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1. Úvod 

 

Základní údaje o škole 

 

Název školy Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, 

příspěvková organizace 

Adresa školy podle 

zřizovací listiny 

Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, 679 61 

Letovice 

IČ 750 24 217 

Bankovní spojení 86-1162240247/0100 

RED IZO  600 105 776 

Telefon 516 474 572, 605 785 652 

ID datové schránky 5vpkty9 

E-mail ms.trebetin@tiscali.cz, mstrebetin.odhlasky@seznam.cz  

WWW stránky www.msletovice-trebetinska.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 1. 1.2003 

Zřizovatel Město Letovice 

Součásti školy Mateřská škola  

Školní jídelna 

 

 

2. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 

 

Mateřská škola je dvojtřídní, umístěná v okrajové části města Letovice, v Třebětíně. Budova 

školy byla postavena v roce 1912, je patrová. Mateřská škola má mnohaletou tradici, byla 

otevřena v roce 1945. Spolu s MŠ jednotřídní sídlila v budově několik let i základní škola, 

která byla později zrušena a byla otevřena druhá třída mateřské školy.  

Kapacita mateřské školy je 50 dětí, s výjimkou 52 dětí. MŠ navštěvují děti ve věku od 3 - 6 let. 

Třídy jsou heterogenní – smíšené. 

Ve školní roce 2020/2021 byl počet ve třídách následující – Sluníčka – 26 dětí, Berušky – 26 

dětí. Takže byl celkový počet dětí v MŠ 52. Od září 2021 je počet dětí následující – Sluníčka 

navštěvuje 26 dětí a Berušky 25 dětí (výjimka z počtu dětí z důvodu dítěte se SVP v třídě).  

Mateřská škola má od roku 2003 právní subjektivitu. Její součástí je školní kuchyně a jídelna. 

Třídy jsou kompletně vybaveny novým nábytkem, který umožňuje dětem volný výběr hraček 

- dohlédnou na ně i dosáhnou. Máme několik hracích koutků, které podporují tvořivost a 

fantazii dětí. Z MŠ máme poměrně blízko k přírodě - nedaleko je les, rybník, louky. 

Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží vytvářet klidnou a příznivou atmosféru pro 

duševní pohodu dětí a pro možnost tvořivě rozvíjet a uskutečňovat své představy.   

 

2. 1. Hodnocení podmínek ke vzdělávání 

Věcné (materiální) podmínky 

V budově mateřské školy jsou dvě třídy a herna s prostory pro hru dětí a pro jejich pohybové 

aktivity. Průběžně jsou doplňovány tělovýchovné pomůcky. Máme samostatnou kuchyň, 
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ve které si sami jídla připravujeme. Pro děti a zaměstnance je dispozici samostatná jídelna.  

Byl pořízen nový velký šuplíkový mrazák pro kuchyň.  

Nábytek je stále obměňován a doplňován - odpovídá věku, počtu a individuálním potřebám 

dětí. Skříňky a police jsou přizpůsobeny výšce dětí - děti mají hračky na dohled i na dosah, 

mohou si je samostatně brát a mají přehled při jejich ukládání. Byla dokončena výměna 

starého nábytku za nový ve třídě Berušek (skříňky a úložné boxy na hračky). V blízkosti každé 

třídy je hygienické zařízení pro děti (WC, sprcha, umývárna), uzpůsobené věku, počtu a výšce 

dětí. 

Každé dítě má oddělený svůj ručník a v každé umývárně je k dispozici zásobník na papírové 
ručníky a odpadkový koš na jejich likvidaci. K umývání slouží nově zásobníky na dezinfekční 
pěnové mýdlo u umyvadel. Samozřejmostí jsou zásobníky na toaletní papír v prostorách toalet 
dětí a zásobníky na hygienické ubrousky na umývání wc sedátek. 
Zaměstnanci mají také své vlastní sociální zařízení a sprchu. Všude jsou zásobníky 
s dezinfekčním pěnovým mýdlem 
Každá třída má svou ložnici, každé dítě má své lůžko, polštář a přikrývku. Doplněna byla 
dřevěná lůžka do ložnice třídy Berušek. Děti z této třídy se převlékají na židličkách ve své třídě 
a mají na své pyžamko věšák z důvodu provětrávání. Děti ze třídy Sluníček mají z tohoto 
důvodu u lehátka židličky.  
Dokoupena byla knihovna na dětskou literaturu v 1. patře, dále nové záclony pro celou MŠ. 
Hračky, pomůcky a materiály jsou průběžně obnovovány a doplňovány, dle potřeb a zájmu 
dětí. Děti se také samy podílejí na výzdobě školy a třídy. Jejich výtvory jsou vystavovány, 
jsou dětem volně přístupné a mohou si je prohlédnout i rodiče.  
Byly pořízeny notebooky pro obě třídy a pro vedoucí stravování. Dále nová barevná tiskárna 
Konica Minolta. 
Všechny místnosti jsou osvětleny zářivkami.  
Součástí mateřské školy je také školní zahrada, která na budovu školy bezprostředně navazuje. 
Je vybavena akátovými herními prvky, jako jsou průlezky se skluzavkami – vláček, loď, 
mravenci, tunel v kopci, houpačky, hnízdo, pískoviště se zastíněním a ochrannou krycí sítí, 
vodárnou, altánem, domečkem se smyslovým chodníčkem a s chodníčky pro jízdu na 
koloběžkách a tříkolkách (byly pořízeny dvě nové motokáry pro děti) a na procházky s kočárky. 
Dále je na ní dětské hřiště s prosívkou, které dětem slouží ke sportovnímu vyžití (kopaná, 
hokej, pohybové hry dětí, košíková). Celá zahrada umožňuje dětem rozmanité pohybové a 
další aktivity. Děti se můžou po celé zahradě volně pohybovat. Ve vyvýšených záhonech jsme 
pěstovali společně s dětmi zeleninu a bylinky. Trávník a túje na školní zahradě jsou celoročně 
stříhány a upravovány.  
Vstup na školní zahradu byl doplněn sítí na dveře s magnetickým zavíráním (větrání, hmyz). 
Celá mateřská škola byla postupně rekonstruována:  

- školní kuchyně a jídelna, 2003 

- výměna oken, zateplení budovy, 2010 – 2011 

- sociální zařízení pro děti i zaměstnance, 2013 

- oprava elektroinstalace, topení, stropů, podlah, střechy, změna dispozic místností, 2016 

- rekonstrukce školní zahrady, 2018 

 Všechny opravy a rekonstrukce byly prováděny za celkového nebo částečného provozu MŠ. 

Nedostatky, návrhy, opatření: 
* pořídit novou bránu, branky a opravit ploty 
* zasadit stromky na školní zahradu  
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* opravit telefony – rozdělit externí a interní hovory 
* dokončit výzdobu ložnic + výzdobu prostor MŠ 
* natřít nebo vypískovat nouzové schodiště 
* vybavit novým nábytkem ředitelnu, kancelář VŠJ  
* pořídit sítě do malých oken ve třídách 
* upravit webové stránky MŠ 
 
Životospráva  
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Jídelníček je sestavován na základě 

racionální výživy, je vyvěšen k nahlédnutí rodičům na nástěnce a na internetových stránkách 

školy. Pro děti máme každý den připraven v jídelně obrázkový jídelníček, podle kterého děti 

poznají, co je daný den k jídlu - komunikujeme s nimi, poznávají suroviny, jídla. Ve třídě 

Sluníček mají děti také obrázkový jídelníček s obrázky ranní a odpolední svačiny. Funguje 

prezentace školní kuchyně – fotografie a recepty na www stránkách a na nástěnce školy. 

Ochutnávky pro rodiče v rámci setkávání s rodiči a širokou veřejností byly v tomto školním 

roce velmi omezeny z důvodu protiepidemických opatření vzhledem k nemoci Covid – 19. 

V rámci rozloučení s předškoláky ve středu 9. 6. 2021 odpoledne proběhla ochutnávka 

upečeného ovocného koláče.  

MŠ je zapojena do projektu Skutečně zdravá škola. Snažíme se plnit zásady Skutečně zdravé 
školy pro získání bronzového ocenění. S dětmi jsme se zapojili do projektu „Ubrousek“. Tři 
týdny jsme se věnovali s dětmi určeným druhům potravin, poznávali jsme je, ochutnávali, 
pekli. Součástí tohoto projektu byla ve středu 23. 6. 2021 v rámci spolupráce se Skutečně 
zdravou školkou a Mgr. Andreou Hruškovou dopolední příprava dobrot s předškoláky a 
odpoledne beseda s rodiči spojená s ochutnávkou. 
Časové intervaly mezi jídly, pravidelný denní rytmus a řád jsou dodržovány, ale současně 
i flexibilní dle organizačních činností v průběhu dne. Kupujeme také biopotraviny. 
Děti jsou vedeny k samostatnosti při stolování (chystání tácků, hrníčků, talířů a příborů, 
nalévání polévky, čaje, mazání pomazánek na pečivo) a také k vytváření příjemného a klidného 
prostředí, k udržování čistoty při jídle. 
Vycházíme vstříc rodičům při zabezpečení stravování v MŠ s ohledem na různá stravovací 
omezení – alergie, apod.  
Do jídla děti nenutíme – důležitá je domluva s dětmi a spolupráce s rodiči. Snažíme se, aby dětí 
jídlo alespoň ochutnaly a s novým jídlem se seznámily.  
Děti jsou vedeny k dodržování pitného režimu. K dispozici mají po celý den pitnou vodu – 
čistou, s citronem, s mátou. Pití je vždy ke každému jídlu (čaj, mléko, sirup, limonáda, džus, 
voda. Na školní zahradě je zajištěn pitný režim dětí v termonádobách. 
Téměř všichni rodiče si dle dotazníků stravování ve školní jídelně chválí. 
Během kontroly ČŠI v září 2018 nám bylo doporučeno, aby obě třídy obědvaly ve stejnou dobu 
z důvodu většího časového prostoru pro hru ve třídě Sluníček, která nyní obědvá o půl hodiny 
dříve (do jídelny se vždy vejde jedna třída). Tato varianta je i nadále ve fázi zjišťování 
provozních, personálních a finančních možností.  
Pobyt dětí venku probíhá denně. Snažíme se o co nejdelší pobyt dětí na čerstvém vzduchu 
s ohledem na aktuální stav počasí. S dětmi chodíme na vycházky po okolí a co nejčastěji 
(dopoledne i odpoledne) využíváme naši novou zahradu. 
Denní režim je sestaven tak, aby dětem maximálně vyhovoval, jsme schopni reagovat i na 
nenadálé situace. Rodiče po dohodě s učitelkami mohli přivést své dítě do MŠ podle svých 
potřeb (návštěva lékaře, logopeda, aj.) mimo dohodnuté pravidlo příchodu do MŠ do 8.00 hod. 
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Děti mají dostatek volného pohybu nejen na školní zahradě, ale i v prostorách jednotlivých tříd 
a v herně. Mají k dispozici tělovýchovné náčiní a nářadí v obou třídách a v herně (trampolíny, 
skluzavky, žíněnky, skákací míče, lavičky aj.).  
Děti po obědě odpočívají, každý má své lehátko. Ti, kteří nemají potřebu spánku, po krátkém 
odpočinku vstávají a vybírají si klidné hry a činnosti ve třídě. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 
* nabízet i nadále dětem pestrou skladbu jídla - výběr ovoce a zeleniny, celozrnné pečivo a  
   ryby  
* dbát i nadále na dodržování pitného režimu dětí – především vodu ochucenou např.  
   citronem, bylinkami 
* vyzkoušet obědvat s dětmi ve třídě Sluníček – zjistit podmínky, požadavky na organizaci  
* využívat školní zahradu i k řízeným činnostem, zajistit dětem hodně pohybových aktivit,  
   snažit se o co nejdelší pobyt venku, pohybové hry zařazovat i při pobytu venku 
* stále upevňovat samostatnost při stolování 
* nadále prezentovat školní kuchyni – ochutnávka jídel z naší školní kuchyně, recepty,  
   fotografie nových jídel – nástěnka, doplnit www školy 
* pro rodiče a pedagogy zorganizovat besedy a semináře ve spolupráci se Skutečně zdravou  
   školou – vybrat si z nabídky SZŠ 
* využít nabídku besedy pro děti od společnosti Albert – Zdravá 5 
* zajistit exkurzi na farmu dle možností a nabídek 
 
Psychosociální podmínky 
Dodržovali jsme vize MŠ. Všichni zaměstnanci se snažili vytvářet prostředí, ve kterém se děti 
cítí příjemně, spokojeně a bezpečně. Bylo podporováno přátelské a důvěrné prostředí ve 
třídách mezi dětmi a zaměstnanci MŠ. Respektovány byly individuální a vývojové potřeby dětí. 
Dětem jsme naslouchali, podporovali je při jejich činnostech. Děti nebyly neúměrně 
zatěžovány. Nově příchozí děti měly možnost se adaptovat, záleželo vždy na domluvě s rodiči 
a na dané situaci vzhledem k nemoci Covid – 19 (pobyt dítěte v MŠ s rodiči byl v tomto roce 
omezený z důvodu vládních protiepidemických opatření – zákaz vstupu třetích osob do MŠ).  
Všichni naučili dodržovat nová pravidla z důvodu protiepidemických opatření – nevstupovat 
do tříd, v MŠ nosit ochranu úst a nosu, nenosit do MŠ žádné hračky, MŠ navštěvovaly jen 
zdravé děti, dodržovat pravidla testování dětí a zaměstnanců. 
Pořídili jsme obrázková pravidla a informace pro rodiče ohledně zdraví a nemocí dětí, kdy  
do MŠ děti mohou a kdy ne. 
Všechny děti byly brány stejně bez rozdílu a žádné z nich nebylo zvýhodňováno či 
znevýhodňováno.  
Respektovali jsme potřeby dětí. Spolu s dětmi jsme vytvořili obrázková pravidla soužití a vedli 
jsme je k jejich dodržování (pravidla jsou součástí ročního plánu), ke vzájemné spolupráci a 
kamarádství. Mezi dětmi a dospělými panovala důvěra, přátelství, zdvořilost, vzájemná 
podpora a pomoc. Partnerské vztahy mezi dětmi a dospělými byly podporovány a 
prohlubovány. Snažili jsme se dětem podle možností nabízet dostatek činností, podporovat 
jejich samostatnost, uplatňovat prvky prožitkového učení. 
Dbali jsme na bezpečnost dětí při pobytu v MŠ, na školní zahradě, na vycházkách, výletech 
s dětmi. Snažili jsme se předvídat. 
Diagnostiku dětí máme rozdělenou na tři skupiny podle věku dětí. Byla průběžně doplňována 
(pozorování, činnosti s dětmi, hry dětí). 
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I v tomto školním roce jsme pokračovali v plnění úkolů a cílů dotačního titulu MŠMT – „Šablony 
pro MŠ II.“  V projektu jsme využili finanční prostředky na pozici školního asistenta, pedagogičtí 
zaměstnanci se zúčastnili školení v oblasti polytechnického vzdělávání dětí v MŠ a 
zorganizovali jsme projektový den v MŠ (22. 4. 2021, Tomáš Vodička – Exotická zvířata trochu 
jinak). Do projektu jsme byli zapojeni od května 2019 do dubna 2021, kdy byl tento projekt 
ukončen. 
Od května 2021 jsme navázali s dalším dotačním titulem MŠMT – „Šablony pro MŠ III.“ 
V projektu využíváme finanční prostředky na pozici školního asistenta a na projektový den 
s dětmi v MŠ – sokolnické představení pana Jeana Van Coppenolleho. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 
* nadále využívat finanční prostředky z dotačního projektu „Šablony pro MŠ - III.“ na pozici  
   školního asistenta 
* zapojit se do nového operačního projektu MŠMT – Jan Amos Komenský 
* zaměřovat se ve zvýšené míře na diagnostiku dětí, sledovat hru dětí, diagnostikovat   
   průběžně 
* zapojovat děti do vzájemné spolupráce mezi sebou, společně řešit problémy 
* stále klást důraz na dodržování stanovených pravidel dětmi i dospělými, důsledně    
   požadovat dodržování Školního řádu rodiči – včasné příchody, omlouvání dětí, nevstupovat  
   do tříd, zdravotní stav dětí, platby v MŠ apod. 
* podporovat a prohlubovat partnerské vztahy mezi dětmi a dospělými 
* dbát na bezpečnost dětí při pobytu dětí v budově MŠ i mimo ní - PŘEDVÍDAT 
* pracovat formou nabídky činností - větší možnost volby, dát dětem prostor pro samostatné  
   tvoření 
* uplatňovat metody prožitkového učení 
 
Organizační zajištění chodu mateřské školy 
Přijímání dětí do mateřské školy proběhlo ve školním roce 2020/2021 na školní rok 
2021/2022 od 2. do 16. května 2021, kdy měli rodiče možnost poslat žádost do MŠ, z toho 
osobní předání zákonnými zástupci proběhlo od 4. do 6. května 2021 bez účasti dětí 
z důvodu mimořádných opatření vlády vzhledem k nemoci COVID - 19.  
Rodiče byli informováni na nástěnce a internetových stránkách školy, dále zveřejněním 
v Letovickém zpravodaji a vyhlášením v městském rozhlase. Kritéria přijímání dětí do 
mateřské školy byla zpracována v příloze ŠVP, jsou každoročně konzultována se zřizovatelem 
a s ostatními ředitelkami MŠ v Letovicích. 
K zápisu se dostavilo 39 dětí. Přijato bylo 16 dětí. Některé děti využily možnost umístění 
v dalších letovických mateřských školách. 
Děti měly dostatek času i prostoru pro spontánní hru, ale i pro řízené činnosti. Byly vytvářeny 
podmínky pro individuální a skupinové činnosti. Děti měly možnost výběru činností. 
V mateřské škole jsou dvě třídy pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Tyto třídy jsou 
věkově smíšené (heterogenní). Každá třída má své jméno: SLUNÍČKA a BERUŠKY.  
Nedostatky, návrhy, opatření: 
* zařazovat denně pohybovou aktivitu ve třídě 
* přiměřeně zařazovat řízené činnosti  
* podporovat více experimentování dětí - děti by měly samy přijít na daný postup, způsob  
* využívat více školní zahradu i při odpoledních činnostech - EVVO 
* rozplánovat si pořádání výletů na období 1x za 2 – 3 roky 
* využívat více nové pomůcky 
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Řízení mateřské školy 
Všichni zaměstnanci mateřské školy mají vymezeny své povinnosti, kompetence a úkoly 
v pracovních náplních, pracovním a provozním řádu.  
Je respektován jejich názor a jsou zapojeni do rozhodování o zásadních otázkách školního 
programu. 
Ředitelka vytvářela podmínky pro další vzdělávání zaměstnanců školy. Zúčastnili se několika 
webinářů a seminářů, dle aktuální epidemické situace. 
Informace byly zaměstnancům předávány ihned nebo na pedagogických radách a provozních 
poradách nebo formou rozesílání pracovních emailů. 
Rady a porady se konaly nejméně 3x ročně (dle plánu a důležitosti řešených problémů), vždy 
po skončení pracovní doby zaměstnanců. (provozní porady – 26. 2., 21. 5., 24. 8., 4. 11. 2021, 
a pedagogické rady – 14. 1., 24. 5., 24. 8., 5. 11. 2021).  
Ředitelka školy se snažila rozumně a spravedlivě hodnotit práci všech zaměstnanců, 
oceňovala výsledky, hledala vždy vhodnou motivaci, podporovala spolupráci všech 
zaměstnanců.  
Prováděla pravidelně kontrolu a evaluaci a z výsledků byly vyvozovány závěry pro další práci. 
Mateřská škola spolupracovala se zřizovatelem školy, kterým je město Letovice, dále s TS 
Letovice (péče o zeleň) a dalšími orgány státní správy a samosprávy, s mateřskými školami 
v Letovicích - Čapkova a Komenského (vzájemné návštěvy učitelek, pořádání školení, 
spolupráce ředitelek, prázdninový provoz, zápis do MŠ) a s dětskou knihovnou (tvoření dětí – 
masopust, dárky do CSSML). 
Plánované spolupráce se ZŠ Letovice (ESS), s mateřskými školami v Letovicích - Čapkova a 
Komenského (vzájemné návštěvy dětí), se ZUŠ v Letovicích (vystoupení žáků), s MKS Letovice 
(divadelní představení pro děti, výstavy), s dětskou knihovnou (vzdělávací program), s PPP 
Boskovice (beseda pro rodiče s PhDr. Ilonou Pešovou o školní zralosti), s logopedkou Mgr. 
Reginou Müllerovou (logopedická péče v MŠ) se z důvodu epidemických opatření 
neuskutečnily. 
Od května 2021 jsme zapojeni do dotačního projektu „Šablony pro MŠ – III.“ – v tomto 
školním roce jsme využili finanční prostředky na školní asistentku, zorganizovali jsme 
projektový den pro děti v MŠ. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 
* pokračovat ve spolupráci se ZŠ Letovice (ESS, 1. třídy) a s ostatními organizacemi ve městě 
* pokračovat ve spolupráci s PPP Boskovice a SPC Blansko - Žižkova, Brno - Štolcova  
* využívat nabídky vzdělávacích institucí dle finančních možností školy 
* plnit podmínky dotačního projektu „Šablony do MŠ III.“ – spolupracovat i nadále s firmou  
   Škola Profi (administrace) 
 
Pedagogické a personální zajištění vzdělávání 
Všichni pracovníci školy splňují předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost.  
Všechny učitelky prokázaly vynikající schopnosti v týmové práci.  
Respektovaly pedagogické zásady, používaly odpovídající metody a formy práce.  
Všichni zaměstnanci měli možnost se dále vzdělávat dle široké nabídky vzdělávacích služeb. 
Ředitelka vytvářela podmínky na pracovišti pro další vzdělávání dle možností školy. 
V mateřské škole máme děti se SVP (speciální vzdělávací potřeby). Průběžně dle zjištění při 
vyšetřeních v SPC byl těmto dětem doporučeni asistenti pedagoga jako podpůrné opatření. 
Máme od prosince 2021 v MŠ 2 asistentky pedagoga k 3 dětem se SVP. 
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Z dotačního projektu MŠMT – „Šablony pro MŠ - II. a III.“ byla a je financována pracovní 
pozice – školní asistentka, která je v MŠ zaměstnaná o 1. 9. 2020 do 31. 5. 2022. Starala se 
v MŠ o děti ohrožené školním neúspěchem, pomáhala pedagogům s přípravou pomůcek, 
organizačními záležitostmi, zajišťovala bezpečnost dětí.  
Specializované služby – logopedie, péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami - byly 
zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (SPC Žižkova, Blansko – Mgr. Jana Kolářová, 
SPC Štolcova, Brno - Mgr. Michaela Horutová). 
Nedostatky, návrhy, opatření: 
* vytvářet neustále podmínky pro vzdělávání všech zaměstnanců školy v rámci možností MŠ  
* zajistit vždy optimální pedagogickou péči o děti 
* motivovat zaměstnance ke studiu odborné literatury, informace si předávat na poradách 
* spolupracovat i nadále s odborníky dle potřeb školy (logoped, SPC, PPP, SZŠ, ZŠ) 
* snažit se o co nejširší zabezpečení překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů (využití  
   AP a ŠA) 
* využívat nabídky vzdělávacích středisek EVVO - Lipka Brno, Hlídka Brno, ZOO Brno,   
   Moravský kras – Dům přírody, aj. 
 
Spoluúčast rodičů 
Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o děti.  
Rodiče měli možnost individuálního rozhovoru s učitelkou, která je informovala o prospívání 
jejich dítěte v mateřské škole, o jeho individuálních pokrocích – konzultační hodiny (únor, 
listopad 2021). Domlouvali se s ní o společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte, o 
školní zralosti dětí, případně o doporučení OŠD (odklad školní docházky). 
Pedagogové chránili soukromí rodiny. Jednali s rodiči ohleduplně, taktně a diskrétně, 
s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Dodržovali povinnosti s ohledem na GDPR. 
Rodiče si také mohli v MŠ vypůjčit odbornou literaturu.  
Rodiče zavítali na školní zahradu v rámci odpoledního programu rozloučení s předškoláky ve 
středu 9. 6. 2021. Svým programem spojeným s pasováním předškoláků všechny pobavila 
Sandra Riedlová s pohádkovým divadlem z Brna. 
Uskutečnila se beseda o zdravém stravování dětí s lektorkou ze Skutečně zdravé školy Mgr. 
Andreou Hruškovou (23. 6. 2021). Předškoláci navštívili v září 2021 kozí farmu v Šošůvce -  
vše bylo hrazeno s finančních prostředků SZŠ. 
V roce 2021 se neuskutečnila spousta plánovaných akcí, kterých se měli zúčastnit rodiče dětí, 
např. tvořivé dílničky na podzim, v zimě a na jaře, beseda s psychologem o školní zralosti, 
ESS, jarní brigáda na školní zahradě, oslava Dne Země. 
Rodiče se zúčastnili podzimní brigády na školní zahradě spojené s opékáním párků. Dále nám 
pomáhali s lehčími opravami v rámci školy (oprava tříkolek, koloběžek, dveří, plotu, zábradlí, 
aj.). Několik rodičů věnovalo kancelářské papíry, stavebnice, včelí med, brambory a jablka. 
 Nedostatky, návrhy, opatření: 
* prohlubovat nadále zájem rodičů o činnosti a dění v mateřské škole, zapojovat je do dění  
   v MŠ – brigády (sečení a úklid zahrady, Den Země, opravy hraček, nábytku), sponzorské  
   dary 
* zorganizovat pro rodiče besedu o školní zralosti, případně o řešení výchovných problémů  
   s dětmi, o stravování dětí předškolního věku – psychologové z PPP, logopedové, pedagog  
   ze ZŠ, Skutečně zdravá škola 
* pokračovat ve spolupráci s rodiči, v individuálních rozhovorech – domlouvat si konkrétní  
   termíny schůzek – konzultace s rodiči (listopad, březen) 
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Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
V tomto školním roce navštěvovalo MŠ jedno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami 
(SVP). Spolupracovali jsme se SPC Blansko – Žižkova, s Mgr. Janou Kolářovou a se SPC 
Štolcova, Brno – Mgr. Michaelou Horutovou. 
Jednomu dítěti byl doporučen 3. stupeň podpůrných opatření – asistentka pedagoga 
s úvazkem 75 % a zakoupení pomůcek pro rozvoj jemné motoriky či grafomotoriky a pro 
rozvoj dílčích funkcí. Pravidelně se zákonnými zástupci navštěvovali SPC v Blansku, 
spolupracovali. Zpracován byl také individuální vzdělávací plán pro práci s tímto dítětem. 
Dítě navštěvovalo třídu Berušek. Po vyšetření školní zralosti v SPC byl dítěti doporučen OŠD, 
takže bude v docházce pokračovat i ve školním roce 2021/2022.  
Jeho sestra dostala stejné doporučení, tudíž asistentku pedagoga mají tito sourozenci 
sdíleného, byli pořízeny pomůcky dle doporučení.  
Do kolektivu dětí se zapojovali, spolupracovali s ostatními dětmi, s asistentkou pedagoga a 
učitelkou. Víceméně úspěšně se zapojovali do úkolů a činností určených předškolákům.  
Třetímu dítěti byl doporučen také 3. stupeň podpůrných opatření a asistentka pedagoga 
s úvazkem 50%. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 
* zabezpečit výchovně vzdělávací péči dětem se SVP, pokud jsou do MŠ přijaty 
* vytvořit Plán pedagogické podpory (PLPP) nebo Individuální vzdělávací plán (IVP) pro   
   tyto děti, pokud jsou doporučeny 
* podporovat spolupráci s asistentem pedagoga – pravidelná konzultace pokroků či  
   problémů, podle toho plánovat vzdělávací nabídku 
* podporovat spolupráci se zákonnými zástupci dítěte – pravidelná konzultace pokroků či  
   problémů, podle toho plánovat vzdělávací nabídku 
* spolupracovat s PPP a se SPC 
 
Podmínky vzdělávání dětí nadaných 
Ve školním roce 2020/2021, ani od září 2021 nebyly v mateřské škole děti mimořádně 
nadané, proto jsme nevytvářeli podmínky pro jejich individuální rozvoj. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 
* zabezpečit péči o děti mimořádně nadané, pokud jsou do MŠ přijaty 
* vytvořit Plán pedagogické podpory (PLPP) nebo Individuální vzdělávací plán (IVP) pro tyto  
   děti 
 
Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let  
Ve školním roce 2020/2021, ani od září 2021 jsme v mateřské škole děti mladší tří let neměli. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 
* dbát na bezpečnost a zdraví dětí, zajistit dostatečný dohled – PŘEDVÍDAT! 
* doplňovat třídy o nové podnětné a bezpečné hračky a pomůcky pro dětí mladší tří let 
* konzultovat s rodiči individuální vzdělávací potřeby dětí mladších tří let 
 
Hodnocení průběhu vzdělávání 
Mateřská škola vypracovala v srpnu 2020 nový Školní vzdělávací program, který má platnost 

tři roky (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023). Hlavním mottem ŠVP je: „Doma je doma. A ve 

školce? Tam je JAKO doma!“ Snažíme se být rodinnou mateřskou školou. 

Snažíme se vytvořit vhodné podmínky pro každé dítě k prožití klidného, radostného a na 

poznatky bohatého období této důležité vývojové etapy v souladu se školním vzdělávacím 
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programem. Dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních 

předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy 

kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání. 

Při tvorbě ŠVP jsme vycházeli z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání. Snažíme se děti zapojovat plánovanými činnostmi do programu EVVO. 

 
Přístup k dětem 
Všechny učitelky přihlížely k individualitě každého dítěte, snažily se dětem porozumět, 
naslouchat, chválit je, být vlídné a laskavé. Vytvářely svým jednáním s dětmi ovzduší rodinné 
pohody a klidu. Všímaly si, jak se děti chovají k sobě navzájem, jak komunikují, zda si 
pomáhají. Nepřehlížely nežádoucí chování a vhodným způsobem je korigovaly. Vytvářely 
spolu s dětmi pravidla soužití ve třídě a dbaly na jejich dodržování.  
Učitelky organizovaly komunitní a diskusní kruhy, kde děti mohly, ale nemusely vyjadřovat 
svoje názory.  
Při příchodu a odchodu dětí z MŠ z důvodu přehledu o dětech, se loučíme s dětmi v blízkém 
kontaktu (z očí do očí). 
Nedostatky, návrhy, opatření: 
* posilovat vhodné chování, chválit děti za dodržování pravidel, umět je motivovat 
* kontrolovat vlastní chování – být klidná, přátelská, podnětná 
* nezasahovat dětem zbytečně do činností, nechat je činnost dokončit 
* seznamovat a upevňovat loučení dětí v blízkém kontaktu (z očí do očí) – přehled učitelky 
   o příchodu a odchodu dítěte 
* být vlídně důsledná 
 
Pedagogický styl 
Učitelky si uvědomovaly, že je důležité vést děti k samostatnosti, uplatňovat metodu 
prožitkového učení. Podle charakteru činností volily práci s dětmi individuální, ve skupině 
nebo frontální. Snažily se pracovat s dětmi formou vzdělávací nabídky, upřednostňovaly 
spontánní hru před didaktickými hrami a podporovaly tak tvořivost a nápaditost dětí. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 
* poskytovat dětem dostatečně širokou nabídku činností  
* podporovat spontánní hru, nechat děti, aby samy plánovaly činnosti 
 
Vzdělávací nabídka (tvorba a naplňování TVP) 
Učitelky při sestavování TVP vycházely z ŠVP, v každém tematickém celku se snažily o 
propojení všech oblastí vzdělávání. V nabídce činností dovedly reagovat na aktuální 
okolnosti. Nabízely dětem jim blízká a pro ně užitečná témata. 
Pravidelně vyhodnocovaly naplňování vzdělávacích cílů. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 
* upřednostňovat hru jako hlavní formu činností v MŠ, obzvlášť hry námětové, tvořivé,   
   dramatizující, podporovat kooperativní činnosti 
 
Profesionální dovednosti související s pedagogickým procesem 
Učitelky uplatňovaly didaktické prvky odpovídající věku a individualitě dětí, prováděly 
diagnostiku dětí, evaluaci tematických bloků. Byly schopny reflexe i sebereflexe. Zapojovali 
se do všech činností školy a výborně pracovali jako součást týmu školy. 
Spolupracovali s rodiči na řešení problémů ve věcech výchovy a vzdělávání. 
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Zachovávali mlčenlivost ve věcech rodin dětí. 
Měli zájem se sebevzdělávat. 
Nedostatky, návrhy, opatření: 
* využívat nabídek vzdělávacích agentur dle možností školy 
* využívat svých poznatků ze vzdělávání a samostudia a podělit se s ostatními na    
   pedagogických radách 
* zachovávat mlčenlivost, dodržovat profesní a etický kodex zaměstnanců mateřské školy 
 
Hodnocení výsledků vzdělávání 
Učitelky hodnotily pravidelně průběh a výsledky činností dětí, naplňování cílů, stanovených 
v TVP. V TVP hodnotíme vždy po skončení tematické části u dětí podle věku: 3 - 4 roky,  
4 - 5 let, 5 - 6 let. Hodnotíme procentuálně. Sledovaly rozvoj a vzdělávací pokroky dětí – ty 
zaznamenávaly do záznamových (diagnostických archů).  
V tomto roce jsme se zaměřili na to, abychom vytvořili dětem vhodné podmínky a 
předpoklady pro bohaté a rozmanité činnosti sloužící k rozvoji tvořivosti, pohybových aktivit, 
komunikativních činností, souvislého vyjadřování, slovní zásoby. Snažili jsme se o rozvíjení 
individuality každého dítěte a také o individuální přístup ke každému dítěti. Dílčí cíle byly 
plněny činnostmi, které vycházely z potřeb a zájmů dětí, volnou hrou dětí i vzdělávací 
nabídkou, která byla přizpůsobena individuálním a věkovým zvláštnostem dětí.   
Naším záměrem bylo a je, aby děti chodily do MŠ radostně, cítily se zde bezpečně a začlenily 
se do kolektivu ostatních dětí. 
Děti měly dostatek prostoru pro volnou spontánní hru (rozvoj kooperativních her, 
spolupráce mezi dětmi). 
Děti byly vedeny k samostatnosti, pozornosti a soustředěnosti. 
Ve třídě jsme si společně vytvořili pravidla, která jsme se naučili dodržovat (piktogramy, 
četba poučných příběhů, rozhovory s dětmi). 
Děti dodržovaly zásady společenského chování – pozdravily, rozloučily se (někdy 
s připomenutím), požádaly, poděkovaly. 
Osvojovaly si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví a bezpečí své i ostatních. 
Získávaly povědomí o širším přírodním prostředí, ve kterém žijí a o ochraně přírody (EVVO). 
Rozvíjeli si slovní zásobu, jazykové dovednosti, kultivovaný projev, tvořivost. 
Snažili jsme se denně zařazovat různé pohybové aktivity (zdravotní a přirozená cvičení, PH, 
HPH, cvičení s náčiním, s hudbou, překážkové dráhy aj.). 
Poznávali a využívali všechny smysly, ovládali koordinaci ruky a oka, zvládali jemnou 
motoriku. 
Mimo hlavní výchovně vzdělávací činnost se v MŠ uskutečnilo několik akcí, které byly pro 
děti velkým zážitkem: 
- Mikulášská nadílka  
- karneval  
- slet čarodějnic a čarodějů 
- sportovní dopoledne se skákacím hradem 
- návštěva dopravního hřiště v Blansku 
- rozloučení s předškoláky 
- vaření se Skutečně zdravou školkou 
- beseda o exotických zvířatech 
- návštěva kozí farmy v Šošůvce 
- sokolnické vystoupení v MŠ 
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- výchovně vzdělávací program s Městskou policií – Přes silnici za ruku 
Školní rok 2020/2021 byl ale také poznamenán mimořádnými opatřeními Vlády ČR vzhledem 
k onemocnění COVID-19. Mateřská škola byla od 1. 3. 2021 do 11. 4. 2021 uzavřena.  
Od 10. 3. 2021 do 9. 4. 2021 byla v provozu dětská skupina pro děti rodičů vybraných profesí 
(IZS). Od 12. 4. 2021 měly možnost MŠ navštěvovat děti s povinným předškolním 
vzděláváním a děti rodičů vybraných profesí (IZS) za podmínky testování dětí. 
Provoz byl pro všechny děti obnoven od 10. 5. 2021 bez podmínky testování dětí. 
Plánované akce, které se v roce 2021 neuskutečnily z důvodu mimořádných epidemických 
opatření vzhledem k nemoci COVID-19: 
- vánoční vystoupení pro rodiče  
- podzimní a vánoční tvoření 
- plavecký výcvik dětí v plaveckém bazénu v Boskovicích 
- čarodějnické tvoření pro děti a rodiče  
- společná jarní brigáda s rodiči 
- oslava Dne Země 
- návštěva předškoláků v 1. třídách ZŠ 
- návštěva hasičské zbrojnice 
- návštěva u myslivců  

- všechny lekce ESS  

- konzultace s rodiči  

- vzdělávací výlet do centra Hlídka Brno 

Kromě standartního předškolního vzdělávání nabízí škola dětem nadstandartní aktivity, které 

však byly výrazně omezeny nebo se vůbec nemohly konat: 

* angličtina pro nejmenší – pod vedením paní učitelky Moniky Wrubel – přihlášeno bylo 12 –  

   16 dětí - z důvodu protiepidemických opatření (Covid-19) byla tato aktivita několikrát  

   přerušena 

* logopedická péče - pod vedením Mgr. Reginy Müllerové, soukromé speciální pedagožky   

   z Boskovic - z důvodu protiepidemických opatření (Covid-19) od ledna 2021 je tato aktivita 

   zrušena 

* edukativně stimulační skupiny - z důvodu protiepidemických opatření (Covid-19) se tato  

   aktivita nekonala 

* plavecký výcvik dětí – kryté lázně Boskovice, v roce 2021 se neuskutečnil z důvodu  

   protiepidemických opatření (Covid-19) 

 
Webové stránky školy byly a jsou neustále aktualizovány a doplňovány o nové informace,  
od září 2013 se o ně staráme samy. Doznaly zásadních změn v grafice, v obsluze, v daným 
informacím. 
 

2. 2. Hlavní úkoly splněné v roce 2021 

 Věcné podmínky: 
o udržovat školní zahradu a keře na ní 
o pracovat s dětmi na vyvýšených záhonech – pěstování bylinek, zeleniny 
o vést děti k samostatnému vybírání (bez ptaní) a úklidu hraček 
o pořídit nové žaluzie do oken 
o průběžně vymalovat  
o pořídit notebook VŠJ  
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 Životospráva dětí v mateřské škole: 
o nabízet i nadále dětem pestrou skladbu jídla – výběr ovoce a zeleniny, 

celozrnné pečivo a ryby 
o dbát na dodržování pitného režimu dětí – především vodu (od 6.45 hod) 
o prezentovat školní kuchyni u rodičů i široké veřejnosti – recepty na webové  
o stránky školy a na nástěnku školního stravování, pořizovat fotografie nových,  
o neznámých jídel, ochutnávka jídel z naší kuchyně na společných akcích 
o pro rodiče a pedagogy zorganizovat besedu a semináře ve spolupráci se 

Skutečně zdravou školkou – vybrat si z nabídky SZŠ 
o vést nové děti k samostatnosti v jídelně, u starších dětí ji upevňovat  
o využívat školní zahradu i k řízeným činnostem, zajistit dětem hodně 

pohybových aktivit,  
o snažit se o co nejdelší pobyt venku (pohybové hry zařazovat i při pobytu 

venku) 
o využívat i nadále obrázkový jídelníček s dětmi 
o zapojit děti do přípravy svačinky (mazání chleba pomazánkou, aj.) – min. 1x 

týdně 
 Psychosociální podmínky: 

o zaměřit se na diagnostiku dětí, sledovat hru dětí 
o využívat nabízených seminářů z dotačního programu „Šablony do MŠ II, III“ 
o zapojovat děti do vzájemné spolupráce mezi sebou, společně řešit problémy 
o klást důraz na dodržování stanovených pravidel dětmi i dospělými, vytvořit 

obrázková pravidla i pro rodiče – odpolední odpočinek – plyšák, zdravé děti 
do MŠ, apod. 

o podporovat a prohlubovat partnerské vztahy mezi dětmi a dospělými - 
důsledně požadovat dodržování Školního řádu rodiči – včasné příchody, 
omlouvání dětí, předávat do MŠ zdravé děti  

o dbát na bezpečnost dětí při pobytu dětí v budově MŠ i mimo ní – PŘEDVÍDAT 
o vycházky - plně využívat bezpečnostní vesty, terčíky, min. 2 učitelky na třídu, 

zahrada – dozor učitelek po celé zahradě (dohled a střídání na stanovištích) 
o pracovat formou nabídky činností - větší možnost volby, dát dětem prostor 

pro samostatné tvoření 
o uplatňovat metody prožitkového učení 

 Organizační zajištění chodu školy: 
o denně zařazovat pohybovou aktivitu ve třídě 
o přiměřeně zařazovat řízené činnosti  
o podporovat experimentování dětí - děti by měly samy přijít na daný postup, 

způsob práce 
o využívat více školní zahradu i při odpoledních činnostech - EVVO 
o rozplánovat si pořádání výletů na období 1x za 2 – 3 roky - střídat 

 Řízení mateřské školy: 
o pokračovat ve spolupráci se ZŠ a MŠ Letovice) a s ostatními organizacemi ve 

Městě (MKS, Hokaido)  
o pokračovat ve spolupráci s PPP Boskovice, se SPC Blansko  
o využívat nabídky vzdělávacích institucí dle finančních možností školy 
o plnění podmínek dotačního projektu „Šablony pro MŠ II, III“ - spolupracovat i 

nadále s firmou Škola Profi (administrace) 
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 Personální a pedagogické zajištění: 
o neustále vytvářet podmínky pro vzdělávání všech zaměstnanců školy v rámci 

možností MŠ  
o vždy zajistit optimální pedagogickou péči o děti 
o motivovat zaměstnance ke studiu odborné literatury, informace si předávat 

na poradách 
o spolupracovat s odborníky dle potřeb školy (logoped, SPC, PPP, SZŠ, ZŠ) 
o snažit se o co nejširší zabezpečení překrývání přímé pedagogické činnosti 

učitelů  
o využívat nabídky vzdělávacího střediska Lipka Brno v rámci EVVO 
o pořádat pedagogické rady a provozní porady dle plánu  

o rozdělit si péči o školní zahradu, zapojit děti (třídy) 

o vytvořit plán EVVO 

 Spoluúčast rodiči: 
o nadále prohlubovat zájem rodičů o činnosti a dění v mateřské škole, zapojovat 

je do dění v MŠ – brigády (sečení a úklid zahrady, opravy hraček, nábytku), 
sponzorské dary 

o zorganizovat pro rodiče besedu o stravování dětí předškolního věku –
Skutečně zdravá škola 

o pokračovat ve spolupráci s rodiči, v individuálních rozhovorech – domlouvat si  
konkrétní termíny schůzek – konzultace s rodiči (listopad, březen) 

 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: 
o zabezpečit výchovně vzdělávací péči dětem se SVP, pokud jsou do MŠ přijaty 
o vytvořit Individuální vzdělávací plán (IVP) pro tyto děti 
o spolupracovat s PPP a se SPC 

 
2. 3. Údaje o prezentaci školy na veřejnosti 

a) Slavnosti naší školy 

Ve středu 17. 2. 2021 se uskutečnil již 9. ročník dětského karnevalu v MŠ. Rodiče připravili 

pro děti spoustu krásných masek. Děti si užily dopoledne plné her, soutěží, tance, hudby a 

veselí. Paní kuchařky pro děti připravily výborné pohoštění.  

Slet čarodějnic a čarodějů v MŠ proběhlo ve čtvrtek 29. 4. 2021. Děti plnily kouzelnické a 

čarodějnické úkoly, předvedly se ve svým kostýmech na čarodějnické módní přehlídce, 

opékaly čarodějnické buřty.  

Fotografování a tvoření tabla proběhlo od 12. 5. 2021. Vyvěšeno bylo v obuvi paní Štulpové 

na Letovicích. 

MDD jsme oslavili s dětmi na školní zahradě v pondělí 31. 5. 2021. Uskutečnilo se sportovní 

dopoledne a děti měly k dispozici skákací hrad. 

Ve středu 9. 6. 2021 byli předškoláci pasováni do řad školáků. Program proběhl na školní 

zahradě za přítomnosti rodičů a připravily ho pro děti všichni zaměstnanci MŠ společně  

s Pohádkovým divadlem Sandry Riedlové z Brna.  

Výlet na dopravní hřiště do Blanska se uskutečnil ve středu 16. 6. 2021. Vyšlo nám počasí a 

všichni si výchovně vzdělávací pobyt na dopravním hřišti užili. Seznámili se s pravidly 

silničního provozu a v praxi si vše vyzkoušeli při jízdě na kole, koloběžce či tříkolce a také při 

přecházení po přechodu pro chodce. Poznávali dopravní značky a semafory. 
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Pečení a zdobení medových perníčků v MŠ s dětmi jsme si nenechali ujít ve čtvrtek 10. 12. a 

v pátek 11. 12. 2021. 

V pátek 3. 12. 2021 navštívil mateřskou školu Mikuláš, čert a anděl se svou bohatou nadílkou 

pro děti. Děti ji dostaly jako odměnu za zpěv a přednes všem třem „návštěvníkům“. 

b) Spolupráce s rodiči 

Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o děti. Rodiče mají 
možnost individuálního rozhovoru s učitelkou, která je informuje o prospívání jejich dítěte 
v mateřské škole, o jeho individuálních pokrocích. Domlouvají se s ní o společném postupu 
při výchově a vzdělávání dítěte. Pedagogové chrání soukromí rodiny. Jednají s rodiči 
ohleduplně, taktně a diskrétně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Rodiče si 
také mohli v MŠ vypůjčit odbornou literaturu. Pro rodiče jsme připravili besedu na téma 
Zdravé svačinky pro děti pod vedením Mgr. Andrey Hruškové v rámci programu Skutečně 
zdravá školka. 
Rodiče se měli částečně možnost účastnit plánovaných akcí v mateřské škole se svými dětmi, 
v rámci epidemických opatření. Jsou o všem pravidelně a včas informováni.  
* individuální rozhovory s rodiči – průběžně – dle zájmu rodičů                            
* sponzorské dary - papír, výkresy, med, křídy 
* informace pro rodiče – nástěnka, www stránky školy                                                                 
* rodičovská schůzka bez účasti rodičů – informace na webu a na nástěnce (rodiče  
   seznámení se schůzkou a se školními řády stvrdili podpisem v připraveném formuláři)  
   – září 2021 
* brigáda pro rodiče a děti (podzim) 
* pro rodiče jsme s dětmi připravili nahrávku písně „Vánoční“ a dali ji ke shlédnutí na  
   webové stránky MŠ 

c) Akce školy 

V tomto roce jsme: 

- „Den Země“ jsme oslavili s dětmi na školní zahradě plněním úkolů zaměřených na čtyři živly  

   – oheň, vodu, zemi a vzduch – ve středu 21. 4. 2021 

- Zvířecí mazlíci trochu jinak – projektový den v MŠ v rámci dotačního titulu “Šablony pro MŠ  

  II.“, s  panem Tomášem Vodičkou, chovatelem exotických zvířat – ve čtvrtek 22. 4. 2021 

- společně se fotografovali s firmou Photodienst Brno – v úterý 30. 11. 2021 

- na školní zahradě proběhla ukázka dravých ptáků – ve čtvrtek 14. 10. 2021 
 

d) Spolupráce s ostatními partnery 

Základní škola  

Spolupráce při vedení edukativně stimulačních skupin pro předškoláky (příprava na ESS 2022 

– prosinec 2021). 

Návštěva předškoláků z naší MŠ v 1. třídách ZŠ – ZRUŠENA. 

Městské kulturní středisko 

Exkurze do dětské knihovny v Letovicích – ZRUŠENA. 

Zasílání příspěvků do letovického zpravodaje. 

Městská policie Letovice 

Beseda o bezpečnosti dětí při jízdě na kole – vybavení kola, bezpečnost v silničním provozu, 

setkání s cizími lidmi, s nebezpečnými předměty – ZRUŠENA. 

Dopravně – bezpečnostní akce pro děti – Přes silnici za ruku – praktické zkušenosti dětí při 

přecházení silnice ve spolupráci s příslušníky Městské policie – v úterý 21. 9. 2021. 
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SDH 

Návštěva hasičské zbrojnice, kde pro nás hasiči pořádají program ke Dni dětí a Dnům bez 

úrazu s prohlídkou techniky a překonáváním překážek - ZRUŠENO. 

Myslivecké sdružení Háj Třebětín 

Dopolední procházka lesem na mysliveckou chatu. Děti by se dozvěděly zajímavosti ze světa 

myslivosti, zasoutěžily si a dostaly na svačinu vyuzené párky – ZRUŠENO. 

Skutečně zdravá škola z. s. 

Mateřská škola již třetí rok spolupracuje se sdružením Skutečně zdravá škola z. s. za účelem 
zlepšení stravování v MŠ. Po provedené analýze skladů a doporučení, jaké potraviny ve 
školním stravování upřednostňovat a jaké vyřadit, byla řada nových, zdravých receptů 
postupně zařazena do jídelníčku v naší MŠ. Vedoucí školního stravování pravidelně 
zveřejňovala nové recepty na webu a nástěnce v mateřské školy.  Mateřská škola postupně 
plnila kritéria nutná pro získání bronzového certifikátu – exkurzi na kozí farmu v Šošůvce, 
besedu a vaření s rodiči a dětmi, zařazení výchovně vzdělávacího programu „Ubrousek“  
o potravinách, do činností v MŠ. Podařilo se nám splnit všechna kritéria pro udělení 
bronzového certifikátu a v roce 2022 o něj budeme žádat. 
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno 
Poskytování odborných materiálů a publikací zaměřených na EVVO. Poradenská činnost. 
Účast pedagogů MŠ Třebětínská na vzdělávacích akcích Lipky v rámci DVPP. Účast dětí na 
výukových programech Lipky. 
  

2. 4. Údaje o přijímacím řízení 

Zápis do MŠ byl opět ovlivněn pandemií onemocnění covid-19. Proběhl v rozmezí od 4. 5. do 

6. 5. 2021 souběžně se dvěma dalšími MŠ ve městě za přítomnosti zákonných zástupců v 

mateřské škole. Veřejnost byla s termínem zápisu seznámena prostřednictvím Zpravodaje, 

vyhlášení městským rozhlasem a v dostatečném předstihu zveřejněním termínu a kritérií 

přijetí dítěte do MŠ na webových stránkách školy. 

Zákonní zástupci měli také možnost požadované dokumenty zaslat emailem, doporučeně 

poštou, do datové schránky nebo vkládat do poštovní schránky MŠ. Každá žádost byla 

opatřena číselným kódem (tzv. registrační číslo), který byl elektronicky zaslán zákonným 

zástupcům a pod kterým bylo dne 3. 6. 2021 zveřejněno pořadí přijatých dětí ve vestibulu 

školy a na webových stránkách školy. 

K zápisu do MŠ Letovice, Třebětínská podalo žádost prostřednictvím zákonných zástupců 

celkem 39 dětí, k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 bylo přijato 16 dětí. Předškolní 

vzdělávání tak zahájilo k 1. 9. 2021 51 dětí, z toho2 děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami (SVP). Od 1. 12. 2021 jsou v MŠ tyto děti 3. 

Do ZŠ odešlo 16 dětí. Lze říci, že děti z naší MŠ jsou na první třídu ZŠ dobře připraveny, jsou 
samostatné, dokáží si stanovit své tempo i dobu činností, orientují se v různých situacích, 
umí si pomáhat, dokáží přirozeně komunikovat, naslouchat si a domlouvat se mezi sebou a 
tím předcházet konfliktním situacím. Celkový počet předškoláků v tomto školním roce byl 25, 
odklad školní docházky má 9 dětí.  
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2. 5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Cíle prevence sociálně patologických jevů byly zakotveny v ŠVP. 

Na začátku školního roku učitelky společně s dětmi vytvářely pravidla soužití ve třídě, 

kterými se děti s většími či menšími úspěchy řídily. Pravidla učitelky s dětmi upevňovaly 

každý den po dobu celého školního roku. 

Pravidla soužití ve třídě byla v grafické podobě vyvěšena v každé třídě. Děti měly možnost o 

jejich dodržování nebo naopak porušování hovořit v diskuzních nebo komunitních kruzích. 

Učitelky děti seznamovaly s riziky jejich porušování a možnými dopady na jejich zdravotní 

stav. 

Velký důraz byl kladen na zabezpečení přístupu do MŠ. Vstupní dveře do budovy MŠ ovládají 

učitelky prostřednictvím tlačítka na telefonu po představení se příchozího. 

 

3. Plnění úkolů v personální oblasti 

Přehled zaměstnanců MŠ Letovice, Třebětínská v roce 2021 

 

 Pedagogičtí pracovníci 

jméno pracovní zařazení 

Gernešová Lenka učitelka 

Bc. Jašková Pavlína, DiS. učitelka 

Veselá Hana učitelka  

Novotná Veronika učitelka (na překrývání), do 30. 11. 2021 

Hlubinková Hana učitelka (na překrývání), od 1. 12. 2021 

Nováková Lenka ředitelka 

Hlubinková Hana  asistent pedagoga od 1. 9. 2021 

Novotná Veronika asistentka pedagoga od 1. 12. 2021 
 

Zaměstnanci školní jídelny 

Jméno pracovní zařazení 

Henslová Libuše kuchařka 

Pecinová Emilie pomocná kuchařka 

Pecinová Emilie. vedoucí ŠJ 
 

           Provozní a THP zaměstnanci 

jméno pracovní zařazení 

Jančová Ilona školnice (domovnice) 

Pešková Zdeňka účetní 

Šustrová Michaela mzdová účetní  

Novotná Veronika školní asistentka 
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Počty úvazků v organizaci za rok 2021 
           

pracovní pozice 

  počet úvazků 
změna  

počet 
úvazků 

průměrná      

platová třída  k 1. 1. 2021 přírůstky úbytky 
k 

31.12.2021 

ředitelka  11 1 0 0 1 

účetní 10 0,2 0 0 0,2 

mzdová účetní, personalistka 10 0,1 0 0 0,1 

vedoucí stravování 7 0,3 0 0 0,3 

THP celkem   1,6 0 0 1,6 

učitelka 9 3,11 0,115 0 3,225 

asistent pedagoga 8 0,75 0,5 0 1,25 

školní asistent 5 0,7 0 0,2 0,5 

pedagogové celkem   4,56 0,615 0,2 4,975 

kuchař 5 1 0 0 1 

pomocný kuchař 3 0,2 0 0 0,2 

domovnice 3 1 0 0 1 

provozní zaměstnanci celkem   2,2 0 0 2,2 

CELKEM úvazky 
  

8,36 0,615 0,2 
 

8,775 
 

  

 
Organizační schéma – příloha č. 1 
 
S účinností od 1. 1. 2021 vzrostly platové pedagogických pracovníků o 4%. 
 
Průměrný plat za 2021: 33 233,94 Kč 
 
V roce 2021 bylo v pracovní neschopnosti 5 zaměstnankyň po dobu 177 kalendářních dnů 
(z toho byly 2 zaměstnankyně 30 dnů v karanténě/izolaci), a 2 zaměstnankyně měly OČR po 
dobu 86 dní. 
 
V náhradách za prvních 14 dnů PN organizace vyplatila 34 796 Kč a izolačku ve výši 9 085 Kč. 

 
 V roce 2021 nebyl v organizaci zaznamenán žádný pracovní úraz.                
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Zaměstnanci se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí:  

 

Název vzdělávací akce Lektor 
 

Termín 

Poruchy autistického spektra u dětí raného věku 
– online 
 

PhDr. Jana Petrášová 9. 4. 2021 

Infekční a parazitární onemocnění u dětí 

předškolního věku – online 

 

Mgr. Pavlína Miltová 15. 3. 2021 

HACCP – systém kritických bodů ve školním 
stravování – online 
 

Bc. Jarmila Čožíková 30. 4. 2021 

Technické školky – online 
 

J. Michele, I. Havelková 18. 3. 2021 

Na čem záleží III. 
 

Iva Řehůřková 23. 8. 2021 

Školení BOZP a PO 
 

S.Vyskočil 24. 8. 2021 

Polytechnické vzdělávání v MŠ 
 

Konference  11. 10. 2021 

Festival IQ Play 
 

Nabídka her a hraček 1. 10. 2021 

Rétorika v praxi a hlasová hygiena 
 

Bc. Pavlína Langerová 7. 10. 2021 

Setkání ředitelek MŠ spojené s odborným 
seminářem – Formativní hodnocení v MŠ 
 

Mgr. Dana Foltýnová 8. 10. 2021 

Konference k environmentální výchově v MŠ – 
Jak se do lesa volá 
 

Lipka Brno 15. 10. 2021 

Logohrátky u předškoláků 
 

Mgr. Zdeňka Wajdová 5. 11. 2021 

Pedagogická diagnostika v MŠ 
 

Mgr. Lenka Bínová 25. 11. 2021 

Setkání asistentů pedagoga 
 

SPC Blansko 24. 11. 2021 

 

Pro naše zaměstnance odebíráme odbornou literaturu ve formě časopisů: 

Informatorium pro mateřské školy 3 - 8, MŠ v praxi – www stránky, Atre – aktualizace 

zákonů, směrnic a vyhlášek + CD, Sluníčko – dětský časopis. Také využíváme nabídky 

k pořízení odborné literatury, jak pro pedagogické pracovníky, tak i pro pracovníky do školní 

kuchyně.  
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4.  Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

       

  2020 2021 
rozdíl  
2021 -2020 komentář 

Náklady         

všeo.materi.provoz 177 483,86 170 373,08 -7 110,78   

spotřeba potravin 209 072,00 251 000,00 41 928,00 
minim.omezení provozu kvůli 
COVID 2021 

Knihy Šk,předpl. 20 222,87 10 454,00 -9 768,87 menší nákup školních  pomůcek 

Elektric.energie 59 733,35 58 980,84 -752,51 

není promítnuto  
vyúčt.el.energie2021,menší 
omezení provozu 

Plyn 34 594,98 31 376,92 -3 218,06 
není promítnuto vyúčt.plynuII.pol. 
2021,menší omezení provozu 

Vodné a stočné 34 180,30 45 637,30 11 457,00 
kratší omezení provozu kvůli 
COVIDU 

Opravy,udrž.přístrojů,zařízení, 186 946,10 93 313,94 -93 632,16 
oprava fasády,výměna 
žaluzií,výmalba 

Služby 113 869,78 146 848,39 32 978,61 
kratší omezení provozu kvůli 
COVIDU 

Internet,telefony 33 169,20 25 546,63 -7 622,57   

Cestovné 990,00 684,00 -306,00   

školení 12 800,00 11 862,00 -938,00   

Pojistné zákon.+ úrazy žáků 10 849,33 12 875,32 2 025,99   

poj.budov 9 535,00 10 329,83 794,83   

Odpisy  253 428,00 262 752,00 9 324,00   

DHM nad 3000,-i do 3000,- 175 173,96 79 664,18 -95 509,78 
tiskárna,notebook,vybavení 
kuchyně 

zák.soc.nákl.-ost.527 0,00 147,00 147,00   

Náklady z vyř.pohledávek 0,00 0,00 0,00   

Pohoštění -repre 4 946,00 4 290,00 -656,00   

mzd.N provoz 18 187,04 27 334,29 9 147,25 
navýšení mzd.prostř.2020 kuchařka 
ze ZŠ - refundace 

opravné pol. 0,00 0,00 0,00   

tech.zhodn.budovy 1 150,00 10 890,00 9 740,00 síťová stěna 

preventivky 500,00 0,00 -500,00   

prac.oděvy,pom 8 401,00 16 314,00 7 913,00 vyšší nákupy ochr.pomůcek COVID 

OST.n ,popl. 348,84 348,00 -0,84   

c e l k e m MU náklady 1 365 581,61 1 271 021,72 -94 559,89   

Bezúpl.převod ochr.pom.JMK 4 317,60 17 144,50 12 826,90 
ochr.pomůcky z JMK bezúpl.převod 
2021 COVID 

náklady příméJMK vč.účel. 3 765 809,00 4 376 103,00 610 294,00 navýšení platů JMK 

projekt šablony II.,III 180 277,29 191 231,16 10 953,87 
nové šablony II.čerpání do 
2021,šablony III 

Celkem ostatní nákl. 3 950 403,89 4 584 478,66 634 074,77   

náklady celkem  5 315 985,50 5 855 500,38 539 514,88   

Výnosy     0,00   

školné 138 160,00 152 483,00 14 323,00 

minim.omezení provozu  
COVID,navýšení školného od 
9/2021 

zaokr. 0,00 3,35 3,35   

dotace MU 1 055 900,00 915 800,00 -140 100,00 snížení příspěvku na provoz 2021 

stravování žáci  209 135,00 251 000,00 41 865,00 minim.omezení provozu 2021 

Celkem MU výnosy 1 403 195,00 1 319 286,35 -83 908,65   

Věcný dar 0,00 0,00 0,00   
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dotace příméJMK vč.účel. 3 765 809,00 4 376 103,00 610 294,00 navýšení mzd.prostředků 2021 

projekt šablony II.,III 180 277,29 191 231,16 10 953,87 
šablony II.čerpání,ukonč.2021, 
čerp.šabl.III 

Bezúpl.převod ochr.pom.JMK 4 317,60 17 144,50 12 826,90 
ochr.pomůcky z JMK bezúpl.převod 
2021 COVID 

Ostat.výnosy celkem JMK 
,granty 3 950 403,89 4 584 478,66 634 074,77   

výnosy celkem 5 353 598,89 5 903 765,01 550 166,12   

Zisk 37 613,39 48 264,63 10 651,24   

     
     

     
 

    
    

5. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů 

 

Investiční fond, rezervní fond, fond odměn jsou plně kryty. 

Rezervní fond ve výši 246 175,81Kč je tvořen 154 428,22Kč nespotřebovanou dotací Šablony 

III. 

Fond kulturních a sociálních potřeb disponuje na BÚ 243 k 31. 12. 2020 částkou 35 071,15 

Kč. Z toho se za obědy zaměstnanců v prosinci 2021 vyčerpalo 960,00 Kč, příspěvek na 

tvorbu FKSP za prosinec 2021 činil 7 137,82 Kč. Celkový zůstatek k 31. 12.2021 je tedy 

41 248, Kč. 

Přehled o tvorbě a čerpání fondů je v příloze č. 2. 

 

6. Kontrolní činnost 

 

V roce 2021 probíhaly kontroly v souladu s plánem kontrol ředitelky školy v oblasti výchovně 

vzdělávací, stravovací a provozní.  

 
3. 6. 2021 – 29. 6. 2021 
- provedena Finanční kontrola na základě zákona 320/2001 Sb., v platném znění ve  
  smyslu vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění a dalších zákonů a předpisů  
  u vybraných úseků hospodaření s prostředky územního samosprávního celku  
  u příspěvkové organizace 
- kontrolu provedl: zástupce MěÚ Letovice – Ing. Věra Odehnalová a Věra Dokoupilová 
  na základě pověření starosty města Letovice č. 5 ze dne 10. 5.2021 
- statutární zástupce: Lenka Nováková – ředitelka příspěvkové organizace 
- zástupce kontrolovaného subjektu: Zdeňka Pešková – externí účetní příspěvkové  
  organizace 
- datum zahájení kontroly: 3. 6. 2021 
- datum ukončení kontroly: 29. 6. 2021 
Bez závad - nebyla porušena ustanovení zákonů. 
 
6. 12. 2021 
- provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování  
  ostatních povinností plátce pojistného, podle § 22 zákona č. 592/1992Sb., o pojistném na  
  veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
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- kontrolu provedl: Jitka Kapounková 
- statutární zástupce: Lenka Nováková – ředitelka příspěvkové organizace 
- zástupce kontrolovaného subjektu: Michaela Šustrová – účetní příspěvkové organizace 
- datum zahájení kontroly: 6. 12. 2021 
- datum ukončení kontroly: 6. 12. 2021 
Bez závad - nebyla porušena ustanovení zákonů. 
 
 

7. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 

 

Dne 26. 10.2021 vydala ředitelka Mateřské školy Letovice, Třebětínská 28/19 plán k 

provedení periodické inventarizace veškerého majetku. Plán inventur byl včas zpracován a 

řádně schválen. Stanovená inventarizační komise byla současně stanovena i jako komise 

likvidační. Komise postupovala v souladu s vyhláškou a s vnitřní směrnicí. Metodika postupů 

při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na  

podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku  

a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur, a byly 

zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky. Proškolení členů inventarizační komise  

proběhlo v ředitelně dne 29. 10. 2021. Provedené proškolení je doloženo prezenční listinou. 

Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti. 

Termín fyzické inventarizace byl stanoven na 15. 11. 2021. Ukončení fyzické inventury 

hmotného majetku byl stanoven před koncem rozvahového dne z důvodu organizace chodu 

MŠ. Ke konci rozvahového dne, což je 31. 12. 2021 proběhla rozdílová inventura. 

Inventarizace veškerého majetku a závazků vlastnických nebo jiných práv k majetku 
v účetnictví MŠ Třebětínská, byla provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou, bylo 
ověřeno, zda zjištěný stav skutečně odpovídá stavu v účetnictví, včetně správného ocenění.  
 

Seznam inventurních soupisů, které jsou číslovány dle účtových skupin: 

02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 

03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 

07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 

08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 

11 Materiál 

12 Zásoby vlastní výroby 

13 Zboží a ostatní zásoby 

19 Opravné položky 

24 Ostatní bankovní účty 

26 Peníze 

31 Krátkodobé pohledávky 

32 Krátkodobé závazky 

33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 

34 Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování 

37 Jiné krátkodobé pohledávky a závazky 

38 Přechodné účty aktiv a pasiv 

40 Jmění účetní jednotky a upravující položky 

41 Fondy účetní jednotky 

43 Výsledky hospodaření 
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49 Závěrkové účty a zvláštní zúčtování 

90 Majetek účetní jednotky 

95 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 

99 Vyrovnávací účet 

Plus všechny nové inventarizační položky k 31. 12. 2021. 

 

 

 

 

 

V Letovicích 28. 2. 2022. 

 

S výroční zprávou byli seznámeni všichni zaměstnanci. 

 

Vypracovala: Lenka Nováková, ředitelka MŠ 
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