
 Mateřská škola 
Příloha výroční zprávy Základní školy a Mateřské školy Starý Poddvorov, 

příspěvkové organizace 

Údaje o mateřské škole za školní rok 2017/2018 

 

 

 

A) Základní údaje o škole 
  

 

 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Starý Poddvorov 

 Zřizovatel školy: Obec Starý Poddvorov 

  Jméno ředitele školy: Mgr. Miroslava Hajdová 

 Zástupkyně ředitele pověřena řízením pedagogické práce MŠ a školní     

      družiny: Jana Mikulicová 

 Telefon: 518 372 372 

 Kapacita školy (dle výpisu ze sítě): 50 

      E – mailová adresa: reditelka@zsstarypoddvorov.cz 

  Provoz školy (od - do): 6:00 – 16:00 

 Provoz jednotlivých tříd (od - do):     I. třída: 6:00 – 16:00 

                                                                  II. třída: 7:45 – 14:00 

 

 

 

 

B) Přehled vzdělávacích oborů 

Ve škole pracovala dvě oddělení I. Oddělení dětí 3–4 letých, II. Oddělení 5–6 

letých. 
STAV K 30. 9. 2017 

Školní rok 
2017/2018 

Počet 
tříd 

Celkový 
počet 
dětí 

Průměr-
ný 

počet 
dětí na 
jednu 
třídu 

Průměr-
ný 

počet 
dětí na 
učitele 

Průměrná 
docházka 

v % 

Celkový počet dětí 
zaměstna-

ných 
matek 

nezaměstna-
ných matek 
nebo matek 
na mateřské 

a 
rodičovské 
dovolené 

tř.standardní 2 42 21 14 26,503     32           10 

tř. speciální 
- logo 

0 0 0 0 0 0 0 

tř. speciální 
- jiné 

0 0 0 0 0 0 0 

tř. internátní 0 0 0 0 0 0 0 

CELKEM 2 42 21 14 26,503 32        10 

 

Škola pracovala podle ŠVP „Jaro, léto, podzim, zima“. 

 

 



Věkové složení dětí 
k 30. 9. 2017   

  počet dětí z toho dívek 

1.9.2016 a později 0 0 

1.1.2015- 31.8.2015 2 1 

1.9.2014 – 31.12.2014 1 0 

nar. 1.9.2013- 31.8.2014         14 6 

nar. 1.9.2012- 31.8.2013         6 3 

nar. 1.9.2011 - 31.8.2012         19 7 

nar. 1.9.2010 - 31.8.2011 0 0 

nar. 31.8.2010 a dříve         0               0 

 

 

 

TŘÍDA ZAPSANÝCH CELKEM CELODENNÍCH POLODENNÍCH 

 

1 
             21 

  21 - 
 

CHLAPCŮ 12 DĚVČAT 9  

2 
20 

 19 1 
 

CHLAPCŮ 13 DĚVČAT  7     

 

C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Zástupkyně ředitele: Jana Mikulicová 

Pedagogické pracovnice: Božena Cupalová, Iveta Přikrylová, Jana Osičková 

Paní učitelka Jana Osičková odešla k 1. 4. 2018 na mateřskou dovolenou. Její 

práci převzala zástupkyně ředitelky Jana Otáhalová 

Školnice: Marta Blažková, která k 1. 5. 2018 odešla do důchodu a na její místo 

nastoupila paní Marie Komosná. 

 
 

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2017/2018 – stav ke 30. 6. 2018 
     

Vzdělání – nejvyšší 

dosažené 

Počet  učitelů 

Střední pedagogická škola     3 

VŠ-předškolní výchova     0 

VŠ-speciální pedagogika     0 

Jiné/jaké/     0 

 

 

2. Věkové složení všech přepočtených učitelů  

Pedagogické pracovnice: 



- Iveta Přikrylová 

- Božena Cupalová 

- Jana Osičková 
 

 do 35let 35-50 

let 

nad 50 let Důchodci Celkem 

Počet    1    0    2    0    3 

 

Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet):  1 

K 1. 4. 2018 odchází na mateřskou dovolenou paní učitelka Jana Osičková. Na 

její místo nastupuje zástupkyně ředitelky Jana Mikulicová na dobu 3 měsíců. Od 

příštího školného roku nastoupí za mateřskou dovolenou paní učitelka Kristýna 

Plecáková, která vyhovovala svým vzděláním ze zaslaných nabídek. 
 

 

 

Ve školním roce 2017/2018 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, 

Pedagogická fakulta do pracovního poměru (počet):   0    

 
 

 

D) Údaje o zápisu ke školní docházce a následném přijetí do školy 
 

Rozhodnutí  Počet 

Přijetí dítěte do MŠ v průběhu šk. roku 

2017/2018 

1 

Ukončení docházky dítěte (§ 35 

zák.561/2004 Sb.,) 

12 

Přijaté děti pro školní rok 2018/2019 14 

Počet nepřijatých dětí 0 

 

E) Údaje o výsledcích vzdělávání  
 

Odklad povinné školní docházky 

 

 Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky 4 

Dodatečné odložení povinné školní 

docházky 

 

0 

Celkem 4 

 

 

Péče o integrované děti  

 

Počet dětí Druh postižení (§ 16 zák. č.561/2004 Sb.,) 

    0 0 

 

 

 



Školy v přírodě 

 

Počet dětí 

celkem 

Počet dnů na jedno dítě 

                0 0 

 

 
Úplata za předškolní vzdělávání 

 

Mateřská škola vybírá úplatu. Základní výše úplaty:    150,- Kč 

 

 

F) Prevence sociálně patologických jevů  
 Škola v této oblasti pracuje podle Minimálního preventivního programu školy, který obsahuje 

nabídku mimoškolních aktivit pro žáky a víkendové akce, které jsou zakotveny v Plánu školy 

pro příslušný školní rok.  

 

G) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 Jméno   Oblast DVPP  Počet hodin 

 Přikrylová Iveta 

Práce s dětmi méně než 

tříletými v MŠ 

  

24 

 Cupalová Božena 

Matematická 

pregramotnost  16 
 

 
 

 

Celkový počet hodin vzdělávání pedagogický pracovníků – 40. 

 

H) Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti 

 

             Mateřská škola pracovala podle ŠVP „Jaro, léto, podzim, zima“, který 

byl aktualizován k 1. 9. 2015. 

             Na přípravě předškolních dětí se podílela paní učitelka Jana Osičková, po jejím 

odchodu na mateřskou dovolenou Zástupkyně ředitelky Jana Mikulicová v kmenové 

třídě. Paní učitelky ZŠ Veronika Stávková a Věra Sochorová v Kurzu pro předškolní 

děti připravovaly děti na hladký přestup do základní školy. V průběhu roku předškolní 

děti procházely Metodou dobrého startu, kterou v rámci výuky vedla paní učitelka Iveta 

Přikrylová. 

 

 

 

Plnění hlavních úkolů školy: 

1) Zaměření na děti s vadami řeči. 

O plnění tohoto úkolu se v průběhu školního roku odpovědně starala paní 

učitelka Jana Osičková. 

V letošním školním roce spolupracovala s paní logopedkou Mgr. 

Naděždou Doleželovou, která provedla v říjnu jednorázové orientační 



logopedické vyšetření. Na tuto depistáž bylo navrhnuto, se souhlasem 

rodičů, 7 dětí, z toho 4 kontrolních vyšetření a 3 nových dětí k vyšetření. 

Do plánu logopedické prevence patří také skupinové logopedické chvilky, 

které byly prováděny v ranních hrách. Cílem těchto logopedických 

chvilek je co nejefektivněji ovlivnit vývoj řeči dítěte a umožnit, aby byla 

jeho řeč správně rozvinuta před nástupem do školy. Každá třída má svůj 

plán logopedických chvilek, podle kterého může pracovat. Rodiče mají 

také k dispozici, na nástěnce třídy, aktuální informace a náměty na práci 

s dětmi.  

 

Logopedická péče v MŠ 

Individuálně se pracovala se 5 dětmi 

1. třída- 1 

2. třída- 4 

Průběh těchto cvičení byl velmi individuální, každé dítě má své potřeby a 

zvládá svým tempem, každý jedinec je individuální.  

 

Časové rozvržení  

S dětmi pracovala podle vypracovaného plánu. Délka jednoho cvičení 

byla cca 10-15 min. dle potřeby dítěte. Postupovalo se podle 

doporučeného postupu, návrhů činností a cvičení určené paní logopedkou. 

Spolupráce rodičů 

Snažila se o spolupráci s rodiči, upozorňovala je na všechny změny a vždy 

je informovala o stavu dítěte, snažila se o komunikaci a vzájemnou 

pomoc. Děti si odnášely domů pracovní listy a omalovánky 

k procvičování.  

 

Na začátku školního roku 2017/2018 bude provedena paní logopedkou 

depistáž- kontrolní vyšetření a jednorázové vyšetření. Na základě jejího 

rozhodnutí, bude pokračovat v logopedické prevenci ve spolupráci MŠ a 

rodičů s doporučenými dětmi. 
 

2) Zařazení pohybové výchovy do všech činností v MŠ v co největším měřítku.  

Vyučující využívaly ve velké míře zrekonstruovanou školní zahradu. Děti měly 

k dispozici také bylinkovou zahrádku, v které pěstovaly se svými pedagogickými 

pracovnicemi bylinky a zeleninu.   

Stále ještě není dostatečně využívána třída pro pohyb v základní škole. Hlavně 

předškolní děti by si měly na prostory školy tímto způsobem zvykat. 

 

 

 

3)Výuka anglického jazyka 

Výuka probíhala pravidelně každý den v II. třídě mateřské školy  

v dopoledních hodinách. 

Do výuky se již oproti loňskému roku zapojily všechny děti, které byly ten den  



přítomné v mateřské škole. Průměrně jich bylo 16 – 20. 

Výuka byla vedena nenásilnou formou dle přílohy ŠVP mateřské školy. 

Děti se seznamovaly se slovní zásobou formou písniček, říkanek a  

tanečků. Téměř denně využívaly při práci interaktivní tabuli. Děti si osvojovaly 

jazyk poslechem písní a slovní zásoby v daném tématu, pracovaly 

s interaktivními programy pro anglický jazyk. 

Svoje jazykové dovednosti předvedly svým rodičům při vánoční besídce a  

a oslavě Dne matek. Děti získaly určitou slovní zásobu v základních tématech a  

určitě jim to pomůže v 1. ročníku základní školy. 

 

4) Metoda dobrého startu 

V tomto školním roce 2017/2018 se pracovalo s 16 předškolními dětmi. 

Časové rozvržení: říjen – červen. Tuto aktivitu vedla paní učitelka Iveta 

Přikrylová. 

Program byl rozložen do několika lekcí, které byly pro děti připravovány 

písemnou formou od jednodušších po složitější úkoly. Každý měsíc byly 

zvyšovány nároky na děti podle situace, jak různé činnosti zvládaly.  

Rozvíjena byla u dětí: 

• Hrubá a jemná motorika 

• Pravolevá orientace 

• Motorické dovednosti 

• Zrakové vnímaní – zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť 

• Prostorová orientace, orientace v čase 

• Základní matematické představy 

• Řeč, myšlení 

• Sluchové vnímání 

Tyto uvedené oblasti nelze od sebe oddělit, poněvadž se vzájemně prolínají. 

Velký důraz byl kladen na grafomotorická cvičení spojená s říkadlem, 

uvolňování zápěstí a procvičování jemné motoriky, správné držení psací 

potřeby. 

Edukačně stimulační program proběhl i v ZŠ, kde byly děti diagnostikovány a 

po společné konzultaci byly doporučeny odklady dětí. Rodiče měly možnost 

nahlédnout do vypracovaných dotazníků, kde se mohli seznámit s přehledem 

školní zralosti jejich dětí, ve všech oblastech.  

V tomto roce byly navrženy čtyři odklady se souhlasem rodičů.  

 

 

 

5) Zapojení do celoročních projektů školy: 

1. Výchova k tradicím obce 

V rámci tohoto projektu jsme se zapojili do těchto aktivit: 

- Dýňový víkend 

- Adventní aktivity – Rozsvěcování vánočního stromku a Vánoční besídky 



v kulturním domě a v mateřské škole 

 

2. Environmentální výchova – garantem tohoto projektu byla paní učitelka 

Cupalová. 

Činnosti a akce se prolínaly do jednotlivých témat, vybraných pro EVVO, které 

jsme vždy zdokumentovali výtvarnými pracemi dětí, fotografiemi nebo 

písemným hodnocením. Děti se naučily provádět různé pokusy, experimenty, 

tvořit a pracovat s přírodninami a jak pečovat o přírodu živou i neživou a o 

okolní životní prostředí. Pracovali jsme s knihami a encyklopediemi o přírodě. 

Třídy jsme vybavili kontejnery na papír a plast, aby se děti naučily třídit odpad. 

Několikrát nás navštívilo divadlo „Šikulka“ a „Rolnička“ se svým připraveným 

programem. Byly to pohádkové příběhy zaměřeny na EVVO (třídění odpadků, 

chránit přírodu a životní prostředí). 

Také na závěr školního roku jsme školní výlet zaměřili na environmentální 

výchovu. Navštívili jsme Selský dvůr v Kněždubu. 

Pracovalo se s projekty: 

– Dýňový víkend 

– Těšíme se na Vánoce 

– Voda a my 

I v letošním roce jsme uskutečnili exkurzi do „Sluneční brány“ v Čejkovicích.  

Ve spolupráci se ZŠ se některé děti z MŠ zúčastnily sběru papíru. V zimě jsme 

na zahradě MŠ nosili krmení do krmítek pro ptáčky. 

Na podzim děti 2. třídy navštívily ekocentrum Dúbrava v Hodoníně.  

 
 

Mimoškolní aktivity: 

V průběhu roku jsme se zúčastňovali mimoškolních aktivit ve spolupráci se základní 

školou dle plánu práce školy. 

Pro dětí pouze mateřské školy a jejich rodiče jsme připravili: 

- Drakiádu 

- Mikulášskou nadílku 

- Vánoční posezení pod stromečkem s rodiči 

- Den matek 

- Rozloučení s předškoláky 

 

Další aktivity probíhaly ve spolupráci se základní školou podle plánu školy. 

- Dýňový víkend 

- Lampionový průvod 

- Rozsvěcování vánočního stromku 

- Vánoční besídka v KD 

- Karneval 

- Cesta pohádkovým Poddvorovem 

 

Projekty školy: 

V průběhu roku jsme v rámci ŠVP uspořádali pro děti projekty:  



• Těšíme se na Vánoce 

• Chráníme živou a neživou přírodu 

• Voda a my 

• Doprava a bezpečnost na silnici 

• Rej čarodějnic 

 

 

                                  Zhodnocení a závěr 

 

 Co jsme v letošním roce splnili: 

- V letošním školním roce jsme dokončili projekt z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství tzv. Šablony. Věnovali jsme se 

především výchově a vzdělávání dětí – v MŠ jsme zavedli práci chůvy. Další část 

projektu jsme věnovali vzdělávání pedagogických pracovnic. Paní učitelka 

Božena Cupalová absolvovala 16ti hodinový kurz Matematické pregramotnosti.  

Vzájemnou spolupráci a získávání pedagogických zkušeností na jiné mateřské 

škole ukončily paní učitelky Božena Cupalová a Iveta Přikrylová. 

- Do výuky jsme v letošním roce zařadili pravidelnou výuku anglického jazyka pro 

předškolní žáky. Vzhledem k tomu, že tato aktivita je kladně hodnocena rodiči i 

inspekcí, byla výuka anglického jazyka zařazena do ŠVP formou dodatku.  

- Škola se zapojila: 

1. do výtvarných soutěží: 

„Pohádkové příběhy“ 

„Mé toulky za zvěří“ 

Keramická soutěž „Brněnský hrnek“ 

 Děti nezískaly žádné ocenění. 

  

2. do pěvecké postupové soutěže dětských zpěváčků „Zpěváček Podluží 2018“. 

Výborného úspěchu dosáhla Alma Přibilová, 1. místo v I. kategorii. 

 

 

Hodnocení práce jednotlivých tříd je přílohou výroční zprávy. 

 

 
 

Na co je nutno se zaměřit v příštím školním roce: 

- Hlavním úkolem příštího školního roku bude výchova a vzdělávání u 

předškolních dětí, které na základě Zákon č. 178/2016 Sb., kterým se 

mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), budou plnit povinné 

předškolní vzdělávání.  

- Pokračovat v novém projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj a 



vzdělávání Ministerstva školství z Podpory škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ. 

 

- Využívat prostory základní školy pro pohybovou výchovu. Škola vybudovala 

gymnastický sál a vybavila je nářadím pro cvičení dětí mateřské školy. 

Především v zimních měsících by určitě děti i jejich rodiče uvítali takový druh 

vyžití pro své děti.  

-  

I)Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 
V letošním školním roce naši školu ČŠI nenavštívila. 
 

 

J) Základní údaje o hospodaření  
Jsou uvedeny ve Výroční zprávě ZŠ. 

 

 

K) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

V letošním školním roce jsme ukončili projekt z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství. V našem projektu Škola 

Starý Poddvorov Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002070 

z Podpory škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro 

MŠ a ZŠ jsme se věnovali především výchově a vzdělávání dětí – v MŠ jsme 

zavedli práci chůvy. Pedagogické pracovnice jej využily na zvýšení své 

kvalifikace a vzdělávání – čtenářská a matematická pregramotnost. Svoji 

pedagogickou práci si pracovnice měly možnost porovnat s prací pracovnic 

jiných mateřských škol. 

 

L) Zapojení školy dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Škola nebyla zapojena do vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

 

M) Projekty financované z cizích zdrojů 
Na škole neproběhly projekty financované z cizích zdrojů. 

 

 

N) Spolupráce s odborovou organizací 

Na škole pracuje odborová organizace, předsedou organizace je zástupkyně 

ředitele Jana Mikulicová. S odborovou organizací byla uzavřena kolektivní 

smlouva. Na základě pravidel vytyčených kolektivní smlouvou spolupracuje 

vedení školy s odborovou organizací. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Datum: 1. 9. 2018       Razítko a podpis ředitele 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla schválena radou školy 


