
HODNOCENÍ MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 
Ve školním roce 2016/2017 bylo zapsáno do MŠ Janová 20 dětí ve věku 3 - 6 let z toho: 9 

chlapců a 11 dívek. 

 

Celkem bylo do MŠ přijato 5 nových dětí, vyhovělo se všem žadatelům. V září 2016 jedno 

dítě přestoupilo do jiné MŠ, v listopadu jsme jedno dítě přijali. V lednu 2017 se jedno dítě 

odstěhovalo a jedno dítě mladší tří let jsme přijali.  

 

V tomto školním roce jsme měli ve třídě 10 předškolních dětí, což nebývá zvykem. 

 

Byla to třída velmi zpěvná, tvořivá, se kterou byla radost pracovat.  V tomto roce se děti 

začaly seznamovat s anglickými slovíčky a písničkami. 8 dětí se zapojilo do hry na zobcovou 

flétnu, kterou jsem letos rovněž začlenila do výuky. Ve hře na flétnu i v anglickém jazyce 

byly děti velmi úspěšné, což dokazovalo vystoupení dětí ke dni matek. Náročnější práce byla 

s malými dětmi, které byly nesamostatné v oblékání a hygieně. Hodně dětí, a to i 

předškolních, mělo špatnou výslovnost. Do logopedické poradny chodilo 6 dětí.  

 

Pro vyhrocující se situaci v ZŠ, kde zůstalo jen 6 žáků, rezignaci pana ředitele ke dni 31. 8. 

2016 máme novou paní ředitelku, která původně měla vypomoct jen do konkurzu na ředitele 

ZŠ a MŠ Janová, ale nakonec vedla ZŠ a MŠ celý školní rok 2016/2017. I přes veškerou 

snahu ZŠ udržet, nakonec zastupitelstvo 22. 3. 2017 ZŠ zrušilo. I když se vedení snažilo 

sebevíc, tato nejistá situace zasáhla negativně všechny pedagogické i nepedagogické 

pracovníky.  

 

Pedagogický personál MŠ Janová: 

 

- ředitelka: Mgr. Hana Výchopňová 

- vedoucí učitelka: Jana Kaňůrková 

- učitelka: Lea Orságová 

 

Provozní personál MŠ Janová: 
 

- uklizečka: Markéta Spurná 

 

V tomto školním roce byla v pracovní neschopnosti delší dobu paní učitelka Lea Orságová – 

od 18. do 27. ledna 2017 a od 7. února do 11. dubna 2017. Zastupovala ji zkušená paní 

učitelka v důchodu Zdeňka Juřicová, která prostředí MŠ důvěrně zná, jelikož nám pomáhala i 

v letech minulých. Se zastupováním nám velmi pomáhala i paní učitelka Eva Podešvová ze 

ZŠ Janové, která je na prostředí MŠ a děti také zvyklá. 

 

12. dubna 2017 odešla paní učitelka Lea Orságová do důchodu. V tomto školním roce 

pracujeme nadále podle ŠVP – „Putování za duhou“, který je rozdělen do deseti oblastí – 

témat, ty jsou pak rozděleny na podtémata. 

 

Střídali jsme se ve směnách po týdnu, takže naše hodnocení jak ve výsledcích u dětí, tak 

plánování činností spočívalo téměř každodenně a to převážně ústně. 

 

Vedeme si ve třídě týdenní plány, které hodnotíme. Při pedagogických poradách – 4x ročně, 

rovněž hodnotíme ŠVP, akce MŠ, diagnostiku dětí. Vedeme si dokumentaci každého dítěte, 

kde zaznamenáváme jeho úspěchy během celého školního roku.  



V ŠVP plníme zadané cíle. Vedeme děti k úctě k druhému, k jeho vytvořeným hodnotám – 

neboříme, co si druhý vytvořil! Vedeme děti k rozvíjení fantazie, k vnímání hezkých věcí 

kolem sebe. Rozšiřujeme jim poznatky o věcech, které nás obklopují, o přírodě, atd. Děti jsou 

velmi zvídavé, rády se učí novým věcem. Děti se učí básně a písně, seznamují se s anglickými 

slovíčky, učí se hře na flétnu. Vychováváme děti k hezkým vztahům v rodině a ke 

kamarádství: „V MŠ jsme všichni kamarádi a máme se všichni rádi“. Vedeme děti k úctě ke 

všemu živému, ke slušnému chování, ke správným hygienickým návykům a sebeobslužným 

dovednostem. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky neustále upevňujeme.  

 

V průběhu celého školního roku jsme absolvovali celou řadu akcí (kulturních a vzdělávacích).  

Některé akce proběhly za účasti rodičů a některé ve spolupráci se ZŠ. Hodnocení akcí je 

zapsáno v pedagogických radách, dále si též děláme fotodokumentaci. 

 

 

Analýza modernizace MŠ: 
 

Koncem letních prázdnin 2016 byla do výdejny zhotovena skříňka se šuplíky pod výdejní 

pulty.  

 

V tomto školním roce jsme zakoupili ze školních peněz:  

- výtvarný materiál, 

- hračky k Vánocům, 

- mikrovlnou troubu, 

- pedagogické pomůcky, 

- drobné potřebné věci. 

 

Vyčerpali jsme tak celkem Kč 14.644,- což není mnoho, ale i přesto je to o deset tisíc víc, jak 

v loňském školním roce. 

 

Od rodičů jsme dostali finanční sponzorské dary (Kč 1.000,-) a věcné dary (zvlhčovač 

vzduchu, Lego Duplo). Ze sponzorských finančních darů (i z předešlých let) jsme hradili: 

knihy pro předškoláky, hračky k Vánocům, divadelní pohádku „Perníková chaloupka“. 

Celkem jsme tak ze sponzorských finančních prostředků utratili Kč 6.198,- a pro příští školní 

rok nám ve sponzorských finančních prostředcích zbývá Kč 703,-.  

 

Děti dosahovaly velmi pěkných výsledků v oblasti sociálně kulturní i výtvarné. Své úspěchy 

zviditelnily na výstavkách, na různých vystoupeních pro rodiče, žáky ZŠ, a obyvatele obce 

Janová.  

 

Akce MŠ ve školním roce 2016/2017: 

 

7.9. – divadlo „Kašpárkův svět“ s představením „Kašpárek a čaroděj“ 

20.9. – drakiáda 

11.10. – divadlo „Leonka“ s představením „Jak se brouček ztratil“ 

12.10. – logopedka v MŠ 

říjen – výstava vydlabaných dýní 

21.10. – PRIMA VIZUS – vyšetření zraku dětí 

24.10. – zamykání lesa – s žáky ZŠ 

25.10. – cvičný požární poplach 

8.11. – divadlo „Taraba“ s představení „Popelka“ 



10.11. – vyšetření sluchového vnímání dětí 

15.11. – divadlo „Bublanina“ s představením „Tři starosti“ 

5.12. – Mikuláš v MŠ 

13.12. – vánoční besídka, vánoční tvoření a jarmark v ZŠ 

14.12. – zpívání koled před OÚ 

21.12. – vánoční nadílka v MŠ 

6.1. – Tříkrálová nadílka 

16.1. – divadlo „Leonka“ s představením „Ledová královna“ 

30.1. – divadlo „Taraba“ s představením „Pták ohnivák a liška Ryška“ 

13.3. – divadlo „Bublanina“ s představením „Začarovaný les“ 

duben – velikonoční výstava v MŠ 

9.5. – závěrečné focení dětí ke konci školního roku 

10.5. – zápis dětí do MŠ 

17.5. – besídka k MDM 

23.5. – divadlo „Leonka“ s přestavením „Líná Evelína“ 

29.5. – balónkový klaun 

1.6. – oslava MDD – „Pohádková cesta“ – plnění úkolů a hledání pokladu 

5.6. – školní výlet do ZOO Lešná 

14.6. – akce s rybáři - přednáška s ukázkou ryb, nahazování na ryby, jízda hasičským autem 

21.6. – turistická vycházka k divočákům s plněním úkolů (znalosti o přírodě) 

28.6. – rozloučení s předškoláky 

 

 

4.- 6. dubna 2017 probíhal zápis do ZŠ – v Janové už NE. Z MŠ šlo k zápisu 10 dětí, z toho 9 

dětí do ZŠ Ohrada ve Vsetíně a 1 dítě do ZŠ Hovězí.  

 

10. května 2017 probíhal zápis do MŠ v Janové. Přihlásilo se 9 dětí. Vyhovělo se všem 

uchazečům. Posléze se přihlásily ještě 2 děti, kterým bylo také vyhověno.  

V červnu 2017 se odhlásily 2 děti. Jedno dítě se přestěhovalo a jedno dítě přechází na jinou 

MŠ (rodiče nechtějí konflikty s nepedagogickým personálem). 

  

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty: 

S rodiči spolupracujeme každodenně ústní formou. Škole sdělují své názory a požadavky, 

které se snažíme společně řešit. Rodiče se také účastní akcí MŠ a zapojují se do výstav. Se 

Základní školou Janová jsme pořádali společné akce např. divadelní představení, drakiádu, 

zamykání lesa. Je velká škoda, že o tyto společné akce budeme v příštím školním roce 

ochuzeni. Obzvláště děti z MŠ se vždycky na společné akce velmi těšily. 

 

Jelikož se vedení MŠ nechtěla ujmout žádná mateřská škola, nepřihlásil se nikdo do prvního 

ani do druhého kola konkurzu a paní ředitelka Výchopňová končí funkci ředitelky ZŠ a MŠ 

Janové ke dni 30. 6. 2017, dohodli jsme se s paní ředitelkou Výchopňovou a panem starostou, 

že dočasným vedením MŠ do dalšího konkurzu bude pověřena paní učitelka Jana Kaňůrková. 

Přijali jsme novou paní učitelku Martinu Borsíkovou, která nastoupí 21. 8. 2017. 

 

V průběhu letních prázdnin bude probíhat rekonstrukce bývalé ZŠ Janová. MŠ Janová se bude 

koncem letních prázdnin stěhovat do nově zrekonstruované budovy bývalé ZŠ. Nová budova 

MŠ bude muset splňovat hygienické a bezpečnostní požadavky přizpůsobené dětem 

předškolního věku.  

  



Zhodnocení a závěry: 

 

1.) Cíle byly průběžně plněny. S výsledky, kterých jsme dosáhli v letošním školním roce, 

jsme spokojeni. 

 

Závěr: S dětmi neustále zpřesňujeme vytčené cíle ŠVP a posilujeme tak jejich dlouhodobou 

paměť. Neustále opakujeme stanovená pravidla, jelikož je některé děti neustále porušují. 

Snažíme se vést děti k respektování potřeb kamaráda „Co se nelíbí mně, nedělej druhému“. 

Celkově vedeme děti k úctě životu. 

 

2.) 5. 4. 2016 proběhla v MŠ roční prověrka BOZP a PO – závady v MŠ (Jitka 

Novosadová). Některé závady nebyly doposud odstraněny (nový koberec do třídy, 

nábytek na ukládání nádobí v kuchyňce, nábytek pro ukládání hraček, nábytek do 

dětského kuchyňského koutku, nový televizor, regál do domku na školní zahradě, 

zabezpečení budovy – čipy, výměna zajištění mostku pro přechod na školní hřiště, 

šuplíky ke stolu pro učitelky do lehárny). 

 

Závěr: Z důvodu stěhování MŠ do bývalé budovy ZŠ je nutné přehodnotit závady a 

požadavky. Nicméně valná většina závad a požadavků zůstává nadále i pro nové působiště 

MŠ stejná + přibydou další požadavky spojené s fungováním v nové budově MŠ. 

 

Je potřeba zhotovit či zakoupit: 

 

 Nový nábytek (včetně učitelského stolu) do třídy 

 Nábytek do dětského kuchyňského koutku 

 Koberec do třídy 

 Televizor 

 Regál do domku na školní zahradě 

 Zabezpečení budovy !!! - čipy 

 Výměna zajištění mostku pro přechod dětí na školní hřiště 

 Zakoupit nebo nechat vyhotovit šuplíky ke stolu pro učitelky do lehárny 

 Odstranit ze školní zahrady dřevěné desky s hřebíky (oprava plotu) 

 Odstranit ze školní zahrady železné houpačky 

 Zajistit odvoz pingpongového stolu a trampolíny ze školní zahrady 

 Srovnat terén školní zahrady (zasypání dolíků) 

 

MŠ potřebuje hodně věcí pro plynulý a bezpečný chod. Co bude konkrétně potřeba v nové 

zrekonstruované budově MŠ dál, ještě nevíme, ale budeme se snažit o postupné doplňování. 

Pevně věřím, že se nám to bude ve spolupráci se zřizovatelem dařit. 

 

V Janové 30. června 2017  zpracovala: Kaňůrková Jana – vedoucí učitelka MŠ  


