
Mateřská škola TASOV 
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 
Ve školním roce 2021/2022 je v MŠ zapsáno 40 dětí ve věku od 2,5 do 7 let, jsou rozděleny do tříd 

Smajlíci a Skřítci, v obou třídách je 20 dětí. Třída Smajlíci je třída homogenní (stejná věková skupina), 

jsou to nejstarší předškoláci, kteří se chystají k zápisu do první třídy základní školy. Třída Skřítci je 

heterogenní (věkově smíšená), jsou zde děti ve věku od 2,5 do 5 let. Na odpoledne fungují do 15. 00 

hodin obě třídy, poté se děti spojují do třídy Skřítků. 

 

V tomto školním roce začínáme pracovat podle nového ŠVP (školního vzdělávacího  programu) - 

„JDEME SVĚTEM SEM A TAM, S KAMARÁDY SE UČÍM A POZNÁVÁM“. V tomto programu budou děti 

„cestou světem s kamarády“ poznávat a objevovat nové věci kolem sebe. Přiměřenou formou se 

budeme snažit u dětí povzbuzovat chuť k učení, rozvíjet schopnost přemýšlet, komunikovat a snažit 

se porozumět novému a dosud nepoznanému.  Zaměřujeme se na všeobecný rozvoj dětí, na 

schopnost kooperace (spolupráce) mezi dětmi, chceme zlepšit individuální přístup k dětem zaměřený 

na problematické oblasti u jednotlivců a posílit schopnost dětí podílet se na společných činnostech. 

Cestou naším světem je důležité povzbuzovat vlastní sebeúctu a úctu k druhým a osvojovat si 

pravidla chování dětí i dospělých. 

 

V součinnosti s novým ŠVP jsme se rozhodli, že obměníme názvy tříd, narušíme tím současný zaběhlý 

stereotyp a doufáme, že zpestříme a oživíme chod naší mateřské školy. Třída Sluníček se 

přejmenovala na třídu „SMAJLÍCI“ a Berušky na třídu „SKŘÍTCI“. 

 

Prostředí mateřské školy bylo díky výmalbě a obnově nábytku upraveno, zpříjemněno a přizpůsobeno 

potřebám předškolních dětí. Je upraveno tak, aby hračky byly přístupné všem dětem a práce dětí  si 

mohli prohlédnout rodiče. Interiér školy byl a je postupně plánovitě a účelově zařizován, obnovován 

a doplňován novým vybavením (nábytek, hračky, pomůcky). Do dalších let plánujeme ve třídě 

Smajlíků opravu podlahy, výměnu lina a koberce, výměnu či opravu kuchyňské linky. Se zřizovatelem 

řešíme výměnu oken a bezpečnostní dveře do MŠ. 

V letošním školním roce z důvodu pokračující „Covidové doby“ připravila naše mateřská škola pro 

děti menší počet kulturních a divadelních představení než v jiných letech, ale doufáme, že se situace 

zlepší a vrátíme se opět do „normálu“. Fotografování, zastaveníčka, společná tvoření, školní výlety, 

předplavecký výcvik, pasování apod. se budou konat podle aktuální situace. 

Miniškolka pro rodiče a děti, které se chystají k zápisu do MŠ, se bude konat 1x měsíčně (poslední 

čtvrtek v měsíci). Bude v odpoledních hodinách po provozní době mateřské školy. Sledujte na 

webových stránkách Aktuality MŠ, tam bude vypsán přesný termín i případné zrušení. 

Plavání - Od měsíce dubna do června 2022 budou nejstarší předškoláci jezdit na předplavecký výcvik 

do Třebíče. 

Obě tyto aktivity se budou konat za příznivé epidemiologické situace. 



Ohlédnutí za školním rokem 2020/2021 
V loňském školním roce se nám podařilo získat novou výpočetní techniku, kterou jsme ve velkém 

využili během distanční výuky. Máme nový notebook, k němu barevnou tiskárnu a multifunkční 

barevnou tiskárnu s kopírkou ve třídě. 

 

Díky finančním sponzorům jsme letos získali pro mateřskou školu 45 000,-, které jsme využili na 

obnovení a doplnění nábytku v obou třídách. Všem sponzorům ještě jednou touto cestou velice 

děkujeme. 

 

Pro děti byly nakoupeny další didaktické pomůcky. Do obou tříd jsme pořídili Předškolákův trenažér 

doplněný metodikou, jenž je zaměřený na rozvoj logického myšlení, rozvoj jemné motoriky, 

trpělivosti a pozornosti. Dále jsme koupili menší didaktiky jako Barevné rybičky – Punakai a Produkty 

od zvířat – Nawito. K podpoře dobré interakce a pěkných vzájemných vztahů mezi dětmi jsme 

objednali soubor tří společenských her, které jsou vyrobeny ze dřeva a jejich námět je pro děti 

moderní, zajímavý a poutavý. Pro rozvoj hrubé motoriky jsme pořídili dvě velká ohebná lana, z 

kterých se dají dělat různé slalomy, překážky a dráhy, jsou to LANOhrátky. 

 

Školní knihovna byla obohacena o další odbornou i dětskou literaturu. 

 

V prosinci 2020 byla mateřská škola uzavřena KHS z důvodu nákazy Covidem – 19. Od 1.března do 9. 

dubna 2021 byla mateřská škola uzavřena z nařízení vlády ČR, probíhala distanční výuka, kterou jsme 

připravovali pro všechny děti bez výjimky. Rodiče byli s distanční výukou spokojeni. 

 

V srpnu se v mateřské škole malovala kuchyňka, kancelář, chodba, sociální zařízení MŠ i třída Berušek 

(nyní Skřítci). Do kanceláře byl pořízen nový koberec a velká skříň na dokumenty a pomůcky. Obec 

nám pomohla zafinancovat ve Skřítcích nutnou opravu podlahy a nové linoleum. Byl položen i nový 

koberec. Nábytek ze sponzorských darů pěkně zvelebil obě třídy mateřské školy. Do třídy Skřítků byla 

koupena skříňová sestava, která již byla v plánu několik let. Do třídy Smajlíků se koupila knihovna a 

rohová skříňka. Do obou tříd byly nakoupeny sušáky na výkresy, malířské stolky a police na ukládání 

hraček, pomůcek a výtvarného materiálu. 

Vize mateřské školy 
Do nového školního roku a nového ŠVP chceme ponechat naše zavedené školkové rituály. Chceme 

dále aktivně pokračovat v projektu – Kačka za Kilák. Máme také zájem se nově zapojit do celostátního 

programu ekologické výchovy Mrkvička. V oblasti sociální a vztahové se zaměříme na spolupráci dětí 

a psychosociální hry pro upevnění vztahů na třídě a lepší úrovni v řešení konfliktů. Nadále budeme 

pokračovat v rozvíjení spolupráce mateřské školy s rodiči, základní školou a obcí Tasov.  

 

Hlavním cílem je pohoda dětí a vyvážené klidné klima v celé mateřské škole. 


