
CO SE DĚJE V MATEŘSKÉ ŠKOLE VE DRUHÉ POLOVINĚ ŠKOLNÍHO ROKU 2018 -2019 

 

Vážení čtenáři Bílovického zpravodaje, dnes Vás chci seznámit s tím, co jsme společně prožívali. 

Začali jsme spolupracovat s Místními akčními skupinami Bobrava a Slavkovské bojiště, které jsou 

vedeny pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a financovány z EU. V praxi to pro 

nás znamenalo přísun finančních prostředků pro děti a pedagogické zaměstnance na tyto aktivity: 

- pro pedagogy z různých MŠ bylo organizováno společné setkání v rámci vzdělávání v oblasti 

Šlapanic s cílem sdílení příkladů dobré praxe v předškolním vzdělávání a vyslechnutí přednášky 

o sociálně právní ochraně dětí a využívání spolupráce Poradenského centra pedagogicko – 

psychologické poradny v Brně 

- pro paní učitelky z MŠ Bílovice nad Svitavou se konal workshop, kde se pod vedením odborníků 

seznámily s dětským nářadím – jeho bezpečnostními pravidly  a materiálem balzou, cílem bylo 

seznámení s jednoduchými technickými činnostmi a zavedení do pracovních aktivit 

předškoláků 

- také do naší MŠ přijeli  tito odborníci a za pomoci pedagogů postupně se všemi nejstaršími 

dětmi vyráběli z balzy lodičky a využívali k tomu pilky, šroubováky, vrtačky (veškeré metodické 

materiály, pomůcky i nářadí jsme získali zdarma i na další období) 

- pro předškoláky byl připraven polodenní výlet do Domu přírody v Moravském krasu, zúčastnili 

se naučného ekologického programu s názvem Jaro plné zázraků. 

Stali jsme se úspěšnými žadateli Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_18_063 

pro Šablony II od 1.1.2019 pod názvem Nové šablony pro MŠ Bílovice nad Svitavou. Finanční prostředky 

z EU budou využity pro děti a proškolení pedagogů MŠ. 

Zapojili jsme se do projektu Celé Česko čte dětem a pravidelně ve všech třídách před odpoledním 

odpočinkem jsme předčítali pohádky a jiné příběhy, které pomáhaly rozvíjet u dětí nejen čtenářskou 

pregramotnost, ale také sociální dovednosti. Ve třídách jsme postupně zřidili čtenářské koutky pro děti. 

Chceme, aby kniha byla pro ně kdykoliv dostupná, stala se součástí her, byla inspirací a aby se s ní 

chlapci a děvčata učili správně zacházet. Sledujeme knižní novinky, kterými vybavujeme knihovničky. 

V MŠ jsme pravidelně organizovali prodejní výstavy knih a pracovních sešitů pro předškoláky. 

Také jsme nezapomínali na logopedickou prevenci a paní učitelky připravovaly jazykové chvilky. Učili 

jsme děti aktivně a přirozeně navázat řečový kontakt s ostatními kamarády i dospělými, pojmenovat 

známé předměty a činnosti, rozvíjet slovní zásobu, zdokonalovat správnou výslovnost a hlasitost i 

tempo řeči, dlouhodobě spolupracujeme se speciálním pedagogem – logopedem. 

Je toho mnoho, v čem se snažíme děti rozvíjet, ale  nezapomínáme na přípravu dalších zajímavých 

aktivit pro kluky a holčičky a těmi  například byly: 

- divadelní představení v MŠ – Tetiny v kuchyni 

- divadelní představení v MŠ s prvky první pomoci  - Jak sněhuláček ošetřoval medvídka 

- naučný program se studentkami zubního lékařství v MŠ   - O červíkovi v zubu 

- návštěva předškoláků v místní základní škole 

- loutková pohádka v MŠ – O Jasánkovi 

- návštěva Obecní hospody v Bílovicích nad Svitavou - výroba velikonočních kuřátek za pomoci 

členek Chráněné dílny Brno 

- hudební vystoupení členů skupiny Muzica Animae v MŠ – pohádka o Smolíčkovi 

- polodenní výlet do ZOO Brno  



- zahradní slavnost v MŠ – Mína jede na prázdniny 

- večerní program pro předškoláky s přespáním v MŠ do dalšího dne  

- kroužek anglického jazyka pro nejstarší děti, který byl jako nadstandardní aktivita hrazen 

z financí od rodičů a byl dobrovolný, děti měly speciálního lektora 

Pro rodiče jsme v druhém pololetí školního roku připravili například tyto společné akce: 

- třídní besídky s ukázkami toho, co se děti v MŠ během školního roku naučily 

- pokračování v edukativně – stimulačních skupinkách s předškoláky 

- zahradní slavnost v MŠ – dopolední program na rozloučenou s předškoláky 

 

  

 

Co se týká spolupráce s ostatními organizacemi, chci poděkovat vedení místní základní školy za 

spolupráci, protože jsme mohli s chlapci a děvčaty po celý školní rok navštěvovat malou tělocvičnu. Dík 

patří také vedení místní knihovny, kam děti pravidelně docházely a byly seznamovány s prostředím i 

knihami. Vážíme si i spolupráce s místní pekárnou, kde byly děti na exkurzi. Výborná spolupráce byla 

s ortoptickou ambulancí, která nám u předem přihlášených dětí provedla screeningové vyšetření zraku, 

dík patří i dětským  pedagogicko – psychologickým poradnám, se kterými spolupracujeme, vážíme si 

přípravy a organizace akce členkami Chráněné dílny Brno. 

Na závěr děkuji našemu zřizovateli za pomoc a spolupráci. 

I do budoucna je našim záměrem zabezpečovat uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvíjet jeho 

osobnost. Podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování 

základních pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytvářet základní předpoklady 

pro pokračování ve vzdělávání. 

 

JAK DOPADL ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU NA ŠKOLNÍ ROK 2019 -

2020 

Ve dnech 2.-3. května 2019 rodiče s dětmi navštívili naši mateřskou školu a celkem odevzdali 50 

formulářů - Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

 Máme celkem 6 celodenních tříd v budově na ulici S.K.Neumanna, kam dochází děti různého věku od 

3 do 6-7 let. I když nám v září odejde velká skupina nejstarších  dětí  do základní školy, můžeme 

v současné době uspokojit všechny malé zájemce (při přijímání jsem postupovala podle předem 

zveřejněných kritérií). Pokud se případně  ještě uvolní další místa v MŠ, nabídnu je  dětem v letním 

období nebo i v průběhu nového školního roku. 

Co by mělo tříleté dítě umět při nástupu do mateřské školy: 

Hygiena – umýt si ruce mýdlem a samo se utřít, používat kapesník a vysmrkat se, samostatně používat 

toaletu. 

Oblékání – obléknout se a svléknout s malou dopomocí dospělého, obouvat a vyzouvat si boty, složit 

si svoje oblečení. 

Stolování – pít z hrnku nebo skleničky, držet lžíci a umět s ní jíst, při jídle sedět u stolu. 

Komunikace – říci, co chce a potřebuje, postupně se odloučit od rodičů. 



Jiné dovednosti – zvládat chůzi po schodech, chodit za ruku po chodníku a ujít kratší vzdálenost (cca 

30 minut).  

 

Všem dětem odcházejícím po letních prázdninách do základní školy přejeme radostný přestup, 

hodně kamarádů kolem sebe a my se už těšíme na nové ratolesti, které přivítáme 2.září 2019 v naší 

školičce.  

Za Mateřskou školu v Bílovicích nad Svitavou – Jiřina Šubrtová, ředitelka MŠ. 

 

 

 


