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Zápis z akce pro děti a rodiče – Závěrečná 

Konané dne 19. 06. 2018 

 

Přítomni: ředitelka školy Mgr. Stanislava Korcová, zástupkyně ředitelky školy Bc. Jana 

Richterová, asistentka ředitelky školy Jitka Severinová, učitelky: Bronislava Laryšová, Iveta 

Popeňažníková, Mgr. Tereza Gembalová, Bc. Alena Bretzová, Bc. Eva Kalábová, Jana Jarčíková, 

provozní zaměstnanci: Eva Báliková, Taťána Kopřivová, Dagmar Folvarčná, Naděžda Čechová, 

Karla Miklušová, zaměstnanci školní kuchyně: Lenka Šalamonová, Zuzana Kristiánová, Kamila 

Hornáčková 

Hosté: starostka MO MOaP Ing. Petra Bernefeldová, asistentka starostky Ing. Barbora Kopcová 

Děti a rodiče jednotlivých tříd. 

Program: 

1. Přivítání, poučení o bezpečnosti v průběhu konání akce, seznámení s možností vyslovit 

nesouhlas s uveřejňováním fotografií a záznamů z této akce (GDPR), seznámení 

s programem akce. 

2. Slovo ředitelky školy – shrnutí aktivit za školní rok, shrnutí projektu Cestovatelské 

pohádky. Poděkování MO MOaP za finanční příspěvek k tomuto projektu (27.000 Kč), 

za který byly mimo jiné zakoupeny i barvy k výrobě triček, které si děti všech tříd 

k tomuto vystoupení namalovaly a které budou zároveň milou památkou nejen na 

projekt, ale i na veškeré prožitky z mateřské školy.  

3. Prezentace jednotlivých tříd motivované Cestovatelskými pohádkami: 

a. Společný nástup dětí na píseň „Já jsem muzikant“ – Česká pohádka 

b. Třída U Sovičky – Eskymácká pohádka, dramatizace písně Grónská země (J. 

Nohavica) 

c. Třída U Medvídků – Indiánská pohádka, písně a tance na indiánské téma 

d. Třída U Ježečka – Japonská pohádka, pásmo básní a písní motivované 

Japonskem (např. „Hřej, sluníčko, hřej“) 

e. Třída U Myšky – Australská pohádka, hraná pohádka motivovaná australskými 

zvířaty, využití vyrobených papírových masek, taneček motivovaný klokany 

f. Třída U Zajíčka – Africká pohádka, dramatické ztvárnění písně „Jedeme do 

Afriky“, využití bubnů djembe 

4. Připomenutí 35. výročí založení mateřské školy. Vyzvání rodičů k zapojení do společné 

aktivity v altánku na školní zahradě, k prohlédnutí fotografií a školních kronik. 
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5. Pasování „školáků“, slavnostní slovo paní starostky. 

6. Poděkování paní starostky za práci mateřské školy, gratulace k prvnímu místu soutěže 

mateřských škol obvodu s názvem Zlatá beruška (Indiánská pohádka, třída U 

Medvídka, paní učitelky B. Laryšová, J. Jarčíková, chůva D. Folvarčná). 

7. Stanoviště jednotlivých tříd motivované Cestovatelskými pohádkami přibližující 

rodičům práci v mateřské škole: 

a. Altánek – 35. výročí založení mateřské školy (fotoalba, kroniky, aktivita – psaní 

a kreslení přání pro MŠ) 

b. Třída U Myšky – Australská pohádka, prolézání pavučiny, foukání bublin 

c. Třída U Medvídka – Indiánská pohádka, prolézání tunelem, hledání indiánského 

pokladu 

d. Třída U Sovičky – Eskymácká pohádka, hod na cíl sněhovou koulí, chůze na 

běžkách po vytyčené trase 

e. Třída U Zajíčka – Africká pohádka, skotačení s africkými zvířaty na herních 

prvcích na školní zahradě 

f. Třída U Ježečka – Japonská pohádka, přenášení drobných předmětů pomocí 

hůlek 

8. Volná zábava, občerstvení v režii Klubu rodičů. 

 

Hodnocení akce: 

Akci hodnotím velmi kladně, oceňuji svědomitý přístup všech zaměstnanců. Paní učitelky 

v rámci svých vystoupení prezentovaly odbornou práci, své pedagogické působení a um na 

děti. Taktéž oceňuji výzdobu, která byla sestavena z výstupů jednotlivých tematických týdnů. 

Jednalo se o práce dětí, tudíž o další prezentaci práce mateřské školy.  

Všechny děti měly namalovaná trička k jednotlivým pohádkám. Většina tříd trička vyrobila 

s pomocí rodičů v rámci společných akcí, jedna třída trička namalovala jako překvapení pro 

rodiče. Trička byla opravdu povedená! Vystoupení dětí v tričkách působilo nejen tematicky, 

ale i velmi efektně.  

Práci všech zúčastněných ocenila i přítomná paní starostka, což mě osobně velmi potěšilo. 

I nadále bych chtěla pokračovat ve stejném způsobu rozloučení se školním rokem a dětmi 

odcházejícími do základního vzdělávání. Jedná se o jedinečnou možnost zprostředkovat 

rodičům i případným hostům naši intenzivní a poctivou práci! 

Stanoviště jednotlivých tříd v druhé části programu využili rodiče dle svého zájmu. Občerstvení 

bylo plně v režii Klubu rodičů, který tímto získal částku 3.881 Kč. Oceňuji aktivní zapojení 

rodičů do prodeje občerstvení. 

 

Dne 20. 6. 2018, zapsala Mgr. Stanislava Korcová 
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Fotodokumentace akce: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Začátek vystoupení byl 

věnován České 

republice a nástupu 

všech dětí na píseň „Já 

jsem muzikant“. 

Výjimečnost okamžiku 

podtrhly tradiční kroje.  

Třída U Sovičky přenesla 

všechny přítomné v parném 

horku do země plné ledu a 

sněhu – do Grónska. 

Zpěv, hra na kytaru, 

dramatizace, kulisy i zvuky 

sněhové vánice….. 

 

Třída U Medvídka se proměnila 

v Indiány a jejich tradiční zpěvy a 

tance. 

Všichni přítomní tak mohli 

v přímém přenosu zhlédnout 

ukázky z jejich vítězné prezentace. 
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Třída U Myšky ohromila svými 

nádhernými maskami a pohádkou 

o australských zvířatech. 

Na fotografii exotičtí papoušci! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejmladší děti ze třídy               

U Ježečka společně 

s trpaslíkem Honzíkem 

zakouzlili svým pásmem diváky 

do země vycházejícího slunce, 

do Japonska.  

Třída U Zajíčka pomocí písně, hry 

na bubny djembe a tematických 

kulis vytvořila přímo africkou 

atmosféru! 
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Slavnostní pasování dětí na 

ŠKOLÁKY 2018! 

Děti obdržely šerpu (zakoupenou 

z výtěžku ze sběru), knihu 

s osobním věnování paní starostky 

30 vzpomínek na školní léta, 

naučnou omalovánku MS kraje 

zakoupenou z finančního daru 

Klubu rodičů, drobné reklamní 

předměty partnerů školy a 

upomínkové listy se svou 

fotografií.  

35. výročí založení MŠ – rodiče s dětmi měli 

možnost na připravený domeček napsat 

nebo nakreslit přání školce. 
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