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Preambule  

Vzhledem k tomu, že dle zákona č. 561/2004 Sb., § 10 odst. 3 školský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů mateřská škola nevypracovává výroční zprávu dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., § 7, kterou se 
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy , v aktuálním 
znění, předkládáme  Magistrátu města Liberec, odboru školství a kultury zpracované hodnocení 
mateřské školy na základě dodaných požadavků od zřizovatele. 

I. 

Základní údaje o škole 

Název školy 

Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace 

 

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých 
provozuje svoji činnost 

Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace vznikla od 01. 01. 2003 
čj: OŠM-164/02-RZS a od 10. 12. 2004 na základě čj: OŠM-054/04-RZS používá mateřská škola 
název: Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29. 

 
Kontaktní spojení, adresy, telefonní čísla, e-maily 

 
a) název, adresa, telefon: Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29 

                                           Jabloňová 446/29, 460 12 Liberec – Staré Pavlovice   
                                           Telefon: +420 485 123 401;  +420  482 323 610 ; 
                                                          mobil: +420  602 223 183 
                                           E-mail: ms53.lbc@volny.cz 

                       www.msjablunka.cz 

  

b) zřizovatel školy:              Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
c) Název součásti školy:       Školní jídelna  

 
Právní forma školy, IČO, číslo účtu 

 
Příspěvková organizace ; IČO:  72743140; Č. účtu: 19-7964710287/0100 
Ředitelka školy:  Bc. Hana Piňková - jmenována do funkce Usnesením rady města   
                                                Liberce č. 691/08 ze dne 2. 12. 2008 s účinností od 01. 02. 2009. 

 
 

 Kapacita školy a její součásti 
 

Odloučená pracoviště nejsou. 

 

Mateřská škola   IZO: 600079112 kapacita:   95 dětí  
       od 01. 02. 2012 kapacita rozšířena na 112 dětí 
  
 
Jídelna mateřské školy  IZO: 116401478 kapacita    112 strávníků 
 

mailto:ms53.lbc@volny.cz
http://www.msjablunka.cz/
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Ve výkonovém výkazu S1-01 k 30. 9. 2011 jsme vykázali celkem 95 dětí. Vzhledem k dokončené 
rekonstrukci  dětského hygienického zařízení ve všech třídách, byla kapacita mateřské školy rozšířena o 
17 dětí, tj. celkem na 112 dětí.  
 

 Počet tříd z toho spe-
ciální  třídy 

počet dětí z toho ve 
spec. tř. 

individuálně 
integrovaných 

průměr.roční 
docházka v 
% 

 4 0 112 0 1 66,98 

 
 

Personální zabezpečení 
 

Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 
 

Kvalifikační 
předpoklady 

do 30-ti let 31-40 let 41-50 let 51  až 
důchodový 
věk 

důchodový 
věk 

Celkem 

 celkem/žen  celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen 

Splňuje 4 2 1 1 0 9 

Nesplňuje   1    

 

Školní psycholog Speciální pedagog Logoped 

NE NE NE 

 
 
Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru 
Průměrný věk pedagogů – 35 let a  provozní zaměstnanci průměrný věk - 41 let. Vzdělávání si doplňují 
učitelky samostudiem, na odborných akreditovaných seminářích 1nekvalifikovaný pedagog studuje 5 
semestr na Technické univerzitě v Liberci - pedagogická fakulta a 1 kvalifikovaný pedagog studuje 3 
semestr na Technické univerzitě v Liberci – pedagogická fakulta. Úvazek vedoucí provozní jednotky byl 
od 01. 02. 2012 navýšen na 1,0. 
 

 

Údaje o dalším vzdělávání  pracovníků nebo v rámci celoživotního vzdělávání 
Mateřská škola má vypracovaný plán DVPP – výběr kurzů a seminářů je zaměřen dle osobnosti peda-
gogů a dle potřeb školy. 
 

Mateřská škola podporuje studium učitelek na VŠ. 
V mateřské škole pracují tzv. „ metodické sekce“ pro výchovu a vzdělávání v různých oblastech: a to 

•hudební • výtvarná • dramatická • pro tělovýchovu a sport 
Význam sekcí spočívá v mapování situace ve své oblasti, ve vyhodnocování činnosti školy, týmové 
spolupráci a předávání nových poznatků a dovedností ostatním pedagogům.  
 
 
Seznam studujících a nekvalifikovaných zaměstnanců ve školním roce 2011/20112 

Nekvalifikované Škola Ročník 

1 TUV Liberec- pedagogická fakulta 3 

 TUV Liberec – pedagogická fakulta 2 
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DVPP ve školním roce 2011/2012 

Pořadatel Kurz- seminář- školení – konference Počet 
účastníků 

DYS centrum Praha 
 

Školní zralost a zápis do školy 1 

Comenius Agency 
Odměňování pedagogických pracovníků a 
pracovněprávní problematika ve školství 

1 

HYLS s. r. o Praha 
 

Inovace výuky 1 

AV Media -Eduwork – Praha 
 

Interaktivní výuka v MŠ 1 

Jídelny. Cz 
 

Nové trendy v moderním vaření 1 

Jídelny.cz 
Spotřební koš a význam potravin ve školním 
stravování 

1 

 
Nakladatelství Fórum 

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí v MŠ 1 

 
NIDV Liberec 

MŠ očima ČŠI 1 

 
NIDV Liberec 

Sociální dovednosti předškolního pedagoga I. 1 

Řízení 
celostátní konference o předškolním 
vzdělávání - Praha 

1 

KÚLK  OŠMTS -Česká 
iniciativa pro astma 

7x o alergii a astmatu ve škole 2 

Karlova univerzita Praha-
katedra psychologie 

Škola jako místo setkávání 1 

NIDV Liberec 
Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v 
MŠ 

1 

 
MŠMT ČR 

Primární prevence úrazů dětí a mladistvých 2 

 
HYLS s.r.o. Praha 

Inovace ve výuce na MŠ  1 

Vzdělávací agentura 
Jindřichův Hradec 

Novela právních předpisů 1 

 
NIDV Liberec 

MŠ v kontextu kurikulárních změn 1 

Masarykova univerzita Brno 
Zdravý životní styl ve školách z pohledu 
bezpečnosti 

1 

NIDV Liberec – OŠMTS 
KÚLK 

Proměny školy – etická výchova  1 

 
CVLK 

projekt - Multikultura 1 

 
Fakta s.r.o 

Aktuální stav školské legislativy 1 
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II. 

 

Organizace vzdělávání a výchovy 
 

Vzdělávací program školy 

Představení školního vzdělávacího programu: 

 

Jediná cesta k poznání je činnost 

 
Naše Mateřská škola „Jablůňka“ vytváří vhodné vzdělávací prostředí, vstřícné, podnětné, zajímavé a 
obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje 
možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. 
 

Jde nám o to, abychom každému dítěti mohli poskytnout pomoc a podporu v míře a kvalitě, kterou 
individuálně potřebuje a která mu vyhovuje. Vycházíme z pedagogické analýzy - z pozorování a uvě-
domění si individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalosti jeho aktuálního rozvojového stavu i kon-
krétní životní a sociální situace a pravidelného sledování jeho rozvojových i vzdělávacích pokroků. Jen 
tak je možné zajistit, aby pedagogické aktivity probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých dětí, aby každé 
dítě bylo stimulováno, citlivě podněcováno k učení a pozitivně motivováno k vlastnímu vzdělávacímu 
úsilí. Dítě tak může dosahovat vzdělávacích a rozvojových pokroků vzhledem k jeho možnostem a 
samo se může cítit úspěšné, svým okolím uznávané a přijímané. 
 

Všechny třídy postupují podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (ŠVP 
PV)pod názvem „Rok v mateřské škole“ zpracovaného dle požadavků Rámcového vzdělávacího pro-
gramu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v každé šatně 
mateřské školy. Třídní vzdělávací programy (TVP MŠ) mají k dispozici třídní učitelky. Průběžné infor-
mace o vzdělávání dětí najdete na nástěnkách v mateřské škole  a www.msjablunka.cz. 

Program klade důraz na dítě a jeho schopnost učit se, na hodnotové orientace a samostatnost. Podílejí 
se na něm rodiče a prarodiče dětí. Vzdělávací program podporuje i partnerské vztahy. Základem je 
prožitkové učení, které je detailně propracováno do jednotlivých měsíců. Vzdělávací program je rovněž 
doplněn řadou dlouhodobých projektů, které navazují na základní program a dále umožňují dětem 
individuální rozvoj : výuka anglického jazyka, keramický, výtvarný, taneční kroužek a kroužek hry na 
flétnu. Návštěvy divadel, výlety, ekologické aktivity, oslavy, škola v přírodě atd.  jsou součástí 
vzdělávacího a výchovného procesu. Každoročně je výchovně vzdělávací program zaměřen na určité 
téma, ústředním tématem pro školní rok 2011/2012: čtenářská gramotnost – projekt „Maminko, 
tatínku, pojďte se mnou hledat písmenka !“ 

 
Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v naší mateřské škole  probíhá v souladu s 
vyhláškou č. 73/2005 Sb., v platném znění, a v souladu se vzdělávacími potřebami konkrétního dítěte a 
požadavky zákonného zástupce. Jejich vzdělávání rovněž vychází z RVP PV a probíhá podle ŠVP PV a 
TVP MŠ. Snažíme se vytvářet podmínky pro vzdělávání mimořádně nadaných dětí, toto vzdělávání je 
specifikováno vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Děti jsou zařazeny v běž-
ných heterogenních třídách. 
 
Výchova ke zdravému životnímu stylu 
Výchova ke zdravému životnímu stylu je zakotvena v ŠVP PV. Cílem výchovně vzdělávacího působení 
je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku a schopnostem. 
 
 

http://www.msjablunka.cz/
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Prevence rizikových projevů chování 
Mateřská škola Jablůňka pracuje podle programu prevence sociálně patologických jevů s názvem „Se-
mafor zdravého života“, který je součástí ŠVP PV. 
 

 
Návštěva dopravního hřiště v Pavlovicích…….. 

 

        
Městská policie Liberec …….v naší mateřské škole… 

 

 
 
 
 
Environmentální výchova 
Mateřská škola Jablůňka pracuje podle programu „Opatruj Zemi jako květ“, který je součástí ŠVP PV. 
Mateřská škola je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální 
výchovu Mrkvička. 
 

               
Výprava do jízdárny v Pavlovicích… 
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Bezpečnost a ochrana zdraví dětí 
Mateřská škola Jablůňka se řídí směrnicemi a pravidly, které vychází ze školského zákona č. 561/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky o předškolním vzdělávání č.43/2006 ve znění pozdějších 
předpisů, metodickým pokynem MŠMT č. j. 37 014/2005-25 a dále dalšími legislativními pravidly, které 
se vztahují k předškolnímu vzdělávání. Součástí ŠVP  PV je i prevence sociálně patologických jevů, 
která má zejména napomoci výchově dětí ke zlepšování zdravotního stavu, k osvojení pozitivního soci-
álního chování a rozvoji osobnosti, k výchově ke zdravému způsobu života (ke zlepšení sociálního kli-
matu) v mateřské škole i v rodinách. 
Učitelky dbají na dodržování psychohygienických zásad ve vzdělávání a výchově a na dostatek 
pohybových aktivit dětí a snaží se  snížit tak dopad konzumního způsobu života, neboť děti jsou k 
činnostem motivováni především svým vlastním zájmem s ohledem na jejich individuální potřeby. 
Snažíme se být otevřeným prostředím, ve kterém mohou děti rozvíjet své zájmy také prostřednictvím 
mimoškolní zájmové činnosti. Pořádáme kurzy lyžování, angličtiny, sportovní odpoledne, výlety…atd.            
                                        
 

                                   
         Výuka na dopravním hřišti………. 

 
 
Cíle prevence sociálně patologických jevů u dětí 
Vedle výchovy ke zdravému životnímu stylu jsou naše preventivní aktivity  zaměřené zejména na 
zvyšování odolnosti dětí, k osvojení si pozitivního sociálního chování, rozvoji osobnosti, k odmítání 
všech forem sebedestrukce, porušování zákona a proti negativnímu působení asociálního chování. 
Důležitým prvkem naší činnosti je také vytvoření stabilního, efektivního a funkčního systému dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků působících v oblasti prevence  a vytváření podmínek pro 
evaluační procesy, které jsou vhodným nástrojem pro zkvalitňování preventivních aktivit.  
 
Cílem je, aby se tyto aktivity postupně začleňovaly do třídních vzdělávacích programů 
orientovaných nejenom do oblasti školní, ale i mimoškolní, v nichž budou mít své důležité 
postavení i modifikované preventivní strategie zaměřené na výchovně problémové jedince, 
postižené děti, a jinak rizikové skupiny dětí. S tím souvisí i zvýšení účinnosti poradenských služeb, 
prohlubování spolupráce s rodiči a dětmi. Bylo by účinnější, kdyby poradenská střediska měla možnost 
provádět vyšetření všech dětí (i mladších než 5-6 letých) přímo v mateřské škole, protože v poradně 
v neznámém prostředí se dítě často neprojeví „v celé své kráse“ a rodiče často ze strachu a ostychu 
tvrdí, že s dítětem problémy nemají, že problémy má dítě pouze ve školce. Když poté nastoupí do 
základní školy, nastanou mnohem větší kázeňské problémy a děti jsou opět posílány do poraden. 
 
Multikulturní výchova – zahrnuta do celkové filozofie mateřské školy ke vzdělávání cizinců - zařazena 
do školního vzdělávacího programu. 
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Plněna i v rámci mezinárodní spolupráce - prostřednictvím organizace OMEP s mateřskými školami v 
zahraničí, ale i v naší republice. Rozvíjíme  spolupráci v rámci E twiningu  - současnou naší 
partnerskou mateřskou školou je mateřská škola z Polska (Mateřská škola č. 20, ředitelka školy 

B. Znamiec, Zielona Góra. Děti z této mateřské školy společně s rodiči navštívili naši mateřskou školu a 
prožili jsme velmi pěkný den. V měsíci červnu se měla uskutečnit na naší mateřské škole návštěva 
zástupců mateřských škol ze Slovenské republiky. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků se 
akce neuskutečnila.  
 

 
                                                Milá návštěva dětí a rodičů z polské mateřské školy……..  
 

 
Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 

 
Profilace mateřské školy 
V průběhu školního  roku 2011/2012 jsme doplňovali školní vzdělávací program mateřské školy  „Rok 
v mateřské škole“ tak, aby byl  v souladu s požadavky rámcového vzdělávacího programu. Učitelky 
v jednotlivých třídách přepracovaly, upravily třídní programy a některé integrované bloky obměnily a 
doplnily. Školní vzdělávací program (dále ŠVP PV) je zaměřen na estetiku a ekologii a je realizován do 6 
integrovaných bloků, které jsou podrobně zpracovány v třídních vzdělávacích programech (dále TVP 
MŠ).  
 
Náročnost podtémat si učitelky volí podle vyspělosti třídy, využívají náměty z publikací a fantazie každé 
učitelky.  Ve velké míře využíváme k týdenním plánům pracovní listy pro rozvoj myšlení, fantazie, slovní 
zásoby atd.  
 

Z dotazníku pro rodiče dětí docházejících do mateřské školy vyšla kladně kvalita výchovně-
vzdělávacího působení. Taktéž rodiče poukázali na výrazné zlepšení interiéru i exteriéru mateřské školy.  
Zejména došlo k výraznému zlepšení a zkvalitnění prostoru tříd  jak z hlediska estetického, tak 
z hlediska bezpečnostního.  
Spolupráce s rodiči v tomto školním roce byla hodnocená kladně. Rodiče se účastnili aktivit pořádaných 
mateřskou školou. Mnozí z rodičů přispívali na akce, které jsme pořádali v rámci mateřské školy 
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(karneval,  noc „Plná překvapení“ v období adventního času  apod., formou sponzorského daru, které 
byly využívaný na nákup sladkostí nebo odměn pro děti.   
 
Z finančních prostředků na provoz mateřské školy byl zakoupen nový nábytek  do šaten ve třídě B1 a 
B2.  
 

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
MŠ pracuje dle programu pro začlenění primární prevence sociálně patologických jevů 
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Práce s talentovanými dětmi 
  
V mateřské škole probíhá výuka anglického jazyka. Výuku vedly  kmenové učitelky z mateřské školy. 
Vzhledem k tomu, že kmenové učitelky měly možnost pracovat s dětmi každodenně, na konci roku děti 
ze třídy B2 (zelené jablíčko) dokázaly hrát společenské hry v anglickém jazyce. Tyto hry si samy 
vytvořily (hry zaměřené na rozvoj slovní zásoby, ale i vědomostí). 
 
Na konci školního roku děti navštívily jazykovou mateřskou školu zaměřenou na výuku anglického 
jazyka. (Liberecká jazyková školka o.p.s.) a své jazykové zkušenosti mohly děti porovnat s dětmi 
z jazykové školy. 
 
 

Nabídka výuky cizího jazyka                     
 
 
Environmentální a multikulturní výchova, výchova k udržitelnému rozvoji 
Obě výchovy jsou součástí  ročního vzdělávacího programu mateřské školy a také součástí  tematických 
projektů třídních vzdělávacích plánů. 
 
Naše mateřská škola nadále spolupracuje s ekologickými centry Střevlík, Čmelák a Divizna. Děti se tak 
nenásilnou formou obohacují o znalosti a dovednosti týkající se biosféry, vztahů člověka a životního 
prostředí, ekologie, ovlivňování vztahů k přírodě a utváření životních hodnot. Základním cílem 
multikulturní výchovy a její podstatou je naučit se porozumět lidem s odlišností, jinakostí (která může 
být dána sociálně, rasou, národností, jazykem, kulturou…apod.). Děti se seznamují s obyvateli celé 
planety, s jejich životem, kulturami apod. 
 
Kolektiv mateřské školy spolu s dětmi se zapojili do světového projektu OMEP – na téma vzdělávání 
pro udržitelný rozvoj (VUR), ve spolupráci s Mateřskou školou Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27. Cílem 
projektu - vhodné seznámení přijatelnou formou této věkové skupině seznamovat se s některými 
aspekty trvale udržitelného rozvoje a globalizace již v předškolním věku. Projekt byl úspěšný a tak jsme 
se zapojili i do 2. etapy projektu, která je zaměřená na sběr zajímavých projektů na téma - Vzdělávání 
pro udržitelný rozvoj. Cílem je zpracovat projekt vztahující se k některému z kritérií: Respect-Reflex-
Rethink-Reuse-Reduce-Recykle-Redistribuce.  
 
                                                       
Integrace zdravotně postižených v běžných třídách 
Integrace zdravotně postižených dětí v běžných třídách v roce 2011/20102 byla realizována ve třídě B2 
a A2. 
 

III. Údaje o průběhu a výsledcích kontrol 
 

Období září 2011 – 
červen 2012 

Kontrolní orgán/ předmět kontroly Závěr 

Kontrola provozu předškolního zařízení – Odbor školství a 
kultury, Statutárního města Liberec 

bez nálezu 

Krajská hygienická stanice Liberec – navýšení kapacity 
mateřské školy z 95 dětí na 112 dětí 

povoleno 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky – 
kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění, 
za období 01.10.2007 – 31. 03. 2012 

nebyly zjištěné žádné 
nedostatky 

 
 

Aj 
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IV. Materiální vybavení, opravy 

 
Uskutečněné akce 

Malování Opravy a 
rekonstrukce 

Havárie Zvyšování kapacity 

třídy A1, A2 a B2 

rekonstrukce osvětlení 
– třída B2 a částečně 
třída A1 

prasklá vodoinstalace – 
vytopen suterén 
budovy 

01.02. 2012 z 95 dětí 
na 112 dětí. Kapacita 
navýšena celkem o 17 
dětí. 

 oprava hygienického 
zařízení pro 
zaměstnance 

vyplavení suterénu – 
nadbytek sněhu 

 

 oprava a výměna 
vodovodních baterií 
v kuchyňkách výdeje 
jídla 

prasklá hadička na 
toaletě zaměstnanců – 
vytopená třída B2 

 

 rekonstrukce všech 
dětských umyváren (4 
třídy) za provozu- 
období prosinec-
leden 

  

 2x oprava elektrických 
kamen ve školní jídelně 

  

 rekonstrukce domácích 
vrátníků – 4 třídy 

  

 oprava elektrické 
stoličky – nutno 
zakoupit novou- již 
nevyhovující a není v 
provozu 

  

 
 
Plán na rok 2012/2013 

Opravy Materiální vybavení Závady 

Nutná celková rekonstrukce 
přístupových cest 
k jednotlivým pavilonům – 
nebezpečí úrazu ! 

Vzhledem k navýšení kapacity je 
potřeba doplnit vybavení školní 
kuchyně. (nádobí, lepší 
elektrospotřebiče…apod.  

Pravidelné revize – proběhly. 
Menší závady okamžitě 
odstraněny. 

‼ oprava (výměna) 

kuchyňských kamen – 
v provozu již 30 let. Předložit 
požadavek na konvektomat. 
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Základní údaje o hospodaření školy 
 
Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok  - příjmová část včetně školní jídelny. 
Státní dotace Dotace obce Poplatky od 

rodičů (tzv. 
školné) 

Hospodářská 
činnost 

Ostatní Celkem 

3 253 294 Kč 1 177 800 Kč 889 010 Kč 0 Kč 8 580 Kč 5 328 684 Kč 

 
Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – výdajová část včetně školní jídelny/Kč 
Investič
ní 
výdaje 

Mzdy Odvody Učebnice DVPP Stipendia Provozní 
náklady 

Celkem Schválený 
hospodářský 
výsledek 

0 2 388 748  811 940  36 369  12 416 0  2 079 211  5 328 684  0  

 

 

 

 

Závěr výroční zprávy 
 

Mateřská škola nabízela standardní i nadstandardní péči a nadále bude pokračovat v plnění 
vypracovaných programů. Bude potřeba nadále klást velký důraz na účast rodin v jednotlivých 
programech, protože rodiče mají největší vliv na růst a vývoj dítěte. V důsledku toho je důležité, aby se 
stali aktivními partnery při školním vzdělávání svých dětí. 
Samozřejmostí je pro náš kolektiv všestranný rozvoj všech dětí s respektováním existence vrstevnických 
skupin. Péče je věnována jak dětem sociálně slabším, tak dětem nadaným. Snažíme se vzhledem 
ke svému zaměření a respektování zásad vnitřní diferenciace  podpořit talenty nabízením pestré škály 
aktivit uvnitř i mimo školu. 
K tomu, abychom naplnili cíle, které odpovídají zaměření naší školy, směřuje veškeré úsilí vedení školy a 
všech pedagogických pracovníků. Mateřská škola má propracovaný systém komunikace s rodiči (třídní 
schůzky, konzultace s rodiči). Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv a jsou o činnosti školy 
informováni prostřednictvím nástěnek, webových stránek školy a osobní návštěvou v mateřské škole. 
Organizujeme nebo se účastníme řady kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost. V mateřské 
škole pracují kvalifikovaní a motivovaní učitelé. 
 
Ve školním roce 2012/2013 budeme nadále preferovat individuální přístup ke každému dítěti. Pro 
úspěšnou výchovu a pro efektivní učení dítěte bude opět prožitek úspěchu každého dítěte z vlastní 
činnosti a nejlepší činností k rozvoji dítěte bude hra. 
 
  

 
Součástí této zprávy jsou i fotografické přílohy. 
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Přílohy  

 
Střípky ze života Mateřské školy „Jablůňka“  
 

                    
       Máme rádi pohyb… pravidelné cvičení v tělocvičně ŽŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová  a v  mateřské škole…  
 
 

                       
        …ani zima nám v pohybu nezabrání…                                    … lyžařský výcvik… 
 

 

30. duben v mateřské škole – rej čarodějnic a čarodějů……. 
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… překonáváme ostych…                                                          …zvědavost vítězí….   

 

 

 
Výpravy do světa pohádek 
 

                          
      Výstava loutek v Naivním divadle Liberec. 
 

                           
        …představení v Naivním divadle Liberec…                            …..divadelní představení v mateřské škole… 

 

 

 

Soutěže a výlety … 
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…výtvarná soutěž na ZŠ Liberec, Sokolovská 328, odloučené pracoviště náměstí Míru 212/2…  
 
 
 

                         
        …návštěva v Botanické zahradě Liberec…       a                              … výsledek…  

 

 

 

                             
     …výlety do přírody…                                                                       …za každého počasí…                                                                  
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                   Rozloučení s „ předškoláky“…  

          

 

 

 

 

 

              … budoucí prvňáčci vypustili balónky… 

              
 

                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

                                                                                                                       

 
 
 
 

…a hurá do dalšího školního roku  2012/2013… 
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