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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 
 

 

 

 

Naše mateřská škola zaznamenává již 43. rok, kdy působí v obci Vratislavice nad Nisou. 

Budova naší mateřské školy ve Skloněné ulici poskytuje dětem celodenní předškolní 

vzdělávání. Všechny třídy jsou slunné, prostorné a kvalitně vybavené, odpovídají hygienickým 

normám. V suterénních prostorech i nadále využíváme s dětmi hravou formou infrasaunu a dále 

nově zrekonstruované prostory za účelem poskytování individuální a skupinové speciálně 

pedagogické péče speciálním pedagogem. 

  

Celoročně si děti užívají prvků projektu s názvem „Zahrada v přírodním stylu“. Děti 

denně využívají k hrám divočinu z klád či skluzavky. Rády též navštěvují ovocnou zahrádku. 

Lanové houpačky slouží při rozvíjení rovnováhy a obratnosti. Divadelní amfiteátr využíváme 

např. při předvánoční akci – vánoční rozjímání, kdy zpěv vánočních koled doprovází 

rozsvícení vánočního stromu v prostorách školní zahrady či při Loučení se školáčky v závěru 

školního roku. Nově na školní zahradě přibyla pružinová houpadla a dřevěné hračky pro 

nejmenší. Plánujeme začít zkvalitňovat dopadové plochy na naší školní zahradě, tak aby 

splňovala bezpečnostní kritéria dané předpisy. Zřizovatel vychází mateřské škole vstříc 

ohledně potřeb rozvoje a vybavení tříd pomůckami i hračkami. 
 

V souvislosti s přijetím mimořádných opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 

byl v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů mateřská škola v době od 1. 4. 2020 do 20. 4. 2020 přerušen provoz. 
 

 

 

 

Název školy:               MATEŘSKÁ ŠKOLA“SÍDLIŠTĚ“, Liberec 30, Skloněná 1414, 

                                     příspěvková organizace 

Sídlo:                           Skloněná 1414, 46311 Liberec 30 

Web školy:                  www.ms-sidliste.cz 

IČO:                            46 746 234 

DIČ:                            CZ 46746234 

Zařazení do sítě škol: 9. 2. 1996 

Obchodní rejstřík:     7. 6. 2006 

Zřizovatel:                   Městský obvod Vratislavice nad Nisou 

                                     Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30 

Ředitelka školy:          Mgr. Hana Šimková 

Email školy:                mssidliste@vratislavice.cz 

Právní forma:             příspěvková organizace – 1. 8. 1993  

Celková kapacita školy a jejich součástí: 

                                      mateřská škola    IZO – 107 564 629 -  kapacita -  112 dětí 

                                      školní jídelna       IZO - 116 400 773 -  kapacita -  125 jídel 

Rada školy:                  není ustanovena 
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ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY 

 

 

 

NAŠE VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA 

 

Náš školní vzdělávací program má název: 

 

„JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA – V NAŠÍ ŠKOLCE JE TO PRIMA“ 

 

Motivací ke společnému názvu je stejnojmenná báseň, kterou znají děti naší mateřské školy.   

    Kromě vstřícného a laskavého prostředí, kde je zdůrazněna především dětská individualita, 

bychom chtěli, aby život předškolního dítěte byl pohodový a plný prima zážitků. Je jen na nás 

je každému dle možností přiměřeným způsobem zprostředkovat!  
 

Školní vzdělávací plán je strukturován od září do srpna do 5 integrovaných bloků. 

1. V dobrém jsme se sešli… 

2. Malíř podzim přišel k nám… 

3. Jede, zima jede …                                                      

4. Jaro už je tu… 

5. Léto, milé léto… 

Jednotlivé integrované bloky obsahují jednotlivé týdenní či dvoutýdenní plány práce či výběr 

projektů, které si v každé třídě zpracovávají a inovují třídní učitelky aktuálně dle potřeby. 



Údaje o žácích 

 

 

Počet tříd Celkový počet 

dětí. 

Poč. dětí na tř. Poč. dětí. na 

uč. 

Prům.doch. v % 

A B A B A B A B A B 

4 4 112 96 28 24 13,17 12 74,5 72 

 

Vysvětlivky: A = školní rok 2018-2019, B = školní rok 2019-2020 
  

Počty zapsaných a zařazených dětí 

 
ŠKOLNÍ ROK 2018/2019                   ŠKOLNÍ ROK 2019/1920 

Zapsaní  

    

Nastoupilo  Zapsaní  Nastoupilo  
 

     112      20      96       38 
 

Údaje o pracovnících školy 

 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE “SÍDLIŠTĚ“ pracuje v roce 2019/2020 celkem devět 

pedagogů zaměstnanců, šest provozních zaměstnanců, 2 síly na dohodu o pracovní činnosti, 2 

zaměstnanci na dohodu o provedení práce. 

Pedagogičtí pracovníci jsou všichni kvalifikovaní, tři s vysokoškolským vzděláním 

(PedF UK, TU Liberec). Další vzdělání si učitelky doplňují samostudiem, absolvováním tzv. 

šablon – OP VVV, případně účastí na odborných seminářích akreditovaných středisek NIDV, 

Divizna či CVLK.  

 

Údaje o délce odborné praxe 

 

Pedagogické – průměrná praxe 25 let 

ředitelka            PedF UK               39 let 

učitelka    TU Liberec                         16 let 

učitelka.            PedF UK                               24 let 

učitelka             SPdgŠ                                   36 let 

učitelka                 „            „                   29 let 

učitelka „ „    28 let 

učitelka                                 „                23 let 

učitelka                                      „             „    15 let 

učitelka      15 let 



NEPEDAGOGICKÉ – MŠ 

  

uklízečka vyučená                                   nepož. 

uklízečka         vyučená                             nepož. 

uklízečka         SO – přadlena             nepož. 

1 administrativní pracovnice 

 

Přehled věkové skladbě pedagogického sboru – 9 osob 
 

Věk Počet pedagogů  

  

20-30 0 

31-40 0 

41-50 7 

51 a více 2 
 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovnic 

 
 

Název kurzu Počet osob 

  

Dětský obraz jako zrcadlo dětského prožívání 1 

Šablony pro žadatele Výzva č.02_18_064 OP VVV II. 1 

Diskuzní klub ředitelek CVLK 1 

Hromadné konzultace k šablonám OP VVV 1 

Polytechnické vzdělávání 1 

Změna financování regionálního školství 1 

Dítě se spec.vzdělávacími potřebami 1 

Podpůrná opatření v praxi 1 

Podpora ředitelské praxe 1 

 

 

 

 

 

 



OP VVV 

 

1. Zapojení do Výzvy č. 02_16_022 OP VVV I. 

Naše mateřská škola se na základě žádosti dne 3.3 2017 zapojila poprvé do Výzvy č. 

02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - 

Šablony pro MŠ a ZŠ I. v projektu Budoucnost – kvalita a motivace -  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0005377. Realizace projektu proběhla ve dvouleté období 1. 9. 

2017 až 31. 8. 2019. V tomto projektu zdárně mateřská škola absolvovala všechny předepsané 

„šablony“ a obdržela dotaci ve výši 507 176,00 Kč.  

Projekt byl řádně dne 31. 8. 2019 ukončen. 

 

Do projektu Budoucnost – kvalita a motivace byli zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci. 

Výsledkem seminářů shledáváme obohacení celého pedagogického kolektivu, který 

s potřebnými znalostmi může dopomáhat dětem k radosti z poznávání  nových věcí. 
 

2. Zapojení do Výzvy č.02_18_064 OP VVV II. 
 

  
Nově se mateřská škola zapojila dne 1. 9. 2019 do Šablon pro žadatele Výzva č.02_18_064 OP 

VVV II. Žádosti na DOTAČNÍ PROJEKT CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013464  

„Budoucnost - pomoc a podpora bylo MŠMT vyhověno. Škola nyní čerpá částku 578 838,00 

Kč.        

V tomto projektu se primárně zaměřujeme na zdokonalení v oblasti polytechnické výchovy 

formou seminářů či ukázek pracovních činností pro naše děti. 

Získanými dotacemi pokračujeme v mateřské škole ve financování práce speciálního pedagoga, 

který i nadále tipuje a podporuje děti z méně podnětného prostředí, ohrožené školním 

neúspěchem či se speciálními potřebami a svým působením koriguje případné nerovnosti ve 

vzdělávání.  

Dále se věnuje v rámci podpůrných opatření dětem z méně podnětného prostředí. 

 

 

Férové školy II  

Program:  Evropský sociální fond / Operační program Výzkum, vývoj 

a vzdělávání  
Název a číslo výzvy: Výzva č. 02_19_075 pro Inkluzivní vzdělávání pro SVL II 

v prioritní ose 3 OP 

Naše mateřská škole je zapojena do projektu, který se soustředí např. rozvoj spolupráce 

mateřských škol s dalšími institucemi, které se zaměřují na výchovu a péči o děti 

předškolního věku, zvyšování profesních kompetencí pedagogů prostřednictvím zavádění 

nových metod zaměřených na inkluzi v předškolním vzdělávání a výchově nebo rozvoj 

spolupráce zapojených mateřských škol se základními školami při přechodu dětí mezi 

stupni vzdělávání. 



 

Školní jídelna 
 

 
 

TYP ŠKOLNÍ JÍDELNY – PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 

 

 

Vedoucí školního stravování:  Pavla Hartig  

 

Celková kapacita zařízení:       125 jídel, strávníků – 96 dětí 

 

Informace k jídelně jsou integrovány do webových stránek školy – www.ms-sidliste.cz záložka 

STRAVOVÁNÍ s aktuálním jídelníčkem, cenami obědů či názvy alergenů 

Zaměření jídelny na stravovací trendy 

 

Velice kvitujeme nákup nově pořízeného typu Konvektomatu -  nástřikový Retigo Orange 

Vision O 1011i. Umožňuje dalece rozšiřovat spektrum připravovaných pokrmů právě v tomto 

zařízení – bez potřeby aplikace vyššího množství oleje, vody či smažení k celkové spokojenosti 

malých i dospělých strávníků.  

           

Zaměstnankyně naší kuchyně jsou kvalifikované. Celoročně se snaží o výběr pestré, vyvážené 

a nutričně hodnotné stravy, dle stravovacích norem. Ve školním roce uvaří cca 2 055 obědů a 

připraví 3 530 svačinek V případě potřeby je naše mateřská škola schopna reagovat na potřeby 

dětí s různými typy intolerancí. Nejčastěji se jedná o děti s reakcí na mléko, ořechy, ryby či 

některé druhy ovoce. 

Všichni provozní zaměstnanci školy absolvovali formou školení hygienické minimum, což 

umožňuje podávat jídlo dětem na třídách v případě náhlé nepřítomnosti pracovnic kuchyně. 

          Kuchařky mají potřebné vzdělání, v konci školního roku jedna z kvalifikovaných 

kuchařek rozvázala pracovní poměr. Pomocná kuchařka je nyní bez kvalifikace. 

Hospodářka Pavla Hartig vstřícně reaguje na změny  

a poptávku. Sleduje trendy zdravého vaření a vnáší svou invencí nové směry a chutě do 

každodenních příprav jídel a tvorbě jídelníčků. Ráda se účastní všech seminářů k podpoře 

zdravého vaření. Pracuje na inovaci programů školní jídelny VIS vzhledem k požadovaným 

legislativním změnám. Pracuje v rámci dotačních programů KÚ Liberec. 

 

Společně pracovnice dbají a nápaditost o pestrost předkládaného sortimentu. V souvislosti 

s novými směry ve vaření, technologiemi, výběrem surovin a cen jsme nuceni přizpůsobovat 

aktuální ceny obědů za účelem dodržení norem a dosavadního standardu. 

http://www.ms-sidliste.cz/


Údaje o pracovnících ŠJ 

                     

NEPEDAGOGICKÉ - ŠJ 

VPJ                 SpŠS                                    20 let 

hl. kuch. SO – kuchařka  31 let 

kuchařka         SO – kuchařka                         8 let 

 

Údaje o strávnících a přepočteném počtu zaměstnanců 
  

celková kapacita     počet strávníků   počet pracovníků       

A               B       A       B A B 

125 125 112  96 2,50 2,20 

 

Vysvětlivky:    A = školní rok 2018 -2019, B = školní rok 2019 -2020 

 
 

Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 

VPJ absolvuje školení pro práci s programem VIS, ve kterém je vedeno účetnictví školy. 

Kuchařky se samostatně snaží zařazovat nové receptury a obohatit tak jídelníček dětí, 

samostatně studují dostupné, aktuálně objednávané časopisy. 

 Zúčastňují se porad, školení a přednášek pořádaných Krajským úřadem Liberec, 

případně KHS v Liberci. Nařízení HACCP je konzultováno s ostatními VPJ a KHS. 

 

Hodnocení a závěr: 

Zařazujeme nové receptury, zdravé a Biopotraviny, kvalitní mléčné produkty do 

jídelníčku s ohledem na zdravou výživu. Snažíme se dodržovat zásady tzv. spotřebního koše, 

který zohledňuje mléko, mléčné výrobky, luštěniny, maso, ovoce zeleninu a jiné. 

Spolupracujeme s firmou Bidvest v rámci inovací a předváděcích akcí ohledně nových 

technologických postupů a procesů v přípravě potravin pro naše děti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Výkon státní správy 
 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Odvolání 

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ 38  

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ 7  

Usnesení 8  

Rozhodnutí o ukončení docházky 0  

Rozhodnutí – osvobození od úplaty 0  

Celkem všech rozhodnutí 53  
 

 

Rozhodnutí ředitele školy podle § 34 odst. 3 zákona č. 561 / 2004 Sb.,o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( 
školský zákon ) a podle Zákona č.500/2004 Sb.,správní řád 

. 

 

 

Nově mateřské školy v obci využívají Elektronické podpora zápisů dětí do 

mateřských škol – Zápis do MŠ - https://zapisyms.liberec.cz/. Termín a místo 

zápisu do konkrétní mateřské školy stanoví ředitel a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. 

Tyto informace bývají zveřejněny na výše uvedeném portále, webových stránkách nebo 

vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod. 

 

 

 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI, KHS 

 

Kontrola KHS Liberec v daném roce neproběhla.  

 

Kontrola ČŠI v naší mateřské škole v roce 2019/2020 neproběhla.  

 

 

 

Údaje o kontrolách organizace 

 

Dne 25. 8. 2020 byla provedena veřejnosprávní kontrola MO Vratislavice nad Nisou. 
 

 
 

 

 

https://zapisyms.liberec.cz/


Zaměření mateřské školy 

     Naše mateřská škola je charakteristická svým zvýšeným zájmem o ekologickou a 

environmentální výchovu. Jsme členy ekologického centra Střevlík, navštěvujeme i centrum 

Divizna v Lidových Sadech. Toto centrum poskytuje semináře i pro pedagogy, i zde se chceme 

aktivně podílet a získávat stále nové a potřebné informace. Podporujeme v dětech kladný vztah 

k přírodě, zdravému stylu život, jež nám umožňuje i podnětné okolí školy. Ve spolupráci 

s vedoucí stravování jsou dětem nabízeny zdravé a bio produkty. Téměř vše v MŠ projde 

„recyklací“, toto slovo děti znají již od útlého věku. Náš cíl je „prima“ mateřská škola 

s veselými dětmi, kterým se ve „školce“ líbí, a které se tu učí základům všeho, co budou 

potřebovat pro život. Jak činnostmi řízenými, tak spontánními podporovat krom jiných vztah 

k přírodě, svému zdraví, zdravé výživě.  

 

Projekty v mateřské škole 
 

Projekty v naší mateřské škole reflektují aktuální potřeby „doby“, ale současně bývají 

navázány na momentální personální podmínky a možnosti školy, co se týče prostorových a 

technických podmínek. Žádoucím cílem je reagovat na prioritní potřeby dětí, kolektivu či 

školy ve spolupráci s dalšími institucemi či organizacemi v obci. 

Babičky čtou dětem 

Naše mateřská škola v rámci spolupráce s obcí, navázala kontakt s komisí sociálních služeb a 

zdraví. Členky této skupiny jsou převážně důchodového věku – babičky a dědečkové.  

Uvědomujeme si, že se společnost mění a má to vliv i na rodinu. Jedním z aspektů, proč vlastní 

babičky se nevěnují svým vnoučatům, jako v minulosti, je i to, že dnešní babičky pracují déle. 

Dříve babičky chodily do důchodu v nižším věku, a tak trávily s vnoučaty mnohem více času. 

Proto se nám zalíbil nápad dětem zprostředkovat setkávání s babičkami a dědečky pro 

zachování povědomí dětí o rodinných systémech a vazbách.  

A protože babička je odedávna spojena s pohádkami, kterých není nikdy dost, vznikl nápad 

čtení pohádek dětem v mateřských školách. 

„Babičky a dědeček“ dochází jednou týdně po dohodě, pokud to provoz aktuálně dovoluje. 

Věříme, že nám tato navázaná spolupráce co nejdéle vydrží! 

Etika 

V naší mateřské škole Sídliště probíhá od školního roku 2016/17 projekt se zaměřením na 

etiku.  

Etická výchova se prolíná většinou vzdělávacích oblastí, nejvíce je však obsažena v oblastech 

Dítě a ten druhý a Dítě a společnost. V našem pojetí je však zastoupena i vzdělávací oblast Dítě 

a jeho tělo, Dítě a svět a Dítě a jeho psychika. V souladu s doporučením České školní inspekce 

se tomuto tématu věnujeme ve třídě pravidelně. Každý měsíc je věnován jednomu z témat, které 

máme přehledně zpracované na plakátech. Výuka probíhá formou komunitního kruhu, kdy děti 

sami popisují situace zobrazené na plakátech čí kartičkách a komentují, které situace jsou 

správné a proč se mají takto chovat, případně co je špatně a jaké následky takové chování může 

přinést. Výuka probíhá také prakticky, kdy jsou děti učitelkou nebo jiným dítětem upozorněni 

v případě, že momentálně nedodržují některou zásadu. Situace je s dítětem individuálně 

prodiskutována s cílem zvnitřnit u něho správné návyky v oblasti etického chování a jednání. 

U mladších dětí nebo dětí, které přicházejí do mateřské školy nově, jde o seznamování 

s pravidly, u dětí starších již klademe vyšší požadavky ohledně správného etického chování a 

jednání, které spočívají hlavně v dodržování pravidel soužití s ostatními dětmi a s dospělými, 

v předcházení konfliktů, čímž rozvíjíme prosociální cítění a komunikaci mezi jedinci. Projekt 



kromě slušného chování podporuje také zdravý životní styl, tím že děti učí zdravému stravování 

a nabádá je ke sportu. 

Masáže – program MISP 

Program MISP – Massage in Schools Programme je koncept masáží určený pro děti od 4 let. 

MISP je využíván ve školství po celém světě. Jeho principem je zprostředkovat dětem 

pečující dotek, který je tak důležitý pro jejich zdárný rozvoj. Základním pravidlem masáží je, 

že se masírují jen děti mezi sebou. Dítě začíná otázkou: „Můžu tě namasírovat?“ Pokud druhé 

dítě odpoví kladně, začíná se realizovat sestava masážních tahů. 

Masáž dětem zprostředkovává podněty, které blahodárně působí na centrální nervovou soustavu 

i na periferní nervovou soustavu. Fyzikálním podnětem je dotyk, sociálním verbální 

komunikace a navázání vztahu, psychickým podnětem je emoční uvolnění, odpojení vědomí od 

prostředí, je to vlastně forma meditace. Při pravidelném provádění masáží nastávají změny 

v různých oblastech osobnosti. Snižuje se hladina stresu, dítě lépe vnímá vlastní osobnost, 

zvyšuje se mu sebevědomí, zlepšuje se jeho kreativita, lépe řeší problémy. Díky masážím se 

mezi dětmi tvoří vazby, vytváří se pocit jednoty, děti snáze nachází přátele a v neposlední řadě 

se mezi nimi omezuje šikana. Na úrovni společnosti jde pak o zvýšení mírumilovnosti 

společnosti, omezení závislostí různého typu, šikany, zlepšení sociálních návyků a celkové 

snížení stresu společnosti. 

Díky působení masáží se u dětí snižují psychosomatická a chronická onemocnění, což přispívá 

k celkové pohodě dítěte. Zlepšuje se pozornost, soustředění, paměť, podporován je celkový 

harmonický vývoj dítěte. Tuto aktivitu zařazujeme do denního programu co nejčastěji, tak 

abychom u dětí navodili příjemné pocity a tak spoluvytváříme příjemné prostředí. To hlavně 

tehdy, když ve skupině cítíme napětí nebo když potřebujeme děti zharmonizovat pro určitou 

řízenou činnost. Techniku MISP využíváme také pro zlepšení koncentrace dětí před činnostmi, 

které to vyžadují. Masáže využíváme také v situaci, kdy během školního roku přijde do 

kolektivu nové dítě. Touto technikou mu umožňujeme se rychleji zapojit do kolektivu. Nováček 

má možnost se seznámit s jednotlivými dětmi a stávající kolektiv jej rychleji přijme mezi sebe. 

V neposlední řadě využíváme techniku MISP v případech, kdy mezi dětmi vznikne konflikt. Po 

jeho vyřešení je do programu několika následujících dní tato technika cíleně zařazována. 

Projekty jednotlivých tříd 

V naší mateřské škole je vzdělávání doplňováno každoročně o dílčí projekty, které si vytváří 

učitelky jednotlivých tříd na základě společného směřování. Seznamování v jejich rámci je 

uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým 

poměrem spontánních a řízených aktivit.  V loňském roce probíhaly projekty typu –  

 Lali cvičí jógu  

 Etická výchova formou obrázků a příběhů 

 Kuliferdova předškolní školka  

 Naše školní zahrada a péče o ni… 

Dbáme, aby tyto aktivity obsahovaly prvky hry a tvořivosti, podněcovaly radost a zájem dětí. 

Nejdůležitější je probouzet u dětí aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat  

a objevovat i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. 

 

Chceme být nápomocni při vzdělávání dětí nadaných, dětí se specifickými potřebami či 

mladšími 3 let věku dítěte. Pouze v součinnosti s rodiči jim můžeme pomoci nacházet 

společnou cestu k jejich rozvoji.  



Plány spolupráce 
 

SPOLUPRÁCE S RODIČI 

 

Bez přátelské spolupráce s rodiči nelze kvalitně poskytovat služby předškolního 

vzdělávání.  Již při přijímání nových dětí nabízíme možnost kladně hodnocených tzv. 

„zvykacích“ dnů v měsíci srpnu, a tím navození zájmu o vzájemnou spolupráci. Naší prioritou 

je rodiče respektovat, objektivně informovat o veškerém dění v MŠ formou zasílání SMS, 

webových stránek, nástěnek, vývěsek či osobním kontaktem. Respektujeme soukromí rodiny, 

diskrétně pracujeme s důvěrnými informacemi. Na vyžádání rodičů vedeme dialog.  

Nabízíme možnost návštěv na různých akcích pořádaných školou. Možnost 

poradenského servisu v případě potřeb a vzdělávacích aktivit – Koukají se na nás správně?, 

Správná hygiena čištění zubů, atd. V případě zájmu jsme ochotni vést s rodiči diskuse. Pro 

zvyšování kvality naší práce pořádáme dotazníkové akce, společná tvořivá odpoledne a kulturní 

akce.  

Zavázání se k potřebě dodržovat ustanovení „Školního řádu“, jak ze strany pedagogů, 

tak zákonných zástupců a osob pověřených. 

 

Formy spolupráce: 

Plánujeme zapojit rodiče do společných projektů podporujících vzájemnou spolupráci ve všech 

vhodných oblastech. 

 

 1. schůzka pro rodiče nových dětí – informace, dotazy, prohlídka MŠ 

 

 uvítací schůzka v novém školním roce -hlavní body ŠVP, co je naším cílem, o co 

                                                                      usilujeme 

                                                                     -jak mohou rodiče pomoci 

                                                                     -zdravá výživa, prohlídka MŠ 

                                                                     -beseda s učitelkami, konkrétní dotazy       

                                                                            -nabídka doplňkových programů MŠ 

 

 společné odpoledne v MŠ – Strašidelná školka, dýňování, soutěže, výstavy 

  „Vánoční rozjímání“ – besídka dětí s pásmem básní, koled 

 Rozsvícení vánočního stromečku v 10 10 10 – pásmo písní a tanců 

 Rozsvícení vánočního stromku před budovou MŠ – pásmo koled s rodiči 

 beseda s ředitelem ZŠ, případně psycholožkou, logopedkou 

k připravenosti na školu 

  „Velikonoční veselení“ – velikonoční vystoupení v 101010 pro rodiče a děti 

 Tvůrčí odpoledne pro tatínky – „Dáreček pro maminku“ 

  Ukončení školního roku – školní akademie s návštěvou p.starosty, táborák s rodiči 

 

Vyhodnocování spolupráce: 

 

 Dle plánu při třídních schůzkách 

  ročně vyhodnocování dotazníků např. CALIBRO či vlastních pro rodiče dětí, 

zaměřené na jejich spokojenost s průběhem a organizací výchovně vzdělávací práce, 

s podmínkami výchovy a vzdělávání, provozem, stravováním, spoluprací, apod.  

 Evaluační zprávy jednotlivých tříd školy, při evaluačních činnostech školy, při 

zpracování výroční zprávy školy  



 

Po celý rok je našim dětem umožněno navštěvovat KC 101010, hřiště Na Rozcestí, tělocvičnu 

ZŠ a místní Sokolovnu a využít jejich prostorů. 

 

SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 

 

ZÁŘÍ, ŘÍJEN 

 návštěva školy – kontaktujeme naše prvňáčky – návštěva tříd v ZŠ 

 

LEDEN, ÚNOR 

 dle zájmu besedy s učitelkami, návštěva ZŠ před zápisem do 1. tříd 

 

ČERVEN 

 návštěva školy pro budoucí prvňáčky 

 návštěva školní poradkyně v MŠ 

 

SPOLUPRÁCE S KNIHOVNOU  

 

 návštěvy dětí v knihovně v rámci TVP 

 účast na akcích pořádaných knihovnou 

 

 SPOLUPRÁCE 

 
Městský obvod Vratislavice nad Nisou 

 

 pomoc při pořádání akcí ve městě – Vratislavické slavnosti, výtvarné soutěže, 

lampiónový průvod, pořádání MDD, rozsvícení vánočního stromu, písemné příspěvky 

do Vratislavického zpravodaje, vítání občánků 

 vzájemná komunikace a pomoc při řešení problémů 

 sestavování rozpočtů na neinvestiční akce a investiční náklady školy 

 spolupráce při realizaci investičních akcí  

 komise sociální – babičky a dědečkové čtou v mateřské škole dětem 

 možnost využití školního autobusu  

 

Významná je pro nás spolupráce s pracovníky Technického střediska. Pomáhají při 

odvozu různého materiálu, sekají trávu na školní zahradě, pomáhají s drobnou údržbou okolí 

objektu školy i jeho interiéru. 

 

Infrasauna 
 

V naší mateřské škole nainstalována v rekonstruovaných prostorech suterénu infrasauna. 

Provoz byl zahájen v jarních měsících roku 2014. Rodičům byli písemně obeznámeni s pravidly 

ohledně využití této aktivity. Evidujeme spokojenost dětí i rodičů. Účast ve třídách, které se 

účastnily, byla téměř 99 %. Dle informací v loňském roce probíhalo „saunování“ po celý školní 

rok s výjimkou teplého období roku. 

 

Věříme, že děti díky této aktivitě podpořily svůj zdravotní stav a přispěli jsme tak k ozdravení 

ducha i těla našich nejmenších! 

 



Ochrana osobních údajů - GDPR 

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídila mateřská škola 

v součinnosti s MO Vratislavice nad Nisou funkci pověřence (DPO – Data Protection Officer). 

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi 

vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy 

interní ochrany dat správce osobních údajů. 

Na našich webových stránkách je umístěna samostatná "záložka" týkající se GDPR – (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů). 

Pověřenec mateřské školy: Ing. Petr Štětka, +420 602 423 675, stetka.gdpr@gmail.com 

 

 

 

Informování rodičů        
            

Novinka od 1. 9. 2019 - možnost zasílat rodičům dětí hromadné informativní SMS je 

kladně vyhodnocována nejen zákonnými zástupci, ale zaměstnanci školy. Slouží k tomu nově 

aktivovaný program - Správa Mateřských škol. Ten je vytvořený k usnadnění administrativní 

práce spojené s každodenním chodem mateřské školy. „Správa MŠ“ nově nabízí tuto službu,  

a pomáhá tak zkvalitňovat komunikační toky mezi rodiči a školou. Elektronické předávání 

novinek přispívá k potřebné informovanosti zákonných zástupců. 

 

Nedílnou součástí komunikace s rodiči pro zdárný chod školy je celkem již zaběhnuté 

využívání webových stránek naší mateřské školy: www.ms-sidliste.cz. Rodiče i zde najdou plno 

informací co se provozu a aktualit týče. Mají zde ve fotogalerii možnost shlédnout fotografie 

ze všech konaných akcí. Od všech rodičů máme souhlas se zveřejňováním těchto fotografií a 

ještě jsou zajištěny heslem, takže přístup k nim mají skutečně jen rodiče dětí docházejících dětí. 

Nyní již rodiče mohou ke všem informacím provozním či týkajících se stravování dojít tou 

nejjednodušší cestou. Stránky chceme i nadále doplňovat a obohacovat.   
Rodiče se naučili a oblíbili získávat všechny potřebné informace o chystaných akcích a 

programech formou tzv. odběr novinek. Rodiče se na našich stránkách přihlásí svým emailem 

a jsou o každé akci či aktualitě včas a plně informováni.  

Nově s nástupem povinného předškolního vzdělávání a povinností děti omlouvat, 

vznikly nové emaily konkrétně do všech čtyř tříd. Rodiče tak mohou mnohem snadněji a 

rychleji své děti cíleně omlouvat.  

Nyní již s časovým odstupem musíme konstatovat, že bez těchto forem komunikace 

bychom se již jen stěží obešli na obou stranách. Pro ještě kvalitnější seznamování zákonných 

zástupců s aktuálním děním v MŠ plánujeme promítání novinek přímo pomocí nainstalovaných 

monitorů v areálu chodeb školy. 

 
 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://www.ms-sidliste.cz/


 

Akce školy v roce 2019 / 2020 

 

Hvězdičky 

 
10.12.2019 Vánoce  

6.12.2019 Mikuláš  

6.12.2019 Perníčky 

5.12.2019 Muzicírování  

1.11.2019 Strašidelná školka  

16.10.2019 - 6.12.2019 Hry a tvoření  

11.10.2019 Majda narozeniny  

27.9.2019 Společné cvičení  

18.2.2020 Pečení housek  

10.2.2020 Pavlík narozeniny  

7.2.2020 Tadeáš narozeniny 

4.2.2020 - 5.2.2020 Hrátky se sněhem  

 

 

Kuřátka 

 
6.12.2019 Mikuláš v MŠ  

18.11.2019 Muzikoterapie  

8.11.2019 IQ Landia  

24.10.2019 Výlet do Jablonce  

11.10.2019 Návštěva knihovny  

23.9.2019 Houbařský výlet  

13.06.2020 Ekopark 

10.04.2020 Návštěva Senecury 

27.2.2020 Střevlík - Odpad může být i poklad  

3.2.2020 Zimní olympiáda  

8.1.2020 - 10.1.2020 Tělocvična  

 

Kytičky 

 
25.11.2019 Sokolovna  

22.11.2019 Knihovna 2 Liberec  

13.11.2019 Technické muzeum Liberec  

31.10.2019 Střevlík  

15.10.2019 Kouzelník  

7.10.2019 Knihovna Liberec  

19.9.2019 Naivní divadlo  

10.6.2020 Výlet - Proseč  

6.2.2020 Planetárium  

30.1.2020 Botanická zahrada  

 

https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Vanoce_Hvezdicky_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Mikulas_Hvezdicky_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Pernicky_Hvezdicky_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Muzicirovani_Hvezdicky_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Strasidelna_skolka_Hvezdicky_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Hry_tvoreni_Hvezdicky_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Majda_narozeniny_Hvezdicky_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Spolecne_cviceni_Hvezdicky_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Peceni_housek_Hvezdicky_2020
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Pavlik_narozeniny_Hvezdicky_2020
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Tadeas_narozeniny_Hvezdicky_2020
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Hratky_se_snehem_Hvezdicky_2020
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Mikulas_v_MS_Kuratka_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Muzikoterapie_Kuratka_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=IQ_Landia_Kuratka_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Vylet_do_Jablonce_Kuratka_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Navsteva_knihovny_Kuratka_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Houbarsky_vylet_Kuratka_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Ekopark_Kuratka_2020
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Navsteva_Senecury_Kuratka_2020
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Strevlik_-_Odpad_muze_byt_i_poklad_Kuratka_2020
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Zimni_olympiada_Kuratka_2020
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Telocvicna_Kuratka_2020
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Sokolovna_Kyticky_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Knihovna_2_Liberec_Kyticky_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Technicke_muzeum_Liberec_Kyticky_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Strevlik_Kyticky_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Kouzelnik_Kyticky_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Knihovna_Liberec_Kyticky_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Naivni_divadlo_Kyticky_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Vylet_-_Prosec_Kyticky_2020
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Planetarium_Kyticky_2020
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Botanicka_zahrada_Kyticky_2020


 

Sluníčka 

 
6.11.2019 Střevlík lesní zvířátka  

24.10.2019 Sluníčka v Lesoparku  

21.10.2019 Naivní divadlo  

24.6.2020 Dětský koutek  

2.3.2020 Sokolovna  

27.2.2020 Masopustní průvod  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Strevlik_lesni_zviratka_Slunicka_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Slunicka_v_Lesoparku_Slunicka_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Naivni_divadlo_Slunicka_2019
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Detsky_koutek_Slunicka_2020
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Sokolovna_Slunicka_2020
https://www.ms-sidliste.cz/galerie.php?strana=1&name=Masopustni_pruvod_Nezarazeno_2020


Fota akcí školy 2019/2020 
 

 

  
 

     

 
 

 

 

 

 

 

Návštěva krajské knihovny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IQlandia – třída Kuřátek 



  
 

 
 

     

 

 

 

 

Muzikoterapie v MŠ 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Čert a Mikuláš 2019  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 Využíváme dle možností tělocvičnu v ZŠ 



  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

Ekologické centrum Střevlík – třídíme odpady 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Děti na návštěvě v SENECUŘE ve Vratislavicích 
 

 



 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Návštěva EKO Parku Liberec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Hvězdičky pečou housky… 
 

 

 



Děti ze třídy Kytiček na výletě na Prosečskou rozhlednu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


