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Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice
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IČO: 71 01 25 24
Číslo účtu: 925864329/0800

V Ý R O Č N Í Z PR Á VA
mateřské školy

školní rok 2021/2022

1.

Základní údaje o mateřské škole za školní rok 2021/2022

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Verneřice
Zřizovatel: Město Verneřice
Jméno ředitelky školy: Mgr. Jana Kindlerová
Jméno vedoucí učitelky: Jana Zygulová DiS
Telefon: 412 559 059, mobil 420 605 133 207
Email : msvernerice@seznam.cz
zygulová@zsvernerice.cz
Provozní doba mateřské školy: 6.00 – 16.30 hodin

2. Přehled vzdělávacích oborů
Mateřská škola pracovala ve školním roce 2021/2022 podle Školního vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání pod názvem „S přírodou na slovíčko“, zaměřené na vztah k
přírodě, její ochranu a rozvoj zájmu o životní prostředí přiměřeně k věku.
V tomto roce ve školce byly v provozu dvě třídy – třída „Berušek“ /3-4,5 let/ - k 30.9. - 19
dětí / 1 dítě nastoupílo 1.10, 1 dítě 11.11. 2021, 1 dítě 9.1. 2022 a 1 dítě se odstěhovalo,/ třída
„Veverek“/4,5-7 let/ 23 dětí, 3 odklady, 2 dodatečné odklady, z toho 18 předškoláků.
Věkové složení dětí /podle stavu k 30.9.2021

nar. 1.9.2017
nar. 1.9.2016
nar. 1.9.2015
nar. 1.9.2014
nar. 31.8 a dříve

-

31. 8. 2018 11 dětí z toho dívky 9
31.8. 2017 13 dětí z toho dívky 5
31. 8. 2016 13 dětí z toho dívky 6
31. 8. 2015 4 dětí z toho dívky 2
1 dítě z toho dívky 0

3. Personální zabezpečení činnosti mateřské školy
Mateřská škola:
Ve školním roce 2021 - 2022 pracovaly v mateřské škole 4 učitelky na plný úvazek.
Vedoucí učitelka : Jana Zygulová DiS, kvalifikovaná s dlouholetou praxí
Učitelka : Pavla Hnízdová – středoškolské vzdělání (nepedagogické), kvalifikovaná (k rozšíření
odbornosti předškolní a mimoškolní pedagogiky – jednoleté zkrácené pomaturitní studium,
ukončené maturitní zkouškou).
Učitelka : Jana Kukačková – středoškolské vzdělání, pedagogické/vychovatelství/, kvalifikovaná.
Vzdělání si doplnila na Střední škole pedagogické, hotelnictví a služeb, jednotlivou maturitní
zkouškou z pedagogiky předškolního věku (obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části
maturitní zkoušky).
Učitelka : Bc. Eliška Zygulová – vysokoškolské vzdělání pedagogické, dokončila studium na UJEP
Ústí nad Labem.

V každé třídě pracovala asistentka, u Veverek Jaroslava Rokosová, od listopadu u Berušek Renata
Černá. Obě pracovaly na plný úvazek.
Školní jídelna:
Vedoucí ŠJ : Regina Dušková má středoškolské vzdělání. Jako vedoucí ŠJ měla úvazek 0,8, jako
pomocná kuchařka měla úvazek 0,2.
Kuchařka : Milada Jiskrová je kvalifikovaná a pracuje dlouhodobě v oboru.
Kuchařka : Dagmar Hunková
Obě kuchařky pracovaly na plný úvazek.
Školnice : Nikola Holubová pracovala na plný úvazek.

4. Údaje o přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022
Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021 proběhl v řádném termínu (4. 5 .)
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ke dni zápisu podalo celkem 18 dětí (18 přijetí) do
konce školního roku 2021/2022 byly přijaty 3 děti, 1 dítě se odstěhovalo.
Přijímací řízení proběhlo podle přesně daných kritérií, s nimiž byli rodiče stejně jako s termínem
zápisu předem seznámeni.

5. Prevence sociálně patologických jevů
Mateřská škola i v minulém školním roce pracovala podle „Minimálního preventivního
programu“, který obsahuje aktivity směřující ke zdravému životnímu stylu, např. řadu výletů do
přírody, různé hry a sportovní činnosti. Na zahradě školy jsme s pomocí rodičů vybudovali dva
záhony, kde děti sázely, plely a zalévaly rostliny. Průběžně jsme vytvářeli a rozvíjeli citové vztahy k
místu, kde se děti narodily a k prostředí, ve kterém žijí. Využívali jsme výhody každodenního styku
s rodiči a k úzké spolupráci a řešení případných problémů na samém počátku.
6. Materiálně technické podmínky
Ve školním roce 2021-22 se koupily nové koberce do třídy Veverek i Berušek, vyměnilo se
linoleum v malé jídelně i výdejně, nové obklady i dlažba ve výdejně u velké jídelny. Vyměnily se
umyvadla, obklady a dlažba v umývárně u Berušek, i před ložnicí Berušek, vymalovaly se obě třídy,
ložnice, jídelna a kuchyň. Výměna prken na pískovišti, nový písek.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Mateřská škola pravidelně odebírá odborný časopis Informatorium 3-8, z kterého čerpaly
náměty a zkušenosti všechny učitelky. Rovněž řada metodických příruček, odborné literatury,
internet byl vhodným studijním materiálem k rozšíření znalostí v oboru. Zygulová Jana – školení v
Děčíně -“Rozvoj schopností a dovedností u dětí ve věku 3 – 5 let“.

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Proběhlé akce školky:
ZÁŘÍ





pěší výlet po panelce do Rychnova – do lesa - sběr hub (Veverky)
výstava ovoce a zeleniny v prostorách školky - „MALÁ ZAHRADA ČECH“ (celá školka)
„odpolední párty“ na zahradě MŠ – opékání vuřtů s účastí rodičů (celá školka)
pěší výlet na Gottesberg – hledání pokladu (Veverky)

ŘÍJEN
 dlabání dýní (rodiče s dětmi doma) – dýňových strašidýlek – večerní rozsvícení na zahradě
školky (celá školka)
 focení – vánoční foto (celá školka)
 sběr kaštanů – výrobky z kaštanů (Veverky)
LISTOPAD






výrobky dětí a rodičů na „vánoční minijarmark“(celá školka)
nácvik na vánoční besídku
pečení + zdobení perníčků (Veverky)
výroba skřítků rodiče s dětmi – doma (celá školka)
divadelní představení - „Sváťovo dividlo“

PROSINEC






vystoupení dětí na vánoční besídce (bez rodičů), video pro rodiče
vánoční minijarmark (celá školka)
čertovský rej, mikulášská nadílka (celá školka) návštěva čerta a anděla (pí. učitelky)
vánoční nadílka (celá školka)
za zvířátky do lesa – zdobení stromečku pro zvířátka (celá školka)

LEDEN





dopoledne se sněhuláky – výroba sněhuláků uvnitř i venku (celá školka)
krmení zvířátek v lese (celá školka)
zimní olympiáda (celá školka)
den plný pokusů se sněhem, ledem a vodou (celá školka)

ÚNOR
 maškarní karneval (celá školka)
 divadelní představení – Veverky nacvičí pohádku pro Berušky
 „Vernisáž“ - výstava výrobků dětí v prostorách školky (celá školka)
 Masopust – Ne – místo toho týden řemesel (celá školka)

BŘEZEN
 „Den bláznivých účesů“ (Veverky)
 divadelní představení Městské divadlo Ústí nad Labem (celá školka)
 výprava za bledulemi (celá školka)
 ukázka živých ptáků – před MŠ (celá školka)
 VELIKONOCE – zdobení vajíček, ukázka pletení pomlázek
 loučení se zimou, topení „BABY ZIMY“ (celá školka)

DUBEN





„Měsíc bezpečnosti“ – hry s dopravním námětem na zahradě MŠ (celá školka)
„Den země“ jarní úklid na zahradě MŠ (Veverky), malé hřiště (Berušky)
pálení čarodějnic, čarodějnický rej na zahradě MŠ (celá školka)
„Barevný týden“ - barvy jara

KVĚTEN








pěší výlet do Příbrami na „Kozí farmu“ – (celá školka)
zápis do MŠ
IZS na zahradě ve školce (hasiči, záchranka, policie)
focení na konec školního roku, na tablo (celá školka)
vystoupení ke „Dni matek“(celá školka)
Děčín – muzeum (celá školka)
sportovní olympiáda mateřských škol v Děčíně, získali jsme putovní pohár za 1. místo,
přivezli jsme zlaté medaile, stříbrnou a bronzovou.

ČERVEN






oslava „Dne dětí - soutěže na zahradě MŠ (celá školka)
výlet – Benešov nad Ploučnicí - zámek (celá školka)
„Den otců“ – soutěže na zahradě MŠ – soutěže dětí s tatínky (celá školka)
slavnostní rozloučení s předškoláky (předškoláci)
„Noc v MŠ“ - téma – ZOOTROPOLIS (předškoláci)
šerpování na zahradě MŠ + Hopsík , zábavné rozloučení s předškoláky

Verneřice 16. 9. 2022

Zpracovala: Jana Zygulová DiS

