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1. Základní údaje o škole
1.1. Škola
Název školy
Sídlo školy
Právní forma
REDIZO identifikátor školy
IČO
Kontakt

Vedení školy

Charakteristika
Zřizovatel

1.2.

Součásti školy
IZO

Základní škola
Mateřská škola
Školní družina
Školní jídelna

002 050 447
007 510 853
113 100 256
002 674 289

Základní škola a Mateřská škola Osek, okres Beroun
Osek 200, 267 62 p. Komárov
příspěvková organizace
600042910
75030501
Tel: 731 411 934
Email: skola@zsosek.com
www: zsosek.com
DS ID: 98avcpb
ředitelka: Mgr. Václava Smetanová (od 1. 8. 2020)
vedoucí učitelka MŠ: Jana Křikavová
vedoucí ŠJ: Jana Křikavová
malotřídní základní škola s 1. – 5. ročníkem
Obec Osek, IČ 00233684
Osek 21, 267 62 Komárov
www:obecosek.eud.cz
Email: obec.osek@iol.cz
ID DS: cgab43d

Počet
tříd/oddělení
3
1
1
x

kapacita
47
26
25
100

počet dětí/žáků
v r.2020/21
34
26
22
72

1.3. Školská rada
Z důvodu přechodu člena šk.rady Mgr. Václavy Smetanové do funkce ředitelky školy byla
školská rada doplněna o nového člena. Ve školním roce 2020/2021 pracuje v tomto složení:
zástupce rodičů: Zuzana Mrázková
zástupce obce: Iva Belšánová
zástupce školy: Mgr. Milada Martínková
Školská rada se schází dle potřeby, zpravidla dvakrát ročně. Zápisy z jednání jsou k
dispozici na webových stránkách školy.
Letos se školská rada sešla dvakrát (31.8.2020 a 24.6.2021)
1.4. Poskytování informací
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Celkový počet písemných žádostí o informace - 0
V oblasti GDPR škola postupuje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů.
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1.5.

Materiálně technické podmínky školy

Výuka a výchova v Základní a Mateřské škole v Oseku je zajišťována kompletně v budově
školy. V prvním patře jsou tři třídy ZŠ, ředitelna, kabinet a školní knihovna, která je vybavena
zároveň jako odborná pracovna hudební výchovy a učebna pro práci s počítači.
V přízemí školní budovy je umístěna jednotřídní mateřská škola. K dispozici má dvě třídy.
Obě slouží jako herny, první třída ještě jako jídelna, druhá je odpoledne využívána
k odpočinku – lehátka jsou denně rozkládána. Prostory, které má MŠ k dispozici jsou: šatna,
hygienické zařízení a kabinet na pomůcky.
V přízemí se nachází ještě kuchyně s příslušenstvím na skladování potravin, jídelna ZŠ a
ještě další tři místnosti, které slouží jako prostory pro školní družinu a pro mimoškolní
činnost. Součástí školní budovy je i menší tělocvična o rozměrech 15m x 8m. Je vybavena
nářadím a náčiním nutným pro zajišťování výuky tělesné výchovy.
Ke škole patří ještě hřiště, zahrada a dvůr, využívané hojně při tělesné výchově, při
činnostech dětí MŠ a práci ŠD a sloužící mj. i pro realizaci relaxačních přestávek. Pozemek je
dle finančních možností stále vylepšován. Část pozemku je upravena pouze pro děti MŠ. Má
svoje oplocení a je vybavena pro hry dětí – pískoviště, skluzavka, pružinové houpadlo, dětská
motorka, houpačky, kolotoč, zahradní domek a zahradní nábytek.
Základní škola i mateřská škola je v dostatečné míře vybavena potřebnými pomůckami.
V MŠ je k dispozici dostatek hraček a pomůcek pro práci s dětmi. Každoročně se staré a
opotřebované hračky vyřazují a jsou dle finančních možností nahrazovány novými. V MŠ je
také hodně využívána interaktivní tabule, notebook a dataprojektor. Sada výukových
programů pro MŠ je postupně rozšiřována. Nový notebook má k dispozici vedoucí učitelka
MŠ, která je současně vedoucí ŠJ.
Také ZŠ je v dostatečné míře vybavena potřebnými pomůckami. Ke zkvalitnění své práce
mají vyučující k dispozici audiovizuální techniku, elektrofonické varhany, interaktivní tabule
a notebooky. Interaktivní tabulí jsou vybaveny všechny tři třídy. Žáci při vyučování využívají
12 počítačových sestav. V případě potřeby zapůjčení při distanční výuce byly k dispozici ještě
3 další notebooky. Celá škola je pokryta sítí Wi-Fi.
Ve školní družině mají děti k dispozici množství stavebnic, her, sportovního náčiní, několik
jízdních kol a velký televizor s přehrávačem.
V průběhu roku byly prováděny drobné opravy, aby byl zajištěn bezproblémový chod školy.
Vzhledem k epidemiologické situaci jsme zakoupili čističky vzduchu. Byly vyměněny žaluzie
ve třídách MŠ a v I. a II. třídě ZŠ a nainstalovány žaluzie ve III. třídě. Do MŠ bylo zakoupeno
10 nových lehátek (výměna za staré). Nový vozík slouží k převážení jídla z kuchyně do MŠ.
Při distanční výuce jsme využili nový vizualizér. Na chodbě v 1.patře byla zřízena spisovna a
do ní zakoupeny police.
Během prázdnin proběhla dle doporučení revize plánovaná výměna čerpadel v kotelně.
Pro nový školní rok jsme zakoupili učebnice v hodnotě 24 100,- Kč a potřeby a pomůcky v
hodnotě 33 100,-Kč.
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2. Údaje o pracovnících školy
2.1.

Přehled o pracovnících školy

Počet pedagogických pracovníků

Kvalifikovanost

8

z toho 2 učitelky MŠ
3 učitelky ZŠ
3 asistentky pedagoga
1 vychovatelka ŠD je zároveň asistentkou
pedagoga

87,5 %
1 učitelka (=12,5%) studuje na vysoké škole obor
k získání odborné kvalifikace

Počet nepedagogických pracovníků

2

vzdělání

úvazek

VŠ

1

VŠ

1

Mgr. Václava Smetanová

ředitelka školy

praxe v oboru 36 let, ve
funkci ředitelky 1.rokem

učitelka ZŠ

Mgr. Milada Martínková

učitelka ZŠ

praxe v oboru 20 let

metodik prevence

Daniela Bubeníčková

učitelka ZŠ

studující VŠ

1

Eva Veigendová

asistentka pedagoga ZŠ

SŠ +

0,5

praxe v oboru 24 let

vychovatelka ŠD

dolpň.stud.ped. 0,8572

Markéta Hůlová

asistentka pedagoga ZŠ

SŠ +

učí 1. rokem

praxe v oboru 1 rok

0,5

kurs pro AP

Jana Křikavová

vedoucí učitelka MŠ

SŠ

praxe v oboru 35 let

vedoucí ŠJ

Lenka Sojková

učitelka MŠ

praxe v oboru 38 let

uklízečka

Daniela Hlavová

asistentka pedagoga MŠ

studující VŠ

0,25

Lenka Nesnídalová

školnice

SOŠ

1

0,25
SŠ

1
0,25

pomocná kuchařka
Jarmila Zpěváková

1

kuchařka

0,25
SOŠ

uklízečka

1
0,25
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2.2.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá ve spolupráci s organizacemi,
které jsou držiteli příslušné akreditace MŠMT ČR, především VISK (Vzdělávací instituce
Středočeského kraje) a NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání).
zaměstnanec
Mgr. Václava Smetanová

Mgr. Milada Martínková

Daniela Bubeníčková

Eva Veigendová
Markéta Hůlová

Jana Křikavová
Lenka Sojková

Název akce
Začínáme s programem Bakaláři
12 aktualizačních metod na začátek hodiny
Činnosti na závěr 1. Pololetí (Bakaláři)
Vedení spisové služby
Odesíláme matriku, jarní sběr (Bakaláři)
Praktické nápady na rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni
Na co se zeptat před ukončením šk. roku (Bakaláři)
Tisk vysvědčení a ukončení školního roku (Bakaláři)
Práce s textem v hodinách českého jazyka
Čtenářská a informační gramotnost
Praktické nápady na rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni
Projektové vyučování na 1.stupni
Studium na PF ZČU v Plzni – učitelství pro 1.stupeň ZŠ
Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost – Zábavné
vyučování na 1.stupni
Pomůcky pro žáky se SPU
První pomoc při cvičení
Dechové techniky jako první pomoc při stresu
Vzdělávání žáků s LMP na ZŠ
Oromotorika mluvidel
Psychiatrické poruchy u dětí a mladistvích
Relaxační cvičení pro děti
Jóga a kouzelná zahrada
Jak pomáhá dramatická výchova při vzdělávání problémových
situací
Hudební hrátky v praxi škol

Všechny učitelky – samostudium:
práce s PC technikou, nové výukové programy, hledání nových metod výuky, vzájemná výměna
zkušeností ve výuce on-line

3. Přijímací řízení
V dubnu proběhl zápis do prvního ročníku bez účasti dětí.
Počet žádostí

Zapsaní

SVP

Odklad

13

12

2

1

Přijímacího řízení na gymnázium se v tomto roce nehlásil nikdo z žáků 5. ročníku.
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4. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy
Obor vzdělávání: 79-01-C/01 Základní škola
Vzdělávací program:
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Společně poznáváme svět“
5. Organizace vyučování
Základní škola byla trojtřídní s družinou.
I.třída (1. a 2. ročník)

Vyučující:

tř.uč. Daniela Bubeníčková

Daniela Bubeníčková – všechny předměty
Asistentka pedagoga:
Eva Veigendová – 2 žáci s SVP

II.třída (3. a 5. ročník)

Vyučující:

tř.uč. Mgr. Václava Smetanová Václava Smetanová – český jazyk, matematika
Milada Martínková – anglický jazyk, český jazyk, prvouka,
přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova, pracovní činnosti,
tělesná výchova
Daniela Bubeníčková – hudební výchova
Asistentka pedagoga:
Markéta Hůlová – 1 žák s SVP
III.třída (4. ročník)

Vyučující:

tř.uč. Mgr. Milada Martínková

Václava Smetanová – český jazyk, matematika
Milada Martínková – anglický jazyk, český jazyk, prvouka,
přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova, pracovní činnosti,
tělesná výchova
Daniela Bubeníčková – hudební výchova
Asistentka pedagoga:
Markéta Hůlová – 1 žák s SVP

Počet žáků:
I.třída
1.ročník
5

II.třída

2.ročník

3.ročník

6

8

III. třída
5.ročník

4.ročník

9

6

Ve školní družině pracovalo 22 žáků
Zřizovatel školy povolil výjimku z minimálního počtu žáků (průměr 14 žáků na třídu).
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Celkem
34

6. Výsledky vzdělávání
Celkem žáků
Prospělo
s vyznamenáním
34

31

Prospělo

Neprospělo

Snížený
stupeň
z chování

Žáci s
SVP

3

0

0

4

Zameškané hodiny (za obě pololetí)
průměr na žáka
47,74

celkem
1623

neomluvené
0

V prvním až třetím ročníku byly děti hodnoceny slovním hodnocením, ve čtvrtém a pátém
ročníku klasifikační stupnicí 1-5.
Pátý ročník ukončilo 6 žáků, kteří pokračují v ZV na ZŠ v Komárově (4), Hořovicích (1) a
Zaječově (1).
7. Učební plány
Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Český jazyk

7

8

7

8

8

Anglický jazyk

-

-

3

3

3

Matematika

5

5

5

5

4

Informatika

-

-

-

-

1

Prvouka

2

2

4

-

-

Vlastivěda

-

-

-

2

2

Přírodověda

-

-

-

2

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Hudební výchova

2

2

2

2

2

Výtvarná výchova

1

1

1

1

1

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

Celkem

20

21

25

26

26

Ve všech ročnících se vyučovalo podle vlastního ŠVP „Společně poznáváme svět“.
Plán stanovený ŠVP byl ve všech ročnících splněn. Vzhledem ke zvláštnostem distanční
výuky byl však dle doporučení MŠMT upraven. Došlo k redukci obsahu učiva, nikoli
hlavních výstupů.
Plánovaný plavecký výcvik se z důvodu opatření vydaných ministerstvem zdravotnictví
nemohl uskutečnit (zajišťovaný plaveckou školou Hořovice, v rozsahu 20 hodin - pro žáky 2.
a 3. ročníku -hrazeno školou a zájemci ze 4. a 5. roč. -hrazeno rodiči.)
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Distanční výuka
Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví byla z důvodu zamezení šíření koronaviru
škola několikrát uzavřena:
-

od 14. října 2020 pro všechny žáky ZŠ

-

od 18. listopadu chodili do školy jen žáci 1.a 2. ročníku

-

od 30. 11. do 18. 12 již chodili všichni žáci. Na 21. – 23. 12 bylo na doporučení
MŠMT vyhlášeno ředitelské volno spojené se začátkem vánočních prázdnin (po
dohodě s obcí byla uzavřena i MŠ – volno se využilo na kontrolu vodovodního
potrubí).

-

od 1. ledna se prezenčně učili opět jen žáci 1. a 2. ročníku

-

od 1. 3. do 11. 4. byly uzavřeny všechny školy, včetně mateřských škol

-

od 12. 4. navštěvovali MŠ jen předškoláci, v ZŠ se prezenčně vzdělávali všichni žáci
1. – 5. ročníku

-

Od 3.5. mohly i do mateřské školy všechny děti

V době uzavření škol probíhala výuka online v platformě GSuite. Žáci i rodiče byli na tento
způsob již od září připravováni.
Třídní učitelky připravily rozvrh, podle kterého se pravidelně spojovaly s jednotlivými
ročníky. Rozsah vyučování byl stanoven s ohledem na možnosti žáků a s přihlédnutím k
potřebě posílení výuky klíčových předmětů – českého jazyka, matematiky a jazyka
anglického. Učivo předmětů výchovného zaměření bylo označeno jako doporučující a
dobrovolné.
Při on-line výuce byly kombinovány přístupy synchronní (všichni ve stejný čas připojeni)
a asynchronní (čas na samostatnou práci).
Na základě žádosti byly třem žákům zapůjčeny notebooky.
Pro zákonné zástupce žáků byla rovněž zabezpečena možnost vyzvedávání učiva a
podpůrných materiálů přímo ve škole v písemné podobě.
Zároveň byly umožněny i individuální konzultace, kterých využívali především žáci se SVP.
Během distanční výuky byly nabízeny dobrovolné aktivity a činnosti v rámci školní družiny.
Do on-line výuky se zapojili téměř všichni žáci. Z celkového počtu 34 žáků se 31 zapojovalo
pravidelně, 1 žákyně nepravidelně a 2 žáci využívali denně individuální konzultace.
8. Prevence sociálně patologických jevů
Celoroční činnost školy se zaměřila hlavně na předcházení ohrožujícím situacím. Hlavním
cílem je snaha, aby určité nežádoucí jevy a situace nenastaly. Základní strategií byla výchova
k zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a jednání a zachování
integrity osobnosti.
Funkci metodika prevence vykonávala Mgr. Milada Martínková.
Vyhodnocení Minimálního preventivního programu bylo projednáno a schváleno na
pedagogické radě v srpnu 2021.
Rodiče jsou informováni o Minimálním preventivním programu, který je spolu
s vyhodnocením zveřejněn na www stránkách školy.
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9. Výchovné poradenství
Naše škola spolupracuje s těmito pedagogickými centry:
PPP v Hořovicích, SPC-PPP Slunce Stochov, SPC NAUTIS Kostomlaty nad Labem, SPC
Praha 4
10. Mimoškolní aktivity ZŠ
Opatřením ministerstva zdravotnictví byly zrušeny všechny mimoškolní aktivity – toto
opatření trvalo od října do konce školního roku. Všechny plánované kroužky (turistický,
výtvarný, aerobik, hra na klávesy) musely svoji činnost přerušit.
11. Akce školy
Z důvodu šíření nemoci COVID 19 jsme byli nuceni zrušit také všechny plánované
kulturní a sportovní akce.
Přesto jsme se snažili některé možné aktivity uskutečnit.
Prosinec
-

Za čertem a Mikulášem (cesta s plněním úkolů)

-

místo tradičního vánočního setkání s rodiči jsme připravili vánoční scénky a pohádky
a natočili jsme o tom video

-

poslední školní den v roce 2020 jsme si povídali o vánočních tradicích, házeli jsme
pantoflem, rozkrojili jablko, věštili si budoucnost a každý si odnesl dárek z vánoční
tomboly

Leden
-

Tříkrálová cesta (cesta s plněním úkolů)

Únor
-

Karnevalová cesta s klauny

Duben
-

Účastnili jsme se velikonoční akce Domečku Hořovice – Kraslicov 2021 – děti
malovaly nebo vyráběly vajíčka z různých materiálů a vystavily je

-

22.4. – Den Země – tematický týden

-

Čarodějnická cesta, opékání hadů

Květen
-

Zálesácká stezka

-

Kuličkiáda

-

Bubnování – hudební pořad – hra na bubny

Červen
-

Dětský den – hry a soutěže

-

Online prohlídka Jaderné elektrárny

-

Brdy – do lesa s lesní pedagožkou
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-

Jízda zručnosti a Běh do schodů

-

Detektivní kanceláře – dvoudenní hry a soutěže spojené se spaním ve škole na závěr
školního roku

Zapojili jsme se do veřejné sbírky, kterou pořádá společnost Fond Sidus. Náš příspěvek
1050,- Kč pomůže nemocným dětem.
Celý školní rok byla naše škola zapojena do akce „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“.
Účastnili jsme se projektu Sazka Olympijský víceboj – zaměřený na zlepšení fyzické
zdatnosti dětí.
Žáci 3. a 5. ročníku se opět zapojili do testování společnosti Kalibro (výsledky budou
známy až v průběhu září 2021)
Po celý rok žáci 3., 4.a 5. ročníku pod dohledem paní uč. Mgr. Milady Martínkové
shromažďovali materiál pro školní časopis " Kapičky z naší školičky“, který každoročně
tiskneme na konci školního roku.
12. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2020/2021 nebyla provedena kontrola České školní inspekce.
13. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020
Celkové příjmy

8 210 883,- Kč

z toho – fin. prostředky poskytnuté zřizovatelem

938 200,- Kč

fin. prostředky poskytnuté KÚ Stř.kraje

7 014 777,- Kč

Celkové výdaje

8 093 450, 82 Kč

Hospodářský výsledek

117 432,18 Kč

Hospodářský výsledek byl převeden do rezervního fondu.

14. Závěr
V pedagogické a výchovné oblasti se nám vytčené cíle z celoročního plánu školy víceméně
podařilo splnit. I když jsme distanční výuku vcelku zvládli, uvědomujeme si, že vzhledem
k dlouhodobému uzavření škol nebyl dostatek prostoru k řádnému procvičení a upevnění
probrané látky. Na začátku nového školního roku se zaměříme na zjištění individuální úrovně
dosažených výstupů u jednotlivých žáků a tomu přizpůsobíme opakování a upevňování učiva
s cílem předcházet prohlubování nerovností mezi jednotlivými žáky. MŠMT připravilo plán
doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku
pandemie Covid-19. Plán podporuje všechny školy v ČR v realizaci individuálního i
skupinového doučování žáků.
Na kvalitě provozu a práce školy se podílí i velká podpora zřizovatele.
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Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě 30.8.2021

………………………………………..
Mgr. Václava Smetanová, řed. Školy
Schváleno školskou radou 27. 9. 2021
…………………………………………..
Zuzana Mrázková, před.šk.rady

Na vědomí:
Zřizovatel – Obec Osek
www stránky školy
K nahlédnutí v ředitelně školy.
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Příloha

Výroční zpráva MŠ 2020 – 2021
Název školy: Základní škola a mateřská škola Osek
Zřizovatel: Obec Osek
Ředitelka právního subjektu: Mgr. Václava Smetanová
Vedoucí učitelka MŠ: Jana Křikavová
Telefon: 373721046
Počet tříd: 1
Kapacita školy: 26
Provoz školy: 6,30 – 15,45 hod.

Mateřská škola je vesnického typu, proto i dění a život v naší mateřské škole je zaměřen na
pozorování a poznávání přírody. Vedeme děti k ochraně přírody a zdravému životnímu stylu.
Mateřská škola je součástí základní školy a stejně jako školní jídelna funguje pod vedením
ředitele školy. Budova je jednopatrová, mateřská škola je v přízemí. Třídy jsou prostorné a
vybavené pro hry dětí. Jedna třída slouží i jako ložnice. Šatna a hygienické zařízení jsou
umístěny na chodbě. Součástí školy je školní zahrada a dětské hřiště, kde si děti hrají.
Mateřská škola nemá samostatnou jídelnu, děti se stravují v jedné ze tříd.
Vybavení školy
Vybavení školy je vyhovující, pomůcky, knihy, hračky a didaktické hry jsou postupně
doplňovány po celý školní rok.
V letošním roce byl zakoupen nový notebook, lehátka na spaní pro děti, čistička vzduchu a
vozík na přivážení a odvážení jídla z kuchyně.
Údaje o zaměstnancích mateřské školy, jejich kvalifikace
Ve školním roce 2020/2021 pracovaly v předškolním zařízení dvě pedagogické pracovnice na
plný úvazek. Učitelka pověřená vedením MŠ, je paní Jana Křikavová, je kvalifikovaná
v oboru učitelství pro mateřské školy a má 35 let praxe.
Druhá učitelka, paní Lenka Sojková, je také kvalifikovaná v oboru učitelství pro mateřské
školy a má 38 let praxe.
Od února v mateřské škole pracuje asistentka Daniela Hlavová na dvě hodiny denně.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Obě učitelky po celý školní rok pravidelně sledovaly odborný časopis Informatorium 3-8,
učitelské noviny a časopis Pastelka, Sluníčko, kde je řada novinek z oblasti předškolního
vzdělávání, čerpaly zajímavé náměty pro vlastní výchovnou činnost
a pracovaly s interaktivní tabulí.
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Paní učitelka Jana Křikavová se účastnila v květnu webináře: Relaxační cvičení pro děti a
v červnu webináře: Jóga a kouzelná zahrada.
Paní učitelka Lenka Sojková se účastnila v květnu webináře: Jak pomáhá dramatická výchova
při vzdělávání problémových situací a v červnu webináře: Hudební hrátky v praxi škol.
Výchovně vzdělávací činnost
Ve školním roce 2020/2021 bylo zapsáno 26 dětí, což je hygienická kapacita třídy.
Předškoláků bylo 11 a ostatních dětí od 2,5 – 6 let bylo 15. Jedno dítě mělo odklad školní
docházky.
Pracovaly jsme podle Školního vzdělávacího programu s názvem „ Hrajeme si od jara do
zimy. “ Motto našeho ŠVP zní: „ Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil
v mateřské škole.“
Vzdělávání probíhá v souladu s cíli vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Vzdělávací obsah je formulován v podobě integrovaných bloků. Zaměření těchto bloků
vychází z přirozených potřeb dětí a ze skutečností dítěte a jeho života. Jejich obsah je
předškolnímu dítěti srozumitelný, užitečný a prakticky využitelný. Pomáhá dítěti chápat sebe
sama i okolní svět, rozumět jeho dění a orientovat se v něm. Je upraven tak, aby vyhověl
věku, úrovni rozvoje a sociálním zkušenostem dětí, pro které jsou bloky připravovány.
Stále se zaměřujeme na vytváření vhodných podmínek k adaptaci dětí v mateřské škole.
Pozornost je nadále věnována správné výslovnosti a jazykovému vyjadřování dětí.
Paní učitelka Lenka Sojková vedla kroužek Předškoláci s předškolními dětmi.
V průběhu roku jsme dětem stále vytvářely variabilní kroužky pro skupinové činnosti i
individuální hry dětí, snažily jsme se zajistit dostatek pomůcek, materiálů a funkčních hraček,
které jsou umístěny v dosahu a dohledu dětí. Sezení u stolečků jsme omezovaly jen na
činnosti, které ho nezbytně potřebují.
Nelze úplně uvolnit režim dítěte, ale plně ho přizpůsobit jeho potřebám.
Kontrola ČSI – nebyla v tomto roce provedena.
Údaje o přijímacím řízení
Zápis do mateřské školy proběhl 13. května 2021 bez přítomnosti dětí, rodiče mohli
přihlášky poslat přes web školy a to do 16.5.2021.
Přihlásilo se jedenáct dětí. Deset žádostí o přijetí do mateřské školy bylo vyřízeno kladně,
jedno dítě přijato nebylo. Rodiče jsou o zápisu informováni.
Pro školní rok 2021/2022 je zapsáno 26 dětí. Jedno dítě bude mít individuální předškolní
vzdělávání.
Akce školy
Září
Říjen
-

Zahájení nového školního roku, adaptace nových dětí

Plavecká výuka dětí – bazén Hořovice – byla jen jedna lekce, ostatní byly zrušeny
Pohybové hry na hřišti a zahradě MŠ
Husa na pekáč plnění úkolů – hledání písmen do tajenky po obci Osek , za splnění
tajenky děti dostaly diplom a drobné odměny (vše pořádal Domeček Hořovice )
Listopad
- Halloween – výroba z přírodnin, dýňová strašidla, lidové zvyky a tradice
- Divadelní představení Červená karkulka v MŠ
Prosinec
- Mikulášská nadílka – návštěva Mikuláše a čerta (děti ze ZŠ)
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- Vánoční nadílka v MŠ (zpívání koled, nadělování pod stromečkem)
Leden
- Zimní hry a bobování na sněhu
- Sněhulákování – plnění šesti úkolů a sestavení sněhuláka z papíru – projekt pořádal
Domeček Hořovice
Únor
- Karneval v MŠ (tanec, hry, soutěže, přehlídka masek, odměny, diplomy)
Od 1.3.2021 – 9.4.2021 byla mateřská škola uzavřena pro nemoc COVID-19.
V této době jsme dětem posílali každý týden zábavné úkoly ( grafomotoriku, vymalovánky,
písničky, pracovní listy…).
Od 12.4.2021 mohli do MŠ jen předškoláci a 3.5. 2021 nastoupily všechny děti.
Veškeré akce školy byly zrušeny, dodržovaly jsme stanovená hygienická pravidla.
Duben
Plnění a hry s čarovnými motivy jen s předškolními dětmi - čarodějnice
Květen
- Fotografování dětí
- Bubnování v MŠ – hudební pořad – hra na bubny na školní zahradě
Červen
- Den dětí v MŠ – plnění úkolů
- Malá technománie v MŠ – sestavování Města ze stavebnice, povídaná o stavbách
- S předškoláky jsme se rozloučily v MŠ a na školní zahradě, kde s rodiči plnili úkoly a
pak jsme dětem předali drobné dárky.
Jako každým rokem se MŠ účastnila projektu – Fond Sidus, o.p.s. – bylo prodáno 30
barevných náramků se zvířátky.
Zúčastnili jsme se projektu Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky cvičíme se
zvířátky- zaměřuje se na předškolní děti aby si osvojily základy všech svých schopností a
mohly se v pozdějším životě rozvíjet a zdokonalovat. Po ukončení projektu děti dostaly
odměny – diplom , medaile a nafukovací míče.
Děti navštěvovaly kroužky:

Kroužek aerobiku – 6 dětí (byl jen jednou v říjnu)
Kurz plavání – 10 dětí (byla jen jedna lekce v říjnu)
Kroužek předškoláci – 11 dětí

Prázdninový provoz
Děti navštěvovaly mateřskou školu od 1.9. 2020 – 9.7. 2021. Pak byla mateřská škola
zavřena a otevřena od 1.9.2021.
Spolupráce s rodiči
Spolupráce probíhá průběžně během celého školního roku. Vzhledem k tomu, že jsme
s rodiči denně v přímém kontaktu, lze vzniklé problémy řešit okamžitě.
Pro rodiče a děti v letošním roce nebylo připraveno vánoční posezení – vše bylo zrušeno.
Spolupráce se základní školou
Spolupráce se základní školou probíhá průběžně během celého školního roku podle
aktuální potřeby. Během školního roku se předškolní děti setkaly s dětmi se ZŠ při společné
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návštěvě různých představení a akcí školy, návštěva před zápisem do ZŠ se nemohla
uskutečnit.
Mateřská škola spolupracuje s MŠ Olešná. V letošním roce byly všechny akce zrušeny.
Školní jídelna
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Děti mají dostatek ovoce a
zeleniny. Ve školním roce 2020/2021 bylo ke stravování přihlášeno celkem 69 strávníků,
z toho 60 dětí. Strava je pestrá - jídelníčky jsou dobré nebo velmi dobré.
KHS nebyla v tomto roce provedena.

Další záměry školy, závěr
Naše mateřská škola chce i nadále našim dětem zajistit milé a vstřícné prostředí, vzdělávat
za pomoci ŠVP a dbát individuálního přístupu ve všech směrech. Nadále dle zájmu rodičů
pořádat plavecký kurz, aerobik a kroužek pro předškoláky. Také nadále spolupracovat
s mateřskou školou Olešná a ZŠ Osek a pořádat pro děti divadelní představení, výlety a jiné
akce dle nabídky.

Zpracovala: J. Křikavová
V Oseku 1. 9. 2021
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