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Charakteristika a provoz MŠ 

 

   Mateřská škola je odloučené pracoviště Základní školy v Lukavci s právní subjektivitou. 

Sídlí v okrajové části obce v ulici Vilová 243. Škola je dvoutřídní s kapacitou padesát šest dětí, 

náleží k ní oplocená zahrada a předzahrádka u hlavního vchodu.    

K 1. 9. 2020 bylo přihlášeno do MŠ 31 dětí - 10 dívek a 21 chlapců. Během školního roku se 

10 dětí přihlásilo, a tak k 30.6.2021 byl koneční stav 41 dětí.  Do základní školy odchází 12 

dětí. MŠ navštěvovaly děti od dvou do sedmi let ve smíšené třídě.  Provozní doba MŠ byla od 

6:30 do 16:30 hodin, zohledňuje pracovní dobu zaměstnaných rodičů.  

V MŠ pracovaly čtyři pedagogické pracovnice. Učitelka Stanislava Smetanová (plný úvazek), 

učitelky Dana Dvořáková (plný úvazek), vedoucí učitelka MŠ Jana Rakouská (zkrácený 

úvazek) a pedagogický asistent Veronika Karasová (zkrácený úvazek).  Učitelky zajišťovaly 

provoz dle plánu výchovných činností a pracovních náplní. 

   Provozní pracovnice Jaroslava Kříženecká a Romana Benešová dovážely svačiny a obědy ze 

školní jídelny a připravovaly je k podávání, dále se věnovaly praní a žehlení prádla, úklid celé 

MŠ. Staraly se také o údržbu zahrady a přilehlých částí MŠ. Organizaci stravování a jídelníčky 

sestavovala vedoucí školní jídelny paní Zdena Kocourová. Školné od 1. 9. 2020 činilo 250 Kč 

měsíčně za každé dítě ohledně výjimek dle směrnice o úplatě.  Předpis k vyúčtování školného 

připravovala vedoucí MŠ Rakouská J. Školné i stravné se platilo přes bankovní účty, v ZŠ 

zajišťovala platby účetní paní Ing. Zita Nováková. 

 

Výchovný program, režim dne a činnosti v MŠ 

 

Koncepce výchovného programu je plánována dle jednotlivých ročních období celého roku. 

ŠVP pro předškolní vzdělávání má název ,, Krtečkův rok“.  Byl rozpracován do obsahových 

celků pro školní rok. Měsíční a týdenní plány jsou uspořádány do pěti vzdělávacích oblastí pro 

MŠ – Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. 

Vzdělávací obsah byl sestaven pro smíšené věkové skupiny dětí, svým zaměřením je 

přizpůsoben potřebám dětí tak, aby navazoval na získané zkušenosti, rozvíjel nové poznatky a 

dovednosti a splňoval požadavky na přípravu do školy. Náměty byly čerpány z knih Škola hrou, 

Zdravá mateřská škola, Škola plná zábavy, Třída plná pohody, Hry a činnosti ročních období, 

pracovní listy.  

     Intenzivní péče byla opět věnována dětem s opožděným vývojem a vadami řeči, malou slovní 

zásobou, s poruchami chování a hyperaktivitou. Logopedická náprava je řešena přímo v MŠ ve 

spolupráci s logopedkou Violou Jónovou, která pravidelně dojíždí do MŠ. Logopedickou 

prevenci a docvičování dětí zajišťují všechny tři pedagogické pracovnice ve spolupráci 

s klinickou logopedkou p. Mgr. Kociánovou. 

 Další spolupráce probíhala s rodiči, ZŠ, dětskou lékařkou, PPP, SPC i psychologem 

v Pelhřimově.  

     Režim dne byl stanoven dle podmínek školy a potřeb dětí, důraz je kladen na individuální 

zvláštnosti a přístup k dětem ve spolupráci s rodiči. Hry a výchovné činnosti byly provozovány 

dle stanovených plánů v souladu s požadavky na výchovu a vzdělávání dětí dle ŠVP. Zařazován 



byl pravidelně pobyt venku s otužováním, tematickými vycházkami a odpoledne klid na lůžku 

dle potřeb dětí.  Strava byla podávána pravidelně v tříhodinových intervalech s dodržováním 

správného stolování. Během celého dne byly dodržovány hygienické návyky, dezinfekce 

z důvodu epidemie Covid 19. Do MŠ jsou děti z některých vesnic sváženy školními autobusy.                         

 Metodické a výchovné činnosti byly prováděny formou her se zachováním potřeb dětí, správné 

výchovy, vzdělávání a přípravy na školu. Výchovná práce je zaměřena na mezilidské vztahy, 

mravní a estetické cítění, vztah dětí k přírodě, na ozdravnou činnost a logopedickou prevenci. 

U všech dětí je prováděna pedagogická diagnostika. Výchovná činnost byla přizpůsobena 

podmínkám a možnostem školy a také požadavkům všech dětí i rodičů.  

        Do výchovné práce byly zahrnuty hudební, literární, výtvarné, estetické, dramatické 

 i pohybové činnosti se zaměřením na rozvoj zdatnosti dětí, otužování a správnou relaxaci.   

Věnovali jsme se rozvoji komunikace a upevňování správné výslovnosti. Snažili jsme se 

usměrňovat nevhodné chování dětí v kolektivu, vést je k sebekontrole a sebeovládání a citlivě 

adaptovat příchozí děti na nové prostředí. Dětem byly vštěpovány správné hygienické návyky, 

péče o své zdraví, prevence proti škodlivým látkám a šikaně. Děti chodily pravidelně na 

vycházky do okolní přírody, k pohybu venku byla využívána i zahrada MŠ, hlavně pro hry na 

pískovišti, sportovní vyžití, námětové a soutěživé aktivity. 

 

Činnosti a akce mateřské školy 

K výchovným činnostem školy patří i poznávací, sportovní a zábavné akce, návštěva kulturních 

programů, tematické vycházky s poznáváním přírody, sběrem přírodnin a ekologickým 

zaměřením. Pořádáme různé besedy, sportovní a námětové hry, výlety. Vzhledem k problémům 

v letošní školním roce, byly akce značně omezeny.  

  

Akce a činnosti školy pořádané během školního roku.                                                                                                                                               

Mikulášská nadílka 

Vánoční nadělování 

Výroba a roznášení vánočních přání pro organizace v Lukavci (obecní úřad, pošta, obchody, 

adt.) 

Karneval v MŠ 

Kurz plavání 

Den dětí v MŠ-soutěžení 

Nabídka fotografování dětí 

Rozloučení s předškoláky 

 

Opravy a vybavení MŠ, další akce školy 

 Během školního roku byla v MŠ provedena základní údržba zařízení a drobné opravy.  

Zakoupili se výtvarné potřeby, pomůcky, hračky.  V celé budově MŠ byly vytříděny rozbité 

hračky a proveden generální úklid. Na zahradu na zahradu byl pořízen kolotoč a opraveno 

pískoviště. Učitelky připravily třídy, pomůcky a značky pro děti a provedly výzdobu školy na 

další školní rok.  V dalším období by bylo třeba doplnit hravé prvky na zahradu. 



 

   Zpráva o hospodaření je vedena základní školou. Požadavky na opravy a další vybavení MŠ 

byly průběžně konzultovány s vedením školy.   

        

    

 

 

 

 

Zpracovala vedoucí MŠ                                                                                  Ředitelka školy                                                

Rakouská Jana                                                                                         Mgr. Povondrová Lenka                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


