožňovaly velké pohybové vyžití. 
Závěr:  Pan trenér se dětem maximálně věnoval. A připravoval pro děti program, který je bavil. Děti 
z obou oddělení navštěvovaly pohybovou školičku rády. V příštím školním roce budou opět děti 
z obou tříd navštěvovat tento kroužek, pokud k tomu budou vytvořeny podmínky. 17. 4. proběhlo 
sportovní dopoledne pro všechny děti z MŠ Češkova v ZŠ Ohrazenice pod vedením pana trenéra 
Tichého a vybraných žáků ze ZŠ Ohrazenice. 
 
 

Komentář  – hodnocení plavání – všeobecně, možné změny, návrhy: 

Plavecký kurz byl zahájen 22. 2. 2018 v Aquacentru Pardubice. Měl celkem 10 lekcí, které se konaly 
ve čtvrtek od 9:45 hod. do 10:30 hod. Na plavání se přihlásilo 17 dětí z 1. třídy a 2. třídy. Na plavecký 
kurz svážel děti autobus.  Doprovázely je dvě paní učitelky.  Kurz byl ukončen 10. 5. 2018. 
Dětem se věnovali dva plavčíci, kteří pro ně připravovali vždy nový zajímavý program motivovaný 
básněmi.  Každá hodina plaveckého kurzu byla pro malé plavce zajímavá a přínosná. Na závěr 
obdržely děti z plaveckého kurzu Mokré vysvědčení a medaili. 
Závěr:  Příští školní rok 2018/2019 se bude pro děti plavecký kurz opět zajištěn. 
 

Komentář  – hodnocení logopedických chvilek – všeobecně, možné změny, návrhy: 

Logopedické chvilky byly zahájeny 4.10. 2017. Probíhaly každou středu od 12:30 hod.  
do 13.30 hod. pod vedením paní uč. Mgr. Marcely Hrušové. Kurz navštěvovalo celkem 13 dětí, které 
mají problémy s výslovností hlásek. Dětem byla věnována individuální péče  
při rozvíjení motoriky mluvidel, rozvíjení fonematického sluchu, upevňování stereotypu nosního 
dýchání a rozvíjeni pohyblivosti čelistního kloubu. 
Závěr: Došlo k zlepšení celkového stavu mluvidel u všech dětí, které navštěvovaly logopedické 
chvilky. U dětí, které jdou do školy, byly ve spolupráci s klinickým logopedem navozeny špatně 
vyslovované hlásky. 

 
 
Komentář  – hodnocení výtvarného kroužku– všeobecně, možné změny, návrhy: 

Výtvarný kroužek byl zahájen 18. 10. 2017. probíhal 3 krát do měsíce v pondělí od 14:45  
do 15:30 pod vedením paní učitelky Hany Čeřovské. Kroužek navštěvovalo celkem  10 dětí z 1. třídy. 
Závěr: Kroužek se konal pouze šestkrát z důvodu časté nemocnosti pedagog. pracovníků 

 
4.4.1.  Akce v MŠ Benešovo 17/18 
akce s dětmi společné ve všech třídách  / výlety, exkurze, akce v MŠ  / MŠ Benešovo /  
 
Akce s dětmi 
Výlety, exkurze,  

sledované období 
            datum 

          hodnocení akce 

Svatomartinské slavnosti 
na zahradě školy 

8. 11. 2017 Akce plní cíl seznámit děti s legendou o sv. 
Martinovi. Děti si prožily nejen výrobu koně, 
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ale opravdový příjezd Martina na bílém koni. 

Vánoční focení 13. 11. 2017 Děti se učí myslet a obdarovat i své nejbližší 

Mikuláš v MŠ 6. 12. 2017 Prožily si příchod Mikuláše s čertem, 
zazpívaly písně, přednesly básně a hlavně 
něco „slíbily“ 

Výlet na zámek Slatiňany 13. 12. 2017 Poznávají další města, ale hlavně atmosféru 
před vánocemi. Učí se estet. vkusu 

Ježíšek v MŠ            20. 12. 2017 Příjemně prožité dopoledne, děti se podílejí 
na přípravě společné vánoční tabule a 
očekávají příhod „Ježíška“. Seznamují se i 
s vánoč. zvyky a tradicemi 

Zubní prevence 19. 1. 2018 Děti se naučily správné technice čištění 
zoubků 

Cvičení v tělocvičně ZŠ 17. a 26. 1. 2018 Seznámily se s dalším těloc. Nářadím a 
vyzkoušely si, jak se používá 

Karneval v MŠ 26. 2. 2018 Měli jsme všichni možnost obléci se do 
pohádkových masek a užít si tanec, hry a 
soutěže 

Vynášení Moreny 19. 3. 2018 Zahnali jsme zimu – spálení Moreny a 
vhození do řeky za doprovodu říkadel 

Podpora dětí s autismem 4. 4. 2018 Poznáváme, že ne všichni jsou zdraví a je 
správné jim pomáhat 

Focení – Den matek 5. 4. 2018 Děláme radost 

Čarodějnice v MŠ            25. 4. 2018 Přidáváme se k tradicím v měsíci dubnu a 
užíváme si čarodějnický rej v maskách 
spojený s tancem, zdoláváním překážek, 
vařením lektvarů a dělání pokusů 

Soutěže na zahradě MŠ 4. 6. 2018 Chceme si všichni užít svátek dětí 

Focení  5. 6. 2018 Na památku se fotíme celé třídy 

Závody v koloběžkách 5. 6. 2018 Zkoušíme zručnost a rychlost na koloběžkách. 
Čas je nejdůležitější 

Výlet parníkem Arnoštem 6. 6. 2018 Seznamujeme se s dopravou po vodě a 
Pardubicemi z jiného pohledu 

Výlet do Zoo Jihlava a 
Dvůr Králové 

12. 6. 2018 Poznáváme zvířata, která u nás v přírodě 
nežijí 

Výlet Pasíčka 28. 6. 2018 Zjišťujeme, že i nemocná zvířátka mají svůj 
domov a někdo se o ně stará 

 
Komentář  – hodnocení společných akcí – všeobecně, možné změny, návrhy na další akce: 

V rámci celého školního roku 2017/18 byla nabídka akcí dostatečná, doplňovala výchovně-vzdělávací 
nabídku pro děti a umožnila jim si prožít zajímavé a pěkné akce. 
V novém školním roce určitě akce zařadit znovu do plánu. 
V rámci vánočního času můžeme navštívit zámek Žleby. V jarním období využít zajímavou nabídku 
v Pardubicích – Zrcadlo umění, Chrudim Museum loutek, rozhledna Bára, Kočičí hrádek… 
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Foto z akcí s dětmi MŠ Benešovo 
 

Motýlci krmí kačenky 

 
 
 

Kuřátka v ZOO Jihlava 
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Týdenní blok „Včelky“ 

 
 
 

Hrajeme si na doktory 

 
 

Exkurze na letišti 
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Exkurze u koní 

 
 

        Exkurze v nemocnici 

 
 

 
Kavárničky pro maminky 
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Týdenní téma Domácí zvířata 

 
 

 

Týden pokusů  
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Škola v přírodě – výlet na Veselý kopec 

 
 

 Rozloučení se školáky  
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4.4.2.  Akce v MŠ Benešovo  
Stěžejní akce s dětmi  /výlety, exkurze, EKO, akce v MŠ / MŠ Benešovo  /17-18/ 
 
Kuřátka - samostatné akce s dětmi 
 
Akce s dětmi 
Výlety, exkurze 

datum           hodnocení akce 

Pohádková  zahrada 18.10.2017 Velmi zdařilá akce, dětem se v zahradě moc 
líbilo, akce splnila očekávání, děti měly možnost 
se seznámit s domácími zvířaty a dozvědět se 
detaily z jejich života. 

Přednáška na téma Papoušci 7.1.2018 Povedená přednáška, děti měly možnost se 
seznámit  životem exotických ptáků – hlavně 
papoušků. Dozvěděly se mnoho informací o 
jejich životě. Prezentace na interaktivní tabuli 
převažovala nad ukázkou živého papouška 
přímo ve třídě, což byla škoda. Děti část s živým 
papouškem bavila mnohem více. 

Balloon cafe 1.3.2018 Velmi zdařilá akce. Dětem se v Balloon cafe moc 
líbilo. V herně rozvíjely svou hrubou motoriku 
(např. odrážedla, šplh, skoky na trampolíně, 
podlézání, přelézání atd.) 

Pohádková zahrada 23.4.2018 Děti měly opět možnost vidět známá zvířata, 
vidět nově narozená mláďata, pomazlit se 
s různými druhy domácích zvířat. Po celý výlet 
měly děti velmi dobrou náladu. 

Přednáška na téma Ještěři 14.5.2018 Vcelku zajímavá přednáška, avšak jsme 
očekávali více času se živými zvířátky. 
Převažovala prezentace na interaktivní tabuli, 
proto měly některé děti problém udržet 
pozornost. 

Výlet na zámek 24.5.2018 Pěkný výlet, který splnil naše očekávání. Děti se 
dostatečně seznámily s dominantou Pardubic. 
Rádi bychom v příštím roce uskutečnili více 
menších výletů. 

Výlet na Matiční jezero 31.5.2018 Výlet hodnotíme velmi kladně, moc se nám u 
jezera líbilo. S použitím zvětšovacích sklíček 
měly děti možnost seznámit se s drobným 
hmyzem v trávě. 

Balloon cafe 7.6.2018 Pro velký úspěch z minulé návštěvy jsme se do 
Balloon cafe vydali znova. Děti byly opět 
nadšené. Byla u nich vidět větší jistota pohybu, 
protože areál už znaly z minulé návštěvy. 

Výlet na Matiční jezero 22.6.2018 Pro minulý úspěch jsme výlet opakovali. Děti 
mají tyto menší výlety moc rády. Společné 
zážitky utužují kolektiv a navozují dobré vztahy. 

 
Motýlci - samostatné akce s dětmi 
 
Akce s dětmi 
Výlety, exkurze,  

datum           hodnocení akce 

Peklo - Mázhaus    1. 12. 2017 Děti se seznámily se zajímavými budovami 
v Pardubicích a pomocí výstavy poznaly krásné 
loutky ze života andělů a čertů. 
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Cesta za hvězdou vesmírnou 
oblohou – ateliér HDD 

    5. 12. 2017 Vyprávěním o hvězdách se dostaly až do 
Betléma a vyslechly příběh o zrození „Ježíška“ 

Zimní olympiáda     2. 2. 2018 V době konání Dětské olympiády v Pardubickém 
kraji, jsme si zjistily, jak dokážeme hrát „ fair-
play“ 

Přednáška - Ptáci  7. 2. 2018 Živý ptáci ve školce, byl pro děti nevšední zážitek 
doplněný zajímavými informacemi ze života 
ptáků 

Karnevalové soutěže 1. 3. 2018 Karnevalové veselí jsme si doplnily netradičními 
úkoly a po splnění odměněni zajímavými cenami 

Baloon cafe  28. 2. 2018 Za sponzorského daru jsme si zaplatili vstup do 
centra trampolín, prolézaček „pohyb, trochu 
jinak“ 

Výlet na vojenské letiště 
Pardubice 

10. 5. 2018 Být pilotem vrtulníku nebo malého letadla-to je 
zážitek o kterém jsme mluvili ještě dlouho. 
K tomu vojáci a velká startovací a přistávací 
plocha. 

Pohádkový les – Tyršovy sady 7. 6. 2018 A jsme opět v pohádce a dnes ještě v krásném 
prostředí Tyršových sadů a čekají na nás 
pohádkové bytosti s úkoly, které pomáhají 
dobru, tak jak to v pohádkách chodí 

 

 

Sluníčka - samostatné akce s dětmi  
 
Akce s dětmi 
Výlety, exkurze, EKO 

datum           hodnocení akce 

Výstava Peklo -  Mázhaus 23. 11. 2017 Dětem se výstava moc líbila. Velmi pohádkové 
prostředí, děti šly přes nebe až do pekla na této 
cestě si také mohly napsat své přání. 

Ekocentrum PALETA 

 

 

Velikonoční dílny 28. 3. 
2018 

Velmi vydařená akce. Děti si vytvářely 
velikonoční ozdoby, malovaly vajíčka a zkoušely 
plést pomlázky. Činnosti byly velice různorodé. 

 

Pohádková zahrada  11. 4. 2018 Dětem se velmi líbilo vyprávění o zvířatech. 
Seznámily se se způsobem života zvířat, některé 
z nich si mohly pochovat a pomazlit se. 

Prohlídka pardubického 
závodiště  

3. 5. 2018 Děti se mohly povozit na koních. Poté 
následovala prohlídka stájí a samotná aktivita 
dětí pojmenovaná „Malá pardubická“¨. Děti si 
celou akci moc užily. 

 

Ekocentrum PALETA - voda 

 

10. 5. 2018 Ekocentrum PALETA nabídlo zajímavý program s 
různými pokusy týkající se vody. Děti se 
dozvěděly různé zajímavosti i základní 
informace například o koloběhu vody. 

 

Přednáška – Ještěři  

 

14. 5. 2018 Přednáška – Ještěři 14. 5. 2018 Přednáška o 
ještěrech a dinosaurech. Děti toto téma velmi 
zaujalo. 
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Výlet na zámek 23. 5. 2018 Na Státní zámek Pardubice jsme se vydali přes 
Pernštýnské náměstí. Celý výlet jsme pojali jako 
naučnou procházku. Zmínili jsme zajímavosti o 
místním divadle, Zelené bráně a v neposlední 
řadě také o samotném zámku Na Státní zámek 
Pardubice jsme se vydali přes Pernštýnské 
náměstí. Celý výlet jsme pojali jako naučnou 
procházku. Zmínili jsme zajímavosti o místním 
divadle, Zelené bráně a v neposlední řadě také o 
samotném zámku 

Preventivní program – 

Policie ČR  

24.5. 2018 Velmi zajímavý poučný program. Děti si mohly 
prohlédnout služební vozy a zeptat se na vše, co 
je zajímalo. 

 

Doprava ČD  30. 5. 2018 Doprava ČD 30. 5. 2018 Vydali jsme se 
motorovým vlakem na trasu Pardubuce – 
Chrudim a zpět. Děti byly z výletu velmi 
nadšené, jelikož některé jely vlakem poprvé v 
životě. 

Letiště Pardubice - MDD  1. 6. 2018 Letiště Pardubice - MDD 1. 6. 2018 Výlet se 
uskutečnil na pozvání paní Šplíchalové, která 
nás provedla celým letištěm a předvedla 
veškeré stroje a vozy. Předveden byl také výcvik 
psů. Exkurze se dětem velice líbila. 

Pohádkový les  7.6.2018 Pohádkový les 7. 6. 2018 Procházka Tyršovými 
sady, kde děti plnily různé úkoly za pomoci 
pohádkových bytostí. Dětem se cesta moc líbila. 

Zmrzlina  8.6.2018 Zakončení Dnu dětí 

Škola v přírodě  - penzion 
Immanuel 

25. – 29.6.2018 Výlet na Veselý kopec – romantická procházka, 
poznávání a srovnávání života dříve a dnes,  děti 
byly nadšené výletem 

 
 

Ptáčata - samostatné akce s dětmi 
 
Akce s dětmi 
Výlety, exkurze, EKO 

datum           hodnocení akce 

Přednáška – SMYSLY ZVÍŘAT 30.10.2017 Přednáška ochránců přírody ze Žlebů – ukázka 
živých zvířat a ptactva 

EVOLUCE - přednáška 15.1.2018 Velice zajímavá přednáška o vzniku života na 
planetě Země 

Hvězdárna – planetárium 
v Hradci Králové 

8.2.2018 Velice poučná prohlídka, nádherné vybavení, 
výborně připravený program pro děti 

EKO Paleta – Velikonoční 
dílny 

28.3.2018 Seznámení s tradicemi Velikonoc, pěkná akce 

Návštěva dětského oddělení 
Krajské nemocnice v 
Pardubicích 

26.4.2018 Výborně připravený program informující děti o 
tom co je čeká v případě hospitalizace na 
dětském oddělení nemocnice 

Prohlídka pardubického 
závodiště 

2.5.2018 Ustájení koní, prohlídka dostihové dráhy, kresba 
koně – výborná akce 

EKO Paleta - VODA 10.5.2018 Netradiční přednáška o koloběhu vody, pokusy 
s vodou… 
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Polodenní výlet – historické 
Pardubice    

14.5.2018 Putování podle historických pověstí a bájí po 
oblíbené trati přes Pernštýnské náměstí až na 
zámek 

Preventivní program Policie 
ČR 

24.5.2018 Předvedení služebního auta policie, přednáška – 
pro  děti velice poučný program 

Pohádková zahrada 8.6.2018 Seznámení dětí se způsobem života různých 
domácích i exotických zvířat s průvodkyní, 
krmení zvířat…dětem se návštěva moc líbila 

Škola v přírodě  - penzion 
Immanuel 

25. – 29.6.2018 Výlet na Veselý kopec – romantická procházka, 
poznávání a srovnávání života dříve a dnes,  děti 
byly nadšené výletem 

 
 

Komentář – hodnocení akcí pro děti – možné změny, návrhy na další spolupráci 

Kuřátka  
V příštím školním roce chceme s dětmi jet na více menších výletů po okolí Pardubic. Využít naučné programy 
Palety. Určitě opět navštívíme Pohádkovou zahradu. 
 
Motýlci 
V novém školním roce se zaměříme na EKO výchovu a využijeme nabídku PALETY, seznámíme se s prací 
záchranných složek – beseda, ukázka práce… 
Pojedeme se podívat do mini Zoo Častolovice, Slatiňany – Kočičí hrádek, Pohádky za branou, rozhledna Bára… 
 
Sluníčka 
V příštím školním roce bychom chtěli navštívit Pardubickou nemocnici, hvězdárnu a Obří akvárium v Hradci 
Králové. Navrhuji také exkurze do výrobny potravin – pekárna, cukrárna, … 
 
Ptáčata 
V příštím školním roce opět doporučujeme exkurze v rámci záchranného systému – POLICIE, hasiči, ARO apod. 
 

 
 
 
Akce s rodiči / spolupráce / MŠ Benešovo 17/18 
Aktivita s rodiči datum           hodnocení akce 

Kuřátka   

Informativní schůzka 18.9.2017 Informace, které si chceme na začátku 
sdělit 

Podzimní dílničky 30.10.2017 Velmi zdařilá akce, dýněmi jsme ozdobili 
zahradu a zároveň se rodiče mezi sebou 
více seznámili. 

Vánoční pásmo 19.12.2017 Velmi pěkné pásmo, rodiče ji besídku velmi 
chválili, akce splnila svůj účel v podobě 
navození vánoční nálady (zpívání koled, 
povídání u cukroví atd.). 

Velikonoční dílny 26.3.2018 Akce se nám i rodičům velmi líbila, rodiče 
mohli s dětmi strávit čas a vyrobit si hezky 
výrobek. 

Kavárnička pro maminky 10.5.2018 Velmi krásný zážitek pro maminky i děti, 
maminky byly dojaté a děti moc šikovné. 
Všichni jsme si besídku užili a došlo i 
k poděkování za dobře odvedenou práci. 

Motýlci   

Informativní schůzka 18.9.2017 Informace, které si chceme na začátku 
sdělit 
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Podzimní dílničky 30. 10. 2017 Děti s rodiči strávily tvořivé odpoledne a 
vytvořily si společně podzimní lucernu 

Vánoční posezení 12. 12. 2017 Pásmem písniček, básniček a pohybu jsme 
zahájili vánoční dílničku, na kterou děti 
rodičům napekly a nazdobily perníčky. 
Spolu si nazdobili dřevěný zvoneček a 
odnesli domů pro lepší kouzlo vánoc 

Velikonoční tvoření 22. 3. 2018 K velikonocím patří zajíček, tak jsme 
si s rodiči vyrobili zajíčka z hliněného 
květináče 

Kavárnička pro maminky 15. 5. 2018 Že maminky jsou andělé bez křídel, už 
víme, tak jsme jim chtěly udělat radost 
pásmem písní, básní a tanečků. K dobré 
pohodě přispěly i ovocné špízy a řezy 
s kávou. Ani maminky nezůstaly pozadu – 
zatancovaly si s námi a donesly nám mlsání. 
Všechny si odnášely látkovou tašku, kterou 
děti nazdobily květinovými tiskátky. 

Aktivita s rodiči datum           hodnocení akce 

Sluníčka   

Informativní schůzka – začátek 
školního roku 

18.9.2017 Informace, které si chceme na začátku 
sdělit – organizace, seznámení se ŠŘ a TVP 
třídy 

Podzimní dílny 18.10.2017 Podzimní dílny 18. 10. 2017 Výrobky z 
kaštanů. I prarodiče vyráběli s nadšením. 

Předvánoční setkání  13.12.2017 Sezení se velmi vydařilo. Všichni odcházeli 
vánočně naladěni. 

Velikonoční dílny  27.3.2018 Velikonoční dílny 27. 3. 2018 Tvoření s 
rodiči. Výroba velikonočních dekorací. 
Rodiče měli velice bujnou fantazii. 

Kavárnička ke Dni matek  15.5.2018 Kavárnička ke Dni matek 15. 5. 2018 
Program pro rodiče spojený s anglickým 
jazykem. Rodiče ocenili využití angličtiny. 
Pozvání byli i tatínkové a prarodiče. Akce 
byla pojata rodinně, což bylo hodnoceno 
velmi kladně. 

Informativní schůzka k ŠVP 13.6.2018 Informace k organizaci ŠVP 

„Rozloučení s  předškoláky“ 20.6.2018 Pasování předškoláků,  společné soutěžení 
s rodiči, tanec, občerstvení… 

Ptáčata   

Informativní schůzka – začátek 
školního roku 

18.9.2017 Informace, které si chceme na začátku 
sdělit – organizace, seznámení se ŠŘ a TVP 
třídy 

Podzimní dílny – vytváření 
podzimníčků ze dřeva a 
přírodnin 

19.10.2018 Tradiční vydařená akce, navázání užší 
spolupráce s rodiči, nádherná výzdoba 
interiéru školy 

Předvánoční setkání  14.12.2018 Zpívání koled při svíčkách, ochutnávky 
vánočního cukroví, skvělá atmsféra 

Velikonoční dílny v MŠ  27.3.2018 Příjemná atmosféra při vytváření 
velikonočních dekorací 

Kavárnička pro maminky 24.5.2018 Společná oslava Dne matek, vystoupení 
dětí s programem, dárečky pro maminky 

Informativní schůzka k ŠVP 13.6.2018 Informace k organizaci ŠVP 

Pasování předškoláků na 
školáky 

20.6.2018 Slavnostní akce se spoustou zábavy, her a 
opékáním špekáčků, výborná akce 
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Komentář  – hodnocení akcí s rodiči - možné změny, návrhy na další spolupráci : 

Kuřátka 
Akce byly velmi povedené. Panovala příjemná atmosféra. Příští rok naplánujeme určitě opět dílničky s rodiči. A 
rádi bychom zařadili akci i pro tatínky. 
 
Motýlci 
Určitě budeme pokračovat ve tvořivých dílnách a chceme nabídnout i tatínkům den ve školce – např. 
Odpoledne s tátou /svátek otců/ 
 
Sluníčka 
Spolupráce s rodiči je velmi dobrá, kladně hodnotím především vstřícnost rodičů. Příští rok určitě opět 
naplánujeme tvořivé dílny pro rodiče. 
 
Ptáčata 
I v příštích letech pokračovat v tradičních společných akcích. Bylo by také dobré myslet na tatínky a uspořádat 
pro ně oslavu Dne otců 

 
Kultura - divadla MŠ Benešovo 17-18 
 
Kulturní akce 
všechny třídy 

datum           hodnocení akce 
 
 

Pohádka „O PALEČKOVI“ 19.9.2017 Profesionální herecký výkon – Divadelní 
agentura Ulbertová 

Španělské pohádky 21.11.2017 Nádherné, opět agent. Ulbertová 

Východočeské dechové 
kvinteto  

16.2.2018 Tradiční akce školy – výborná úroveň 
hudební pohádky „ JAK ŠLI MUZIKANTI DO 
SVĚTA “ 

Hudební večerníčky 20.3.2018 Seznámení dětí s různými hudebními 
nástroji 

Návštěva VČD – Káťa a 
Škubánek 

26.3.2018 Průměrná úroveň představení 

Pohádka „ Domku, domku, 
domečku“ 

19.4.2018 Hudební pohádka, výborná 
úroveň,agentura Ulbertová 

„Povídejme si, děti “ 27.4.2018 Hudební pořad M. Novozámské, děti byly 
zaujaty po celou dobu představení 

 
 
4.4.3. výtvarné soutěže MŠ Benešovo 17 -18 
 

Název výtvarné soutěže počet zaslaných prací           Umístění v soutěži 
 

Barevné střípky – DDM 
Štolbova, PARDUBICE 

9 Čestné uznání – výtvarné práce skupiny 5 
dětí/Pernštýnské náměstí/ 

Kde domov můj – DM Štolbova 6 Umístění – 2. místo – soubor kreseb 

 
 
4.4.4. Stálá divadelní scéna v MŠ Benešovo 
Pohádky hrané v rámci „stálé divadelní scény“ / hrány učitelkami MŠ – loutky, živě/ 
v MŠ Benešovo pro všechny třídy –  
              

září Popletené obrázky Lída a Žaneta, využily maňásky a obrázky, kolegyně děti 
neutišily, e třídě hluk. Naučit děti správnému chování 
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“jako v divadle“ 

leden O perníkové 
chaloupce 

Žaneta, Andrea a Monika Kučerová – hrané učitelkami 
I klasická pohádka má různé konce 

červen O koťátku, které 
zapomnělo 
mňoukat 

O paraplíčku 

Iva a Lenka nacvičily s dětmi IV. tř. krátké pohádky – 
použily maňásky a zpěv 

 
 

4.4.5. Akce v MŠ Češkova 

Stěžejní akce s dětmi a s rodiči / výlety, exkurze, akce v MŠ - 17/18 
 
Akce s dětmi 
Výlety, exkurze, akce v MŠ 

sledované období 
2016/2017 

          hodnocení akce 

 
 
 
LANOVÉ CENTRUM 

 12 . 9. 2017 Na začátek školního roku si paní učitelky 
pro děti připravily polodenní výlet do 
lanového centra. Počasí bylo krásné a teplé 
a děti si to  
na prolézačkách a trampolíně užily. 
Návštěvu plánujeme opět příští školní rok. 

 
 
EXOTICKÁ ZVÍŘATA  
V MŠ 

26.   9. 2017 Program byl pro děti velmi poučný. Paní 
Němcová přivezla ze zvěřince NA STATKU 
hady, gekony, nosála, andulky. Seznámila 
děti se způsobem života těchto exotických 
živočichů. Děti si je mohly pohladit i 
podržet. 

NÁVŠTĚVA POŽÁRNÍ 
ZBROJNICE – ČTENÍ POHÁDEK 

13. 10. 2017 Děti si poslechly dvě pohádky s požární 
tematikou v podání pana hasiče. Prohlédly 
si hasičská auta a hasičskou techniku. 

HALLOWEEN V MŠ 26. 10. 2017 Dopoledne se v MŠ sešlo spousta bubáků, 
čarodějnic, upírů a jiných příšer. Děti si 
společně s paní učitelkou zazpívaly 
strašidelné básně a písně. Zahrály si hru na 
Strašáčka. Pak všechna malá strašidla 
začala soutěžit. Házelo se dýní, přenášel se 
pavouk, skládaly se strašidelné obrázky. 

SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST 15. 11. 2017 Paní učitelky společně s dětmi vyzdobily 
školní zahradu lampiony a barevnými 
koníky. Děti, rodičům  zazpívaly  písně a  
přednesly básně.  Za zvuku fanfár přijel na 
hřiště bílý kůň  za kterými se vydal 
lampionový průvod. Pak se mohly všechny 
děti na koni pod dozorem rodičů povozit. 
Až se setmělo, začaly všechny děti podle 
světelné cesty hledat poklad na školní 
zahradě – „Perníkového koně“. 

POLODENNÍ VÝLET DO ZÁMKU 
ŽLEBY NA ADVENTNÍ 
PROHLÍDKU 

29. 11. 2017 Děti si prohlédly vánočně vyzdobené 
prostory zámku, seznámily se s vánočními 
zvyky a tradicemi. V prostorách zámecké 
kuchyně ochutnalo každé s dětí vánoční 
pečivo. Program byl velmi poutavý a 
zajímavý. 

ČERTOVSKÉ DOVÁDĚNÍ 7. 12. 2017 Celá MŠ se proměnila v jedno velké peklo 
se spoustou malých čertíků. Děti si 
společně zazpívaly čertovské písně, řekly 
čertovské básně. Potom si všichni čertíci 
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zasoutěžili. Házelo se bramborou na cíl, 
kreslil se čertí jazyk, skákalo se po čertích 
kamenech do ohně, prolézalo se 
strachovým pytlem. Čertovské dovádění se 
všem malým čertíkům moc líbilo a užili si 
jej. 

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH –ŽIVÝ 
BETLÉM V MŠ 

            14. 12. 2017 Paní se statku povyprávěla dětem vánoční 
legendu „O Ježíškovi.“  
Na zahradě MŠ čekalo na děti překvapení 
v podobě zvířátek, která stála u Betléma. 
Zvířátka si mohly děti nakrmit a pohladit. 

NADÍLKA DĚTÍ ZE ZŠ 
STAŇKOVA 

              8. 12. 2017 Děti ze ZŠ Staňkova přišly oblečení 
v kostýmech čerta, Mikuláše a anděla. Pro 
děti si připravily vánoční pásmo básní a 
koled. Děti z MŠ jim zazpívaly oblíbenou 
píseň Čerti v pekle a obdržely od nich 
drobné dárky. Také děti s MŠ obdarovaly 
své kamarády sladkou sušenkou. 

VÁNOČNÍ NADĚLOVÁNÍ V MŠ 
ČEŠKOVA 

  20. 12. 2017 Každý rok chodí za dětmi z MŠ Ježíšek, 
který jim přináší vánoční dárky pod 
stromeček. Letos přišel za dětmi zase. 

BESEDA  O ZUBECH  16. 1. 2018 Za dětmi přišly studentky z farmaceutické 
školy v Hradci Králové, které děti hravou 
formou seznámily se správným postupem 
při čištění zubů. Každé s děti si čištění 
vyzkoušelo svým kartáčkem. Za správný 
postup byly děti odměněny omalovánkou 
zdravého zubu. 

BALOON CAFE             18. 1..2018 Polodenní výlet do Baloon cafe přinesl 
dětem dopoledne plné her v zábavném 
centru. Prolézaly se průlezky, sjíždělo se do 
barevných balonků, jezdilo se na skluzavce 
a houpalo na konících. Dětem se dopoledne 
moc líbilo 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 13. 2. 2018 Masopustní průvod s hudbou zářil barvami 
kostýmů a koblížky všem moc chutnaly. 
Děti z MŠ si připravily masopustní 
klobouky. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ 28. 3. 2018 Den otevřených dveří navštívilo se svými 
dětmi 7 rodičů. Děti si v MŠ pohrály se 
svými kamarády, seznámily se s prostředím 
MŠ, které budou v budoucnu navštěvovat. 

KARNEVAL V MŠ 28. 2.  2018 Rodiče připravili dětem krásné pohádkové 
kostýmy. Každé dítě představilo svou 
masku ostatním dětem. Děti tancovaly a 
soutěžily. Každé dítě dostalo za svůj 
karnevalový kostým odměnu v podobě 
karnevalového kornoutu plného sladkostí. 

VELIKONOČNÍ ZVÍŘÁTKA V MŠ 6.  3. 2018 Na velikonoční zvířátka se všechny děti moc 
těšily. Na zahradě MŠ mohly děti pozorovat 
živá kůzlátka, jehňátka, kuřátka, káčátka, 
malé selátko a křepelky. Všechna zvířátka si 
děti mohly vzít do ruky nebo si je pohladit. 

SPORTOVNÍ DOPOLEDNE PRO 
DĚTI V ZŠ OHRAZENICE 

17. 4. 2018 Sportovní dopoledne si pro děti připravil 
pan trenér z pohybové školičky. Děti se na 
sportovních hřištích ZŠ Ohrazenice hravou 
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formou seznámily s míčovými hrami, 
proběhly si překážkovou dráhu a 
přetahovaly se lanem. Sportovního 
dopoledne se zúčastnily obě oddělení a 
všechny děti byly moc spokojené 

DUBNOVÉ ČAROVÁNÍ 27. 4. 2018 Děti a paní učitelky se převlékly za 
čarodějnice a čaroděje. Létalo se na koštěti, 
tancovalo se s koštětem, plnily se 
čarodějné úkoly, grilovaly se buřty a 
míchaly čarodějné lektvary. Akce se 
vydařila a počasí nám přálo. Za odměnu si 
všichni čarodějové a čarodějnice našli 
poklad – „Malou čarodějnici“. 

EXKURZE  
DO NEMOCNICE 

17. 5. 2018 Děti se podívaly na dětské lůžkové oddělení 
v pardubické nemocnici. Celou cestu je 
provázel maňásek holčičky Petry v  životní 
velikosti. Děti si učily pojmenovat vnitřní 
orgány, prohlédly si ordinaci s ultrazvukem. 

CELODENNÍ VÝLET  
NA ZÁMEK CHOLTICE 
 

7. 6. 2018 Děti si prohlédly v zámku v Černém divadle 
loutky a koutek Pepi Dvořáka s vodníky .Na 
nádvoří zámku se seznámily s prací kováře, 
mincíře, knihtiskaře, provazníka a šperkaře. 
Mohly si pak sami vyrazit minci, vytisknout 
záložku, vyrobit šperk, navléknout korále a 
umotat provázek. Děti byly z výletu 
nadšené. 

 
MDD – SOUTĚŽE 
V PROSTORÁCH MŠ ČEŠKOVA 

 
1. 6. 2018 

Soutěže probíhaly na zahradě MŠ na 
čtyřech stanovištích. Skákalo se v pytli, 
házely se míčky do klauna, procházela se 
překážková dráha, jezdilo se na 
koloběžkách, přenášely se míčky na lžíci. 
Každá splněná dovednost byla odměněna 
sladkým bonbonem, které si ukládaly do 
vyzdobených kelímků. 

POLODENNÍ VÝLET DO 
POHÁDKOVÉ ZAHRADY 

12. 6. 2018 Děti si v pohádkové zahradě prohlédly 
domácí zvířata: kozy, ovce, koně, osla, 
slepice. Zvířata si mohly děti nakrmit i 
pohladit. Nad ohništěm nám si majitelé 
pekly buřty. Bohužel nám moc nepřálo 
počasí. Bylo zataženo a poprchalo. 

POLODENNÍ VÝLET LODÍ 
ARNOŠT 

18. 6. 2018 Děti z obou tříd MŠ jeli lodí Arnošt po řece 
Labi směr na Rosice. Počasí bylo krásné. 
Děti pozorovaly pobřeží, vodu a vodní 
živočichy. 

ROZLOUČENÍ  
S PŘEDŠKOLÁKY 

21. 6. 2018 Děti z předškolní třídy si pro rodiče 
připravily pásmo složené z básní a písní. 
Paní učitelky nacvičily s dětmi dramatizaci 
hudební pohádky Červená Karkulka, která 
se rodičům velmi líbila. Celkem bylo 
vyřazeno z MŠ 15 předškoláků, kteří 
obdrželi šerpu, pamětní list a knihu. 
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Komentář  – hodnocení akcí – všeobecně, možné změny, návrhy na další akce: 
Pro děti a jejich rodiče se v MŠ  Češkova pořádá dostatek akcí, na které se učitelé i jejich účastníci moc těší. 
Snažíme se akce pro děti obměňovat, aby pro ně bylo připraveno vždy něco nového a zajímavého. Někdy nám 
pomohou s nápadem rodiče dětí. 
Závěr:  Jsme rádi, že můžeme pomocí těchto akcí sbližovat školu a rodinu. Děti i jejich rodiče hodnotí 
aktivity se svými dětmi v MŠ velmi pozitivně a zaměstnanci MŠ jsou rádi, že mohou rodičům a jejich dětem 
vyjít vstříc. 
 

Kulturní akce s dětmi /MŠ Češkova 17-18/ 
 
Kulturní akce s dětmi 
Souhrn  

           hodnocení akce 

VČD PARDUBICE MALÁ SCÉNA 
„O VENDULCE A VITOUŠKOVI“ 

8.  9. 2017 Humorná pohádka v podání divadla Drak 
ukázala dětem , že láska vítězí nad zlobou a 
závistí. 

VÍLA SRDÍČKOVÁ – KOUZELNÁ 
HRUŠKA 

19. 10. 2017 Co všechno může způsobit kouzelná hruška 
se doví Kuba s Aničkou, když potřebují 
zachránit kamarádku Jitušku. 

EKOCENTRUM PALETA PEČENÍ 
BRAMBOR 

20. 10. 2017 Děti se seznámily se starými zvyky a 
tradicemi, které dříve lidé dodržovali. 
Upekly si v popelu brambory a lepily si na si 
na paletu barvy podzimu. 

PŘÍBĚHY Z VĚTRNÉ HORY –  
KC HRONOVICKÁ 

8.  11. 2017 Hudební pořad pro děti, kde si všichni malý 
předškoláci zazpívali písničky o počasí. 
Pořad se všem moc líbil. 

VÍLA SRDÍČKOVA  
„ČERT A KÁČA“ 

22. 11. 2017 Klasická pohádka, která ukázala malému 
divákovi dobro a zlo. 

KONCER KC HRONOVICKÁ – 
PYSKOMIL SE VRACÍ 

27. 11. 2017 Krásný pořad plný veselých písniček se 
všem dětem moc líbil. 

VÁNOČNÍ PROGRAM 5.  12. 2017 Program v ateliéru HDD malé posluchače 
velmi zaujal. Děti putovaly po vesmírné 
obloze za novou hvězdou, poslechly si 
příběh o narození Ježíše Krista a vyrobily si 
záložku. 

VÍLA SRDÍČKOVÁ – ZIMNÍ 
KRÁLOVNA 
 

18.  12.. 2017 Děti rozlišovaly různé bylinkové čaje podle 
chuti a vůně. Seznámily se s různými druhy 
bylin, které jsou blahodárné pro jejich 
zdraví. 

VČD PARDUBICE MALÁ SCÉNA 
– KAŠPÁREK A DRAK 

26.   1. 2018 Veselé představení o drakovi, kterého se 
všichni báli i sám Kašpárek. 

MUZIKOTERAPIE 6.   2. 2018 Krásný odpočinkový pořad pro děti 
s využitím batikovaných šátků, tamburín a 
bubínků 

EKOCENTRUM PALETA 
MALÍ KUCHAŘI 

7.   2. 2018 Děti se seznámily se zdravými potravinami. 
Rozdělily se do třech skupin. Každá skupina 
si připravila jeden zdravý salát, který pak 
mohly sníst. 

VÍLA SRDÍČKOVÁ 
BUBÁCI NA HRADĚ STRACHOV 

19. 2. 2018 Na hradě Strachov straší spousta strašidel a 
duchů. Veselá pohádka O Vaškovi, který se 
nebál se všem moc líbila. 

VÍLA SRDÍČKOVÁ 
TULIPÁNEK 

20. 3. 2018 Pohádky Víly Srdíčkové jsou pro malé 
předškoláky poutavé a poučné a všem se 
moc líbí. 

EKOCENTRUM PALETA 
„VELIKONOČNÍ DÍLNA“ 

27. 3. 2018 Děti se seznámily s velikonočními zvyky a 
tradicemi. Namalovaly si kraslice různými 
technikami, učily se plést pomlázku a 
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ochutnaly velikonoční mazanec. 

VČM PARDUBICE 
NENÍ VČELA JAKO VČELA 

11. 5. 2018 Děti se seznámily se životem včel ve včelím 
úlu. Prohlédly si živé včely a nahrávku 
bzučení včelího roje. Zahrály si na včely u 
úle. Přijaly role dělnic trubců, královny. 
Všechny pořad zaujal. 

 

Komentář  – hodnocení akcí – všeobecně, možné změny, návrhy  : 

Divadelních představení je v MŠ Češkova dostatek. Dochází k nám pravidelně VÍLA SRDÍČKOVÁ. Pohádky VÍLY 
SRDÍČKOVÉ jsou na velmi vysoké a úrovni a cenově pro děti dostupné. Děti z předškolní třídy navštěvují 
divadelní scénu v KD Hronovická a ve VČD Pardubice. 

 
Výtvarné soutěže MŠ Češkova 
Název výtvarné soutěže sledované období 15/16 

     
          Umístění v soutěži 
 

Příroda kolem nás 6 prací Bez umístění 

Barevné střípky 5 prací Bez umístění 

   
   

Komentář – všeobecně : 
Tento školní rok se děti zúčastnily pouze dvou soutěží. Paní učitelka měla výtvarný kroužek pouze šestkrát. 

 
Foto z akcí MŠ Češkova 

Muziko terapie 

 
Halloween 
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Úklid zahrady s dětmi 
 

 
 

Den autistů 

 
 

Živý betlém ve školce 
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4.4.6.Spolupráce se základními školami  
Spolupráce se ZŠ a MŠ Češkova 
 

Akce se ZŠ 
 

sledované období 
            datum 

          hodnocení akce 

ZŠ NOE – DEN PŘEDŠKOLÁKA 20. 9. 2017 Paní učitelky a děti ze ZŠ NOE si pro děti 
připravily den plný soutěží. Děti samostatně 
chodily po jednotlivých stanovištích a plnily 
zadané úkoly týkající se zrakového a sluchového 
vnímání, matematických představ, jemné a 
hrubé motoriky, řečových a sociálních 
dovedností. 

MIKULÁŠSKÝ PROGRAM ZŠ 
STAŇKOVA 

8. 12. 2017 Děti ze ZŠ pro malé předškoláky připravily 
pásmo složené z básní a písní s vánoční 
tematikou. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ 
STAŇKOVA 

11. 4. 2018 Paní učitelka si pro děti připravila program na 
interaktivní tabuli, kde měli hledat písmenka a 
slabiky. Pak přišlo na řadu počítání a kreslení. 
Všem malým předškolákům se ve škole moc 
líbilo 

EXKURZE DO ZŠ BENEŠOVO 
NÁMĚSTÍ 

6. 4. 2018 Děti navštívily první třídu, kde se podívaly na 
ukázkovou hodinu českého jazyka a 
matematiky. Byly zapojeny do dění ve třídě.  

MDD V ZŠ STAŇKOVA 29. 5. 2018 Paní vychovatelky si pro děti připravily program 
složený z tanečků na CD D. Patrasové a 
překážkové dráhy. Celý program se realizoval na 
zahradě školní družiny. Děti si mohly vyzkoušet 
skluzavku, prolézačka i houpačky. Všem se tam 
moc líbilo. 

 
 

Komentář  – hodnocení spolupráce se ZŠ – možné změny, návrhy na další akce: 

Děti se postupně seznámily s různými typy škol a jejich zaměřením. Aktivně spolupracovaly s učitelkami 
příslušných zařízení a plnily s nadšením zadané úkoly. 
Závěr: 
Nadále navštěvovat tyto zařízení a umožnit dětem, aby si to ve školách mohly prohlédnout a rozhodnout se 
společně s rodiči, jaký typ zařízení jim bude vyhovovat. 
 

 
Spolupráce se ZŠ a MŠ Benešovo 
 
Akce se ZŠ 
 

sledované období 
             

          hodnocení akce 

ZŠ NOE – den předškoláka Září 2017 Paní učitelky a děti ze ZŠ NOE si pro děti 
připravily den plný soutěží. Na jednotlivých 
stanovištích. Dětem se program velmi líbil. 

Návštěva ZŠ Benešovo Září, říjen 2017 Pouze učitelky + řed., sledování úrovně 
adaptace bývalých předškoláků 

Pohádka dětí/ ZŠ Benešovo/ - 
Kudy chodí malý lev 

Listopad 2017 Velmi hezká pohádka, nápadité řešení kostýmů 
dětí 

ZŠ Staňkova – Mikulášský běh Prosinec 2017 Špatná organizace pořadatelů 

ZŠ Benešovo – vánoční 
pásmo v tělocvičně  ZŠ 

Prosinec 2017 Nádherné pěvecké výkony žáků ZŠ 

ZŠ Benešovo – návštěva 
1.tříd  spolu s dětmi z MŠ 

Březen 2018 Sledování celkové úrovně dětí v ZŠ. Spolupráce 
dětí z obou škol 
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Sportovní dopoledne pro 
školky – ZŠ Staňkova 

Březen 2018 Společné cvičení dětí z obou škol ve velké 
tělocvičně 

ZŠ Staňkova – ukázkové 
hodiny pro předškoláky 

Duben 2018 Společné zpívání všech dětí – trampské a jiné 
písně 

ZŠ Staňkova – Den dětí ve ŠD 
– zábavné sportovní 
dopoledne 

Květen 2018 Oslava  Dne dětí na zahradě ve ŠD 

 
 
Komentář  – hodnocení spolupráce se ZŠ – možné změny, návrhy na další akce: 

Spolupráce se všemi základními školami je výborná, jednání vždy probíhají v přátelském duchu. Děti z MŠ se 
vždy moc těší na starší kamarády ze ZŠ. 

 

4.5. Vzdělávání pedagogů-17-18 MŠ Benešovo - Studium k prohlubování odborné kvalifikaci 
 

Typ semináře Počet kurzů Zaměření kurzů 

Pohybové hrátky-aerobik hrou 
a dětská jóga pro děti od 2let 

1 Náměty na pohybové aktivity vhodné pro nejmenší 
děti. Použití prvků dětského aerobiku, jógy, básniček a 
říkadel 

Hry a hříčky vedoucí 
k matematické 
pregramotnosti 

1 Seznámit se s pojmem matematické negramotnosti 
v celém jejím rozsahu. 

Pojďme spolu do pohádky – 
čerti 

1 Dramatická výchova jako metoda vých. – vzděl. práce 
v MŠ. Jak prožít tradiční svátky bez stresu a hrůzy z 
čertů 

Enviromentální výchova v MŠ 
jako součást RVP – Projekt 
„Ptáci“ 

1 Pracovní dílna, při níž se účastníci věnují tzv. všemi 
smysly poznávání života ptáků. 

S pohádkou to dokážu… 1 Soubor aktivit pro výuku všech vděláv. oblastí 

Rozvoj osobních a sociálních 
kompetencí učitele MŠ I. a II. 
část 

1 

šablony 

Seminář se zaměřil na výtvarný projev dítěte z hlediska 
správné ergonomie. 

Pochvaly a tresty v MŠ 1 Možnosti respektujícího výchovného vedení dětí - 
zásady 

Jak reagovat a řešit dětskou 
agresivitu, impulzivitu, ztrátu 
motivace 

1 Znalost vlastních emocí, zvládání emocí, empatie, 
charakteristiky děts. ontogen. vývoje, rozvoj schopnstí 
a nadání 

Zážitkové hry dětí v přírodě 1 Nové pohybové hry v přírodě, rozvíjející orientaci dětí 
v prostoru, zručnost a komunikaci 

Hyperaktivní dítě a dítě 
s hraničním chováním v MŠ 

2 Seznámení s příčinami vzniku syndromu poruch 
pozornosti a aktivity a jeho základními projevy 

Relaxační techniky pro děti 2 Relaxace a její význam v dětské józe. 

Lidské tělo v pohybu 
s hudbou, rytmy zimy 

1 Využití rytmic. nástrojů ve vých. vzděl. práci 

Podpora vzájem. podpory 
v obl. čtenář. pregramotnosti 

1 Metoda Dobrého startu 

Řízení MŠ Jazykem zákonů a 
vyhlášek 

1 Nová legislativa a její aplikace v praxi 

MŠ po novele Školského 1 Školský zákon v praxi 
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zákona 2017 

Konference – Bezpečné klima 1 konference 

Odměňování prac. školství 
v roce 2018 

1 Jak nakládat s financemi 

Novela práv. předpisů 1 Legislativa v praxi 

Řízení MŠ  konference 

 

Komentář  : hodnocení seminářů , návrhy možných změn, doporučení 

 
4.10.2017 – Pohybové hrátky – aerobic, jóga – Hodnotím velmi dobře, doporučuji učitelkám v MŠ, aby se 
naučily základní cviky v józe. Cvičení vede k uvolnění a koncentraci dětí, napomáhá ke zklidnění. Seminář je 
velkým přínosem. 
 
25.1.2017 – Lidské tělo v pohybu s hudbou a v rytmu zimy – Pod vedením p.Jenčkové je každý seminář 
velkým přínosem. Doporučuji učitelkám v MŠ. 
 
15.5.2018 – Relaxační techniky pro děti s využitím jógy – Pokračování semináře o józe. Opět se mi velmi líbil, 
splnil očekávání v podobě osvojení technik dýchání, nových cviků atd. 
 
7.11.2017 – S pohádkou to dokážu – Hodnotím velmi pozitivně. Seminář byl zaměřen na práci s pohádkou. 
Vyzkoušely jsme si různé činnosti ke konkrétní pohádce a ukázali si, jak je možné s pohádkou dále pracovat 
v řízené činnosti. Doporučuji učitelkám v MŠ. 
 
27.4.2018 – Hyperaktivní dítě a dítě s hraničním chováním v MŠ – Seminář hodnotím dobře. Byl zaměřen na 
popis dětí s hraničním chováním. Chyběli pouze rady z praxe a ukázky řešení konkrétních situací. 
 
25.4.2018 - návštěva Centra kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti – „Metoda dobrého 
startu“ – Představení Metody dobrého startu (seznámení s pracovními sešity, způsobem vyplňování atd.). 
Praktické ukázky a seznámení s pomůckami. Velmi inspirující přednáška. 
 
9.,10./10 2017 Hry a hříčky vedoucí k matemat. pregramotnosti 
1. 11. 2017 Enviromentání výchova v MŠ – projekt Ptáci 
26. 3. 2018 Zážitkové hry dětí v přírodě 
Nabídku seminářů i jejich náplň hodnotím velmi vysoce, semináře jsou zaměřeny na potřeby současného 
trendu ve vzdělávání v MŠ. Poznatky jsou obohacující o nové možnosti – využití dostupných materiálů, DH, PH, 
ale i využití přírodního prostředí. 
 
31. 10. 2017 - vzdělávací seminář „Pojďte spolu do pohádky“ (čerti) – Seminář byl přínosný, obohacující. I přes 
svá léta pedagogické praxe jsem získal do zásobníku spoustu her, písní a básní. Doporučuji ostatním 
kolegyním! 
 
21.2.2018 – vzdělávací seminář „Pochvaly a tresty v MŠ“ – Seminář nabízel řadu teoretických východisek 
v dané tematice. Ovšem chyběly mi praktické ukázky, které by teoretické poznatky doplnily. Přesto hodnotím 
seminář pozitivně, jelikož jsem získala řadu nových poznatků. Určitě seminář doporučuji i dalším učitelům. 
 
7.3.2018 – vzdělávací seminář „Jak reagovat a řešit dětskou agresivitu, impulzivitu a ztrátu motivace“ – 
Seminář hodnotím jako obohacující. V rámci semináře byly prodiskutovány některé konkrétní případy z praxe 
přítomných učitelek. Seminář vedl zkušený odborník, který nám poskytl některé náměty do praxe. Návštěvu 
tohoto semináře bych doporučila učitelům, kteří řeší ve své třídě problémy s agresivitou, impulzivitou či 
demotivací dětí. 
 
25.4.2018 – návštěva Centra kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnsti – „Metoda dobrého 
startu“ – Cílem bylo přiblížit učitelům možnost využití Metody dobrého startu, která rozvíjí osobnost 
předškolních dětí. Nechyběly praktické ukázky některých cvičení. Návštěva pro mě byla inspirující a rozšířila 
mé obzory v této problematice. 
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Šablona I. 
Semináře 
  
24.-25.10.2017 – Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v MŠ – Seminář hodnotím velmi kladně 
a byl mi přínosem. Byl zaměřen na rozvoj osobnosti pedagoga. Tématem byl také temperament, který 
osobnost ovlivňuje. Část semináře byla praktická a mohli jsme si pomocí několika testů vyhodnotit, jaká je 
právě naše osobnost. Tento seminář bych určitě doporučila všem začínajícím učitelům. 
 
7.2.2018, 27.2.2018 - vzdělávací seminář „Rozvoj osobních a sociálních kompetencí učitele MŠ“ – Seminář 
hodnotím jako velmi přínosný pro práci učitelky mateřské školy. Seminář rozvíjí znalosti v kompetencích 
učitele při výkonu profese a zároveň nabízí náměty ke zkvalitnění života učitele. Diskutovaná témata byla 
aktuální a reagovala na potřeby předškolních pedagogů. Sérii těchto seminářů bych doporučila každému 
začínajícímu učiteli. 
 
Sdílení zkušeností v jiné MŠ  
V termínu od 19. do 22.3.2018 jsem měla možnost navštěvovat MŠ Klubíčko. Během prvních dnů jsem se 
seznámila s paní učitelkou a s prostory celé MŠ. Dále mě paní učitelka seznámila s třídní dokumentací, 
představila mi denní režim a aktivity (kroužky), které mají děti k dispozici. Měla jsem možnost vidět i dopolední 
blok angličtiny. Nevětší přínos vidím v seznámení s Metodou dobrého startu, kterého se účastní všechny děti 
ve třídě. 

 

Vzdělávání pedagogů- MŠ Češkova 
Studium k prohlubování odborné kvalifikace 2017/2018 

Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů 

Pedagogika a psychologie 6 Na problémové chování, agresivitu, předcházení šikaně 
a logopedickou prevenci. 

Školní jídelna   

Informační a komunikační 
technologie 

  

Cizí jazyk   

Řečové aktivity 1 Pedagog se zde seznámil jak prostřednictvím metodami 
dramatické výchovy učit děti komunikaci, spolupráci, 
empatii a vzájemnému porozumění. 

Hudební aktivity   

Výtvarné aktivity 2 Zaměřeny na zpracování odpadního materiálu. 

 

Komentář  : hodnocení seminářů , návrhy možných změn, doporučení 

Tento školní rok navštívily paní učitelky 9 seminářů z různých oblastí, které byly z jejich strany velmi kladně 
hodnoceny. 
Závěr: Celkově byly semináře pro pedagogické pracovníky přínosné a obohatily je o nové poznatky, které 
využijí při práci s dětmi. 

 
B) Provozní část 

 
4.6. Údržba školy, vybavení  
4.6.1. MŠ Benešovo17/18 
Opravy , údržba, nová vybavení 
 
Údržba školy a zahrady 
 

Sledované období 
          

               Přínos pro školu, využití      

Opravy konvektomatů  Starší typy 

Opravy myčky  Starší typy 

Nové regály do pracovní dílny 
pro uložení materiálu pro 

 Zlepšení úložných prostorů 
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tvoření s dětmi 

Přemístění skladu pro archivaci  GDPR 

Přemístění skladu prádla – 
nové uložení do skříní 

 Zlepšení úložných prostorů 

Nátěry altánů, domečků a 
průlezek 

 Zlepšení prostředí zahrady 

Stříhání živých plotů  Zlepšení prostředí zahrady 

Sušička na prádlo  Usnadnění práce pro provozní zaměstnance 

Lednice pro zaměstnance  Stará již nefunkční 

Tiskárna pro pedagogy  Stará nefunkční 

Didaktické hry pro děti  Podpora logického uvažování 

Klokanovy kapsy a klokanův 
kufr 

 Podpora individuálního vzdělávání 

Malý architekt - stavebnice  Podpora konstruktivních her 

Elektronická včela  Podpora prostorové orientace dětí 

Lego a duplo stavebnice  Podpora konstruktivních her 

 
 
 
Komentář – všeobecně, návrhy pro zlepšení prostředí MŠ Benešovo : 

Nainstalované rekuperace dostatečně vytváří ve třídách čistý vzduch, ale v zimě třídy ochlazuje a v létě naopak 
zvyšuje teplo. 
Škola by potřebovala instalovat ve třídách klimatizaci a to vzhledem k tomu, že v letních měsících dosahují 
teploty až k 30 stupňů a zastínění žaluziemi je nedostačující. 

 

4.6.2. MŠ Češkova 17/18 
Opravy , údržba, nové vybavení 
Materiálně technické vybavení školy  
 

Změny ve vybavení a údržba  
Nábytek, pomůcky, 
Budova a zahrada 
 

           Přínos pro školu, využití 

Elektronická včela  Zlepšit u dětí orientaci v prostoru 

Sušička na prádlo  Zlepšit kvalitu prádla 

Lednice pro zaměstnance  Zlepšit pobyt zaměstnanců v MŠ 

Nátěry průlezek  Ošetření dřevěných konstrukcí 

Nová průmyslová myčka na 
nádobí 

 Úspora času pro zaměstnance výdejny 

Didaktické hračky  Podpora individuálního vzdělávání 

Konstruktivní hry   Podpora polytechnického vzdělávání 

Malý architekt  Podpora konstruktivních her 

Renovace letadla na malé 
zahradě 

 Zlepšit hru dětí 

Oprava lodi na školní zahradě  Bezpečnost dětí 

Čištění odpadů  havárie 

Oprava skříní 1. třída   

Čištění koberců 1. a 2. třída, 
kancelář 

 Vylepšit prostředí tříd 

 

Komentář – všeobecně, možné změny, návrhy na další vybavenost: 

Zlepšit estetický vzhled 2. třídy zakoupením dalších dřevěných obrázků a dekorací. Nakoupit dvě deky a osušky 
na sprchování dětí na školní zahradě. Koupit nový CD přehrávač, nová CD s pohádkami a písničkami. 
Obohatit hru dětí na malé zahradě o tabuli na kreslení. Zbudovat na malé zahradě branku, aby nemohly děti 
sami odcházet na velkou zahradu. 
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4.7.Úrazy  
4.7.1.Úrazy -  MŠ Češkova  2017-2018 

 
 

Počet úrazů 
 

důvody         typ  zranění 

1 nepozornost Odřené čelo nad pravým okem 

 

Komentář hl. učitelky – opatření proti úrazům: 
Tento školní rok byl v MŠ zaznamenán pouze jeden úraz. Nadále budou paní učitelky dbát na zvýšenou 
bezpečnost dětí při hrách, při pobytu dětí venku, na vzdělávacích akcích a pohybových kroužcích, aby k žádným 
zraněním dětí nedocházelo. 

 

4.7.2.Úrazy -  MŠ Benešovo 2017-2018 
 
Počet úrazů 
 

         typ  zranění 

17 úrazů Při pádu, střet dvou dětí, při 
pobytu na zahradě – při 
běhání, pád přes překážku 

Odřeniny, boule, poraněný ret, obočí, 
brada 
1x zlomená ruka – zakopnutí o nohu 
kamaráda 

Komentář  – opatření proti úrazům: 
Pravidelné odhalování hrozících nebezpečí, eliminace rizik, poučování dětí o možných následcích, prevence 
úrazu při hrách dětí, důslednost v dozoru nejen ve  třídách, ale i při pobytu na zahradě. Častěji s dětmi 
komunikovat o možných úrazech ve třídách a respektování pravidel při pohybu ve třídách. 

 
4.8. PC, IT – vybavenost 

 
umístění PC pro 

administrativu 
PC pro 

pedagogy 
PC pro děti Připojení na 

internet 

MŠ Benešovo - ředitelna 1 x 0 Ano 

MŠ Češkova - třída x x 1 NE 

MŠ Češkova – interaktivní tabule 1 x x Ano 
MŠ Češkova - sborovna x 1 x Ano 
MŠ Benešovo - ŠJ 1 x x Ano 

MŠ Benešovo – kabinet pro Ped. 1 x x Ano 

MŠ Benešovo – notebook 1 1 x Ano 

MŠ Benešovo – interaktivní tabule x x 2 Ano 

 
Pedagogům v MŠ Benešovo i MŠ Češkova je počítač připojen k internetu pro možné využití, zejména 
k vyhledávání nových her a činností pro tvorbu TVP, vyhledávání nových zdrojů k přínosu při práci s dětmi – 
omalovánky, články týkající se psychologie, etické výchově atd. 
V MŠ Benešovo je k dispozici notebook v ředitelně školy a přenosný notebook v kabinetě pro pedagogy 
s monitorem. 
V MŠ Benešovo jsou 2 interaktivní tabule a v MŠ Češkova 1 interaktivní tabule pro vzdělávání dětí, s připojením 
na internet. 
 

4.9. čerpání dovolené - prázdninový provoz 
 
Čerpání dovolené probíhá na obou školách dle plánovaného rozpisu, vydaného od února daného kalendářního 
roku.  
V plánu je přihlédnuto k „rozpisu dovolené celé a přerušované“, a to tak, aby se pedagogové během 
následujících let prostřídali. 
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Plán počítá s čerpáním zejména o hlavních prázdninách a prázdninách doplňujících/ jarní, podzimní, velikonoční 
a vánoční  - dle poklesu dětí/. 
Ve šk. roce  17/1 byla MŠ Benešovo otevřena  – od 2.7. - 4.7.  a od 16.7.-20.7., v srpnu od 27.8. do 31.8.   
MŠ Češkova otevřena – od 2.-4.7.  a od 23.-27.7., v srpnu od 27.8. - 31.8.          
V prázdninovém provozu bylo přihlášeno do MŠ Benešovo 18 cizích děti a do MŠ Češkova 8 cizích dětí z jiných 
mateřských škol. 
Provoz kuchyně při různém uzavření obou škol byl vyřešen tak, že v každém týdnu vařila pouze jedna 
z kuchařek. 
       Při čerpání dovolené ředitelky školy sestavuje plán tak, aby byla na škole přítomna vedoucí učitelka nebo je 
pověřena jiná učitelka. 
Čerpání volna na samostudium je v rámci obou škol stanoveno v době menšího počtu dětí nebo v době 
prázdnin / jarní, velikonoční, podzimní /. 

 
4.10. Hospodářský výsledek za rok 2017 
Škola v roce 2017 měla 182.980,82- Kč  hospodářský výsledek. 60.000,- Kč byl přesunut do fondu odměn, 
zbytek do rezervního fondu. 

Příspěvek od V. obvodu 19.500,- Kč využily obě školy na akce pro děti. 
  
Pardubice 18.9.2018 
 
Vypracováno s pedagogickým sborem MŠ Benešov a MŠ Češkova 
Hodnocení bylo projednáno na pedagogické poradě 29.8.2018 
 
 

                                                                                       Fišerová Šárka – ředitelka školy 
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Příloha č. 1 
 
Hospodaření školy v účetním období daného školního roku - Náklady k 31.12.2017 

  

    

  

v Kč 
   účet název částka 

   501 spotřeba materiálu 1 185 579,32 
   502 spotřeba energie 419 705,30 
   511 opravy a údržování 191 349,70 
   512 cestovné 8 974,00 
   513 náklady na reprezentaci   

   518 ostatní služby 335 984,51 
   521 mzdové náklady 5 552 212,00 
   524 zákonné sociální pojištění 1 857 574,00 
   525 jiné sociální pojištění 22 978,62 
   527 zákonné sociální náklady 162 815,90 
   549 ostatní náklady z činnosti 15 716,04 
   

551 
odpisy dlouhodobého 
majetku (DM) 41 443,00 

   558 náklady z drobného DM 147 097,00 
   

5.. 
ostatní náklady shora 
neuvedené - rozepište   

         
         
   

 

Celkem v Kč ** 9 941 429,39 
   

      ** souhlasí s náklady celkem (HČ) ve výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2017 
 Rozpis jednotlivých účtů 

     

      501- spotřeba materiálu 
     v Kč 
     

název celkem 

odpočet 
nákladů 

hrazených ze 
SR odpočet ŠJ 

celkem po 
odečtu 

 učební pomůcky/stát/   0,00   0,00 
 výtvarný materiál 22 789,00   0,00 22 789,00 
 provozní materiál do 1000 242 866,84   10 422,66 232 444,18 
 kancelářský materiál 28 945,42   545,00 28 400,42 
 čistící potřeby 56 239,52   23 408,52 32 831,00 
 1000-3000/hračky, 

pomůcky/ 51 748,15   1 849,97 49 898,18 
 další materiál(vč. potravin) 782 990,39   781 900,39 1 090,00 
         0,00 
   1 185 579,32 0,00 818 126,54 367 452,78 
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502- spotřeba energie 

v Kč 
     

název celkem   odpočet ŠJ 
celkem po 

odečtu 
 elektřina 65 071,00   13 014,00 52 057,00 

 voda - vodné 30 958,30   7 740,00 23 218,30 
 plyn 10 773,00   10 773,00 0,00 
 teplo 312 903,00   31 290,00 281 613,00 
 celkem 419 705,30 0,00 62 817,00 356 888,30 
 

      511- opravy a udržování 
     v Kč 
     

název celkem   odpočet ŠJ 
celkem po 

odečtu 
 opravy a údržba 191 349,70   15 799,20 175 550,50 

 

      518- ostatní náklady 
     v Kč 
     

název celkem 

odpočet 
nákladů 

hrazených ze 
SR odpočet ŠJ 

celkem po 
odečtu 

           
 mobil 8 688,00   804,00 7 884,00 

 spoje, ceniny 26 375,90   1 846,00 24 529,90 
 voda stočné 57 784,70   14 446,00 43 338,70 
 prádlo 14 267,00   0,00 14 267,00 
 ostatní náklady-

služby+revize 130 483,91 15 000,00 3 095,00 112 388,91 
 ostatní náklady-účetní 38 350,00   3 835,00 34 515,00 
 ost.nákl.-mzdy-zpracování 37 440,00   6 739,00 30 701,00 
 ostatní-popl.banka 15 095,00   1 811,00 13 284,00 
 dotace MO I 7 500,00   0,00 7 500,00 
           

 celkem 335 984,51 15 000,00 32 576,00 288 408,51 
 

      521-528 mzdové a související náklady 
    v Kč 

     

název celkem 

odpočet 
nákladů 

hrazených ze 
SR šablony+ÚP 

celkem po 
odečtu 

 
mzdové a související náklady 
včetně dotací od ÚP na 
asistenty a Personální 
podpory ESF 7 595 580,52 7 046 650,00 430 093,00 118 837,52 
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558 +512+551+549 ostatní náklady shora neuvedené z výsledovky v součtu 
  v Kč 

     

název celkem 

odpočet 
nákladů 

hrazených ze 
SR odpočet ŠJ 

celkem po 
odečtu 

 cestovné 8 974,00     8 974,00 
 DDHM 147 097,00 5 462,00 49 579,00 92 056,00 
 pojistné 15 715,50   1 571,00 14 144,50 
 ostatní náklady+odpisy 41 443,54   20 659,00 20 784,54 
           

         135 959,04 
   9 941 429,39 7 067 112,00 7 497 205,00   

 Celkové neinvestiční náklady po odečtu nákladů hrazených ze SR a ŠJ      
 

    

1 443 096,65 
 počet dětí k 31.8.2015 dle výkonových výkazů (doplňte) 145 

   počet dětí k 31.12.2015 dle výkonových výkazů (doplňte) 145 
   průměrný počet dětí ve šk. roce  145 
   

      výpočet úplaty 
 

414,68 
   

      Výše úplaty od 1. 9. 2018   414 zaokrouhleno  na 400,- Kč   
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Byla jsem seznámena s výroční zprávou za školní rok 2017 /2018 
   

příjmení a jméno 
pracovnice: 

datum: podpis: 

Jelínková Ludmila Září 2018  

Míčová Ivana Září 2018  

Melcová Žaneta Září 2018  

Kučerová Monika Září 2018  

Chmelařová Barbora Září 2018  

Dostálová Kristýna Září 2018  

Lavírová Kateřina Září 2018  

Kohoutková Monika Září 2018  

Hrušová Marcela Září 2018  

Pečinková Kateřina Září 2018  

Čeřovská Hana Září 2018  

Ždímalová Hana Září 2018  

   

 
    

    
     

  

   
     
     
     

     

    

       

   

     

     

     

  

   odpočet ŠJ 
celkem po 

odečtu 

   0,00 0,00 

   0,00 30 145,43 

   17 247,58 190 810,15 

   878,00 24 472,00 
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   23 865,00 28 296,80 

   2 805,02 94 563,00 

   0,00 0,00 

   750 039,25 0,00 

   794 834,85 368 287,38 

   

     

     

     

  

   odpočet ŠJ 
celkem po 

odečtu 

    15 019,00 60 076,00 

    5 438,00 16 313,94 

    12 968,00 0,00 

    28 322,00 254 907,00 

  0,00 61 747,00 331 296,94 

  

     
     
   

    odpočet ŠJ 
celkem po 

odečtu 

    22 108,20 437 558,72 

  

     
     
   

  

odpočet 
nákladů 

hrazených ze 
SR odpočet ŠJ 

celkem po 
odečtu 

      0,00 

    823,00 8 080,00 

    1 869,00 24 824,14 

    12 064,00 36 190,82 

  42 581,00 0,00 6 620,00 

    0,00 16 607,00 

    9 917,00 122 849,43 

    4 288,00 38 587,00 

    6 122,00 27 548,00 

    1 824,00 13 374,00 

    0,00 8 000,00 

  42 581,00 36 907,00 302 680,39 
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odpočet 
nákladů 

hrazených ze 
SR   

celkem po 
odečtu 

  6 550 275,00   76 820,42 

  

    
   

   

  

odpočet 
nákladů 

hrazených ze 
SR odpočet ŠJ 

celkem po 
odečtu 

    12 294,00 195 324,80 

        

  6 599 810,00 905 782,85 
      

  

  

1 711 968,65 

 145 
   145 
   145 
    

     491,95 
    

     491 zaokrouhleno  na 470,- Kč 
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