
Hodnocení  výchovn ě vzdělávací práce v p řípravném ro čníku 
ve školním roce 2009/2010 

 
Počet dětí 
V přípravném  ročníku bylo zapsáno v 1. pololetí  13 dětí, ve druhém pololetí se třída 
naplnila do počtu 15 dětí. 
 
Docházka 
V 1. pololetí mělo docházku: Ve 2. pololetí mělo docházku:  
8 dětí  nad 70 % 8 dětí nad 70 % 
2 děti   nad 50 % 3 děti nad 50 % 
3 děti   pod 40 % 4 děti pod 40 % 
 
Děti byly řádně omlouvány z důvodu nemocí, u některých rodin jsou absence 
zaviněny nedostatkem peněz na svačinu pro dítě, nebo ráno nemá kdo dítě do školy 
přivést – rodiny s více malými dětmi. 
 
Individuální vzdělávací potřeby 
Všechny děti před nástupem do přípravky absolvovaly vyšetření v PPP.  Na základě 
nálezu a doporučení  a po adaptačním období 1 měsíce byl pro každé dítě 
vypracován IVVP. V průběhu celého školního roku byly vedeny záznamy o 
jednotlivých dětech, problémy byly řešeny se školní psycholožkou a rodiči. V případě 
jednoho dítěte též s OPD, ale bez zlepšení stávajícího stavu. 
 
Logopedická péče 
V rámci výuky probíhala po celý rok individuální logopedická péče, kterou vede 
logopedka ze SPC Sekaninova paní Mgr. Z. Křížová. S  11 dětmi, u kterých byla 
diagnostikována vada ve výslovnosti,  pracovala individuálně, rodiče měli možnost 
zúčastnit se práce s dítětem a podle jejich pokynů pracovat doma na nápravě řeči. U 
3 dětí byla náprava řeči ukončena, ostatních  8 se velmi zlepšilo. V rámci TVP 
probíhala jazyková výchova průběžně v rámci všech výchovně vzdělávacích činností. 
 
Hippoterapie 
V měsíci září a říjnu měly děti možnost dojíždět do Hostěnic. Pomáhat ošetřovat psy 
a  koně, podívat se na jejich život z blízka a povozit se na nich pod odborným 
vedením organizace Epona.  
 
Komunikace s rodinou 
Nezbytnou a velmi důležitou součástí práce s dětmi je dobrá a smysluplná 
spolupráce s rodiči dětí, které je nutno přesvědčit o důležitosti vzdělávání jejich dětí 
pro další život a úspěšnost v dalším vzdělávání na základní škole. V tomto věku dětí, 
se většina rodičů snaží s učitelkou spolupracovat, chtějí být informováni o úspěších 
svého dítěte, snaží se nějakým způsobem řešit  i problémy, které se vyskytnou. 
Velmi dobré je, že učitelka se s rodiči setkává každý den. Výsledky práce s dětmi 
jsme rodičům prezentovaly 2x  na besídce u příležitosti Vánoc a v květnu na Den 
matek. Rodiče si na těchto akcích také mohou porovnat dovednosti svých dětí, což je 
velmi důležité. 
 



Kulturní akce 
Ve školním roce jsme navštívili několik koncertů a divadelních představení v divadle 
B. Polívky a v divadle Radost. Vyšlápli jsme si na hrad Špilberk, odkud jsme 
pozorovali naše město. Navštívili jsme chrám Petrov, prošli se historickým centrem 
Brna a prohlédli si opravené domy v centru. 
 
Evaluace práce učitelky 
Všechny děti, v rámci svých individuálních schopností, se ve všech oblastech 
předškolního výchovně vzdělávacího procesu výrazně zlepšily. Jejich osobnosti byly 
rozvíjeny hravou formou, přiměřenými metodami a formami práce s celou třídou, 
skupinově nebo individuálně.Třídní výchovně vzdělávací program byl tématicky 
vhodně sestaven a děti zvolená témata zaujala. Práce v blocích, ve kterých se 
prolíná k danému obsahu rozpracování do jednotlivých výchovně vzdělávacích 
složek, bylo pro ně zajímavé a obohacující. Nenásilně jsme tak  upevňovaly získané 
poznatky, protože si je děti upevňovaly prostřednictvím různých činností. Rozvíjeli 
jsme hrubou i jemnou motoriku, pracovní dovednosti, řečový projev, komunikaci 
s dětmi i dospělými, pěvecké dovednosti, rozumové schopnosti, společně jsme řešili 
problémy, rozvíjeli jsme matematické předpoklady, procvičovali paměť, učili se 
sebeobsluze, správnému stolování, péči o prostředí třídy, úklid pomůcek a hraček, 
naučili jsme se starat o své věci. V neposlední řadě jsme se učili, jak se správně a 
hezky chovat k sobě navzájem, základní sociokulturní návyky a vztahy mezi lidmi.  
Vzhledem k tomu, že ve třídě se sejdou děti s různými výchovně vzdělávacími 
potřebami, je velmi důležité nastavit program pro děti tak, aby všechny měly možnost 
se v rámci svých možností aktivně zúčastnit, prosadit a být úspěšné, aby měly 
z práce a her ve škole radost a chodily do ní rády. V uplynulém školním roce na 
základě  sebehodnocení  své práce si myslím, že jsme byli úspěšní. 
 
Závěr 
Na základě individuálního a průběžného hodnocení všech žáků přípravného ročníku 
a po projednání  s rodiči nastoupí do 1. ročníku ZŠ 13 dětí, 2 děti na základě  žádosti 
rodičů budou mít OŠD na 1 rok, budou pokračovat v docházce do přípravného 
ročníku. 
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