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                                                              Část I. 

 

Základní charakteristika mateřské školy 

 

 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Strážek, příspěvková organizace 

Adresa školy: 592 53 Strážek č.27 

Právní forma: příspěvková organizace 

Vedení školy: Mgr. Anna KNOLÍČKOVÁ 

Mateřská škola: Mgr. Petra FRANCOVÁ (vedoucí učitelka) 

                             Eva PIŠÍNOVÁ (učitelka) 

                             Ivana ČERVINKOVÁ, Dis. (učitelka) 

Kontakty: ředitelství ZŠ   566 567 331 

                                   MŠ  733 520 641 

                             Jídelna   604 725 965 

                  e-mail:  zs.strazek@seznam.cz 

Zřizovatel: Městys Strážek 

Adresa: 592 53 Strážek č.13, okres Žďár nad Sázavou 

Kontakt: 566 567 321 

 

Popis zařízení: 

Typ: s celodenní péčí 

Kapacita MŠ: 32 (dvoutřídní) 

Spádové obce:  Meziboří, Jemnice, Habří, Mitrov, Radkov, Zvole, Dolní Rozsíčka 

Věkové složení: 2 – 7 let 

Provozní doba: 6.30 – 15.30 hod 

Podmínky pro provoz: velikost denní místnosti – 89m
2 

                                     počet umyvadel – 7, sprchový kout - 1 

                                     počet WC – 5, 2 pisoáry 

                                     velikost umývárny – 17m
2 

                                     velikost druhé třídy – 33m
2 

Celkový počet přihlášených dětí pro školní rok 2014/2015 k 1.10.2013:  32 

I. třída JEŽCI - 18 dětí, II. třída VČELKY - 14 dětí 

                                                                                                                                                                                           



 3 

Průměrný počet dětí na učitelku k 1.10.2013: 12,8 

Průměrná docházka ve školním roce:  z toho: I. třída JEŽCI - 12,617 tj. 70% 

                                                                         II. třída VČELKY - 11,775 tj. 84% 

Počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: 0 

Počet dětí s odloženou školní docházkou: 1 

Počet dětí s omezenou docházkou (4h/d) ke 30.6.2015: 0 

Počet dětí s omezenou docházkou (5dní v měsíci) ke 30.6.2015: 0 

Počet dětí s docházkou ,,ve zbývající době" ke 30.6. 2015: 0 

Počet dětí zaměstnaných matek: 17 

Počet dětí nezaměstnaných matek: 1 

matek na mateřské nebo rodičovské dovolené: 10 

 

  

 

 

 

 

                                                                Část II. 

 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 
Zaměření mateřské školy 

Mateřská škola pracovala ve dvou třídách podle TVP vycházejících z vlastního 

ŠVP pro předškolní vzdělávání s názvem „BAREVNÝ SVĚT DĚTÍ,“ aneb 

cvičím, zpívám, maluji, na světě se raduji. Našim hlavním cílem je rozvíjet 

osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozené 

výchovy. Podporovat především tvořivost a kreativní myšlení a tím vytvářet 

základnu pro obratné přizpůsobení se novým podmínkám. Umožňovat rozmanité 

a zábavné trávení času. Položit základy celoživotního vzdělávání. Rozvíjet jedince 

ve všech jeho složkách (fyzické, psychické i sociální) a připravit jej na úspěšný a 

radostný vstup do základní školy. V následujícím školním roce dojde k inovaci 

ŠVP novým kolektivem. TVP budou vytvářeny na míru věkovému složení a 

individuálním potřebám dětí. Bude vytvořen IVP pro chlapce se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

a) Projekty, aktivity školy 
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PROJEKT „Předškolák“ pro děti v posledním roce předškolní docházky, který byl 

zaměřen na rozvoj grafomotoriky, čtenářské a předmatematické gramotnosti. 

Předškoláci navštěvovali 1.ročník ZŠ, kde se seznamovali s prostředím školy a s 

učitelkou Mgr. Martinou Saxovou. Návštěvy byly velmi přínosné jak pro děti, tak 

pro pedagogy. Dále od října probíhal vzdělávací program pro děti a jejich rodiče 

pod názvem ,,Edukačně stimulační program pro předškoláky". Tuto nadstandardní 

aktivitu navštěvoval také jeden chlapec z MŠ Dolní Libochová, který nastoupí do 

naší ZŠ.  

 

Každoročně pokračujeme v projektech "Zdravá výživa" a "Nechci bolavé 

zoubky".  Děti si rozšířily vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti zdravého 

životního stylu. Zdravý životní styl podporujeme také pohybovými dovednostmi, 

pravidelně bylo zařazováno cvičení na balančních míčích  a cvičení s overbally v 

obou třídách. Dalšími pokračujícími aktivitami byly: 

„Logopedické chvilky“ , které jsme obohatili o projekt ,,Brousíme si jazýček s 

Emilkou a Emilem". Plně využíváme nových logopedických pomůcek. 

Jedenkrát měsíčně pokračovala také celodopolední akce „Tvoření z hlíny, hmoty a 

těsta“. V letošním roce jsme se nejvíce věnovali tvoření ze slaného těsta.  

 

Akce školy 

 

Adaptační program - možnost rodičů pobývat v MŠ s dítětem, které zahájilo předškolní 

docházku (první týden v září) 

Projekt ,,Nechci bolavé zoubky" - pokračování, pro nově příchozí děti zahájení 

Projekt ,,Zdravá výživa" celý týden od 15.9. 

Předškoláci - pedagogická diagnostika schopností, dovedností, výslovnosti 

  

 

Říjen  

                                                              

„Drakiáda“ zábavní odpoledne s rodiči                                   společně s I. stupněm ZŠ 

opékání špekáčků                                                                                  

Tvořivé dopoledne s těstem 21.10. 

Šel tudy, měl dudy 17.10.   

„Den stromů“ 24.10. 

"Předškoláci ve škole" - výtvarná výchova 

Včelky - pokračování pedagogické diagnostiky 

Ježci - pedagogická diagnostika grafomotorických dovedností, výslovnosti 

Edukačně-stimulační program pro předškoláky 1x za 14 dní 
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Listopad   
Podzimní tvoření s rodiči  11.11.                                                                        

„Uspávání broučků“  dopoledne během pobytu venku 25.11. 

Tvořivé dopoledne s hlínou 20.11.  

Předškoláci ve škole -  matematika 

Edukačně-stimulační program pro předškoláky   1x za 14 dní             

 

Prosinec  

„Beseda se seniory“ vystoupení 30.11. 

„Mikulášská nadílka“  v MŠ   5.12.                                                           

„Vánoční besídka s nadílkou“18.12. 

Divadlo - Tři pohádky na Vánoce 4.12. 

Edukačně-stimulační program pro předškoláky   1x za 14 dní             

 

 

Leden                                                           
Tvořivé dopoledne s hlínou 21.1.  

Předškoláci ve škole - prvouka 

Edukačně-stimulační program pro předškoláky                

 

Únor                                                            
Tvořivé dopoledne s  papírovou hmotou 17.2.                                          

 

 

Březen 

„Dětský karneval“  1.3. 

„Loučení s Morenou“  dopolední vítání jara     20.3.        společně s I. stupněm ZŠ 

Tvořivé dílničky s rodiči v ZŠ na téma ,,Velikonoce"  

Předškoláci ve škole - český jazyk 

Zápis do MŠ 18.3.2015 

 

Duben  
„Den čarodějnic" - děti v masce čarodějnic  30.4. 

Tvořivé dopoledne s  hmotou Fimo 16.4. 

I. stupeň hraje divadlo v AJ pro MŠ ,,Budka v poli" 24.4. 

„Den Země“  22.4. 

 

Květen 

Besídka ke Dni matek  10.5. 

Školní výlet ZOO Jihlava 28.5. 

,,Předškoláci ve škole" - anglický jazyk 15.5. 

Tvořivé dopoledne malování na textil 21.5. 

 

Červen 

Den dětí  1.6. 

Pěší výlet  25.6. 

Prvňáčci čtou v MŠ   26.6.                                    

Rozloučení s předškoláky  29.6. 
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b) Materiální vybavení 

V hodnotě 8000 Kč byly zakoupeny hračky na vánoční nadílku. Hračky v hodnotě 7 000 Kč 

zakoupil Spolek rodičů. Z úplaty se podařilo zakoupit nový prvek na školní zahradu - 

houpadlo Žirafa za 10 000 Kč. 

 

c) Věkové složení třídy 
 

 počet dětí 

do 3 let (narození od 1.9.2011 do 

31.12.2012) 
              3                                             

3leté (narození od 1.9.2010 do 31.8.2011)              11                                                

4leté (narození od 1.9.2009 do 31.8.2010)                6                

5leté (narození od 1.9.2008 do 31.8.2009)              11                

Starší                1                

 

 

 

d) Odklad povinné školní docházky 

 počet dětí    

Odklad povinné školní docházky                               1  

Dodatečný OŠD                               0   

Celkem                               1 

 

 

e) Péče o integrované děti 

Počet dětí Druh postižení (§ 16 Školského 

zákona č. 561/2004 Sb.) 

                          

                          0                              --- 

Celkem              0                              --- 

 

f) Školy v přírodě : 0 

 

g) Úplata za předškolní vzdělávání 

Základní výše úplaty: 150 Kč 

                                                                   

 

                                                                  Část III. 
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Účast v soutěžích 

 Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže "Školka plná dětí", kterou vyhlásila 

Pedagogická fakulta v Hradci Králové.  

 

 

 

                                                                   Část IV. 

a)Výkon státní správy 

 

Rozhodnutí Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve školním 

roce 2014/2015 

  8 

Ukončení docházky dětí   13 

Počet nepřijatých dětí pro šk. rok 

2014/2015 

  0 

 

 

 

 

b) Hospitační a kontrolní činnost 

Při hospitacích nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, výsledky byly 

hodnoceny kladně. V tomto školním roce se nekonala kontrola ČŠI ani kontrola 

KHS.  

 

 

                                                                    Část V.  

Údaje o pracovnících školy 

a) Kvalifikovanost učitelů MŠ ve školním roce 2014/2015 (stav ke 

30.6.2015) 

Vzdělání – nejvyšší dosažené počet učitelů 

Střední pedagogická škola 1 

VŠ – předškolní výchova 0 
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VŠ – speciální pedagogika pro 

učitele, (SpgŠ) 

1 

Jiné (neaprobované) 1 (SZdŠ, vychovatelství) 

 

b) Kvalifikovanost učitelů MŠ ve školním roce 2014/2015 (stav k 

30.6.2015) 

 Počet 

fyzick

ých 

osob 

Přepočte

ný počet 

na 

úvazky 

% 

z celkové

ho počtu 

Kvalifikované  

učitelky 

2 2 75% 

Nekvalifikova

né učitelky 

1 0,516 25% 

 

 

c) Věkové složení všech přepočtených učitelek MŠ 

 

 D

o 

35 

let 

35

-

50 

let 

nad 

50 

let 

Důchodc

i 

celke

m 

 0 2 1 0 3 

 

 

d) Přijatí absolventi SPgŠ, VoŠ pedagogické, Pedagogické fakulty do 

pracovního poměru 

Počet: 0 

 

 

e) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Typ vzdělávání Zúčastněný pracovník, rozsah 

Soukromá střední škola Eva Pišínová 
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pedagogiky a sociálních služeb, 

s.r.o.  v Obratani. Doplnění 

kvalifikace v oboru Předškolní a 

mimoškolní pedagogika - 

dokončení studia. 

 

 

 

Střední škola informatiky a 

cestovního ruchu SČMSD 

Humpolec, s.r.o.  Doplnění 

kvalifikace v oboru Předškolní a 

mimoškolní pedagogika 

(1.ročník) 

Ivana Červinková, Dis. 

 

 

 

                                                    Část VI. 

Změny ve vedení školy 

Od 25. 8. 2015 došlo ke změně vedoucí učitelky mateřské školy. Nově 

nastupujícím pedagogem se stává  Bc. Kateřina Dvořáčková. 

 

       

 

 

                                                   Část VII. 

 

Závěry pro příští školní rok 

 

V příštím školním roce budeme opět pokračovat ve dvou třídách - I. třída 

MYŠKY 17 dětí, II. třída SOVIČKY 14 dětí. Děti se budou vzdělávat podle 

nového ŠVP pro předškolní vzdělávání, ke změně dojde také v jeho názvu. 

Každá třída se bude řídit vlastním TVP a ročním plánem školy. 

Dětem zajistíme různá divadelní představení. Pro děti v posledním roce 

předškolní docházky připravíme projekt „Předškolák“. V rámci tohoto 
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projektu budeme pokračovat v návštěvách 1. ročníku ZŠ. I v letošním školním 

roce nabídneme Edukačně stimulační program pro předškoláky. 

Nahodile zařadíme výtvarné tvoření z keramické hlíny, moduritu, těsta. Nově 

se pokusíme zajistit kurz předplavecké výuky. 

Pro děti a rodiče přichystáme některé společné akce. Budeme se prezentovat 

na veřejnosti: vystoupení pro seniory ve spolupráci s Městysem Strážek, 

vystoupení dětí „Vánoční“ a „Den matek“.   Systematicky se budeme věnovat 

dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem s narušenou 

komunikační schopností. 

 

 

 

25. 8. 2015 
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