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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název školy: Mateřská škola Krásná, p.o. 

Adresa: Krásná 280 

IČO: 73732737    Dat. Schránka  nqxkuef    

Mateřská škola je příspěvkovou organizací 

www stránky: mskrasna.obeckrasna.cz 
         email: ms.krasna@obeckrasna.cz 

Zřizovatel: Obec Krásná 

Sídlo zřizovatele: Krásná 196 

Ředitelka  školy: Věra Veselá 

Učitelky:  Šárka Nováková, Mgr. J. Stančíková ( na překrývání ped. pracovníků) 
 
 

Mateřská škola byla   uvedena do provozu 1. září 2012  (původní kapacita 19 dětí, 

postupně byla navýšena na 28 dětí).  Budova je umístěna ve středu obce Krásná, 

na kterou navazuje budova dobrovolných  hasičů. Před školou je   náměstí s 

různými okrasnými prvky a květinami. Škola má dostupnost  MHD. , Budova je 

jednopodlažní,  prostor v přízemí  je rozčleněn na třídu se stolky a hernou s  hracími  

koutky  ze které vedou dřevěné  schody na  tzv. galerii, kde jsou lehátka, sloužící 

k odpočinku dětí. Velká okna propouští dostatek světla a děti mají možnost 

sledovat proměnu ročních období  bezprostředně z oken. Ke  třídě patří sociální 

zařízení s umývárnou, sprchou a šatnou pro děti. V přízemí je také šatna  pro 

zaměstnance, sklad pomůcek, sklad čistících prostředků, kancelář školy, kuchyně  

a sociální zařízení pro zaměstnance. 
Třída je barevně, moderně, esteticky, a účelově vybavena barevným nábytkem a 

zásuvkami k ukládání stavebnic a materiálu, který je dostupný dětem. Prostor třídy 

slouží k  denním aktivitám a činnostem dětí. 

Z herny vedou dveře na  dřevěnou verandu, opatřenou s markýzou, se zahradním 

dětským nábytkem, kde se  děti mohou  při příznivém počasí během dne vzdělávat 

i stravovat. Ke škole patří školní zahrada s přírodním prvky,  pískovištěm, záhonky  

a dřevěným domkem. 

Při mateřské škole pracuje sdružení rodičů, nazvané    ,,Krásní rodiče”. 
Provoz školy: mateřská škola  je jednotřídní, její  celodenní provoz je  od 6.00 - 

16.30 hodin.  Složení dětí: jedna věkově smíšená třída,  od 3 do 7 let s kapacitou 

28 dětí, zapsáno bylo 27 dětí. 
. 



 

II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Školní vzdělávací program ( dále jen ŠVP) se jmenoval ,,Barevný rok“ a byl  zaměřen 

na  oblast environmentální výchovy  a na spolupráci s partnerskou  německou mateřskou 

školou  v Adorfu.( v Sasku) 
Stanovenými úkoly  pro školní rok,byl rozvoj pohybové aktivity dětí ve spolupráci s 

rodinou, podpora řečových schopností,  rozvoj polytechnické výchovy. 
 

ŠVP ,,Barevný rok“  je platný pro období  2020 - 2023  a je rozdělen do 6-ti 

integrovaných bloků, aby se děti  obohatily o určité vědomosti a dovednosti spojené s 

poznáním praktického života a okolního světa. ŠVP v MŠ poskytuje vzdělávání všem 

dětem po celý rok s ohledem na věkové skupiny dětí a  obsahuje nadstandartní aktivity 

a akce školy. Se samotným dokumentem  se mohli seznámit rodiče v šatně dětí na 

nástěnce. 
Třídní vzdělávací programy  byly  pedagogy školy vypracovány s ohledem na věk, 

potřeby a zájmy dětí v souladu s ŠVP školy. 

S  týdenním  plánem byli rodiče pravidelně  seznamováni  na nástěnce v šatně. Další 

nástěnky slouží k prezentaci  výtvarných dětských prací a k informacím o škole. 
Při činnostech  dětí   v naší MŠ bylo prioritou  zažít pocit radosti a mnohému se naučit, 

upevnit si získané dovednosti a návyky. Tento proces  je cílevědomý a plánovaný, 

založený na  vyváženosti  řízených a spontánních  aktivit. Naším úkolem bylo 

motivování dětí formou zážitkového učení  a jejich aktivní účast v činnostech.Plněním 

obsahu Třídních vzdělávacích programů   učitelky   formovaly osobnost každého dítěte 

a jeho citový a morální rozvoj. Především jsme  dbali na komplexní propojení 5 oblastí 

vzdělávání, jejichž součástí je také sociálně kulturní a environmentální výchova. 
Environmentální výchova 

 Děti se formou spontánní hry, prožitkového a skupinového učení seznamovaly se 

zákonitostmi přírody, živočichy, rostlinami a životním prostředím. Učitelky se snažily 

po jednotlivých krůčcích vzbudit u dětí zájem o přírodu, rozvíjet touhu ji poznávat,  a 

ochraňovat ji. Optimální umístění naší MŠ blízko přírodě a dobré vybavení školy a 

školní zahrady umožňují dětem častý pobyt v přírodě. 

Spolupráce s německou MŠ 

Ve školním roce 2020/21 se bohužel, vzhledem k epidemiologické situaci žádný projekt 

nekonal.  Hranice mezi státy  byly pro náš vstup   uzavřeny. 
Seznamování s německým jazykem se odehrávalo přirozenou cestou, prohlížením 

knížek, četbou krátkých pohádek v obou jazycích, hrami, říkadly, písničkami. 

Pohybová výchova a výchova ke zdraví 

Děti  se  zdokonalovaly v různých  sportovních aktivitách:  jízdě na tříkolce, odrážedle 

a  při  manipulaci s míčem, v zimě v bobování. Hojně jsme navštěvovaly místní ,,lanové 

centrum a sportoviště u Sokolovny. 
  Všechny děti se rády účastnily sezonních činností a různých pohybových aktivit a soutěží.       

(Zimní a Letní olympijské hry) Jemnou motoriku si rozvíjeli při  manipulaci  s předměty, stříhání  

nůžkami, držení kreslícího náčiní, práci s papírem, textilem, pískem, modelínou a dalšími 

předměty, ovládaní  a držení  lžíce, příboru. 
Podpora řečových schopností 

Úkoly byly zaměřeny na slovní zásobu a koncentraci  pozornosti, dlouhodobou paměť, logické 

myšlení a nejvíce na  komunikaci mezi  dětmi a dospělými. Při práci s předškoláky jsme využili 

nové pomůcky,  hry se slovy a písmenky a cvičení, které pobavilo a nepostrádalo vtip 



(Klokanovy školky a Klokanův kufr).   Do školy odcházely  předškolní děti  dobře rozumově , 

manuálně, pohybově vybaveny. Vyjadřovací schopnosti byly u nich také na velmi dobré úrovni. 

Polytechnická výchova 

rozvíjela technické  a senzomotorické myšlení, pozitivně formovala  a podporovala  u dětí  

vytvoření  správných pracovních návyků. Během činností si děti nejenom zvykaly na práci, ale 

zároveň rozvíjely své smyslové vnímání, fantazii, senzomotorické dovednosti, koordinaci oko a 

ruka ,intelekt, myšlení, tvořivost, technickou představivost a také smysl pro spolupráci a 

vzájemnou pomoc. Využit byl i dětský ponk na kterém ze dřeva a korku vytvářely jednoduché 

předměty.V pozdním jaru se staraly o bylinkovou zahrádku, jahody a hrabaly listí na školní 

zahradě, okopávaly záhony, sázely brambory.. 

Multikulturní výchova 

Jejím úkolem byl  rozvoj empatie, respekt a péče o druhé.Dětem byly tyto prvky vštěpovány 

pomocí různých příběhů, pohádek knih. Děti jsou přijímány jako rovnocenní partneři. Snažíme 

se, aby se děti k sobě chovaly tak, jak by si přály, aby se ostatní chovali k nim. S dětmi  jsme  

vytvořili  pravidla soužití v mateřské škole a děti samy poukazovaly na jejich porušování, či 

dodržování. 
Prevence rizikového chování 

Naší dlouhodobou motivací  bylo rozvíjet mravní stránku dětí, posilovat formy zdravého 

životního stylu, schopnost prosadit se ve skupině vrstevníků. Hlavním úkolem byla  snaha o to, 

aby  se prostřednictvím příběhů seznámily s určitými negativními a nežádoucími jevy a snaha 

nadále vést děti k odpovědnosti za svoje chování a jednání a  formovat  pozitivní postoj k životu. 

Čtenářská gramotnost 

Dětem je pravidelně předčítáno. Jsme zapojeni do projektu ,, Celé Česko čte dětem“. Máme také 

možnost navštívit  obecní knihovnu v Krásné a   vypůjčit  si knihy. 
Stravování 

Škola má vlastní kuchyň, kde se   připravovuje  celodenní strava. Jídelníček je pestrý a  

vyvážený, sestavován je tak, aby odpovídal zásadám zdravé výživy a také uspokojoval nároky 

dětského strávníka. Pitný režim je zajištěn  již od rána po celý den. Škola má od září 2021 novou 

kuchařku. 
 

III. ZAMĚSTNANCI ŠKOLY A DVPP 

Pedagogičtí pracovníci: Ve školním roce 2020/2021/ měla MŠ 3 pedagogické pracovníky  na 2 

celé úvazky a dalšího  pedagoga na překrývání s kratším úvazkem 0,45   
Kvalifikovanost učitelek byla  100%. 
Nepedagogické pracovnice: 

Fyzicky 3 pracovnice,  kuchařka, VŠJ,  na úv. 0,1 a  školnice na 0,5 úvazku. 
Letos  vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo vzhledem k Nařízení vlády ČR  a 

hygienickým  opatřením, distanční formou.   
VŠJ  i kuchařka absolvovala seminář ,,Hygienické minimum“. 
 

Spisová služba  v praxi škol VESELÁ V. 01.04.2021 

NOVELY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ K 
1.1.2021 

VESELÁ V. 

 
04.02.2021 

KOMUNIKACE S RODIČI  Nováková Š. 08.04.2021 

HYGIENICKÉ PŘEDPISY VE  ŠJ. Šárka Nováková, VŠJ 
 

29.03.2021 

 

IV. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, POČTY DĚTÍ, ODKLAD ŠKOLNÍ 



DOCHÁZKY, PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 

Zápis do mateřské školy na školní rok 2020/ 2021 proběhl opět distančně v období od 

2.-11. 5 2021. K předškolnímu vzdělávání  k 1.9. 2021 byly na volná místa přijaty  4 

děti, nebylo přijato 5 dětí, které  neměly trvalé bydliště v obci Krásná a nebo  k 1. 9. 

2021   nedosáhly  tří let. Do základní školy odešly 4 děti a 3 děti  dostaly  odklad školní 

docházky. 
 

V. VYUŽITÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MŠ 

Pedagogové  na začátku školního roku  provedli průzkum výslovnosti u většiny pěti- 

letých dětí. K odstranění vadné výslovnosti byla zákonným zástupcům dětí doporučena  

logopedická náprava a návštěva klinického logopeda. 

 

VI. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY, SPOLUPRÁCE S RODIČI A 

OSTATNÍMI PARTNERY 

Dožínky 

Dračí létání 

Hallouweenn 

Pyžamový den 

Divadelní představení sehrané pedagogy školy 
Mikulášská besídka 

Vánoční slavnost 

Zimní olympiáda 

Jarní pásmo  ke Dni matek( formou videa pro rodiče) 

Masopustní karneval 

Oslava Dne dětí v rámci třídy 
Cesta za pokladem ve spolupráci se zřizovatelem - delší trasa motivovaná úkoly. 
Rytířské rozloučení s předškoláky na školní zahradě za účasti zřizovatele 
Zimní a Letní olympiáda 

   Některé aktivity organizované MŠ se vzhledem k opatření proti koronaviru  

 nekonala. 

 

VII. SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM 
  Obec vychází mateřské škole vstříc a pomáhá s různými drobnými  pracemi :sekání 

trávy,  čištění okapů, v létě zapůjčení  skákacího  hradu. 

 

VIII. ÚDAJE O  KONTROLNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ VEŘEJNÉ 

SPRÁVY 
Kontrola Krajskou hygienickou stanicí- bez porušení předpisů – v pořádku 

Kontrola  provedená Okresní správou sociálního  zabezpečení – v pořádku 

 
VIII. ZÁVĚR 

Úkoly pro další školní rok:   

_více se zaměřit na jazykovou stránku řeči a výslovnost 

– zakoupit novou digitální tabuli 

_věnovat větší péči  školní zahradě 

_zakoupit nové herní  prvky na školní zahradu 
                                                              Zpracovala: Věra Veselá,   ředitelka MŠ 


