
Základní škola a Mateřská škola Liběšice 
 

Výroční zpráva 
o činnosti mateřské školy ve školním roce 2015/2016 

 
1. Základní údaje o mateřské škole za šk. rok 2015/2016 

 
Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Liběšice 
Zřizovatel:  Obec Liběšice 
Ředitel ZŠ a MŠ:  Mgr. Jan Táborský 
Vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Luďka Cibulková 
Telefon:   416 798 176 
E-mailová adresa: ms@libesice.cz 
 

2. Provozní doba MŠ 
 
provoz mateřské školy byl i školní rok 2015/2016 po dohodě se zřizovatelem, ředitelem školy a rodiči 
stanoven: od 6.00 hod. - do 16.00 hod. 
 

3. Režim dne 
 

Stanovuje vyhláška MŠMT ČR č. 14/2005 o mateřských školách: 
06:00 – 09:30 Spontánní hry a činnosti dle výběru dětí, individuální činnosti 
   Cvičení – rehabilitační, motivační, relaxační 
   Hygiena – dopolední přesnídávka - hygiena 
   Zájmové činnosti vycházející ze vzdělávacího obsahu RVP-ŠVP-TVP 
09:30 – 11:30 Pobyt venku (náhradní činnosti) 
11:30 – 14:30 Oběd, odpočinek, protažení, hygiena - odpolední přesnídávka 
14:30 – 16:00 Hry a činnosti dle vlastního výběru dětí do jejich rozchodu, 
   v letním období se přesouvají činnosti na zahrádku MŠ 
 

4. Údaje o MŠ 
 

Mateřská škola je trojtřídní a v letošním roce byly v provozu všechny 3 třídy, do kterých byly děti 
rozděleny dle věku takto: 
1. třída – Koťátka (2,5 -3 leté děti) 
2. třída – Kuřátka (3 -5 leté děti) 
3. třída – Myšky (5 - 7 leté děti) 
 
Kapacita MŠ - 55 dětí -  ve školním roce byla MŠ v září naplněna do počtu 54 dětí, 4 děti byly 
integrované s opožděným vývojem řeči a vykázané jako děti se specifickými vzdělávacími obtížemi. 
Během roku v měsíci říjnu a únoru se dvě děti přihlásily. Kapacita MŠ byla plně obsazena, 55 dětí 
z toho bylo 28 dívek a 27 chlapců. Jedno dítě bylo vietnamské národnosti.  Čtyři děti měly odklad 
školní docházky. V měsíci březnu a červnu se dvě děti z důvodu stěhování odhlásily.     
 
Věkové složení dětí: 
rok narození 2013 5 dětí 
rok narození 2012 14 dětí 
rok narození 2011 15 dětí 
rok narození 2010 7 dětí 
rok narození 2009 10 dětí 
rok narození 2008 4 dětí 
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Docházka 
Docházka dětí během školního roku za příslušné měsíce činila v průměru 45%. Nejslabšími měsíci byly 
červenec a srpen, naopak nejsilnějšími květen a listopad.  
 
Přehled vzdělávacích programů 
Mateřská škola i letos pracovala podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 
 s názvem „Barevný rok“, rozděleného do těchto tematických celků: 
 
Podzim 
- Hola, hola, hola, děti školka volá 
- Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak 
- Vítr, déšť a nečas, podzim listy setřás 
 
Zima 
- Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček 
- V zimě u nás na vesnici, to se dějí príma věci 
- Pojďte děti, pojďte dál, začíná nám karneval 
 
Jaro 

- Jaro ťuká na vrátka, budou se rodit mláďátka 
- Zas budeme barvit vajíčka, co snesla pilná slepička 
- Sladkou pusu jako med, pošlu ti ji mámo hned  
 
Léto 
- Slunce volá do oken, haló, děti, pojďte ven 
- Už se těším na prázdniny, každý rok jsou trochu jiný  
  

Každá třída má TVP, který je vypracován tak, aby vyhověl věkovým i individuálním zvláštnostem 
jednotlivých tříd a dětí. 
V MŠ probíhala logopedická péče pro děti a rodiče odpoledne ve dnech úterý a čtvrtek a podle 
možností během spaní dětí. Po dobu dlouhodobé nemoci učitelky Ludmily Halamové, tuto péči 
zajišťovala vedoucí MŠ Mgr. Luďka Cibulková. Nesprávnou výslovnost se podařilo odstranit u 16 dětí 
z počtu 24 dětí. 
Předškolní děti se připravovaly během spaní na vstup do ZŠ formou pracovních listů zaměřených  
na grafomotoriku, předčtenářské a matematické dovednosti. 
Do programu jsme zařadili nové strategické postupy získané na stáži učitelek MŠ v Anglii, které rozvíjí 
sociálně emoční složku dětí, vedou děti k respektování pravidel kamarádských vztahů. 
Prostřednictvím velkých maňásků Cae a Máji se děti učí správnému chování ke svým kamarádům. 
Mladší děti si povídají s medvědem Calebem. Tichá židlička je určená pro agresivní děti, které na ní 
chvíli přemýšlí o tom, jaké pravidlo kamarádských vztahů porušily. Ve třídě se smutné děti mohou  
schovat do malého stanu a želvičce Sany se svěřit s tím, co je trápí.  
 

5. Personální zabezpečení MŠ 
 
V tomto školním roce 2015/2016 pracovaly v MŠ 4 pedagogické pracovnice na plný úvazek, všechny 
kvalifikované: 
 
vedoucí MŠ  Mgr. Luďka Cibulková  PFUK, SpgŠ 
učitelka  Jana Žišková   SPgŠ 
učitelka  Mariana Kovalová  SPgŚ 
učitelka  Ludmila Halamová  SPgŠ (za dlouh. nemoc náhrada Pavlína Filandrová)  
 
provozní zaměstnanec Šipulová Jana (uklizečka)  plný úvazek 



 
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 
Mgr. Luďka Cibulková 
12. 4. 2016  seminář „Profesní růst pedagogů a jejich sebereflexe“ 
 
13. 5. 2016 seminář „Výtvarná výchova v ročních období“ 
 
24. 5. 2016 seminář „Rozvoj předčtenářských dovedností u dětí předškolního věku“   
 
9. 5. 2016  školení k dotačnímu programu MŠMT v oblasti – věda, výzkum, vzdělání  
14. 6. 2016  konference učitelek MŠ zaměřená na podporu sociálního a emočního vývoje dětí 

předškolního věku 
 
 
Jana Žišková 
1. 10. – 2. 6. 2015-16 Kurz „Logopedická prevence v MŠ“ 
 
Mariana Kovalová 
9. 9. 2014 – 12. 3. 2015  seminář „Hudebně pohybové hry“  
 
Ludmila Halamová 
Dlouhodobě nemocná 
 
Učitelky MŠ se vzdělávaly samostatně a v průběhu roku čerpaly nové poznatky a náměty pro svou 
výchovnou práci z pedagogických časopisů Informatorium a Mrkvička. Samostatně si vyhledávaly 
nové náměty z internetu. 

 
7. Údaje o přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání ve šk. roce 2016/2017 

 
Zápis do MŠ pro školní rok 2016/2017 proběhl 13. 4. 2016. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání podalo 20 rodičů. Rozhodnutí o přijetí bylo vydáno 14 dětem. Při rozhodování bylo ve 
všech případech postupováno v souladu se správním řízením a podle stanovených kritérií, s kterými 
byli rodiče předem seznámeni. 6 dětí nebylo přijatých. Dvě děti byly přijaté během hlavních prázdnin 
za odhlášené děti, které se s rodiči přestěhovaly.                                        
K 01. 09. 2016 odešlo z MŠ do ZŠ v Liběšicích celkem 11 dětí.  
 

8. Kontroly v MŠ 
Ve školním roce 2015/2016 proběhla v MŠ inspekční kontrola výkazu počtu dětí. Dokumentace byla 
kontrolována dne 16. 12. 2015. Počty dětí a vykázaných integrací byly v pořádku.   
 

9. Spolupráce  
 

Spolupráce s rodiči - byla v průběhu školního roku velmi dobrá. Rodiče se aktivně zajímali a zapojovali 
do činností pořádaných v MŠ. Hajný, pan Kapr, pro děti připravil procházku ke krmelci, vyprávěl jim o 
zvířátkách žijících v přírodě. Rodiče aktivně se svými dětmi soutěžili ve sběru papíru. Velmi rádi se 
zúčastňovali společných akcí a besídek. S třídními učitelkami rovněž průběžně konzultovali úspěchy či 
případné nedostatky ve výchově a vzdělávání svých dětí. V logopedické péči rodiče spolupracovali 
s vedoucí MŠ  Mgr. Luďkou Cibulkovou. V měsíci lednu a únoru nám vypomáhala důchodkyně paní 
Miroslava Kormundová, od března do června za dlouhodobě nemocnou učitelku zastupovala paní 
Pavlína Filandrová. Rodiče své děti zapojili do projektu „Cirkus Happy Kids“ a s nadšením sledovali 
nacvičené představení černého divadla.  
 



Spolupráce se ZŠ je tradičně velmi dobrá. Pořádáme společné akce - předplavecký výcvik, výlety, 
společně se podílíme na přípravě školních akcí, připravujeme vánoční a velikonoční prodejní výstavy 
dětských výrobků. Účastníme se společně slavnostního zahájení a ukončení školního roku před 
budovou ZŠ. 
 
 
 
Spolupráce se zřizovatelem byla v letošním roce pro MŠ přínosná. Zřizovateli děkujeme za spolupráci 
a financování MŠ.  Mimo to pořádá obec pravidelně i další akce pro naše děti. Ani my nezapomínáme 
na zástupce OÚ a pravidelně je a členky SPOZ zveme na naše akce jako je loučení se školáky, besídky, 
rodičovské schůzky. 
 
 

10. Materiální vybavení MŠ 
V měsíci prosinci jsme z přidělené částky 10.000,- Kč zakoupily učební pomůcky k rozvoji řeči. Za 
5.000,- Kč jsme mohly objednat dva velké maňásky  Máju a Cae, pro divadelní scénky a rozhovory 
s dětmi. Na chodbu se pořídily tři nové obšité menší koberce, které požadovala hygiena.   
Učitelky se vlastním přičiněním snaží vylepšovat prostředí tříd, z vlastních prostředků nakupují dětem 
dárečky k velikonocům, k narozeninám. V MŠ je potřebné zřídit relaxační, válecí koutek ke hře „Na 
domácnost a restauraci“. Do budoucna plánujeme zakoupit dětskou sedačku, křesílka a konferenční 
stoleček, dva kočárky.    
   
 

11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

Přehled akcí za školní rok 2015/16 – viz příloha: 
 
 
 
 
Výroční zprávu vypracovala:  1. 9. 2016   Mgr. Luďka Cibulková  
            vedoucí učitelka 


