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I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE
1. Charakteristika mateřské školy
Mateřská škola je uprostřed panelového sídliště se základním občanským vybavením –
dětské hřiště pro všechny druhy sportu i rekreačního vyžití.
Součástí mateřské školy je velká zahrada, která byla na jaře 2015 v rámci Projektu podpory
oblasti environmentálního vzdělávání „Budujeme zelený ostrov“ přebudována na „přírodní
učebnu. Na základě tohoto projektu vzniklo inspirativní prostředí s příležitostmi k volné hře.
Zahrada se všemi prvky podporuje u dětí rozvoj všech smyslů. Zahrada nabízí herní prvky
v přírodním stylu, které rozvíjí u dětí jejich obratnost, psychomotorický vývoj, ale především
spokojnost dětí, radost a nadšení pro hru v přírodním prostředí.“
Okolí mateřské školy poskytuje velké možnosti pobytu v přírodě. V blízkosti je velký komplex
lužního lesa, který se nazývá Kněžpolský les. V lese je neprůtočné říční rameno, které dostalo
místní pojmenování Kanada. V této lokalitě je velké množství vzácných rostlin a živočichů,
které mohou děti pozorovat v jejich přirozeném prostředí. Na druhé straně od mateřské
školy se nachází přírodní a kulturně-historický areál Park Rochus spolu s územím přilehlých
vinohradů, který nabízí značený vyhlídkový turistický okruh i možnosti procházek
s přírodovědnou naučnou stezkou.
Vzdělávání dětí se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu
dne vyskytnou. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Uspořádání tříd
v mateřské škole je věkově homogenní.
Mateřská škola má ve školním roce 2016/2017 zapsáno k pravidelné školní docházce celkem
70 dětí. Pro tento školní rok jsou otevřeny celkem 3 třídy – třída Krteček pro děti od 2,5 – 4,5
let (28 dětí), třída Pejsek a kočička pro děti ve věku od 4,5 - 6 let (28 dětí). Poslední
otevřenou třídou je třída logopedická, kde jsou umisťovány děti na základě doporučení SPC
pro logopedické a sluchové vady (Speciálně pedagogické centrum v UH, Speciálně
pedagogické centrum v Kroměříži a Speciálně pedagogické centrum ve Valašském Meziříčí).
Tuto třídu navštěvují děti ve věku 5 – 7 let (14 dětí). Naším cílem je formou skupinové a
individuální logopedické péče zmírnit a odstranit projevy narušené komunikační schopnosti.
Pro logopedickou třídu je ŠVP upravený podle speciálních potřeb dětí a respektuje jejich
postižení. V této třídě s dětmi pracují učitelky s danou kvalifikací – učitelství pro MŠ,
vysokoškolský magisterský studijní program v oblasti pedagogických věd zaměřen na
speciální pedagogiku, ukončen závěrečnou zkouškou/státní zkouškou z logopedie, resp.
surdopedie, s logopedickým vzděláním.
Integrace zdravotně postižených dětí (ZPD) v běžných třídách:
V tomto školním roce byly 2 děti ZP, se kterými pracují 2 pedagogické asistentky.
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2. Základní a kontaktní údaje
Kontaktní adresa:
Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště - Jarošov, Pivovarská 200,
příspěvková organizace, 686 01 Uherské Hradiště
odloučené pracoviště: Mateřská škola, Markov 416, Uherské Hradiště - Jarošov
Zřizovatel školy, adresa zřizovatele: Město Uherské Hradiště, 686 01 Uherské Hradiště,
Masarykovo náměstí 19
Jméno ředitele subjektu ZŠ a MŠ je pan Mgr. Pavel Jančář, statutární zástupkyně ředitele
školy a vedoucí MŠ je Jitka Králíková
Kontakt na mateřskou školu (tel., mobil, web, e-mail): tel.:
+420 572 545 180, + 420 731 683 399, www.zsjarosov.cz, ms@zsjarosov.cz
Poslední aktualizace v síti: zařazení do sítě jako součást subjektu k 1.1.2003
Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: kapacita 110 dětí
Provozní doba mateřské školy od 6.00 hodin do 16.15 hodin.

Školní rok
2015/2016
třídy běžné
třídy
speciálnílogopedická

celkový počet
dětí
v MŠ
a
b
56
56
14

14

počet tříd

celkový počet
dětí na třídu

a
2

b
2

a
28

b
28

1

1

14

14

celkový počet
dětí na 1 pracovní
úvazek učitele
a
b
14
14
7

7

Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2015/2016 bylo: 6 dětí v běžné
třídě a 3 děti ve speciální třídě
Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2016/2017: 2 děti
v běžné třídě a 2 děti ve speciální třídě
Údaje o pracovnících školy
počet provozních pracovníků (bez ŠJ)
počet pedagogických pracovníků
školní
a
b
a
b
rok
2016/ fyz.prac. přep.prac. fyz.prac. přep.prac. fyz.prac. přep.prac. fyz.prac. přep.prac.
2
1,625
2
1,625
8
8
8
8
2017
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucí učitelky mateřské
školy
Druh semináře – kurzu
Asistent pedagoga
Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
Umění relaxace a zvládání stresů
Exkurze s logopedickým zaměřením
Od Mikuláše do Vánoc prozpíváme celou noc
Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností
Projekt UPOL Olomouc – vzdělávání dvouletých dětí v MŠ

Počet
zúčastněných
1
1
1
2
1
1
1

3. Cíle a zaměření výchovně vzdělávací činnosti
Cíle
Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dítěte cestou
přirozené výchovy.
Dítě v mateřské škole získává osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako
samostatná osobnost působící ve svém okolí.
Cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých
předpokladů a možností a danému věku získalo přiměřenou fyzickou, psychickou,
sociální samostatnost a základní vzdělávací cíle pro jeho další rozvoj a učení.
Změření výchovně vzdělávací činnosti
Pracujeme dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Hlavním tématem školy je „ STROM“ – vzdělávací obsah je zaměřený na ekologii a úzké
sepjetí člověka s přírodou. Jak se strom mění v průběhu roku i život dítěte provází
přeměnu. Podtématem je „Návštěva u moudré sovy Rozárky“
Vzdělávání v mateřské škole je cílevědomý plánovaný proces, v němž se prolínají
spontánní a řízené aktivity. Proces vzdělávání probíhá v průběhu celého dne, při všech
činnostech a při všech situacích. Snažíme se o naplňování tří hlavních cílů předškolního
vzdělávání.
1. CÍL – Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení a poznání /podporovat a rozvíjet
tělesnou zdatnost, zdraví, dovednost, obratnost, schopnost myšlení, rozhodování, učení,
řeč/.
2. CÍL – Osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost /svoboda
a rovnost všech lidí, solidarita se slabými a ohroženými, hodnoty spojené se zdravím,
životem, se životním prostředím, kulturní dědictví, tradice/.
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3. CÍL – Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná
osobnost působící na své okolí /rozvíjet a poznávat sama sebe, potřeba a zájmy,
sebevědomí, sebedůvěra, učíme se spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé/.
Vzdělávací činnost je zpracována do integrovaných bloků /témat/:
je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby
objevovat, vede děti k individuální práci
probouzí v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat,
ale i ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže
nepředkládá dětem jen hotové návody, ale naopak jim umožňuje hledat samostatné
cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem.
4. Spolek rodičů
Pří mateřské škole působí Spolek rodičů. Každý rodič, který má umístěno dítě v MŠ, se
automaticky stává členem Spolku. V rámci školního roku se Spolek rodičů podílí nejen
finančním příspěvkem, ale i účastí při pořádání akcí pro celou mateřskou školu.

II. AKTIVITY MATEŘSKÉ ŠKOLY
II. ČINNOST SDRUŽENÍ AKROPOLIS ZA R2014
1. SPOLEČNÉ AKTIVITY PRO RODIČE A DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Výroba a výstava draků - rodiče s dětmi v průběhu jednoho týdne vyráběli draky,
které na konci týdne byly vystaveny na zahradě MŠ – GALERIE DRAKŮ.
Zahradní slavnost - odpolední
brigáda při úklidu zahrady – zazimování spojené s opékáním špekáčků.
Dýňování – odpolední aktivita pro
rodiče s dětmi – výroba „veselé dýně“
s následnou výstavou dýní na zahradě MŠ.
Výstava andělů – rodiče s dětmi
v průběhu jednoho týdne společně
vyráběli anděly, které pak byly vystaveny
až do konce Vánoc v prostorách celé MŠ.
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Vánoční ladění – vánoční představení dětí z MŠ na akci v základní škole v rámci
celoškolní aktivity VÁNOČNÍHO LADĚNÍ.
Sněhuláci pro Afriku – zapojení dětí a rodičů do
5. ročníku celorepublikového projektu SNĚHULÁCI PRO
AFRIKU pořádanou organizací KOLA PRO AFRIKU výroba vlastnoručně vyrobeného sněhuláka
z odpadových materiálů, výtěžek z akce – 2 450 Kč, byl
věnován organizaci KOLA AFRIKU. V letošním školním
roce byla naše MŠ vylosována organizací KOLA PRO
AFRIKU a jako poděkování za příspěvek a účast jsme
obdrželi peněžitý dar – 5000 Kč.
Týden vajíček – zapojení rodičů do výroby
velikonočních „kraslic“ a následná výstava všech
vyrobených vajíček ve vestibulu MŠ.
Velikonoční tvoření – odpolední akce pro rodiče
s dětmi – velikonoční vyrábění kraslic s paní učitelkou
Helenou Prchlíkovou, pletení pomlázek s paní
Kedroňovou a vyrábění velikonočních přání a dekorací.
Probouzení zahrady - odpolední brigáda - úklid
zahrady po zimě spojená s opékáním špekáčků.
Školácká akademie - pasování školáčků –
předškoláci zatančily a zazpívaly všem přítomným hudebně-taneční vystoupení na skladbu
„Dítě školou povinné,“ pro všechny děti i rodiče, byly připraveny sportovní soutěže
s odměnou a na závěr odpoledne proběhlo opékání špekáčků i ochutnávka dobrot, které
rodiče připravili na tuto akci.
2. SPOLEČNÍ AKCE TŘÍD 2016/2017
Barevný týden – celá školka se po celý týden oblékala do barev podzimu. Každý den měl
jinou barvu a s ní byla spojena i vzdělávací činnost.
Poznáváme naše město Uherské Hradiště – návštěva předškoláku Uh.Hradiště.
Pouštění draků – společné pouštění draků celé MŠ.
Loutkoherecké představení „Perníková chaloupka“ divadelnice Lenky Sasínové
z Uh.Brodu.
„Den bez aut“ – návštěva předškoláku Uh.Hradiště - akce Policie a Hasičů - Město
Uh.Hradiště– soutěže a ukázky aut.
Návštěva dětí ze 4. třídy základní školy – čtení pohádek a příběhů.
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Muzikoterapie se Zdeňkem Vilímkem – muzikoterapeutické dopoledne, děti se
seznámily s netradičními hudebními nástroji a zažily hudební terapii.
Canisterapie – canisterapeutické ukázky výcviku a malování na trička s canisterapeutkou
paní Junaštíkovou.
Návštěva Mikuláše a čerta a mikulášská nadílka – nadílka „Mikuláše“ Davida Vackeho,
jeho ženy „čerta“ Venduly Vackové a „čerta“ Davida Vaculíka.
Výlet do Strážnice – „Radujme se, veselme se“ – zvyky v adventu – výlet do skanzenu ve
Strážnici, kde děti měly možnost zažít zvyky o vánocích a okusit dobroty, které byly
s těmito zvyky spjaty začátkem 20. století.
Rockové Vánoce – hudebně-divadelní představení na ZŠ.
Návštěva dětí ze základní školy – vánoční pásmo – děti ze ZŠ zazpívaly koledy a naladily
celou MŠ do vánoční nálady.
Zapojení do výtvarné soutěže „Království pohádek očima dětí“ – děti se zapojily do
výtvarné soutěže vyhlášené Městem Uh.Hradiště.
Návštěva Reduty v Uh. Hradišti – výstava dětských prací z MŠ na téma „Království
pohádek očima dětí“ – výstava všech prací dětí z MŠ UH.Hradiště a okolí.
Škola nanečisto – budoucí předškoláci si ve škole vyzkoušely „vyučovací hodinu.“
Máňáskové divadlo „Šikulka.“
Loutkové představení na Sokolce v UH – „Kašpárek a skřítek.“
Hudební představení pana Břetislava Vojkůvky „Hudba pro radost.“
Divadelní představení dětského amatérského divadla ZUŠ UH - „Krysáci.“
Návštěva Knihovny BBB Uh.Hradiště – pobočky v Jarošově – výstava dětských prací
z naší logopedické třídy.
Divadelní představení v divadle Zlín ve Zlíně – „Zlatovláska…“ – Těšínské divadlo.
Kouzelnické představení Tomáše Šulaje.
Slovácká přehlídka mateřinek 2017 – regionální přehlídka - zapojení dětí ze třídy Pejsek
a kočička do 1. ročníku SPM.
Oslavy Dne Země – celodenní program v jednotlivých třídách – hry , povídání, vycházka.
Čarodějnický rej – dopolední program pro celou školku – soutěže, hry a tanec v maskách.
Máňáskové divadlo „Šikulka“ – O skřítkovi Pořádníčkovi.“
Návštěva UH – akce MODRÝ MAJÁK.
Máňáskové divadlo „Šikulka“ – „Polámané hračky.“
Návštěva Klubu kultury v UH – Hradišťánek.
Společná akce se spolkem Myslivců – Den dětí na Trpínkách – soutěžní dopoledne pro
děti s opékáním špekáčků.
Účast předškoláků na lehkoatletické olympiádě dětí mateřských škol v Uherském
Hradišti.
Návštěva celé MŠ – environmentální program pro děti – Kovosteel ve Starém Městě.
3. Aktivity pro předškoláky a nové aktivity
Angličtina hrou – roční aktivita, která se koná 1x týdně po dobu celého školního roku.
Děti, které jsou předškolního věku, navštěvují lekce angličtiny, kterou vede p. učitelka
Ivana Píšťková. Děti dochází na výuku do základní školy v Jarošově.
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Předplavecký výcvik – půlroční kurz, který děti navštěvují celé druhé pololetí školního
roku. Do předplaveckého kurzu jsou přihlášeny děti předškolního věku. Kurz se koná
v Aquaparku v Uherském Hradišti pod Plaveckou školou Uh.Hradiště.
Škola v přírodě – 3 denní pobyt předškoláčku v rekreačním středisku ŽÍTKOVÁ – pobytu
se zúčastnilo celkem 20 dětí a 3 pedagogické dozory.
Letní kurz – ŠIKOVNÉ RUČIČKY - ve třetím týdnu letních prázdnin mateřská škola
pořádala výtvarný kurz pro děti ve věku 4 – 7 let. Akce proběhla ve spolupráci se
základních školou v prostorách její družiny. Na konci týdne kurzu si děti odnesly všechny
své výrobky domů. Lektorkami kurzu byly učitelky z MŠ Jarošov a SPŠ UH.
4. Připravované akce, aktivity a projekty na školní rok 2017/2018
I v novém školním roce budeme pokračovat s aktivitami, které jsme měli a osvědčily se
v předešlém roce.
Plánujeme rozšíření letních kurzů na 2-3 týdny s různorodým zaměřením (dramatický,
sportovní, hudebně-pohybový).
Novinkou pro školní rok 2017/2018 plánujeme dopolední aktivity s drumbeny - lze jej
využít ke komunikačním hrám, pomáhá rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, rozvíjet
kreativitu a fantazii dětí, podporuje u dětí vědomí spolupráce, rozvoj hudebního cítění
dítěte.
Ve školním roce 2016/2017 jsme se zapojili do programu mezinárodního EKOškola pod
patronací TEREZY s programem „ODPADY.“

III. SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY a jiné
SPC Valašské Meziříčí – Mgr. Simona Běhávková – zařazení Marie Zelíkové - ILP
SPC Uh.Hradiště pro žáky s vadami řeči – Mgr. Světlana Vaňková
- zařazení nových dětí, konzultační návštěva – ILP
- návštěva logopedky a psycholožky ve třídě – Mgr. Džinčič, Mgr. Světlana Vaňková
- konzultační návštěva, odklady PŠD
- kontrolní logopedická vyšetření – Mgr.Iva Chudobová
SPC Zlín, Středová – Mgr. Petra Slováková – zařazení Matyáše Macha - poskytuje
poradenské služby dětem, žákům a studentům se zdravotním postižením a
zdravotním znevýhodněním integrovaným ve školách a školských zařízeních.
Základní škola Uh.Hradiště – Jarošov
- Návštěvy dětí ze ZŠ v MŠ.
- Vánoční ladění – vánoční představení pro rodiče ZŠ a MŠ.
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-

Škola nanečisto – ukázková výuka budoucích prvňáčků.

Město Uherské Hradiště
- Práce ve školské komisi při MěÚ – 1 pedagogická pracovnice.
- Práce v místní komisi při MěÚ – 1 pedagogická pracovnice.
- Ekotým – třídění odpadů.
- Zapojení do výstavy „Pohádkové království očima dětí“.
-

Knihovna Bedřicha Borovana Buchlovana (pobočka Jarošov)
Výstava výtvarných dětských prací – zvířátka – ze třídy Myšek.
DDM Šikuka Uh.Hradiště
– zapojení do soutěže Tajuplná zahrada, spolupráce při letních kurzech – organizační
zajištění
Spolek rodičů - při mateřské škole působí sdružení „ Spolek rodičů při MŠ“
- podílení se finančně na akcích MŠ,
- odměny na akcích: balíčky od mikuláše,, trička pro předškoláky, špekáčky na akce
při brigádách,
- nákup hraček pro MŠ,
- cestovné na akce: výlet do Strážnice, divadelní představení Uh.Hradiště, Zlín,
- zajištění výtvarného materiálu pro MŠ.
Spolupráce s rodiči
- V průběhu celého roku se rodiče zapojovali do akcí pořádané MŠ – této
spolupráce si naše MŠ velmi cení.
Česká školní inspekce
- ve školním roce 2016 /17 neproběhla inspekce.
EC Alcedo - síť Mrkvička a Tereza - Ekoškola

IV. ZÁVĚR
V letošním školním roce 2016/2017 se nám dařilo zvládat aktivity a náplň ŠVP, které jsme si
společně s učitelkami vytvořily.
Každá třída si podle tohoto návrhu vypracovala svůj TVP, konkretizovaný o nabídkové
činnosti s výstupy, které vycházely z potřeb mateřské školy, přání a věku dětí.
Prožitkové učení bylo naplněno na základě zkušeností a prožitku děti. Podařilo se nám
upevnit otevřenějšího a hlubšího kontaktu s rodiči formou ústní i mejlovou komunikací.
I nadále využíváme spolupráce se základní školou a dalšími subjekty (Slovácké muzeum,
Knihovna BBB, Slovácká galerie, EC Trnka, EC Alcedo - naše mateřská škola je součástí
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sdružení MRKVIČKA, TEREZA - Ekoškola). V rámci těchto sdružení získáváme metodické
materiály, které využíváme při vlastní práci s dětmi.

Datum zpracování zprávy: 31.08.2017
Datum projednání na pedagogické radě školy:

Podpis a razítko školy:
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