Mateřská škola Mořice, okres Prostějov, příspěvková organizace, 798 27 Mořice

Zpráva o činnosti
školky spolupracující s Mensou ČR
Září ve školce
Uklizená, vyzdobená a celkově připravená školička zahájila svou činnost 1. září 2020
v počtu 21 dětí. Kolektiv zaměstnanců byl rozšířen o asistenta pedagoga paní Kamilu
Morongovou. Ve škole se věnujeme Školnímu vzdělávacímu programu a uplatňujeme
u všech dětí logopedickou prevenci. Od září začlenila MŠ do svého programu plnění
prvků lesní pedagogiky. Během měsíce září jsme navázali na setkávání s panem
myslivcem, Milanem Václavíčkem, kdy jsme prožili pěkný Projektový den na biotopu
Mokroš. Paní Markéta Vévodová, chovatelka, nám představila fretky a zakrslé králíčky.
V rámci projektu „Aby se nic nestalo...“, jsme si zopakovali, jak se chovat ke svému
mazlíčku doma. Další milé setkání bylo s pejskem Lily, kdy jsme si zopakovali
chovatelskou abecedu.
Říjen a listopad ve školce Vitčice (azyl při rekonstrukci budovy v Mořicích)
Budova v Mořicích je plně vystěhovaná, probíhají zde celkové rekonstrukční práce
stropů, výměna svítidel, položení protihlukového stropu v ložnici dětí, výměna stropu
v přízemí budovy, obklady WC v prvním patře budovy, nové umývárny v prvním patře,
stavba protipožárního schodiště, zateplování a obložky rekuperace na půdě, celková
výmalba budovy.
Od 1. října 2020 nastala rekonstrukce školy. Měnily se stropy za akustické, předělávala
se situační stavba místností, přesunul se archív mateřské školy, změnil se na umývárnu
a postavilo se protipožární schodiště. Všechny tyto změny byly nutné z důvodu navýšení
budoucí kapacity dětí z 21 na 25. Během pár dní se nejnutnější věci přestěhovaly na
odloučené pracoviště do Vitčic. Velmi děkujeme všem pracovníkům MŠ, rodičům panu
Sedlačíkovi a Enkršpergovi, paní Hubené a Horké za úklid prostor a panu Fidrovi za
pomoc při stěhování. Azyl rozlehlé knihovny ve zdravém, klidném prostředí s lesem a
rybníkem, dětem a učitelkám poskytl Obecní úřad Vitčice, v čele s panem starostou
Mojmírem Greplem, kterému srdečně děkujeme. Během měsíce října nás svou
návštěvou několikrát poctil pan starosta Tomáš Pavelka. Následovaly dílničky
bramborového tvoření, kdy se dostalo i na ochutnávku bramboráků. Také jsme navštívili
chov koní paní Držálkové, kde děti naživo pozorovaly, jak se má pečovat o koně. Během
měsíce listopadu nás čekalo jablíčkové pečení a dýňové tvoření s rodiči na zahradě
školy.
To vše jsme zvládli a jistě i další věci v rámci ŠVP. Nejdůležitější však bylo opětné
stěhování a přesun zpět do mořické školky, do nově zrekonstruované budovy.
Vánoce 2020 ve školce v Mořicích
Advent v MŠ Mořice byl ve znamení stěhování se do nově zrekonstruované mateřské
školy Mořice. Přivítaly nás nově opravené stropy. Nové WC a umývárna. Nová výmalba
celé budovy. Prosinec nám přichystal takovéto pěkné překvapení. Díky zastupitelům a

starostovi obce Mořice, Tomáši Pavelkovi, jsme mohli rozšířit kapacitu školy na 21 dětí.
Vrátili jsme se z mateřské školy Vitčic, jež nám skýtala azyl po dobu rekonstrukce, do
zbrusu nové, čisté, krásné budovy. Proběhlo vánoční těšení se na Ježíška. Dětské zpěvy
koled v místním rozhlasu i recitace dětí o Vánocích, nahradily tradiční Živý Betlém
v Mořicích.
Zabránil tomu COVID-19 a zákaz vystupování dětí i dospělých na veřejnosti a zákaz
srocování občanů. Nikdo nechtěl být nakažen daným přítomným virem, a to
respektovala i MŠ Mořice.
Po rozsvícení stromečku začátkem prosince přišel za dětmi Anděl, Mikuláš i čert, jež
nám zajistil sám pan starosta Pavelka, paní hospodářka a paní učitelka.
Děti dostaly tradiční mikulášskou nadílku. Dále jsme s dětmi tvořili ve vánoční dílničce.
Byly to dopisy Ježíškovi, ale i dětská tvorba v podobě obrázků s vánoční tematikou. Děti
zpívaly koledy a naučily se básničky i říkanky o Vánocích. Ve školce proběhla besídka.
Děti dostaly své dárky. Velmi bohatá nadílka potěšila všechny děti. Rodiče byli
překvapení kvalitou I množstvím krásných hraček pro děti. Děti na Vánoce dostaly plno
praktických dárečků v podobě nových hraček, ale také i didaktických pomůcek. Nesměl
chybět kufřík pro lékaře, velké zuby, díky kterým budou mít děti stále zdravý úsměv, ale
také Ježíšek dětem nadělil stolařskou dílnu, ve které se budou rozvíjet v polytechnické
oblasti. Rozvoj polytechnických dovedností je nutné rozvíjet u dětí i v předškolním
období. Proto pod stromečkem nesměly chybět stavebnice typu Boffin, dál velká
autodráha přes celou třídu s dopravními prostředky. Abychom nezapomněly, tak pro
předškolní děti Ježíšek přinesl elektronické obvody, díky kterým se budou moci dále
rozvíjet, což bylo nejspíše největším úspěchem vůbec. Doplnily jsme dětskou knihovnu
o některé dětské tituly. Vánoce se podle nás vydařily i v tak nelehké situaci a my jako
kolektiv učitelek a zaměstnanců školy, jako jeden sehraný tým, jsme se je snažili dětem
co nejvíce zpříjemnit, aby měly nejen krásný prožitek, ale také i radost.
Mateřská škola Mořice už dlouhá léta spolupracuje s Mensou ČR. Spolupracovali
jsme i letos, již šestým rokem, s Mensou ČR. Procvičovali jsme u dětí paměť. Hráli jsme
Kimovu hru, dramatizovali jsme pohádku O dvanácti měsíčkách, O Budulínkovi a O
neposlušných kůzlátkách. Podporovali jsme u dětí sebeobsluhu i samostatnost při
stolování a používání příborů. Součástí MŠ je pitný režim a podpora vyvážené stravy a
zdravý životní styl. To jsme v souvislosti s návštěvou a projektem "Aby se nic nestalo"
procvičili s Ing. Lenkou Černochovou, ředitelkou ČČK v Prostějově, při její návštěvě v MŠ
Mořice dostatečně procvičení procvičili. Divadélko první pomoci bylo tím správným
řešením. Naše děti jsou každým rokem zapojovány do soutěží, ale i akcí, které pořádá
obec Mořice nebo mateřská škola. Od září vzhledem k situaci s COVID-19 moc akcí na
veřejnosti neproběhlo, ale pokud situace alespoň malinko dovolila, tak děti pracovaly,
tvořily, hrály si uvnitř mateřinky.
Asistenti pedagoga a školní asistent od září 2020
Mateřská škola Mořice podporuje osobnost u všech dětí. Máme zde děti, které jsou i
nadprůměrně nadané a potřebují ke svému rozvoji podporu. Pokud jsou zde děti, které
potřebuji v nějaké oblasti z hlediska zdravotního oslabení pomoc asistenta pedagoga,
pak u nás v mateřské škole taková pomoc funguje v plném rozsahu.
Spolupracujeme s dětskou lékařkou, s odborníky z oblasti psychologie. Pokud doporučí
dítěti PPP nebo SPC odbornou pomoc, pokud zákonný zástupce tuto pomoc pro dítě vítá,
je tu pro takové dítě řešení. Asistent pedagoga nebo školní asistent. Mateřská škola

Mořice i takové pomoci ve prospěch dětí využila ve školním roce 2020/2021. Rodiče
mohou být ubezpečeni, že tato pomoc dítěti může napomáhat v jeho včasném rozvoji.
Předškolní věk je období, kdy je dítě otevřené všemu vnímání a poznávání a odborná
pomoc v pravou chvíli může zachránit u dítěte mnohé.
Mateřskou školu současně navštěvuje 21 dětí ve věku od 2 do 6 let. Ve školce jsou také
dva asistenti pedagoga, kteří přispívají svou potřebou k rozvoji dětí s IVP. Ať je situace
jakákoliv, tak počet dětí ve školce neubývá a je tak možné realizovat alespoň v rámci
školy např. soutěž malý logik, plníme plán předškolní přípravy dětí, rozvíjíme u všech
dětí PMG, předčtenářské dovednosti, posilujeme tělesnou zdatnost, jógová cvičení jsou
součástí, rozvíjíme u dětí zdravý životní styl, podporujeme zdravé stravovací návyky,
cvičíme s NTC, učíme se značky i vlajky a soutěžíme v Kimově hře, cvičíme paměť,
postřeh a k tomu nám slouží různé hry a hry s hlavolamy, nebo různé tvořivé dílničky.
Asistenti pedagoga i školní asistent při těchto akcích jsou dětem nápomocni prožívat
jejich radosti o to intenzivněji. Spolupracují s učitelkami, pomáhají s pomůckami,
spolupracují s dětmi i rodiči dětí, v součinnosti s potřebami dětí a školy.
Projektové dny s myslivcem, s rybářem, byli jsme se podívat u chovatelů drobného
zvířectva a v neposlední řadě nás navštívilo divadlo. Zde pomohli školní asistenti
s organizací, při šití kostýmů, ve výrobě pomůcek. V prosinci se děti zúčastnily
netradičního rozsvícení stromečku, kdy své pásmo prezentovaly obecním rozhlasem a
neupustily tak od každoroční tradice, při nahrávkách opět asistenti spolupracovali
s učitelkami.
V lednu nás navštívil Český červený kříž, v čele s Ing. Lenkou Černochovou, ředitelkou,
který pro děti udělal přednášku první pomoci, kde se děti dozvěděly nové věci
především o tom, jak zachránit kamaráda, když se zraní. Děti se naučily potřebná
telefonní čísla a ví, v které situaci a kdy je použít.
Každý měsíc děti podnikají různé výlety do přírody, ať už na místní cyklostezky, nebo
procházky na biotop Mokroš v Mořicích, tak se i účastní výletů do Vitčického lesa, kde se
učí kladnému vztahu k přírodě. Naše školička podporuje rozvíjení dětí v oblasti
environmentální výchovy a logopedická prevence. Již 6 let mají děti možnost chodit na
logopedickou prevenci v rámci mateřské školy všechny naše děti. Tato logopedická
prevence, vedená odbornicemi s praxí 40 let, dětem velmi prospívá. Starší děti se
zlepšují nejen v artikulaci, ale i v rozvoji slovní zásoby, navazují hlubší citové vazby
nejen s rodiči, ale i s přítomnými učitelkami.
Naše práce je dlouhodobý proces, s cílem připravit děti pro vstup do 1. ročníku základní
školy. V souvislosti s tím, škola spolupracuje se třemi základními školami, konkrétně ZŠ
Němčice nad Hanou, ZŠ Nezamyslice a ZŠ Vrchoslavice. V únoru proběhla Školička
nanečisto. Zástupci ze ZŠ Nezamyslic přijeli děti pobavit, poučit i si zahrát se svými
aktivitami a ukázali dětem, co je čeká jako budoucí prvňáčky.
V lednu jsme se dále věnovali zimním sportům, otužování dětí vzduchem, cvičení jógy,
zvyšování zdatnosti pravidelnými vycházkami v terénu kolem řeky Hané a Brodečky,
vycházkami k Mokrošu. Pozorovali jsme ptáky, krmili je a zvířátka, v okolní přírodě.
Zaměřili jsme se na rozvoj fantazie dětí. Podpořili jsme ji karnevalovými dny a
podporovaly jsme dodržování tradic, zvyků a obyčejů. Nejen o Vánocích, ale i v době
masopustu. Vyprávěli jsme si o tom, jak to bylo dřív a zaměřili jsme se na encyklopedie,
nové knížky, časopisy pro děti a hry s logickým uvažováním. Cvičeni NTC volném terénu,

při vycházce v návaznosti na dopravní situace, značky aut atd… i v prostorách
tělocvičny.
V únoru proběhl Projektový den v mateřské škole Mořice ve spolupráci se ZŠ
Nezamyslice. Navázali jsme na orientaci předškolních a mladších děti v oblasti
environmentální výchovy. Využili jsme nabídky ZŠ Nezamyslice k prozkoumání přírody
netradiční metodou. Pozorování spočívala ve zkoumání vzorků z přírody pomocí
mikroskopů. Kdo byl přítomen, byl překvapen. Děti se po vysvětlení postupů a cílů
zkoumání, okamžitě pustily do práce. Dopoledne bylo příjemné podnětné a splnilo
očekávání. Děti získaly nové podněty a obohatily své poznání.
Mikroskop se stal součástí i námětových her. Tato činnost dětem z Mořic není cizí.
Zkoumají přírodu i jinak. Přímo v biotopu Mokroš, ve Vitčickém lese i na zahradě v MŠ.
Máme pro to podmínky, které se stále snažíme zdokonalovat. Ježkovníky, hmyzí
domečky a hmyzí terária děti znají. Environmentální záhony pozorují v průběhu roku.
Rozvoj poznávání je součástí každého dne. Děti postupně získávají kladný vztah k
přírodě přirozeným způsobem. Ve vyvýšeném záhonu pěstujeme s dětmi zeleninu a
pozorujeme v průběhu roku vývoj rostlin prakticky, od semínka po ochutnávku na talíři.
Školka má už dobrou úroveň vybavení. Hrací koutky, autodráha s množstvím vozového
parku, nová kuchyňka, domeček, stavebnice Inventor Junior (polytechnika) a jiné,
skýtají dostatečně podněty pro dětské námětové hry.
Jistěže v každé škole má být klavír. V Mořicích tomu dosud nebylo, nastala však změna.
V únoru si mohla mateřinka v Mořicích dovolit umístit do nové tělocvičny pianino, a to
díky finanční podpoře od sponzorů. Poděkování patří sponzorům, bez kterých by
pianino ve školce nebylo. Jsou to zejména sponzoři ZOD Agrispol Mořice, Ing. Michal
Olšanský, Tomáš Pavelka, Mgr. Alena Řezáčová a Ing. Jan Dostál.
Mgr. Alena Řezáčová
ředitelka MŠ Mořice
V Mořicích, dne 8. března 2021

