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Charakteristika školy, profilace školy.
Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo mateřskou školu 54 dětí. Všem žádostem o přijetí
bylo vyhověno.
Pracovali jsme podle našeho ŠVP „Pozoruhodný svět“. Třídní vzdělávací programy byly
doplňovány o tzv. Konkretizované očekávané výstupy. Program v I. třídě mladších dětí jsme tématicky
motivovali maňáskem štěňátkem s názvem "Ze života štěňátka a jeho kamarádů", třídní program II.
třídy byl provázen známými postavičkami "Bolkem a Lolkem". Školní vzdělávací program vychází
z dokumentu pro institucionální předškolní výchovu a vzdělávání z Rámcového programu pro
předškolní vzdělávání (dle RVP PV, č.j. 32 405/2004 -22). Vzdělávací proces jsme zkvalitňovali o
nově získané poznatky z literatury a dalšího vzdělávání pedagogických pracovnic.
V mateřské škole jsme se tradičně zaměřovali na ekologickou výchovu. Máme zpracovaný
vlastní ekologický program. V průběhu školního roku nás dvakrát navštívila s interaktivními
ekologickými programy lektorka Lenka Hronešová z centra Sever Hradec Králové. Děti získávaly
v průběhu roku mnoho poznatků z oblasti péče o životní prostředí, učily se pečovat o přírodu,
neubližovat živým tvorům a starat se o pořádek i v okolí mateřské školy. Po celý školní rok jsme se
učili třídit odpad. Uspořádali jsme s rodiči sběrné akce starého papíru ( podzim 2015 a jaro 2016).
Rodiče se zapojili v září a říjnu do sběru kaštanů. Finanční prostředky z těchto aktivit byly použity na
úhradu dárků k vánocům a na výdaje při akcích pro děti. V březnu nás navštívila Ing. Alena Smolíková
a pejsky. Její program byl zaměřen na vystoupení člověka se psem na hudební doprovod. Pejsci
poslouchali svoji "paničku" na slovo a bylo úžasné sledovat tuto nádhernou komunikaci člověka se
psem.
Učitelka Pavla Novotná v oblasti logopedické prevence opět i v tomto školním roce navázala
spolupráci s rodiči dětí ,které mají vadnou výslovnost a zařazovala častá průpravná artikulační cvičení.
Rodiče nadále navštěvovali s dítětem specializovanou péči logopeda a učitelka pracovala dle
doporučení odborníka na tuto oblast.
I v letošním školním roce jsme zařadili plaveckou výuku v Hořicích, které se zúčastnilo 20
dětí. Předškoláci se seznamovaly s technikami, které vedou ke správnému plaveckému způsobu. Měli
jsme štěstí na velmi dobré plavecké instruktorky, které to s dětmi uměly a naučily je hravou formou
mnoho nových pohybových dovedností potřebných k nácviku plavání.
Velmi dobrá spolupráce pokračovala s místní základní školou, která se uskutečňovala formou
návštěv. Celkem se uskutečnily tři návštěvy dětí předškolního věku v první třídě ZŠ (14.1.,18.4. a 13.6.
2016). Jejich náplní bylo seznámení se školním prostředím, plnění různých úkolů z oblasti
grafomotoriky, sluchové přípravy a matematických představ.
Ve školní roce jsme připravili s dětmi dva programy vystoupení na akci SPOZ při Obecním
úřadě „Vítání občánků do života“ ( 4.10. 2015 a 15.5.2016).
Začátkem května nejstarší děti vystoupily na "Májích 2016". Předškoláci pohybově ztvárnili
zvířecí postavičky na skladbu "Starý farmář farmu měl".
Mimo ŠVP jsme opět zařadili 1x týdně v odpoledních hodinách sportovní aktivitu judo,
externí trenér z SKP Judo Nový Bydžov pan Jaroslav Hnát rozvíjel u docházejících dětí základní
pohybové dovednosti ve sportovních aktivitách připravujících k tomuto sportu.
Učitelky v průběhu školního roku zapojovaly děti dle jejich zájmu do tanečně pohybové
aktivity „Taneček“. Tuto zájmovou aktivitu, která se uskutečňovala jednou týdně v odpoledních
hodinách, navštěvovala hlavně děvčata.
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Údaje o přijímacím řízení
Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo mateřskou školu celkem 54 dětí. Z tohoto počtu 25
dívek a 29 chlapců. Všechny žádosti o umístění dětí do mateřské školy byly kladně vyřízeny.

Údaje o zaměstnancích školy
Soňa Balážová - ředitelka školy, 33 let pedagogické praxe v MŠ
kvalifikace: - SPgŠ Nová Paka,
- Speciální pedagogika volného času - Litomyšl

Pavla Novotná - učitelka, 23 let praxe v MŠ
kvalifikace : SPgŠ Litomyšl

Bc. Jana Pelantová - učitelka , 5 let praxe v MŠ
kvalifikace: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta – Učitelství pro MŠ

Ivana Šádková – učitelka
celková pedagogická praxe – 31 let v MŠ
kvalifikace : SPgŠ Nová Paka

Eliška Loudová - školnice, 18 let pracuje v mateřské škole
kvalifikace: odborné učiliště ( tkadlena, kadeřnice)

Iveta Vaníčková – vedoucí ŠJ, hlavní kuchařka, 4 roky praxe v ŠJ MŠ Nepolisy
kvalifikace: SOŠ a SOU Nový Bydžov, obor kuchař

Marie Ronešová – pomocná kuchařka, 27 let praxe ve školní jídelně
kvalifikace: odborné učiliště ( tkadlena)

Naděžda Semencová – pomocná kuchařka, 5 let praxe v ŠJ
kvalifikace: Integrovaná střední škola Hořice, obor obchodní

Lucie Vejvodová – účetní ( zaměstnanec od 1.1.2010 ) náš zaměstnanec 7,5 let
kvalifikace: Hotelová a státní jazyková škola Poděbrady

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČSI
Inpekční činnost se v tomto školním roce neuskutečnila.
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Mimoškolní aktivita, akce školy, slavnosti
♦

Mateřská škola se již tradičně zapojila do sběru kaštanů ( září-říjen 2015)

♦

Sběr papíru ve spolupráci s rodiči – Ekologická výchova ( podzim 2015, jaro 2016 )

♦

Plavecká výuka v Hořicích ( 24.2. – 27.4.2016 )

♦

Ekologické programy: Krtek a Jaro

( 12.4.2016)

Se včelkou Bětkou do včelína (21.6.2016)
zajišťovala lektorka Bc. Lenka Hronešová z ekologického centra Sever Hradec Králové
♦

Vítání občánků do života – 2 vystoupení dětí z MŠ na OÚ v Nepolisech.
( 4.10.2015,15.5.2016)

♦

Viděli jsme mnoho divadelních představení a poskytovali dětem mnoho příležitostí k vytváření
estetického vztahu ke kultuře a umění, která se uskutečňovala hlavně v prostorách MŠ :
- O Smolíčkovi ( 24.9.2015)
- Muzikohraní ( 29.9.2015)
- Jak Matěj vysvobodil vítr ( 23.10.2015)
- Houbařská pohádka

(2.11.2015 )

- Putování za Betlémskou hvězdou ( 25.11.2015 )
- Jak se pejsek a kočička chystají na Vánoce ( 14.12.2015)
- Princezna žabka

(18.1.2016 )

- O statečné Hildě a pyšném Hákonovi ( 12.2.2016 )
- O Sněhurce (29.2.2016)
- Tančící psi - dogdancing

(15.3.2016 )

- U nás v Broučkově ( 5.4.2016)
- Jejda, strašidýlka ( 28.4.2016)
- O cvrčkovi, dobrodružství z louky ( 16.5.2016)
- Zvířátka a loupežníci ( 26.5.2016)
- Perníková chaloupka ( 16.6.2016 )
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♦

V sobotu 3. října 2015 jsme se sešli na hřišti TJ Sokol na tradiční Drakiádě. Počasí bylo nádherné,
naštěstí bylo větrno, a tak se papíroví draci vznášeli vysoko nad vesnicí.

♦

Ve čtvrtek 8. října 2015 jsme uspořádali podzimní dílnu a vyráběli "Podzimní dekoraci" z
přírodnin.

♦

Dne 27. října 2015 jsme pořádali „Halloween – svátek duchů“. V den strašidélek a duchů. Na
stanovištích na děti čekaly zajímavé soutěže a v další části programu byla diskotéka na
"strašidelnou" hudbu.

♦

Dne 3. prosince 2015 bylo v mateřské škole veselo, některé děti se proměnily do postav pekelníků
a nebo naopak andílků. Po soutěžích k nám přišli na návštěvu Mikuláš s Luciferem a přinesli
dětem nadílku.

♦

Dne 9. prosince 2015 si rodiče s dětmi vyrobili "vánoční stromeček" z květináčků, drátků,
dekorativního papíru, vlny a kávy. I když vyrábění bylo časově náročné, všichni to nakonec zvládli
a kolem drátkových stromečků se příjemně rozvoněla zrnková káva.
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♦

Vánoční besídky s bohatým programem se uskutečnily ve dnech 15. 12 a 17.12.2015. Děti se
naučily a přednesly mnoho vánočních veršů, zdramatizovaných básní a zazpívaly vánoční písně.
K prohlédnutí byly i vánočně vyzdobené prostory.

♦

Dne 3. března 2016 jsme navštívili místní knihovnu. Děti si knížky prohlížely a učily se s nimi
správně zacházet a půjčovat si je navzájem mezi sebou.

♦

Koncem března 2016 jsme odpoledne s rodiči a dětmi v rámci „velikonoční dílny“ vytvořili
velikonoční věneček, který jsme ozdobili mechem a drobnými přízdobami.

♦

Dne 22. dubna 2016 jsme oslavili svátek Země plněním nejrůznějších úkolů na stanovištích, které
jsme pro ně připravili v okolí mateřské školy.

♦

Koncem dubna 2016 jsme zorganizovali „Slet čarodějnic a čarodějů“ v mateřské škole. Z důvodu
deštivého počasí jsme "slet" uspořádali jen v prostorách mateřské školy. V průběhu akce děti
plnily úkoly , které nakonec všichni zvládli a dostali zasloužené odměny.

♦

Začátkem května nejstarší děti vystoupily na "Májích 2016". Předškoláci pohybově ztvárnili
domácí zvířátka a Michal Sejkora farmáře na skladbu "Starý farmář farmu měl". Podle ohlasů
diváků se jejich vystoupení líbilo.

♦

V druhém květnovém týdnu ve dnech 9. a 10. května 2016 jsme si připomínali svátek maminek.
Na slavnostní vystoupení jsme se pečlivě připravovali a přítomné jistě potěšili pásmem básní a
písní. Děti předaly maminkám vyrobená přáníčka.

6

♦

V tomto školním roce 2015/2016 se uskutečnily tři návštěvy předškoláků v první třídě ve dnech
14. ledna,18. dubna a 13. června 2016. Jejich náplní bylo seznámení se školním prostředím a
plnění různých úkolů z oblasti grafomotoriky, sluchové přípravy a matematických představ.
Programy pro děti připravovala učitelka Mgr. Marcela Drahorádová.

♦

Dne 25.května 2016 jsme připravili akci pro rodiče a děti ke Dni dětí s názvem "Pojďte s námi za
zvířátky do pohádky". Mnoho dětí se přestrojilo do kostýmů nejrůznějších zvířátek a pustilo se do
soutěžení na pohádkových stanovištích. Pan Vosáhlo ze Zadražan majitel jezdeckého klubu JK
Izabel nás postupně svezl s koníky kolem rybníka a mateřské školy. Děti za odměnu získaly
bublifuky a sladké odměny.

♦

Dne 8. června 2016 jsme se s nejstaršími dětmi zúčastnili Sportovních her mateřských škol v
Novém Bydžově, které pořádala Mateřská škola Fr. Palackého Nový Bydžov. Z celkového počtu
10 mateřských škol jsme obsadili krásné 5. místo. Ze všech jednotlivců ( 100 dětí) obsadil 3. místo
náš předškolák Michal Sejkora. Blahopřejeme!

♦

Dne 9. června 2016 jsme se vydali na výlet směrem hrad Kost, nacházející se v srdci Českého ráje.
Zhlédli jsme divadelní představení "Princezna a drak" a dále si prohlédli alchymickou dílnu.

♦

Dne 14. června 2016 jsme se sešli na hřišti TJ Sokol Nepolisy na 10. ročníku fotbalové turnaje
v malé kopané. Akce se zúčastnilo i s naší mateřskou školou 8 družstev. Zvítězili malí fotbalisti z
MŠ Sluníčko z Nového Bydžova a naše mateřská škola se umístila na pěkném 4. místě.

♦

Dne 22. června 2016 jsme s dětmi z II. třídy navštívili nedaleký zábavný park "Fajnpark". Cestu do
parku jsme absolvovali pěšky a nazpátek jsme jeli místním linkovým spojem. Moc se nám tam
líbilo a vyzkoušeli jme mnoho atrakcí. Velmi se nám líbilo ve "Zvířátkově", tam jsme si pohladili
roztomilé kozičky a prohlédli zblízka lamy. Velmi se dětem také líbily dinosauři, exponáty těchto
vyhynulých zvířat měly skutečnou velikost.

♦

Slavnostní rozloučení s nejstaršími dětmi se uskutečnilo za přítomnosti starosty obce pana Ing.
D.Šustra, referentky A.Chaloupkové a rodičů v závěru školního roku dne 23 června 2016.
Slavnosti se zúčastnili rodiče, mladší děti předaly starším kamarádům dárky a samozřejmě i od
pana starosty a učitelek děti obdržely mnoho upomínkových předmětů. Do ZŠ odchází po letních
prázdninách 17 dětí.
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Vzdělávání pedagogických pracovnic :
Samostudium

P. Novotná
Bc. Jana Pelantová
S.Balážová
I.Šádková
Celkem

Počet dnů
1
1
1
1
4

Samostudium
Ch.Lyncl a spol. Cvičení pro rozvoj řeči
B.Borová Cvičíme s malými dětmi
H.Splavcová Vzdělávání dětí od dvou let
H. Splavcová Vzdělávání dětí od dvou let

Další vzdělávání- semináře

S.Balážová
S.Balážová
S.Balážová

Počet dnů
1 (1.3.2016)
1 (31.3.2016)
1 ( 25.4. 2016)

Novely právních předpisů k 1.1.2016
Tanečně pohybová výchova
Přehled legislativních změn

P.Novotná
P.Novotná
Bc. J. Pelantová

1 ( 20.11.2015)
1 ( 11.4.2016)
1 ( 11.11.2015)

Hudebně pohybové činnosti
Pokusy v MŠ
Podzimní výtvarné náměty

I.Šádková

1 ( 13.5.2016)

Výtvarné činnosti pro nejmenší děti

8

