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Mateřská škola Sovička 

je jednopodlažní budova postavená v roce 1967
jako první sídlištní mateřská škola v České Lípě na sídlišti Slovanka

1. třída se nachází v přízemí, v prvním poschodí východní části budovy 2. třída
a v západní části budovy 3. třída
Šatny první i druhé třídy jsou v přízemí. Každá  třída  má  hernu, odpočívárnu, 
hygienické zařízení, přípravnou kuchyňku. Z herny 1. třídy je vstup na velkou terasu.
3. třída a šatna dětí je v prvním poschodí.  V prvním poschodí se nachází také 
tělocvična, sborovna, kancelář ředitelky školy a skladové prostory.

Hospodářská část v přízemí má prádelnu, hygienické zařízení včetně sprchového 
koutu, sklady a kuchyň. Kuchařka připravuje svačiny, obědy jsou  dováženy  ze 
školní jídelny Základní školy Slovanka.
 
V přízemí západní  části  budovy  ZŠ Slovanka Česká Lípa využívá  prostory  pro 
provoz školní družiny.

Budova mateřské školy je obklopena krásnou zahradou. V severní části je 
dřevěný hrad, horolezecká stěna, zahradní domek, kolotoč a houpačka. 
Přímo u budovy je pískoviště. Zahrada je osázená okrasnými keři, vzrostlou borovicí 
vejmutovkou, třemi smrky pichlavými a jedlí bělokorou v severní části. 
V jižní části zahrady je pískoviště, průlezky, houpačky a brouzdaliště se sprchami. Je
osázená podél oplocení ptačím zobem. Jihovýchodní část zahrady zdobí lísky, jezírko
s potůčkem a kopečkem, na kterém je instalován herní prvek – raketa. Pokračuje 
budování naučné ministezky z informačních panelů a herních prvků.
Západní část tvoří vzrostlé lípy a několik ovocných stromů.

Vzdělávání dětí  školním roce   2018 – 2019  probíhalo ve třech třídách
 s celkovým počtem  77   dětí ve věku 2,5 – 6,5 let 

O děti pečovalo 10 pracovnic – 6 učitelek,  školní  asistentka do 31.10.2018,  
kuchařka, školnice a uklízečka na úvazek 6 hodin + dohoda 1,5 hodiny kuchyň



Odloučené pracoviště mateřská škola Eliášova 1527 

je dvou podlažní budova postavená v roce 1932.

V přízemí se nacházejí obě třídy, tělocvična, šatny, pomocná kuchyňka,
kabinet a ředitelna.

V prvním podlaží je školní kuchyň, která slouží k přípravě svačin      
Vaření jídel zajišťuje školní jídelna Základní školy Dr. M. Tyrše.
Dále se zde nachází herna, která je využívána k práci s talentovanými dětmi,
k výtvarným a hudebním  dovednostem..  Vedle herny je dětská knihovna.

V prvním a druhém  podlaží jsou odpočívárny jednotlivých tříd, herna pro nespící
děti a  hygienické zařízení.

K budově mateřské školy patří také malá zahrada, která je vybavena velkým 
pískovištěm, herními prvky Tomových parků – skluzavkou, houpačkami, 
průlezkami a zahradním altánem . Okolo budovy vede asfaltová jízdní dráha.

Vzdělávání dětí  ve věku  3 – 6,5 let  probíhalo ve dvou třídách. 
Ve školním roce  2018 – 2019  bylo zapsáno celkem  55 dětí.

O děti pečovalo 6 pracovnic – 4 učitelky, školnice a kuchařka.



2.  ORGANIZACE  VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola Sovička

Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku se uskutečňovala dle  ŠVP 
s motivačním názvem  „ Proměny přírody“, vypracovaném na základě 
Rámcově vzdělávacího programu pro mateřské školy

Z dlouhodobého projektu jsme zařadili do ročního plánu tyto  hlavní cíle:

1.      Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
a) péče o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí – spolupráce s SPC,
odborem péče o dítě, s pediatry, s humanitární organizací Jonáš
b) péče oděti s odkladem školní docházky – spolupráce s rodiči, podpůrná
opatření – individuální plány
c) vzdělávání dětí cizinců

2. Vést děti ke zdravému životnímu stylu 
        - aktivní pitný režim, dostatek pohybu na čerstvém vzduchu, otužování
         vzduchem a vodou,  pestrý  jídelníček  s větším množstvím ovoce a zeleniny,
         naplňování kritérií spotřebního koše

Odloučené pracoviště MŠ Eliášova 1527

Výchova a vzdělávání dětí předškolního věku se uskutečňovala dle  ŠVP 
s motivačním názvem  „ Proměny přírody“, vypracovaném na základě 
Rámcově vzdělávacího programu pro mateřské školy

Z dlouhodobého projektu jsme zařadili do plánu školy tyto  hlavní cíle:

1.      Vzdělávání dětí rozvíjet prostřednictvím prožitků,  praktických 
         zkušeností, výchova dětí se specifickými vzdělávacími potřebami – 

a)podpora talentů  
b)péče oděti s odkladem školní docházky – spolupráce s rodiči, podpůrná
opatření – individuální plány - vybavení tříd vhodnými hračkami, didaktickým 
a výtvarným materiálem, knihami, využívání zahrady a okolní přírody 
k praktickým zkušenostem



2.     Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
a) péče o děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, romské děti, spolupráce
s odborem péče o dítě, s pediatry, s humanitární organizací Jonáš
b) péče oděti s odkladem školní docházky – spolupráce s rodiči, podpůrná
opatření – individuální plány

Vzdělávání se uskutečňovalo ve všech činnostech, které se v průběhu dne vyskytly, 
vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.  
Učení bylo založeno na aktivní účasti dětí. Kladly jsme důraz na individuální 
vzdělávání dětí. Všechny činnosti obsahovaly prvky hry a tvořivosti.  Omezovaly 
jsme předávání hotových poznatků. 

Třídní vzdělávací program

 Vychází ze ŠVP, je přizpůsoben podmínkám třídy, respektuje hlavní cíle  
předškolního vzdělávání

- rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

- osvojování si základů hodnot, na kterých je postavena naše společnost

- získání samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná 
  osobnost působící na své okolí  

Tematický blok   jsme sestavily z 10 témat a  34 podtémat.
Vychází ze čtyř ročních obdobích a podtémata jsme vypracovaly podle
podmínek a věku dětí na zábavné hry a činnosti

Inspirací pro nás byla  metodika  Barevné kamínky.

Doplňující  program  pod názvem „ První jarní přílety“ probíhal v MŠ Sovička,
jsme členy  České ornitologické společnosti. 



Výstupní kompetence:

Biologická oblast    - kompetence k učení
Psychologická oblast  -  kompetence k řešení problémů
Interpersonální oblast  -  kompetence komunikativní
Sociálně kulturní oblast - kompetence sociální a personální
Environmentální oblast - kompetence činností a občanská

3.   ÚDAJE  O  ŽÁCÍCH

počet
tříd

celkový počet dětí prům. počet dětí
na 1 třídu

prům. počet dětí
na učitele

2017/201
8

2018/201
9

2017/2018 2018/20
19

2017/201
8

2018/201
9

2017/201
8

2018/201
9

5 5 133 132 26,6 26,4 13,3 13,2

Počty dětí v jednotlivých třídách mateřské školy Sovička :

1. ročník Soviček     26  dětí 2. ročník Soviček    25 dětí
3. ročník Soviček     26   dětí

Odklad školní docházky   6  dětí      do základní školy odešly  22  dětí 

Počty dětí v jednotlivých třídách mateřské školy Eliášova :

1. ročník Berušek     27  dětí 2. ročník Sluníček     28 dětí

Odklad školní docházky  10 dětí       do základní školy odešlo  18  dětí



VÝSLEDKY  VZDĚLÁVÁNÍ

Ve výchovně vzdělávací práce jsme se snažily o rozvíjení smyslového vnímání, 
využívání prožitků a poznatků dětí. Vzdělávání probíhalo ve všech činnostech v 
průběhu celého dne. Působení pedagoga formou individuelní a v menších 
skupinkách.  Děti si upevňovaly kamarádské vztahy, úctu k sobě navzájem, k 
dospělým lidem a ohleduplnost. Společné aktivity s  rodiči  byly  přínosem a 
obohacením pro děti, rodiče, ale také pro celý pracovní kolektiv 

Ve vzdělávání dětí jsme respektovaly věk, zkušenosti a předpoklady dětí,
jejich současné a budoucí potřeby.

1.V oblasti biologické děti samostatně zvládly dovednosti v oblasti sebeobsluhy, 
hygieny přiměřeně svému věku. V oblasti stolování měly některé 5 – 6 leté děti 
problém s používáním příboru, v průběhu školního roku postupně dovednost 
zvládaly. V oblasti tělesného  rozvoje  pomáhalo využívání různého nářadí a náčiní a 
hlavně pobyt venku na zahradě a v lese. Důležitý byl i rozvoj orientace v prostoru, 
hudebně pohybové vyjadřování a cítění. Zvládly základní průpravné taneční kroky, 
pří pohybových a závodivých hrách projevovaly vzájemnou  podporu kamarádů. 
              

2.V oblasti psychologické jsme zařadily adaptační režim pro děti, podporovaly 
duševní pohodu dětí, psychickou zdatnost a odolnost.
Řečový projev dětí – slovní zásoba  u mladších dětí byla nedostatečná, společně 
s rodiči jsme podporovaly rozšíření slovní zásoby.  Je třeba dětem dávat víc prostoru 
k vyprávění, posílení paměti a klidu při sdělování svých pocitů.
Pedagogické pracovnice se pravidelně věnovaly prevenci řeči – dechovým
cvičením, gymnastice mluvidel, jazykovým cvičením.
Spolupráce probíhala také na úrovni odborného logopeda. 

 
V oblasti poznávacích schopností díky přímému pozorování se dětem lépe dařilo 
na konci školního roku dobře soustředit na činnost a udržet pozornost. Prostorové 
pojmy většině dětí nečinily problémy. K celkové atmosféře pomáhalo i dobré 
vybavení tříd. Děti při  hrách experimentovaly s předměty a různorodými materiály, 
rozvíjely tvořivost a fantazii.                        



3.V oblasti interpersonální jsme posilovali  mezi dětmi vzájemné pochopení,
přátelství, respekt a přizpůsobivost. Vedly jsme děti k tomu, aby si vážily
své práce i práce ostatních  dětí a dospělých.  
Měly dostatek příležitostí k verbální i neverbální komunikaci,  dostatek 
pozitivních příkladů a vzorů chování.  
Děti zvládly vyřídit jednoduchý vzkaz, splnit daný úkol, pomoci kamarádovi,
rády pomáhaly dospělému. 
Problémy jsme řešily formou dohody a vzájemné spolupráce.          

4.V oblasti sociálně kulturní se všechny děti dobře  adaptovaly  na prostředí
mateřské školy a jeho běžné proměny. Naučily se  domluvit s ostatními dětmi
na společném řešení.
Děti rozvíjely své výtvarné, hudební a dramatické dovednosti.
Získávaly základy společenského chování při účasti na různých akcích – divadelní 
představení, návštěvy knihovny, muzea, Dni Země, Slavíček, Ježek Bodlinka,
Výtvarná přehlídka v naší MŠ – Máme rádi zvířátka.
Velmi pěkná a zajímavá byla přednáška s výukou základů znakové řeči.

5.Oblast environmentální si děti osvojily jednoduché poznatky o světě a jeho dění,
o vlivu člověka na životní prostředí. Učily se vážit si živé a neživé přírody a 
chránit ji.  Osvojily si poznatky o místě, ve kterém žijí, o své zemi a jiných zemích.. 
Naučily se také rozlišit činnosti, které mohou podporovat či uškodit zdraví.  
Svět poznávaly formou výletů a prodloužených vycházek do přírody.   Zúčastnily se 
celoročního ekologického projektu v Libertinu a ornitologického projektu „Jarní 
přílety“ a projektu monitoring ptactva na krmítku – sčítání druhů  v prvním 
lednovém týdnu r. 2019, výukových programů Geoparku Ralsko a Ekologického 
centra Brniště. 



 

Talenty jsme rozvíjely v následujících oblastech:

Hudebně pohybová 

Pod odborným vedením pedagogů  se podařilo zrealizovat několik vystoupení pro  
rodiče a veřejnost -  posezení u stromečku, zpívání koled na náměstí T.G.Masaryka.  
Hudební představení si děti připravily ke  Dni  matek a na rozloučení se školáky.

Výtvarná oblast

Děti se seznámily s různými technikami a materiály. Vánoční dílna s rodiči
proběhla na odloučeném pracovišti MŠ Eliášova - tvoření adventních svícnů mělo 
velký úspěch. Na MŠ Sovička byla 2x ve školním roce vyhlášena výtvarná soutěž
pro rodiče s dětmi. Tema – „ Podzimníčci“ a „ Sněhuláci“. Rodiče s dětmi se aktivně 
zapojily a vytvořily krásné postavy.

Výtvarné práce dětí v MŠ byly zasílány do soutěží a přehlídek :  Den s pohádkou, 
přehlídka pořádaná městem Česká Lípa – „Zvířátka našich lesů“ 
Výtvarná přehlídka v naší mateřské škole na  téma  „ Hmyz“ , 
pro děti českolipských MŠ a okolí tradiční a oblíbená byla velmi úspěšná.

Mažoretky

V tomto školním roce se mažoretky rychle naučily pochodovat do rytmu a udržet
jej celou skladbu.  Dařilo se sladění pohybů s hudbou. V závěru roku se podařilo
zvládnout vyznačený prostor, orientovat se v něm a v rámci svých možností
se  sladit v jeden celek.

Proběhlo vystoupení s pompony pro rodiče,  závěrečné vystoupení pro rodiče a 
prarodiče u příležitosti rozloučení se školáky.



4.   ÚDAJE  O  ZAMĚSTNANCÍCH

Věková skladba pedagogického sboru (včetně externistů)
v přepočtených úvazcích

počet
(přepočtení na plně

zaměstnané)

< 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 let -
důchodový

věk

důchodový
věk

celkem

celkem 1 2,00 4,00 4,00 11,00
z toho ženy 1 2,00 4,00 4,00 11,00

Odborná kvalifikace pro přímou 
pedagogickou činnost 

Počet
(přepočtení na plně

zaměstnané)

z toho bez odborné
kvalifikace

11,00 0

Počty pracovníků  -  podle mzdové 
inventury

počty pracovníků fyzické osoby přepočtené osoby
učitelé MŠ 11 10,783
ostatní zaměstnanci  5   4,05

celkem 16               14,833

Z celkového počtu 1 pedagogická pracovnice na dohodu o provedení práce



Platové podmínky nepedagogů,  pedagogů  a  pracovnic  školní  jídelny

             

platové podmínky předcházející
rok 2017

sledovaný
rok 2018 

počet nepedagogických pracovníků 2,809 3,5828

průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků 14 721  16 094
průměrná výše nenárokových složek platu nepedagogických 
pracovníků 1 720 1 536

platové podmínky předcházející
rok 2017

sledovaný
rok 2018

počet pedagogických pracovníků 10,26  9,9425

průměrná výše měsíčního platu pedagogických pracovníků 27884  31 577
průměrná výše nenárokových složek platu pedagogických 
pracovníků 2263  2 540

platové podmínky Jídelna předcházející
rok 2017

sledovaný
rok 2018 

počet nepedagogických pracovníků 1,456 1,6125

průměrná výše měsíčního platu nepedagogických pracovníků 15436 16 115
průměrná výše nenárokových složek platu nepedagogických 
pracovníků 1907  1 486



       

5. ŘÍZENÍ  ŠKOLY

Ředitelka mateřské školy zajišťovala bezproblémový chod MŠ. Vytvořila funkční 
informační systém. Vymezila jasně pravomoci a povinnosti všech pracovníků. 
Zapojovala kolektiv do řízení mateřské školy, podporovala spolupráci a 
vytvořila ovzduší vzájemné důvěry.

Snažila se vytvořit dobré materiální podmínky pro naplňování cílů předškolního 
vzdělávání na základě vypracovaného školního vzdělávacího programu.

Mateřská škola dobře spolupracovala se zřizovatelem a dalšími orgány
státní správy, zajišťovala řádné hospodaření se svěřeným majetkem
a finančními příspěvky od zřizovatele a KÚ Libereckého kraje.
Finanční příspěvky města a Libereckého kraje byly dostačující.

Spolupráce s rodiči měla velmi dobrou úroveň, v ovzduší vzájemné důvěry
a snahy rozvíjet děti po stránce fyzické, psychické a sociální samostatnosti.
Probíhaly třídní schůzky, den otevřených dveří, výchovné poradenství,
denní individuelní pohovory. Rodiče se zúčastnily slavností v mateřské 
škole i mimo školu.

Spolupráce se školními jídelnami - pestrost jídelníčku, zajištění dostatečného
množství ovoce, zeleniny. Důraz klademe na dostatečný pitný režim. Dětem 
poskytujeme kvalitní vodu z kokořínských vrtů.

Spolupráce se základními školami - proběhla vzájemná setkání, společné
činnosti v dílnách, vystoupení mažoretek, návštěva 1. třídy,  přednáška p. učitelek 
z 1. třídy pro rodiče.

Spolupráce s odborem péče o dítě – podpora výchovy  dětí,  spolupráce s rodiči

Spolupráce s Diviznou Liberec, Geoparkem Ralsko – semináře, výukové 
programy pro děti v oblasti environmentálního vzdělávání



       

Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků

Pedagogové dbají o svůj odborný růst. 
 

Forma dalšího vzdělávání pedagogů probíhá na dvou úrovních:

- vnějších podmínek Libereckého kraje a Prahy

účast na přednáškách, absolvování kurzů s akreditací pořádaných   
NIDV Libereckého kraje, odborné kurty a konference pro MŠ,

          Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina v Libereckém kraji
          – síť Mrkvička a Divizna

- vnitřních podmínek školy

 a/ věcné podmínky – využívání  knihovny v MŠ, vybavení počítači
            s napojením na internet každé třídy

b/  životosprávy -    kvalitní stravování, podpora pitného režimu
     voda z Kokořínských vrtů

c/ psychosociální   -  příjemné prostředí zajišťuje spokojenost

d/ organizace  -  překrývání pedagogů 3 hodiny denně,
 -  stanovena rozpisem  přestávek v práci nepedagogů

e/ řízení  -  zapojení do řídícího procesu – získávání
    zkušeností, rozšiřování vědomostí
    pozitivní motivace ředitelkou školy – výběr
    knih dle zájmu pedagogů

f/ personální zajištění  -  dostatečné pro zajištění  BOZP dětí

g/ spolupráce s rodiči  - využívání vědomostí , nabízíme rodičům 
                                         poradenský servis



Studium odborných časopisů

Předškolní výchova, Informatorium, Bedrník, Inkluze, Naše příroda,
Kafomet – předškolní vzdělávání, Metodické listy – Raabe,  Ochrana přírody

Kurzy a samostudium

RVP PV, Evaluace v MŠ, Environmentální činnosti,
metodiky a učební pomůcky v oblasti  předmatematických, předčtenářských představ
v souvislosti se zapojením pedagogů do vzdělávání a výměny zkušeností pedagogů

s podporou financování ze  Šablon  I 

Účast na seminářích

ředitelka Školský management,  Řízení MŠ, 
Konference  MŠ, Jak zvládat stres, MŠ
v roce 2018/2019,  PH Max

zástupkyně Školský management, Jak zvládat 
stres, Konference MŠ, MŠ v roce 
2018/2019, PH Max

učitelka dopravní výchova
učitelka hudební dílna, výtvarná
učitelka předčtenářská gramotnost 
učitelka předčtenářská gramotnost 
vedoucí odloučeného pracoviště Liberec zubní hygiena, školní 

stravování
učitelka předmatematická gramotnost
učitelka předčtenářská gramotnost
učitelka Výtvarné dílny, zdravověda
kuchařka Seminář ochrana veřejného zdraví
kuchařka Seminář ochrana veřejného zdraví
kuchařka Seminář ochrana veřejného zdraví
školnice Seminář ochrana veřejného zdraví



6.   VÝKON  STÁTNÍ  SPRÁVY

Ředitelství Mateřské školy Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, 
příspěvková organizace vydalo následující správní rozhodnutí:

1. rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy - celkem  42

2. odvolání nebylo žádné

Zápis dětí do MŠ

Stanoven po dohodě se zřizovatelem dne  7.5.2018 
  
Před zápisem probíhal dne  30.4.2018 „Den otevřených dveří“, děti a rodiče se 
seznámili  s prostředím mateřské školy, získali potřebné informace a obdrželi 
předepsanou  dokumentaci k zápisu. 



7.   ÚDAJE  O  VÝSLEDCÍCH  KONTROL

Ve školním roce 2018/2019  byla uskutečněna veřejnosprávní kontrola ve smyslu §
13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.,  dne  23.8.2019 
Kontrolou  nebyly shledány žádné závažné nedostatky.

  
Kontrola pojistného na sociální zabezpečení  byla uskutečněna dne 30.5.2019
Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky.

Kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění  nebyla provedena.



8.  DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY

Ve školním roce 2018 – 2019  probíhal  úspěšně šestnáctý  ročník výtvarné 
přehlídky.   Tématem byl   „  H M Y Z „

Zúčastnily se děti státní  mateřské školy z České Lípy a spádových obcí.

V dalším školním roce budeme v realizaci pokračovat.

KULTURNÍ AKCE, PŘEHLÍDKY

září říjen listopad prosinec leden
třídní schůzky Výlet

Ploskovice
Divadlo v MŠ Divadlo v MŠ Vítání zimy

Marionety Divadlo v MŚ Ptactvo Mikuláš v MŠ divadlo v MŠ
Divadlo v MŠ Pejsci Ekopark v MŠ Sférické kino Krmení kachen
Výstava  hub  v
Muzeu

Ekologický
program Brniště

Ekologie
Libertin

vánoční besídky,
ekologie,
adventní zpívání

Karneval v MŠ

Muzikoperapie Den  zvířat  v
Muzeu

Ekologický
program Brniště

Ekologický
program Brniště

 Ekologie
Libertin

únor březen duben květen červen
divadlo v MŠ zdravotní

přehlídka
literární přehl. zdravotní přehl. MDD  v MŠ

krmení labutí,
zvířátek v lese

divadlo v MŠ divadlo v MŠ výtvarná
přehlídka v MŠ

Mobilní
planetárium

Ekologický
program Brniště

Planetárium Den-Země
Špičák

divadlo v MŠ divadlo v MŠ

Ekologie
Libertin

Ekologie
Libertin

Geopark  Ralsko
v MŠ

ekologie výlet
H.Libchava

Focení dětí vítání jara Muzeum ekologie závěr výlet Zákupy
Duo Hudini Geopark Ralsko

 v MŠ
ekologie fotografování pasování

školáků

Výlet  do  lesa-
poznávání stop

návštěva v ZŠ čarodějnice dopravní přehl. vystoupení
mažoretek



9. OBlAST  MATERIÁLNÍHO  VYBAVENÍ

Realizované opravy a údržba, materiální vybavenost

Budova Sovička 

Údržba zahrady a zahradních  herních  prvků  - broušení, nátěry

Instalace nových telefonů bezdrátového spojení.

Učební pomůcky pro předčtenářskou a předmatematickou gramotnost.

Nábytková stěna  3.  třídy

Budova Eliášova
 

Údržba zahrady,  ochranné nátěry herních prvků Tomovy parky, slunečníky

Malování  chodby  od suterénu   do 3. Podlaží

Učební pomůcky pro předčtenářskou a předmatematickou gramotnost.

Notebooky pro  třídu   Sluníček    a   třídu  Berušek
 

































11.   Další záměry školy

Budova mateřské školy Sovička

1. Intenzivně prohlubovat ekologické cítění dětí a potřebu ochrany přírody, pořádat   
ekologické akce,  využívat školní zahradu , pokračovat ve zlepšování  podmínek
pro environmentální vzdělávání dětí, dokončení naučné ministezky.

1.  Rekonstrukce  terasy.

2.  Moderní  učební pomůcky  „ Magik Box „ a  budování venkovní učebny

3.  Budování venkovní učebny

Odloučené  pracoviště  Eliášova 

1. Více prohlubovat ekologické cítění dětí a potřebu ochrany přírody, čistoty
ovzduší a ozdravění celé naší planety – pořádání ekologických akcí,
vytvářet podmínky pro environmentální vzdělávání dětí.

2. Moderní  učební pomůcky  „ Magik Box „

3.  Rekonstrukce sklepních prostorů s výměnou oken



.

Obsah výroční zprávy

1. Charakteristika MŠ
              - údaje ze zřizovací listiny

    - představení MŠ Sovička a MŠ Eliášova
 
2. Organizace  vzdělávání  
    - ŠVP
    - TVP

 3. Údaje o žácích, výsledky vzdělávání

 4. Údaje o zaměstnancích školy

 5. Řízení školy
     - spolupráce s rodinou
     - spolupráce s institucemi
     - DVPP

  6. Výkon státní správy

  7. Výsledky kontrol

  8.  Další aktivity
     - kulturní akce, přehlídky
     
  9.  Materiální vybavení
      - údržba, opravy

10.  Výsledky hospodaření školy
       - rozpočet města
       - energie
       - rozpočet kraje
       - šablony
       - fondy
       - odpisový plán

11.  Další záměry školy
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