
Hodnocení spolupráce ZŠ a MŠ ve Velkém Ořechově 
školní rok 2013/2014 

Spolupráce mezi 1. třídou a MŠ probíhá podle sestaveného plánu, za jeho plnění odpovídaly 
p. učitelky Libuše Chaloupková z MŠ a Eva Mahdalová ze ZŠ. 

Spolupráce zahrnovala i předávání poznatků o dětech, informace o předškolní přípravě v MŠ, 
diskuse o problémech při nástupu do školy. 

Pro rodiče předškoláků byla uskutečněna schůzka před zápisem do 1. třídy. V červnu se 
rodiče předškoláků sešli s třídní učitelkou, kde si předali potřebné informace. 

V průběhu školního roku se uskutečnilo několik setkání dětí prvního ročníku s předškoláky.   
Děti se ze školky dobře znají, jsou kamarádi a moc se na tato setkávání těší. První podzimní 
setkání proběhlo v úterý 15. října. Školáčci dostali pozvání do mateřské školky, společně jsme 
si hráli oblíbené hry, popovídali jsme si, děti si našly své oblíbené hračky. Nechybělo bohaté 
občerstvení a dobrá nálada. 

 

V lednu byli předškoláci pozváni na návštěvu do vyučování v 1. třídě. Děti se nemohly dočkat 
a předškoláky radostně vítali i žáci z jiných tříd. Možná byli zvědaví, kdo v příštím roce posílí 
řady školáků. Zazvonilo na začátek hodiny a všichni byli hned na svých místech. Prvňáčci četli 
ze Slabikáře, z tabule, z kartiček. Vyvodili jsme společně za vydatné pomoci předškoláků 
novou hlásku a písmeno. Žáci předvedli, co se už naučili psát, jak se má při práci sedět, jak si 
připravit Písanku, jak správně držet tužku, jak si připravit pracovní místo a jak se umí na práci 
soustředit. Je toho hodně, co musí zvládnout správný žák. Děti ze školky si mohly 
prohlédnout Slabikář, sešity i učebnici matematiky. Další vyučovací hodina byla právě 
matematika. Soutěžilo se, pracovalo se ve skupinách, ve dvojicích, všechno ve třídě jsme 
spočítali. Sčítali jsme, odčítali, porovnávali. A předškoláci nám s tím pomáhali. Při prohlídce 
třídy a budovy se budoucí školáci seznámili s novým prostředím. 

Byl leden a sníh stále nikde. Sněhuláky jsme kreslili a lepili, zpívali jsme o zimě, učili se 
říkanky, třeba tu o vločce si žáci připravili pro děti ze školky. Také sněhuláky vyrobili prvňáčci 



pro děti ze školky a pro paní učitelku. Vzájemným předáním dárků a pamlsků jsme se 
rozloučili. 

 

A až napadne sníh, půjdeme společně sáňkovat a možná postavíme i opravdového 
sněhuláka. Tak zněla domluva, ale sníh nenapadl.                                                                                                       

Další společná akce se uskutečnila na jaře v rámci školní družiny. Děti se sešly odpoledne při 
hrách a pohybových aktivitách na dětském hřišti. 

V červnu jsme se sešli zase venku. Měli jsme společné sportovní dopoledne. Pěkný letní den 
jsme využili ke sportovním a pohybovým aktivitám a hrám. Někteří zkoušeli svou šikovnost 
s kruhy, míčem, lanem, jiní se raději houpali nebo stavěli na písku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paní učitelky s dětmi průběžně připravovaly dárky a jiné pozornosti pro posílení kamarádství 
mezi dětmi.   Cílem spolupráce je usnadnění nástupu dětí do 1. třídy ZŠ nebo alespoň 
zmírnění počátečních obtíží při zahájení povinné školní docházky. Žáky 1. třídy tato setkání 
motivovala do další školní práce. Těší se, že budou svým mladším kamarádům ve škole 
pomáhat.  Významné je působení na zlepšování chování a vztahů dětí.  

Tato spolupráce je přínosná a motivující pro děti i pro práci učitelek. 

Děkuji paní učitelce Chaloupkové za výbornou a příjemnou spolupráci. 

 

Velký Ořechov, 24. 6. 2014                                                          Mgr. Eva Mahdalová 

 

 

 


