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Zřizovatel MŠ: Obec Dolní Stakory 

Charakteristika MŠ: MŠ Dolní Stakory je běžná jednotřídní mateřská škola, nemá speciální 

zaměření. 

 

Ředitelka MŠ: Bc. Jitka Mačenková 

e-mailová adresa: Skolkastakory@volny.cz 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

Školní rok 2021 – 2022 

 

Počet v letošním školním roce: 24 dětí, od března 25 dětí 

Přijaté děti: 5 

Nepřijaté děti: 2 

Děvčat: 14, 15 (od března) 

Chlapců: 10 

Povinné předškolní vzdělávání: 13 dětí 

Odklad šk. docházky: 0 

 

Počet pedagogů: 3 

Počet provozních zaměstnanců: 2 

Všichni zaměstnanci pracují na celý úvazek. 

Jeden zástup za mateřskou dovolenou. 
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Činnost mateřské školy ve školním roce 2021 – 2022 

V září nastoupilo k předškolnímu vzdělávání 24 dětí, ve věku od 3 do 6 let. V průběhu 

školního roku jsme dosáhli konečného počtu 25 dětí.  

 

 

1. Vzdělávací oblast 

 

Vycházíme z naší vize – „Život je pouť a my jsme žáky na své cestě.“ Náš Školní vzdělávací 

program se jmenuje POUTNÍČCI. Pedagogové jsou dětem příkladem v radostném přijímání 

nových poznatků a v jejich praktickém využití. 

Tělesné dovednosti 

Dbáme na rozvoj tělesných dovedností, učíme děti správně ovládat celé tělo a koordinovat 

pohyb, včetně jemné motoriky. Letos jsme navštěvovali solnou jeskyni v Mladé Boleslavi, 

abychom snížili nemocnost v mateřské škole. Děti jsou každý den venku – na zahradě, hřišti a 

procházkách. 

Grafomotorika 

U všech dětí se snažíme uvolnit celé tělo, paže i ruce. Toto cvičení probíhá, např. při 

relaxačních cvičeních, před grafomotorickými úkoly apod. U všech dětí dbáme na správný 

úchop psacího náčiní. Děti dostávaly rozličné úkoly i domů. Spolupráce s rodiči byla dobrá. 

Z cvičení se nám osvědčily obrázky jedním tahem - tzv. „jednotažky.“ 

Sociální dovednosti 

Kladli jsme důraz na vzájemné vztahy mezi vrstevníky a respektování autority. Opakovali 

jsme sociální dovednosti a správné hygienické návyky. Vedli jsme děti k plnění úkolů a jejich 

dokončování – při různých hrách. 

Adaptace nových dětí 

Všechny děti se adaptovaly na prostředí mateřské školy ve velmi krátkém čase (říjen – 

listopad). Spolupráce se zákonnými zástupci byla velmi dobrá. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mateřská škola Dolní Stakory, příspěvková organizace Dolní Stakory 48, Mladá Boleslav, IČ: 06 904 068 
 

3 
 

Výchova vztahů k přírodě 

Děti poznávaly život hospodářských zvířat na farmě Žantov. Do mateřské školy jsme zakoupili 

dva vyvýšené záhony a učili se pěstovat zeleninu. V rámci školního vzdělávání děti poznávaly 

život včel, domácích zvířat. Navštívili jsme Meduzárium v Praze a malé ZOO v Mladé 

Boleslavi. 

 

Předčtenářské vzdělávání  

Na jaře jsme navštívili veřejnou knihovnou v Mladé Boleslavi. Děti se seznámily s tím, jak se 

mohou stát čtenáři v knihovně a s dalšími zajímavostmi. 

Rádi se zapojujeme do různých aktivit, které dětem přináší nové poznatky a celkový 

přehled. Některých činností se mohou účastnit i rodiče – výroba adventních věnců, loučení 

s předškoláky a další. 

Četnost a zaměření aktivit plánujeme na pedagogických poradách. Chceme, aby tyto činnosti 

obohacovaly vzdělávání dětí a zároveň byly vyvážené spontánní hrou. 

IC technologie 

V letošním školním roce jsme do MŠ zakoupili 10 tabletů – financováno ze Šablon III, dále 

digitální mikroskop a Bee bot – digitální hračku. Děti se tak seznámily s několika vzdělávacími 

programy, naučily se kreslit pomocí tabletu, fotit a nahrávat zvuk. Pomocí digitálního 

mikroskopu viděly několikanásobné rozlišení různých předmětů a pomocí Bee Bot – včelky se 

naučily programovat – vymyslet plán, udržet ho v paměti a zrealizovat. Plánujeme zakoupit 

Albi tužku a další příslušenství k ní. 

 

Vzdělávání nadaných dětí 

Některé děti velmi hezky kreslí. Jiné umí čistě a rytmicky zpívat. Připravujeme dětem 

podmínky, aby mohly svoje schopnosti rozvíjet. 

 

Spolupráce se Základní školou v Horních Stakorech 

Letošní rok jsme navázali spolupráci s 1. třídou v ZŠ v Horních Stakorech. Prvňáčci našim 

dětem předvedli, jak píší, čtou a počítají. Zahráli nám divadelní představení. Předškoláčci 

starším kamarádům přednesli básničku. Nakonec všichni společně plnili úkoly, které jim 

zadala paní učitelka. Z našeho nového přátelství jsme měli radost a pozvali jsme paní učitelku 

s dětmi k nám do mateřské školy. Setkání se uskutečnilo téměř na závěr školního roku. Děti i 

učitelky si ho pěkně užily. 
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2. Omezené celoroční vzdělávání 

Letošní školní rok byl opět zasažen karanténami, které způsobilo infekční onemocnění 

COVID-19.  

Na přelomu listopadu a prosince 2021 byla naše mateřská škola v karanténě. Další, 2. 

karanténa, trvala 3 dny -  v lednu 2022.  

Rozhodnutí o uzavření mateřské školy vydala v obou případech Krajská hygienická 

stanice (KHS) v Mladé Boleslavi. Ředitelka Mateřské školy Dolní Stakory nebyla k takovému 

rozhodnutí oprávněna.  V obou případech situace v mateřské škole odpovídala podmínkám 

stanoveným KHS. Ředitelé předškolních zařízení byli povinni dodržovat nařízení vydaná 

Ministerstvem školství, Ministerstvem zdravotnictví a Krajskými hygienickými stanicemi.  

  V této složité době byly děti s povinným předškolním vzděláváním vzdělávány, tzv. 

distančním způsobem. Plnily různé povinnosti v pracovních listech. Kontrola úkolů proběhla 

až po otevření MŠ. 

Preventivní programy 

Součástí Školního řádu je Krizový plán, který obsahuje různé nevšední a pro dítě z hlediska 

bezpečnosti, náročné situace. Během školního roku je pedagogové s dětmi zkouší. Diskutují 

nad nimi, hledají nejlepší řešení. Tato činnost je vždy zapsána do třídní knihy. 

 

3. DVPP a další 

Díky webinářům a on-line školením se podařilo splnit vzdělávácí plán pedagogů. Ředitelka se 

zúčastnila dvoudenního kurzu na rozvoj školní připravenosti – Stimulační program „Maxík“ 

pro děti s odloženou školní docházkou.  

4. Zápisy do ZŠ a MŠ 

Zápisy do základních škol proběhly v dubnu. Z Mateřské školy Dolní Stakory se přihlásilo 

k základnímu vzdělávání 13 dětí. Všechny byly přijaty. 

Žádost k předškolnímu vzdělávání do MŠ Dolní Stakory podalo 10 dětí. Ředitelka 

postupovala dle stanovených kritérií, se kterými byli zákonní zástupci včas seznámeni. Ve 

správním řízení bylo přijato 9 dětí. Jedno dítě kvůli nízkému věku (nižší než 3 roky) přijato 

nebylo.  

Výsledek – 9 dětí přijato, 1 – nepřijato. 

 

5. Prezentace školy na veřejnosti 

Vzhledem k tomu, že jsme měli za sebou uzavření MŠ (karanténa), KHS nám nedoporučila 

uspořádat vánoční besídku pro rodiče a prarodiče. Rozhodli jsme se udělat náhradní 

program. Naše běžné aktivity v MŠ jsme rodičům nabídli formou video – adventního 

kalendáře, který jsme si vymysleli. Besídka ke Dni matek už proběhla tradičně – na sále 



Mateřská škola Dolní Stakory, příspěvková organizace Dolní Stakory 48, Mladá Boleslav, IČ: 06 904 068 
 

5 
 

Obecního domu za přítomnosti rodičů, prarodičů a přátel MŠ. Zákonní zástupci mají možnost 

účastnit se některých akcí, např. Dětský den, loučení s předškoláky – šerpování, čtení dětem 

v MŠ. 

Public relations = vztahy s veřejností 

Ředitelka MŠ ve spolupráci s pedagogy vydala školní časopis“POUTNÍČCI“, ve kterém 

seznamuje veřejnost se čtyřletou činností mateřské školy Dolní Stakory. 

 

6. Spolupráce s dalšími organizacemi 

Mateřská škola spolupracuje v rámci dalšího vzdělávání pedagogů s organizacemi - KVIC, 

VISK, Forum apod. V rámci dalšího vzdělávání dětí - s hudebním duem Gábina a Katka, 

s divadlem Bouda, s paní Čemusovou, která pro nás chystá hudební představení. 

7. Kontrola 

Dne 28.2. 2022 proběhla v MŠ kontrola Krajské hygienické stanice. Místem kontroly byla 

mateřská škola a výdejna. Výsledky kontroly byly bez závad. 

8. Aktivity MŠ Dolní Stakory  

Zúčastnili jsme se - koncertu dětského sboru Paprsek a navštívili jsme Škoda Muzeum – 

stálou expozici automobilů s průvodcem. Dále - mini ZOO a solnou jeskyni v Mladé Boleslavi.  

Do MŠ zavítali dva klauni, byli jsme v pražském Meduzáriu a na farmě Žantov. Prožili jsme 

celý jeden den venku (v MŠ) a svačili jsme v přírodě (piknik). Na závěr školního roku jsme 

uspořádali besídku ke Dni matek – operetku Budulínek a rozloučili jsme se s předškoláky. 

Celý školní rok jsme byli aktivní, navštívili jsme hodně zajímavých míst. 

 

9. Hospodaření školy 

Finanční prostředky na mzdy zaměstnanců a provoz získává MŠ D. Stakory ze státního 

rozpočtu Středočeského kraje a od svého zřizovatele, Obce Dolní Stakory.  Přehled nákladů a 

výnosů je v hlavní účetní knize, ve výkaznictví a v závěrečném zúčtování. 

 

 

10. Zapojení školy do rozvojových programů a do projektů realizovaných z cizích zdrojů 

Naše mateřská škola se zapojila do projektu Šablony III v rámci Operačního programu 

výzkum vývoj vzdělávání MŠMT. Jednotlivé oblasti, které jsme si v projektu vybrali, nám 

umožní další vzdělávání pedagogů, poznávání jiných přístupů k pedagogické práci, rozvoj dětí 

v environmentální oblasti, alternativní přístup k IC technice – tablety trochu jinak a propojení 

činností v MŠ s aktivním přístupem rodičů. 
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Šablony III – vybrané oblasti: 

a) Projektový den ve výuce – environmentální vzdělávání. 

b) Podpora inkluzivního vzdělávání – sdílení zkušeností pedagogů z různých škol. 

c) Podpora digitálních kompetencí. 

d) Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ. 

 

V letošním školním roce 2021 – 2022 jsme ze Šablon III splnili tyto projekty: 

1. Podpora inkluzivního vzdělávání – sdílení zkušeností s Mateřskou školu Suchdol – 

Praha.  

2. Projektový den ve výuce – návštěva knihovny, návštěva farmy s koňmi. 

3. Projektový den mimo výuku – návštěva Meduzária. 

4. Podpora digitálních kompetencí – zakoupeno 10 tabletů. 

5. Odborně zaměřené tematické setkávání s rodiči dětí v MŠ – besídka ke Dni matek. 

 

Výroční zprávu vypracovala Bc. Jitka Mačenková, ředitelka Mateřské školy Dolní Stakory. 

 

 

Dne 31.8. 2022, Dolní Stakory 

 


