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I. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY 2019/2020 

 

1. Charakteristika MŠ 

Název, adresa MŠ: Mateřská škola Velké Popovice, příspěvková organizace, Smetanova 

393, 251 69 Velké Popovice  

Zřizovatel MŠ: obec Velké Popovice 

Ředitelka MŠ: Petra Dudová 

Provoz školy: 6.30 – 16.30 h 

Počet tříd: 4 

Kapacita MŠ: 94 

Počet pedagogických pracovníků: 8 

Počet provozních zaměstnanců: 4+3 DPP 

Telefon: 323 665 201 

E-mailová adresa školy: mskolka@msvelkepopovice.cz 

 

2. Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku 

Počet dětí ve třídě: 3 x 28, 1x10  

Počet dětí s odkladem školní docházky: 0 

Počet podporovaných dětí: 0 

Změny po 30.9.2019: žádné 

Výsledky zápisu pro školní rok 2020/21: posuzováno bylo 37 žádostí, dle kritérií přijetí 

bylo přijato 22 dětí, nebylo tedy vyhověno všem žádostem. Na KÚ nebylo zasláno žádné 

odvolání. MŠ byla naplněna do kapacity 82 dětí (od 1.9.2020 zrušena výjimka z 28 na 24 

dětí ve třídě). V následujícím školním roce 2021/2022 by mělo být 35 volných míst. 
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3. Výchovně vzdělávací proces 

Školní vzdělávací program: konkrétní vzdělávací nabídka je soustředěna do 

integrovaných bloků (měsíčních), jenž zahrnují příbuzná témata (týdenní), která vychází 

z přirozených podmínek prostředí, jsou dětem blízká a úzce souvisí s děním v mateřské 

škole. Každý blok je časově situován do období, kterého se témata týkají. Integrovanými 

bloky a projekty jsou pokryty všechny vzdělávací oblasti RVP PV. V tomto školním roce 

proběhlo několik zajímavých projektů: „První kroky, aneb budu Jágr nebo Sáblíková“      

= společné bruslení s rodiči; „Pět veselých kamínků“ = projekt spolupráce MŠ a ZŠ;      

„Záchrana studánky víly Voděnky“ = celoroční projekt, „České Vánoce“ = projekt 

obsahující vánoční tradice. Další plánované projekty s ukázkou bezpečnostních složek 

(hasiči, záchranná služba a policie) se neuskutečnily z důvodu pandemie Covid-19. 

Sportovní a pohybové aktivity: všechny děti během školního roku absolvovaly 

pravidelně ranní cvičení + tělovýchovné a pohybové činnosti dle třídních plánů v souladu 

se ŠVP, všechny děti měly též možnost věnovat se spontánním pohybovým aktivitám dle 

vlastního výběru, a to během celého dne ve třídách i při pobytu venku.  

Podzim + Zima: 

Děti i rodiče z celé MŠ měli možnost společného bruslení na místním zimním stadionu, a 

to pod vedením trenéra: 1x týdně: říjen-březen.   

Děti ze tř. Modrásků, Zeleňásků i Žluťásků se v odpoledních hodinách zúčastnily 

týdenního výjezdu Hravého lyžování na blízký lyžařský areál Chotouň.  

Jaro + Léto: 

Děti ze tř. Modrásků, Zeleňásků a Žluťásků se zúčastnily jedné plavecké výuky v bazénu 

„Valnovka“ v Ládví s možností návštěvy sauny a herny. Další lekce plavání a návštěvy 

solné jeskyně byly zrušeny z důvodu pandemie Covid-19.  

Při pohybových činnostech jsme využívali hřiště s umělým povrchem v areálu MŠ a malé 

tréninkové hřiště místního FK, zimní stadion, a především les a okolní přírodu. 

Kulturní aktivity: divadelní představení, kouzelník, návštěvy knihovny + místní ZŠ, 

ZUŠ, účast ve výtvarných soutěžích. 
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Společné akce s rodiči: Drakiáda, vánoční besídky, Poslední rozloučení s předškoláky a 

školním rokem. 

Využití prostředí MŠ: využívali jsme zahradu MŠ a blízké okolí. Vycházky jsme 

směřovali především do lesa a okolní přírody. Dále jsme navštěvovali ZŠ, využívali 

místní knihovnu, fotbalové hřistě, místní zim. stadion a též lyžařský areál Chotouň. Dále 

jme navštívili zámek Berchtold s miniaturami hradů, mini ZOO.   

Ve školním roce (říjen-únor) jsme navštěvovali se všemi dětmi z MŠ keramickou dílnu: 

spolupráce se ZŠ a ZUŠ.  

Bezpečnost dětí: děti byly seznámeny s pravidly bezpečného pobytu v MŠ i venku a tato 

pravidla jim byla neustále opakována. Všichni pracovníci MŠ dbali na bezpečnost dětí      

a dodržovali bezpečnostní pravidla stanovená ředitelkou MŠ. BOZP bylo zajištěno ve 

spolupráci s firmou Prérie. 

Kontrolní a hospitační činnost ředitelky: kontroly a hospitace probíhaly pravidelně dle 

kontrolního a hospitačního plánu, ale též namátkově během celého roku. Výsledky 

hospitací byly zapisovány do hospitačních protokolů. Zjištění při namátkových kontrolách 

byla řešena ústně.  

        

        4.  Údaje o zaměstnancích MŠ 

Ředitelka MŠ: Petra Dudová (v červnu 2020 ukončila studium pro ředitele škol a 

školských zařízení v Plzni).  

Učitelky MŠ/ Mgr. Pitáková Věra: zastupuje ředitelku v době nemoci, Belovická 

Šárka vystřídala ji Fraňková Michaela, Pokorná Karolína, Bc. Smékalová Yveta, 

Mgr. Rosíková Irena, Fidlerová Petra, Gabrišová Barbora: učitelky jsou 

kvalifikované kromě Fraňkové a Gabrišové, které si v roce 2020/2021 doplní 

kvalifikaci.  

Na konci tohoto školního roku ukončila pracovní poměr Bc. Smékalová Yveta na vlastní 

žádost a Pokorná Karolína z důvodu rodičovské dovolené. Nahradí je Bc. Jana Hrubešová 

a Dana Turynová, která si doplní kvalifikaci. 
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Školní jídelna: vedoucí ŠJ+hl. kuchařka/Novotná Květoslava, kuchařka: 

Netopilíková Katalina, pomocná kuchařka DPP z rozpočtu obce: Staňková 

Drahomíra 

Školnice: Hroudová Miluše, Bezuchová Eva  

Ředitelka i vedoucí školní jídelny měly pro potřeby rodičů stanovené konzultační hodiny. 

Topič + údržba: DPP 

 

4. Oblast materiálního vybavení 

Třídy: rekonstrukce třídy Červeňásků: zvětšení prostor herny, toalety, umývárna, 

sprchový kout, nábytek na ukládání matrací a peřinek, protipožární dveře. Byly pořízeny 

nové hračky, stavebnice, didaktické pomůcky, ve tř. Žluťásků školní nábytek. 

Kuchyň: odtokový kanálek pro nové spotřebiče a digestoř. 

Chodba: nový výtah pro přepravu stravy, protipožární dveře. 

Zahrada: nové basketbalové koše, lavička ve tvaru loďky u vodního potůčku, skluzavky 

na hrací věži, byl obnoven nátěr vrat, vrátek a zábradlí, natřeny všechny lavičky. Byly 

vyrobeny nové cedule u záhonů jahod jednotlivých tříd a pro vyšší bezpečnost dětí 

informační cedule s pokyny pro rodiče. Během letních prázdnin bude zrekonstruováno 

velké pískoviště za nové z akátu a vyměněn písek ve všech pískovištích/certifikát. 

 

5. Závěr:  

Výsledky evaluace 

Po celkové analýze (online dotazníků pro rodiče) bylo zjištěno, že rodiče docházejících 

dětí jsou spokojeni se školním vzdělávacím programem, s vedením MŠ, se skladbou 

jídelníčku a ve většině případů také se způsobem předávání informací. Rodiče pro svoji 

informovanost už více používají webové stránky. Výchovně vzdělávací práci třídních 

učitelek hodnotí převážně pozitivně, stále však má pár rodičů pocit, že je o dětech málo 

informováno/přestože probíhaly pohovory o prospívání dětí a mnozí rodiče této nabídky 
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nevyužili. Na této skutečnosti budeme opět pracovat v nadcházejícím roce a učitelky 

všechny rodiče na osobní pohovory opět osobně pozvou. V jednom dotazníku je psáno, že 

byla škoda, že v rámci karantény děti nedostávaly dobrovolné úkoly. Dobrovolná 

distanční výuka probíhala přes webové stránky po celou dobu pandemie (od března do 

června) dle témat a okruhů ŠVP. Na webových stránkách byly poskytovány veškeré 

aktuální informace a provozní podmínky k znovuotevření mateřské školy po dobu trvání 

potřeby dodržování epidemiologických opatření, prázdninovému provozu, informace o 

vrácení peněz za již zaplacené plavání i solnou jeskyni. 

Akce, které MŠ nabízí, jsou dostačující a odpovídají představám rodičů.  

Cíl vyplývající z uvedených záporů: zlepšovat vybavenost interiéru i zahrady MŠ.  

V létě 2020 proběhne rekonstrukce pískoviště za nové z akátu a bude vyměněn písek ve 

všech pískovištích. Do jídelníčku zařadit ještě více ovoce a zeleniny.  

Rodiče více informovat o průběhu a výsledcích předškolního vzdělávání dětí. Zvát 

každého rodiče k individuálnímu pohovoru o prospívání dítěte v MŠ.  

 

Po celkové analýze (evaluace třídními učitelkami) byl vytvořen tento závěr: 

Vytyčené cíle jsou naplňovány. 

Konkrétní cíle:   

oblast pohyb – zvýšit počet pěších výletů do přírody 

oblast jazyk – zaměřit se na zlepšení výslovnosti dětí. Zařazovat více jazykových 

chvilek/využití „Podpory logopedické prevence“. Častěji zařazovat divadélka, kde se děti 

stávají samy herci. Podporovat rozvoj slovní zásoby a schopnosti komunikovat. 

oblast poznávání – při vycházkách poskytnout dětem co nejvíce informacích o obci - 

místě kde žijeme, ale též o světě. 

oblast práce – více děti a rodiče zapojovat do konkrétní práce (např. na zahradě), 

pěstování ovoce či zeleniny, květin apod., v oblasti grafomotoriky se opět zaměřit 

především na správný úchop psacího náčiní a uvolňovací cviky na velký formát papíru, 

stále pro tuto využívat pískovničky.  

Průběžné vzdělávací cíle – posilovat neustále vzájemné pozitivní chování mezi dětmi, 

prevence pravidla třídy, podporovat proenvironmentální chování, zaměřit se na 

preventivní program = projekty) 

Více se vzdělávat, vzít si zpětnou vazbu z evaluace, rodičům předávat více informací o 

dětech. 

Po celkové analýze (záznamu pedagogického pracovníka) byl vytvořen tento závěr:  
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Diagnostické záznamy dětí jsou zpracovány, jsou zde zapisovány i termíny pohovorů 

s rodiči.   

Pedagogické vedení dětí učitelkami bylo v souladu se ŠVP, stále se musíme učit novým 

metodám ped. práce, vzdělávat se, přinášet nové nápady a náměty k činnostem, více 

zařazovat názorné učení, využívání situací, učení prožitkem a více experimentovat. 

Nebránit se tedy novým metodám a způsobům vých.- vzděl. práce, a především stále 

na sobě pracovat!  

Na základě osobního hodnocení vyplývá jasný cíl: prohlubovat dobré pracovní 

vztahy mezi zaměstnanci = týmová spolupráce. 

Po celkové analýze (záznamu provozního pracovníka) byl vytvořen tento závěr:  

Provozní zaměstnanci dodržují směrnice, organizační řád školy a jejich chování je 

v souladu se ŠVP. Uvědomují si, že i rodiče jsou „klienti“ školy a je nutné chovat se 

k nim vždy mile      a vstřícně. Stále je však třeba motivovat pracovníky k ještě většímu 

zapojení do akcí školy. Letos se to již podařilo. 

Po celkové analýze (záznamu ředitelky školy) byl vytvořen tento závěr:  

Ředitelka předá více pravomocí/povinností vedoucím pracovníkům /zástupkyni a ved. ŠJ., 

učitelky pověří četnějšími úkoly a stanoví, kdo bude kontrolovat jejich plnění. Vzhledem 

ke vzrůstající administrativě bude více delegovat úkoly, zvýší pravomoci jednotlivých 

pracovníků. 

Pedagogická práce ředitelky MŠ, systém vnitřní kontroly a demokratický způsob vedení je 

v souladu se ŠVP.  

Zaměstnanci si uvědomují nutnost plánování a vlastního hodnocení. Cílem je zlepšit 

evaluaci tak, aby tato činnost byla smysluplná = stálá osvěta všech pracovníků, aby 

pochopili smysl evaluace.  

 

Ředitelka mateřské školy Velké Popovice: Petra Dudová 

15.7.2020 

 

 


