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1. Základní údaje o škole/zařízení 
 
 
a. Název školy: Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková 

organizace 

 sídlo:  Liberec 25, Jeřmanická 487/27, PSČ 463 12 

 právní forma: příspěvková organizace 

 IČO:  72742909 

 Bankovní spojení: 5447952/0800 

 telefon 485 130 004, 731 449 196 

 e-mail:  ms29.lbc@volny.cz 

 webové stránky školy: www.msjermanicka.cz 

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl Pr, vložka 568 

  

b. zřizovatel:  Statutární město Liberec 

 sídlo:  Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 1, PSČ: 460 59 

 Kraj:  Liberecký 

 IČO:  00262978 

 

c. Druh a typ školy: Trojtřídní mateřská škola s celodenní péčí 

    provoz: 6,30 – 16,30 hod. 

 

d. Datum zařazení do sítě škol: 1. 01. 2003 

 

e. ředitelka školy: Bc. Zdeňka Nevečeřalová 

     

f. celková kapacita školy a jejich součástí: 

    1. mateřská škola: 75 dětí 

    2. jídelna MŠ:        75 jídel 

Přehled součástí  

 IZO kapacita 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 600 079 601 75 

JÍDELNA MATEŘSKÉ ŠKOLY 167 000 071 75 
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2. Zabezpečení provozu 
 

Mateřská škola je trojtřídní, nachází se na sídlišti Jeřmanická 487/27, Vesec, Liberec 

25. 

Příspěvkovou organizací s právní subjektivitou se stala v roce 2003. Organizace je 

vymezena § 3 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších 

předpisů.  

MŠ je zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení (škola zřizovaná 

Magistrátem města Liberec). Provoz byl po rozsáhlých stavebních úpravách znovu 

zahájen v říjnu 2002 a v současné době má kapacitu 72 dětí. 

Součástí a velkou výhodou mateřské školy je vlastní školní jídelna (příprava a výdej 

jídla). V roce 2016 MŠ právem obdržela certifikát „Zdravá školní jídelna“. 

Budova mateřské školy má tři pavilony – A, B, C – které jsou vzájemně propojeny. 

Každý pavilon má svůj vlastní vchod, který je opatřen bezpečnými samozavírači. 

Budova samotná je pak zabezpečena elektronickým zabezpečovacím systémem. 

Každý zaměstnanec má svůj číselný kód, kterým systém alarmu vypíná nebo zapíná. 

V loňském školním roce byl instalován kolem celé budovy a v šatnách dětí kamerový 

systém umožňující přehled o osobách, které se pohybují v šatnách a na zahradě. 

Děti jsou umístěny dle věku ve třídách rozlišených barvou – červená, modrá, žlutá. 

Barva třídy se shoduje s barvou omítky pavilonu. 

 

 

Budova A–1. patro 

 

Budova A – přízemí 

 

Budova B 

 

Budova C 
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1/ Budova A – je dvoupodlažní a jsou v ní umístěny dvě třídy – ČERVENÁ v přízemí 

a MODRÁ v patře. Budova má samostatný vchod, který slouží oběma třídám.  

Prostorové řešení budovy A 

V přízemí se nachází Červená třída – vstupní šatna pro obě třídy, šatna a WC pro 

pedagogy, koupelna se sprchou a WC pro děti, úklidová místnost, pracovna – jídelna, 

vstupní dveře na terasu zahrady, herna – lehárna, sklad lehátek a kuchyňka pro 

výdej jídla s mycím centrem. Třída i herna jsou vybaveny certifikovaným nábytkem, 

počítačem, tiskárnou a klavírem. 

V prvním patře se nachází Modrá třída, šatna s WC pro pedagogy, úklidová místnost, 

koupelna s WC a sprchou pro děti, pracovna – jídelna, kuchyňka pro výdej jídla a 

mycí centrum, herna – lehárna a sklad lehátek. Třída je vybavena interaktivní tabulí 

BOXED 3 PANEL, počítačem s tiskárnou, elektrickým pianinem a hracím prvkem – 

kostkovištěm. 

 

2/ Budova B – spojuje budovu A s budovou C 

Prostorové řešení budovy B 

Budova B je zázemí pro vedení školy. Má samostatný vchod pro přijímání klientů.             

Nachází se zde kancelář pro ředitelku a hospodářku MŠ, kuchyň, společenská 

místnost, která slouží jako zázemí pro provozní zaměstnance. Zároveň je v ní 

umístěna knihovna školy. Dále je zde kabinet didaktických pomůcek, prádelna, 

sušárna, mandl, sklad potravin, sklad pro čistící prostředky, šatna zaměstnanců 

vybavená uzamykatelnými skříňkami, WC a sprcha. 

 

3/ Budova C – žlutý pavilon, ve kterém se nachází ŽLUTÁ třída 

Prostorové řešení budovy C 

Vstup do této budovy je vybaven bezbariérovým přístupem. Zde je umístěna vstupní 

šatna pro děti, šatna a WC pro pedagogy, úklidová místnost, koupelna s WC a 

sprchou pro děti, pracovna – jídelna, kreslírna, kabinet pomůcek, herna – lehárna, 

sklad lehátek, vstupní dveře na terasu zahrady, kuchyňka pro výdej jídla a mycí 

centrum. Herna je vybavena interaktivní tabulí SMART, která slouží ke vzdělávání 

dětí, počítačem s tiskárnou, klavírem a hracím prvkem – kostkovištěm. 

 

Šatny dětí všech tříd jsou vybaveny skříňkami s botníky (každé dítě má svou vlastní 

se značkou), samostatným botníkem na holínky a věšáky na pláštěnky, které slouží 

v zimním období na zavěšení kombinéz.  

Všechny třídy jsou nadstandardně vybaveny prvotřídními hračkami a pomůckami 

specializovaných firem s certifikáty. Jsou zařízeny praktickým a účelovým nábytkem. 

Hygienická zařízení – toalety a umývárny – svými rozměry odpovídají věku dětí. Zde 
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se děti učí a zdokonalují v hygienických návycích. Každé dítě má svůj věšák na 

ručník, starší děti pak ještě držák na kelímek s kartáčkem na zuby. 

Herny poskytují dětem bezpečný prostor k hrám a k rozvoji pohybových dovedností 

s využitím různého náčiní. Po obědě pak tyto prostory slouží k odpočinku dětí. 

Mezi jednotlivými třídami, kancelářemi a kuchyní je zavedena vnitřní telefonní linka, 

která slouží k rychlé komunikaci mezi všemi zaměstnanci školy. 

 

Červený pavilon – ČERVENÁ TŘÍDA – pro 24 dětí ve věku 3 – 4,5 let 

Modrý pavilon –    MODRÁ TŘÍDA – pro 24 dětí ve věku 4,5 –6 let 

Žlutý pavilon –     ŽLUTÁ TŘÍDA – pro 24 dětí ve věku 5–7 let 

Zahrada mateřské školy je rozlehlá a umožňuje dětem dostatek pohybu při řízených i 

volných činnostech, které jsou za příznivého počasí realizovány co nejvíce venku. 

Zahrada je po celý rok udržovaná ve velmi dobrém stavu. Pro děti jsou zde herní 

prvky – pískoviště, skluzavky, domečky, houpačky, kolotoč a dvě pružinová houpadla 

– taktéž udržovaná ve výborném stavu. U zahrady je zázemí pro děti – WC a 

umyvadlo – a místnost na hračky, kde jsou uloženy koloběžky, odrážedla, hračky na 

písek a další pomůcky sloužící k hrám dětí.  

Zeleň na zahradě: 
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Spolupráce s MML 
 9/2021   - oprava části střech nad pavilonem A a B 
 11/2021 – provizorní oprava střechy v důsledku protečení do MT 
 1/2022   - oprava elektrického otvírání dveří pavilonu C – výměna zámku 
 5/2022   - výměna písku ve dvou pískovištích na školní zahradě 
 5/2022   - arboristická úprava keřů a živých plotů a prořez dřevin v objektu MŠ 

 Likvidace vos – pavilon A - 1. patro u okna směrem ze zahrady 
 

Dále:  
Pravidelná údržba zahrady – sekání, úprava keřů, likvidace spadaného listí a větví 
apod. 
Průběžné instalatérské práce 
 
Ve spolupráci s rodiči – drobné opravy hraček – koloběžek, úchytů u šatních skříněk a 
drobné instalatérské práce – oprava splachovače u dětského WC 
 
Zůstává: 
 

 Závada na hydrantu – pavilon C – firma, která prováděla revize již neexistuje 
(je třeba odstranit závadu na požárním uzávěru, který bez této firmy nelze 
sehnat) 

 Reklamace suchého buku na zahradě, již jednou vyměněn 
 Oprava oplocení školní zahrady 
 Oprava schodišť před MŠ – hlavně oba vchody do pavilonu B – i přes opakované 

opravy jsou schodiště ve špatném stavu 
 

 
Dovybavení:  
 

 Kuchyň: 
- Kombinovaná chladnička s mrazničkou W581EW 
- Myčka nádobí podstolová Winterhalter a změkčovač vody včetně plováku 

(DHM ve spolupráci s MML) 
- Sekáček na potraviny – Rohnson a toustovač Steba SG 40 

 Tiskárna EPSON INK ECOTANK L 32120 – Červená třída 
 Mraznička Gorenje 186 l – sklad potravin 

 2 x židle s opěrkami – ředitelna 
 Výměna starého hasicího přístroje za nový 

 

Bezbariérový přístup 
 

Mateřská škola ANO/NE 
Popis (výtah, schodolez, 

plošina aj.) 

MŠ Jeřmanická ANO 
bezbariérový přístup do MŠ 

pouze při vstupu u pavilonu C 
Celé přízemí MŠ je bezbariérové 
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Uzavření mateřské školy: 
o Uzavření MŠ v období Vánoc – 23. – 31. 12. 2021 -  po dobu 6i dní 
o Sanitární den – 29. 10. 2021 /pátek po st. svátku/ 
o Uzavření MŠ v době letních prázdnin - 18. 7. - 19. 8. 2022 – po dobu 5 týdnů 

o Podmínky pro přijímání dětí ve věku 2 až 3 roky   
 

Kolaudovaná 
pro děti 

mladší 3 let 

Bezpečnostní 
a hygienická 

opatření 
nutná pro děti 

mladší 3 let 
jsou 

nastavena ve 
směrnicích a 

dalších 
dokumentech 

školy 

Materiální 
vybavení 
(hračky, 

didaktické 
pomůcky), 

ergonomické 
parametry 

nábytku pro 
děti mladší 3 

let 

Zahradní 
vybavení je 
uzpůsobeno 

dětem 
mladším 3 

let 

Hygienické 
podmínky 

(přebalovací 
stůl aj.) 

Personální 
podmínky 

NE částečně částečně částečně NE NE 

 

Technický stav školského objektu   
 

Mateřská škola Stav 
Poznámka - aktuálně podané 
nebo připravované projekty 

MŠ Jeřmanická A  
 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ JÍDELNY - VYBAVENÍ  
 
Mateřská škola Jeřmanická je v provozu od 1. 10. 2002 po provedené rekonstrukci 
budovy. Kuchyně je zařízena dle hygienických požadavků a vyhovuje vyhlášce 
č.602/2006 Sb., která je v platnosti od 1. ledna 2007. Pracovníci provozovny jsou 
pravidelně školeni v principech HACCP, vedou dokumentace ke stanoveným CCP. 
V červnu  2022  byla provedena aktualizace HACCP. Vše zpracováno Ing.Ludmilou 
Kloučkovou. Veškeré novely a zákony aktualizovány. 
 
Kuchyně je vybavena drtičem potravinového odpadu, který se nesmí používat. 
Elektrickým sporákem a el. stoličkou, odsavačem par, kuchyňským robotem, 
elektronickou váhou, lednicemi.  Ve školním roce 2018/ 2019 bylo pořízeno 
nové vybavení šatny pro kuchařky, které slouží doposud. Během školního roku 
2021/2022 se vybavila kuchyň novou myčkou na nádobí, novou lednicí, ručním 
mixerem, toasterem, do skladu potravin byl pořízen nový šuplíkový mrazák. 
 
V kuchyni jsou pracovně vymezeny plochy k manipulaci s různými potravinami a plochy 
na přípravu svačin a obědů. Vše je řádně označeno. Ke každé ploše přísluší zvláštní 
nerezový dřez. Odděleně jsou umístěny dřezy na mytí bílého a černého nádobí.  
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V přípravné místnosti u kuchyně je zabudována škrabka na brambory.  
Ke kuchyni přísluší sklad potravin, který je vybaven lednicemi, mrazáky a sklad zeleniny 
s velkou elektronickou váhou. Všechny potraviny jsou skladovány dle údajů od výrobce. 
Ke skladování trvanlivých potravin mimo regály slouží speciální folie. Pravidelně 
provádíme kontrolu trvanlivosti skladovaných potravin. 
 
V oddělené místnosti jsou uloženy čistící a úklidové prostředky.  
 
Pro zaměstnankyně kuchyně je k dispozici samostatné WC s umyvadlem. 
Praní utěrek a pracovních oděvů se provádí ve vlastní prádelně. 
V době covidu se používaly jednorázové utěrky – Opatření Covid- 19. 
Každá třída má vlastní kuchyňku na výdej jídla. Všechny jsou vybaveny myčkami na 
nádobí. 
 
 
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ JÍDELNY   - STRAVOVACÍ 
PROGRAM 
 
V naší školní jídelně se řídíme doporučenými výživovými normami potravin pro děti ve 
věkové kategorii 3-6 let, vytváříme vyvážené jídelníčky dle nejnovějších trendů zdravé 
výživy. Denně do jídelníčku zařazujeme mléko a mléčné výrobky v podobě sýrů, 
jogurtů tvarohů či mléčných kaší, ne instantní. Snažíme se snižovat množství tuků 
upravováním potravin v konvektomatu.  Denně podáváme čerstvé ovoce a zeleninu ke 
každé svačině nebo jako přílohu k obědu v podobě zeleninových a ovocných misek 
nebo salátu. Minimálně dvakrát do měsíce zařazujeme luštěninové jídlo, nebo ryby. 
Nechybí ani luštěninové polévky. Používáme speciální luštěninové směsi a mouky. Ryby 
připravujeme dle různých receptur.  Zařazujeme ryby mořské, sladkovodní a 
připravujeme je podle receptur zdravé výživy. 
Pro zajištění pitného režimu podáváme slazené i neslazené nápoje. Děti dostávají 
nápoje ke každému jídlu a zároveň mají po celý den možnost se kdykoliv napít 
připraveného nápoje, popř. ochucené vody. 
K ochucení se používá citron a bylinky.  
Naším systémem stravování se snažíme děti také vychovávat – do jídelníčků 
zařazujeme i netradiční potraviny, jako jsou pohanka, jáhly, kuskus, bulgur, cizrna, 
špalda, žitná mouka, pohanková mouka. Zařazujeme zdravé rybí maso, krůtí, kuřecí 
prsní maso, zvěřinu. Tento školní rok jsme zařadili i maso z nilského okouna, lososa, 
tmavé tresky. Na naší zahradě pěstujeme i různé bylinky, které používáme na ochucení 
polévek, pomazánek, hlavních jídel i nápojů.  
 
Po celý rok se kuchařka, pomocná kuchařka s provozní vzdělávají v oblasti zdravé 
výživy.  
Strávníci jsou obeznámeni s potravinovými alergeny, které jsou k dispozici v 
jídelníčkách na nástěnkách a na našich webových stránkách 
http://www.msjermanicka.cz/.  
Naše mateřská škola obdržela v roce 2016 certifikát „Zdravá školní jídelna“.  
Nadále budeme vyrábět zdravé svačiny i obědy, abychom si toto ocenění uchovali. 
Od září 2021 změna prac. sml. z 0,5 prac. úvazku na úvazek celý – hlavní kuchařka  
Od 9/2022 – nastoupila nové pomocná kuchařka na 0,5 prac. úvazku 

mailto:ms29.lbc@volny.cz
http://www.msjermanicka.cz/
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ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ JÍDELNY: 
 
hlavní kuchařka – plný pracovní úvazek 
pomocná kuchařka – 0,5 pracovního úvazku  
provozní MŠ – 0,6 pracovního úvazku 
  
STRÁVNÍCI: 
 
V naší školní jídelně je v současnosti přihlášeno 81 strávníků, z toho 72 dětských 
strávníků a 9 dospělých – zaměstnanců mateřské školy. 
 
Stravné a školné zůstává nezměněno do 31.8. 2022. Stravné a školné hradí rodiče 
naší MŠ převodem z účtů, ve výjimečných případech hotově. Vyúčtování přeplatků se 
provádí 1x ročně v měsíci září. Pokud strávník ukončí docházku v průběhu školního 
roku, provádí se vyúčtování přeplatků či nedoplatků okamžitě.  
 
ŠKOLNÉ ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚNO 
ŠKOLNÉ SE MĚNÍ JEN O PRÁZDNINÁCH 
 
ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR 
  
Personál kuchyně flexibilně reaguje ve spolupráci s pedagogickými pracovníky na 
potřeby školy a jejich dětí (změna času vydávání svačin popřípadě obědů v závislosti 
na výjimečných událostech školy, např. výlet, návštěva divadel apod.). 
Dobře si uvědomujeme důležitost školního stravování a víme, že zajištění správné 
výživy dítěte je nejen předpokladem pro jeho zdravý vývoj, ale i pro jeho zdraví v 
dospělosti. V roce 2021 se změnil dodavatel zeleniny a ovoce – větší výběr, kvalitnější 
potraviny. 
Věříme, že je naše školní jídelna nejen místem, kde je školákům poskytována nutričně 
vyvážená strava, ale že zároveň přispívá k vytváření správných stravovacích návyků 
naší mladé generace, v neposlední řadě doufáme, že „našim“ dětem u nás i chutná.  
 
Nadále jsme zaměřeni na zdravou výživu, a proto jsme jídelna již bez konveniencí 
vyššího stupně plná čerstvých, pokud možno regionálních potravin s CERTIFIKÁTEM 
ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA. 
 

 
 
 
 
 

mailto:ms29.lbc@volny.cz
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ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA: 
 

Již řadu let se účastníme projektu Zdravá školní jídelna“. V roce 2016 jsme získaly 

certifikát, který nám udělil SZÚ ve spolupráci s KHS Libereckého kraje. 

 Tento certifikát je pro nás zavazující a cíleně se snažíme ke zdravému stravování 

vést nové a nové děti. 

3 základní pilíře, na kterých stojí úspěšnost projektu: 

1. Vzdělaný personál 

Paní kuchařky i paní hospodářka se neustále vzdělávají a sledují nejnovější 
trendy v gastronomii a platnou právní legislativu. 

2. Informovaný strávník 

Děti jsou různými formami seznamovány se zdravou výživou (formou 
naučných pořadů, praktických činností, pomocí vhodné výzdoby jídelny aj.), 
jsou vedeny ke správné volbě a výběru potravin. 

3. Motivující pedagog a vedení školy 

Pedagogové jdou příkladem, vedení školy podporuje nápady paní kuchařky i 
pedagogů. Všichni spolupracují, přicházejí s náměty a podněty, konzultují 
způsob realizace.   

 

10 kritérií, kterými se řídíme: 

Kritérium 1 

Z pyramidy na talíř – jednoduché zásady správné výživy v praxi 

Všechny tři pilíře, na kterých je úspěch projektu postaven jsou dodržovány, rovněž 

tak všech deset kritérií Zdravé školní jídelny. Proto dětem v naší MŠ chutná. 

Kritérium 2 

Pestrý jídelní lístek s každodenní nabídkou neslazených nápojů (sestavený dle 

nutričního doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši) 

- Celý školní rok 2021/22 byly jídelníčky plánovány v souladu s nutričním 

doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR. 

- Výběr z minimálně 2 druhů nápojů po celý den (voda ochucená citrusy a 

bylinkami, neslazený čaj), k svačině pak mléčné nápoje – mléko bez příchuti či 

ochucené, jogurtová či kefírová mléka, švédský čaj, bílá káva, kakao aj.). Pitný 

režim je přísně dodržován. 

Kritérium 3 

Správné a bezchybné vedení spotřebního koše 

- Spotřební koš je téměř 100 %. Mírné výkyvy jsou vyvažovány např. menší 

množství masa je vyváženo větším množstvím ryb či luštěnin apod. 

mailto:ms29.lbc@volny.cz
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Kritérium 4 

Čerstvé a sezónní potraviny jsou základem pokrmů 

- Toto kritérium je dodržováno, stanovené limity jsou často překračovány, děti 

dostávají dostatek ovoce a zeleniny v různých formách, výběr je pestrý. 

Kritérium 5 

Střídmé solení s ohledem na dětského strávníka 

- Toto kritérium je striktně dodržováno 

Kritérium 6 

Omezení použití dochucovadel a instantních dehydratovaných směsí 

- V naší kuchyni nejsou používány žádné instantní dehydratované směsi, 

kuchařka si vytváří vlastní směsi z čerstvých bylinek a koření 

Kritérium 7 

Podpora národních tradic a regionálních zvyklostí, seznamování s mezinárodní 

kuchyní 

- Do jídelníčku jsou zařazována i národní a regionální jídla, také některá jídla 

typická pro jiné kultury, jsou samozřejmě brány ohledy na spotřební koš a 

zdravý způsob přípravy pokrmů (např. za použití konvektomatu apod.) 

Kritérium 8 

Pravidelné vzdělávání personálu školní jídelny 

- Personál kuchyně je pravidelně proškolován s novými trendy moderního a 

zdravého stravování a platnými legislativními normami 

Kritérium 9 

Zvyšování výživové gramotnosti a podpora správných stravovacích návyků 

- Děti jsou nenásilnou formou seznamovány a vedeny ke zdravému životnímu 

stylu, ať už formou naučných pořadů, divadelních představení, ale také 

názornými ukázkami a praktickými činnostmi 

Kritérium 10 

Prezentace školní jídelny a podpora komunikace s pedagogy, dětmi a rodiči 

- Pravidelně je obměňována výzdoba školní jídelny, jídelníčky jsou doplněny o 

ilustrační obrázky pokrmů 

- Rodiče jsou pravidelně o stravování informování prostřednictvím webových 

stránek, nástěnek, na třídních schůzkách, mají rovněž možnost se do 

plánování jídelníčku sami aktivně zapojit přinesením „zdravého“ receptu, který 

je pak s ohledem na spotřební koš do jídelníčku zařazen. Některé maminky tak 

mailto:ms29.lbc@volny.cz
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přinesly recepty na chutné zdravé vánoční cukroví či chutnou pomazánku či 

dokonce hlavní chod. 

 

Zdravá školní jídelna – přehled aktivit v jednotlivých třídách 

Měsíc Realizovaná činnost 

Září 

pečení bramborových placek s přidáním špaldové mouky 
ovocný salát – v rámci týdne Plody podzimu na zahradě 
smyslové poznávání různých druhů ovoce a zeleniny přinesených z domova 
(hmat, zrak, čich a chuť) 
„Bramborové placky“ – loupání uvařených brambor, strouhání, hnětení těsta 
a tvoření placek 

Říjen 

vydlabání dýně, sušení dýňových semínek a následné pražení semínek 
lipový čaj s medem – v rámci týdne Plody podzimu v lese 
vaření šípkového čaje, beseda o důležitosti vyvážené stravy a vitamínů 

Listopad 

vaření šípkového čaje, pečení bramborových placek 
ochutnávka různých ingrediencí a pojmenování chutí (sladký x slaný, kyselý x 
hořký) 
výroba ovocných a zeleninových špízů – Zdravá pětka 

Prosinec 

tvoření "nepečeného" vánočního cukroví a zdobení medových perníčků 
pečení vánočních perníčků – v rámci týdne Vánoční zvyky a tradice 
výroba ovesných kuliček – z nich tvoření „čertíka“ – nepečené vánoční 
cukroví 
výroba panáčka z jablečných křížal 

Leden 

vaření lipového čaje a sušení křížal 
ochutnávka různých semínek (mák, slunečnice, sezam, dýně) – v rámci 
týdne Kamarádi z říše zvířat v nouzi 
ukázka a ochutnávka některých zdravých výrobků z rýže či kukuřice – rýžový 
nápoj, rýžové placky, rýžový chlebíček, lupínky 
tematické počítání „Ptáčci na krmítku“ – rýžový či kukuřičná placka + 
kukuřičné lupínky a kuličky = krmítko + zrníčka – 6, počítání v oboru do 6, 
tvoření hromádek (1,2,3), přidávání, ubírání, práce s pojmy o jeden více, o 
jeden méně 
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Únor 

"Hrnečku, vař" - vaření různých druhů kaší, následná ochutnávka a 
porovnávání (vše ochuceno medem) 
Vločkové sušenky – v rámci týdne Maškarní bál s Anežkou 
Vaříme šípkový čaj + beseda „důležitost vitamínů v zimě“ 
Poznávání „nových“ zdravých potravin – mungo (druh fazolek) – necháváme 
je klíčit, pozorujeme proces klíčení, proplachujeme je, ochutnáváme 
Výroba tužky z mrkve ořezávátkem + opakování zdravých a nezdravých 
potravin 

Březen 

přepěstování bylinek, pěstování řeřichy, péče o bylinkový záhon ve 
spolupráci s rodiči 
vaření a ochutnávka kopřivového čaje, vlastnosti kopřiv – v rámci týdne Když 
se rodí jaro, sejeme semínka 
setí bylinek (řeřicha), co je to bylinka + následná ochutnávka o několik dní 
později 

Duben 

výsadba dalších bylinek na záhonek (pažitka, cibule, petržel, máta) 
ochutnávka bylin ze školní zahrady (bazalka, petrželka, máta, pažitka, 
libeček), dozdobení svačiny – v rámci týdne Hody, hody, doprovody 
interaktivní pořad o zdravé výživě s písničkami, pohybem a ponaučením – 
Standa a Vanda (projekt Ministerstva zemědělství) – celá MŠ 

Květen 

medový sirup z pampelišek 
ochutnávka domácího medu, sběr pampelišek, pampeliškový sirup – v rámci 
týdne Pomáháme včelkám dělat med 
ochutnávka medu na celozrnném rohlíku + beseda o prospěšnosti 
celozrnného pečiva a medu pro naše tělo, zopakování, jakým způsobem med 
vzniká 

Červen 

ovocné smothie 
ovocné smothie (spolupráce s rodiči) – v rámci týdne Křížem, krážem naší 
republikou 
„Palačinkový raut“ – zdobení ovesných palačinek tvarohem a čerstvým 
ovocem (borůvky, jahody, maliny) 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení 
školy/zařízení 

Věková struktura a genderové složení pedagogických pracovníků 

(fyzické počty) 

Celkem 
pedagogů 

Z toho 
muži 

Průměrný 
věk 

Věková skladba 

< 
30 

31 - 
40 

41 - 
50 

51 - 
64 

65 
+ 

7 0 49.1 1 1 2 2 1 

Změny v pedagogickém sboru 

Nastoupili 
do MŠ 
celkem 

Z toho absolventi 
fakult 

vzdělávající 
učitele 

Odešli z 
MŠ 

celkem 

Odešli 
na jinou 

školu 

Odešli 
mimo 

školství 

Z toho 
učitelé do 
3 let praxe 

2 0 2 1 1 1 

Odešly: 1 učitelka mimo školství, 1 učitelka přestup na jinou MŠ 

Skladba ostatních zaměstnanců (uvádět na přepočtené úvazky) 

Ostatní 
zaměstnanci 

celkem 

Z 
toho 
muži 

Z celku 
administrativní 

pracovníci 

Z celku 
provozní 

zaměstnanci 

Z celku 
vedoucí 

pracovníci 

4,1 0 0,6 3,5 0,6 

Změny na pozicích ostatních (nepedagogických) zaměstnanců 

Nastoupili 
do MŠ 

Odešli z 
MŠ 

Důvody odchodu 

1 0 
pomocná kuchařka - od 1.9.2021 - postoupila na plný 
úvazek jako hlavní kuchařka, proto na její místo přijata 
pom. kuchařka na 0,5 prac. úvazku 

Kvalifikovanost sboru (přepočtení na plně zaměstnané) 

Počet všech pedagogických 
pracovníků 

Z toho bez potřebné odborné 
kvalifikace 

6,2 0 

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků. 

Plán 
DVPP 

Individuální 
plány osobního 

rozvoje 
jednotlivých 

učitelů 

Vzdělávací 
akce pro 

celý 
učitelský 

sbor 

Vzájemné 
hospitace a 

náslechy 
mezi učiteli 

Mentoring 
Jiné formy 
profesního 

rozvoje 

ANO ANO ANO ANO ANO  
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Název vzdělávacího 

programu (typ vzdělávání) 
Pořadatel 

Počet 

účastníků 

Společné setkání předškolních 

pedagogů v Praze – metodika 

Dobrý začátek 

v rámci projektu OP VVV Centra 
kolegiální podpory v metodice socio-
emočního rozvoje předškolních dětí 
„Dobrý začátek“ 

Reg. č. projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000506.  

1 

Učení a prožívání u dětí 
s ADHD 
v Krajské vědecké knihovně 
v Liberci, knihovní kavárna 
„Kavárna pro rodiče“ 

v rámci projektu MAP Liberecko II 

Místní akční skupinou Podještědí, s 

podporou Magistrátu města Liberce a 

Krajské vědecké knihovny v Liberci 

1 

diskuzní setkání na 
téma Předškolák 
v Krajské vědecké knihovně 

v Liberci, knihovní kavárna 

„Kavárna pro rodiče“ 

v rámci projektu MAP Liberecko II 
Místní akční skupinou Podještědí, s 
podporou Magistrátu města Liberce a 
Krajské vědecké knihovny v Liberci 

1 

Seminář dopravní výchovy pro 

pedagogy MŠ a ZŠ 

KÚ Libereckého kraje – multimediální 
sál 
Financován Libereckým krajem a 
dalšími partnery 

1 

PRACOVNÍ PRÁVO VE ŠKOLSTVÍ 

A PRAKTICKÉ PŘÍKLADY – pro 

ředitele MŠ (PhDr. Mgr. Jiří 

VALENTA) 

v rámci projektu MAP Liberecko II 
Místní akční skupinou Podještědí, s 
podporou Magistrátu města Liberce. 1 

Úrazy a první pomoc u dětí  
 

Školení první pomoci vede: 
profesionální školitel záchranné 
služby Marek Hylebrant 

4 

Jak rozvíjet nadaného žáka v 

matematické gramotnosti a 

pregramotnosti? - Podpora 

kognitivně nadaného dítěte v MŠ 

a na 1. stupni ZŠ se zaměřením 

na mat. 

NPI ČR Masarykova 28, 460 01 
Liberec 
online 

1 

Školení portálu elektronické 

podpory zápisů do MŠ 

v PC učebně na budově "nového 
magistrátu" (2. patro, učebna 
autoškol). 

1 

Duševní zdraví a well being 

Cílem aktivity je síťování škol a 

sdílení dobré praxe v oblasti 

inkluze. Platformu vede zkušený 

odborník, který moderuje diskusi 

v rámci projektu APIV B 
 

NPI ČR 1 
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mezi účastníky. Řeší se zde 

konkrétní kazuistiky, problémy 

a postupy 

Hrou k jazykovým dovednostem 

dětí předškolního věku s 

odlišným mateřským jazykem 

 

Webinář 
 
NPI ČR 1 

metodické setkání ředitelek 

mateřských škol okresu Liberec 

PPP Liberec, Truhlářská 3, Liberec 2, 
46001 

1 

Poruchy chování u dětí a 

spolupráce s institucemi 

v rámci projektu APIV B 
 
on-line 

1 

Webinář- O nových šablonách 

konkrétně (mzdy, prioritní 

oblasti, aktivity) 

Webinář AMOS 

1 

Webináře projektu SYPO NPI ČR  

Vzdělávání distančním způsobem 

v MŠ a spolupráce s rodiči - On-

line škola SYPO 

NPI ČR 1 

Aby byl přechod dětí z mateřské 

do základní školy plynulý - On-

line škola SYPO 

NPI ČR 

1 

Jak na podnětné prostředí pro 

učení - On-line škola SYPO 

NPI ČR 
1 

Komunikace pedagogů MŠ s 

rodiči - On-line škola SYPO 

NPI ČR 
1 

Vzdělávací cíle v pedagogické 

praxi v mateřské škole - On-line 

škola SYPO 

NPI ČR 

1 

Přijímáme, začleňujeme a 
vzděláváme děti/žáky cizince V. 
On line 

NPI ČR 
1 

Děti s odlišným mateřským 

jazykem v mateřské škole 

NPI ČR 
1 

Oblastní workshop PV - Tvorba 

pracovních listů v programu 

Canva - Začátečníci 

NPI ČR 

1 

Obtížná jednání s rodiči NPI ČR 1 

Pedagogická diagnostika v 

mateřské škole 

Webinář 
NPI ČR 

2 

Oblastní workshop PV - Jak 

zabránit syndromu vyhoření pro 

učitele MŠ a 1. st. ZŠ 

NPI ČR 

1 

Práce s emocemi u dětí NPI ČR 2 
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Canva pro pokročilé – Jak si 

vyrobit soubor pracovních listů 

pro děti v MŠ 

NPI ČR 

1 

Portfolio dítěte prakticky a 

smysluplně 

NPI ČR 
1 

Podpora při vzdělávání dětí s 

SPU a NKS - MŠ 

NPI ČR 
2 

Workshop k základní podpoře 

pro pilotáž Modelu systému 

podpory vedení školy - 

Sebereflexe a rozvojová potřeba 

- online 

NPI ČR 

1 

Oblastní workshop PV - Práva a 

povinnosti učitelky MŠ 

NPI ČR 
1 

Adaptační proces dítěte v MŠ 

aneb Jak si zvyknout bez 

maminky 

NPI ČR 

1 

Řešení problémů a rušivého 

chování v MŠ 

NPI ČR 
2 

On line konference s názvem 

Lázně pro ředitele 

NPI ČR 
1 

Kulatý stůl NPI ČR: Podpora dětí 

cizinců v předškolním 

vzdělávání, 

NPI ČR 

1 

Logopedická prevence v běžném 

režimu MŠ – tipy na přípravu 

logopedické chvilky 

NPI ČR 

2 

Férové školy II. – přehled 

školení, webinářů: 
  

Výjezdový seminář pro 

pedagogy – zaměřeno na 

komunikaci 

Projekt: FŠ II 1 

Odborný seminář Montessori a 

Step by step 
Projekt: FŠ II 1 

 Feuersteinova metoda 

vzdělávání 
Projekt: FŠ II 1 

Hodnotové vzdělávání Cyril 

Mooney 
Projekt: FŠ II 1 

Přednáška na téma 

stejnojmenné knihy 

R.Feuersteina  "Myslet 

nahlas, mluvit nahlas 

Projekt: FŠ II 3 

Přednáška na téma Projekt: FŠ II 3 
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Spolupráce s rodinou v Začít 

spolu 

Projekt: "Naše školička je 

pilná jako včelička". 
Soukromá mateřská škola 
SEDMIKRÁSKA, s. r. o 

 

Digitální aplikace využitelné ve 

výuce v MŠ  

Agentura AMOS s.r.o 
3 

Využití digitálních nástrojů pro 

hodnocení vzdělávání 

Agentura AMOS s.r.o 
5 

Bezpečnost v online prostředí Agentura AMOS s.r.o 4 

Základy grafiky pro tvorbu 

didaktických materiálů a 

příprava a střih videa 

Agentura AMOS s.r.o 

6 

Místní akční skupina v 

Podještědí  

projekt MAP Liberecko II 

  

TVOŘIVÁ DRAMATIKA PRO 
PEDAGOGY MŠ (PhDr. Jana 
Johnová, Ph.D.) 

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC 
1 

LOUTKA JAKO NÁSTROJ 
VZDĚLÁVÁNÍ (Bc. Věra 
Motyčková) 
 

MOTYČKOVIC KLIKA (HORSKÁ 165, 
LIBEREC – KATEŘINKY, 

1 

Práce s Klokanovým kufrem Mateřská Škola V Zahradě Liberec 3 

Angažmá odborných profesí 

Školní 

psycholog 

- úvazek 

Školní 

speciální 
pedagog 

- úvazek 

Asistent 
pedagoga 

(podpůrné 

opatření) 
počet 

Koordinátor 

společného 
vzdělávání/inkluze 

A/N 

Tlumočník 

do 
znakové 

řeči A/N 

Specialista v 

oblasti 
prostorové 

orientace 

zrakově 
postižených 

A/N 

Školní 

asistent 
(popř. 

chůva 

pro děti 
mladší 3 

let)) A/N 

0 0 0 NE NE NE 
NE 

 

4. Výchovně vzdělávací proces  

Strategie rozvoje školy a vzdělávání 

Strategický 
dokument 

Do zpracování 
strategie byli 

zapojeni: 

Je materiál 
každoročně 

vyhodnocován 
a případně dle 

potřeby 
doplňován? 

Je dokument veřejně 
přístupný pro rodiče? 
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2022 - 2027 
1 - ředitel (nejužší 
vedení) 
5 - učitelé 

ANO webové stránky MŠ 

Podpora a rozvoj jazykového vzdělání 

Kroužek pro 
zájemce bezúplatně 

(ANO/NE) jazyk 

Výměnné 
pobyty do 
zahraničí 

Jiné (max 3 příklady 
nejvýznamnějších aktivit, které 
souvisí s podporou a rozvojem 

jazykového vzdělávání) 

NE NE 

projekty vycházející z celorepublikového 
projektu "Celé Česko čte dětem" - v 
jednotlivých třídách 
„Výlet do krajiny slov „ – trénink jazykových 
schopností (fonematického sluchu) podle D. 
B. Elkonina 
Logopedická depistáž na začátku školního 
roku ve spolupráci s logopedickou poradnou 

Využívání alternativních metod a nových trendů ve výuce, zapojení 
školy do vzdělávacích a rozvojových projektů, které podporují zdravý 
rozvoj dítěte 

Polytechnické 
vzdělání 

Společné 
vzdělávání 

(začleňování 
dětí se SVP, 

cizince apod.) 

Zdravý životní 
styl a stravování 

Trvale 
udržitelný 

rozvoj 
Jiné 

Celoroční projekt 
MŠ – Kouzelná 
věda, Anežka 
čaruje 
Big Shot na 
techniku 
embosování 
Bee Bot včelky + 
podložky, 

Logopedická 
prevence a mluvní 
průprava 
Projekty všech tříd 
vycházející z 
celorepublikového 
projektu „Celé 
Česko čte dětem“ – 
Čteme se stonožkou 
Anežkou 
Skupinové mluvní 
hrátky na podporu 
řečových 
dovedností 

Zdravá školní 
jídelna – certifikát 
Environmentální 
program MŠ 
„Pěstování bylinek 
na školní zahradě“, 
Účast na 
interaktivním 
pořadu „Přijede k 
nám návštěva“ – 
téma: hygiena při 
stravování dle 
projektu WHO – „5 
klíčů k bezpečnému 
stravování“- zdravá 
výživa a zdravý 
životní styl 

Třídění 
papíru 
Kompostér 
na školní 
zahradě 
výroba pítka 
pro hmyz a 
ptáky 

„Se SOKOLEM 
DO SVĚTA“ - 
celoroční 
projekt pro 
rozvoj 
pohybové 
všestrannosti 
Celoroční 
projekt 
„KNOFLÍKY 
STONOŽKY 
ANEŽKY“ 
Interaktivní 
tabule a 
3panel 
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Polytechnika: 

Vánoční přání technikou „embosování“ pomocí Big Shotu a práce s „kinetickým pískem“ 

     

Stavby z dřevěných odřezků 

     

Hra s dřevěnou stavebnicí „Kapla“ a s kostkami z kostkoviště 

     

Práce s včelkou Bee bot 
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Učíme se „myslet“ na přírodu, víme, že: „Zbytky po čištění zeleniny patří do kompostéru“ 

    

Zapojení MŠ do nejrůznějších přehlídek a soutěží 

 1. Festival čtenářství 

 2. Vánoce očima dětí - prezentace výrobků 

 3. Vánoce – vystoupení dětí v rámci programu SML 

 4. Velikonoce očima dětí - prezentace výrobků 

 5. Velikonoce – vystoupení dětí v rámci programu SML 

 6. přehlídka „Kytička písniček“ 

 7. Kulturní vystoupení v rámci občanských obřadů (vítání občánků a jiné akce) 

 8. Jiné přehlídky a soutěže na podporu talentovaných dětí, kterých se MŠ v daném roce zúčastnila 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

ANO ANO NE ANO ANO NE NE 

ANO 

 
výtvarná soutěž „O nejkrásnější vánoční ozdobu“ 
Výtvarná soutěž „Zebra se za tebe nerozhlédne“, 

„Bezpečný cyklista“ 
Výtvarná soutěž „“Svět očima dětí“ 

 

Add 8) výtvarná soutěž „O nejkrásnější vánoční ozdobu“ 

 Výtvarná soutěž „Zebra se za tebe nerozhlédne“ 

          Výtvarná soutěž „Bezpečný cyklista“ 

 Výtvarná soutěž „“Svět očima dětí“ 
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Výtvarná soutěž „Zebra se za tebe nerozhlédne“ 

      

 

Výtvarná soutěž „O nejkrásnější vánoční ozdobu“ 
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Výtvarná soutěž „Betlémské malování s Ježíškem“ a přehlídka dětských prací „Vánoce 

očima dětí“ 

                      

 

Výtvarná soutěž „Bezpečný cyklista“ a přehlídka dětských výtvarných prací „Velikonoce 

očima dětí“ 

    

    

 

 

Výtvarná soutěž „Svět očima dětí“ 

mailto:ms29.lbc@volny.cz


29 
 

 Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace 

463 12 Liberec 25, tel. 485 130 004, e-mail: ms29.lbc@volny.cz, 

http://www.msjermanicka.cz 

 

    

 

mailto:ms29.lbc@volny.cz


30 
 

 Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace 

463 12 Liberec 25, tel. 485 130 004, e-mail: ms29.lbc@volny.cz, 

http://www.msjermanicka.cz 

 

Výtvarné soutěže a výstavy šk. rok 2021-22 

NÁZEV CO KDO VÝSLEDKY 

„ZEBRA SE ZA TEBE 

NEROZHLÉDNE“ 

výtvarná a literární soutěž pro mateřské a 

základní školy uspořádané Týmem silniční 

bezpečnosti a Policií České republiky 

(Markétina dopravní výchova) 

Zajišťovala pí, Kunová  

(1. 9. – 22. 10. 2021) 

1 z prací vyhrála 1. místo 

„Betlémské 

malování s 

Ježíškem“ 

výtvarná a literární soutěž pro předškoláky a 

žáky 1. stupně uspořádaná MML 

zajišťovala pí. Kunová a pí. Janoušková ve 

spolupráci s rodiči 

(odevzdání prací prodlouženo do 23. 12. 2021) 

3. a 4. místo 

 

„O NEJKRÁSNĚJŠÍ 

VÁNOČNÍ OZDOBU“ 

Statutární město Liberec, Odbor cestovního 

ruchu, kultury a sportu ve spolupráci se 

společností ELSET-výtvarná soutěž pro školy 

zajišťovala paní Janoušková   

Vánoce očima dětí Výstava dětských prací na MML realizace + zajištění – p. Kancová a Šerberová 

ve spolupráci s ostatními učitelkami – 

zodpovědný za instalaci i odklizení – pí. 

Kancová 

 

„BEZPEČNÝ 

CYKLISTA“ 

výtvarná a literární soutěž pro mateřské a 

základní školy uspořádané Týmem silniční 

bezpečnosti a Policií České republiky 

(Markétina dopravní výchova) 

Zajišťovala pí. Kunová a sl. Bužiková 

(14. 2. – 22. 4. 2022) 

 

„VELIKONOCE 

OČIMA DĚTÍ“ 

Výstava dětských prací na MML realizace + zajištění – p. Musilová  

a sl. Bužiková ve spolupráci s ostatními 

učitelkami – zodpovědný za instalaci i odklizení 

– p. Bužiková 

 

„SVĚT OČIMA 

DĚTÍ“ 

SOUTĚŽ Ministerstva vnitra na téma 

„Technika složek IZS“ 

Zajišťovala pí. Kunová a sl. Bužiková 

 (termín odevzdání do 31. 5. 2022) 
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Prostupnost a spolupráce mateřských škol se ZŠ, SŠ nebo 
zaměstnavateli 

Spolupráce MŠ a ZŠ 
*) (max 3 

konkrétní aktivity 
realizované ve 
školním roce) 

Spolupráce MŠ a SŠ 
*) (max 3 konkrétní 
aktivity realizované 

ve školním roce) 

Spolupráce MŠ a 
zaměstnavatele (max 3 

konkrétní aktivity realizované 
ve školním roce, u aktivity 

uvést vždy příslušného 
zaměstnavatele) 

Společné pouštění 
draků ve Veseckém 
areálu, 
Halloweenská stezka s 
rodiči školáků a 
předškoláků -
„Putování se 
strašidýlkem 
Emílkem“, 
Masopustní přehlídka 
škrabošek na zahradě 
ZŠ, 
Stopovaná „Po 
stopách skřítků 
Jarníčků“ 

Praxe studentky SOŠPg 
Liberec 
Střední hospodářská 
škola a lesnická 
Frýdlant, obor – sociální 
činnost – 2 studentky 
Střední škola 
pedagogická a sociálně 
právní a střední 
zdravotnická škola J. 
Blahoslava, Hejnice – 1 
studentka 

„Čmelák“ – projektový den v 
Mokřadech u Jablonného v 
Podještědí 
Spolupráce s „Krejčíkem Honzou“, 
Spolupráce s lyžařskou školou Ski 
Policie Liberec – lyžařský výcvik 

 

Spolupráce mezi mateřskými školami 
 
I v letošním roce pokračovala spolupráce „na dálku“ mezi dětmi a učitelkami z MŠ 

Francova Lhota s dětmi z naší MŠ, konkrétně s dětmi z červené třídy. Stejně jako loni 

si posílaly úkoly, vzájemně si kreslily obrázky a posílaly drobné dárky. Projekt „DĚTI 

DĚTEM“ si u dětí získal oblibu. 

Podobně navázaly přátelství také děti z modré třídy s dětmi z MŠ Antonína Sochora 

z Mostu. 

mailto:ms29.lbc@volny.cz


32 
 

 Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace 

463 12 Liberec 25, tel. 485 130 004, e-mail: ms29.lbc@volny.cz, 

http://www.msjermanicka.cz 

 

 

Spolupráce se SŠ    
V letošním roce jsme měly studentek na praxi několik. V září 2 studentky Střední 

hospodářské školy a lesnické Frýdlant, obor sociální činnost, dále studentku Střední 

školy pedagogické a sociálně právní a střední zdravotnické školy J. Blahoslava, 

Hejnice a 1 studentku Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Liberec. 

Spolupráce se zaměstnavateli 
V rámci projektu Férové školy II spolupracujeme se dvěma zaměstnavateli. Se 

subjektem EDUCA Quality, z.s., spolupracuje na pozici Specialisty školy pro 

mezistupňové přechody ve vzdělávání 1 učitelka. Jejím úkolem je v rámci spolupráce 

se ZŠ Česká zajišťovat setkání mezi prvňáčky ze školy a našimi předškoláky a tímto 

způsobem jim přiblížit a co nejvíce usnadnit vstup do ZŠ. 

SMML spolupracuje naše další učitelka. Ta pracuje jako „Motivační pracovník a 

koordinátor včasné péče“ a zastřešuje na MŠ začleňování dětí se SVP nebo ze 

znevýhodněného prostředí. Nabízí pedagogickým pracovníkům další možnosti 

sebevzdělávání v oblasti inkluze. Zároveň je kontaktní osobou při jednání 

s poradenskými zařízeními. 

 

První pololetí školního roku bylo opět částečně ovlivněno Covid-19, takže i spolupráce 

s jinými subjekty, zejména v oblasti kultury (hlavně v předvánočním období), byla 

omezena.  
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Spolupráce se ZŠ – v rámci FŠ II 

Aby byl našim předškoláčkům co nejvíce usnadněn vstup do školy, využíváme projekt 

Férové školy II a dlouholetou tradici spolupráce se školou jsme rozšířily o společné 

pořádání nových akcí. Děti se během nich setkaly s některými bývalými kamarády 

z naší školky a získaly si i kamarády nové. Mohly spolu sdílet nejen zážitky z právě 

pořádané akce, ale podělily se také o své zážitky ze školy a školy. 

Na spolupráci se podílely paní učitelky prvních tříd a paní učitelka, která má 

spolupráci s MŠ na starosti. Spolupracovaly jsme s žáky 1. A a 1.C. Třídních schůzek 

v závěru školního roku se účastnily paní ředitelka a 2 paní učitelky.  

V rámci Férových škol II jsme společně s prvňáčky ze ZŠ uskutečnily tyto akce: 

ŘÍJEN 2021  

- Společné pouštění draka ve Veseckém areálu 

- Přehlídka vlastnoručně vyrobených draků 

- Pouštění draka ve skupinách 

- Závěrečné vyhodnocení s předáním diplomu a odměny 

Tato akce se uskutečnila během dopoledne s dětmi z 1.C. 

     

 

- LISTOPAD 2021 

- Putování se strašidýlkem Emílkem 

- Plnění jednoduchých úkolů (5-6) tematicky zaměřených na „Halloween“  

v odpoledních hodinách s rodiči předškoláků i školáků 
- Kde: ve Veseckém areálu 

- Na konci odměna a občerstvení 

 
Tato akce se uskutečnila odpoledne od 17,00 hod (aby byla tma) s dětmi z 1. A.   

 

- ÚNOR 2022 (24.2.2022) 

- Masopustní přehlídka vlastnoručně vyrobených škrabošek na zahradě ZŠ  
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- vzájemné předvedení vlastnoručně vyrobených škrabošek mezi dětmi ze ZŠ a 

MŠ – přehlídka dvojice (dítě ze ZŠ a MŠ) 

- zazpívání karnevalové písně (MŠ) 

- zazpívání písně a předvedení tanečku (ZŠ) 

- hádání pohádkových bytostí v hádankách 

- prohlídka školní zahrady 

 

Tato akce se uskutečnila dopoledne od 10,00 hod s dětmi z 1. A. 

 

 

 

 

- DUBEN 2022  

 

- schůzka rodičů předškoláků se zástupci ze ZŠ (12. 4. 2022) 

- Po stopách skřítků Jarníčků – stopovaná s prvňáčky ze ZŠ Česká (22. 4.2022) 

- plnění úkolů převážně s environmentální tématikou zakončené hledáním pokladu 

Tato akce se uskutečnila dopoledne od 9,00 hod s dětmi z 1. C. 
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- ČERVEN 2022  

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY - AKTOVKOVÝ DEN 

(dopoledne) 

Program: 

- přehlídka školních aktovek a penálů 

- skládání "školkové" maturity s předáváním medailí 

- šerpování a předávání dárků (knihy pro předškoláky, pracovní sešity, rozvrhy hodin 

a jiné drobné dárky) 

- slavnostní přípitek s pohoštěním 

- rozlučková diskotéka na zahradě pro všechny třídy 

    
  

SPANÍ V MŠ 

(od 18,00 hod) 

Program: 

- podvečerní soutěžení na zahradě 

- skládání mapy a hledání pokladu podle složené mapy 

- "palačinkový raut" 

- stezka odvahy s kamarádskými duchy 

 "noční kino" na dobrou noc 
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Tato akce se uskutečnila pouze s předškoláky a učitelkami MŠ. S organizací nám 

pomohla také paní praktikantka, která u nás byla na praxi. 

 

Zavádění nových metod výuky a vzdělávání 
 
Vzdělávací program naší MŠ - „PO CELÝ ROK SE STONOŽKOU ANEŽKOU“ 

 
- Je zpracován v souladu s RVP PV a ŠVP PV. 
- Je rozpracován do jednotlivých témat a podtémat, témata jsou shodná pro 

všechny třídy, jsou však rozpracována do TVP PV s ohledem na věk dětí a 
jejich individuální potřeby. 

- U dětí s individuálními potřebami se zaměřujeme na potřebné oblasti tak, 
aby byl zajištěn jejich rozvoj, je zpracována diagnostika a výsledky práce a 
pokroky jsou průběžně hodnoceny a zaznamenávány. 

- Ve všech třídách působí logopedičtí asistenti a zajišťují preventivní i 
následnou péči ve spolupráci s rodiči a logopedickými poradnami. 

 

Moderní trendy využívané v naší MŠ 

Při vzdělávání klademe důraz také na rozvoj socio-emočních dovedností a motivačních 

vlastností. Vycházíme z metodiky „Dobrého začátku“ 

- Využíváme loutky Bena a Lottu, které dětem prostřednictvím situačních 
scének demonstrují a pomáhají najít řešení běžných konfliktních situací 
vzniklých ve třídě, zároveň jim pomáhají orientovat se ve svých vlastních 
emocích. 

- Pracujeme s emočními kartami, s emočními puzzle, příběhy apod. 
 

Zařazujeme také některé prvky ze „Začít spolu“ – např. práci v centrech. 

Hodně se věnujeme také environmentální výchově. Uvědomujeme si důležitost 

vzdělávání venku formou prožitkového učení. Možnosti k prožitkovému učení nám 

poskytuje nejen zahrada, ale také blízké okolí Veseckého rybníka a areálu. Možnosti 

trávit čas venku využíváme hojně od jara do zimy. 
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Metody a formy práce, které nám pomáhají naplnit cíle VVČ:  
 
Při práci s dětmi využíváme hromadné, skupinové i individuální metody práce. 

Cílené i spontánní činnosti se střídají tak, aby obě složky byly vyvážené. 
V 1. pololetí byly z důvodu Covid-19 omezeny možnosti navštěvovat kulturní 

akce a environmentální centra. Vzdělávání v MŠ však probíhalo jinak beze změn a 
omezení. 

 

 
 

Nové vzdělávací pomůcky, knihy a časopisy:  

 Pravidelně odebíráme měsíčník časopisu Poradce ředitelky a časopis 
Informatorium.  

 Řadu odkazů ke stažení volně přístupných pedagogických materiálů jsme 
získaly také během četných webinářů. 

 Do učitelské knihovny přibyla kniha „Cvičení s říkankou pro malé děti“. 
 Pro děti byly zakoupeny nové hračky a vzdělávací pomůcky 

 

5. Školní klima      

Pestrost mimoškolních aktivit 

Kroužky pro všechny dětí 
organizované učiteli MŠ 

(bezúplatně, součást ŠVP) 
Exkurze, výlety 

Školičky v přírodě 
(zimní, letní) 

počet počet účastníků % počet 
počet 

účastníků 
% počet 

počet 
účastníků 

% 

4 72 100 15 72 100 0 0 0 

 

Zájmové aktivity v MŠ: 

 pěvecký sbor Barvičky 

 lyžařský kurz 
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Zájmové aktivity jsou součástí ŠVP PV, paní učitelky je organizují bezúplatně. Těmito 

aktivitami pomáháme dětem rozšiřovat všechny dovednosti a upevňovat získané 

vědomosti. 

Pěvecký sbor BARVIČKY 

V pěveckém sboru zpívalo celkem 27 dětí, 24 dětí ze žluté třídy a 3 děti z třídy modré. 

S dětmi jsme trénovaly minimálně jednou týdně, před vystoupeními i intenzivněji. Za 

celý školní rok jsme měli 2 vystoupení u liberecké radnice (velikonoční v rámci 

programu SML a v červnu u příležitosti Festivalu čtenářství), vánoční vystoupení před 

radnicí bylo zrušeno z důvodů Covid-19 a velikonoční vystoupení v PKO Liberec nám 

bylo zrušeno z důvodu poskytnutí prostorů pro uprchlíky z Ukrajiny. 

Lyžařský kurz 

Týdenní lyžařský kurz se uskutečnil v lednu 2022 ve Skiareálu Bedřichov u Doliny 

v odpoledních hodinách. Zúčastnilo se ho 8 dětí z modré třídy a 13 dětí ze třídy žluté. 

Děti byly tam i zpět voženy autobusem vypravovaným přímo od mateřské školy, 

poslední den lyžařského kurzu byla pro rodiče připravena ukázka lyžařského umění dětí 

a pro děti diplomy a sladká odměna. 

 

Naši instruktoři dostaly od nás na památku tento diplom. 
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Exkurze a výlety 

 celodenní výlet v rámci Šablon II do přírodní rezervace v Jablonném 

v Podještědí – Mokřady 

 návštěva výstavy betlémů v kostele svatého Jana Křtitele v Rochlici 

 návštěva pobočky Krajské vědecké knihovny Liberec ve Vesci 

 environmentální polodenní vycházka - „Domácí zvířátka“ – modrá třída 

 exkurze v planetariu IQ landie – program pro malé astronauty: „Vesmírný 

zvěřinec“ – modrá a žlutá třída 

 environmentální polodenní vycházka – „Za kuřátky“ – červená a žlutá třída 

 exkurze v ekologickém centru Divizna – „Příběh neobyčejného semínka“ – 

modrá třída 

 návštěva filmového a divadelního představení v rámci festivalu ANIFILM 

 celodenní výlet – Ranč v údolí – červená třída 

 celodenní výlet – Stezka skalních reliéfů, Hastrmanská stezka a lesopark 

v Brništi – modrá třída 

 celodenní výlet – Za obrem Mázou do Rozstání – žlutá třída 

 turistický výlet na libereckou Výšinu – modrá třída 

 sportovní odpoledne s tatínky – červená třída 

 

     

Výlet na Libereckou výšinu    Výlet do Brniště – Hastrmanská stezka 
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Výlet do Brniště – Hastrmanská stezka 

   

Návštěva IQ landie – MT a ŽT 
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Návštěva Divizny – MT  Environmentální vycházka – „Za domácími zvířaty“ 

 

Dlouhodobé projekty, v rámci těchto projektů byly uskutečněny jednodenní 

projektové dny: 

 

Projekt „Šablony II“ 

Naše mateřská škola byla do 31. 10. 2021 součástí projektu financovaného EU – 

Šablony II: „Stonožka Anežka – malá výzkumnice“.  V rámci tohoto projektu jsme 

s dětmi absolvovaly: 

 projektový den mimo MŠ: „Poznáváme Mokřady v Jablonném v Podještědí“ 

Dne 23. 9. 2021 jsme s externími lektory realizovaly vlastní projekt nazvaný 
„POZNÁVÁME MOKŘADY V JABLONNÉM V PODJEŠTĚDÍ“. Byl zaměřen na 
environmentální výchovu, konkrétně na seznámení dětí s významem mokřad, 
s flórou a faunou, která zde žije. Projekt se uskutečnil mimo školu, v centru 
neziskové organizace Čmelák a byl určen pro děti předškolního věku. 

 

 
 

Nadále se díky výše zmíněnému projektu mohou vzdělávat pedagogové v oblasti 

matematické pregramotnosti, osobnostně sociální inkluze, polytechnického vzdělávání 

a ICT. 
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Projekt „Naše školička je pilná jako včelička“ 

Naše mateřská škola byla do 31. 12. 2021 partnerem a zároveň účastníkem projektu 

„Naše školička je pilná jako včelička“. Cílem toho projektu bylo zajištění metodické i 

technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií a přiblížení získaných 

zkušeností dětem. 

Projekt Férové školy II 

Také jsme zapojeni do projektu Férové školy II. V Liberci, který je financován EU. 

Tento projekt probíhá ve spolupráci se statutárním městem a je zaměřen na podporu 

rovných příležitostí a společného vzdělávání na MŠ a propojenost a spolupráci mezi MŠ 

a ZŠ – podrobnosti viz. 4. Výchovně vzdělávací proces, Spolupráce MŠ a ZŠ 

Další jednodenní projekty, které se v tomto školním roce uskutečnily 

v jednotlivých třídách: 

„Z pohádky do pohádky“ – projektový den realizovaný napříč celou mateřskou školou; 

cílem bylo formou společenských didaktických her posilovat prosociální vztahy ve třídě 

„Ponožkový den“ – projekt věnovaný Světovému dni Downova syndromu, realizovaný 

v červené a modré třídě; cílem bylo dětem přiblížit složitost života fyzicky i mentálně 

postižených lidí 

„Po stopách lesních kamarádů“ – projekt realizovaný v červené třídě; cílem bylo formou 

environmentální procházky a didaktických her dětem přiblížit faunu a floru lesa v zimě, 

způsoby života v něm a v jeho blízkém okolí a vštípit dětem potřebnou péči o živočichy 

v zimním období 

„Čarodějnický den“ – projektový den realizovaný napříč celou mateřskou školou; cílem 

bylo formou prožitkové učení dětem přiblížit fyzikální vlastnosti světa za pomoci 

každodenního, běžně dostupného materiálu používaného v domácnostech  

„Den čarodějů a čarodějnic“ – projektový den ve žluté třídě procvičující předškolní a 

pohybové dovednosti, byl spojen s opékáním vuřtů 

 

 

„Pirátský den“ - cílem bylo rozvíjení hrubé motoriky, lokomoce a celkových pohybových 

dovedností v přírodním terénu, pro dosažení cíle byla nutná spolupráce ve skupinách 
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„S Benem a Lottou na výletě v lese“ – projektový den realizovaný v modré třídě v rámci 

„Minimálního preventivního programu“; cílem bylo upozornit na nebezpečí alkoholu a 

návykových látek a předcházet jejich použití 

„Benův špatný den“ – projektový den realizovaný ve žluté třídě v rámci „Minimálního 

preventivního programu“, cílem bylo napomoci řešit skutečnou situaci, která se ve třídě 

stala, projekt měl napomoci i ostatním dětem chápat emoce druhých, opíral se o 

metodiku a pomůcky z Dobrého začátku 

 

NADSTANDARTNÍ AKTIVITY MŠ 

Letos se v plném proudu mohly rozvinout veškeré nadstandartní aktivity všech tříd. 

Všichni se vrhli do práce s chutí a nadšením, které se odráželo v pozitivní náladě a 

množství nápadů. 

Ve všech třídách je jednou z oblíbených aktivit bubnování. A to v prvé řadě u dětí, 

které tak mohou svou neutuchající energii vybít zajímavým způsobem. Pro učitelky je 

oblíbenou formou všestranného rozvíjení a zajímavou metodou výuky. V neposlední 

řadě je bubnování překvapením pro rodiče, při zjištění, že jejich „broučci“ zvládají hru 

na hudební nástroj. Nároky na formu a způsob hry se stupňují s věkem dětí. Přesto 

nadšení dětí je stále stejné. 

Další nadstandartní aktivitou ve třídě nejmenších je cvičení s prvky jógy. 

V letošním roce jsme změnili cvičební postup i prvky a již po 2 měsících si děti sami 

vyžadovali cvičení častěji než 1x týdně. S pomocí dětí jsme našli kompromis, jak si 

jednotlivé cviky mohou samy děti kdykoliv během dne zacvičit. Nad naše očekávání 

bylo zjištění, že veškeré prvky jsme zvládli s předstihem a mohli jsme přidat další. 

Zpětnou vazbou bylo pro nás zjištění od rodičů, kteří byli „nuceni“ cvičit sestavu 

Pozdrav Slunci – „HariOm“ doma. 

      
Bubnujeme celý rok                                    Cvičení s prvky jógy 

 

V Modré a žluté třídě se letos mohli vrátit k příjemné aktivitě, a to veselé pískání 

pro zdravé dýchání.  

Cílem jsou dechová cvičení s výukou základů hry na flétnu. Děti se seznámili také se 

svým prvním „opravdovým“ hudebním nástrojem a získali některé základní návyky při 
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hře na flétnu – správný postoj při hře, správné držení flétny, nasazení tónu, a naučili 

se hrát první 3 tóny a s nimi zahrát svou první písničku. Největší odměnou pro děti je 

závěrečné vystoupení před rodiči a zjištění, že pokud něco opravdu chceme, tak to 

zvládneme, a že i málo dokáže vykouzlit úsměv. 

 

         
 

Předškoláci se vrhli po hlavě do sborového zpěvu. Náš sbor Barvičky má u nás 

dlouhodobou tradici. Poctivé nacvičování a sestavování různých hudebních pásem 

nám letos sice ještě trochu hatila různá omezení kvůli nákaze Covid -19. Přesto se 

povedlo vystoupit na veřejnosti před radnicí. A aby práce dětí nepřišla vniveč, pořídili 

jsme videozáznam, který jsme následně posílali rodičům. 
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Komunitní činnost, aktivity mimo provozní dobu MŠ 

Odpolední 
školka nebo 
prodloužená 

doba MŠ 

Společné aktivity ve spolupráci MŠ a 
veřejnosti (komunity v okolí MŠ) 

Prázdninové 
aktivity v době 

uzavření MŠ 

1 
21 dětí 

čt 17 - pá 6,30 
hod. 

Spaní v MŠ 

ve spolupráci se ZŠ - "Halloween stezka 17 - 
19 hod., Návštěva kostela Sv.Jana Křtitele v 
Rochlici,, Návštěva IQlandie – modrá a žlutá 
třída,, Návštěva lesoparku Horka, Návštěva 
Mokřad u Jablonného v Podještědí - ČMELÁK 
– SPOLEČNOST PŘÁTEL PŘÍRODY  

NE 

 

Přehled akcí MŠ 

Hurá, letošní rok jsme se všichni mohli těšit na spoustu akcí bez omezení, která nás 

trápila poslední 2 roky. Proto se naše školka mohla proměnit ať už v divadlo nebo 

pohádkové prostředí či peklo, a další. Jedno všechny akce měly ale společné, a tím 

byl všudepřítomný smích a nadšení dětí, a nejen dětí. 

Mezi tradiční každoroční akce patří podzimní a jarní tvoření s rodiči. Ti tak 

mohou nakouknout pod pokličku, na chvíli zastavit čas a hlavně trávit čas se svými 

dětmi. Aby si rodiče užili co nejvíce času s dětmi, tak letos jsme klasickou formou 

uspořádali besídku ke Dni matek. A slzy pýchy tekly proudem.  

Vánoce probíhaly v tradičním duchu. Nechyběl Čertí den, Mikulášská nadílka, 

Vánoční nadílka i Vánoční poselství pro všechny rodiče a přátelé, které 

jednotlivé třídy natáčely. 

Na karneval se těšili všichni. A všichni se také zapojili. Kromě všech princezen, 

Karkulek, víl, rytířů a dalších postaviček na nás z kuchyně vykukovali celý den Bob a 

Bobek, kteří nám uvařili stejně dobře, jako naše skvělé paní kuchařky. 

Celým školním rokem nás provázely různé projektové dny. A to jak každoroční, 

Barevný týden, Ponožkový den, Čarodějnický den, tak i několik nových, které 

jak se zdá získají své pevné místo i v dalším roce, Po stopách lesních kamarádů, 

Z pohádky do pohádky, Pirátský den. 

No a čím uzavřít školní rok? No přeci oslavou Dne dětí a Rozloučením se školáky, 

kteří si vyzkoušeli spaní ve školce, a to bez maminek, jů. A protože to všichni 

zvládli, složili „školkovou maturitu“, prošli strašidelnou stezkou, zvládli si udělat 

palačinkovou svačinu, tak je můžeme poslat dál do školy.   

Na co se ale všechny děti těší již od podzimu? Na celodenní výlety. Letos jsme se 

„rozletěli“ různými směry. Nejmenší děti si udělali výlet vláčkem na poníky na Ranč 

v Údolí, starší děti „výletily“ na Hastrmanské stezce v Brništi, no a předškoláci 

jeli probudit spícího obra do lesoparku Horká. Všechny ale spojovalo jedno, 
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žádné spaní po obědě ve školce a spokojený návrat se spoustou zážitků a dárky zpět 

domů. 

Akcí, výletů, divadel, výstav bylo spousta. A všichni se těšíme, že ve stejném duchu 

se ponese i další rok.  

Přehled všech akcí MŠ 

Legenda: kulturní, environmentální, sportovní, výtvarné, ostatní 

 

 

 KULTURNÍ 

 Muzikantský rok – divadlo na MŠ 
 Abeceda slušného chování – divadlo na MŠ 

 Za Večerníčkem – knihovna Vesec 
 Čertí den + Mikulášská nadílka 
 Vánoční veselice s nadílkou 
 Den dětí s Honzou Krejčíkem 
 Přijďte k nám na návštěvu – Standa a Vanda – 

divadlo na MŠ 
 Anifilm 
 Karneval 

 

ENVIRONMENTÁLNÍ 

 Po stopách lesních kamarádů 
 Za kuřátky 
 Příběh neobyčejného semínka – Divizna 
 Zamykání lesa se skřítkem Tajchmánkem 

 

 

 

SPORTOVNÍ 

 Sportovní odpoledne s tatínky 
 Celodenní výlety – Ranč v Údolí, Obr Máza, 

Hastrmanská stezka 
 Pirátský den 
 Výlet na libereckou Výšinu 
 Soutěžní dopoledne ke Dni dětí 

 

VÝTVARNÉ 

 Velikonoce očima dětí 
 Výstava betlémů 
 Podzimní a jarní tvoření s rodiči 

 

 

 

OSTATNÍ 

 Barevný týden 
 Ponožkový den 

 Vystoupení sboru Barvičky 
 Návštěva ZŠ 
 Vánoční a jarní focení dětí na MŠ 
 Dopravní hřiště 
 Vesmírný zvěřinec – IQ Landia 

 Rej čarodějů a čarodějnic 

S našimi školáky jsme se rozloučily tradičně i formou tabla. 
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Tablo školáků: 

 

S červenou třídou se loučili i naši nejmenší. Symbolicky „letí“ do modré třídy v 1. 

patře.  

Tablo červené třídy: 

 

 

Fotogalerie: 
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                  Zamykání lesa               Dýňování 

 

             
Barevný týden – modrý den                             Boudo, budko… 

 

    
Vanda a Standa                 Muzikantský rok 

 

 
Čertí den – MT 
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Anifilm- MT       Výstava betlémů- ČT 

 
Výstava Betlémů v kostele v Rochlici 

                       

 

    
Den čertíků a andílků 
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  Vánoce 

 

     
Karneval 

           
Večerníček v knihovně             Za kuřátky 
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        Ponožkový den    Malí olympionici  Pirátský den 

 

          
 Čarodějnická škola                    Den dětí s Honzou Krejčíkem 

      
            Dětské dopravní hřiště  Výlet na Libereckou Výšinu                       
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Den dětí – ŽT a MT 

 

Celodenní školní výlet jednotlivých tříd: 

      
Brniště- Hastrmanská stezka – MT  Lesopark Horka – obr Máza 

 

 

 

 
Ranč v Údolí 
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Čarodějný den    Zamykání lesa se skřítkem Podzimníčkem 

Závěry z projektů jednotlivých tříd 

Letošní rok jsme si mohli všichni užít naplno. Proto jsme se všichni s vervou pustili do 

oblíbených celoročních projektů. Nezapomněli jsme zapojit nejen děti, ale také rodiče 

a vlastně všechny, kteří měli chuť. 

Letošní celoroční projekty tříd byly tyto: 

ČERVENÁ TŘÍDA: 

1) ČTEME SE STONOŽKOU ANEŽKOU  

Každoroční nenáročný projekt zaměřený na rozvíjení předčtenářských dovedností 

dětí, je především motivační. Účast na tomto projektu je vždy 100%, protože 

vynaložené úsilí ze strany rodin je vlastně minimální a odměna veliká.  

        2)  DĚTI DĚTEM 

Již druhým rokem třída nejmenších dětí spolupracuje s Mateřskou školou z Francovy 

Lhoty a projekt patří mezi nejoblíbenější. Vzájemná sounáležitost a empatie se 

přenáší i na všechny ostatní zaměstnance. Děti s velkou radostí a očekáváním 

vyhlížejí vždy pošťáka a rádi vymýšlejí dopisy a dárečky pro kamarády.  

        3)  KNOFLÍKY STONOŽKY ANEŽKY 

Letos jsme mohli plně rozvinout spolupráci s rodinami. Což nám umožnil i tento 

projekt, kdy se rodiny aktivně podílely na vytváření atmosféry třídy. I když je tento 

projekt soutěžní, a zdravá soutěživost byla mezi rodiči znát, tak vlastně vyhráli 

všichni. Protože všichni v sobě objevili kus kreativity a dětské bezprostřednosti.  
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Knoflíky Stonožky Anežky                         Čteme se Stonožkou Anežkou 

 

 

MODRÁ TŘÍDA 

1) SE SOKOLEM DO ŽIVOTA ANEB SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE 

ZVÍŘÁTKY 

Není větší radosti pro děti než skákat, lézt, běhat a neustále se hýbat. Tohle všechno 

nám tento projekt umožňuje. Ač se jedná o řízené aktivity pro rozvíjení pohybových 

dovedností, tak děti tyto aktivity milují. Výhodou projektu je, že se dá praktikovat 

jako indorová i outdorová aktivita. A kromě radosti z pohybu si děti na závěr roku 

odnesly i drobné upomínkové předměty, medaile a diplomy, které do tohoto věnovala 

Česká obec Sokolská.  

MODRÁSKOVÉ SI PÍŠOU S BERUŠKAMI 

Letos jsme navázali na projekt Děti dětem, který děti znají již z Červené třídy. Cílem 

komunikace bylo více zapojit děti a umět vyjádřit své myšlenky tak, aby byly 

srozumitelné. Umět pochopit formu dopisu, její náležitosti. Bližší seznámení 

s elektronickou formou, kdy děti diktovaly email místo dopisu, natáčeli video. Stejně 

jako loni i letos děti kamarádům vyráběli drobné upomínkové předměty. A hlavním 

cílem bylo především dobrý pocit a nezištnost. 

2) S MAMINKOU, S TATÍNKEM Z POHÁDKY DO POHÁDKY 

A aby i rodiče měli pocit, že jsou součástí třídy. Tak jsme vymysleli projekt, který 

aktivně zapojuje všechny členy rodiny. Každý měsíc se nesl v duchu jedné klasické 

české pohádky, na kterou navazovaly úkoly, za které rodiny sbíraly „knížečky“.  Velmi 

dobrý pocit jsme měly z toho, s jakou chutí se rodiče vrhli do plnění úkolů, a to i 

zpětně, pokud dítě chybělo. Odměnou pro všechny byly na konci roku veselé záložky 

do knížky, které mají vlastně motivační význam. Vítězná rodina získala krásnou 

pohádkovou knížku. 

3) V ŘÍŠI VEVEREK 

Nový projekt třídy úzce souvisí se ŠVP PV a vlastně rozvíjí environmentální myšlení 

dětí. Formou prožitkového učení děti vnímali všemi smysly koloběh života, jeho 
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význam pro člověka. Vytvářeli si vztah k přírodnímu bohatství a povědomí o jeho 

ochraně. A protože se o vybraný kousek přírody krásně starali odměnou jim bylo 

nalezení kouzelných putovních kamínků. 

       
Z pohádky do pohádky                       V říši veverek 

 

 

ŽLUTÁ TŘÍDA: 

1) NAVLÉKÁME KORÁLKY PRO STONOŽKU ANEŽKU 

Tento projekt si klade za cíl vytvořit základy kladného vtahu ke knihám a čtení, je 

založen na spolupráci dětí, rodičů a MŠ. 1x měsíčně děti s rodiči plnili úkol s literární 

tématikou, často byl úkol doplněn kresbou. Projekt si děti brzy oblíbily a pokud byly 

nemocné či z jiného důvodu nepřítomné, snažily se úkol dodatečně splnit. Projekt 

také připravoval děti na vstup do školy. Měly možnost si během plnění jednotlivých 

úkolů uvědomit, že sice jsou už velcí a leccos zvládnou, ale bez opory rodičů se 

neobejdou. Účast v projektu byla velmi vysoká. Většina dětí splnila všechny úkoly 

(někteří je plnili i dodatečně dle domluvy), jen 4 děti se zapojili s rodiči jen částečně. 
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2) SE SOKOLEM DO ŽIVOTA ANEBO SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE 

ZVÍŘÁTKY 

Do tohoto projektu jsme se zapojily už poněkolikáté, protože u dětí se těší velké 

oblibě. Všechna zvířátka děti dobře znají a při všech cvičeních chtějí vědět, které 

zvířátko jim úkol „dává“. Samolepky, které si děti samy nalepují do sešitku, jsou 

velmi motivující. Letos bylo cvičení doplněno ještě o sešitek s úkoly pro předškoláky. 

I ten si u dětí brzy získal oblibu. Jednalo se o úkoly grafomotorické, o úkoly cvičící 

zrakovou percepci, předmatematické představy apod. 

   

Cvičíme se Sokolem        Lepíme nálepky do sešitku Sokola 
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       3)  VÝLET DO KRAJINY SLOV 

Tento projekt vychází z metodiky J. B. Elkonina. Cílem je trénink jazykových 

schopností u dětí, přesněji rozvoj fonematického uvědomování. Děti jsou při plnění 

úkolů motivovány příběhem o království „Krajina slov“, kterému vládne královna 

Grafie a má své pomocníky Mistra Slabiku, Mistra Délku a další, se kterými se děti 

postupně seznamují. Cvičení probíhali nepravidelně,  individuálně i skupinově. 

Výsledky jsou u dětí poměrně rozdílné. 

     

Komunikace se zákonnými zástupci 

Držitel 
značky 
Rodiče 
vítáni 
*) A/N 

Besedy pro 
rodiče A/N 

Ukázka 
činností 

pro rodiče 
A/N 

Zapojení 
rodičů do 

výuky A/N 

Zapojení 
rodičů do 
práce na 

rozvojových 
plánech A/N 

Jiné (max 3 
příklady 

realizované v 
daném roce) 

NE 

ANO 
Schůzky pro 

rodiče 
předškoláků 
se zástupci 

školy 

ANO 
(formou 
nahrávek 
vánočního 

pásma 
zasílaných 

ANO 
(formou 

celoročních 
projektů, 

zapojení rodičů 
do pomoci 

s organizací při 

NE 

Podzimní a 
jarní tvoření 
pro rodiče a 
děti 
Individuální 
schůzky s 
rodiči dle 
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přes 
úschovnu) 
Vystoupení 
dětí ke Dni 

matek 

různých akcích 
pro děti) 

potřeby 
vyplnění 
dotazníků 
spokojenosti - 
zpětná vazba 
za účasti 
rodičů 

 

Komunikace se zákonnými zástupci 

 

Spolupráce s rodiči 

 

Je velmi dobrá, rodiče jsou vstřícní a otevření komunikaci s učitelkami, většina z nich 

se o „dění“ v MŠ zajímá.  

 

Spolupracujeme těmito způsoby: 

 Denně komunikujeme osobně při předávání dětí. Pokud rodiče cítí potřebu 
projednat nějakou záležitost, na kterou potřebují delší čas a soukromí, mohou 
si domluvit schůzku s učitelkou, ředitelkou MŠ či hospodářkou. 

 Jsou informování prostřednictvím nástěnek v šatnách barevně odlišených pro 
každou třídu. Zde mají podrobné informace o chystaných akcích, najdou zde 
také jídelníček a aktuální informace o tématu, kterému se právě věnujeme 
(např. básně a písně, které procvičujeme, hry atp.). 

 Také prostřednictvím webových stránek. Zde mohou shlédnout fota 
z jednotlivých akcí 

 Využívají nabízené akce pro děti, které doplňují vzdělávací program (návštěva 
divadelních představení, knihovny, akcí a programů ekologických center) 

 Účastní se společných akcí, které MŠ pořádá. 
 

Letos to byly tyto akce: 

Podzimní tvoření na zahradě MŠ 

Putování se strašidýlkem Emílkem v odpoledních hodinách (ve spolupráci se ZŠ 

v rámci Férových škol – viz. Výchovně vzdělávací proces, Spolupráce se ZŠ, 

Férové školy II. 

Jarní tvoření s velikonoční tématikou 

Slavnost pro maminky k jejich svátku 

Sportovní odpoledne pro tatínky k jejich svátku (ČT) 
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Fotogalerie: 

   

 

Podzimní tvoření – ŽT    Velikonoční tvoření – ŽT 

          

Podzimní tvoření – MT    Velikonoční tvoření - ČT 
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Podzimní tvoření – ČT    Velikonoční tvoření – MT 

 

  Tradiční vánoční slavnost pro rodiče jsme musely z důvodu opatření kvůli Covid-19 

zrušit a opět jsme pro rodiče secvičené pásmo nahrály a poslaly v elektronické podobě. 

 

 

 Rodiče jsou také zapojeni do celoročních projektů jednotlivých tříd. Podrobnější 
informace viz. 5. Školní klima.
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Další formy spolupráce rodiči: 

 Zajišťují drobné opravy koloběžek, odrážedel. 
 Pomáhají se zahradnickými pracemi např. ořezem keřů. 

 Pomáhají s organizací při různých akcích např. při organizaci Dětského dne, 
účastní se jako doprovod při školních výletech. 

 Pomáhají nám s prezentací MŠ na veřejnosti, např. pomoc s odvozem krojů, 
nástrojů a rekvizit na různá vystoupení sboru. 

 Pomáhají drobnými materiálními dary – přinášejí reklamní předměty, drobné 
dárky, cukrovinky, papíry na kreslení. 

 Pomáhají nám s přípravami na různé akce (s přípravou masek na karneval, s 
oblečením na jednotlivé dny „barevného týdne“, pečou „dobroty“ pro různé 
příležitosti – oslavy aj., podílejí se také na předvánoční výzdobě třídy. 

 Netradiční spolupráce – umožňují dětem poznávat hospodářská zvířata – 
pozvání na statek, ukázka mláďat. 

 

   
 
 

Podpora společného vzdělávání a dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami  

Děti se SVP 
Aktivity určené pro 

mimořádně nadané žáky 
realizované v daném školním 

roce (max 5 příkladů) 
Celkem 

Z toho 
odlišné kulturní 
prostředí nebo 

životní podmínky 

Skupinová 
integrace 

(speciální třídy) 

0 0 
0 tříd 
0 dětí 

účast v pěveckém sboru 
účast na výtvarných výstavách a 
soutěžích 
celé Česko čte dětem 
projektové dny ve vzdělávání 
aktivní zapojení do zájmových 
aktivit školy 
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6. Údaje o počtu žáků (dětí, studentů, …)   

Kapacita školy a její naplněnost 

Kapacita Naplněnost v % 
Počet tříd Počet dětí 

běžné třídy spec. třídy běžné třídy spec. třídy 

75 92,00 3 0 69 0 

Od listopadu 2021 – počet dětí 71 

Od ledna 2022 – počet dětí 72 – až do konce školního roku 

Charakteristika dětí dle trvalého bydliště 

Bydliště 
Liberec 
(počet) 

Bydliště MO 
Vratislavice (počet) 

Bydliště mimo Liberec (počet) + uvést 
5 obcí s nejvyšším výskytem dětí v MŠ 

68 0 
1 

Šimonovice 

Charakteristika dětí dle věku 

Počet dětí s 
odkladem ŠD 

Počet dětí v posledním roce 
před zahájením ŠD, 5 letí (k 

30.9.) 

4 letí (k 
30.9.) 

3 letí (k 
30.9.) 

mladší 
3 let 

2 24 21 21 1 
 

7. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání   

Počty vážnějších výchovných problémů, které musely být v průběhu roku 
řešeny pohovory ředitele s rodiči popř. v součinnosti s OSPOD 

Pohovory s rodiči 
Problémy řešené v součinnosti s 

OSPOD 

Počet 
Nejčastěji řešené 

problémy 
Počet Nejčastěji řešené problémy 

0 0 0 0 

Zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání 

Celkový počet přijatých 

žádostí do MŠ (započítat 

i ty co byly v průběhu 

školního roku 

Počet rozhodnutí o 

přijetí (započítat i ty co 

byly individuálně v 

průběhu roku) 

Počet 

rozhodnutí o 

nepřijetí 

Počet dětí, které 

nastoupily do MŠ v 

budoucím školním 

roce (1. 9.) 

60 24 9 21 

mailto:ms29.lbc@volny.cz


64 
 

 Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace 

463 12 Liberec 25, tel. 485 130 004, e-mail: ms29.lbc@volny.cz, 

http://www.msjermanicka.cz 

 

8. Mimorozpočtové zdroje a úspěšnost    
v grantech a dotacích       

Počty podaných a z toho podpořených žádostí o granty a dotace (v 

daném školním roce) 

SML Kraj EU žadatel EU partner Nadace a jiné 

podané podpoř. podané podpoř. podané podpoř. podané podpoř. podané podpoř. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spoluúčast rodičů (tzv. hrazené aktivity) 

Stravné, školné, zájmové kroužky (ZK), pobyty v přírodě zimní nebo letní, kulturní představení, výlety apod. 
Kritérium ukazuje orientační spoluúčast rodičů dítěte v dané mateřské škole. 

 1. Školné 

 2. Stravné/ měsíc 

 3. ZK Ø Kč/rok 

 4. Pobyty v přírodě/ rok 

 5. Příspěvek na SRPŠ – Spolek rodičů Kč/rok 

 6. Kulturní akce, výlety, exkurze a jiné aktivity (Ø Kč/rok) 

Předškoláci - děti v posledním roce před zahájením 
školní docházky 

Ostatní děti 

2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

780 0 0 0 230 700 780 0 0 0 250 

 

9. Údaje o řízení a dalších záměrech, 
zhodnocení, závěr    

 

Údaje o řízení MŠ 

Realizace hlavních úkolů stanovených mateřskou školou pro školní rok 

2021/2022 

V letošním školním roce, oproti loňskému, jsme mohli uskutečnit převážnou část 

naplánovaných aktivit a to zejména v druhém pololetí, kdy již pandemická situace 

byla pro akce příznivá. 

První pololetí ještě byl poznamenán pandemií coronaviru covid-19 a proto byl kladen 

důraz na zvýšenou hygienu a omezený počet rodičů v šatnách. 

Vánoční besídky byly pro rodiče zajištěny elektronickou formou. 

 Ve všech třídách úspěšně pokračovaly a drobnými dárky a diplomy byly na 

konci školního roku ukončeny všechny projekty, které si učitelky naplánovaly 
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 Úspěšně byl v 10/2021 zakončen celoškolní projekt „Šablony II“ 

 Vedení školy podporovalo profesní růst všech pedagogů a snažilo se vždy vyjít 

vstříc jejich požadavkům, které se týkaly předškolního vzdělávání 

 Všechny učitelky se účastnily různých školení a webinářů, kde si prohlubovaly 

znalosti v oblastech polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské 

pregramotnosti aj. 

 Všechny poznatky i materiály ze školení byly dány k dispozici všem kolegyním 

 Během celého školního roku proběhlo několik projektových dnů ve školce i 

mimo ní – např. v MŠ - „Ponožkový den“ - ČT a mimo ní „Stonožka Anežka 

malá výzkumnice – Mokřady“- předškoláci 

 Nadále jsme pokračovali i v nastavené „ZDRAVÉ ŠKOLNÍ JÍDELNĚ“ 

 Obnovili jsme osobní setkávání s rodiči – podzimní tvoření v 1. pololetí 

probíhaly ještě mimo MŠ na školní zahradě, ale jarní tvoření a besídky ke Dni 

matek proběhly již standardně v jednotlivých třídách.  

 S rodiči jsme také rozšířili spolupráci ve zdravém stravování, kdy nám poskytli 

nové recepty např. na zdravé cukroví atd. 

 Podařilo se nám rodiče více zainteresovat do dění v MŠ – pomoc maminek při 

celodenním výletě, výpomoc ke Dni dětí, odpolední výlet s tatínky pod Ještěd  

 Učitelky se každý měsíc aktivně podílely na zpracování podkladů pro webové 

stránky a pravidelně je aktualizovaly 

 Dvě učitelky se i nadále účastnily projektu „Férové školy“, do kterých zapojily i 

další kolegyně  

 Všechny učitelky si vzájemnými hospitacemi předávaly znalosti a poznatky ve 

vzdělávání dětí 

 Děti z MT a ŽT měli možnost se účastnit soutěží v oblasti výtvarné výchovy a 

výstav na liberecké radnici (Velikonoce a Vánoce očima dětí) 

 Úspěšně jsme zakončili Soutěž s panem Popelou – ve sběru papíru naše MŠ 

obsadila dvě 4. místa a to za sběr podle průměru žáka a za sběr podle 

celkového množství. Kromě finančního posílení rozpočtu MŠ, dostaly všechny 

děti za umístění dárky a upomínkové předměty 

 Děti ze sboru „Barvičky“ s nacvičeným pásmem písní zazpívaly nejen rodičům 

2x před libereckou radnicí 

 Podařilo se nám vytvořit ve škole takové klima, aby se v naší škole líbilo nejen 

dětem, ale i rodičům a aby se k nám rádi vraceli např. se sourozenci 

 V květnu proběhl zápis nových dětí a zjistili jsme, že u většiny žádostí byla 

naše MŠ na prvním místě 

 Spolupracovali jsme se SOŠ Pedagogickou Liberec při zajišťování praxe 

studentů v rámci přípravy na jejich povolání 

 Spolupráce se ZŠ probíhala v rámci „Férových škol“ při společných akcích – 

stopovaná atd 

 Spolupráce s MML: 

9/2021   - oprava části střechy nad pavilonem A a B 
11/2021 – provizorní oprava střechy v důsledku protečení do MT 
1/2022   - oprava elektrického otvírání dveří pavilonu C – výměna zámku 
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5/2022   - výměna písku ve dvou pískovištích na školní zahradě 
5/2022   - arboristická úprava keřů a živých plotů a prořez dřevin v objektu MŠ 
Likvidace vos – pavilon A –1. patro u okna směrem ze zahrady 

 
 Evaluační a autoevaluační systém je vytvořen v ŠVP PV a je plněn podle 

zadání 

 

Údaje o dalších záměrech MŠ 

 Nadále budeme pokračovat v projektech ve všech třídách, popřípadě je 

doplníme o další  

 V příštím školním roce bychom se chtěli registrovat do „Nových šablon“ – 

Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I- OP JAK - Cíl výzvy: 

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání 
pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, 
vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a 
podpory zavádění inovativních metod výuky.  

 Uvedení nově přijatých učitelek do praxe, předání poznatků k práci s interakt. 

tabulí a prací s včelkou BEE BOT – vzájemné hospitace a náslech u kolegyněk 

 Budeme se také i nadále vzdělávat samostudiem – internet, časopisy, účastí 

na školeních a webinářích a tím zvyšovat svůj pedagogický potenciál 

 Prohlubovat nový způsob vzdělávání – distanční vzdělávání – v případě 

uzavření MŠ  

 Plánujeme další projektové dny ve škole i mimo ní 

 Budeme i nadále pokračovat v zavedené „ZDRAVÉ ŠKOLNÍ JÍDELNĚ“ 

 Zachovat pravidelné setkávání s rodiči a udržet si vysoký standard při 

spolupráci s nimi 

 Chceme se účastnit různých soutěží – ve zpěvu i ve výtvarných dovednostech¨ 

 Nadále budeme v rámci spolupráce s rodiči sbírat papír a účastnit se Soutěže 

s panem Popelou 

 Stále budovat a posilovat pozitivní klima ve škole, loajalitu ke škole a k jejímu 

vedení 

 Zdokonalovat se (u pedagogů) v IT a v práci na PC 

 Budeme pokračovat v nastavené spolupráci se SOŠ pedagogickou Liberec – 

pomoc při přípravě studentů na budoucí povolání 

 Hledat nové varianty řešení k dosažení společné vize – programy, akce, 

činnosti, schopnost otevřené diskuze, návrhy změn 

 Pokračovat ve spolupráci s MML při údržbě budovy 

o Plánujme malování pav. C + B 

o Opravu stropu v mandlovně – opadávání omítky a praskání 

o Nátěr prosvětlené střešní části v pavilonu B – světlík 

o Oprava schodišť před vchody do MŠ 

o Oprava oplocení školní zahrady 

o Pravidelné sekání zahrady + ořez keřů 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti 
provedené ČŠI a výsledcích dalších kontrol 

provedených v daném školním roce  
 

ČŠI Zřizovatel KÚLK Hygiena Hasiči 
Inspekce 

práce 
Jiné - 
kdo 

Jiné - 
hodnocení 

0 0 0 0 0 0  0 

1 – bez nedostatků 
2 – drobné nedostatky odstraněny na místě 

3 – nedostatky zaznamenané do protokolu, ke kterým bylo nutné přijmout opatření 
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11. Základní údaje o hospodaření školy/zařízení     
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