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a) základní údaje o škole 

 

Identifikátor zařízení 600 047 041 

 

Sídlo:      U Školky 271 

                    277 15 Tišice 

 

Telefon: 315 696 499 

  776 102 613 

   

 

E – mail: ms@tisice.cz 

ID datové schránky: s6bk2g8 

 

Právní forma: od 1. 1. 2003 příspěvková organizace, IČO: 75 031 591 

 

Zařazení do sítě škol:   13. 3. 1996, Školský úřad Mělník č. j. 145/96-01 

1.1. 2003, MŠMT č. j. OŠMS/10545/2003/We (změna) 

Zařazení do rejstříku škol: 1. 1. 2005 

  

Zřizovatel:  Obec Tišice 

                     právní forma: obec 

IČO: 00 237 221 

                 Marie Podvalové 334 

                 277 15 Tišice 

 

a) charakteristika školy  

 

Mateřská škola Včelička poskytuje předškolní vzdělávání dětem 1. – 3. ročníku MŠ.          

Od 1. 1. 2003 je škola právním subjektem (příspěvkovou organizací). 

 

Škola sdružuje:  1. Mateřská škola     kapacita:    106 žáků     IZO : 107 513 781 

2. Školní jídelna       kapacita:    145  jídel     IZO : 102 786 721 

 

Současnou ředitelkou mateřské školy je Mgr. Tereza Netíková, která byla do této funkce 

jmenována na základě konkurzu dnem 1. 8. 2014.  

 

Ve školním roce 2021/2022 měla škola 4 třídy. 

 

Stav žáků k 30. 9. 2021 

 

třída ročník počet žáků chlapců děvčat 

Motýlci 1. 24 12 12 

Světlušky 2. 24 15 9 

Berušky 2. a 3. 23 11 12 

Včelky 2. a 3. 24 18 6 

celkem 1. - 3. 95 56 39 
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Ve ŠJ bylo přihlášeno 95 strávníků (dětí), 16 dospělých. Doplňkovou činností je vaření pro cizí 

strávníky – 20 strávníků. 

 

V 1. - 3. ročníku probíhala edukace podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání s názvem „Za poznáním se včelkou“, platnost dokumentu od 1. 9. 2021. 

  

Ve výchovně vzdělávací práci vychází mateřská škola z Rámcového programu pro předškolní 

vzdělávání MŠMT ČR - úplné znění k 1. 1. 2021 

 

V naší práci se soustředíme na uskutečňování těchto cílů a záměrů: 

Spokojené a šťastné dítě si můžete představit různě. My si takové dítě představujeme veselé, 

smějící se, které se raduje, hraje si, má zájem o dění v MŠ, těší se do školky, má rádo své kamarády. 

Toto vše, s ohledem na individualitu každého dítěte, je naší náplní a smyslem práce. Chceme 

navodit pozitivní přístup k životu.  

Naším cílem je dítě, které si poradí v každé situaci, osvojí si poznatky, dovednosti, které přesahují 

školní prostředí a umí ho uplatnit v životě mimo školu. Dítě odvážně ukáže, co vše umí, zvládne a 

dokáže s přihlédnutím k rozvoji osobnosti dítěte a se zaměřením na jeho individualitu. Jsme 

mateřská škola v obci s přibližně 2 000 obyvateli a od této skutečnosti se odvíjí i náš cíl. Chceme 

znát rodinné zázemí dětí a zapojovat rodiče do dění v mateřské škole. Rodiče dětí se ve školce 

scházejí při nejrůznějších akcích a pomáhají nám při jejich organizování. 

Snažíme se vytvářet v dětech ekologické cítění, prohlubovat jejich znalosti o přírodě, přírodních 

jevech, podporujeme vytváření základů ekologického cítění. Působíme na utváření pocitů 

sounáležitosti ve skupině, kamarádství a citlivé jednání. V našem ŠVP jsou použity prvky 

ekologické výchovy. Podporujeme v dětech kladný vztah k přírodě, úctu k životu. Chceme 

vzbuzovat zájem o problém ochrany přírody, a tak v dětech vytvářet základ osobní odpovědnosti 

za stav prostředí, ve kterém žijí. Naší snahou je seznamovat s přírodou, oceňovat krásu života, a to 

vše s ohledem na věk. Děti, které přicházejí do mateřské školy, jsou zvídavé a snadno napodobují 

chování lidí kolem sebe. 

Vedle ekologie klademe také důraz na vytváření osobnostních vlastností, snažíme se vytvářet 

zdravé sebevědomí dítěte, podporovat jeho seberealizaci, sebecit, sebedůvěru, sebejistotu, 

sebehodnocení, abychom mu umožnily vyvíjet se v samostatnou osobnost, která je připravena a 

vybavena znalostmi a dovednostmi pro další etapu života. 

Třídy (herní prostory) jsou rozděleny na několik částí podle zájmů dětí: tvořivé a námětové hry a 

činnosti probíhají v prostoru, kde jsou umístěny dětské koutky. 

Pro komunikativní hry a činnosti ve všech složkách slouží prostor na koberci (komunitní kruh), 

které si děti učí postupně samostatně vytvářet z barevných kytiček. V této části probíhají také 

pohybové aktivity. 

Druhá část tříd slouží jako prostor pro výtvarné a pracovní činnosti a pro hry u stolků. Děti zde 

mají velký výběr stavebnic, dřevěných didaktických pomůcek, které mohou využívat dle své volby 

a přání. Dále mají pískovničku, kde rozvíjí grafomotoriku, fantazii apod. 

Jídelna je společná pro všechny tři třídy v prostředním křídle budovy. Při přípravě stolování se děti 

učí samostatnosti a sebeobsluze. Pro sportovní aktivity a pobyt venku lze využít zahradu MŠ. Ve 
velké míře využíváme i okolí mateřské školy, které poskytuje dostatek možností pro volný pohyb 

dětí v přírodě. 

Děti se aktivně podílejí na výzdobě a úpravě prostředí v MŠ. Dobu trvání činnosti přizpůsobujeme 

věku dítěte, individuálním potřebám a schopnostem. Děti během řízených činností a volné hry 

navazují kontakty a my podporujeme vznik dětských přátelství a vzájemných vztahů ve skupině. 

Navzájem se učí si pomáhat, požádat o pomoc kamaráda nebo dospělého. Tím se u nich rozvíjí 

socializace. Výchovně vzdělávací podmínky v MŠ vytváříme tak, aby umožňovaly rozvoj 
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individuálních schopností a dovedností, posilování sebevědomí a důvěry ve vlastní schopnosti a 

dovednosti. Dbáme na dostatek podnětů pro učení.  

Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce je spolupráce s rodiči. Naší snahou je vytváření 

partnerských vztahů s nimi. Vedeme průběžný dialog o dítěti a jeho rozvoji. Rodiče mají možnost 

účastnit se akcí MŠ nebo je pomáhat organizovat. Snažíme se je zapojovat do života MŠ. Jejich 

nápady a iniciativa jsou pro nás velkým přínosem. 

 

Co dále nabízíme: 

• estetické a podnětné prostředí v MŠ  

• citlivý a vstřícný přístup k dětem  

• spolupráci s PPP Mělník (setkání s psycholožkou) 

• bohatý kulturní život v MŠ 

• pravidelná divadelní a hudební představení v MŠ i mimo 

• poznávací výlety 

• časté vycházky do přírody 

• pobyt na škole v přírodě 
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Celoroční projekt: Za poznáním se včelkou 

 

Projekt je zaměřen na prohlubování znalostí o živé i neživé přírodě, flóře i fauně, o přírodních 

jevech, naší Zemi i vesmíru. Podporuje v dětech pocit sounáležitosti s okolním světem, nutnost 

chovat se tak, aby jej neničily, ale naopak pomáhaly chránit. Podporuje vytváření a upevňování 

dětských přátelství, samostatnost, důvěru ve vlastní schopnosti a dovednosti. Tento celoroční 

projekt je sestaven ze čtyř integrovaných bloků, které působí celistvě na všechny oblasti rozvoje 

dítěte (fyzická, psychická, sociální, řečová a komunikativní). 

Naším cílem je vytvořit co nejširší a nejbarevnější skladbu vzájemně se ovlivňujících oblastí, které 

vytvoří barevný koberec vědomostí, dovedností a schopností dětí. 

 

Integrované bloky 

 

Učitelky integrované bloky rozčlenily do jednotlivých tematických okruhů, které mají zpracované 

v třídních vzdělávacích programech. 

 

b) přehled oborů vzdělání        

 

Mateřská škola 

 

c) personální zabezpečení školy 

Pedagogický sbor 

 

Mgr. Netíková Tereza ředitelka a učitelka ve třídě Světlušky 

Ing. Vávrová Lucie učitelka ve třídě Berušky 

Marcolová Hana  učitelka ve třídě Berušky (zástup za MD paní učitelky 

Veroniky Baštové) 

Ryndová Denisa učitelka ve třídě Včelky 

Viktorinová Zuzana učitelka ve třídě Včelky 

Daslíková Kristýna  učitelka ve třídě Motýlci 

Jakubů Marie  učitelka ve třídě Motýlci (zástup za MD paní učitelky 

Kateřiny Javůrkové 

Žáková – Hejlová Magdalena učitelka ve třídě Světlušky 

Jana Bříšková asistentka pedagoga ve třídě Včelky 

 

Správní zaměstnanci 

 

Barková Hana vedoucí školní jídelny 

Brdová Klára kuchařka  

Křížová Simona kuchařka (částečný úvazek – vaření pro cizí strávníky) 

Štolbová Lenka hospodářka 

Horevajová Lenka školnice 

Mitošinková Jitka uklízečka 

Hadrbolcová Martina provozní manažer školy 
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d) údaje o přijímacím řízení a docházce dětí 

 

▪ Ve školním roce 2021 – 2022 bylo do Mateřské školy Včelička přijato 31 dětí. 

▪ Pět dětí mělo v letošním školním roce odklad povinné školní docházky. 

 

Přijímací řízení pro rok 2021 – 2022  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními 

vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k 

organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápis probíhal od 2. do 

13. května bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.  

Bylo podáno 47 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Kritéria pro přijímání dětí do 

mateřské školy pro školní rok 2021/2022 splnilo 31 dětí, všem bylo vyhověno.  

 

e) údaje o výsledcích vzdělávacího procesu 

 

Školní vzdělávací program s názvem ZA POZNÁNÍM SE VČELKOU je rozpracován do 4 

integrovaných bloků. Tyto jsou dále propracovány do konkrétnějších projektů, které obsahují 

všechny oblasti, jež vyžaduje Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Vše na sebe navazuje 

a spolu souvisí. V závěru letošního roku jsme provedli hodnocení, z jehož výsledků vyplývá, že 

největší posun dosáhly děti v sociálně kulturních a environmentálních kompetencích. Jsou vedeny 

k samostatnosti, vzájemnému respektování, k ochraně přírody a tvořivému myšlení. Z výsledků 

tohoto hodnocení budeme vycházet v plánování pro příští období.  

Snažíme se zapojit do aktivit školy rodiče, a to především pomocí rozhovorů, nástěnek a pořádáním 

nejrůznějších společných aktivit. Jedná se např. o kreativní dílny v jednotlivých třídách, brigáda, 

závěrečná akademie. 

Do základní školy odcházely letos děti s chutí a s očekáváním, ale i vybavené mnoha vědomostmi 

a dovednostmi. Naším záměrem je dát dětem dostatek zajímavých aktivit a snažit se odstraňovat 

rizikové sociopatogenní faktory. Tento záměr je naplňován v konkrétních činnostech. Učíme děti 

bavit se, hrát si a tvořit tak, aby je činnost zaujala a dala jim smysluplnou náplň volného času. 

 

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Prevence sociálně patologických jevů je ve smyslu platné podpůrné legislativy realizována podle 

školního vzdělávacího programu. V něm jsou zakotveny aktivity, kterými jsou vytvářeny 

podmínky pro uplatňování zdravého životního stylu, pro optimalizaci sociálně psychologického 

klimatu školy a minimalizaci vlivů, které by mohly ohrozit zdraví dětí i výchovných pracovníků. 

Do vzdělávání a výchovy dětí jsou začleňována témata etické a právní výchovy, prevence 

zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů. 
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g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Bříšková Jana 

• Logopedická chvilka v mateřské škole – jak rozvíjet logopedické aktivity u dětí v MŠ 

• Adaptační období při vstupu do mateřské a základní školy 

• Komunikace s cizinci v MŠ – sdílení praktických zkušeností 

• Předškolák s ADHD? Žiadny problém! 

• Muzikoterapie a aktivizace klienta 

• Pedagogická diagnostika v MŠ 

• Děti s odlišným mateřským jazykem v MŠ 

 

Daslíková Kristýna 

• Jak rozvíjet rozumové schopnosti dětí předškolního věku 

• Pohybové a psychomotorické hry pro děti v MŠ, ZŠ a ŠD 

• Adaptační období při vstupu do mateřské a základní školy 

• Jak na rozvoj digitální kompetence v MŠ a na 1. stupni ZŠ 

• Pedagogická diagnostika v MŠ 

• Dopady distanční výuky na projevy chování. Agrese – (ne)bezpečný jev? 

 

Jakubů Marie 

• Jógové sestavy pro děti v MŠ a ZŠ 

• Jóga nejen pro děti 

• Práce s emocemi u dětí 

 

Marcolová Hana 

• Poruchy pozornosti a SPU – jejich náprava 

 

Netíková Tereza 

• Povinná dokumentace ve školách 

• Právní předpisy a praxe v MŠ aktuálně 

 

Ryndová Denisa 

• Školní zralost – hry a činnosti pro předškoláky 

• Jógové sestavy pro děti v MŠ a ZŠ 

 

Vávrová Lucie 

• Jak rozvíjet rozumové schopnosti dětí předškolního věku 

• Školní zralost – hry a činnosti pro předškoláky 

• Jógové sestavy pro děti v MŠ a ZŠ 

• Jóga s dětmi I – základní 

 

Viktorinová Zuzana 

• Pohybové a psychomotorické hry pro děti v MŠ, ZŠ a ŠD 

• Adaptační období při vstupu do mateřské a základní školy 

• Jóga s dětmi I – základní 

 

Žáková – Hejlová Magdalena 

• Psychohygiena učitele 
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h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

září Výlet do ZOO Chleby  Berušky, Včelky 

 Sférické kino (příležitostní astronaut)  Světlušky, Berušky, Včelky 

  

říjen                    Projektový den „Stavitel města“ Berušky 

 Zvířátka do školky Motýlci, Světlušky 

 Výlet do hvězdárny a planetária Berušky, Včelky 

 „Děti potřebuji hranice“ přednáška pro rodiče 

 Výlet do kina Štětí „Tlapková patrola“ všechny děti 

 Projekt „Koukají na nás správně?“ Vyšetření zraku dětí Prima Vizus 

 Projektový den „Bádání a tvoření“ Motýlci 

 Keramické tvoření Berušky, Včelky 

 

listopad        Keramické tvoření   Motýlci, Světlušky       

 Projekt „Medové snídaně“ Berušky, Včelky 

 Preventivní program městské policie 

 „Jak se liška polepšila“ Včelky 

 Jóga všechny třídy 

 „Školní zralost a připravenost“ přednáška pro rodiče 

 „Jak učit děti řešit konflikty“ přednáška pro rodiče 

 

prosinec             Vánoční fotografování všechny třídy 

 Mikulášská nadílka všechny třídy 

 Výlet do divadla S+H „Štědrý den u Spejblů“ Světlušky, Berušky, Včelky 

  

leden                     Soutěž ve sběru papíru všechny třídy 

 Mňou a Pac Motýlci, Světlušky 

 O vytrvalém princi Berušky, Včelky 

 Výlet do neratovického divadla  

 „Zápis do ZŠ“ přednáška pro rodiče 

 

únor Pohádka o Honzovi a Jasněnce Berušky, Včelky 

 Domku, domku, domečku Motýlci, Světlušky 

 Beseda v městské knihovně v Neratovicích 

  na téma „Čtyři roční období“ Berušky, Včelky 

   

březen                  „Jak učit děti řešit konflikty“ přednáška pro rodiče 

 Logohrátky se Slávkem Bourou Berušky, Včelky 

 Veselá kytara všechny třídy 

 Návštěva místní tišické knihovny Světlušky 

 Jak si princezna Karolínka nechtěla 
 čistit zoubky Motýlci, Světlušky 

 Vítání jara všechny třídy 

 Představení se zvířátky Motýlci, Světlušky 

 Výlet do neratovického divadla na výpravný 

 Muzikál „O pejskovi a kočičce“ všechny třídy 

   

duben                  Velikonoce a kouzelný dědeček Berušky, Včelky 

 Den otevřených dveří pro veřejnost 
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 Tampoty štěňátka Gordoona Motýlci, Světlušky 

 Dopravní hřiště všechny třídy 

 Čarodějnická stezka všechny třídy 

  

květen            Taneční program všechny třídy 

 Výlet do Pony klubíku v Zárybech Světlušky, Berušky, Včelky 

 Pexesový turnaj pro rodiče s dětmi 

 Třídní fotografování všechny třídy 

 

 červen                  Škola v přírodě Světlušky, Berušky, Včelky 

 Preventivní program městské policie 

 „Jak se liška polepšila“ Světlušky 

 Rozloučení s předškoláky pro rodiče s dětmi 

   

 

 

i) nabídka zájmových kroužků 

 

Angličtina 
Lektorka Marie Jakubů nabízí kroužek angličtiny formou hry a zábavy, který pro děti, zejména předškolního 

věku, může být velkým přínosem. Jejím cílem je připravit děti formou hry na budoucí výuku angličtiny na 

základní škole. 

 

Malířský kroužek – šikovné ručičky 
Kroužek je založen na rozvíjení dětské kreativity, fantazie a dovedností. Děti si procvičí a zdokonalí jemnou 

motoriku. Seznámí se se širokou škálou výtvarných technik. Cílem a přáním paní lektorky Denisy Ryndové 

je, aby děti měly z výtvarného tvoření radost a kroužek byl pro ně velkým zážitkem. 

 

Veselé hýbánky 

Lektorka Hana Marcolová nabízí dětem kroužek Veselé hýbánky, který je zaměřen na rozvoj 

celkových pohybových dovedností. Děti se zdokonalují v individuálních i kolektivních sportech. 

Jejím cílem a přáním je, aby děti měly pozitivní přístup k pohybu a sportu a aby jim přinášel radost. 

 

j) další aktivity 

 

Sběr starého papíru 

Od ledna 2013 je v areálu Mateřské školy Včelička trvale umístěn velkokapacitní kontejner, kam 

mohou občané přivážet starý papír v době provozu mateřské školy, a to v pracovní dny v době od 

6.30 do 16.30 hodin. 

V lednu 2021 proběhl již pátý ročník soutěže tříd ve sběru papíru. Byly oceněny všechny třídy od 

1. do 4. místa a nejlepší sběrač ze všech tříd. Každoročně je výtěžek ze sběru starého papíru použit 

na vybavenost tříd. 

 

Škola v přírodě 

Na letošní školu v přírodě vyrazily tři třídy dětí od 4 do 6 let, ze třídy Světlušky, Berušky a 

Včelky. Zúčastnilo se celkem 50 dětí. 

Na letošní ŠVP se děti „přestěhovaly“ na malebné Benecko do Štěpanické Lhoty.  
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Cílem pobytu bylo vtáhnout děti do děje „Honba za pokladem a dobrodružstvím“. Pro každou 

třídu byla přiměřeně k věku připravena spousta aktivit, které podněcovaly zvídavost a fantazii. 

Některé akce byly společné. Počasí nám přálo, tak jsme s dětmi mohly každý den vyrážet do 

okolních lesů plnit roztodivné úkoly. Děti hledaly v lese perníčky, stavěly z nich chaloupky, jindy 

putovaly za „čertími vejci“, fyzicky zničily paní učitelky při vybíhání na vrchol místní sjezdovky, 

dokázaly s úsměvem projít několik kilometrů naučné stezky s plněním netradičních úkolů jako: 

střelba šiškou na dřevěné vrány, dřepování ve dvojicích, stavba přehrady na potoce….a závěr 

týdne – hledání loupežnické truhly s pokladem v lese dle deseti indicií. Školku v přírodě zakončil 

karneval. 

 

Rozloučení s předškoláky 

Již tradičně se konalo mimo areál MŠ na sále na hřišti v Chrástu rozloučení s předškoláky. 

Pod vedením paní učitelky Křídové z místní základní školy zahájily slavnostní akci na místním 

hřišti svým vystoupením mažoretek.. Následoval nástup budoucích prvňáčků. Děti zarecitovaly 

básničky, písničky a nechybělo ani rytmické taneční vystoupení.  

Nastává chvíle šerpování za doprovodu dojemné skladby. Paní učitelky předaly dětem šerpu, dárek 

v podobě fotoknihy z výběru fotografií ze všech let strávených v mateřské škole. Květinu 

nastávajícím školákům předaly mažoretky. Na závěr svým projevem promluvila k dětem, rodičům 

i paní učitelkám paní ředitelka Mgr. Tereza Netíková.  

 

 

k) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla v MŠ inspekční činnost. 
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l) základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 

 

Výnosy: 

 

1. DOTACE 

   Příspěvky na provoz – obec ....................................................... 880 000,00 Kč  

   Neinvestiční dotace celkem - státní rozpočet ............................. 7 284 842,00 Kč   

   Dotace – hřiště ............................................................................ 6 667,00 Kč   

   DotaceEU ................................................................................... 179 952,50 Kč 

 

2. Poplatky od zákonných zástupců dětí: 

    Stravné MŠ ................................................................................ 415 548,74 Kč 

    Školné MŠ ................................................................................. 270 198,00 Kč 

 

3. Sběr ............................................................................................ 6 314,10 Kč  

 

Výnosy z doplňkové činnosti: 

 

4. Cizí strávníci ………………...…..116 737,16Kč       

5. Cizí jazyky …………….………….14 080,00Kč       

 

Ostatní výnosy: 

 

6. Úroky ......................................................................................... 0,00 Kč    

7. Fond odměn ............................................................................... 39 631,00 Kč 

8. Fond rezervní – dary ................................................................. 18 650,00 Kč 

9. Příjem respirátorů a testů ........................................................... 35 355,00 Kč 

  

Hospodářský výsledek ................................................. 16 160,70 Kč 

 
Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2021 - státní rozpočet: 
 

Neinvestiční dotace celkem 

 

Přímé náklady na vzdělání         

Z toho: Rozpočet Čerpání 

Platy 5 277 951 Kč 5 277 951 Kč 

OPPP 29 100 Kč 29 100 Kč 

Ostatní ( pojistné + FKSP + ONIV) 1 977 791 Kč 1 977 791 Kč 

Vratka 0 Kč 0 Kč 

 

m) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

V tomto školním roce se Mateřská škola Včelička nezapojila do žádných rozvojových 

a mezinárodních programů. 
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n) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 

V tomto školním roce se zaměstnanci Mateřské školy Včelička nezapojili do dalšího vzdělávání v 

rámci celoživotního učení. 

 

o) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů 

 

„MŠ VČELIČKA 80“ (Poskytovatel MŠMT) Projekt je zaměřen na osobnostně profesní 

rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu 

mimoškolních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků a společné vzdělávání dětí a žáků. Částka 

dotace je 336 916 Kč. 

 

p) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Mateřská škola Včelička spolupracuje se Základní školou Tišice, okres Mělník, Sociálním 

odborem, oddělením sociálně – právní ochrany dětí (OSPOD), MěÚ Neratovice, Pedagogicko - 

psychologickou poradnou Středočeského kraje, Mgr. Hanou Fleischmnanovou – speciální 

pedagožkou a Mgr. Zuzanou Říhovou – logopedkou. 

 

r) závěry pro práci v příštím roce 

 

V tomto školním roce byla kvalitní spolupráce s rodiči, kteří se aktivně zapojovali do dění 

v mateřské škole a tento trend budeme i dále podporovat a rozvíjet. Chceme dávat rodičům dostatek 

možností pro uplatnění jejich nápadů pro dění v mateřské škole.  

 

Výchovně vzdělávací činnost je na dobré úrovni, učitelky se snaží o citlivý a individuální přístup 

k dětem. Důležité je i nadále zdokonalovat oblast plánování a rozšiřovat ŠVP o speciální projekty.  

 

Ředitelka školy podporuje veškeré školní i mimoškolní aktivity mateřské školy. Snaží se vyhovět 

požadavkům, které se týkají provozu a modernizace mateřské školy. Stanovila způsoby 

komunikace mezi zaměstnanci a tyto komunikační a informační toky jsou jasné, srozumitelné a 

velice rychlé v případě jakýchkoliv požadavků, názorů či vzniklých nepředvídatelných situací. 

 

Pokračovala další etapa renovace školní zahrady, kterou chceme v budoucnu upravit tak, aby zcela 

vyhovovala současným moderním požadavkům. 

 

Tato výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne 22. 11. 2022, všichni pedagogičtí 

pracovníci školy s jejím obsahem souhlasí. 

 

 

V Tišicích dne 3. 11. 2022 
 

 

Zpracovala:       

 

 

…………………………….  

Mgr. Tereza Netíková 

ředitelka 
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