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                                                              Část I. 

Základní charakteristika mateřské školy 

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

Adresa školy: Strážek č. 27, 592 53 

Právní forma: příspěvková organizace 

Vedení školy: Mgr. Anna KNOFLÍČKOVÁ 

Mateřská škola: Bc. Kateřina DVOŘÁČKOVÁ (vedoucí učitelka) 

                          Eva PIŠÍNOVÁ (učitelka), Věra MATOUŠKOVÁ a Barbora ČECHOVÁ (zástup) 

     Mgr. Božena SUCHÁNKOVÁ (učitelka) 

   Vendula DOBEŠOVÁ (školní asistent) 

     Blanka HORKÁ (paní uklízečka MŠ) 

Kontakty:  

 ředitelství ZŠ -  731 107 933 

 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 MŠ: 

Typ: s celodenní péčí 

Kapacita MŠ: 32 dětí, 2 třídy – I. MYŠKY, 18 dětí různého věku 

        II. SOVIČKY, 14 dětí různého věku  

V II. třídě SOVIČKY dochází k plnění povinného předškolního vzdělávání. 

 V květnu 2019 dochází k navýšení kapacity na 39 dětí. Kapacita umožněna v I. třídě z 18 na 

25 dětí různého věku. 

Věkové složení dětí v MŠ: 2 – (6) 7 let 

Provozní doba MŠ: 6.30 – 15.30 hod 

Podmínky pro provoz:  

 velikost I. třídy ,,Myšky“ – 89m
2 

 velikost II. třídy ,,Sovičky“ – 33m
2 

mailto:zs.strazek@seznam.cz
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 velikost umývárny – 17m
2
 

 počet umyvadel 7, sprchový kout 1 

 počet WC 5, pisoáry 2 

 Složení dětí pro školní rok 2018/ 2019: 

Celkový počet přihlášených dětí pro školní rok 2018/ 2019 k 1. 9. 2018 - 33 dětí.  

Bylo požádáno KHS o udělení výjimky z maximálního povoleného počtu v MŠ pro 

školní rok 2018/ 2019 o 1 dítě. 

I. třída MYŠKY - 19 dětí  - navýšení o 1 

II. třída SOVIČKY - 14 dětí 

Od května 2019 dochází po konzultaci se zřizovatelem a KHS k navýšení maximální 

možné kapacity MŠ na 39 dětí. Z tohoto důvodů dochází k dodatečnému zápisu v květnu 

2019. V třídě MYŠKY dochází k zvýšení počtu na 20 dětí pro školní rok 2018/ 2019.  

                                                                                                                                                                                           

Průměrný počet dětí na učitelku k 1. 10. 2018: 10, 248 

Průměrná docházka ve školním roce k 30. 6. 2019 z toho: 

 I. třída MYŠKY – 12, 008 tj. 63,2 % 

 II. třída SOVIČKY – 10, 917 tj. 77,98%  

Provoz MŠ zajištěn v měsíci červenec 2019. 

 přihlášeno 13 dětí. 

 otevřena I. třída MYŠKY 

 (omezený provoz – prvních 14 pracovních dní během hlavních prázdnin, nabídnuta 

provozní doba okolním mateřským školám dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů – žádná okolní MŠ možnost nevyužila). Zbývající dny po dobu 

hlavních prázdnin byl provoz MŠ po konzultaci se zřizovatel přerušen z technických a 

organizačních důvodů. 

Počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: 0 

 0 dítě, z toho 0 dívek 

Počet dětí s mimořádným nadáním:  

 1 dítě, z toho 1 dívka – výtvarné nadání 

Počet dětí s odloženou školní docházkou: 1  

 1 dítě, z toho 1 dívka 

 sestaven Individuální plán osobnostního rozvoje pro dítě s OŠD 

Počet dětí s omezenou docházkou (4h/d) k 30. 6. 2018: 0 
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Počet dětí s docházkou ve zbývající době k 30. 6. 2018: 0 

 

Složení dětí a jmenný seznam obcí, ze kterých jsou zapsané děti k předškolnímu vzdělávání: 

Brno – 1 dítě, z toho 1 dívka 

Dolní Rozsíčka – 1dítě, z toho 1 dívka 

Dolní Rožínka – 1 děti, z toho 1 dívka 

Jemnice – 3 děti, z toho 1 dívka 

Meziboří – 5 dětí, z toho 3 dívky 

Moravec – 1 děti, z toho 1 dívka 

Moravec. Janovice - 1 děti, z toho 1 dívka 

Radkov – 7děti, z toho 2 dívky 

Strážek – 11dětí, z toho 4 dívky 

Žďárec – 3 děti, z toho 1 dívka 

 

Z tohoto složení dětí si v MŠ Strážek plní řádné povinné předškolní vzdělávání 11 

dětí. Z toho 6 dětí s trvalým bydlištěm patří do školského spádového obvodu Městyse 

Strážek. Z toho 10 dětí bude dále plnit povinnou školní docházku v ZŠ Strážek. 1 dítě zůstává 

v MŠ po poradě s PPP pro školní nezralost. 

 Do první třídy ZŠ Strážek z Mateřské školy Strážek odchází k 31. 8. 2019 10 dětí. 

 

 

                                                                Část II. 

Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 

 
Zaměření mateřské školy 

 

Mateřská škola pracovala ve dvou třídách podle TVP vycházejících z vlastního ŠVP 

pro předškolní vzdělávání s názvem „SOVIČKY A MYŠKY OBJEVUJÍ KRÁSU SVĚTA“ 

v upravené verzi od 1. 9. 2018.  

Cílem programu bylo rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího 

jedince cestou přirozeného vzdělávání. Podporovat především tvořivost a kreativní myšlení a 

tím vytvářet základnu pro obratné přizpůsobení se novým podmínkám. Umožňovat rozmanité 

a zábavné trávení času. Rozvíjet jedince ve všech jeho složkách (fyzické, psychické i sociální) 

a připravit jej na úspěšný a radostný vstup do základní školy. Orientovat dítě k tomu, aby si 
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od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získalo tak předpoklady pro své 

celoživotní vzdělávání. 

Profilace MŠ Strážek: 

 vyvářet předpoklady pro základní vzdělávání 

 rozvíjet jemnou motoriku a estetické cítění 

 vytvářet základní dovednosti, návyky a postoje v oblasti výživy a péči o zdraví 

 rozvíjet cit pro ekologií 

 

Zhodnocení plánu práce 2018/ 2019 a provozu MŠ 

Školní rok hodnotíme na základě kladných ohlasů, které vyplývají z dotazníků od 

zákonných zástupců, jako úspěšný. Převažující pozitiva byly shledány i v dotazníku pro 

zřizovatele i ředitelku školy. Vzniklé drobné problémy, o kterých víme, se snažíme řešit hned 

a tím je neprohlubovat a zachovat tak dobré podmínky pro rozvoj vzdělávání v kontextu dítě x 

rodič x učitelka, ale i dítě x učitelka a učitelka x učitelka. Připomínky od rodičů byly řešeny 

během konzultačních hodin. Provozní problémy byly řešeny na poradách a v průběhu nově 

zavedených infomačních schůzkách. Víme, že dále musíme prohlubovat komunikaci. 

V rámci dobré spolupráce se zákonnými zástupci se zdařilo využít adaptačního týdne a 

začlenit tak nově příchozí děti do vzdělávacího systému českého školství nenásilnou formou, 

připravit podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a odloženou školní 

docházkou.  

Zvládli jsme vytvořit pro všechny děti příjemné prostředí plné prožitkových her a 

objevování. Společnými silami jsme splnili stanovené cíle funkčních pregramotností u 

každého jednotlivce dle jeho možností.  

 Děti do tří let se podařilo vést k fixaci sebeoblužných i hygienických návyků, 4 – 5 

leté děti se vedly k dodržování pravidel, spolupráci ve hrách, kooperativním činnostem, 

uvolňování zápěstí, logopedické podpůrné pomoci a samostatnosti. Povinně předškolní děti se 

připravovaly na bezproblémový vstup do základní školy. S povinnou předškolní docházkou 

úzce souvisí bezproblémové vedení omluvné listy. Ve vedení omluvných listů byl 

zaznamenán velký posun oproti loňskému roku.  

Opět se nám podařilo motivovat zákonné zástupce k výběru a pokračování v povinné 

docházce svých dětí v organizaci ZŠ a MŠ Strážek. K tomu velmi pomohl zorganizovaný Den 

otevřených dveří, pestrá nabídka nadstandartního vybavení organizace, vedení kronik a 

propagačních materiálů, které vypovídaly o kvalitních službách. 
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Dále se dařilo začleňovat do tematických celků nové projekty, pokračovat a rozvíjet ty 

stabilní a opakující se, naplnit odpolední činnosti o nadstandardní doplňkovou činnost, která 

byla ze strany zákonných zástupců vítána. Nejstarším dětem byl umožněn předplavecký 

výcvik. Nabídka plavání se dle ohlasu dětí i zákonných zástupců osvědčila a určitě ji budeme 

preferovat i do dalších let zřejmě formou projektu podporující zdraví. 

Pro všechny byla nabídka celoročních Logohrátek s odborným vedením klinického 

logopeda pod záštitou MAP Bystřicko. Z pestré nabídky vzdělávacích kurzů z MAP Bystřicko 

bylo 1x využito zdarma školení - Lateralita u dětí předškolního věku. Toto školení je velmi 

potřebné k připomenutí si důležitých zásad a vedení vzdělávací nabídky.  

Za velký posun v modernizaci shledáváme i umožnění placení stravného přes osobní 

bankovní účet. Doufáme, že v následujícím školním roku bude umožněna i úhrady úplaty MŠ 

platebním příkazem v bance.  Značně by to usnadnilo práci učitelek, které toto velmi zatěžuje.  

 Celý rok jsme se snažili pracovat na klidném a vlídném prostředí a na maximální 

informovanosti všech účastníků vzdělávání. Ne vždy se tato skutečnost podařila, zvláště 

v kolektivu učitelek. Proto byly zavedeny pravidelné informační schůzky, byly průběžně 

plněny hospitace dle stanoveného harmonogramu, konzultovány byly vzájemně pedagogické 

diagnostiky a vzdělávací strategie a metody. Do dalšího roku je nutné s ředitelkou školy a 

učitelkami MŠ projednat nové formy porad a metodických schůzek. 

Díky vedení školy se podařilo úspěšně navýšit úvazek třetí učitelky z I. etapy 

rozvojového programu Finanční zajištění překryvu přímé pedagogické činnosti. Nadále 

budeme pokračovat i v II. etapě, neboť navýšení úvazku zkvalitňuje vzdělávání, provoz MŠ a 

finančně usnadní přestup na Ph max systém. 

Velkou pomoc vnímáme ve využití a pokračování v rozvojovém programu OP VVV 

tzv. Šablony II pro MŠ, díky němuž jsme mohli využívat pozici školního asistenta a možnosti 

stanovených projektových dnů v MŠ – v i mimo ni - k poznávání nových míst, lidí, tradic…. 

Na programu jsme uplatnili myšlenku celého ŠVP PV ….objevujeme svět…. V tomto roce 

máme splněny kompletně 4 projektové dny v MŠ a 1x dvojitou šablonu mimo MŠ. 

V následujícím školním roku musíme dokončit ještě 6 šablon, nebo 3 dvojité pro projektové 

dny mimo MŠ. Abychom šablony posléze ukončili, chybí nám ještě slnit 1x školení na 

polytechnickou podporu ve vzdělávání v MŠ. Toto máme rozjednáno s Vysočina Edukation 

do následujícího období. 

 Během celého roku se podařilo pracovat se spoustou změn – např. nové a střídající se 

kolegyně, četné změny ve školní matrice, myšlenka navýšení kapacity, inovace prostředí a 
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vybavení MŠ apod. Zde se potvrdilo, že tým v MŠ je silný. Za podporu vděčíme vedení školy 

i zřizovateli, kteří nás maximálně celý rok podporovali a jevili o MŠ zájem. Díky ochotě 

zřizovatele jsme mohli oslavit 100leté výročí ČR, pečovat o zasazenou lípu, poznat vlajku 

Strážku a poznat ,,zákulisí“ Obecního úřadu městyse Strážek. 

Dále se podařilo naplnit cíle a úkoly plynoucí z ŠVP PV, spolupracovat s okolními 

mateřskými školami i zřizovatelem, různými odbornými specialisty, zákonnými zástupci i 

základní školou.  

Dle dotazníků pro ŘŠ cítíme nedostatky v užší spolupráci se ZŠ – na tomto problému 

chceme pracovat v následujícím školním roku. Jde nám hlavně o větší propojenost, 

všestrannost, metodickou pomoc, chuť vymýšlet nové projekty, zvát se navzájem na náslechy. 

Na výborné úrovni spolupráce stavíme komunikaci se Spolkem rodičů při ZŠ a MŠ 

Strážek. Díky spolku se daří prezentace celé organizace na veřejnosti. Umožňuje a pomáhá při 

dokupování a obnově inventáře - hračky pod stromeček, sponzoruje dárky pro předškoláky a 

organizuje Karneval, který si každoročně bere MŠ pod organizační záštitu společně se 

spolkem. 

Z provozních financí se nám podařilo splnit nedostatek z loňského roku – zakoupit 

novou skříň na lůžkoviny pro děti. 

Pro navýšení kapacity se průběžně připravujeme na provozní zabezpečení, klidný a 

bezproblémových chod MŠ, nové nabídky a zkvalitnění vzdělávací nabídky v novém školním 

roce. Víme již, že je nutné připravit: 

 inovace dokumentů a směrnic, ŠVP PV a provozního řádu 

 vymyslet nový chod MŠ a pravidla  

 dovybavit třídy i jídelnu i stoly a židle 

 zajistit nový systémový blok na ručníky do umývárny dětí 

 zajistit šatny 

 opravit sklad a plot u Oranžového hřiště 

 dokoupit nové povlečení a prostěradla do postýlek dětí 

 dovést nový písek a zakoupit novou ochranou síť na pískoviště 

 obměnit v třídách zatemňovací systém 

 inovovat dveře o nový nátěr a dokoupit nové kliky 

 oprava elektrického dálkového zvonění 
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Doposud se nám nepodařilo uskutečnit spolupráci s Domovem důchodců v Mitrově. 

Na této myšlence je potřeba ještě intenzivně zapracovat a projednat s vedením DD, jakou 

formou bychom mohli přispět, nebo se angažovat do navázání spolupráce. Chtěli bychom si 

dát za úkol propojit generační systém a odbourat bariéry – zvážení projektu! 

 

Projekty, aktivity školy 

V letošním školním roce jsme pokračovali v projektech "Zahradníčci a zdravá výživa" 

a "Nechci bolavé zoubky". Společné projekty probíhaly napříč vzdělávací činností v průběhu 

celého roku. Děti si rozšířily vědomosti, dovednosti a návyky z oblasti zdravého životního 

stylu také pohybovými dovednostmi. Pravidelně jsme dětem nabízeli hudebně – pohybové 

hry, zařazeno bylo i plavání (formou výletu do Městských lázní v N. M. na Moravě) a 

Taneční Kroužek (placené doplňkové činnosti ze strany zákonných zástupců). Taneční 

kroužek se nám v tomto školním roce neosvědčil. V příštím roce se pokusíme zaměřit na 

jinou možností pohybového rozvoje. Nabízí se projekt pod záštitou MŠMT ,,Svět nekončí za 

vrátky, cvičíme se zvířátky“.  

Pravidelné začleňování cvičení na balančních míčích a uplatnění her s padákem měly 

pro děti velké uplatnění pro získání dětské spolupráce s uvědoměním si pravidla fair – play. 

Také jsme průběžně zařazovali prvky jógy v obou třídách a nemalá pozornost byla věnována i 

prevenci plochých nohou, správného držení těla a otužování.  

Dalšími pokračujícími aktivitami byl např. projekt „Předškolák“. Ten byl vytvořen pro 

děti s povinnou předškolní docházkou. Byl zpravidla zaměřen na rozvoj grafomotoriky, 

čtenářské a matematické pregramotnosti a poznání okolního světa s uplatněním ostatních 

funkčních gramotností. V projektu docházelo k zaměření na práci s pracovními sešity a 

vytváření pedagogické diagnostiky schopností, dovedností, návyků a správné výslovnosti. 

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

s novými pravidly a autoritou. Návštěvy byly pro děti velmi přínosné. 

Pro předškolní děti a jejich rodiče byla nabídnuta nadstandardní odpolední aktivita s 

názvem ,,Edukativně - stimulační program pro předškoláky". Tato aktivita byla nabídnuta i 

rodičům a jejich dětem v MŠ Dolní Libochová. Cílem bylo děti připravit na jednodušší 

přechod do ZŠ a seznámit zákonné zástupce s různými technikami učení formou hry a 

možností srovnání s ostatními účastníky programu. V rámci tohoto projektu byl pro 

předškoláky a jejich rodiče zorganizován slavnostní program ,,Rozloučení s předškoláky“. 
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Dále jsme se zabývali projekty ke svátku Den Země a stromů, zaměřili jsme se na 

adaptační program, třídění odpadků a pozorování vody z mnoha pohledů, hry s jablíčky, kde 

byli pozvání i rodiče. Společně jsme připravili program pro maminky. Pořádali jsme 

,,Čarodějnický rej, Duhový červen“ a v rámci bezpečnosti na chodníku a na silnici jsme 

realizovali projekt ,,Červená, stát!“ Znovu jsme zařadili i projekt Den jazyků.  

Aktivně jsme využívali Oranžového hřiště u školy ve Strážku s průběžným 

začleňováním mnohočetných vycházek do okolí.  

Vše bylo organizováno pro toto složení dětí. 

 

Věkové složení tříd MŠ k 30. 9. 2018 – 33 dětí 

 počet dětí 

narození od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016              3 

narození od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015              4 

narození od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015              7 

narození od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014                 8 

narození od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013              11               

Starší              0              

 

Odklad a předběžné plnění povinné školní docházky - v průběhu roku přijata dívka 

s OŠD pro změnu trvalého bydliště. 

 počet dětí    

Odklad povinné školní docházky                               1 

Dodatečný OŠD                               0   

Celkem                               1 

 

Péče o děti se speciálními potřebami 

Počet dětí Druh postižení  

Celkem              0                              --- 

 

Školy v přírodě: 0 

 

Úplata za předškolní vzdělávání  

 základní výše úplaty činí 150 Kč (září 2018 až červen 2019) 

 červenec 2019 - stanovená poměrná část 75 Kč 
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Pracovali jsme podle sestaveného Ročního plánu MŠ, který byl dle potřeb měněn, upravován 

a obohacován. Plán byl zákonným zástupcům podáván formou měsíčních informačních 

letáčků. 

 

Září 

 3. 9. 2018 zahájení školního roku 2018/ 2019 

 od 3. 9. probíhá povinné předškolní vzdělávání 

 3. – 7. 9. 2018 proběhne adaptační týden 

 zahájení projektu ,,Nechci bolavé zoubky a Zdravá výživa“ 

 do 15. 9. prosím o zaplacení úplaty a všech ostatních projednaných nákladů 

 12. 9. zveme rodiče na setkání členů Spolku rodičů od 16 hodin ve ŠJ 

 26. 9. Jablíčkohraní – společné odpoledne s rodiči, pečení štrůdlu, ochutnávka, 

hry…od 15hodin ve ŠJ a MŠ – ve spolupráci se Spolkem rodičů 

Říjen                                                       

 Projekt ,,Zahradníčci a Zdravá výživa" průběžné po celý rok 

 Začátek nadstandardních placených kroužků: 

 od 1. 10. každé pondělí od 14.15 – 14.45 Taneční kroužek –  

 p. Věčeřová, 350 Kč za pololetí 

 ESS – každou sudou středu od 17. 10. v 15 hodin – 1. lekce 

 ESS – 2. lekce 31. 10. 2018 od 15 hodin 

 9. 10. v 11 hodin - beseda s Mudr. Kaletovou o prevenci zubního kazu – Projekt 

,,Nechci bolavé zoubky“ 

 11. 10. Hudební představení – společně s MŠ Libochová 

 11. 10. Drakiáda se Spolkem rodičů od 15:30 hodin 

 16. 10. Logohrátky od 15 do 16:30 ve střídě Sovičky 

 20. 10. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – od 14.30 do cca 16hodin 

 23. 10. logopedická depistáž  + kontrola v 11 hodin - SPC Březejc 

 25. 10. Projekt „Den stromů“ + ,,Uspávání broučků 

 29. a 30. 10. podzimní prázdniny - provoz přerušen z technických důvodů 

Listopad   

 11. kontrola omluvných listů u povinně předškolních dětí 

 11. návštěva místního hřbitova – dušičkový průvod 

 zahájení Angličtiny – každá středa od 14.00 – 14.45 (50Kč za dítě na měsíc – vybírá 

se listopad a prosinec do 15. 11. 2018) 

 7. 11. v  9:20 - Projekt předškolák – návštěva v 1. třídě ZŠ  

 do 15. listopadu výběr peněz úplata listopad - 150Kč   

 15. 11. třetí lekce ESS – od této lekce přesunutí na čtvrtek 

 29. 11. čtvrtá lekce ESS 

 28. 11. Vánoční dílničky - spolupráce s rodiči, ZŠ 

Prosinec  

 3. 12. náhled do ,,omluvných listů u povinně předškolních dětí“ 

 v průběhu prosince si upečeme perníčky 

 4. 12. hry se sv. Barborkou 

 5. 12. Mikulášská nadílka 

 12. 12. nebude p. učitelka Čechová 

 13. 12. možná přijde i JEŽÍŠEK 

 13. 12. pátá lekce ESS + návštěva budoucí první třídy 
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 do 15. PROSINCE výběr peněz úplata prosinec 

 17. 12. od 15 do 17 hodin Vánoční besídka 

 18. 12. Logohrátky 

 od 21. 12. do 2. 1. 2018 Vánoční prázdniny 

Leden                                                           

 3. 1. 2019 běžný provoz MŠ 

 3. 1. 2019 změna učitelek v I. třídě Myšky – nástup p. učitelky Pišínové,  

 p. uč. Suchánková převezme odpolední dobu vzdělávání 

 4. 1. ve 20 hodin v Motocklubu svolána schůzka k plesu od předsedkyně Spolku 

rodičů  

 7. 1. Tříkrálové zpívání 

 7. 1. náhled do ,,omluvných listů u povinně předškolních dětí“ 

 každé lednové pondělí pokračuje Taneční kroužek, bude navržen jeden náhradní 

termín za zrušení před Vánocemi 

 každou lednovou středu pokračuje ANJ 

 Tvořivé dopoledne s látkou 

 10. 1. Edukačně-stimulační program pro předškoláky, 6. lekce  

 20. 1. od 15hodin Logohrátky 

 24. 1. Edukačně-stimulační program pro předškoláky, 7. lekce 

 Sovičky a Myšky – pedagogická diagnostika 

 hledání sponzorů na školní ples a karneval - příprava tomboly 

 zjištění zájmu o provoz během pololetních prázdnin v pátek 1. 2. 2019 – ŠKOLNÍ 

PLES 

Únor 

 1. 2. školní ples – provoz MŠ přerušen z provozních důvodů  

 4. 2. kontrola evidenčních listů  

 8. 2. logopedická prevence SPC Březejc    

 dopolední hry se sněhem 

 ESS - 21. 2. a 28. 2. 2019 

 Logohrátky ZMĚNA!!! středa 20. 2. 
 12. 2. není p. uč Dvořáčková 

 14. 2. tvoření s Valentýnem 

 do 15. 2. zaplacení únorovou úplatu a možné donesení dárků do karnevalové tomboly 

 16. 2. KARNEVAL se Spolkem rodičů – téma: ,,Broučci na paloučku „  

 28. 2. přijede MŠ Dolní Libochová – Divadlo Barborka 

 28. 2. není p. uč. Pišínová 

Březen 

 4. 3. – 10. 3. jarní prázdniny – provoz MŠ z technických důvodů přerušen 

 u předškoláků hlaste čas zápisu do ZŠ u učitelek 

 11. 3. kontrola evidenčních listů 

 11. 3. hudební vystoupení p. Kubát – A. Dvořák – Projektový den ve škole – Šablony 

II. 

 11. 3. Edukace od 15 hodin 

 13. 3. Česko čte dětem 

 do 15. 3. uhradit úplatu MŠ za březen 

 výroba velikonočních přáníček a Moreny 

 20. nebo (21.) 3. projekt ,,Morena“ s prvním stupněm ZŠ 
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 28. 3. poslední lekce ESS - slavností ukončení 

 velikonoční dílničky – datum bude upřesněno 

 prosíme o donesení kelímků od velkých jogurtů  

Duben  

 1. 4. náhled do omluvných listů 

 3. 4. Zápis do 1. třídy ZŠ od 12 – 16hodin  

 4. 4. první lekce plavání v Městských lázních (Sovičky) 

 9. 4. Velikonoční dílničky od 15 – 17 hodin 

 10. 4. Velikonoční program v Edenu Bystřice – II. Projektový den 

 v MŠ hrazený z Šablon II, spolupráce s MŠ Rožná 

 11. 4. druhá lekce plavání v Městských lázních (Sovičky) 

 do 15. 4. prosím o úhradu úplaty 

 Tvořivé dopoledne s přírodninou 

 18. 4. zajištěn provoz MŠ pouze pro přihlášené 

 v pátek 20. 4. projekt Den Země – úklid míst pro venkovní hru  

 25. 4. poslední LOGOHRÁTKY od 15:15 – do 16: 15 

 25. 4. třetí plavání v Městských lázních (Sovičky) 

 28. 4. Taneční soutěž v Křídlech (zákonní zástupci) 

Květen 

 1. 5. – MŠ zavřena, STÁTNÍ SVÁTEK 

 Výroba dárku a přáníčka pro maminku - průběžně 

 2. 5. - zápis do MŠ v době od 10.00 do 11.30 a od 13.30 do 15.30 

 2. 5. – předposlední plavání 

 3. 5. – v 9.00, FOTO ZDENĚK, motto POLETÍME – pouze pro předobjednané 

 6. 5. kontrola omluvenek 

 8. 5. MŠ zavřena, STÁTNÍ SVÁTEK 

 9. 5. poslední plavání 

 10. 5. besídka s mottem ŠÁTEČEK PRO MAMINKU 

 14. 5. – v 10.30 logopedická kontrola z SPC Březejc 

 13. 5. – FOCENÍ TŘÍD, společná 15 Kč, skupinka 8 Kč/ks 

 do 15. 5. prosíme o úhradu úplaty, zjištění zájmu o prázdninový provoz 

 20. 5. – taneční soutěž ve Vojnově Městci – děti + ŠA – 180 Kč 

 22. 5. a 23. 5. projektové dny zaměřené na jarní přírodu 

 Tvořivé dopoledne malování na kamínky 

 31. 5. – SLAVÍME ,,DEN DĚTÍ“ S ARTISTOU – hradí Spolek rodičů 

Červen 

 3. 6. kontrola omluvných listů povinně předškolních dětí 

 28. 6. – výběr omluvných listů !NEZAPOMENOUT! 

 6. 6. Vzdělávací program SZ Jaroměřice nad Rokytnou 

 do 7. 6. prosíme o vrácení dotazníku 

 do 15. 6. prosíme o úhradu obou úplat (červen i červenec) 

 21. 6. Rozloučení s předškoláky v MŠ od 15 hodin + krátká rodič. schůzka – 

Spolupráce se zřizovatelem a Spolkem rodičů 

 Návštěva kamarádů z 1. třídy v MŠ – čtení pohádky 

 od 1. 7 do 15. 7. prázdninový provoz od 6.30 – do 14.30 hodin, v tyto dny se vybírá 

poměrná část úplaty 75Kč pro přihlášené děti 
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 od 1. 7. do 31. 8. 2019 nepožadujeme omluvení docházky pro nepřítomné povinně 

předškolní děti  

 od 16. 7. do 2. 9. 2019 je provoz MŠ přerušen z organizačních a technických důvodů 

 19. 6. Horácké divadlo Jihlava – Společný výlet s MŠ D. Libochová 

 Projekt ,,Duhový červen“ – barevné pátky v červnu 

 (V tyto dny dávejte, prosíme, dětem do školky trička v barvě) 

- 7. 6. červená barva, - 14. 6. žlutá barva 

- 21. 6. zelená barva, - 28. 6. oranžová barvy 

 

Materiální vybavení   

Vánoce - v hodnotě 6. 123 Kč byly – dřevěná stavebnice, hračky + didaktické 

pomůcky a dětské povlečení. Celou částku poskytl Spolek při ZŠ a MŠ Strážek. Z úplaty bylo 

zakoupeno – odrážedlo. puzzle, nadstandartní výtvarný materiál. Vše v hodnotě 7. 438 Kč. 

Spolek dále sponzoroval knihy a dárky pro předškoláky, občerstvení na vánoční 

besídku a drakiádu. 

Ze Šablon II. hrazen roční plat školního asistenta, didaktický materiál a pomůcky – 

hudební nástroje, stavebnice, projektové dny v MŠ i mimo ni. 

Z provozních peněz (inventář) zakoupeny peřinky a polštářky do dětských postýlek, 

napínací prostěradla, kontejnery na hračky, sušák na dětské oblečení, nový služební telefon, 

proutěné zásuvky do denní místnosti učitelek, skříň na lůžkoviny od firmy BOBÍK, nová 

lehátka, nové boxy na ručníky do dětské umývárny + finance na rekonstrukci skladu MŠ (v 

současné chvíli není ukončen celkový rozpočet). 

 

 

Část III. 

Účast v soutěžích:  

1 .  Taneční soutěž Krucemburk 20. 5. 2019 – Vojnův Městec, soutěžily děti přihlášené do 

nadstandartní odpolední aktivity.  

2 .  Výtvarná soutěž Informatorium – soutěžící Natálie Kupská - nenominováno 

3 .  Barefoot – společná výtvarná koláž o botičky pro celou třídu - nenominováno 

 

                                                         

 

 

 



15 
 
 

Část IV. 

Výkon státní správy 

Rozhodnutí Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve školním roce 2018/2019   15 v řádném termínu 

Ukončení docházky dětí ve školním roce 2018/ 2019   10 k 31. 8. 2019 

Počet nepřijatých dětí pro školní rok 2018/2019   0 

 

Z 15 nově přijatých dětí  - pouze 8 dětí ze školského spádového obvodu Městyse Strážek.  

 

Pro velký zájem o přijetí bylo ze strany vedení školy a zřizovatele zažádáno KHS 

o udělení navýšen nejvyššího povoleného počtu – žádosti bylo vyhověno.  

V květnu 2019 navýšena kapacita MŠ na 39 dětí. 

Do 31. 8. 2019 naplněna kapacita na 39 dětí. 

 

Hospitační a kontrolní činnost 

Při hospitacích nebyly zjištěny závažné nedostatky, výsledky byly hodnoceny kladně. V 

tomto školním roce se nekonala kontrola ČŠI, ani kontrola KHS.  

 

 

                                                                    Část V.  

Údaje o pracovnících školy 

Kvalifikovanost učitelů MŠ ve školním roce 2018/ 2019 (stav k 30. 6. 2019) 

Vzdělání – nejvyšší dosažené počet učitelů 

Střední pedagogická škola 1 

VŠ – předškolní výchova 2 

 

Kvalifikovanost učitelů MŠ ve školním roce 2018/ 2019 – všechny 3 učitelky splňují 

požadovanou kvalifikaci v oboru předškolní vzdělávání. 

 

Přijatí absolventi SPgŠ, VoŠ pedagogické, Pedagogické fakulty do pracovního poměru 

Počet: 0 

 



16 
 
 

 

Část VI. 

Změny ve vedení školy: 0 

 

Část VII. 

Závěry pro příští školní rok 2018/ 2019 

V příštím školním roku budeme opět pokračovat v provozu ve 2 třídách s navýšením na 

39 dětí a navýšeným úvazkem pro učitelky na 3, 6129. 

 I. třída MYŠKY se bude skládat z 25 dětí různého věku a provozní dobou 9 h.. Bude se 

skládat z dětí v rozmezí zpravidla 2 – 4, 5 let. Bude zde využit školní asistent. Vzdělávací 

nabídku budou společně tvořit nově 2 učitelky na plný úvazek. 

II. třída SOVIČKY bude v neměnném složení třídy. Zde bude docházet 14 dětí různého 

věku v provozní době 7 hod. Ve zbývajícím čase se sovičky přesunou do třídy Myšek.. Bude 

se skládat z dětí v rozmezí věku zpravidla od 4 let do 7let. Začleněno bude dítě s OŠD. Zde 

bude plněna povinná předškolní docházka. Vzdělávání budou nově zabezpečovat 2 učitelky 

s úvazkem 1, 6129. 

Děti se budou vzdělávat podle inovovaného ŠVP pro předškolní vzdělávání, vycházejícího 

z úprav RVP PV a školského zákona ve verzi od 1. 9. 2019. 

Od 1. 9. 2019 bude dále docházet k inovaci školního řádu, provozního řádu, dále budou 

patrné změny v pedagogickém složení. Přijata je nová kvalifikovaná paní učitelka na zkrácený 

úvazek, kterou bude potřeba začlenit do provozu a chodu MŠ. Navýšení 3.úvazku bylo 

nabídnuto setrvávající učitelce v důchodovém věku. Nabídku přijala.  

I přes pozastavení povinného přijímání dětí ,,netříletých“ budeme průběžně a 

systematicky MŠ připravovat na podmínky pro děti od dvou do tří let. 

Každá třída se bude řídit vlastním TVP s přihlédnutím na věk a individuální odlišností 

dětí. Začleněny budou nové celoroční projekty a v případě potřeby budeme pracovat na 

podpůrných opatřeních. 

Bude vypracován společný roční plán školy, do kterého chceme zařadit všechny stávající 

projekty a činnosti stále se opakující, ale i úplně nové, které budou obohacovat vzdělávací 

nabídku. Nahodile zařadíme výtvarné tvoření z keramické hlíny, moduritu, různých druhů 

těst. 

Jedincům s narušenou komunikační schopností se budeme snažit pomáhat 

v logopedických chvilkách, které budou mít v kompetenci kvalifikované učitelky. K depistáži 
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a kontrole těchto dětí máme sjednanou spolupráci se SPC při Základní škole a Střední škole 

Březejc, která zaštiťuje školní logopedickou prevenci.  

Plánujeme prohlubování spolupráce s mateřskými školami v okolí a zákonnými zástupci. 

Velké úsilí budeme klást na přípravu na možné navštívení ČSI a KHS. 

Dále viz zmíněno výše v Zhodnocení plánu práce 2018/ 2019 a provozu MŠ. 

 

 


