
Vážení rodiče, 

děkujeme vám za vyplněný dotazník týkající se provozu naší školy. Vážíme si vaší zpětné vazby a 

pozitivních reakcí, oceňujeme vaši podporu a zájmem o spolupráci. Hodnotíme rovněž všechny 

nápady a podněty na zlepšení. Přesto se z vaší strany vyskytly i některé připomínky. Dovolte nám na 

ně reagovat a vyjádřit se k některým nejasnostem ohledně organizace dne. 

 

1. Bezpečnost při výletech autobusem. 

Každé dítě má v autobuse samostatné sedadlo, které je opatřeno bezpečnostním pásem. Před každou 

jízdou jsou děti k sedačkám připoutány. 

2. Vycházky  

Vzhledem k tomu, že v interiéru školky nemají děti možnost se proběhnout, dáváme jim prostor na 

dvorečku. Vycházky, kdy jdou děti po ulici ve dvojicích, nerozvíjí žádnou fyzickou zdatnost, zručnost, 

hrubou motoriku ani koordinaci, navíc v chladnějším období hrozí prochladnutí (starší děti se musí při 

chůzi přizpůsobit dětem mladším). Les ve Staré Břeclavi není, na pole, farmu a cílené pozorování (růst 

květin, stromů apod.), chodíme v době, kdy se nám tematicky hodí do výuky. 

3. Hry na dvorečku 

Všechny herní prvky jsou každoročně kontrolovány bezpečnostním technikem, včetně dopadových 

ploch. Protokoly o kontrolách jsou k dispozici u ředitelky školy. 

Zamysleli jsme se nad připomínkou nedostatečného dozoru při hrách venku – za rohem. Odpoledne 

končí jedna paní učitelka dříve a druhá dozoruje do konce provozní doby děti sama. Přijali jsme 

takové opatření – pokud bude paní učitelka již na dvorečku sama, děti si za rohem poslední hodinu 

provozu hrát nebudou. 

4. Odpolední svačiny na dvorečku 

Pokud je příznivé počasí, děti si hrají již od 14:00 hodin venku. Ve 14:30 jsou všichni vyzváni k umytí 

rukou, vezmou si svačinu připravenou pod pergolou, posadí se na lavičky nebo židle a posvačí. Zbytek 

svačiny je ponechán pro děti kdykoliv na přidání. Nesouhlasíme s tvrzením, že děti jí chaoticky.  

5. Organizování kroužků, přípravy na školu a angličtina 

Veškeré vzdělávání je organizováno tak, aby děti rozvíjelo a připravovalo na školu.  Předškolní věk je 

věk her. Dle psychologů se musí odlišovat školní a předškolní vzdělávání, kdy mozek pracuje 

v každém období na jiném principu. V mateřské škole převažují volné činnosti nad řízenými – viz 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.  U nás ve školce mají předškoláci Veselou 

pastelku – jedná se o aktivity, během kterých jsou dětem průběžně a po celý týden předkládány 

cílené úkoly a hry na rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, koordinace ruky a oka, 

zrakového a sluchového vnímání, logického myšlení, matematických představ.  



Ze základní školy máme zpětnou vazbu od paní učitelek, kdy konstatují, že děti jsou na školu dobře 

připraveny. Hodinový kroužek přípravy na školu vnímáme podobně jako odborníci na předškolní 

výchovu jako nežádoucí přetěžování dětí.  

Česká školní inspekce naši práci hodnotila jako příkladnou. Paní inspektorka Sedláčková Hana posílá 

do naší školky ředitelky a učitelky z okolí, aby se u nás inspirovaly. Inspekční zprávy naší školy najdete 

na našich stránkách v sekci Dokumenty. 

Angličtina – v naší mateřské škole nemá žádná paní učitelka státní zkoušku z angličtiny, tudíž 

nebudeme zavádět seznamování s tímto jazykem.  Musíte využít nabídek jiných mimoškolních 

subjektů. 

6. Bruslení a plavání 

Bruslení ani plavání v tomto školním roce neproběhlo, protože jsme nenaplnili potřebnou kapacitu 

dětí.  

7. Včasné informace o aktivitách ve škole 

Děkujeme za tuto připomínku. Budeme se snažit o akcích školy informovat na našich stránkách co 

nejdříve, abyste si i vy mohli s dostatečným předstihem zajistit volné termíny.  

8. Stravování dětí v MŠ 

Skladba jídelníčku je dána jídelnou základní školy, která nám vaří. Ta se řídí příslušnými výživovými 

normami pro stravování v MŠ tak, aby byly splněny nutriční hodnoty denních doporučených dávek 

živin. Někdy se strava může jevit jako málo pestrá, nedosolená nebo naopak přesolená, což se vždy 

snažíme s jídelnou konzultovat. 

Svačinky – všechny děti, které nemají rády např. jogurty, termixy nebo tvarohové dezerty, mají 

možnost je vzít domů.  

Velikost porcí je dostačující, děti mají možnost si přidávat, a to opakovaně, což regulujeme pouze 

v případě, že si dítě jde přidat např. popáté  

9. Akce školy 

Co se týče frekvence akcí v naší škole, je pravdou, že každý má na tuto problematiku jiný názor – 

někdo vítá časté akce ve škole i mimo ni, jinému může spousta aktivit připadat jako přílišné 

přetěžování dětí. Níže uvádíme přehled všech akcí v tomto školním roce. Posuďte sami, nakolik je 

jejich nabídka pestrá. 

 

 

 

 

 



Akce školy 2016 - 2017 

20. září – divadelní představení Kašpárek a Ježibaba 

13. října – divadelní představení Perníková chaloupka (opera pro děti) 

21. října – výlet do Zoo Hodonín 

25. října – Podzimní tvoření, společná akce s rodiči 

9. listopadu – divadelní představení Jak se Honzík uzdravil 

1. prosince – Mikulášská besídka  

13. prosince – výlet do muzea ve Valticích 

17. ledna – divadelní představení Pohádka o Jasánkovi 

9. února – divadelní představení Až já budu velká, bude ze mě… 

13. února – výlet do Planetária v Brně 

21. února – divadelní představení Duhové království 

7. března – kouzelnické představení Čarování se zvířátky 

3. dubna – návštěva ZŠ (předškoláci) 

5. dubna – divadelní představení Vanda a Standa (Dům kultury) 

6. dubna – návštěva zahradnictví Malinkovič 

19. dubna – divadelní představení Hudební potěšení 

11. května – Besídka ke Dni matek 

15. května – výlet na farmu do Kněždubu 

 

Akce, které nás tento školní rok ještě čekají: 

23. května – představení s kejklířem Vlastou 

1. června – výlet do Wikylandu v Brně 

15. června – pasování předškoláků s klaunem Čiko 

 

 


