
Mateřská škola 

 

Mateřská škola v Hlubokých Mašůvkách je škola s dlouholetou tradicí. První zmínka  

o její činnosti pochází z roku 1945.  Od školního roku 2003/2004 zařízení pracuje podle 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Vstupem do právní subjektivity (od 1. 1. 2003) se mateřská škola stala součástí 

základní školy a oficiální název tohoto subjektu je Základní škola a Mateřská škola Hluboké 

Mašůvky. 

Základní škola i mateřská škola sídlí ve společné budově. Tato budova se nachází ve střední 

části obce.  

Od září 2017 využíváme obnovenou školní zahradu, hřiště a nový zahradní domeček 

pro děti. 

Škola je obklopena zelení v podobě vzrostlých stromů rostoucích před školou a na 

školní zahradě. Toto pěkné prostředí hraje důležitou roli i ve výchovně vzdělávacím procesu. 

K budově školy patří také školní hřiště s průlezkami pro volné hry dětí i pro jejich 

tělesný rozvoj, školní zahrada, na které bylo vybudováno pískoviště se skluzavkou, a další 

zázemí pro hry dětí.  

Mateřská škola sídlí v přízemí a má dvě třídy. Druhá třída byla nově vybavena a 

otevřena v září roku 2009. V obou jsou herní koutky přizpůsobené volné hře i řízeným 

činnostem.  

Obě třídy mají svoji šatnu. Společné je WC s umývárnou a sprchou, které bylo 

zrekonstruováno v roce 2009.  

Pravidla pro samostatné používání WC jsou uvedena v provozním řádu školy. Se 

ZŠ užívá MŠ společnou jídelnu a také tělocvičnou třídu, která slouží k řízeným  

i spontánním pohybovým činnostem.   

 
Prostorové uspořádání tříd vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. 

Vedle obou tříd jsou kabinety, které slouží jako úložné prostory pro lehátka, pomůcky, 

některé hračky apod. Nábytek, ostatní vybavení tříd a zdravotně hygienické zařízení jsou 

uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná.  

 

Postupně se snažíme o další modernizaci. Hračky, pomůcky a jiné materiály jsou 

umístěny tak, aby je děti dobře viděly, aby si je mohly samy brát a ukládat. Děti se samy 

svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí mateřské školy, dětské práce jsou 

přístupné rodičům  

i veřejnosti.  

Do tříd a šaten byl pořízen nový nábytek.  

Byla dokoupena lehátka a další materiál pro obě třídy MŠ. Hry, hračky a pomůcky 

jsou každoročně dokupovány a obměňovány. Prostředí tříd je uspořádané tak, aby v něm byly 

prostředky záměrně působící a podporující sebevýchovu. Veškeré hračky a pomůcky mají děti 

na očích a na dosah. Máme na zřeteli jejich estetický vzhled (poutavost), dáváme přednost 

přírodním materiálům. Řadu pomůcek si vyrábí paní učitelky samy pro zpestření hry dětí, ale 

především z nutnosti předkládat dětem další nové aktivity podle vývojových potřeb  

a zájmů. Vše má určené místo, z důvodu usnadnit dětem orientaci a udržování pořádku. 

 

Na budovu školy bezprostředně navazuje zahrada s pískovištěm, zahradními 

průlezkami, skluzavkou, houpačkami, zahradním domečkem a lavičkami. Prostory školní 

zahrady jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další činnosti.  

Děti mají k dispozici odrážedla, kola, koloběžky, dostatek sportovního náčiní a 

hraček, které jsou uloženy bezpečně v garáži na školní zahradě. 



Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle 

platných předpisů, zakotveny v provozním řádu mateřské školy, hřiště a školní zahrady a 

organizačním řádu školy, ve školním řádu mateřské školy.  

 

Životospráva 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů, je 

zachována vhodná skladba jídelníčku a jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a 

nápojů. V průběhu celého dne je zajištěn dostatečný pitný režim, děti pijí z vlastních hrnků, 

které si poznají. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Děti do jídla 

nikdy nenutíme,  

ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování. 

 

V MŠ je zajištěn pravidelný denní rytmus, který je ale zároveň natolik flexibilní,  

aby umožnil reagovat na danou situaci. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku 

s ohledem  

na aktuální stav ovzduší.  

 

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity a odpočinku 

jednotlivých dětí. Druhá třída (mladší děti) je pro odpočinek dětí vybavena lehátky s 

polštářem a přikrývkou,  

děti se převlékají do pyžama.  

V první třídě (starší děti) odpočívají děti na molitanových podložkách s vlastním polštářem, 

později je dětem nabízena alternativní klidová činnost.  

Zdravotní péče 

  Do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé a očkované.  

Učitelka nesmí dětem podávat žádné léky, pouze ve výjimečném případě po konzultaci s 

rodičem a sepsáním dohody o podání medikace učitelkou.  

Při náhlém onemocnění dítěte nebo při úrazu zajistí učitelka patřičnou péči  

a okamžitě informuje rodiče.  

Záměrem školy je vytvářet nezávadné a bezpečné prostředí pro pobyt dětí v mateřské škole s 

dostatkem pohybu a pobytu venku. 

 

Psychosociální podmínky 

Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem prostředí, kde se cítí spokojeně, jistě a 

bezpečně. Učitel je pro děti nejen autoritou, ale hlavně důvěryhodným partnerem, přítelem. Je 

kladen důraz  

na respektování potřeb a možností dítěte a na jeho individualitu. Všechny děti mají v naší 

škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Volnost a osobní pohoda je vyvážená 

s nezbytnou mírou omezení vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád a učit tak děti 

pravidlům soužití. 

 V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost a 

vzájemnou pomoc a podporu. Dbáme na to, aby dítě bylo chváleno nejen za výkon, ale i za 

snahu a účast. Podporujeme dítě nebát se pracovat samostatně, rozvíjíme jeho sebevědomí. 

 

 



Personální zajištění 

V MŠ jsou zaměstnány tři pedagogické pracovnice, mají předepsanou odbornou 

kvalifikaci a nadále se aktivně sebevzdělávají (vzdělávací kurz Prevence poruch dětské řeči 

v MŠ  

a ZŠ, Kurz logopedické prevence pro začátečníky, Kurz logopedické prevence pro pokročilé, 

aj.). 

  

Ke kolektivu MŠ patří i ředitelka školy a provozní pracovnice. Provozní pracovnice pomáhá  

při převlékání dětí, zajištění pitného režimu apod. Všechny pracovnice se při práci řídí 

příslušnými pracovními předpisy.  

Stravování dětí zajišťuje vedoucí stravování - kuchařka. 

Vzhledem k menšímu počtu dětí dochází ke scházení dětí společně s dětmi základní 

školy, odpoledne při rozcházení dětí taktéž.  

Ředitelka MŠ a ostatní pedagogové mají vztah založený na vzájemné důvěře a 

toleranci. Pedagogický sbor pracuje jako tým, jsou jasně vymezeny pravomoci a povinnosti 

každého člena.  

 

Školní vzdělávací program vznikl ve spolupráci ředitelky školy a ostatních členů 

pedagogického týmu. Pravidelné pedagogické rady a provozní porady jsou předem stanoveny, 

termíny jejich konání se mohou měnit dle potřeby a aktuálnosti. Ve škole funguje informační 

systém mezi ředitelkou a pracovníky, mezi pracovníky navzájem i mezi pracovníky, 

ředitelkou a veřejností. 

 

 

Osobnost učitelky  

Každé naše jednání s dětmi se projevuje uvážlivostí, trpělivostí, laskavostí a úctou 

vůči osobnosti jedince. Během vzdělávací činnosti děti pozorujeme a poznatky 

zaznamenáváme  

do diagnostického archu. V případě potřeby nabízíme dětem naši pomoc.  

K činnostem děti přiměřeně motivujeme a nabízíme jim činnost pro ně atraktivní. 

Zároveň dbáme na dodržování pedagogických zásad, jako je přiměřenost činnosti vzhledem 

k věku, postup 

 od jednoduchého ke složitějšímu aj. 

 

Spoluúčast rodičů 

Vztah mezi pedagogy a rodiči je založený na vzájemné důvěře, respektu a na ochotě 

spolupracovat. Respektujeme soukromí rodiny, k informacím o rodině přistupujeme diskrétně  

a taktně. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu, proto je důležitý jednotný postup  

ve výchově a vzdělávání. Škola ve spolupráci s Rodičovským sdružením pořádají karneval, 

podílejí se na Mikulášské nadílce, sponzorským darem se podílejí na nákupu hraček - 

Vánoční nadílka.  

 

Rodiče jsou pravidelně informováni o všem, co se v MŠ děje na rodičovských 

schůzkách, při denních rozhovorech při přebírání dětí. 

 Na rodičovských schůzkách jsou také informováni o individuálních pokrocích svého 

dítěte.  

 



 Informovanost rodičů zajišťují nadále i nástěnky v prostorách školy, internetové 

stránky. Na nich pravidelně uveřejňujeme fotografie z akcí školy, výrobky dětí apod. 

 

  

Organizace a řízení MŠ 

Při nástupu dítěte do MŠ je kladen důraz na bezproblémovou adaptaci dítěte na 

prostředí  

a režim. Bereme ohled na individuální pracovní tempo dítěte, děti mají dostatek času, aby 

zvolenou hru dokončily nebo v ní později pokračovaly.  

Kritéria přijímání dětí jsou ročně vydávána a aktualizována dle potřeby. 

 

Denní režim je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí,  

na jejich aktuální potřeby. Vytváříme dětem podmínky pro individuální, skupinové, frontální, 

relaxační i odpočinkové činnosti. 

 

 Dbáme na rozmanitost vzdělávací nabídky, která je na každý den připravena tak, aby poměr 

mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený.  

  

 Průběh dne v mateřské škole 

 Průběh každého dne přizpůsobujeme aktuálnímu dění v MŠ a dané vzdělávací situaci. 

Dbáme na vyváženost volné a řízené činnosti, nasloucháme přáním a potřebám dětí. Režim 

dne je uzpůsoben tak, aby odpovídal potřebám dětí. 

 Učitelky s dětmi postupně  stanovují pravidla  společného soužití, pomáhají tak dětem 

vytvořit klidné, pohodové prostředí, podporující a zaručující soustředěnou činnost každému. 

Vedeme děti k vzájemné ohleduplnosti – pohybovat se a domlouvat se mezi sebou tak, aby při 

tom nerušili ostatní. 

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

Do MŠ jsou zpravidla přijímány děti od 3 let věku. Pokud je samostatné a schopné 

adaptace, přijímáme i dvouleté dítě. 

 Zápis pro nástup dětí do MŠ do nového školního roku (od září) probíhá od 2.5. do 

16.5. 

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy. Děti mohou být přijímány i během roku 

(pokud je v MŠ volné místo). Celková kapacita mateřské školy je 40 dětí. Kritéria přijímání 

dětí jsou ročně aktualizována dle potřeby. 

 Plánování pro mateřskou školu je součástí ročního plánu školy, kde je zpracován 

plán akcí, plán prezentace školy, plán spolupráce ZŠ a MŠ, plán pedagogických porad, 

informační systém. 

Vzdělávání v obou třídách je standardní s důrazem na rozvoj komunikačních 

dovedností. Obě třídy jsou věkově heterogenní. U mladších dětí se zaměřujeme hlavně na 

úspěšnou adaptaci dítěte na prostředí a režim MŠ, aby dítě mělo pocit jistoty a bezpečí. U 

starších dětí se zaměřujeme na získání věku odpovídajících vědomostí, dovedností a postojů 

důležitých pro další rozvoj dítěte  



i pro úspěšné zahájení povinné školní docházky. Velkou pozornost věnujeme dětem 

s odkladem povinné školní docházky. 

Provoz mateřské školy v době školních prázdnin se řídí požadavky rodičů. 

Minimální počet dětí pro provoz MŠ je 10. Provoz je přerušen v červenci, kdy pedagogičtí 

pracovníci čerpají řádnou dovolenou. Přerušení provozu oznámí ředitelka školy s dostatečným 

předstihem v souladu s platnými předpisy. 

Pro děti s logopedickou vadou jsou organizovány logopedické chvilky pod vedením 

paní učitelky, která absolvovala Kurz logopedické prevence pro pokročilé.  

Mateřská škola v průběhu roku pořádá různé akce ve spolupráci se ZŠ, rodiči, obcí. 

Slavnostní zahájení školního roku, pečení a zdobení vánočních perníčků, den otevřených 

dveří ZŠ, den otevřených dveří MŠ, besídka ke Dni matek, školní výlet, oslava Dětského dne, 

slavnostní ukončení školního roku a další dle ročního plánu akcí školy. Každoročně je pro děti 

zajištěno předplatné do Městského divadla ve Znojmě. Mateřská škola předkládá měsíční plán 

akcí, který je  

i s plánem akcí školy vyvěšen na nástěnkách a webových stránkách školy.  

Prezentace školy se řídí plánem prezentace, z akcí školy jsou na stránkách školy 

fotografie a videa.   

 

  

 

Vzdělávání dětí 2-3letých 

Pro 2-3leté děti se snažíme, aby byly nastaveny co nejoptimálnější podmínky jak pro děti, tak 

pro pracovníky mateřské  školy.  

 

Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let přijímáme 

opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních 

podmínek, včetně přizpůsobení organizace vzdělávání.  

 

Tato opatření se pak promítají do vnitřních předpisů a do  školního řádu.  

 

Věcné podmínky  

 

V oblasti věcných podmínek zvažujeme  vhodnost některých stávajících hraček, při nákupu 

sledujeme věkovou hranici vhodnosti použití hračky. Didaktické pomůcky a vybavení pro děti 

ve věku od 2 do 3 let máme v jedné třídě mateřské školy, kam jsou tyto děti umisťovány. 

Máme odstupňovánu i přístupnost některého vybavení, skříňky a stolky pro děti, police apod. 

 

Hygienické podmínky  

 

V  mateřské škole máme pouze děti, pro  které není třeba mít umývárnu vybavenou 

přebalovacím stolem a krytým nášlapným odpadkovým košem. Pro zajištění osobní hygieny 

dětí zatím nepoužíváme ani nočníky. Pokud by taková situace nastala, budeme ji individuálně 

řešit.  

 

Životospráva  

 

 

V oblasti životosprávy upravujeme  denního režimu (zejména v souvislosti s individuální 

potřebou aktivity, odpočinku nebo spánku jednotlivých dětí).  



Personální podmínky  

 

Využíváme v maximální možné výše úvazků pedagogických pracovníků, vzhledem k počtu 

dětí prozatím není třeba souběžné působení pedagogů v rámci třídy mateřské školy v 

organizačně náročnějších částech dne.  

 

Další vzdělávání učitelů mateřských škol  

 

V dané problematice v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  se  budeme 

vzdělávat 

  v  tématu psychických nebo fyzických specifik vývoje dvouletých dětí a jejich pobytu v MŠ. 

nebo právní rovinu jejich přijímání do mateřské školy či jejich pobytu tam. 

 

  

Organizace vzdělávání  

 

Z hlediska organizačního zajištění umožňujeme dětem zejména individuálně přizpůsobený 

adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování, 

zohledňujeme  v souladu s právními předpisy počet dětí ve třídě mateřské školy.  

Organizace vzdělávání je plně v kompetenci ředitele mateřské školy, který postupuje podle 

právních předpisů.  

 

 

Stravování  

 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným 

zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte, a to tak, aby se dítě, je-li v době podávání 

jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. To znamená, že má nárok na stravování 

formou přesnídávky, oběda a svačiny, a to v souvislosti s délkou dohodnutého pobytu v 

mateřské škole.  

 

Školní stravování se řídí stanovenými výživovými normami a rozpětím finančních limitů na 

nákup potravin (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování). 

 Děti mladší 3 let jsou zařazovány do skupiny strávníků (3 – 6 let) uvedené v Příloze č. 1, 

vyhlášky o školním stravování. Množství stravy poskytované pro tyto děti přizpůsobujeme 

podle jejich individuální potřeby. 

 

Zajištění bezpečnosti  



Se zajištěním bezpečnosti úzce souvisí již výše zmíněné podmínky, jejichž optimální 

nastavení může eliminovat případná bezpečnostní rizika. Při pobytu dětí v prostředí náročném 

na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického 

pracovníka. Děti mladší 3 let  jsou jako ostatní děti v prvním nadzemním podlaží. Jsou 

skupinou osob se zvýšeným požárním rizikem. V souvislosti se zajištěním prevence 

bezpečnostně požárních rizik  proškolujeme zaměstnance škol ve zmíněné oblasti, mapujeme 

situaci v souvislosti se zajišťováním případné evakuace dětí, plán postupu v případě ohrožení.  

 

 

Obsah vzdělávání  

 

Upravujeme podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí 

nadaných i dětí 2-3 letých podle RVP PV,  s přihlédnutím ke speciálním vzdělávacím 

potřebám dětí.  
 

Povinné vzdělávání dětí 5 -6 letých 

 

              S účinností od 1.1.2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, 

povinné. 

Školský zákon dále stanovuje přednostní přijímání dětí, které před začátkem školního roku 

dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (účinnost od 1.9.2017), nejméně třetího roku věku 

(účinnost od 1.9.2018), nejméně druhého roku věku (účinnost od 1.9.2020), což zohledňujeme 

v kritériích pro přijímání dětí do MŠ při zápisu. 

Vzdělávání v přípravných třídách základní školy je od 1.9.2017 určeno výhradně pro děti 

s odkladem školní docházky. Tuto třídu nemáme. 

Děti s odkladem školní docházky se budou nadále v naší MŠ vzdělávat společně v jedné třídě 

 s dětmi, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

 

 

Pravidla pro tvorbu TVP 

Plánování ve třídách musí vždy vycházet z podmínek vzdělávání, diagnostiky dětí a zpětné 

vazby předcházející tematické části 

• mají písemnou formu 

• jsou zpracována ve spolupráci obou učitelek, pro každou třídu zvlášť 

• zodpovědnost za zpracování nesou učitelky 

• časové období jednotlivých tematických částí je odvozeno od náročnosti tématu a zpětné 

vazby  

  dosažených výsledků práce 

• dílčí cíle jednotlivých oblastí tematického okruhu plánují učitelky ve třídě společně na 

základě cílů  

  ročního plánu školy a kompetencí dítěte dle RVP 

• aktuálně vyplývají ze situace ve třídě 

• jsou pracovním materiálem s možností vpisovat, doplňovat, obměňovat 

• jsou obnovována aktuálně dle potřeb a zájmu dětí 

 



EVALUACE ŠKOLY - Evaluační plán MŠ  
EVALUACE ŠKOLY 

Naší hlavní prioritou pro evaluaci jsou následující oblasti: 

 

Zaměření 

evaluace 
Cíl - kritéria 

Zodpovědná 

osoba 
Nástroje 

Časový 

plán 

Podmínky 

vzdělávání 

Udržení (případně zlepšení) 

stávajících podmínek 

vzdělávání 

Kolektiv 

pedagogů 
Pozorování, rozbory 

práce, hodnocení 
Průběžně 

Průběh 

vzdělávání 

Soulad ŠVP a TVP  

- systematičnost  

a návaznost plánování 

Ředitelka 

školy 

Hospitace, analýza 

plánů, pedagogické 

rady, kontrola TVP 

Průběžně 

Výsledky 

vzdělávání 

Dosažení individuálním 

možnostem a věku dítěte 

odpovídajících 

očekávaných výstupů 

Učitelky MŠ 

Pozorování, analýza 

výsledků činností 

dítěte 
Průběžně 

Spolupráce  

s rodiči 

Spokojenost rodičů se 

školou 
Učitelky MŠ 

Rozhovor v rámci 

třídních schůzek, 

případně i mimo ně 

2 x ročně 

 

Jednotlivé oblasti evaluace jsou vyhodnocovány dle časového plánu a z výsledků 

nadále vycházíme při dalším plánování. 

Pravidla pro evaluaci: týdenní hodnocení vlastní práce 

                                   sledování projevů dětí 

                                   krátké a stručné zápisy do hodnotících listů 

                                   vzájemné rozbory učitelek MŠ, společný rozbor situací, 

hodnocení 

                                   třídní schůzky, vzájemné rozhovory učitelek MŠ a rodičů 

                                       pedagogické porady společně se ZŠ , konzultace  s ředitelkou školy 

                                       podklady výroční zprávy školy  
 
Pedagogická diagnostika 

Diagnostika dětí je součástí naší každodenní práce. Vždy při ní respektujeme 

možnosti dítěte (zdravotní stav, rodinné prostředí apod.) Dítě nehodnotíme a nesrovnáváme s 

normou, ale snažíme se zmapovat, co dítěti jde, v čem je úspěšné, ale především zjistit, co činí 

dítěti problémy.  

Při individuálním hodnocení dítěte vycházíme vždy  ze znalosti   vývojového stupně  

a zaznamenáváme každý osobní pokrok dítěte vzhledem k výchozímu stavu. 

 Diagnostický arch je zaveden u každého dítěte při jeho nástupu  do mateřské školy. 

Průběžně zaznamenáváme každý osobní pokrok či problém. Záznamy o dítěti jsou pracovním 

dokumentem, který se stále doplňuje a mění. Je to důvěrný dokument, který slouží 



pedagogům  

k optimalizaci rozvoje dítěte a jako podklad pro informace rodičům. 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 



Se zajištěním bezpečnosti úzce souvisí již výše zmíněné podmínky, jejichž optimální 

nastavení může eliminovat případná bezpečnostní rizika. Při pobytu dětí v prostředí náročném 

na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického 

pracovníka. Děti mladší 3 let  jsou jako ostatní děti v prvním nadzemním podlaží. Jsou 

skupinou osob se zvýšeným požárním rizikem. V souvislosti se zajištěním prevence 

bezpečnostně požárních rizik  proškolujeme zaměstnance škol ve zmíněné oblasti, mapujeme 

situaci v souvislosti se zajišťováním případné evakuace dětí, plán postupu v případě ohrožení.  

 

 

 

Obsah vzdělávání  

 

Upravujeme podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí 

nadaných i dětí 2-3 letých podle RVP PV,  s přihlédnutím ke speciálním vzdělávacím 

potřebám dětí.  
 
má v současné době dvě třídy, Sluníčka a Kuřátka. 

Do tříd rozdělujeme děti podle věku, starší Sluníčka vede zkušená p. učitelka, má bohaté zkušenosti s 

předškoláky. 

Mateřská škola je kompletně vybavena, má nový nábytek, stavitelné stoly, nově je vybavena 

hračkami, dostatkem pomůcek . 

 

 

 

 

 Vede kroužek logopedie, který probíhá v knihovně školy. Daří se jí odstranit vady řeči, 

 se kterými by se děti potýkaly ještě v prvním ročníku. 
 

 

 

 

Spolupráce s mateřskou školou 

 

v rámci spolupráce s mateřskou školou 
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