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I. Základní údaje o škole 
 
Název školy:   Mateřská škola a základní škola Josefa Luxe Nekoř 
Adresa:   čp. 143, Nekoř 561 63 
IČ:    08687463 
IZO:    691013756 
DS:    qtqmzaw 
Bankovní spojení:  2801980044/2010 
Telefon:   465 625 135, 603 403 827 
E-mail:   reditelka@skolanekor.cz 
Internetové stránky:  www.skolanekor.cz 
Právní forma:   příspěvková organizace 
Vedení školy:   Mgr. Alena Boháčová, ředitelka 
Zřizovatel:   Obec Nekoř, čp. 330, Nekoř 561 63 
Školská rada:  Zástupci zřizovatele: Ing. Jana Kubíčková Berková (předseda ŠR), Bc. 

Dominika Halbrštátová, Ing. Jiří Malý 
 Zástupci rodičů: Mgr. Petra Bednaříková, Jitka Faltusová, Mgr. Pavla 

Motyčková 
 Zástupci pedagogických pracovníků: Kateřina Macháčková, Zdeňka 

Papáčková, Markéta Faltusová 
Součásti školy:   Mateřská škola – 2 třídy, kapacita 52 dětí, ŠVP MŠ – Vyplouváme za 

poznáním 
Základní škola – 4 třídy 1. stupně (5 ročníků), kapacita 70 žáků, ŠVP ZŠ 
– Škola pro aktivní spolupráci  
Školní družina – 1 oddělení, kapacita 30 žáků, ŠVP ŠD – Aktivně po 
vyučování 
Školní jídelna – povolený počet stravovaných 150 

Přehled hlavních činností školy (podle zřizovací listiny):  
Organizace je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní 
jídelna. Její činnost je vymezená zákonem č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
a vyhláškou Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky č. 
107/2005 Sb., o školním stravování 
 
 

 
II. Charakteristika školy 

 
Škola v Nekoři je školou základní se čtyřmi třídami a pěti postupnými ročníky. Součástí školy je 
jedna třída školní družiny. V provozu jsou dvě třídy mateřské školy. 
Školu ve školním roce 2020/21 navštěvovalo 39 žáků ZŠ a 52 dětí MŠ. Do ŠD bylo přihlášeno 
30 účastníků. 
Škola vzdělávala děti a žáky podle ŠVP MŠ – Vyplouváme za poznáním, ŠVP ZŠ – Škola pro 
aktivní spolupráci a ŠVP ŠD – Aktivně po vyučování. 
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Ve školní jídelně s kuchyní byly připravovány obědy a svačiny pro děti a žáky školy a obědy 
pro zaměstnance a veřejnost (doplňková činnost). 
 
Materiálně technické vybavení školy 
 
Výuka probíhá v šesti učebnách. Z toho jedna učebna slouží jako ateliér výtvarné výchovy a 
pracovních činností, jedna učebna slouží k výuce IT a je vybavena 8 počítači. Škola dále 
disponuje tělocvičnou a školní družinou. Kmenové třídy jsou vybaveny zastaralými notebooky, 
všichni učitelé mají osobní notebooky. Dvě třídy jsme v průběhu hlavních prázdnin vybavili 
interaktivními tabulemi. V jedné učebně máme starší dataprojektor. Další dataprojektor je 
umístěn i v Ateliéru. Škola má k dispozici internetové připojení, výukové programy pro všechny 
předměty a 20 tabletů pro žáky.  
Zrenovovali jsme kmenovou třídu pro prvňáčky, kterou jsme vybavili nejen již zmíněnou 
interaktivní tabulí, ale i novým nábytkem. Podle návrhu paní učitelky Maixnerové byla třída 
vyzdobena magnetickými malbami lesa. Velký dík patří paní Vágnerové, která malby ve 
spolupráci s učitelkami MŠ vytvořila. Děkujeme i panu školníkovi, který vytvořil vestavěnou 
knihovnu a zajistil všechny potřebné práce, abychom 1. září mohli přivítat prvňáčky. 
Prostředky na jednu z nových interaktivních tabulí jsme získali díky veřejné sbírce 
organizované naší školou. Druhá interaktivní tabule byla financována z daru Nadace ČEZ a 
příspěvku zřizovatele. 
K venkovním prostorům školy patří travnaté hřiště, zahrada a venkovní amfiteátr. Venkovní 
prostory a tělocvičnu využívá mateřská i základní škola.  
Do investičních záměrů školy je zařazena plánovaná rekonstrukce chodeb, šatny a sociálního 
zařízení. Dále bychom rádi zlepšili ohraničení školního hřiště. Zjišťujeme možnosti případné 
rekonstrukce půdních prostor. 
 
 

III. Personální zabezpečení činnosti školy 
 
Pedagogičtí pracovníci 
 
Na konci prvního pololetí odešla na mateřskou dovolenou Mgr. Lucie Maixnerová, kterou 
vystřídala Mgr. Ludmila Hájková. V prvním pololetí pracovala ve škole jako školní asistent 
Zdeňka Papáčková. 
 
Stav k 30. 6. 2021 
 Počet osob Výše úvazku 
Učitelé kvalifikovaní 3 2,73  
Učitelé nekvalifikovaní 2 1,77 
Vychovatelky kvalifikované 1 0,67 
Asistent pedagoga 1 0,5 
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Kvalifikační požadavky splňuje: 
Mgr. Alena Boháčová (ředitelka), Mgr. Petr Malý, Mgr. Ludmila Hájková, (Mgr. Lucie 
Maixnerová), Zdeňka Papáčková (vychovatelka ŠD), Mgr. Marie Foglová, Dis. (asistent 
pedagoga) 
Kvalifikační požadavky nesplňuje: 
Kateřina Macháčková, Mgr. David Vrábel (vzhledem ke vzniklé personální situaci byli tito 
učitelé přijati na dobu určitou). 
 
Nepedagogičtí pracovníci 
 
Ekonom RNDr. Jana Schlöglová 
Vedoucí školní jídelny Iva Bednářová 
Vedoucí kuchařka Aneta Sršňová 
Kuchařka Hana Špinlerová 
Uklízečka Renata Charfreitagová 
Topič Milan Lux 
Školník  Pavel Boháč 
 
 

IV. Zápis k povinné školní docházce 
 
Vzhledem k mimořádnému opatření vyhlášenému Ministerstvem zdravotnictví se zápis do 1. 
ročníku konal distanční formou v termínu 3. – 14. 4. 2021. Do 1. ročníku bylo přijato 17 žáků, 2 
zákonní zástupci požádali o odklad školní docházky. Žádostem bylo vyhověno.  
 
 

V. Údaje o přijímacím řízení na střední školy 
 
Na víceleté gymnázium se z osmi 5. ročníku hlásilo pět žáků. Čtyři z nich byli přijati na 
Letohradské soukromé gymnázium, jeden žák byl přijat na Gymnázium Žamberk.  
 
 

VI. Výsledky vzdělávání žáků 
 
Stupeň hodnocení prospěchu na konci školního roku 

Ročník Počet žáků Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 12 12 0 0 
2. 5 5 0 0 
3. 7 6 1 0 
4. 7 3 4 0 
5. 8 7 1 0 

Celkem 39 33 6 0 
 
Snížený stupeň chování se nevyskytl. 
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Absence 
 Omluvená absence Průměr na žáka 

1. pololetí 960 24,62 
2. pololetí 803 20,59 

 
Neomluvená absence se nevyskytla. 

 
 

VII. Prevence sociálně patologických jevů 
  
Metodikem prevence sociálně patologických jevů je Mgr. Alena Boháčová. 
 
Nezastupitelnou a důležitou práci při budování bezpečného klimatu školy odvádějí třídní 
učitelé při práci se svou třídou. Preventivní témata jsou zařazována do výuky jednotlivých 
předmětů, ale prolínají se samozřejmě i do běžných situací v životě školy. Důležitá je 
informovanost a spolupráce s rodiči. 
 
Volný čas mají žáci možnost trávit ve školní družině. Činnost školní družiny je doplněna 
zájmovými kroužky organizovanými školou a finančně podporovanými zřizovatelem. 
 
 
VIII. Péče o talentované žáky 
 
V průběhu školního roku třídní učitelka 5. ročníku připravovala žáky na přijímací zkoušky na 
víceletá gymnázia. Příprava probíhala i v rámci distanční výuky. 
 
 

IX. Péče o zaostávající a problémové žáky 
 
Žákům s problémy v chování a v zaostávání v jednotlivých předmětech věnujeme 
systematickou individuální péči. Věnujeme se i žákům s delší absencí. 
 
 

X. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Termín Název Organizátor Účastníci 
21. 10. Financování školy - Phmax, nové 

výkazy a aktuality 
 

SEMINARIA 
 

Boháčová 

27. 10. Google Workspace 
 

Edugo solutions 
 

Malý, 
Maixnerová 
Vrábel, 
Macháčková, 
Papáčková, 
Boháčová 
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4. 11. Povinná dokumentace ve školách 
 

SEMINARIA Boháčová 

6. 11. Výuka anglického jazyka on-line 
 

MAS ORLICKO Boháčová 

25. 11. 
30. 11. 

Učebna Google jako pomocník učitele 
a žáka 
 

Edugo solutions 
 

Malý, 
Maixnerová, 
Vrábel, 
Macháčková, 
Boháčová 

8. 12. Podpora autoevaluace základní školy s 
využitím systému InspIS ŠVP 
 

ČŠI Boháčová 

9. 12. Jak zvládnout vzdálenou výuku s 
Edookit, Red Monster kurzy a Google 
Meet 
 

Edookit Vrábel 

17. 12.  Správní řízení 
 

Fakta Boháčová 

7.-16. 2. Rychlá a efektivní spolupráce v G Suite 
 

Edugo solutions 
 

Boháčová 

12. 10. -
11. 5. 

Strategické řízení a plánování ve 
školách 
 

NPI Boháčová 

25. 2. Přijímání do ZŠ a MŠ – pravidla 
správního řízení 
 

SEMINARIA Boháčová 

25. 2.  Spolupráce pedagoga a asistenta ve 
výuce 
 

CVV Pardubice Foglová, Vrábel 

1. 3. – 
4.10. 

Individuální konzultace SYPO Boháčová 

9. 3.  Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ - 
Rozvíjíme čtenářskou a matematickou 
gramotnost 
 

Škola hrou Papáčková, 
Vrábel 

23. 3.  Žáci se specifickými poruchami učení 
ve škole 
 

CVIC Foglová 

25. 3.  Pravidelná tematická setkávání s 
metodičkami ZŠ - Ranní kruh a ranní 
zpráva 
 

Začít spolu  Hájková 

28. 4.  Badatelsky orientované vyučování - 
úvod 
 

NPI Malý 
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8. 4.  Hravé formy učení při distanční výuce 
pro 1. stupeň ZŠ 

MAS ORLICKO Hájková, 
Papáčková, 
Vrábel 

16. 4.  Spisová služba v listinné podobě v 
praxi školy 
 

Mgr. Blanka 
Kozáková 
 

Boháčová 

25. 5.  Přírodní zahrada v základní škole 
 

MAS sdružení 
SPLAV 

Hájková 

 
 

XI. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 
Průběh celého školního roku byl značně ovlivněn koronavirovou situací a s ním souvisejícím 
lockdownem a uzavření škol.  
Již druhým rokem nemohlo proběhnout setkání se seniory obce. Proto jsme ve spolupráci 
s mateřskou školou vytvořili jarní přání pro všechny starší občany Nekoře. Věříme, že se nám 
je podařilo v této těžké době alespoň trochu potěšit. 
Naše aktivity jsme pravidelně prezentovali na facebookových stránkách školy. Přispíváme do 
Nekořského zpravodaje. V Orlickém deníku byl otištěn článek o naší škole. Autorem článku 
byla paní učitelka Macháčková.  
V centru obce využíváme vývěsku k propagující činnost naší školy. 
 
 
XII. Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí 

 
Inspekční činnost na škole v tomto školním roce neproběhla. Proběhlo online šetření po závěru 
distanční výuky. Součástí šetření byl online řízený rozhovor s ředitelkou školy a dotazníky pro 
pedagogy.  
 
 
XIII. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 
 
Škola byla zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol.  
Ovoce do škol – projekt podporuje zlepšení stravovacích návyků u žáků 1. st. ZŠ, zajišťuje 
firma MK Fruit s.r.o. 
Mléko do škol – projekt podporuje zvýšení spotřeby mléčných výrobků u žáků 1. st. ZŠ, 
zajišťuje firma MK Fruit s.r.o. 
 
 
XIV. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 
Škola se do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení neúčastnila. 
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XV. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
 
Škola byla zapojena do projektu Šablony II. 
 
Název projektu: Zlepšení kvality výuky na ZŠ Nekoř II 
Doba trvání projektu: 1. 2. 2019 – 30. 6. 2021 
Externí finanční zdroj: ESF (85%), SR (15%) 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 561.289,- 
Výše dotace: 561.289,-  
Spoluúčast: 0,- 
 
Název projektu: MŠ Nekoř – Šablony II 
Doba trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 
Externí finanční zdroj: ESF (85%), SR (15%) 
Celkové způsobilé výdaje projektu: 419.042,- 
Výše dotace: 419.042,-  
Spoluúčast: 0,- 
 
 
XVI. Spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
Na škole není založena odborová organizace. 
 
Spolupráce s obcí 
Zřizovatelem školy je Obec Nekoř. Zástupci obce se školou úzce spolupracují, zajímají se o 
chod a vzdělávací výsledky školy. Obec výrazně pomáhá s udržováním stavu budovy a 
údržbou zahrady a okolí školy.  
Děkujeme  panu starostovi, paní místostarostce, zastupitelům a zaměstnancům obce za 
pomoc, vstřícnost a podporu školy. 
Tělocvičnu školy poskytujeme dalším subjektům v obci ke sportovnímu vyžití. 
 
Spolupráce se Školskou radou 
Volby do nově vznikající Školské rady proběhly 16. 11. 2020 (zástupci pedagogických 
pracovníků) a 19. 11. 2020 (zástupci zákonných zástupců žáků). První zasedání Školské rady 
proběhlo 16. 12. 2020. Předsedou Školské rady byla zvolena Ing. Jana Kubíčková Berková. Na 
tomto zasedání byl schválen jednací řád, výroční zpráva školy a školní řád. Školská rada vzala 
na vědomí směrnice týkající se přestupu žáků na 2. stupeň a předávání informací rodičům. 
Dále se seznámila s návrhem rozpočtu na další rok. Na druhém zasedání 19. 5. 2021 
seznámila ředitelka školy Školskou radu s průběhem online výuky, výsledky zápisu do 1. třídy, 
plněním rozpočtu, plánem školního roku 2021/22, dotačními projekty 2020/2021 a 
s investičními záměry vedení školy. 
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Spolupráce s rodiči 
I vzhledem ke koronavirové situaci proběhly v prvním i třetím čtvrtletí třídní schůzky. Další 
V rámci distanční výuky byli vyučující v kontaktu se všemi rodiči prostřednictvím e-mailu a 
telefonu. Ve škole probíhaly individuální schůzky v případě potřeby.  
 
Spolupráce s odbornými pracovišti a dalšími institucemi 
Škola spolupracuje s PPP Pardubice, PPP Ústí nad Orlicí. Škola je v kontaktu i s OSPOD 
Žamberk. Spolupracujeme se Sdružením obcí MAS ORLICKO.  
 
Spolupráce s neziskovými organizacemi 
Jako škola jsme se zapojili do veřejné sbírky Fondu Sidus, z.ú. Pro tuto sbírku jsme utržili 2.700 
Kč. Dále jsme se zapojili do sbírky Srdíčkový den pořádané organizací Život dětem. Do této 
sbírky jsme přispěli částkou 3.500 Kč. 
 
 

XVII. Distanční výuka 
 
I tento školní rok se bohužel nesl v duchu distanční výuky. Škola byla uzavřena pro žáky 1., 2. 
a 4. ročníku v termínech 14. 10. – 17. 11. 2020 a 1. 3. – 9. 4. 2021. Pro žáky 3. a 5. ročníku to 
byly termíny 14. 10. – 27. 11. 2020 a 4. 1. – 9. 4. 2021. 
Na podzim jsme online výuku realizovali v prostředí aplikace Skype a Messenger. Od ledna 
jsme přešli do prostředí Google Workspace, které nám umožnilo práci v Google učebně.  
Velké poděkování patří všem vyučujícím, žákům i zákonným zástupcům, bez jejichž trpělivé 
práce by online výuku nebylo možné úspěšně realizovat. Podařilo se splnit všechny očekávané 
výstupy ŠVP.  
Po návratu dětí do školy byly děti pravidelně testovány antigenními testy. 
 
 

XVIII. Školní, mimoškolní a volnočasové aktivity 
 
Rok 2020 je výrazně ovlivněn epidemiologickou situací v zemi. Tato situace ovlivnila 
negativně i průběh celého školního roku. Nebylo možné zrealizovat pravidelné akce jako 
lyžařský a plavecký kurz či rozsvícení vánočního stromu. Několik akcí pro žáky i rodiče se nám 
uskutečnit podařilo. 
 
9. 10. 2020 
Naše Čarovná zahrada – plánování přírodní zahrady s permakulturní designérkou 
 
4.12. 2020 
Mikulášská nadílka 
 
10. 12. 2020 
Vánoční tvoření 
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28. 12. 2020 
Exkurze v místní rybárně 
Vánoční besídky tříd 
 
18. 5. 2021 
Den v mé obci – vycházka po obci s panem starostou, návštěva kostela s panem farářem, 
ukázka hry na kostelní varhany, pracovní listy pro žáky 
 
1. 6.  2021 
Jak vzniká kniha – beseda s překladatelkou knih pro děti, workshop s knihařkou – výroba 
vázaných deníčků 
 
15. 6. 2021 
Focení tříd 
 
25. 6. 2021 
Slavnost „Cirkus bude!“ pro rodiče 
Zahájení veřejné sbírky na nákup interaktivní tabule do 1. třídy 
 
28. 6. 2021 
Společná exkurze na hrázi Pastvinské přehrady 
 
30. 6. 2021 
Slavnostní zakončení školního roku 
 

Zájmové kroužky 
 
V rámci školní družiny byly za finanční podpory zřizovatele  v odpoledních hodinách pro žáky 
realizovány zájmové kroužky. Jejich činnost byla opět výrazně narušena opatřeními 
souvisejícími s epidemiologickou situací. 
 
Šachy Vladimír Šípek 8 žáků 
Náboženství P. Pavol Sandanus 8 žáků 
Angličtina Bc. Marie Moravcová 11 žáků 
Sportovní hry Mgr. David Vrábel 10 žáků 
Flétny Mgr. Petra Bednaříková 8 žáků 
Klub deskových a log. her Kateřina Macháčková 13 žáků  
Badatelský kroužek Mgr. Petr Malý 18 žáků 
Čtenářský kroužek Mgr. Alena Boháčová 7 žáků  
Výtvarný kroužek Mgr. Lucie Maixnerová 

Iveta Vágnerová, Dis 
11 žáků 
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XIX. Závěr 
 
Přestože byl školní rok opět ovlivněn distanční výukou, hodnotíme ho jako úspěšný a 
vydařený. Máme radost ze zvládnutí všech výzev, které tento školní rok přinesl, těšíme se 
z uskutečněných akcí pro naše žáky i ze setkání s rodiči i přáteli školy. Za velký úspěch 
považujeme uskutečnění veřejné sbírky na nákup interaktivní tabule.  
 
 
V Nekoři 29. 9. 2021 
 
 
Mgr. Alena Boháčová, ředitelka školy 
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Příloha 1 

 

Mateřská škola 

 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ 

 

Eliška Novotná 

Šablony II. 

Čtenářská pregramotnost- p. Švejdová (online 8 hodin), 3.4.2021 

Matematická pregramotnost- p. Švejdová (online 8 hodin), 30.3.2021 

Inkluze- Výchovné postupy u dětí se specifickými potřebami, Ústí nad Orlicí, 14.9.2020, 
29.9.2020 (celkem 8 hodin) 

Počítač, tablet a telefon- využití ICT ve výuce (MŠ)- 13.5. 2021, 20.5.2021 (celkem 8 hodin) 

 

Hrazeno soukromě 

Montessori seminář- aktivity každodenního života, senzomotorický materiál, 30.8.2020, 18 
hodin 

Montessori seminář- geografie, botanika, zoologie, kosmická výchova, 20.9.2020, 18 hodin 

Letem světem- pohybové hry s hudbou, 1.10.2020, 5 hodin 

 

Pavla Zamazalová 

Šablony II. 

Matematická pregramotnost- p. Švejdová (online 8 hodin), 30.3.2021 

Polytechnické vzdělávání- přírodní zahrada- 2.10.2020, Ústí nad Orlicí (8 hodin) 

Osobnostně sociální rozvoj- Zvládání konfliktů v obtížných situacích, 4.3.2021, Svitavy (8 
hodin) 

 

Hrazeno soukromě 
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Montessori- oblast geografie, botanika, zoologie, kosmická výchova a Montessori filozofie, 
20.9.2020, 18 hodin 

Ekohry v mateřské škole, 22.3. a 23.3 2021, 8 hodin 

Jak využít zahradu MŠ pro učení a hry dětí, 8.6. 2021 

 

Vlasta Zářecká 

Šablony II. 

Čtenářská pregramotnost- 20.2.2020, Ústí nad Orlicí, 8 hodin 

Polytechnické vzdělávání- Objevujeme svět kolem nás- 10.6.2020 

Předcházíme vývojovým poruchám učení a chování- 8.10.2020 

 

Markéta Faltusová 

Hrazeno soukromě 

Montessori- oblast geografie, botanika, zoologie, kosmická výchova a Montessori filozofie, 
20.9.2020, 18 hodin 

Montessori seminář- aktivity každodenního života, senzomotorický materiál, 30.8.2020, 18 
hodin 

 

 

Akce mateřské školy 

V období koronavirové epidemie, kdy byla mateřská škola uzavřena (1.3- 9.4.2021), p. učitelky 
z oddělení Kuřátek připravovaly pro děti a celé jejich rodiny naučné stezky, kde se děti 
zábavnou formou seznamovaly s různými tematickými úkoly. Stezek bylo celkem 5. Všechny 
stezky se nacházely v obci Nekoř, především v lese a na loukách, aby byly děti co nejvíce na 
čerstvém vzduchu s dostatkem pohybu. Cílem těchto stezek byl rozvoj poznání v daných 
tématech, podpora kooperace a soudržnost v rodině. 

1. Stezka s názvem domácí a hospodářská zvířata 
2. Rodinná stezka 
3. Stezka pana hajného 
4. Stezka Vítání jara 
5. Květinová stezka 
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Paní učitelky ze třídy Liščátka rozvážely dětem pracovní listy s plněním úkolů v rámci distanční 
výuky související s přípravou na nástup do školy. U všech dětí byl podporován rozvoj hrubé a 
jemné motoriky, sluchové a zrakové percepce, smyslové prožitky, ohleduplnost k přírodě a 
navázání kladného vztahu k přírodě. 

 

Během školního roku probíhalo projektové vzdělávání dětí v oblasti podpory společného 
vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.  

V rámci projektového vzdělávání je kladen důraz na:  

 aktivizační metody 
 zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti 
 rozvoj kritického myšlení, kreativních metod vzdělávání 
 důraz na praktickou využitelnost poznatků 

 

Projektové dny (hrazeno ze Šablon II) 

 Kouzlo zimy- kapří šupinka- 21.12.2020- poznej naše ryby, obě třídy navštívily místní 
rybárnu a proběhla zde exkurze 

 Oprava zemědělské mechanizace- 3.2.2021- třída kuřátek navštívila zemědělské 
družstvo, děti byly seznámeny s různými druhy mechanizace- traktory, manipulátory, 
kombajny, ještěrky 

 Můj vysněný dům- 9.2.2021 
 Včelí království- 19.4.2021- ve třídě kuřátek proběhl program projektového dne 

zážitkovou formou, kde se děti seznámily s významem a důležitostí včelstev 
 Život na farmě- 9.7.2021 
 Myslivci- Co ukrývá les- 9.7.2021 
 U nás na zahrádce- 14.7.2021 
 Život u vody- 22.7.2021 

 

Projektový den mimo školu (hrazeno ze Šablon II) 

Dne 9.6. 2021 proběhl projektový den mimo školu v Licibořicích na Babiččině dvorečku. Při 
návštěvě ekologického hospodářství rodiny Blažkových, jsme viděli, jaká domácí zvířata se 
chovala při chalupě či na statku za časů našich babiček. Děti se dozvěděly, jaký užitek nám 
zvířata přinášejí. Na chvíli se z nich stali velcí hospodáři, kteří pomohli nanosit trávu, seno 
nebo slámu. Při návštěvě Dědečkovy obůrky nás čekaly koňské stáje a pastviny. Na kraji 
lesa nás přivítala lesní zvířata- daňci, mufloni a bažanti, které si děti mohly prohlédnout 
zblízka. 
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Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí (hrazeno ze Šablon II) 

Cílem je prohloubit profesní kompetence pedagogických pracovníků prostřednictvím 
vzájemné spolupráce s využitím prvků mentoringu. Učitelky mateřské školy si předávají 
zkušenosti a poznatky získané v rámci dalšího vzdělávání. 

30.4.2021- Inkluze 

9.7.2021- Matematické představy 

 

Setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ (hrazeno ze Šablon II) 

Metoda dobrého startu- 16.9.2020- p. Zamazalová 

Usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ- 28.4.2021- online přednáška, Phdr. Petra Novotná 

Učíme se mluvit- správná výslovnost u dětí předškolního věku, Mgr. Jarmila Hofmanová 

 

Schůzka rodičů 16.9.2020 

Mikulášská nadílka 4.12.2020 

Vánoční besídka ve třídě Liščátek a Kuřátek- 15.12.2020 

Exkurze do požární zbrojnice- 11.2.2021 

Ke dni Země se obě třídy podílely na sběru odpadků v okolí mateřské školy 

 

Zápis dětí do základní školy proběh 6.4.- 20.4.2021 

Zápis dětí do mateřské školy proběhl 3.5.- 14.5.2021 

V jarních měsících byly vyráběny přáníčka pro seniory ve spolupráci mateřské a základní 
školy. Přáníčka byla rozdána mezi seniory, neboť setkání v KD bylo zrušeno z důvodu 
koronavirové epidemie. 

 

2.6.2021 výlet na dětské hřiště v Šedivci v rámci MDD 

 

Divadelní představení během školního roku 

10.12.2020 Muzikoterapeutický příběh- Kdysi dávno- Lenka Hradecká 

17.12.2020 Pohádka o dvanácti měsíčkách- divadlo JOJO 

16.6.2021 Vyprávění z pralesa- divadlo JOJO 
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V letošním roce proběhly tři brigády na úpravu terénu v okolí Mateřské školy a základní 
školy Josefa Luxe- úprava prostředí u potůčku. 

 

15.6.2021- proběhlo společné fotografování dětí obou tříd. 

16.6.2021- ve třídě Kuřátek proběhla organizační schůzka rodičů nově nastupujících dětí 

25.6.2021- slavnostní odpoledne s občerstvením- Cirkus bude 

-slavnostní rozloučení s předškoláky a školáky 

-zábavné plnění úkolů 

-vystoupení dětí MŠ a ZŠ 

-dražba obrazů 

-agility 

 

V mateřské škole během měsíce května a června probíhala praxe budoucích učitelů a 
asistentů z pedagogické školy Litomyšl 

- Radim Šimek, Barbora Dolečková a Barbora Faltusová 

 

Každým rokem konec měsíce června rozdáváme rodičům dotazníky pro zpětnou vazbu práce 
pedagogů. 

 

 

V Nekoři 7. 7. 2021 

Vlasta Zářecká 


