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Hodnocení školního roku mateřské školy 2020-21

I v tomto školním roce jsme pracovali podle našeho Školního
vzdělávacího programu „ Spolu je nám dobře na světě“. Program jsme
si opět pro nový školní rok upravili a přidali jsme do něho nové
nápady a témata, která vyplynula z našich předchozích zkušeností a
potřeb dětí. Z předešlého roku jsme věděli, co děti zaujalo a to jsme
do našeho plánu zapracovali. Přidali jsme do něho to, co děti nejvíce
těšilo, např. jsme více propracovali téma „ O dopravních
prostředcích“ nebo téma „O zvířatech domácích, volně žijících nebo
exotických“. Vše jsme pak s dětmi opakovali při hře „ Na poklad“.
Tuto hru jsme pro děti připravili na konci 1.pololetí a na konci
školního roku. První poklad děti hledaly a úkoly plnily u nás v parku.
Druhý poklad hledaly a úkoly plnily na pěším výletě do Šlovic a
Hřebečník. Vše proběhlo ve velmi dobré atmosféřě, děti byly aktivní,
úkoly plnily dobře, při cestě si i pohrály a také se naučily něco
nového. Také toto se nám velmi osvědčilo a vše zařadíme i do
následujícího školního roku.
Náš Školní vzdělávací plán se nadále odvíjí od ročních období a
významných svátků v roce. Každá učitelka si zpracovává týdenní
program samostatně, po celý rok jsme se snažili, aby úkoly pro děti
byly dostatečně srozumitelné a zajímavé. Ve své práci jsme využili
své znalosti a také všechny dostupné materiály – knihy, které máme ve
školce a také informace a nápady z internetu. Hodně věcí jsme se
dětem snažili přenést do přírody. Chodily jsme s nimi kolem farmy
pana Šedivého, kde jsme opakovali vše o domácích a hospodářských
zvířatech. Také jsme hodně času trávili v lese, v parku a u potoka, kde

jsme se učili nenásilnou formou o volně žijících zvířatech, o ptácích,
rybách a o hmyzu. Často jsme navštěvovali velké hřiště v parku, kde
se děti vydováděly a zasportovaly si.
Naším největším cílem zůstává nadále spolupráce mezi dětmi,
vzájemná ohleduplnost a tolerance. Vedeme děti k tomu aby chápaly,
že nejsme všichni stejní, že je dobře, že jsme rozdílní a že spolu
můžeme dobře vycházet a neubližovat si. Vedeme děti k tomu, aby si
vše vysvětlovaly komunikací mezi sebou a ne pěstmi. Myslím, že se
nám toto zdařilo.
Bohužel, opět v tomto školním roce nás potrápila nová nemoc Covid 19. V lednu byla školka 2 týdny uzavřena z důvodu karantény.
V únoru byla v karanténě a onemocněla jedna učitelka, a tak pan
ředitel zkrátil provoz školky do 12,30 hodin a ve školce jsem
pracovala s dětmi sama. V březnu a do poloviny dubna nás uzavřelo
ministerstvo školství po dohodě s ministerstvem zdravotnictví. Pak do
školky nastoupily pouze nejstarší děti a také děti rodičů, kteří
pracovali ve zdravotnictví a dalších nezbytně důležitých profesích. Od
této doby jsme se museli testovat a také testovat děti. Školka se
otevřela pro ostatní až v květnu, testy jsme již dělat dětem nemuseli.
Všichni pracovníci školky jsme se nechali naočkovat. Tím se snad toto
vše uzavřelo.
V září 2019 bylo do školky zapsáno 18 dětí a v květnu přišla nová
3letá holčička. Většina dětí byla ze Slabec, zbytek z okolních vesnic –
z Kostelíka, Modřejovic a Šlovic. Věkové složení dětí v tomto roce
bylo od 3let do 7 a půl roku.
Ve školce jsme pracovaly ve stejném složení jako v předešlých letech.
Ředitelem byl Mgr. Jan Hůla, učitelky byly Blanka Štillerová a Eva
Hejduková, uklízečkou byla Drahoslava Solarová.
Protože jsme z důvodu nové nemoci nedělali žádnou Besídku,
připravili jsme pro děti v červnu 3 výlety. Jeden na hrad Krakovec,
druhý do ZOO Plzeň a třetí již výše zmiňovaný do Šlovic a
Hřebečník. Výlety se vydařily a také rodiče byli velmi rádi, že jsme se
nebáli a vyrazili jsme s dětmi do přírody, do ZOO i na hrad.

Opět skončil jeden školní rok, který byl bohatý na nové události.
Museli jsme si zvyknout na nové skutečnosti ohledně nové nemoci.
Vše ale nakonec dobře dopadlo, rodiče byly spokojeni, Městys Slabce
a vedení naší školy nám jsou nadále velkou oporou a my doufáme, že
to tak i zůstane. Dětem se nic nestalo a rodiče nám velmi pěkně
poděkovali poslední školní den v roce. Děti přinesly pro nás spoustu
květin a malých drobností. My jsme se tento den také rozloučili
s nejstaršími dětmi na zámku. Této slavnostní chvíle se zúčastnili
rodiče dětí, my všichni ze školky, pan ředitel Hůla i představitelé naší
obce s panem starostou Štillerem. A to byla velmi dojemná tečka za
školním rokem.
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