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HODNOCENÍ ČINNOSTI MŠ 

Ve školním roce 2017/2018 v MŠ pracovaly tři třídy rozdělené dle věkových skupin – MŠ I – Sluníčka (3 

– 4 roky), Koťata, MŠ II – Berušky (5-6 let). Důvodem tohoto stavu je očekávaný pokles dětí při zápisu 

do MŠ. Ve sledovaném období počet dětí klesl na 74. Předškolní docházku ukončilo 29 dětí, z toho 24 

přechází do 1. tříd, 5 s odkladem školní docházky zůstává v MŠ. Naopak k zápisu se dostavilo 19 dětí, 

18 bylo přijato, 1 se odhlásilo. Došlo k změně pracovního zařazení vedoucí učitelky pí. Marty 

Bradáčové, která byla jmenována zástupkyní ředitele pro MŠ. 

Dané věkové skupiny plánovaly i realizovaly společné tematické aktivity i projektové akce – 

Zahradníček, návštěva místní knihovny, solné jeskyně, drakiáda, strašidelná školka, čertoviny, dopis 

Ježíškovi, balonová pošta, Mikuláš v MŠ, pečení vánočního cukroví, zimní olympiáda, karneval, naučné 

programy v Ornisu Přerov i Atlasu Přerov, vynášení Morany, výlet do svíčkárny Rodas Olomouc, slet 

malých čarodějnic, malování s panem Dostálem, školka v přírodě, rozloučení se školním rokem spojené 

s pasováním předškoláků. Další akce probíhaly ve spolupráci s Mikrojeslemi i se ZŠ. 

Nabídka byla rozšířena i o společné odpolední dílničky se zákonnými zástupci – vánoční besídky, šudlání 

těsta s babičkami, jarní dílničky a Den rodiny. 

MŠ se prezentovala na akcích MŠ v pohybu a atletické přebory v Přerově. 

Probíhaly návštěvy keramické dílny, tělocvičny ZŠ, plavecký výcvik předškoláků, in line bruslení. 

Pro ulehčení nástupu do 1. třídy byla zorganizována diagnostika, proběhla přednáška psycholožky Mgr. 

Šimanské i logopedky. 

Vytipovanými dětem poskytovala pí uč. Uhlířová preventivní logopedickou péči. 

I letos probíhala souvislá pedagogická praxe žákyň z Gymnázia Jana Blahoslava a SPgŠ Přerov, tentokrát 

ve třídě Berušek. 

Dále pokračuje vzdělávání pedagogických pracovníků jak formou DVVP, tak účastí na projektech 

Šablony I a Lokalizace sítí MŠ. 

 

  


