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1. 

Od září 2021 začala naše MŠ používat název 

„MŠ PASTELKA“ a zároveň pracovat podle nově vytvořeného školního 

vzdělávacího programu „VEZMI SI PASTELKU, NAKRESLI SVĚT“, který 

je postaven na základních myšlenkách J. A. Komenského.  

Naším cílem je vytvářet pro děti a s dětmi barevný obraz vzájemně se 

prolínajících a ovlivňujících oblastí, s přihlédnutím k rozvoji osobnosti 

dítěte, k získávání zážitků, které jsou východiskem pro další činnost. 

Využíváme okolní přírodu i historii regionu. Chceme směřovat k osobní 

pohodě a spokojenosti všech dětí, s ohledem na jejich individualitu. 

 Při učení postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu, od blízkého ke 

vzdálenému a od konkrétního k abstraktnímu.                                                    

Víme, že prožitky a zkušenosti mohou hluboce ovlivnit vztah dítěte 

k okolnímu světu i k sobě samému. Proto uplatňujeme především prožitkové 

a situační učení dle Komenského hesla: „Zkoumejte vše a přesvědčujte se 

o všem sami!“  

Hlavní činností ve školce je hra nebo aktivita, při které dítě získává 

poznatky a dovednosti. Aktivity spontánní i řízené jsou vyvážené, reagují 

na zájmy dětí a aktuální situace. 

Respektujeme individuální potřeby i tempo dítěte, sledujeme jeho vývoj a 

pokroky zaznamenáváme, vytyčujeme další cíle.  

Snažíme se, aby školka byla místem bezpečí a přijetí každého jednotlivce. 

Mladší děti navštěvují třídu Houbičky a v roce 2021/2022 jich bylo 

celkem 24 – z toho 11 dívek.  

Housenky je název třídy předškoláků. Zde bylo 25 dětí, z toho také 11 

dívek. 

V tomto roce postupně pominula epidemie COVID, pro mnohé ale přišlo 

obtížnější období, když Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině. 

Do naší MŠ zatím nenastoupilo žádné ukrajinské dítě. 

 

 



2. 

MŠ Pastelka Malešov je součástí organizace: Základní škola a Mateřská 

škola Malešov, okres Kutná Hora, Žižkovo nám. 107. 

www.zsmalesov.cz 

Jako odloučené pracoviště sídlí na adrese: Ke Hřišti 283, Malešov. 

Tel. 327 595 110, 728 329 054 

e-mail: skolkamalesov1@seznam.cz 

Zřizovatelem je Městys Malešov. 

www.malesov-kh.cz 

Stravování zajišťuje školní kuchyně, která je přímo v budově MŠ. 

 

3. 

Ředitelka školy:                         Mgr. Lenka Kolmanová 

Zástupkyně ředitelky pro MŠ:   Miroslava Štěpánovská 

Učitelky:                                   Marcela Žatečková 

                                                  Denisa Chudějová 

                                                 Tereza Jelínková 

Asistentka školní/pedagoga:      Andrea Knolová 

Uklízečka:                                  Miluše Smetanová 

Vedoucí školní jídelny:                Alena Dušková 

                                                   Alena Balánová 

Kuchařka MŠ:                              Renata Henzlová 

Pomocná kuchařka:                      Veronika Schneiderwindová 

 

 

http://www.zsmalesov.cz/
http://www.malesov-kh.cz/


4.  

Všechny pedagogické pracovnice se pravidelně vzdělávají nejen 

samostudiem, ale také účastí na seminářích a webinářích.  

V tomto školním roce to byly semináře na téma: Podnětné učební prostředí 

v MŠ, Respirační onemocnění, Abeceda správného držení těla, Role učitele 

při rozvoji řeči, Malá věda – objevy a pokusy, Začlenění ukrajinských dětí 

do MŠ, Nadané dítě, konference pro uč. MŠ „Učitelka je anděl“. 

Všechny učitelky se zapojují do akcí MAP a Eduzměny pro Kutnohorsko. 

5. 

Kapacita školky byla jako každoročně naplněna. 

Ve třídě Houbiček s dětmi pracovala M. Štěpánovská, D. Chudějová  

a A. Knolová.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Housenkám se věnovala M. Žatečková a T. Jelínková. 



V září si necháváme čas na seznamování a adaptaci. Děti rády naplňují čas 

nejen hraním, ale také 

tvořením .    

            

 

      Často pobýváme na zahradě.      

 

         

Jak již bývá zvykem, první akcí školky bývá výlet do Herolandu. 

            



Během podzimu se děti dozvěděly a naučily spoustu věcí – o svém těle 

a smyslech,

 

o ovoci a zelenině, 

 

 



o geometrických tvarech 

a barvách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro rodiče, malešovské seniory 

i sousedy v ulici děti vytvořily  

vánoční přání. 

 

 

 

 

         

                                                              



 

Když jsme napekli cukroví a nachystali Vánoční jarmark, přijelo s Vánoční 

pohádkou naše oblíbené Divadélko Kůzle. 

 

 

 

V lese jsme ozdobili vánoční 

stromeček pro zvířátka. 

 

 

 



    

Užili jsme si den andělů a čertíků. Do školky přišel s nadílkou Mikuláš. 

Během adventu jsme se vypravili na zámek Kačina, kde pro nás centrum 

Pod horami mělo připravený program. 

                        

                    

       Příběh o narození Ježíše jsme si vyprávěli, promítali i zahráli. 

                        



Potom se už všichni radovali z dárků. 

 

 

Nadílka čekala na děti i na zahradě. 

 

    

 

 

Po svátku 3 králů nás čekalo povídání 

o zimě, sněhu i polárních oblastech. 

 

 

 



        

Myslivec dětem pověděl, jak se stará v lese o zvěř. 

        

       Děti se staraly o krmítka      

       pro  ptáčky. 

Povídání o vesmíru doplnilo mobilní 

planetárium s pořadem „Jak měsíc putoval 

ke sluníčku.“ 



Do Velikonoc jsme stihli  prožít týdny s pohádkami a Večerníčky i karneval.    

                       

 

 

 

 

 

  

 

 

  

      

  U žádné slavnosti nesmí chybět hostina, 

   která bývá díky rodičům vždy bohatá. 

                    

 

                           
Výbornou hostinu nám denně chystají i naše milé kuchařky.       



Povolání rodičů je široké a dětmi velmi oblíbené téma. Moc děkujeme všem, 

kteří nás navštívili ve školce nebo pozvali na 

své pracoviště. 

 Některé profese si děti mohly vyzkoušet…        

KAMNÁŘ 

 

 

CUKRÁŘ 

                     SLÁDEK 

 

 

 

 

 

 

 

       TVORBA REKLAMY 

 

 

      POŠTOVNÍ DORUČOVATEL 

SADAŘ  



POLICISTA 

                 

  

ZDRAVOTNÍK 

          

       

 

 

 

CESTOU VLÁČKEM JSME POZOROVALI  

PRÁCI VÝPRAVČÍHO,  

PRŮVODČÍHO I STROJVEDOUCÍHO. 

 

 

 



 

TRUHLÁŘSKOU DÍLNU JSME SI  

NEJEN PROHLÉDLI, ALE JEŠTĚ  

JSME SI ODNESLI KRÁSNÉ  

DIDAKTICKÉ POMŮCKY, KTERÉ ZDE  

VYRÁBĚJÍ. 

          

 

 

 JAKO ZAHRADNÍCI JSME SI ZASELI   

 SEMÍNKA A POZOROVALI, CO VYROSTE. 

 

 

 

 

 

Přivítali jsme jaro, oslavili Velikonoce a navštívili novou knihovnu  

v Kutné Hoře. 

                                                               

 



Povídali jsme si o knížkách  

a některé maminky nám přišly  

do školky přečíst pohádku. 

 

 

 

 

 

Potom už jsme se chystali na důležité oslavy- Svátek maminek a zahradní    

slavnost ke Dni rodiny. 

  

    

 Přichystali jsme dobroty, divadlo, soutěže a užili si společný čas. 

        



Během roku nemohla chybět celá řada dalších aktivit. 

Dopravní výchova 

 

 

 

 

Výlet ke Starému rybníku ve Zbraslavicích a jízdy na koni na Bykáni. 

                                          

 

Zpívání a cvičení 

 



Předškoláci prožili projektový den 

s názvem „Stavitelé mostů“, který  

připravila Malá technická univerzita. 

Děti si na akci vyrobily trička. 

 

 

 

Jako každý rok jsme také viděli 

ukázky dravců, které nám připravil                                                                    

pracovník Záchranné stanice 

Vavřinec.  

 

  

 

        V závěru roku pak pasování předškoláků s pohádkovou stezkou. 



Novinkou školního roku nebyla jen nová interaktivní tabule, ale také užší 

spolupráce s Eduzměnou pro Kutnohorsko.  

 

S její podporou jezdili do školky i na ZŠ během jara každý týden sportovci 

a hudebníci z organizace „Ulice dětem“ s aktivitami pro děti. 

              

Vyvrcholením byl Edufest, na kterém se sešli rodiče, děti i zaměstnanci 

MŠ i ZŠ společně s protagonisty Ulice dětem a Eduzměny. 

      

 



                

6. 

Naše MŠ se snaží o úzkou spolupráci s rodiči, kteří se zapojují nejen do 

různých výše uvedených aktivit, ale mnozí také sponzorsky podporují 

školku – i malý dar se počítá a my jsme vděčni za různé velké i malé dárky 

pro děti, materiály na tvoření, vydatnou podporu při přípravě i průběhu 

Vánočního jarmarku, drobné opravy a stěhování,…DÍKY !!! 

Děkujeme panu Sukovi za bezplatnou instalaci nových zahradních prvků, 

firmě MIPA za ovoce do mikulášské nadílky, Janatům za tradiční pozvání 

na zmrzlinu k MDD, Navrátilům za poskytnuté sportovní aktivity i oběd 

zdarma v areálu u Starého rybníka. Paní Vaňoučková ušila nové kapsáře pro 

děti do šaten, Zvolánkovi věnovali vyvýšené záhony a trampolínu atd. 

Díky zapojení MŠ do tzv. Šablon III – podpora EU -  mohla být v MŠ 

nadále přítomna školní asistentka. 

Naše MŠ je stále zapojena do projektu „Celé Česko čte dětem“ a do 

projektu na rozvoj fyzické zdatnosti dětí „Se Sokolem do života“. 

Spolupráce začala také s klinickou logopedkou, která provedla ve školce 

depistáž. 

Pokračujeme též ve spolupráci s firmou Primavizus, která přijíždí do MŠ 

vyšetřit zrak dětí. 

Úzká spolupráce probíhá též s PPP v Kutné Hoře, s MAP a Eduzměnou, 

s malešovskou knihovnou i dobrovolnými hasiči. 

Zahradu MŠ začaly postupně navštěvovat děti ze ZŠ a tím vznikl nápad 

k vzájemné užší spolupráci, kterou budeme v dalších letech rozvíjet a tím i 

usnadňovat dětem přechod z MŠ do ZŠ. 



7. 

V MŠ se snažíme stále něco zlepšovat. Nové pomůcky nejen nakupujeme, 

ale také vytváříme. Díky paní ředitelce Kolmanové jsou už obě třídy 

vybaveny interaktivní tabulí a notebookem, zakoupeno bylo i nové ložní 

prádlo a ručníky pro děti. I kuchařky se dočkaly výměny starých stolů a 

dřezů v kuchyni za nové.                                                                         

Díky zapojení do Šablon III jsme mohli zakoupit i nové zahradní prvky. 

8. 

     AKCE 2021-2022 
27.8. 11:00     ŠKOLENÍ BOZP 

30.8.              RODIČOVSKÁ SCHŮZKA 

                      HEROLAND 

21. 9. 9:00      DIVADLO A ŠMYTEC – PÁŤA A MÁŤA 

20.10.9:00      DIVADÉLKO KŮZLE – POTRESTANÁ LAKOTA 

2. 11. 8:30      VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ 

25.11.              VÁNOČNÍ JARMARK 

5.12.               MIKULÁŠ 

8.12.               PRIMAVIZUS – OČNÍ SCREENING 

14.12. 9:00     DIVADÉLKO KŮZLE – CESTA DO BETLÉMA 

17.12.             VÁNOČNÍ NADÍLKA 

24.1.               DIVADLO KOLOBĚŽKA – POPLETENÁ ZIMNÍ POHÁDKA 

3.2.                 LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ 

1.3.                 PLANETARIUM V MŠ 

23.3.               KNIHOVNA MALEŠOV 

19.4.               DIVADÉLKO KŮZLE – NA ZAHRÁDCE 

26.4.               DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 

4. - 5.5.           ZÁPIS DO MŠ 

12.5.               Den matek a DEN RODINY – zahradní slavnost 

17.5. 9:15       KNIHOVNA KH 

24.5.              BYKÁŇ Housenky 

27.5.               PROJEKTOVÝ DEN – Stavitelé mostů 

31.5.               BYKÁŇ Houbičky 

1.6.                 MDD 

3.6. 8:30         FOTOGRAFOVÁNÍ 

9.6.                 DRAVCI 

14.6.               HEROLAND 

22.6.              STARÝ RYBNÍK – ZBRASLAVICE 

23.6.              LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY 

28.6.              EDUFESTIVAL 

30.6.              ZAHRADNÍ PÁRTY V MASKÁCH 

Celý červen    GALERIE NA PLOTĚ                          



Takto probíhá den v MŠ Pastelka 

6:30 – 8:30        volné hry, ranní cvičení, možnost řízených činností 

8:30 – 9:00        hygiena, příprava na svačinu, svačina 

9:00 – 9:20        pokračování v individuálních, frontálních    

                          i skupinových činnostech 

9:20 – 11:30        příprava na pobyt venku, pobyt venku 

11:30 – 12:15       hygiena, oběd 

12:15 – 12:30      příprava na odpočinek, četba nebo poslech pohádek 

12:30 – 14:15      odpočinek, klidové činnosti (obě třídy) 

                           třída č. II – program na přípravu dětí pro vstup do ZŠ 

14:15-14:45         hygiena, odpolední svačina 

14:45 – 16:30      hry, zájmové činnosti, individuální práce s dětmi,  

                            případně pobyt na terase nebo zahradě 

 

                    A někdy možná přijde i kůň… 

 

 
 


