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Příloha č.1 - Potravinová pyramida 

 

 

       (Illková, Vašíčková, 2004, s. 19) 
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Příloha č.2 - Výživové normy pro školní stravování 

 

       (vyhláška 107/2005Sb.) 
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Příloha č.3 - Finanční limity na nákup potravin 

 

Věkové skupiny strávníků,    Finanční limity 

hlavní a doplňková jídla    Kč/den/strávník 

1. Strávníci do 6 let  

 snídaně       7,00 až 13,00 

 přesnídávka       6,00 až 9,00 

 oběd        14,00 až 25,00 

 svačina       6,00 až 9,00 

 večeře       12,00 až 19,00 

 Celkem (celodenní)   45,00 až 75,00 

 na nápoje       3,00 až 5,00 

2. Strávníci 7 - 10 let  

 snídaně       9,00 až 15,00 

 přesnídávka     7,00 až 12,00 

 oběd        16,00 až 32,00 

 svačina       6,00 až 10,00 

 večeře       14,00 až 25,00 

 Celkem (celodenní)    52,00 až 94,00 

3. Strávníci 11 - 14 let  

 snídaně       10,00 až 16,00 

 přesnídávka     7,00 až 12,00 

 oběd        19,00 až 34,00 

 svačina       7,00 až 11,00 

 večeře       15,00 až 27,00 

 Celkem (celodenní)   58,00 až 100,00 

4. Strávníci 15 a více let 

 snídaně       11,00 až 17,00 

 přesnídávka     7,00 až 12,00 

 oběd       20,00 až 37,00 

 svačina       7,00 až 11,00 

 večeře       17,00 až 34,00 

 Celkem (celodenní)    62,00 až 111,00 

       (vyhláška 107/2005Sb.)  
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Příloha č.4 - Řízený rozhovor s vedoucí učitelkou Mateřské školy 1 
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Příloha č.5 - Řízený rozhovor s vedoucí učitelkou Mateřské školy 2 
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Příloha č. 6 - Řízený rozhovor s vedoucí učitelkou Mateřské školy 3 
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Příloha č. 7 - Pozorovací arch- Mateřské školy 1 

 

POZOROVACÍ ARCH 

 

Mateřská škola: 1 

Datum: 22.2.2019 

Počet dětí ve třídě: 25 

Aktuální počet dětí ve třídě: 14 

 

 

ČAS ČINNOST MÉ POSTŘEHY 

7:05 - 8:33 Příchod dětí do třídy. 

Spontánní činnost, děti si hrají se 

stavebnicemi a vyžadují po učitelce 

puzzle a magnetickou desku s tvary. 

Většina dětí přichází až po 8 

hodině. Je málo dětí, kvůli 

nemocnosti. Některé děti si 

dodělávají výkresy. 

8:40 - 8:50 Zazpívání dvou písní, pohybová 

aktivita – rušná část (hra na auta), 

rozcvička. 

Otevření okna před cvičením. 

Děti cvičí s bačkorami a i při 

rozcvičce je mají na nohou. 

Rozcvičku začínají vždy ze 

sedu. 

8:50 - 9:17 Osobní hygiena, dopolední svačina, 

k svačině (banán, lupínky 

s mlékem) 

Děti si samy prostřou a jdou si 

v řadě pro tác se svačinou. 

Odnesou si svačinu a čekají 

frontu na nápoj (čaj). Po jídle 

na sebe děti čekají u stolu. 

9:17 - 9:46 Výtvarná činnost- výroba sněženek. 

Kdo to měl hotové - odchází si dělat 

spontánní činnost na koberec. 

Výtvarná výchova je dle mého 

názoru příliš řízená. A děti 

vytváří dle předloh – 

minimální rozvoj kreativity a 

fantazie. 
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9:46 -10:45 Všechny děti si dělají neřízené 

činnosti. Hra na koberci 

s panenkami, autodráhou, 

stavebnice, kostky, malá zoo. 

V tuto chvíli byla malá chvilka 

věnována integrovanému 

chlapci a byly s ním 

prováděny logopedické 

cvičení. (10 minut) 

10:45 - 11:45 Osobní hygiena, příprava na pobyt 

venku, procházka kolem bytových 

domů. Pobyt na zahradě 

Trasa procházky byla pro děti 

stereotypní a nebyla 

prokládána žádnými 

pohybovými chvilkami nebo 

hrami. Pobytu na zahradě bylo 

věnováno posledních 15 

minut. 

12:00 - 12:30 Osobní hygiena, oběd (polévka 

s nudličkami, rizoto s červenou 

řepou, čaj) 

Děti si prostřely a usedly na 

svá místa. Byla jim nalita 

polévka. Tuto polévku skoro 

všechny děti snědly. Poté si 

děti odnesly prázdný talíř a 

přinesly si hlavní chod. Čtyři 

děti si šly přidat a jedno dítě 

vůbec nechtělo jíst. 

12:30 - 13:03 Osobní hygiena, čištění zubů, 

převlékání do pyžama, uložení na 

lůžko (odpočívání / spánek). 

Po obědě šlo 8 dětí domů a na 

spaní zbylo 6 dětí, proto do 

této třídy přešlo 9 

zůstávajících děti i z vedlejší 

třídy. Byla dětem přečtena 

pohádka a usnulo 12 dětí z 15. 

13:03  První děti odchází si hrát ke 

stolečkům 

Odešly 3 děti a ostatní spí. 

14:13 - 14:30 Probouzení dětí a oblékání  Děti se navzájem respektovaly 

a všechny činnosti prováděly 

v tichosti. 
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14:30 - 14:50 Budí se poslední dítě, provádí se 

osobní hygiena, odpolední svačina 

(chléb s luštěninovou pomazánkou 

a ředkvičkou, čaj) děti postupně 

odchází domů 

Lůžka po spaní uklízí paní 

uklízečka. Pomazánka 

chutnala 11 dětem z 15. Dvě 

děti si přidaly. 

14:50 - 15:21 Spontánní činnost, děti si hrají na 

koberci a postupně odchází domů.  

Děti zůstaly v jedné třídě. 

Poslední dítě odchází v 15:21 

domů. 

 

Reflexe 

 Pohybové aktivity v tento den mi přišly nedostačující. Do pohybové činnosti bych 

zařadila více her nebo cvičení pro rozvoj nových dovedností a relaxaci. Děti měly 

omezené možnosti pohybu. Po třídě se mohly pohybovat pouze pomalu z bezpečnostních 

důvodů a u spontánních činností volily spíše sedavé hry. 

 U svačiny mě překvapil zavedený systém, který děti dodržovaly. Děti, které šly 

čekat frontu na jídlo stály podél zdi, aby nestály v cestě dětem, které si jídlo již odnášely. 

S jídlem a s hrníčky se pohybovaly pomalu. Většina dětí celou svačinu snědla a banán 

odmítly 3 děti. 

 U výtvarné činnosti mi přijde škoda potlačení dětské kreativity. Děti měly přesný 

návod, jak sněženky tvořit. Včetně počtu květů. Překvapilo mě, že spousta dětí volila 

kreslení v neřízené spontánní činnosti. Myslím si, že to je z toho důvodu, že v tuto chvíli 

si mohly kreslit plně dle svých představ. 

 Z pobytu venku jsem byla nemile překvapena, kdy děti chodily kolem bytových 

domů. Jak jsem již psala, blízko mateřské školy je k dispozici krásný lesopark, kde děti 

mají více možností k pohybu. Když děti obešly celý blok, vrátily se na zahradu, kde jsem 

byla zaskočena jednáním paní učitelky. V případě, kdy dítě hodilo klackem nebo vylezlo 

na místo, které nebylo povolené, učitelka ho napomenula a postavila za trest do rohu 

zahrady, kde mělo zakázáno vykonávat jakoukoli činnost, až do odvolání. Tento trest 

trval v rozmezí od 5 do 10 minut.  

  11:45 se děti vracely do mateřské školy, kde se převlékly, umyly si ruce 

a posadily se ke stolům, kde jim byla společně nandána polévka. Tato polévka s nudlemi 
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je u dětí oblíbená a většina dětí polévku snědla. Pro hlavní chod si chodily k okénku a 

tvořily frontu stejným způsobem jako u svačiny. Hlavním chodem bylo rizoto s červenou 

řepou, které jedno dítě zcela odmítlo jíst. Učitelka se snažila dítě motivovat, ale nenutila 

ho. Ostatní děti si jídlo chválily a čtyři děti si dokonce šly přidat. 

  Po jídle si všechny děti šly vyčistit zuby a některé odcházely domů. Před spaním 

paní učitelka řádně vyvětrala místnost. Pro nízký počet dětí se třídy spojily a na lůžko si 

šlo lehnou 15 dětí. Byla jim přečtena pohádka a 12 dětí usnulo. Překvapilo mě, že usnulo 

tolik dětí. Myslím si, že jsou na to zvyklé a odpočinek na lůžku je pro ně prospěšný. Po 

30 minutách vstalo první dítě a v tichosti odešlo si hrát se stavebnicí ke stolu. Ve 14:30 

se probudilo poslední dítě, převléklo se a všichni společně šly na svačinu.  

 K svačině děti měly chléb s luštěninovou pomazánkou a s ředkvičkami. Čtyřem 

dětem pomazánka nechutnala a snědly pouze ředkvičky. Ostatní děti si pochutnávaly a 

dvě si chléb přidaly. Během svačiny už odcházely některé děti domů. Při odpoledních 

neřízených činností si děti postavily dráhu a hrály si s ní. Dvě děvčata si udělaly 

kadeřnictví a dělaly si účesy. Do neřízené činnosti paní učitelka nezasahovala. V 15:21 

odešlo poslední dítě domů. 
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Příloha č. 8 - Souhrn pozorovacích archů Mateřské školy 1 

 

Mateřská škola 1 

Je každý den v mateřské škole podáváno ovoce nebo zelenina? 

Datum Ano/ne Poznámky 

11.2 ANO Paprika, okurka 

20.2 ANO Jablko. rajče 

22.2 ANO Banán 

25.2 ANO Rajčata, strouhaná mrkev 

28.2 ANO Hroznové víno 

6.3  ANO Hruška 

8.3 ANO Okurka 

Mají děti přístup k nápojům po celý den? 

Datum Ano/ne Poznámky 

11.2 ANO Sirup 

20.2 NE - 

22.2 ANO Slazený čaj 

25.2 NE - 

28.2 NE  

6.3  ANO Voda 

8.3 ANO Sirup 

Jsou realizovány řízené pohybové aktivity každý den? 

Datum Ano/ne Poznámky 

11.2 ANO Během ranních činností - 10 min, rušná část, rozcvička 

20.2 ANO 30 min. řízené pohybové aktivity 

22.2 ANO Během ranních činností - 10 min, rušná část, rozcvička 

25.2 NE Cesta do divadla 

28.2 ANO Během ranních činností - 15 min 

6.3  ANO 30 min řízené pohybové činnosti 

8.3 ANO Během ranních činností - 10 min 
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Byl organizován pobyt venku? 

Datum Ano/ne Poznámky 

11.2 ANO 30 min- procházka kolem bytových domů 

20.2 NE Nepříznivé počasí 

22.2 ANO 1 hod. – procházka kolem bytových domů, zahrada 

25.2 ANO Cesta do divadla 

28.2 ANO 1 hod 30 min- procházka do lesoparku 

6.3  ANO 1 hod 15 min- pobyt na zahradě 

8.3 ANO 40 min- procházka kolem bytových domů 

 

Jak probíhal odpočinek po obědě? 

Datum Poznámky 

11.2 Čištění zubů, převlékání do pyžama, usnulo 10 dětí ze 14, všichni odpočívali. 

20.2 Čištění zubů, převlékání do pyžama, usnulo 9 dětí ze 12, všichni odpočívali. 

22.2 Čištění zubů, převlékání do pyžama, usnulo 12 dětí ze 15, všichni odpočívali. 

25.2 Čištění zubů, převlékání do pyžama, usnulo 8 dětí ze 13, všichni odpočívali. 

28.2 Čištění zubů, převlékání do pyžama, usnulo 10 dětí ze 13, všichni odpočívali. 

6.3  Čištění zubů, převlékání do pyžama, usnulo 12 dětí ze 12, všichni spí. 

8.3 Čištění zubů, převlékání do pyžama, usnulo 9 dětí ze 13, všichni odpočívali. 
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Příloha č.9 - Pozorovací arch- Mateřské školy 2 

 

POZOROVACÍ ARCH 

 

Mateřská škola: 2 

Datum: 15.2.2019 

Počet dětí ve třídě: 25 

Aktuální počet dětí ve třídě: 21 

 

 

ČAS ČINNOST MÉ POSTŘEHY 

6:15 - 7:00 Děti se scházejí v jedné třídě a 

v 7:00 se rozcházejí do kmenových 

tříd. 

V tuto dobu si společně hrály 

děti všech věkových kategorií. 

- Navlékání korálků, 

stavění autodráh, malá 

kuchyňka.  

7:00 - 8:30 Děti ve svých kmenových třídách 

provozují volnou činnost.  

Malé děti běhají po třídě a 

nedbají pokynů paní učitelky 

(úraz – spálení čela o koberec). 

- hra s auty a knihami 

- 8:15 učitelka pouští 

hudbu a děti spontánně 

tancují 

8:30 - 8:46 Osobní hygiena a dopolední 

svačina, k svačině (chléb s rybí 

pomazánkou, slazený čaj). 

Svačina nebyla doplněna 

žádným ovocem ani zeleninou. 

Děti měly možnost si chléb 

namazat samy, a nebo si vzít 

chléb namazaný. Většina dětí 

volila možnost si chléb 

namazat sama.  
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8:46 - 9:34 Řízená činnost – konverzace 

v kruhu o knihách, říkání básničky 

a krátký řízený tanec při hudbě 

(nácvik besídky). 

Děti básničku opakovaly 

třikrát společně a poté si jí 

zkoušel každý sám. O knihách 

si povídaly, protože je 

v následujících dnech čekala 

návštěva knihovny. 

9:34 -11:15 Převlékání, pobyt venku.  Pobyt venku probíhal 

v prostorách zahrady, kde děti 

volně pobíhaly a využívaly 

pomůcek a věcí na zahradě.  

11:15 - 12:00 Přesun do budovy, osobní hygiena 

a oběd (Zeleninová polévka 

s bulgurem, hovězí na slanině 

s rýží, čaj, sirup) 

Celou polévku snědlo 12 dětí, 

u zbylých 9 neměla polévka 

úspěch. 3 děti si u hlavního 

chodu nechaly nandat pouze 

rýži. 

12:00 - 13:30 Některé děti odchází domů. Osobní 

hygiena, převlékání do pyžama, 

čištění zubů, přesun do ložnice a 

spánek. 

Ložnice byla před spaním 

řádně vyvětrána. Poté byla 

dětem předčtena pohádka a 

puštěna relaxační hudba, 

usnulo 14 dětí z 21. 

13:30 - 14:00 Probouzení dětí, odpolední svačina 

(veka s máslem a se sýrem, čaj). 

Veku snědly všechny děti a 

během svačiny odešly domů 

dvě děti.  

14:00 - 15:53 Volná činnost Děti si hrály převážně v dětské 

kuchyňce a v kadeřnictví. Dvě 

děti si po učitelce vyžádaly 

pastelky a papír. 15:53 odchází 

poslední dítě 
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Reflexe 

 Kladně bych hodnotila vytváření vztahů k hudbě a tanci, ovšem tyto aktivity mi 

nepřijdou dostačující, před tancem nebyly děti řádně protaženy. Do pohybové činnosti 

bych zařadila více aktivit. Vzhledem k tomu, že v této třídě jsou nejmladší děti je zde 

nejvyšší výskyt drobných zranění. I přesto, že paní učitelky neustále opakovaly pravidla 

třídy a upozorňovaly na bezpečný pohyb ve třídě, tak děti na tyto pravidla zapomínaly.  

 U svačiny jsem byla příjemně překvapená jakým způsobem se děti samy 

obsluhovaly v podobě namazání chleba. Ovšem na druhou stranu jsem byla lehce 

zklamána slazenými nápoji a nedostatkem ovoce a zeleniny. 

 Během komunikačního kruhu si děti povídaly o knihách, jak s nimi zacházet. 

Každé dítě si předchozí den přineslo svou oblíbenou knihu z domova, kterou si v kruhu 

společně prohlédly. Následoval nacvičený tanec, který byl připraven na besídku. 

 Z pobytu venku jsem byla mile překvapena, děti mají k dispozici opravdu rozsáhlé 

prostory. V pohybu nebyli nijak omezovány. Většinu času vyběhávali malý kopec, který 

je situován v rohu zahrady. Pobyt venku trval okolo 45 minut, poté se děti přesunuly do 

budovy mateřské školy, kde se svlékly, provedly hygienu a šly ke stolu obědvat. Devíti 

dětem polévka nechutnala, někteří polévku pouze ochutnaly. U hlavního chodu 3 děti 

odmítly jíst omáčku s masem, tudíž dostaly pouze suchou rýži. Po celý den měly děti 

k dispozici sirup a k pokrmům i slazený čaj. Po obědě odešlo domů dvanáct dětí. 

 Před odpočinkem se děti převlékly do pyžama a vyčistily si zuby. Do jedné 

ložnice přišly děti ze dvou tříd. To znamená že na lůžku bylo 21 dětí. Uložily se do 

postýlek v řádně vyvětrané ložnici, vyslechly si pohádku a poslouchaly relaxační hudbu, 

u které usnulo 14 dětí. 

 Mezi 13:30 a 14:00 se děti probouzely a odcházely na svačinu, ke které měly veku 

s máslem a sýrem. Všechny děti svačinu snědly a odcházely si hrát na koberec nebo do 

dětské kuchyňky. Postupně si pro děti přicházeli rodiče a odváděli je domů. 

 Celý den bych zhodnotila kladně po stránce volného pohybu na zahradě 

a kvalitního odpočinku. Osobně bych přidala více pohybových aktivit a zařadila 

minimálně jeden kus čerstvé zeleniny nebo ovoce, ovšem vím, že toto opatření je v režii 

kuchyně a nikoli paní učitelky. 
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Příloha č.10 - Souhrn pozorovacích archů Mateřské školy 2 

 

Mateřská škola 2 

Je každý den v mateřské škole podáváno ovoce nebo zelenina? 

Datum Ano/ne Poznámky 

13.2 ANO Strouhaná mrkev 

15.2 NE - 

19.2 ANO Jablko 

27.2 ANO Okurka 

1.3 NE - 

4.3  ANO Rajčata 

11.3 ANO Hroznové víno 

Mají děti přístup k nápojům po celý den? 

Datum Ano/ne Poznámky 

13.2 ANO Sirup 

15.2 ANO Sirup 

19.2 ANO Slazený čaj 

27.2 ANO Sirup 

1.3 ANO Slazený čaj 

4.3  ANO Slazený čaj 

11.3 ANO Sirup 

Jsou realizovány řízené pohybové aktivity každý den? 

Datum Ano/ne Poznámky 

13.2 ANO 30 min -  rušná část, rozcvička, pohybové hry  

15.2 ANO Během ranních činností- 10 minut. Tanec s hudbou 

19.2 ANO 30 min. - rušná část, rozcvička, pohybové hry 

27.2 ANO Během ranních činností- 5 minut. Říkanka s pohybem 

1.3 ANO Během ranních činností - 10 minut. Tanec při hudbě 

4.3  ANO 30 min -  rušná část, rozcvička, pohybové hry 

11.3 ANO Během ranních činností - 5 minut. Říkanka s pohybem 
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Byl organizován pobyt venku? 

Datum Ano/ne Poznámky 

13.2 ANO 1 hod 15 min – pobyt na zahradě 

15.2 ANO 45 minut – pobyt na zahradě 

19.2 ANO 1 hod– pobyt na zahradě 

27.2 ANO 1 hod 10 min – pobyt na zahradě 

1.3 ANO 1 hod 30 min – pobyt na zahradě 

4.3  NE Nepříznivé počasí 

11.3 ANO 50 min – pobyt na zahradě 

 

Jak probíhal odpočinek po obědě? 

Datum Poznámky 

13.2 Čištění zubů, převlékání do pyžama, usnulo 16 dětí z 20, všichni odpočívali. 

15.2 Čištění zubů, převlékání do pyžama, usnulo 14 dětí z 21 , všichni odpočívali. 

19.2 Čištění zubů, převlékání do pyžama, usnulo 11  dětí z 18, všichni odpočívali. 

27.2 Čištění zubů, převlékání do pyžama, usnulo 13 dětí ze 18, všichni odpočívali. 

1.3 Čištění zubů, převlékání do pyžama, usnulo 10 dětí z 21, všichni odpočívali. 

4.3  Čištění zubů, převlékání do pyžama, usnulo 15 dětí z 22, všichni spí. 

11.3 Čištění zubů, převlékání do pyžama, usnulo 11 dětí ze 17, všichni odpočívali. 
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Příloha č.11 - Pozorovací arch- Mateřské školy 3 

 

POZOROVACÍ ARCH 

 

Mateřská škola: 3 

Datum: 15.3.2019 

Počet dětí ve třídě: 25 

Aktuální počet dětí ve třídě: 20 

 

 

ČAS ČINNOST MÉ POSTŘEHY 

6:45 - 8:00 Příchod dětí do mateřské školy, 

volná hra. 

Děti měly ráno připravené 

dřevěné pexeso, malou ZOO a 

autodráhu. Děvčata si hrála 

především v kadeřnictví. 

8:00 - 8:10 Ranní kruh, povídání o zaměstnání, 

opakování básní, příprava na zápis 

do školy. 

Děti se učily básně, které 

napsala sama paní učitelka 

Nejprve je opakovaly společně, 

a poté každý sám. Překvapilo 

mě, že si děti zapamatovaly 

básně takového rozsahu. 

8:10 - 8:55 Převlékání dětí do cvičebního úboru, 

řízená pohybová aktivita (rušná část 

se švihadly a obručemi, rozcvička na 

overballech, gymnastika, relaxace). 

Všechny děti jsou fyzicky 

zdatné, paní učitelka dávala 

pouze pokyny, podle kterých 

děti cvičily. Některé cviky mi 

přišly fyzicky náročné, ale 

většina dětí je zvládla bez 

obtíží. Po cvičení si děti vždy 

hrály na hasiče, což 

představovalo se rychle 

převléknout zpět do oblečení. 
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8:55 - 9:15 Svačina (rohlík se salámovou pěnou, 

mrkev a čaj) 

U stravování kladně hodnotím 

spolupráci všech dětí. Starší 

děti obcházely s konvicemi 

mladší děti a obsluhovaly je. 

V případě, že dítě nápoj vylilo, 

situaci samy vyřešily. Většina 

dětí snědla svačinu celou. 

V případě, že dítě dojedlo, 

vzalo si knížku ke stolečku a 

počkalo na své kamarády. 

9:15 - 10:17 Volná hra a výtvarná výchova Děti se rozdělily na 3 skupiny, 

přičemž jedna skupina 

vytvářela jarní květy 

z krepového papíru a zbylé dvě 

si hrály se stavebnicemi. Starší 

děti byly opět nápomocny 

dětem mladším. 

10:17 - 11:15 Příprava na pobyt venku a pobyt na 

zahradě 

Oblékání dětí zabralo zhruba 

10 minut, poté se děti 

přesunuly na rozlehlou 

zahradu. Na zahradě se sešly 

děti ze všech tříd, což 

způsobilo drobný chaos. Děti se 

prostřídaly na lanovém centru a 

využívaly dopravního hřiště. 

Navzdory zhoršujícímu se 

počasí se všichni předčasně 

odebrali do budovy mateřské 

školy. 
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11:15 - 11:45 Převlékání, hygiena a volná hra Děti nemusely být 

upozorňovány na hygienu a 

samy si šly umýt ruce. 

11:45 - 12:15 Oběd (Frankfurtská polévka 

s párkem, vepřové maso s mrkví a 

bramborem, čaj) 

Při nandávání jídel měly děti 

možnost si zvolit velikost 

porce. Polévka měla u dětí 

velký úspěch. U hlavního 

chodu poměrně dost dětí 

vybíralo dušenou mrkev. 

12:15 - 14:30 Čištění zubů. Starší děti odchází do 

jiných tříd, mladší děti se převlékají 

do pyžama a odchází na lůžko. 

Starší děti ve třídě 

vypracovávají pracovní listy a 

poté mají klidovou činnost na 

koberci, stavění stavebnic a 

před matematické cvičení 

(barevné kostky). Mladší děti 

ze tří tříd přecházejí do jedné a 

ukládají se na lůžko. Usnulo 14 

dětí ze 17. 

14:30 - 14:45 Probouzení dětí a svačina 

(Tvaroháček, hroznové víno, čaj) 

Většina děti po svačině 

odcházela domů. 

14:45 - 16:38 Volná hra, postupné odcházení dětí Všechny děti z celé mateřské 

školy se sloučily do dvou tříd, 

kde prováděly volnou činnost. 

Kluci se předháněli v postavení 

nejvyšší věže a děvčata 

navlékala korálky. V 16:38 

odchází poslední dítě. 
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Reflexe 

 U této mateřské školy bych vyzdvihla velké množství kvalitních pohybových 

aktivit. Děti jsou velmi fyzicky zdatné a to i z důvodu, že většina dětí navštěvuje i kroužek 

gymnastiky, který vede paní učitelka. Děti cvičí s obručemi, overbally, švihadly a šátky.  

 Líbí se mi také spolupráce dětí, která probíhá především u stravování a oblékání. 

Děti dokáží samy řešit drobné problémy, které se naskytnout. V případě, že si neví rady, 

poprosí o pomoc nejprve svého kamaráda a poté až paní učitelku. Vzhledem k tomu, že 

děti si mohou zvolit velikost porce, nenechávají přebytečné zbytky jídla. Z pozorování 

však musím usoudit, že těmto dětem v mateřské škole chutná a rádi si i přidávají. 

 Z pobytu venku jsem byla lehce v rozpacích. I přesto, že zahrada je opravdu 

rozsáhlá a členěná na několik častí, dětí mi na ní přišlo opravdu hodně. Paní učitelky 

v tom měly systém, který to utvářel přehlednější. Na zahradě mají opravdu velké 

sportovní vyžití a nejsou nijak omezovány. Na procházky v této mateřské škole se 

provádí pouze minimálně a to z důvodu umístění mateřské školy.  

 Nedostatek shledávám ve způsobu odpočinku. Myslím si, že odpočinek na lůžku 

by byl prospěšný pro děti všech věkových kategorií i vzhledem ke sportovnímu vyžití 

přes dopoledne.  

 Myslím si, že mateřská škola se snaží podporovat zdraví dětí zejména z hlediska 

pohybové aktivity. Také kladně hodnotím dostatek ovoce a zeleniny, který byl každý den 

během mého pozorování. 
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Příloha č.12 - Souhrn pozorovacích archů Mateřské školy 3 

 

Mateřská škola 3 

Je každý den v mateřské škole podáváno ovoce nebo zelenina? 

Datum Ano/ne Poznámky 

12.2 ANO Banán, okurka  

18.2 ANO Paprika, jablko 

26.2 ANO Okurka, rajčata 

28.2 ANO Jablko, pomeranč 

5.3 ANO Pomeranč, rajče 

7.3 ANO Hroznové víno 

15.3 ANO Mrkev, hroznové víno 

Mají děti přístup k nápojům po celý den? 

Datum Ano/ne Poznámky 

12.2 ANO Vodu, slazený čaj 

18.2 ANO Sirup 

26.2 ANO Slazený čaj 

28.2 ANO Sirup 

5.3 ANO Vodu, sirup 

7.3 ANO Slazený čaj 

15.3 ANO Slazený čaj 

Jsou realizovány řízené pohybové aktivity každý den? 

Datum Ano/ne Poznámky 

12.2 ANO 45 min. pohybové činnosti 

18.2 ANO 35 min. pohybové činnosti 

26.2 ANO 20 min. pohybové činnosti 

28.2 ANO 30 min. pohybové činnosti 

5.3 ANO 30 min. pohybové činnosti 

7.3 ANO 28 min. pohybové činnosti 

15.3 ANO 45 min. pohybové činnosti 
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Byl organizován pobyt venku? 

Datum Ano/ne Poznámky 

12.2 ANO 1 hod - pobyt na zahradě 

18.2 ANO 1 hod 30 min - pobyt na zahradě 

26.2 ANO 1 hod 45 min - pobyt na zahradě 

28.2 ANO Cesta do knihovny 

5.3 ANO 50 min - pobyt na zahradě 

7.3 ANO 1 hod 20 min - pobyt na zahradě 

15.3 ANO 45 min - pobyt na zahradě 

 

 

Jak probíhal odpočinek po obědě? 

Datum Poznámky 

12.2 Předškoláci- odděleně (plní pracovní listy), malých dětí spí 8 ze 13 

18.2 Předškoláci- odděleně (plní pracovní listy), malých dětí spí 10 ze 16 

26.2 Předškoláci- odděleně (plní pracovní listy), malých dětí spí 7 ze 15 

28.2 Předškoláci- odděleně (plní pracovní listy), malých dětí spí 11 ze 13 

5.3 Předškoláci- odděleně (plní pracovní listy), malých dětí spí 12 ze 12 

7.3 Předškoláci- odděleně (plní pracovní listy), malých dětí spí 9 ze 16 

15.3 Předškoláci- odděleně (plní pracovní listy), malých dětí spí 14 ze 17 
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Příloha č.13 - Seznam alergenů
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Příloha č.14 - Bilance spotřebního koše Mateřské školy 1 
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Příloha č.15 - Jídelní lístek Mateřské školy 1 

Jídelníček na týden 25. - 29. 3. 2019 

 

Pondělí 25. 3.  

svačinka: Pečivo, rama, džem, mléko, čaj (A: 01a,07) 

polévka: Z vaječné jíšky (A: 01a,03,09) 

oběd:  Treska na olivovém oleji, dušená rýže, čaj (A: 04) 

svačinka: Pečivo, plátkový sýr, banán, mléko, čaj (A: 01a,07) 

 

Úterý 26. 3.  

svačinka:  Chléb, rama, strouhaná mrkev, mléko, čaj (A: 01a,01b,07) 

polévka:  Kmínová (A: 01a,03,09) 

oběd:  Vepřové nudličky po srbsku, těstoviny, voda (A: 01a) 

svačinka: Cereálie, mléko, čaj (A: 01a,03,07,08) 

 

Středa 27. 3.  

svačinka: Chléb, rama, šunkový salám, zelenina, čaj (A: 01a,01b) 

polévka:   Zeleninový vývar s drobením (A: 01a,03,09) 

oběd: Sekaná, bramborová kaše, okurka, šťáva (A: 01a,03,07) 

svačinka: Celozrnný chlebíček, tvaroh s pažitkou, zelenina, čaj (A: 01a,01b,07) 

 

Čtvrtek 28. 3.  

svačinka: Bublanina s jahodami, mléko, čaj (A: 01a,03,07) 

polévka:  Hovězí vývar, smažený hrášek (A: 01a,03,09) 

oběd: Hovězí vařené, koprová omáčka, houskový knedlík, čaj (A: 01a,03,07) 

svačinka: Chléb, vajíčková pomazánka, jablko, mléko, čaj (A: 01a,01b,03,07) 

 

Pátek 29. 3.  

svačinka: Chléb, paštiková pomazánka, jablko, čaj (A: 01a,01b) 

polévka: Čočková (A: 01a,09) 

oběd:  Žemlovka s jablky a tvarohem, čaj (A: 01a,03,07) 

svačinka: Obložený chlebíček, zelenina, mléko, čaj (A: 01a,07) 
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Příloha č.16 - Jídelní lístek Mateřské školy 1 

Jídelníček na týden 1. - 5. 4. 2019 

 

Pondělí 1. 4.  

svačinka: Pečivo, pomazánkové máslo, mléko, čaj (A: 01a,07) 

polévka: Vločková (A: 01d,09) 

oběd:  Těstoviny s kuřecím masem a zeleninou, čaj (A: 01a,06) 

svačinka: Pečivo, šlehaný tvaroh, čaj (A: 01a,07) 

 

Úterý 2. 4. 

svačinka:  Chléb, rybí pomazánka, jablko, čaj (A: 01a,01b,04) 

polévka:  Rajská s těstovinou (A: 01a) 

oběd:  Přírodní mletý řízek z krůtího masa, brambor, obloha (A: 03) 

svačinka: Chléb, pomazánka z červené čočky, zelenina, mléko, čaj (A: 01a,01b,03) 

 

Středa 3. 4.  

svačinka: Chléb, rama, šunkový salám, zelenina, čaj (A: 01a,01b) 

polévka:   Hovězí vývar s rýží a hráškem (A: 09) 

oběd: Hovězí na česneku, bramborový knedlík, špenát, čaj (A: 01a,03) 

svačinka: Zapečený toast se sýrem, jablko, mléko, čaj (A: 01a,07) 

 

Čtvrtek 4. 4.  

svačinka: Vánočka, kakao, čaj (A: 01a,03,07,08) 

polévka:  Kroupová (A: 01a,09) 

oběd: Debrecínský guláš, dušená rýže, voda (A: 01a) 

svačinka: Chléb, rama, plátkový sýr, zelenina, mléko, čaj (A: 01a,01b,07) 

 

Pátek 5. 4.  

svačinka: Pečivo, budapešťská pomazánka, jablko, čaj (A: 01a,07) 

polévka: Luštěninová (A: 09) 

oběd:  Zapečené těstoviny, okurka, čaj (A: 01a,03,07) 

svačinka: Pečivo, rama, džem, mléko, čaj (A: 01a,07) 
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Příloha č.17 - Jídelní lístek Mateřské školy 1 

Jídelníček na týden 8. - 12. 4. 2019 

 

Pondělí 8. 4.  

svačinka: Pečivo, rama, džem, mléko, čaj (A: 01a,07) 

polévka: Květáková (A: 01a,03) 

oběd:  Rizoto z kuřecího masa, sýr, červená řepa, čaj  

svačinka: Pečivo, ovocný tvaroh, banán, mléko, čaj (A: 01a,07) 

 

Úterý 9. 4.  

svačinka:  Kukuřičné lupínky, bílý jogurt, ovoce, čaj (A: 01a,07) 

polévka:  Bramborová (A: 01a,09) 

oběd:  Rybí filet na másle, brambor, zelenina, čaj (A: 04) 

svačinka: Chléb, máslo, strouhaná mrkev, mléko, čaj (A: 01a,01b,07) 

 

Středa 10. 4.  

svačinka: Chléb, rama, šunkový salám, jablko, čaj (A: 01a,01b) 

polévka:   Kuřecí vývar s nudlemi (A: 01a,09) 

oběd: Segedínský guláš, houskový knedlík, voda (A: 01a,03,07) 

svačinka: Croissant, mléko, čaj (A: 01a,03,07,08) 

 

Čtvrtek 11. 4.  

svačinka: Chléb, játrová pomazánka, zelenina, čaj (A: 01a,01b) 

polévka:  Zeleninový vývar, krupicové nočky (A: 01a,03,09) 

oběd: Hrachová kaše, vařené vejce, okurka, šťáva (A: 01a,01b) 

svačinka: Chléb, rama, plátkový sýr, jablko, mléko, čaj (A: 01a,01b,07) 

 

Pátek 12. 4.  

svačinka: Vločková kaše s parádou, čaj (A: 01d,07) 

polévka: Frankfurtská (A: 01a,07) 

oběd:  Kuře na zelenině, těstoviny, voda (A: 01a) 

svačinka: Chléb, pomazánkové máslo, jablko, mléko, čaj (A: 01a,01b,07) 
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Příloha č.18 - Bilance spotřebního koše Mateřské školy 2   
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Příloha č.19 - Jídelní lístek Mateřské školy 2
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Příloha č.20 - Jídelní lístek Mateřské školy2 
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Příloha č.21 - Jídelní lístek Mateřské školy 2
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Příloha č.22 - Bilance spotřebního koše Mateřské školy 3  
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Příloha č.23 - Jídelní lístek mateřské školy 3 
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Příloha č.24 - Jídelní lístek Mateřské školy 3 
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Příloha č.25 - Jídelní lístek Mateřské školy 3

 

 


