EVALUACE - VYHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU ŠK.ROKU 2018/2019
24.mateřská škola Plzeň , Schwarzova 4
příspěvková organizace

Shrnutí hodnocení výchovné práce pedagogickými pracovnicemi jednotlivých tříd dle
struktury školního roku 2018/2019
Úvodem

Spolupráce s rodiči
Musíme vyzdvihnout intenzivní spolupráci se zákonnými zástupci dětí cizí národnosti, vytvořeny
plány pedagogické podpory - zaměřování na aktivní používání českých výrazů, gramatickou správnost tvoření vět - zvláště u nejstarších dětí, správnou výslovnost, skloňování,
časování.
Vstřícný přístup zákonných zástupců i k doporučení učitelek konzultace s pedagogicko
psychologickou poradnou ohledně zralosti pro vstup do ZŠ.
Účast rodičů budoucích školáků na besedě s učitelkou 1.třídy na naší MŠ.
Úspěšně proběhly ve spolupráci s maminkami vánoční a velikonoční dílny - aktivní podíl maminek, podpora oslav narozenin ze strany rodičů - velký prožitek dětí.
Setkání s čertem a Mikulášem - zapojení rodičů do postav čerta a Mikuláše.
Předvánoční dopolední posezení s dětmi-aktivní podpora maminek podílení se na vánoční
atmosféře vánočním cukrovím, dárečků pro děti na třídu ve formě výtvarného materiálu.
Masopustní veselí - zajištění pestrých masek pro děti a občerstvení maminkami.
Závěrečné symbolické rozloučení se školním rokem v KD Šeříkova ulice - zapojení rodičů
do výroby kostýmů.
16.ročník sportovního zábavného odpoledne rodičů a dětí - organizovaná akce na zahradě
MŠ ve spolupráci se Sdružením dobrovolných hasičů Bolevec. Využito sportovní vybavení na zahradě, interaktivních tabulí, záhonků - úkoly zaměřeny na pohybové aktivity,
enviromentální výchovu, prevenci péče o zdraví a bezpečnost, technicko - manuální
činnosti, zábavu, zakončeno táborákem.
Zapojení zákonných zástupců do některých vhodných témat např.:"Zdravá výživa" - hostina
pro děti, poskytování knih k tématům, výrobků, pomoc dětem zjišťování informací k tématu.
Nesmíme opomenout i dobrovolného poskytování papírů,pastelek i jiného výtvarného materiálu.
Záslužné je i péče některých maminek o prostředí vnější - okrášlení truhlíků před vchody do
jednotlivých tříd květinami a výzdobou k ročnímu období a svátkům.

Spolupráce s 2.Základní školou
Spolupráce proběhla dle stanoveného plánu, který je součástí školního vzdělávacího programu
naší MŠ.
Zajištění besedy s učitelkou 1.třídy se zákonnými zástupci nejstarších dětí v měsíci listopadu.
V prosinci navštívily naše děti vánoční koncert na 2.ZŠ.
V měsíci červnu proběhly další akce ve spolupráci s 2.ZŠ :
návštěva 1.třídy s nejstarími dětmi
ukázka pohybových a manuálně technických schopností nejstarších dětí pro dětí
2.tříd - hasičský sport
projektové dny-výtvarné tvoření na jednotlivých třídách naší MŠ - nejstarších dětí
s žákyněmi devátých tříd.

Spolupráce s Městskou policií Plzeň - zaměřena na nejstarší děti
Pravidelně probíhala 1x za měsíc cílená beseda zaměřená na prevenci v dopravě s městkou policií
s praktickými činnostmi na malém dopravním hřišti naší MŠ. Děti byly seznamovány při
aktivních činnostech na koloběžkách s dopravními situacemi a s dopravními značkami - situace byly procvičovány v dalších navazujících lekcí. Na konci školního roku předala policistka
po absolvování "závěrečné zkoušky" dětem symbolické řidičáky

Spolupráce se zřizovatelem s MO Plzeň 3 a s Magistrátem města Plzně
Využití čerpání dotace na mimoškolní aktivity - byla využita ve výši 5.000,- Kč
Účast s dětmi na Sportovních hrách MŠ
Účast na akci dopravní výuky s Besipem
Součinnost při rekonstrukci - zateplování střechy v době provozu MŠ a umisťování bezpečnostních kamer u vchodů MŠ

Spolupráce s firmou DOOSAN
Spolupráce s firmou DOOSAN, využítí "Den dobrovolnické činnosti" proběhla- přínosná pomoc
v údržbě zahrady i interiéru MŠ - využijeme i v dalším roce.

Spolupráce s organizací " Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM,z.s.
S touto organizací jsme navázali novou spolupráci. Proběhly tři úspěšné akce:
V březnu v rámci měsíce knihy jsme zpestřili téma o knihách "Den s čtecí
babičkou" - velmi zajímavé sledovat děti, jak hezky reagovaly na "babičku",
ale i velmi milé, jak si s" babičkou" bez zábran děti povídaly.
V dubnu proběhlo dopoledne s "babičkami drátenicemi"ukázka drátkování,
téma Velikonoce.Každé nejstarší dítě dokázalo pod vedením těchto"babiček"
udrátkovat ovečku. Velmi příjemné dopoledne. Děti nadšené.
Během měsíce března a dubna jsme s dětmi namalovali výkresy s jarní tématikou na výstavu pro "babičky a dědečky" v bývalém pečovatelském domě
na Nové Hospodě. V květnu proběhla vernisáž s krátkým vystoupením našich dětí pro pozvané seniory.
Jelikož akce , které proběhly byly velice milé a přínosné pro obě generace, budeme ve spolupráci
pokračovat.

Spolupráce s Českou obcí sokolskou
Naše MŠ se účastnila s dětmi všech věkových kategorií již 3.rokem projektu "Svět nekončí za
vrátky, cvičíme se zvířátky". Cílem bylo vytvářet u dětí pozitivní vztah k pohybu, posilovat pohybovou koordinaci, orientaci v prostoru, překonávat překážky - rozvíjet nejen
hrubou i jemnou motoriku, ale i myšlenkové operace a hlavně těšit se a mít z pohybových aktivit radost. K plnění úkolů jsme převážně využívali pravidelných návštěv tělocvičny, zahrady naší MŠ a hřiště 2.ZŠ. Splněné úkoly si děti samy vyznačovaly samolepkami ve speciálním sešitě s obrázky. Po ukončení projektu obdržely děti diplom,
medaili a drobné dárečky.
V příštím školním roce budeme s Českou obcí sokolskou nadále spolupracovat.
Nadále budeme spolupracovat se Sdružením dobrovolných hasičů a se zdravotníky v besedách, které každoročně pro děti organizujeme v rámci pravence ochrany bezpečnosti a zdraví dětí.

Vyhodnocení záměrů z loňského školního roku 2018/2019:
Úspěšně dokončení čerpání dotace z EU na tzv."Šablony"
Na tzv "ŠABLONY" jsme získali z Evropsých fondů 236 320,- Kč.Dotace byla využita na vzdělávání učitelek naší MŠ v oblasti ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI, MATEMATICKÉ PREGRAMOTNOSTI, INKLUZE, PREVENCE LOGOPEDICKÝCH VAD A PROBLÉMŮ KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ V MŠ, INDIVIDUALIZACE
VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ. Vzdělávání učitelek bylo již zahájeno v 2.polovině školního roku 2016/2017. Část dotace byla použita na vybavení pomůckami , které se vztahovaly k výše uvedeným oblastem vzdělávání:
nákup na jednotlivé třídy data projetory s podporou SIT MMP , s interaktivními výukovými
programy
nákup knih
nákup velkoformátových pracovních sešitů pro nejstarší děti "Tečka, čárka"

Hodnocení ped.procesu - Rozvoj dovedností předcházející čtení a psaní
Logopedická prevence
Pravidelné ranní komunikační kruhy - děti měly dostatečný prostor ke spontánnímu vyprávění. Bylo dbáno
ze stran učitelek při vyprávění, přání dítěte , požádání o pomoc - zřetelně se vyjádřit, gramaticky správně, ovládat
správně dech. U dětí cizí národnosti - vysvětlování, opakování a vyžadování českých výrazů - gramatická správnost
postupně se dařila - byla nutná důslednost a úzká spolupráce s rodiči.
Dařilo se během roku využívání činností s příběhem a využívání metody E-U-R - evokace, uvědomění,
reflexe - velmi efektivní a i zajímavá metoda pro děti s grafickým záznamem. Získání portfolia s názory dětí, jejich nápady a dedukcemi - umisťované v šatně jednotlivých tříd - zaujalo i rodiče.
Při činnosti s příběhem z počátku se děti na text špatně soustředily - postupně častějším využíváním
zvládly i mladší děti velmi dobře reagovat - na čtený text a obrazový materiál, na činnost s tabulí " Co víme", "Co jsme
se dozvěděli". Využíváno i k tomu - "Co se nám nejvíce líbilo", dokončování příběhu, navazování na mluvené
slovo kamaráda.

Děti rády využívaly možnost zapůjčování knih ke spontánnímu prohlížení. Providelně probíhaly četby při
odpolední relaxaci, odpoledních činnostech. Byly využívány četby příběhů a pohádek k motivaci - k navázání na témata v třídním plánování. Při poslechu četby byly děti vedeny k vyjadřování svých názorů, úsudků, vysvětlování výrazů - dedukce dětí, sdělování názorů a nápadů o čem příběh bude.
U strarších dětí zařazovány činnosti s písmeny - porovnávání znaků, umět napsat své jméno či počáteční
písmena děti zvládly,zábavné činnosti na určování začátečních a posledních písmen ve slově. Využíváno i při odpoledních činnostech. Využívání rytmizace slov dle obrázků. Průběžně dle vyplynoucí situace využití vyhledávání slov
protikladných (antonyma), podobného významu (synonyma). Při činnostech s písmeny využití činností - vyhledávání
a přiřazování. Děti měly během roku vizuální kontakt (napsaná slova) - roční doby, měsíce - kalendář počasí - znaky.
Byly zařazovány během školního roku dramatizace pohádek, hádanky, říkadla a básničky i k záměrnému
zapamatování, vnímání rytmu, rýmu - vnímání rozdílu mezi textem příběhu x pohádky - prózy - vysvětlování rozdílu.
Využívání grafomotorických cviků, uvolňování ruky při výtvarných činnostech, využívání omalovánek. Byly využívány
pomůcky na sluchové rozlišování, hry na orientaci dle sluchu - děti velice bavilo i ty nejmladší.
Zapamatování krátkých textů říkanek, písní - využití při ranních rituálech, cvičení, při pohybu.
Ne méně významná činnost pro spestření tématů byla činnost s interaktivní tabulí se skvělými
programy k jednotlivým měsícům a tématicky zaměřenými. Využívané k popisu obrázku a plnění úkolů,
které vedlo k prolínání všemi integrovanými bloky RVP PV.
Několikrát pod vedením učitelek proběhlo s nejstaršími dětmi seznamování s anglickým jazykem
na téma Haloween, Vánoce, Boži hod, Velikonoce, dovolená
Logopedická prevence
Velké množství kvalitních pomůcek na jednotlivých třídách : obrazový materiál, knihy, různé druhy puzzlů, mozaiky,
didaktické hry, pracovní listy, CD, využití projektoru, výtvarný materiál na procvičení motoriky, pomůcky pro rozvoj hrubé motoriky, metodiky, logopedické příručky a materiály pro odborné vedení,
rytmické nástroje pro rozvoj koordinace , pomůcky pro rozvoj smyslového vnímání - sluchové hry.
Na všech třídách učitelky využívají v praxi poznatky ze semináře Logopedický asistent v rámci "šablon "
Využívání v individuální práci s dětmi .
Důležité bylo včasné odhlalení logopedické vady na začátku školního roku při zjištění učitelkami při komunikaci s dítětem a záměrně formou depistáže logopedickou asistentkou. Probíhala úzká spolupráce s rodiči, doporučena návštěva klinického logopeda.
Poskytování vzoru učitelkami - mluvené řeči - správné výrazy, výslovnost, srozumitelnost, plynulost řeči.
Vzorem i komunikativní děti nejen starší, ale i mladší děti.
Dostatek prostoru ke komunikaci během dne, ale i v ranním komunikačním kruhu.
Využívána logopedická cvičení, dramatika, hudební výchova, řeč spojená s pohybem,pohyb s rytmem,
rozvíjena jemná i hrubá motorika, dechová cvičení, procvičování gymnastiky mluvidel, sluchové hry.
Využívání brček, špachtlí při logopedické chvilce.
Po celý den probíhala prevence při ranních hrách, v režimových momentech a 1x za 14 dní práce s dětmi
navštěvující klinického logopeda.
Preventivně řízenými činnostmi s využíváním knih, obrázků , v průběžných a režimových momentech
byla obohacována slovní zásoba dětí,děti vedeny k souvislému vyjadřování, používání celých vět,pojmenování předmětů, stavebnic, hraček, které potřebovaly ke své činnosti. Vedeny ke gramatické správnosti stavby věty, správnosti
slovosledu,

Slabé stránky:
Při cíleném popisu obrázku, či vyprávění - jednoslovné odpovědi i u nejstarších dětí, i když spontánní vyprávění či komunikace mezi dětmi probíhá souvisle
Nepravidelná logopedická péče v rodině
Nedostatek klinických logopedů - dlouhé čekací lhůty na objednání
Odkládání návštěvy logopeda rodiči
Problémy u dětí cizinců
Zaměření na další školní rok:
Užší spolupráce s rodiči, zvláště u dětí se špatnou výslovností a dětí cizinců
U nejmenších dětí využívat sociální učení, zařazování pohybových aktivit ve spojení s říkadly a písněmi.
Nadále rozvíjet sluchové vnímání a rozlišování
Rozvíjet hrubou i jemnou motoriku
Sledovat výslovnost dětí - depistáž výslovnosti
Motivovat mladší děti k aktivnější komunikaci

Rozvíjet bohatost slovníku a smysluplnost vyjadřování
Zaměření na děti cizinců
Hodnocení ped.procesu - Rozvoj elementárních matematických souvislostí
Pestrá a bohatá vybavenost didaktickými pomůckami
Využívání multimediálního projektoru - kvalitní programy "Barevné kamínky"
Pravidelné využívání v ranních kruzích - orientace v čase, dny v týdnu, měsíce
Při plnění předmatematických představ se využívaly především manipulace s předměty, obrázky spojené
s verbálními projevy. Prostorová orientace se procvičovala s využitím pohybových, smyslových her, u starších dětí
se procvičovaly i pojmy vpravo, vlevo uprostřed a to i při pravidelné dopravní výchově pod vedením Městské policie
Plzeň. Starší děti zvládaly číselnou řadu do deseti bez potíží, rozlišování tvarů i pojmenování - kruh, čtverec, některé
děti s dopomocí trojúhelník, obdélník. Dokáží i zaznamenat (překreslit). Porovnávání velikostí - malý, velký, s dopomocí
větší, menší. Během roku využití pomůcek získaných z projektu Techmánia - využití váhy na porovnávání hmotnosti,
využívání úvah dětí k odhadu. U dětí v oblibě třídění předmětů - využívání řízených činností, ale i při ranních hrách při
úklidu - dle druhu, barvy, tvaru.
Děti získávaly povědomí o symbolech - číslech - starší i některé mladší děti některá čísla pojmenovaly.
Pracovali jsme s čísly při oslavách narozenin - vizuálně i číselná řada, povědomí o čase, věku, datumu.Některé starší
děti a to i s některými mladšími dětmi,dokázaly při pravidelném opakování časových pojmů během školního roku-datum,
blížící se významný den - vydedukovat - za jak dlouho - za kolik dní - správnou odpověď.
Povědomí o číselné řadě a vnímání čísel vizuálně získávaly děti při činnostech s adventním kalendářem,
kalendářem počasí, didaktických hrách s čísly, při pohybových aktivitách - čísla závodnická.
Bez potíží děti odvozovaly a porovnávaly počet, třídily dle počtu, dle společných znaků, uspořádávaly dle
velikostí.
Dále v řízených činnostech docházelo k procvičování poznávání geometrických tvarů, všech smyslů
s využitím Kimových her, využití kostek - stavby dle vzoru, skládání rozstřiženého obrázku.
V oblibě řešení labyrintů u všech dětí při pohybových aktivitách - labyrinty s překážkami - dlouhá, krátká
cesta, vybrat cestu a dostat se k cíli. U nejstarších dětí řešení labyrintu i v ploše na papíře. U dětí velmi dobré logické
myšlení při využití zajímavých didaktických pomůcek - Lokon, Logiko, Piccolo, Blešky…
Dále v řízených činnostech docházelo k procvičování poznávání geometrických tvarů, všech smyslů
s využitím Kimových her, využití kostek - stavby dle vzoru, skládání rozstřiženého obrázku.
Prolínaly téměř všemi aktivitami - jak řízenými činnostmi, tak činnostmi spontánními a při hře s využitím konstruktivních
her - při stavbách využívání pojmů - přidej, uber, vedle, mezi, před, za..

Slabé stránky:
Přetrvávající potíže u nejstarších dětí prostorové orientace vpravo, vlevo.
Některé PD potíže při konstruování dle plánku.
Malý časový prostor pro individuální procvičování
Málo využívané didaktické hry staršími dětmi

Zaměření na další školní rok:
Podněcovat zájem o didaktické hry - nejstarší děti
Manipulace s předměty, pomůckami a obrázky u mladších dětí - pravidelnost
U starších dětí upevňovat pojmy a představu - vpravo, vlevo
Pracovat i v menších skupinách - promýšlet organizaci a metody
Využití zpětné vazdy - REFLEXE
Rozvíjení logického myšlení.
Procvičovat prostorovou orientaci v praxi i průběžně během dne.
Pracovat v řízených činnostech pravidelněji se skupinou dětí dle věku
Využívat experimenty a vytvářet situace pro logické myšlení - podporování samostatného uvažování
Hodnocení ped.procesu-Technické dovednosti,vzbuzování zájmu o tech.manuální činnosti
Částečně byly využívány pomůcky z projektu Techmania z roku 2015 - využití metodického materiálu při činnostech
s dětmi - materiály a jejich vlastnosti, vážení - praktické pokusy a experimenty s vodou - vyhodnocování dětmi, odhady
a dedukce dětí rozvoj logického myšlení a myšlenkových operací, komunikačních schopností, rozšíření slovní zásoby,
obohacování znalostí a rozšíření povědomí v této oblasti.
Důležité v tomto směru na všech třídách vybavenost na vysoké úrovni stavebnicemi. Dětem byl poskytován dostatečný prostor k využívání stavebnic - některé děti projevovaly velkou fantazii při tvoření při ranních hrách
a odpoledních činnostech. Tvořením a manipulací se stavebnicemi se rozvíjela u dětí fantazie, jemná motorika, logické
myšlení, úvaha a komunikační schopnosti mezi dětmi.
Ke konci školního roku již nejstarší děti dokázaly ze stavebnic konstruovat zajímavé výrobky a byly
opravdovým vzorem pro nejmladší děti.

Velmi přínosné nejen pro děti, ale i zajímavé sledování pro učitelky pravidelné zařazování spontánních
pracovních a výtvarných činností - provokování zájmu dětí o činnosti s různými materiály, promýšlení postupu výroby,
využívání různého náčiní.
U starších dětí se vyžadovaly samostané správné pracovní postupy. Starší děti se stávaly vzorem pro
mladší děti při hře se stejným materiálem - vzor, nápodoba.
Během školního roku probíhala 1x měsíčně s nejstaršími dětmi (děvčaty) keramika, (chlapci) dílna - práce
s keramickou hlínou a se dřevem. Seznamovaly se s různými materiály a potřebným náčiním.
Během školního roku s nejstaršími dětmi probíhalo procvičování hasičského sportu -zapojování hadic s
rozdělovačem a proudnicemi. Činnost vyústila ukázkou pro žáky 2.tříd 2.základní školy. PD nadšeni touto činností.
Nezanedbatelná je v této oblasti i beseda s hasiči a záchranáři, kdy děti získaly povědomí o činnosti
těchto složek a o jejich pomůckách a technice.
Velmi přínosné pořádání vánočních a velikonočních dílen pod vedením maminek - možnost rodičů jít příkladem dítěti v zájmu o tvoření a možnost rodičů vidět své dítě při pracovních činnostech.
Taktéž pořádání každým rokem pravidelného sportovně naučného odpolene ke konci školního roku
s dětmi a rodiči ve spolupráci s hasiči.
Nesmíme opomenout sebeobslužných schopností dětí na vysoké úrovni - při postupných svačinách,
obědě, sebeobsluze při oblékání, osobní hygieně, ale i při úklidu lůžkovin.
V jarních měsících zahájeny práce na školních záhoncích jednotlivých tříd-pletí, setí, zalévání s možností
pozorování výsledků své práce - zaměřeno na vztah k přírodě na environmentální výchovu - využívání zahradního
náčiní, využívání v činnostech při tvoření přírodního materiálu.
Velký zájem o sledování odborné práce řemeslníků při pobytu venku

Slabé stránky:
Nepravidelnost s PD manipulačních činností s hasičským náčiním
Nedostatečné zvládání techniky prováděných manuálních činností z důvodů špatného úchopu.
Nevyužití v dostatečném množství pomůcek z projektu Techmania.
Malý zájem o technicky zaměřené stavebnice - Merkur
Malý zájem o neznámou nabidku - preferování zaběhnutých a snadnějších postupů a témat
Neznalost náčiní a zacházení s ním
Zaměření na další školní rok:
Individuálně rozvíjet motoriku dětí a manuální činnosti dle schopností a věku dětí
Pokračování ve výukových programech Tymián
Pokračování činností - keramiky, dílny
Zajistit pravidelnost s PD manipulačních činností s hasičským náčiním
Soustředit se na tzv.objevování otevřenou formou - více prostoru pro bádání
Zařazovat nadále do vzdělávacích činností získané poznatky a pomůcky z projektu Techmania.
Hodnocení ped.procesu- Pohybové činnosti - vzbuzování zájmu dětí o pohybovou innost
Naše děti přijímaly pohybové aktivity s nadšením jak cvičení s náčiním, cvičení s používáním
nářadí k sestavování překážkových drah / i samy se aktivně k sestavování zapojovaly/, pravidelná
protahovací a zdravotní cvičení s prvky jógy, pohybové hry i závodivé, hudebně pohybové hry s doprovodem hudby, klavíru.
Vysoká úroveň vybavenosti MŠ tělovýchovným nářadím, náčiním, pomůckami.
Velkýn přínosem pravidelné návštěvy tělocvičny TJ Sokol na Nové Hospodě - výhodou velký prostor, velká vybavenost tělocvičny nářadím a náčiním - máme možnost si zapůjčovat - návštěvy mají děti ve veliké oblibě.
Využiití i vybavení venkovního hřiště s různými druhy prolézaček.
Využívání vycházek do vzdáleněnjšího okolí, vzdálenějších cílů, využívání vybavení na Hvězdě.
K pohybovým aktivitám využívání prostoru zahrady a její vybavení.
Využívání pohybové aktivity několikrát ročně při "Putování jarní, letní podzimní a zimní zahrádkou" s prvky environmentální výchovou a na konci školního roku probíhala, tak jako každým rokem akce s rodiči "Sportovně zábavné odpoledne"
Ke konci školního roku využití hřiště 2.ZŠ k malé "Sportovní Olympiádě", kde si děti vyzkoušely jak startovat, zdolávání nízkých překážek v běhu, běh na delší vzdálenost, starší děti štafetu - dodržení běh v dráze, hod do
dálky, skok do dálky do písku.
Využívání koloběžek i při cílené dopravní výchově pod vedením městské policie vyústěno v akci s Besipem.
Návštěva Tyjátru i dvakrát v roce dávala dětem velké možnosti procvičovat hrubou i jemnou motoriku, různé druhy
lezení, výstupů, slézání, prolézání i relaxaci " v míčkovém moři ", procvičování orientace v prostoru,
odahy a rozhodování co zvládne či nezvládne….
S nejstaršími dětmi se zaměřením na zlepšování fyzické kondice a vzbuzování zájmu o technické a manuální činnosti
probíhala pravidelná aktivita na zahradě navazující na bývalé dětské hasičské družstvo - překonávání
překážek s využitím hasičské dráhy, zapojování hadic s rozdělovačem a proudnicemi. Děti tato aktivita
nesmírně bavila. Činnost vyustíla v ukázku pro děti 2.tříd 2.ZŠ.

Zapojení MŠ do projektů s pohybovými aktivitami určené pro nejstarší děti:
Sportujeme s Viktorkou
Pohyb P1
Sportovní hry MŠ
Zapojení MŠ do projektů s pohybovými aktivitami určené pro všechny děti - všech věkových kategorií :
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky / uveden již v textu výše/

Slabé stránky:
Omezené prostory herny MŠ
Malé zkušenosti některých dětí s pohybem, viditelná zpočátku i pohodlnost připrotahovacím cvičení
Držení těla
Zaměření na další školní rok:
Pokračovat v projektech zaměřených na pohybové aktivity
Pokračovat ve využívání tělocvičny
Využití skolního hřiště 2.ZŠ
Pravidelnost pohybové aktivity s nejstaršími dětmi tzv.hasičský sport
Pravidelnost protahovacího cvičení - správnost provádění cviků
V případě příznivého počasí přesunout pohybové aktivity do přírody i s náčiním /obruče,míče/
Využívat koloběžky i mimo dopravní výchovu
Hodnocení ped.procesu-Podpůrná opatření dětem
V letošním školním roce jsme neměli podpůrnná opatření dětem se speciálními vzdělávacími potřebami jako v loňském
školním roce, kdy jsme měli podpůrné opatření 2.stupně na jedno dítě.
Plány pedagogické podpory v letošním roce byli vypracovány na děti národnosti vietnamské, slovenské, ukrajinské,
polské, týkaly se podpory jazykové.
Zaměřovaly jsme se na používání správných českých výrazů, správné vyjadřování, správnou větnou skladbu,
gramatiku. Děti, které ukončily docházku z důvodu nástupu do ZŠ s polskou a slovenskou národností, ke konci školního roku udělaly obrovské pokroky zvláště v gramatice.
U mladších dětí zaměření bude trvat. Působíme na děti během dne v režimových činnostech, při ranních hrách nenásil nou formou, při vzájemné komunikaci, při řízených činnostech, jazykovým vzorem učitelek a dětí české národnosti.
Byla nutná úzká spolupráce - snaha používat českých výrazů v rodině.
Dvě děti mají odkladad školní docházky pro školní rok 2019/2020. Na základě doporučení učitelek navštívili zákonní zástupci s dětmi Pedagogicko-psychologickou poradnu v Plzni.
Byl doporučen odklad školní docházky bez stanoveného stupně podpory.

Slabé stránky:
V rodinách cizinců chybí jazykový vzor, samotní rodiče mají problémy s českými výrazy.
Střídavá péče v rodině u jednoho dítěte .
Odkládání návštěvy logopeda.
Zaměření na další školní rok:
Pokračovat v PLPP dětí cizinců a u nově nastoupených dětí cizinců nastavit PLPPseznámit rodiče
Zaměřit se na diagnostiku ostatních dětí a v případě potíží zajistit dle postupu PLPP…
Závěrem :
Během roku 2019/2020 se učitelky budou zaměřovat cíleně dle výše zhodnocených oblastí
konkrétně dle potřeby třídy.
Dále se budou učitelky zaměřovat na všech třídách:
1.Rozvoj dovedností předcházející čtení, psaní
2. Environmentální výchova - aktivity
3.Podpůrná opatření dětem cizinců
4. Aktivní činnosti pro seznamování s technickými dovednostmi - vzbuzovat v dětech zájem
o technické a manuální činnosti
5.Vzbuzování zájmu dětí o pohybovou činnost

Jedná se o dlouhodobé záměry a vychází se i z doporučení MŠMT pro PV
Z těchto pěti bodů se bude vycházet ve,,Struktuře hodnocení předškolního vzdělávání" školního
roku 2019/2020.
V Plzni dne 27.8.2019
Fikarová Věra řed.24.MŠ v Plzni

