Mateřská škola Tachov, Stadtrodská 1600, příspěvková organizace

Hodnocení činnosti mateřské školy
ve školním roce 2017 – 18
č.j. MŠST 86/2018
V Tachově 09.10.2018
zpracovala Zuzana Haníková, ředitelka MŠ

1. Základní údaje o škole:
název školy: Mateřská škola Tachov,
Stadtrodská 1600
úplná adresa: Mateřská škola
Stadtrodská 1600
347 01 Tachov
právní forma: příspěvková organizace
sluţební mobil ředitelky:733 677 052
sluţební mobil zástupkyně ředitelky:739 916 658
mobil školní jídelny: 732 507 338
e mailové spojení: reditelka@msstadtrodska.cz
IZO ředitelství: 107546752
www stránky: www.mstachov.cz
IČO: 75006855
ředitelka školy: Zuzana Haníková
písemně pověřená zástupkyně ředitelky: Marie Honsigová
provozní doba: 6,00 hod – 16,30 hod

logo MŠ:
název a adresa zřizovatele: Město Tachov
právní forma: obec
adresa: Hornická 1695
347 01 Tachov
výše úplaty za předškolní vzdělávání: 510,00 Kč
výše stravného: 30,00 Kč
výše stravného dítěte s odkladem povinné školní docházky: 32,00 Kč

2. Popis školy
Mateřská škola je sídlištní, tvoří ji čtyři budovy s plochými střechami, budovy jsou barevně odlišeny a
propojeny zděnými chodbami. Od roku 2016 funguje v celé MŠ zabezpečovací systém, který monitoruje
vnitřní prostor MŠ. Pro vstup do MŠ slouţí rodičům i zaměstnancům bezpečnostní PIN kód. Systém
vyuţívají všichni bez problémů.
K pohybovým, odpočinkovým aktivitám, k setkávání slouţí rozsáhlé prostory zahrady, které jsou vybaveny
různým zahradním nábytkem, herními prvky, čtyřmi pískovišti.
O údrţbu travního porostu, zeleně, ţacího traktoru a křovinořezu. se stará pracovník na dohodu o provedení
práce.
Postupná proměna školní zahrady zůstává v realizaci do dalších let. Je vypracovaná studie, jejíţ kopii
obdrţeli i zástupci zřizovatele. Po jednání s vedením Města Tachov je realizace proměny zahrady posunuta
do dalších let. Děláme kroky v udrţení stávajících herních prvků díky revizi a zajištění nutných oprav. Do
konce října 2017 došlo na základě kontrolního měření osvětlení tříd - pracovníků KHS Plz.kraje se sídlem
v Tachově k výměně osvětlení ve všech třídách, podařilo se to díky spolupráci zřizovatele, firmy,
zaměstnanců MŠ a podpory rodičovské veřejnosti, protoţe jsme upravovali i provoz jednotlivých tříd.
V letních měsících 2018 došlo i díky doporučení KHS Plz.kraje se sídlem v Tachově finančnímu příspěvku
účelové dotace zřizovatele MŠ k rekonstrukci dětské umývárny a WC v modré budově. Při realizaci se
podařilo odstranit 40 let staré litinové svody, které způsobovaly znečistění zdí, působily nevzhledně a byly jiţ
na hranici havarijního stavu. V roce 2019 je v plánu pokračovat v rekonstrukci ostatních dětských umýváren
a WC jednotlivých budov MŠ.

3. Údaje o zaměstnancích školy
pedagogičtí zaměstnanci
jméno,příjmení, titul
Zuzana Haníková
Hana Novotná
Radka Řasová
Jindra Příkaská
Jitka Podlesná
Pavlína Bendová
Marie Honsigová
Ludmila Leheňová
Ludmila Leheňová
Iveta Jeřábková
Lydie Doubková
Kateřina Brunátová
Monika Nováková
Silvie Sintová

funkce
ředitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
asistent ped.
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
asistent ped.
asistent ped

vzdělání
středoškolské, SPgŠ
středoškolské, SPgŠ
středoškolské, SPgŠ
středoškolské, SPgŠ
středoškolské, SPgŠ
středoškolské, SPgŠ
středoškolské, SPgŠ
středoškolské, SPgŠ
středoškolské, SPgŠ
středoškolské, SPgŠ
středoškolské, SPgŠ - studium
nekvalifikovaná
středoškolské, SPgŠ - studium
kurz pro AP

úvazek
1,000
1,000
0,484
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,263
1,000
0,806
0,403
1,000
0,658

Kolektiv pedagogických zaměstnanců je převáţně kvalifikovaný, 2 učitelky si doplňují kvalifikaci, v pozici
asistenta pedagoga fungovaly 3 pracovnice, z nichţ 2 pracovaly na dělený úvazek k jednomu dítěti. jedna
učitelka byla nekvalifikovaná – zajištění na překrývání 2,5 hod, nepodařilo se na tak krátký úvazek zajistit
kvalifikovanou učitelku. Díky mladším kolegyním se sníţil i věkový průměr na 47 let.
provozní zaměstnanci
jméno, příjmení
Jana Solčanská
Naďa Pašková
Marie Vaňková

pracovní zařazení
uklízečka
uklízečka
uklízečka – od března 2017

Celkový úvazek
1,000
1,000
0,500

pracovní zařazení
vedoucí ŠJ
kuchařka
kuchařka
pracovnice provozu

Celkový úvazek
0,450
1,000
1,000
0,800

zaměstnanci školní jídelny
jméno, příjmení
Alena Michálková
Romana Janovcová
Vladislava Liebscherová
Hana Havrdová

Ve školním roce 2017-18 došlo po dlouhodobé prac.neschopnosti k ukončení pracovního poměru učitelky
B.Dobrsteinové, k ukončení prac.poměru uklízečky I.Regulové ze zdravotních důvodů a nevyhovující práci.
S.Sintová si před začátkem šk. roku udělala kurz pro asistenty pedagoga a začala v MŠ pracovat spolu
s L.Leheňovou u dítěte s těţkým tělesným postiţením. U druhé holčičky s podpůrným opatřením 3.stupně
začala pracovat jako asistentka pedagoga M.Nováková. Místo B.Dobrsteinové začala pracovat jako učitelka
R.Řasová a do třídy Berušek byla přijata na místo učitelky L.Doubková. Kolektiv se tak omladil. Došlo
k dalším změnám. Jako pracovnice provozu byla přijata Hana Havrdová. Místo uklízečky přijala Jana
Solčanská.

4. Hodnocení předškolního vzdělávání 2017-18
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) „Barevná školka“ je zpracován v souladu
s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV).
Třídní vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání jsou nadále zpracovány do tematických celků
(integrovaných bloků) jednotlivých tříd.
Třídní plánování je zpracováno kaţdé třídě do 5 stěţejních oblastí dle RVP PV, které se 2x ve školním roce
vyhodnocují. Měsíční třídní vzdělávací plány pro předšk. vzdělávání vyhodnocujeme vţdy po ukončení
měsíce, či integrovaného bloku (tematického celku). Vše je plánováno a hodnoceno vzhledem k věku dětí.
Ve školním roce 2017-18 se nám podařilo více sjednotit a zdokonalit pedagogickou dokumentaci, proces
plánování a evaluace.
Povedlo se také nastavit pravidelné sdílení a předávání zkušeností a informací získaných v oblasti DVPP tak,
aby mohly být vyuţívány v celé MŠ.
V druhém pololetí jsme zakoupili mobilní interaktivní monitor, který nám umoţňuje zpestřit a rozšířit
moţnosti předškolního vzdělávání v celé MŠ.
Ve školním roce 2017-18 se vzdělávalo v MŠ 122 dětí, z toho 5 dětí s odkladem povinné školní docházky, 2
děti s tělesným zdravotním znevýhodněním , z toho jedna s podp.opatřením 3.stupně, 1 dítě s podpůrným
opatřením 2.stupně – vyučovací jazyk. Doučování českého jazyka zajišťovala učitelka dítěte M.Honsigová.
Ve všech 5-ti třídách se podařila během prvních měsíců školního roku 2017-18 adaptace všech dětí na
prostředí MŠ nebo nové třídy s novými pedagogy. U nejmladších dětí byl proces adaptace delší a náročnější
neţ ve třídách se staršími dětmi, ale díky nastavenému programu postupné adaptace a spolupráci všech
zaměstnanců MŠ se tento proces výrazně zkrátil a zjednodušil oproti předchozím rokům.
Program postupné adaptace:
 Hurá do školky – vţdy od 15,00 do 16,00 hod. v týdnu 23.-27.04.2018
 Adaptační pobyt pro přijaté děti v týdnu 11.-15.6.2018 při pobytu na zahradě 10,00 – 11,00 hod
 Schůzka s rodiči přijatých dětí 21.6.2018
 Postupný nástup do MŠ s individuální úpravou dle potřeby dítěte
 Přítomnost obou učitelek v prvních týdnech školního roku od 6,00 hod
 Pomoc personálu celé MŠ v případě potřeby
Během celého školního roku 2017-18 byly naplňovány cíle ŠVP PV tak, aby ve všech 5-ti stěţejních
oblastech došlo k posunu dětí směrem k očekávaným výstupům. Děti rozvíjely a získávaly své vědomosti,
dovednosti a návyky dle svého věku a individuálních moţností, zároveň však s ohledem na vzdělávání a
souţití v sociální skupině dětí. Učily se respektovat pokyny pedagogů i dalších pracovníků MŠ, vyjadřovat
své názory, ale i přijímat názory ostatních.
Inkluze
V tomto školním roce pokračovalo vzdělávání 2 dívek s tělesným zdravotním znevýhodněním za přítomnosti
asistentů pedagoga. Vše probíhalo v souladu s třídními vzdělávacími programy.
Jedno dítě mělo podpůrné opatření 2.stupně – chlapec z Ukrajiny, u kterého probíhalo celý školní rok
individuální formou doučování českého jazyka.
Hrajeme si v každém věku – spolupráce se seniory
V průběhu školního roku 2017-18 se starší děti ze 3 tříd podílely intenzivně na spolupráci s Domovem pro
seniory Panorama v rámci společného projektu „Hrajeme si v každém věku“. Pravidelné setkávání seniorů
a dětí přinášelo oběma stranám chvíle pohody, radosti, zábavy ale i poučení. Nejčastěji se všichni setkávali v
Domově pro seniory Panorama při hrách, vystoupeních a společném pečení. Senioři navštívili několikrát i
naši MŠ, kde si s dětmi uţili společné tvoření, zpívání, povídání a sdílení záţitků. V tomto projektu budeme
pokračovat i v dalších letech.
Angličtina pro předškoláky
Ve školním roce 2017-18 probíhala angličtina pro nejstarší děti formou 30-ti minutového dopoledního bloku
v malé skupině 10-12 ti dětí pod vedením Lucie Petráňové. Komunikace vyučující s rodinou probíhala emailem - na základě souhlasu všech zákonných zástupců. V příštím školním roce zváţíme moţnost
odpoledního vyučování, aby nedocházelo k narušování dopoledního výchovně-vzdělávacího procesu
v jednotlivých třídách.

Poznatky pro další práci
I přesto, ţe zařazujeme více polytechnických činností, je stále ještě potřeba se dále na tuto oblast zaměřit, aby
děti byly zručnější a uměly si poradit v běţných ţivotních situacích.
Pro práci s interaktivními pomůckami je nutné doplnit v rámci celého pedagogického personálu informace o
moţnostech a metodách vyuţívání monitoru a tabule. Plánujeme setkávání případně školení v této oblasti,
pravděpodobně svépomocí.
Z důvodu náročné organizace roku se nám nepodařila uskutečnit plánovaná aktivita s rodiči nejstarších dětí –
odpoledne pro rodiče. Spolupráce s rodinami těchto dětí probíhala průběţně individuální formou, ale spíše
nahodile. Plánujeme zlepšení organizace tohoto záměru.
Kalendář akcí:
MŠ:
čtvrtek 19.10.2017 O ptačím sněmu – společné muzicírování
pondělí 20.11.2017 Ledová královna – divadlo Řimbaba
pátek 15.12.2017 - O kouzelné vánoční vločce – divadlo Dráček
pondělí 9.4.2018 – O zvědavém slůněti – Lenka Lupínková
čtvrtek 19.4.2018 – O líném Toníkovi – divadlo Úsměw p.Kuthan
pátek 18.5.2018- Jak se chtěl vodník ţenit - divadlo Dráček
Kino Mže:
pondělí 11.9.2017 O statečném kováři
pondělí 16.10.2017 O Smolíčkovi
pátek 16.2.2018 Strašidelný mlýn
úterý 6.3.2018 Cimbálová muzika Réva
pondělí 19.3.2018 O pejskovi a kočičce
Aktivity s rodiči
středa 11.10.2017 – třídní schůzky v jednotlivých třídách
týden 23.-27.04. 2018 program Hurá do školky – před zápisem do MŠ – 1 týden kaţdý den od 15,00 do 16,00
– vstup pro rodiny s malými dětmi, pobýt v MŠ, pohrát si, diskuze mezi dospělými
26.05.-8.6. 2018 – oslava 40 let výročí MŠ - výstava prací dětí MŠ – plot MŠ, Den otevřených dveří
čtvrtek 10.5.2018 Zápis do MŠ
týden 11.-15.6.2018 při pobytu na zahradě 10,00 – 11,00 hod Poznáváme školku – po zápisu do
čtvrtek 21.6.2018 - schůzka s rodiči nových dětí
Aktivity pro rodiče:
prosinec 2017 - vánoční besídky
květen 2018 – vystoupení v rámci oslavy Dne matek
30.5.2018 – oslava Dne dětí na školní zahradě v duchu oslav 40 let výročí MŠ
12.06.2018 - rozloučení s nejstaršími dětmi v kině Mţe
Další aktivity s dětmi:
22.9.2017 – jízdárna Tachov – výstava zahrádkářů
19.12.2017 – Muzeum Českého lesa – Betlém
19.2.2018 – karneval v MŠ
20.04.2018 – exkurze ve sběrném dvoře
12. a 20.6.2018 – prohlídka tach.zámku
červen 2018 – opékání buřtů na školní zahradě – postupně jednotlivé třídy
červen – jízda vlakem z Tachova do Lomu – návštěva zdejší MŠ, výlet do aleje
Den Země:
Oslava Dne Země je součástí plánování všech tříd, je zpracována jak v listinné podobě, tak pro prezentaci na
interaktivní tabuli.
Nadstandardní aktivity:
Plavecký kurs – děti z tříd rybek, krtků i motýlků - 2 skupiny v době od března do června 2018 -skupiny se
nenaplnily do 20 dětí, v průměru navštěvovalo plavecký kurz 14,15 dětí, coţ bylo ku prospěchu kvality i
individuální práce s dětmi.

Logopedická prevence - o logopedickou prevenci nebyl u nejmladších dětí zájem, obě učitelky
s logopedickou praxí pracovaly víceméně se staršími dětmi.
Většina z nich zůstává v MŠ i příští školní rok, budeme dále pokračovat v logopedické práci. Ze strany
rodičů je zájem, větší problém některým činí provádět nápravu řeči se svými dětmi doma. I nadále budeme
apelovat na rodiče nepodceňovat vývoj řeči a správnou výslovnost dítěte prostřednictvím rodičovských
schůzek, individuálních hovorů, emailových zpráv, doporučení.
Třídy MŠ:
BERUŠKY 2,5 – 3 roky – oranţová budova
paní učitelky: Ludmila Leheňová, Lydie Doubková
STONOŢKY 3 – 4 roky - oranţová budova
paní učitelky: Jindra Příkaská, Hana Novotná
MOTÝLCI 4 - 5 let – ţlutá budova
paní učitelka: Jitka Podlesná
paní ředitelka: Zuzana Haníková
asistent pedagoga: Silvie Sintová, Ludmila Leheňová
KRTCI 5 – 7 let – ţlutá budova
paní učitelky: Pavlína Bendová, Radka Řasová
RYBKY 5 – 7 let – modrá budova
paní učitelky: Marie Honsigová, Iveta Jeřábková
asistent pedagoga: Monika Nováková
V tomto školním roce se vytvořila nová pracovní dvojice P.Bendová a R.Řasová, vyuţili jsme přítomnosti a
spolupodílení se na předškolním vzdělávání všech asistentů pedagoga ku prospěchu ped. práce ve třídě.
5. Spolupráce s dalšími institucemi
Se ZŠ Zárečná, Tachov:
18.12.2017 – vánoční vystoupení dětí ze ZŠ v jednotlivých třídách v MŠ
23.12.2017 – zpívání na schodech – návštěva v ZŠ
8.3.2017 návštěva v 1.třídě ZŠ Zárečná
Se ZŠ Kostelní, Tachov:
15.12.2017 – návštěva v 1.třídě, prohlídka vánočního jarmarku
Se ZŠ Hornická
21.2.2018- zábavné odpoledne ve škole
Nejuţší spolupráci máme s nejbliţší ZŠ a to v Zárečné ulici. Jejich nabídka nebo naše vzájemně domluvená
spolupráce funguje a to i díky termínům časovým. Pro nás jsou nejlepší ty v dopoledních hodinách.
Snaţíme se dávat školám formou zpětné informace emailem, co nám nabídnutá aktivita přinesla, stále cítíme,
ţe ZŠ má většinou jiný pohled na naše potřeby. V této oblasti bude potřeba více spolu komunikovat, říkat si
názory, navrhnout si vůbec moţnosti, co lze uskutečnit, aby to nebylo nad rámec moţností obou stran.
S DS Panorama, ul. U Penzionu Tachov:
Uskutečněná setkání - Hrajeme si v kaţdém věku
středa 11.10.2017 – vystoupení dětí z motýlků v rámci Dne otevřených dveří DS
pondělí 23.10. 2017 setkání seniorů v MŠ u rybek
úterý 7.11.2017 – 9,30 hod stolní hry v DS – rybky
úterý 28.11.2017 – 9,00 hod předvánoční pečení v DS - krtci
úterý – 19.12.2017 – 10,00 hod vánoční vystoupení - rybky
úterý 27.2.2018 v 9,30 hod. – stolní hry v DS – krtci
pondělí 12.3. 2018 od 9,00hod – velikonoční pečení
úterý 20.3.2018 návštěva seniorů v MŠ – rybičky – velikonoční tvoření s dětmi
středa 11.4.2018 stolní hry – motýlci
středa 16.5.2018 vystoupení ke dni - matek rybičky

Se ZUŠ Tachov:
září 2017 – nábor nových zpěváčků do sboru – p. Brabenec přímo v MŠ
5.6.2018 návštěva ZUŠ
Aktivity nad rámec předškolního vzdělávání ve školním roce 2017-18 jsme plánovali s rozvahou, všech se
neúčastnily všechny děti. Zohledňovali jsme období, věk dětí, kvalitu, přínos.
6. Výsledky kontrol
Kontrola Město Tachov, Dagmar Štanglová, Ing. Anna Mrázková – vnitřní směrnice, nastavení kontrolního
systému – výsledkem je zjištění některých nesrovnalostí, chybějící směrnice – vše k nahlédnutí protokolu
výsledku kontroly
Kontrola VZP ČR – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodrţování ostatních
povinností plátce pojistného – nezjištěny ţádné nedostatky
7.Výsledky hodnocení ČŠI v r. 2017/18
V tomto školním roce neproběhla v MŠ inspekční činnost.
8. Opravy a údržba budov, nákup zařízení
-

výměna osvětlení ve všech třídách
rekonstrukce dětské umývárny a WC, výměna lina v dětské šatně, nová dlaţba a obkladů
v přípravné kuchyňce modré budovy

DDHM - nákup:
nákup UP (učební pomůcky) – díky šablonám jsme pořídili větší mnoţství pomůcek, stavebnic, hraček,
didaktických pomůcek pro děti do jednotlivých tříd
10. Další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání
Hana Novotná

čtenářská pregramotnost
29.5.,1.6.2018 KCV a JŠ Plzeň

Iveta Jeřábková

Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého
jazyka – 23.1.2018 - NIDV Plzeň 6 vyučovacích hod
čtenářská pregramotnost v rozsahu 16 hodin
29.5.,1.6.2018 KCV a JŠ Plzeň
20.02.2018 – psychohygiena ped.pracovníků a stress
management - 8,00-12,30hod – Revis Tachov

Marie Honsigová

čtenářská pregramotnost v rozsahu 16 hodin
24.-25.1.2018 – NIDV Plzeň, 29.5.,1.6.2018 KCV a JŠ
Plzeň

Radka Řasová

čtenářská pregramotnost v rozsahu 16 hodin
24.-25.1.2018 – NIDV Plzeň, 29.5.,1.6.2018 KCV a JŠ Plzeň
Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého
jazyka – 23.1.2018 - NIDV Plzeň 6 vyučovacích hodin
27. 02. 2018, 8.30 - 15.00 Komunikace s rodiči
Plzeň NIDV

Ludmila Leheňová

specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
v rozsahu 24 hodin 6.10.,19.10.,3.11.2017 – KCV a JŠ
Plzeň
20.02.2018 – psychohygiena ped.pracovníků a stress
management - 8,00-12,30hod – Revis Tachov

Pavlína Bendová

specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
v rozsahu 24 hodin 6.10.,19.10.,3.11.2017 – KCV a JŠ
Plzeň

Jitka Podlesná

20.02.2018 – psychohygiena ped.pracovníků a stress
management - 8,00-12,30hod – Revis Tachov
27. 02. 2018, 8.30 - 15.00 Komunikace s rodiči
Plzeň NIDV

Jindra Příkaská

27. 02. 2018, 8.30 - 15.00 Komunikace s rodiči
Plzeň NIDV

Práce s ohroženým dítětem ve věku od 0-10 let – úvod do tématu 10.10.2017 – MAS Zlatá cesta, o.p.s.
Tachov
Z.Haníková, M.Honsigová, R.Řasová, J.Příkaská, H.Novotná, S.Sintová, L.Leheňová, I.Jeřábková,
J.Podlesná, M.Nováková
Beseda s krkavčí matkou - 17.1.2018 KAT Tachov 18,00 – 19,30 hod 250,- Kč hrazeno z FKSP
Z.Haníková, M.Honsigová, R.Řasová, J.Příkaská, H.Novotná, L.Leheňová, I.Jeřábková, J.Podlesná,
M.Nováková
Ve školním roce 2017 -18 jsme se účastnili ve větší míře i díky DVPP z Šablon I velice kvalitních seminářů,
dalších z nabídky NIDV Plzeň a i našeho městského vzdělávacího zařízení Revis Tachov. Při kaţdé poradě
dochází k předávání vědomostí z těchto seminářů, konkrétních námětů, postřehů a vede se bohatá diskuze.
Učitelky si navzájem sdělují, co se jim daří vyuţívat v praxi, podněcuje nás to hledat si materiály, literaturu,
předávat informace rodičovské veřejnosti. Zkvalitňujeme i spolupráci s ostatními zaměstnanci – uklízečkami
a pracovnicemi ŠJ.
V tomto školním roce jsme zajistili praxi v MŠ třem ţákyním ze Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště Horšovský Týn. Jedna z 2.ročníku ji absolvovala 1x za 14 dní po celý školní rok a dvě
ţákyně 1.ročníku ke konci školního roku souvislých 14 dní. Všechny učitelky pověřené vedením praxe
předávaly maximum svých dovedností, zkušeností. Radily, pomáhaly, vedly je k tomu, aby se nebály ptát na
vše, co je z oblasti předškolního vzdělávání a ku prospěchu budoucí profese zajímá.

Školní rok 2017-18 byl ve znamení změn. Nastoupili tři noví zaměstnanci, kteří velice dobře zapadli do
kolektivu, asistentky pedagoga výborně doplňovaly práci učitelek ve třídách, lepší se vzájemná komunikace
stran provozních záleţitostí, vyuţívá se více komunikace formou vzájemných emailů, ve všech třídách
fungují notebooky pro administrativní, třídní a námětovou činnost.
26.4. 2018 jsem potvrdila svoje schopnosti jako stávající ředitelka MŠ proběhnuvším konkurzním řízením a
dnem 1.8.2018 byla jmenována na vedoucí pracovní místo této mateřské školy znovu.
Pro mne jako ředitelku MŠ i člověka byl tento školní rok velice náročný. Vše se zvládlo za silné opory mých
zaměstnanců, z nich i blízkých přátel. Rok byl i ve jménu oslav 40. výročí MŠ. Oslava proběhla pro radost
dětem, rodičům, veřejnosti, a především stávajícím i bývalým zaměstnancům, kteří se spolu s hosty sešli
8.6.2018 v mateřské škole, aby se pobavili při připraveném programu, popovídali, či zavzpomínali a
zaznamenali změny, kterými mateřská škola a lidé kolem ní prošli.

V Tachově 09.10.2018

zpracovala:
Zuzana Haníková
ředitelka MŠ

