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1.Základní údaje o zařízení
Název : Základní škola a Mateřská škola Tisová, okres Ústí nad Orlicí
Sídlo : Tisová 125
Telefon : 465/420 309
E-mail mateřské školy : TisMS@seznam.cz
Ředitelka :Mgr. Eva Růžičková
Vedoucí učitelka MŠ : Dagmar Straková
Učitelka MŠ : vedoucí VŠJ Hana Křížová

Typ MŠ : mateřská škola s celodenním provozem
Kapacita MŠ : 30 dětí
Provozní doba MŠ : 6,30 - 15,30 hodin

2. Charakteristika školy :
Zřizovatelem mateřské školy je Obecní úřad v Tisové, se kterým spolupracujeme při plánování
činností MŠ a při plánování obnovování zařízení a vybavení MŠ. Dalším naším spolupartnerem je
místní základní škola s níž jsme organizačně spojeni. Základní škola se společně s námi účastní
kulturních akcí, jako jsou divadelní představení, pořádaných u nás v mateřské škole. Společně se
školáky se předškoláci účastní předplaveckého výcviku. Předškoláci mají zdravé pískání na zobcovou
flétnu a odpoledne cvičí s rehabilitačními míči. SOKOL Tisová pořádá vždy každou středu cvičení
předškolních dětí, které se řídí samo. Dále spolupracujeme s MŠ Zálší ve formě výletů a s MŠ České
Heřmanice ve formě účasti na sportovní akci Trojboj.
Budova MŠ se nachází ve středu obce, mírně odkloněna od hlavní silnice. Jedná se o přízemní
budovu, ve které se nachází kuchyň vývařovna. Nachází se zde veranda, šatna dětí, prostorná třída
s hernou, sociální zařízení, ložnice s jídelnou a kancelář učitelek. Všechny prostory budovy jsou světlé
a prostorné a odpovídají hygienickým i bezpečnostním normám. Školní zahrada, která doplňuje MŠ je
pěkná, velká, prostorná, ale potřebuje doplnit funkčními a aktuálním platným normám
odpovídajícími herními prvky.

3.Údaje o dětech :
Pro školní rok 2013/2014 bylo zapsáno 22 dětí, z toho 13 dívek a 9 chlapců.
Ve třídě jsou dvě integrované děti, jedno s TZP a jedno TŘV ( integr. od 04/2013). Na konci školního
roku ukončilo docházku 7 dětí, které odcházejí do ZŠ Tisová.
Hlášená úrazovost : 0%

4. Údaje o zaměstnancích školy.
Vedoucí učitelka : Dagmar Straková , ÚSO, SPgŠ dr.Zd.Nejedlého Litomyšl,
studijní obor : učitelství na mateřských školách, praxe : 24 let/ 179 dnů
Učitelka :

Hana Křížová , SŠE Choceň praxe : 30 let/ 286 dní , VŠJ praxe: 31 let/ 6 dní

Kuchařka :

Marie Eliášová, prodavačka smíšeného zboží, provoz obchodu ISŠO Choceň

Školnice :

Marie Morávková , výuční list, chemik laborant

5.Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ
Zápis dětí do MŠ se řídí školským zákonem. Pro školní rok 2014/2015 bylo přijato 6 dětí. 3 děti mají
OŠD.
6. Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI.
Ve školním roce 2013/2014 se v naší mateřské škole neuskutečnila žádná přímá kontrola ČŠI.
7. Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ
Výchovně vzdělávací činnost se řídí v naší MŠ platnými zákony a vyhláškami.
V tomto školním roce jsme pracovali podle stávajícího platného ŠVP , nesoucího název, „ Poznáváme
svět kolem nás“, Motto: „ Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“, který zpracovala vedoucí
učitelka paní Dagmar Straková.
K činnostem využíváme publikace měsíčníku Informatoria školy mateřské, Poradce ředitelky MŠ,
Radomír a dalších materiálů.
Účastníme se rovněž různých vzdělávacích kurzů pro pedagogy.
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, vyváženým poměrem řízených a
spontánních činností. Učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém,
kooperačním, situačním a frontálním učení dítěte. Vzdělávání se ve větší míře odehrává v menších
skupinách a individuálně. Vysoce preferovaná je tvořivá činnost.

8. Přehled činností a akcí MŠ ve školním roce 2013/2014.
12.9.2013- Schůzka rodičů . beseda na téma „Vybavení zahrady MŠ“
12.9.2013 - Beseda pro rodiče na téma „Obouváte své děti správně?“
3.10.2013 - Výlet EKO- centrum Oucmanice , výukový program „ Plasty“
25.10.2013 –„ O švadlence Elišce“ div.představení divadélka Úsměv
12.10.2013 - Vítání občánků Tisové - pásmo dětí MŠ
21.11.2013 - Vystoupení pro seniory -„ Podzim u našeho rybníka“ - pásmo dětí MŠ
3.12.2013 - Hledá se Mikuláš - divadelní představení
5.12.2013 - Mikuláš a čert v MŠ
12.12.2013 - „Vánoční dílna“ odpoledne s rodiči - zdobení perníčků s rodiči v MŠ
27.1.2014 - 7.4. 2014 -Plavecký výcvik ve Vysokém Mýtě
3.4.2014 - „ Červená stát, zelená jedem“ divadelní představení divadla Úsměv

7.3.2014 - ZUŠ Vysoké Mýto - nábor dětí ukázka hry na dechové hud. nástroje
11.3.2014 - Předjarní a velikonoční dílna dřevo a papír paní Absolonové
29.4.2014- Čarodějnický den se ZŠ na zahradě MŠ
19.5.2014 - celodenní výlet na hrad Litice a didaktickou pohádku „ Princ Bajaja“
23.5.2014 - návštěva v ZŠ - poslech čtení „O Květušce a Tesaříkovi“
27.5.2014 - Živý dotek přírody - ukázka plazů pana Neumanna z Osíka
28.5.2014 - Sportovní hry TROJBOJ České Heřmanice
15.5.2014 - Vystoupení k oslavě Dne matek
12.6.2014 Rozloučení se školáky -, hry s padákem , opékání buřtů.
13.6.2014 Návštěva dětí v ZŠ - „ Jdeme do školy“
12.6.2014 - Schůzka rodičů

9. Přehled porad, schůzek s rodiči a dalšího vzdělávání.
12.9.2013 - -schůzka rodičů, beseda „ Obouváte své děti správně?“s podiatričkou paní
H.Fabiánovou.
12.12.2013 -„ Zdobíme vánoční perníčky“ – odpoledne s rodiči
16.1.2014 - schůzka rodičů ,na přání rodičů a prarodičů představení besídky pro seniory
„ Podzim u našeho rybníka“
12.6.2014 - „ Půjdeme do školy „ pasování na školáky , „Hrajeme si s padákem“ –
program na zahradě „opékání buřtů

Projekty
12 /2013 - Projekt - příspěvek MMR na školkovou MŠ Tisová s podklady zpracovanými
prostřednictvím OÚ Tisová a MŠ ( podklady viz přílohy) - projekt zpracovaný uč. MŠ,rodiči a dětmi.
Žádost byla podaná 24.1.2014, vyjádření 15.5.2014. Dotace nám nebyla udělena.
07/2014 - byla podána žádost prostřednictví fy. Eurostap nadace ČEZ -„ Oranžové hřiště.“ Čekáme
na rozhnodnutí správní rady ČEZ.

Pedagogické rady v MŠ : 30.8.2013,1.10.2013,19.11.2013,31.3.2014, 29.5.2014
Provozní porady v MŠ : 30.8.2013, 2.10.2013,19.11.2013,6.1.2014,31.3.2014, 29.5.2014
Ze všech schůzek a porad jsou vyhotoveny písemné záznamy.
Dle možností a zájmů se účastníme vzdělávacích kurzů v Ústí nad Orlicí,Litomyšli, Poličce, Svitavách a
Pardubicích i v jiných školících městech.

Letošní účast :
Dagmar Straková
30.9.2013 - „Rozvoj předčtenářské gramotnosti v předškolního věku“
1.12.2013 - Vánoční dílna EKO centra Oucmanice
21.2.2013 – „Platné předpisy v sociálně – právní ochraně dětí v pedagogické praxi „
28.3.2014 - „Metody práce u dětí s poruchou autistického spektra – strukturované učení“ „ 12.3. 2014 - Office 2014
26.3.2014 - Word 2014
9.4.2014 - Excel 2014
12.4.2014 - Velikonoční dílna - EKO centra Oucmanice

Hana Křížová
1.12.2013 - Vánoční dílna EKO centra Oucmanice
12.4.2014 - Velikonoční dílna EKO centra Oucmanice

Školení stravování
Hana Křížová
29.8.2014 – porada VŠJ a kuchařek
5.9.2013, 10/4 2014 , 15/5 2014 - přednášky „ Zdravý životní styl“
Marie Eliášová
29.8.2013 ( ÚO) – porada kuchařek, porada školních jídelen
30.10. 2013 ( Polička) – „ Zdravý životní styl“ ,11.2.2014, 18.4.2014, 1.7.2014 , 26.8.2014

Mateřská škola odebírá pravidelně následující časopisy, Informatorium školy mateřské, Poradce
ředitelky MŠ, Radomír.

10.Materiální vybavení a opravy v MŠ.
- výměna zbývajících oken a dveří v MŠ
- instalace nové kuchyňské linky do kuchyně vývařovny
-oprava a výměna opotřebovaných dílů kuchyňského robotu
- zakoupeno 22 ks matrací do dětských postýlek, 6 ks nepropustných návleků
- oprava kanalizace
- oprava vnitřních prostor verandy včetně vymalování, vymalování kanceláře učitelek
oprava malby v šatně včetně dekorativní výzdoby
- vytvoření dětského koutku pro manipulativní činnosti truhlářský koutek( Rabásek) - výhra
- pořízen náhradní monitor k počítači (dolní třída)
- doplněn nábytek herny kuchyňka a sedací souprava
-doplnění didaktických pomůcek firmy HAFERA
- doplněny hračky na vybavení herny ( stavebnice)
- oprava prken pískoviště zahrady Sponzorské dary :
-

pro ŠJ : zdroje zdravé výživy ze strany rodičů

-

laminování výkresů -rodiče

-

laminovačka o velikosti A3

-

molitanové kostky

-

šití návleků na molitanové kostky

-

šití kapsáře na flétny

-

autobus na divadelní představení

Ze strany zaměstnanců :
-

tapetování nábytku a hracího koutku do herny a obou tříd a kanceláře učitelek

Prezentace MŠ :
Tisovské okénko místní zpravodaj, www.stránky obce Tisová, vystoupení dětí pro obec Tisová.

11.Záměry předškolního vzdělávání na školní rok 2014/2015 : ¨
1. Integrovat mezi zdravé děti dítě se speciálními potřebami.
2. Rozvíjet jazykové schopnosti, řečový projev a budovat gramaticky správnou řeč.
3. Rozvíjet pozitivní cítění dětí a celého kolektivu ve vztahu k sobě samým i ostatním.
4. Rozvíjet oblast předmatematických představ.
5. Vést děti ke zdravému životnímu stylu.
6. Rozvíjet osobnost dětí, podporovat jejich tělesný rozvoj a zdraví, dbát především na prevenci.
7. Usnadnit adaptaci nejmenších dětí na mateřskou školu.
8. Kvalitně připravit předškolní děti na školní docházku.
9. Rozvíjet a prohlubovat spolupráci s rodiči.
10. Uvědomit si, že svým chováním mohu ovlivňovat prostředí, ve kterém žiji.
11. Budovat toleranci, ohleduplnost otevřenost a snášenlivost u dětí, potlačovat negativní jevy
chování dodržování daných pravidel chování.
12. Zodpovídat za sebe a svá rozhodnutí.
13. Vytvářet návaznosti a spolupráci se ZŠ, propojit společné aktivity.
14. Nadále pokračovat ve spolupráci s MŠ Zálší a České Heřmanice v kulturně - sportovních akcí.
15. Pokračovat ve spolupráci se zřizovatelem OÚ, SDH a SOKOL Tisová.

Tato výroční zpráva byla projednaná na pedagogické radě dne 28.8.2014

Zpracovala a zapsala dne 26.8.2014
Dagmar Straková/ Vedoucí učitelka MŠ
Četla : Hana Křížová , Marie Eliášová, Marie Morávková.
V Tisové dne 28.8. 2014

