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Charakteristika školy, profilace školy.
Pracovali jsme podle našeho ŠVP „Pozoruhodný svět“. Třídní vzdělávací programy byly doplňovány o tzv.
Konkretizované očekávané výstupy. Program v I. třídě mladších dětí jsme tematicky motivovali pohádkovými
postavičkami "Mášou a medvědem", třídní program II. třídy byl provázen známými postavičkami "Bobem a Bobkem".
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 zaměřovali na environmentální výchovu. Po celý školní rok jsme se učili třídit
odpad. Uspořádali jsme s rodiči sběrné akce starého papíru (září 2018, ). Rodiče s dětmi se zapojili v září a říjnu do
sběru kaštanů a v mateřské škole jsme si povídali o potřebné pomoci volně žijícím zvířatům v zimním období. Finanční
prostředky z těchto aktivit byly použity na úhradu různých aktivit pro děti v mateřské škole.V listopadu 2018 zavítal do
tělocvičny v základní škole pan Šulc se svými svěřenci. Pan chovatel nám sdělil mnoho zajímavých informací ze života
dravců a jiných druhů zvířat. Velmi se nám líbil ochočený klapající čáp bílý a jezevec s liškou. Některá zvířata jsme si
mohli pohladit. Další společná akce se základní školou byla canisterapie. Na školní zahradě nám paní chovatelka Naďa
Zimová s kolegyní předvedly s pejsky výcvik poslušnosti a zkusili jsme si procházky s pejsky na vodítku. Nebylo
zrovna moc snadné je udržet ve směru chůze. S nápadem připravit pro děti soutěže a opět předvedení výcviku pejska
přišla maminka jedné dívenky paní Lucie Frýdová a s kolegyní nám v červnu připravily zábavné sportovní dopoledne.
Program se nám velmi líbil i šikovnost pejska v agilitních disciplínách.
I v letošním školním roce jsme zařadili plaveckou výuku v Hořicích v období od 26.11. 2018 do 11. 3. 2019,
které se zúčastnilo 14 dětí. Předškoláci si procvičovaly průpravné techniky, které vedou ke správnému plaveckému
způsobu. Děti se naučily hravou formou mnoho nových pohybových dovedností potřebných k nácviku plavání.
Nejstarší děti navštívily několikrát žáky v první třídě a měly možnost se seznámit se školním prostředím,
plnění různých úkolů z oblasti jazykové výchovy, matematických představ, průpravná grafická cvičení a pracovní
činnosti. V únoru 2019 roce jsme uspořádali v odpoledních hodinách pro rodiče hlavně nejstarších dětí besedu
s učitelkou Mgr. Marcelou Drahorádovou „Brzy půjdu do školy “. Rodiče se dozvěděli mnoho informací a dále se měli
možnost zeptat učitelky na vývoj svého dítěte ve výchovně vzdělávacích oblastech. Další navazující schůzka se konala
ještě v březnu.
Ve školním roce jsme připravili s dětmi dva programy vystoupení na akci SPOZ při Obecním úřadě „Vítání
občánků do života“ ( 23.9. 2018 a 28.4.2019).
Koncem měsíce září 2018 jsme s nejstaršími dětmi vystoupili na akci, kterou organizovala Obec Nepolisy k
oslavě 100. výročí založení Československé republiky. Naše mateřská škola se opět zúčastnila přehlídky vystoupení
mateřských škol v Jiráskově divadle "Novobydžovská Mateřinka 2019". Starší děti vystoupily s programem "Země
česká, domov můj". V prosinci a květnu jsme pořádali tradiční besídky pro rodiče a veřejnost.
V mateřské škole se snažíme u dětí rozvíjet kladný vztah k literatuře. Dětem často ve škole předčítáme,
prohlížíme knihy, učíme je přemýšlet nad přečteným textem a tím i rozvíjet slovní zásobu. Navštěvujeme místní
knihovnu a paní knihovnice seznamuje děti s různými typy dětské literatury.

Údaje o přijímacím řízení
Ve školním roce 2018/2019 bylo zapsáno celkem 42 dětí. Ve školní roce 2018/2019 jsme měli zapsaných 42
dětí ( z tohoto počtu byly 4 děti přijaté v průběhu školního roku a 1 dítě se odhlásilo v lednu a 1 dítě v květnu 2019). V
I. třídě bylo celkem zapsáno 26 dětí ( z tohoto počtu 2 děti odhlášené v měsíci leden a květen, 3 děti byly přijaté v
průběhu školního roku) a do II. třídy 16 dětí ( v tomto počtu je 1 dítě přijaté v měsíci březen 2019). V I. třídě
pracovaly vedoucí učitelka Soňa Balážová a učitelka Pavla Novotná a ve II. třídě učila od prosince Bc. Jana Pelantová.
Slečna Tereza Koubová pracovala od září 2018 do července 2019 jako chůva ve třídě mladších dětí, byla placena z
finanční dotace z projektu s názvem Personální podpora do ZŠ a MŠ Nepolisy. Rč.CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010629.
Projekt je spolufinancován EU. Všechny žádosti o umístění dětí do mateřské školy byly kladně vyřízeny.
K 31.8.2019 ukončilo předškolní docházku 10 dětí a od září 2019 nastoupí docházku do základních škol.

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČSI
Inspekční činnost se v tomto školním roce neuskutečnila v naší vzdělávací instituci.
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Mimoškolní aktivita, akce školy, slavnosti
 Mateřská škola se již tradičně zapojila do sběru kaštanů ( září- říjen 2018)


Sběr papíru ve spolupráci s rodiči – Ekologická výchova ( září 2018, 2019 )



Plavecká výuka v Hořicích ( 26.11. – 11.3.2019 )



Vítání občánků do života – 2 vystoupení dětí z MŠ na OÚ v Nepolisech.
( 23.9. 2018 a 28.4. 2019)



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:

- Jak se rodí kytara – hudební koncert Lubomíra Hrdličky ( 10.10.2018)
- Zvířátka z volné přírody - interaktivní program v tělocvičně základní školy p. Šulc ( 22.11.2018)
- Legenda o hvězdě - Jiráskovo divadlo v Novém Bydžově ( 12.12.2018)
- Cirkus na kolečkách - divadlo v mateřské škole ( 25.1.2019)
- Strach má velké oči - divadelní agentura Pernštejni ( 12.2.2019)
- Kouzelník PET - interaktivní program v mateřské škole ( 14.5.2019)
- O Lesněnce - divadelní představení v mateřské škole ( 23.5.2019)
- Krakonošovy třešně - divadelní představení v mateřské škole ( 7.6.2019)

Jak se rodí kytara


Kouzelník PET s dětmi

Dne 29. září 2018 jsme se s nejstaršími dětmi zapojili do akce, kterou organizovala Obec Nepolisy k oslavě
100. výročí založení Československé republiky. Naše kulturní vystoupení neslo název "Cestujeme po naší
republice".



Dne 24. října 2018 se konala pracovní dílna pro rodiče a děti, vyráběli jsme dekoraci "Lahváček Dubáček".



Dne 25. října 2018 jsme přijali pozvání na projektový den do základní školy s názvem "Republika před sto
lety".



Dne 31. října 2018 jsme pořádali „Halloween – čas duchů“. V den strašidélek a duchů. Na stanovištích na děti
čekaly zajímavé soutěže a v další části programu byla diskotéka na "strašidelnou" hudbu.
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Dne 5. prosince 2018 jsme v mateřské škole přivítali Mikuláše s čertem, kteří přinesli dětem nadílku.



Dne 5. prosince 2018 si rodiče s dětmi měli možnost v rámci vánoční dílny vyrobit z dřevěných kolíčků
ozdobu na stromeček.



Dne 6. prosince jsme se vydali do nedalekého Chlumce nad Cidlinou na výstavku do kostela Nejsvětější trojice
s názvem "Čekání na Vánoce" a dále jsme se zúčastnili programu "Vánoce letem světem" na zámku Karlova
Koruna.



Vánoční besídka s bohatým programem se uskutečnila dne 12. 12. 2018 v pohostinství Na Nové. Děti postupně
z obou tříd přednesly zdramatizované básně doplněné zajímavými převleky a pomůckami.



V neděli 10. března 2019 jsme se sešli v pohostinství Na Nové v zajímavých kostýmech na Maškarním
karnevale. Zaměstnanci mateřské školy připravili a organizovali soutěže.



Ve dnech 19. března a 20. března 2019 jsme vystoupili s programem "Země česká, domov můj" na akci
Novobydžovská Mateřinka.
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Začátkem dubna 2019 jsme navštívili místní knihovnu. Paní knihovnice Lucie Vejvodová se dětem věnovala a
ukázala jim různé druhy literatury a nezapomněla připomenout správné zacházení s knížkami. Děti si knížky
prohlížely a navzájem si je půjčovaly.



Dne 30. dubna 2019 jsme zorganizovali „Čarodějnický slet“ v mateřské škole. Počasí nám nebylo příliš
nakloněno, a tak jsme nemohli program uskutečnit na školní zahradě. Samozřejmě k této akci patří zábavné
soutěže se strašidelnou tématikou.



Dne 15. května 2019 jsme uskutečnili tentokrát v pohostinství Na Nové vystoupení věnované hlavně
maminkám a dalším rodinným příslušníkům. Mladší děti při recitacích ve skupinkách podporovaly starší
kamarádi, a tudíž snáze překonávaly obavy a trému.



Dne 24. května 2019 jsme měli společnou akci se základní školou. Dopoledne k nám na školní zahradu
přiběhli pejsci se svými chovatelkami paní Naďou Zimovou a kolegyni, předvedly se svými svěřenci
aportování, poslušnost a další výcvik tzv. canisterapii.



Dne 29. května 2019 jsme se vypravili autobusem na hrad Kunětická hora. Přímo na hradu se konalo divadelní
představení "Jak se peče písnička" a další naší zastávkou bylo muzeum Perníková chaloupka v obci Ráby u
Pardubic.



Dne 5. června 2019 jsme se s nejstaršími dětmi již tradičně zúčastnili Sportovních her mateřských škol v
novém Bydžově.



Dne 11. června 2019 jsme se sešli na hřišti TJ Sokol Nepolisy na 13. ročníku fotbalové turnaje v malé kopané.
Akce se zúčastnilo i s naší mateřskou školou 8 družstev. Na prvním místě se letos umístila MŠ Palackého z
Nového Bydžova a naše fotbalové naděje skončily na pěkném 5. místě.
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Den 13. června 2019 se konalo v prostorách za mateřskou školou zábavné sportovní dopoledne, které
organizovala paní Lucie Frýdová s kolegyní. Děti se s chutí pustily do soutěžení např. ve slalomovém běhu,
chytání rybiček na udičky a mnoho dalších soutěžích. Své umění a šikovnost nám předvedl pejsek se svoji
cvičitelkou v agilitních disciplínách.



Slavnostní rozloučení s nejstaršími dětmi se uskutečnilo za přítomnosti rodičů „předškoláků“ závěru školního
roku dne 25 června 2019 na akci tzv. Pasování na školáky.Celý program moderovala paní Dagmar Čemusová,
Mladší děti a učitelky předaly starším dětem dárky a mnoho dalších upomínkových předmětů. Od pana
starosty děti dostaly na památku pěkné knížky. Do ZŠ odchází po letních prázdninách 10 dětí.



Před koncem školního roku dne 27. června jsme v horkém dni zařadili Letní hrátky s vodou. Děti soutěžily v
různých disciplínách, kde samozřejmě nechyběla osvěžující voda.

Vzdělávání pedagogických pracovníků :
Další vzdělávání- semináře
S. Balážová

Počet dnů
1 (21.11.2018)

S.Balážová

2 ( 30.5.-31.5.
2019)

Bc. J. Pelantová

1 (1.4.2019)

Seminář Neuro-vývojová stimulace I.
Pohybem se učíme.
Výjezdní setkání ředitelek a ved. uč.
k problematice předškolního vzdělávání Velichovky.
Celodenní dílny k poznávání neživé a
živé přírody.
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