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1. Základní údaje o škole 

 
 

 

Název školy:     Mateřská škola Zbraslavice 

 
Adresa:            Zbraslavice 328 

                        285 21 Zbraslavice 

                         

Detašované pracoviště:  Základní škola 

                                       Zbraslavice 190 

                                       285 21 Zbraslavice                                       

 

IČO: 750 32 881 

 

Ředitelka MŠ: Petra Zdeňková 

Zástupkyně ředitelky MŠ: Marie Holíková 

 

 

Telefon:       724 223 582 

Pevná linka: 327 591 213 

E-mail:         ms.zbraslavice@seznam.cz 

Web školy:   http://mszbraslavice.cz 

 

Zřizovatel: Obecní úřad  

                   Zbraslavice 7  

                   285 21 Zbraslavice 

 

Typ školy:         Mateřská škola s celodenním provozem  

 

Kapacita školy:  95 dětí 

 

Věk dětí:            2,5 – 7 let 

 

Provozní doba:   6,15 – 16,00 hodin 

 

 

 

 

 

2. Obecná charakteristika školy 

 

Budova školy byla postavena před více jak 30 ti lety. Od té doby dostála mnoha změn. 

Před pár lety byla nejprve postavena nová, nyní sedlová, střecha. Poté následovala výměna 

oken, ekologické vytápění, zateplení a nová fasáda vyzdobená barevnými obrázky. I velká 

zahrada kolem školky prošla změnami – nové chodníky, náhrada starých stromů výsadbou 

keřů a dřevin, pro děti vyhovující pískoviště a kolem mnoho nových, bezpečných herních 

prvků. To vše za vydatné pomoci Obecního úřadu, dotačních fondů, a v nemalé míře 

sponzorů a jejich darů. 

mailto:ms.zbraslavice@seznam.cz
http://mszbraslavice.cz/skolka


4 

 

Tak jako na počátku i nyní se využívají všechny pavilony. O 1. září 2012 byla pro 

nedostatečnou kapacitu otevřena nová třída - odloučené pracoviště v prostorách Základní 

školy s kapacitou 15 dětí. 

Do Mateřské školy v současnosti dochází 95 dětí rozdělených podle věku do pěti 

oddělení. V každém oddělení je sociální zařízení, ložnice, herna, prostor se stolky a kuchyňka 

pro přípravu jídel. K příjemnému domácímu prostředí mateřské školy přispíváme výzdobou 

tříd a šaten dětskými výkresy, ty jsou průběžně obměňovány podle ročních období a 

příležitostí. V rámci finančních možností jsou průběžně dokupovány hračky, didaktické 

pomůcky i tělovýchovné nářadí a náčiní pro rozvoj lokomočních dovedností dětí. 

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, činnost se řídí zákonem č. 

561/2004Sb. 

Školní řád stanoví provoz a vnitřní režim školy, práva a povinnosti rodičů, způsob 

organizace mateřské školy a podmínky zajištění bezpečnosti dětí. 

Stravování zajišťuje Školní jídelna, samostatný právní subjekt. Jídlo se připravuje 

v Kuchyni umístěné v hlavní budově MŠ. Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a 

dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. Celý den je dbáno na dodržování pitného 

režimu dětí. 
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3. Zaměstnanci školy 

 

5 pedagogických pracovnic na plný úvazek 

3 pedagogické pracovnice na zkrácený úvazek 

1 školnice na celý úvazek 

2 uklízečky na částečný úvazek 

 

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 

 

Jméno a příjmení Nástup do 

MŠ 

Vzdělání Odborná 

kvalifikace 

 

Celková 

délka 

praxe 

Úvazek 

Petra Zdeňková 

 

1.11.2007 

 

SPgŠ Čáslav 

 

Pedagogika 

předškolního věku 
22 let 

 

Plný úvazek 

 

Marie Holíková 

 

1.6.1983 

 

SPgŠ Čáslav 

 

Pedagogika  

předškolního věku 
30 let 

 

Plný úvazek 

Iva Kapková 

 

25.2.1988 

 

SPgŠ Čáslav 

 

Pedagogika 

předškolního věku 
28 let 

 

Plný úvazek 

Zuzana Frantlová 

 

25.8.1982 

 

SPgŠ Beroun 

 

Pedagogika 

předškolního věku 
31 let 

 

Plný úvazek 

Ivana Macáková 

 

1.9.2011 

 

SPgŠ 

Lytomyšl 

Učitelství pro 

mateřské školy 
37 let 

 

Částečný úvazek 

Romana Nováková 27.8.2012 

 

SPgŠ Čáslav Pedagogika 

předškolního věku 
34 let 

 

Částečný úvazek 

Kateřina Hudcová 

 

1.9.2010 OSŠP Kolín POOS Kolín + 

Pomat. studium 

předšk.pedagogiky 

3 roky Plný úvazek 

Dis. Jana 
Mejstříková 
 

22.8.2011 SZŠ Praha Všeobecná sestra 2 roky Částečný úvazek 

 

 

 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci MŠ 

 

Jméno a příjmení Nástup do MŠ Pracovní zařazení Úvazek 

Jana Chudobová  1.11.2010 Školnice a uklízečka 

 

Plný úvazek 

 

Jana Tvrdíková 22.8.2011 Uklízečka Částečný úvazek 

Romana Nováková 1.9.2012 Uklízečka Částečný úvazek 
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Rozdělení pedagogických pracovnic na oddělení  

Oddělení Věkové složení Personální obsazení Počet dětí 

Sovičky 5-7 Marie Holíková 

Iva Kapková 

25 

Včeličky    5-7 Romana Nováková 

Kateřina Hudcová 

15 

Koťata 

 

4-5 Petra Zdeňková 

Zuzana Frantlová 

25 

Medvíďata   3-4 Ivana Macáková 20 

Berušky 

 

2,5-4 Jana Mejstříková 10 

  Celkem dětí             95 

 

 

 

 

Věkové složení 

Věk Muži - učitelé Ženy - učitelé Provozní 

zaměstnanci 

Do 35 let - 2 - 

35-50 let - 3 1 

Nad 50 let - 3 2 

Rodičovská dovolená - - - 

Celkem - 8 3 

    

 

 

 

 

 

4. Přijímací řízení 

 

Přijímací řízení proběhlo ve dnech 9. a 10. dubna 2013. Termín byl oznámen vyhlášením a 

vyvěšením pozvánek na všech místech k tomu určených. 

 

 Do první třídy Základní školy bylo přijato a odchází 31 dětí, 2 děti ukončily docházku 

z důvodu stěhování, jedno dítě ukončilo docházku ze zdravotních důvodů.  

 

 

 

 

         Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 

Přihlášené děti – 37 dětí Přijaté děti – 34 dětí Počet vydaných 

rozhodnutí o nepřijetí 
Ze Zbraslavic Z ost.obcí Předškol. Ze Zbraslavic Z ost.obcí Předškol.  

21 14 2 21 11 2 3 
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5. Výchovně vzdělávací proces 

Školní vzdělávací program naší mateřské školy je chápán jako cesta, kterou jdeme společně 

s dítě. Během této cesty je třeba projít mnoha úskalími, překonat hodně překážek, které každé 

z dětí dle svých možností a schopností překonává. Cílem naší cesty je spokojený dětský 

kolektiv, který má mezi sebou vzájemné kamarádské vazby, skupina dětí, která si dokáže 

pomáhat a společně prožívat hezké i složitější okamžiky. 

Pokud se spolu děti dokážou smát, je předpokladem, že i vstup do ZŠ pro ně bude jednodušší. 

Vše kolem nás, tedy i kolem dítěte by mělo mít přirozený průběh. Hlavní tematické celky 

(integrované bloky) jsou proto v souladu s jednotlivými ročními obdobími. Každý tematický 

celek je dále rozpracován v Třídním vzdělávacím programu do tematických částí, ve kterých 

jsou stanovené dílčí vzdělávací cíle, a ty si potom dále rozpracovávají a vytvářejí 

pedagogické pracovnice do jednotlivých témat ve třídách. 

Třídní programy jsou otevřené dokumenty, které se mohou v průběhu roku doplnit nebo části 

vyjmout, upravit. Časově jsou omezeny pouze orientačně, je na každé učitelce, jak dlouho 

bude s konkrétním tématem pracovat. 

 

ŠVP je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, 

odborném a jiném vzdělávání- „Školský zákon“a vyhl. MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání ve znění pozdějších předpisů  
 

Výsledky jednotlivých integrovaných bloků jsme společně hodnotily v rámci evaluačního 

systému, podle plánu vlastního hodnocení mateřské školy jsme využily dotazníků pro rodiče a 

učitele prvních tříd při posouzení některých kritérií. 

 

 

 

6. Prevence sociálně patologických jevů 

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací 

působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou 

proto děti přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice 

seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti 

(počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a 

jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 

 V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí 

pracovníci mateřské školy pozorování vztahů mezi dětmi ve skupině s cílem řešit případné 

deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými 

zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení. 

 Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu 

mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými 

pracovníky a zákonnými zástupci dětí. 

 V letošním roce jsme využily nabídky pracovnic Městského úřadu, odboru sociálních 

věcí a zdravotnictví, které toto téma zpracovaly a v deseti blocích dětem formou hry a 

diskuze problematiku primární prevence sociálně patologických jevů přiblížily. 
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 Dvouleté studium předškolní a mimoškolní pedagogiky, dálková forma (1) 

-učitelka si hradí sama 

 Jednoleté studium pro ředitele škol a školských zařízení (1) 

-ředitelka si hradí sama 

 

 

Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Hudební a taneční výchova / ten čas vánoční    (2) 

 Rozvoj předčtenářské gramotnosti   (2)  

 Nápadité vánoce  (1) 

 Kreativní témata a jejich využití ve výtvarné výchově   (2) 

 XII.středočeská mrkvová konference (ochrana přírody)   (2) 

 Hodnocení a sebehodnocení dětí v mateřské škole   (2) 

 Co se skrývá za bludným kořenem, realizace požadavků RVP (1) 

 Současná mateřská škola a její řízení / Organizování   (1) 

 Kurz první pomoci a základní neodkladné resuscitace (všichni zaměstnanci školy) 

Kurzy jsou hrazeny z peněz určených na vzdělávání nebo jsou pro učitele zdarma (dotace 

evropských fondů). 

 

 

Praxe studentů SŠ a VŠ 

 1 studentka Střední pedagogické školy Čáslav – pedagogická činnost (1 měsíc) 

 2 studenti Střední průmyslové školy Ledeč n/ Sáz. administrativní činnost (14 dnů) 

 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

Ve školním roce 2012/2013 začali do školky docházet lektoři anglického jazyka. Výuka 

probíhala jedenkrát týdně pod jejich vedením a dohledem jednoho z pedagogů. 

První adventní týden byl den otevřených dveří spojený s jarmarkem (výrobky dětí a  

jejich rodičů, pedagogů). Peníze utržené z prodeje těchto věcí byly využity na nákup hraček 

pod stromeček. 

Děti si pod vedením učitelek připravily básničky a písničky, a s těmi pak navštívily 

setkání důchodců, vítání občánků. 

Všechny akce máme zdokumentované a prezentaci uveřejňujeme na stránkách naší MŠ, 

a na stránkách Obecního úřadu.  Krátké zprávy o našich činnostech necháváme otisknout 

v místních denících a týdeníku. 

 

 

 

 

 

9. Přehled realizovaných akcí a aktivit 

 

 Angličtina v MŠ (celoroční projekt) 

 Divadélko "Kůzle" představení „Potrestaná lakota“ (5. října 2012) 

 Zahájení programu primární prevence sociálně patologických jevů (11.října 2012) 

 Třídní schůzky (13. října 2012) 
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 Podzimní slavnosti – tentokrát bramborové (23. října 2012) 

 Výlet v Šestajovicích u Prahy ve Svíčkárně (26. října 2012) 

 Zoubky jako perličky – beseda se studenty (29. října 2012) 

 Kabaret v MŠ (31. října 2012) 

 Loutkové divadlo „O Perníkové chaloupce“ (20. listopadu 2012) 

 Adventní jarmark a den otevřených dveří v MŠ (29. listopadu 2012) 

 Mikulášská nadílka od dětí ze ZŠ (5. prosince 2012) 

 Vánoční besídky (18. prosince 2012) 

 Návštěva v první třídě ZŠ (6. ledna 2013) 

 Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků (14. ledna 2013) 

 Předplavecký kurz (zahájení 7. února2013) 

 Korporativní bubnování (12. února 2013) 

 Vyšetření očí (13. února 2013) 

 Maškarní bál (15. března 2013) 

 Pohádka „O zatoulaném psaníčku“ (27. března 2013) 

 Mateřinka Kolín – soutěž mateřských škol (21. března 2013) 

 Společné fotografování (3. dubna 2013) 

 Den pro mého tátu (17. dubna 2013) 

 Výlet do Perníkové chaloupky (24. dubna 2013) 

 Pálení čarodějnic – vystoupení dětí z MŠ (30. dubna 2013) 

 Návštěva u hasičů (2. května 2013) 

 Besídky pro maminky (7. května 2013) 

 Beseda s policií (14. května 2013) 

 Divadélko „Kůzle“ – Putování žáka Nezbedy (17. května 2013) 

 Výlet na zámek Berchtold (21. května 2013) 

 Návštěva v Pavlově (22. května 2013) 

 Včelí svět Hulice (30. května 2013) 

 Korporativní bubnování (31. května 2013) 

 Výlet na Staré hrady (4. června 2013) 

 Šlápoty (6. června 2013) 

 ZOO Chleby (11. června 2013) 

 Ukončení programu prim. prevence sociálně patologických jevů (12. června 2013) 

 Ukončení předplaveckého kurzu (13. června 2013) 

 Rozloučení s předškoláky (19. června 2013) 

 Výlet do Habrkovic (20. června 2013) 

 Olympiáda mateřských škol (22. června 2013) 

 Ukázka policejních vozidel (24. června 2013) 

 Výlet na Hvězdárnu (25. června 2013) 

 Dětské dopravní hřiště (26. června 2013) 
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10. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, případně jiných 

kontrol 

 

 

Ve školním roce 2012/2013 proběhly v naší škole tyto kontroly: 

 24.9.2012  Kontrola a revize tělocvičného nářadí a zahradního zařízení – bez závad 

 10.1.2013  Krajská hygienická stanice – bez závad 

 14.5.2013  Finanční kontrola ve veřejné správě – bez závad 

 

Česká školní inspekce tento rok kontrolu neprovedla. 

 

 

 

 

 

11. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Veškeré potřebné dokumenty jsou zařazeny ve výroční zprávě jako příloha 

 

 

 

 

 

12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Na základě žádosti byla naší Mateřské škole udělena účelová dotace ze Středočeského 

Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof. 

Poskytnutá dotace ve výši 60 000,00 Kč byla podle smlouvy využita na vybavení ložnic 

mateřské školy. Do oddělení "Sovičky" a "Koťata" jsme zakoupili matrace a  úložné skříně 

na matrace a lůžkoviny. Pan Jan Pajer - fy. Gramex vyrobil část skříní a poskytnul tak dar 

k dofinancování akce. 

  
       Mateřská škola zažádala o účelovou dotaci Místní akční skupinu Lípa pro venkov o.s.. 

Dne 3. 6. 2013 byl projekt schválen a podpořen z prostředků FKS ve výši 4 000,-Kč. Peníze 

byly určeny a také čerpány na zajištění sportovně-vzdělávací akce „Šlápoty“. 

 

               
                                                                                      

        

Dvě učitelky se účastnily Středočeské mrkvové konference – MRKEV (metodika a 

realizace komplexní ekologické výchovy) – účast na konferenci byla zdarma – hrazeno 

Středočeským krajem. 
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13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích 

zdrojů 

 

 

Z důvodu nedostatečné kapacity mateřské školy bylo se souhlasem Základní školy 

Zbraslavice rozhodnuto o zřízení jednoho oddělení mateřské školy v prostorách ZŠ. Jelikož 

byl tento projekt finančně nákladný, byly požádány přilehlé obce a podnikatelé o finanční 

příspěvek k realizaci tohoto záměru. 

 

Celá rekonstrukce, vybavení a zařízení vyšlo na 285 681,-Kč 

 

Na akci přispěli:   

o Obec Zbraslavice     100 000,-Kč 

o Obec Bohdaneč          50 000,-Kč 

o Obec Opatovice          20 000,-Kč 

o Obec Černíny              20 000,-Kč 

o Obec Štipoklasy           20 000,-Kč 

o Pojišťovna Generali-pan J.Blažek      20 000,-Kč 

o Mgr. Jindřiška Vojnarová  20 000,-Kč 

o fy.Vetom-Tomáš Musil     30 000,-Kč 

 

Během celého školního roku nám finančně a materiálně pomáhají i další firmy a jednotlivci: 

 Všechny výše uvedené obce 

 fy Vetom- pan ing. T. Musil 

 Silnice Čáslav a.s. 

 Paní Mgr. Jindřiška Vojnarová 

 Manželé Ripplovi 

 Manželé Hronkovi 

 MAS Lípa pro venkov 

 Manželé Culkovi 

 fy Gramex s.r.o. 

 pan J. Hudec 

a svou pomocí i spousta dalších z řad rodičů a příznivců MŠ. 

 

 

 

 

 

 

14. Spolupráce s rodiči, organizacemi a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci je na dobré úrovni. Většina rodičů se 

aktivně podílí na programu MŠ. Ve školce jsou nastaveny velmi otevřené vztahy s rodinami 

dětí, je k dispozici e-mail pro komunikaci, schránka důvěry (připomínky názory, návrhy, 

kritiky i pochvaly). Respektujeme názory a podněty z rodin dětí, oboustranná důvěra je pro 

nás velmi důležitá, respektujeme výchovu v rodině a rodiče respektují naše návrhy, 

požadavky na chování dětí. Snažíme se nalézt takovou cestu, která by byla nejlepší s ohledem 

na děti, snažíme se být všichni partnery při práci s dětmi. 
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Akce pořádané ve spolupráci s rodiči a pro rodiče: 

 

 Podzimní slavnosti 

 Jarmark a den otevřených dveří 

 Beseda k projektu Nechci kazy Školka 

 Vánoční besídky 

 Dotazníky spokojenosti s MŠ 

 Mateřinka Kolín – přehlídka mateřských škol 

 Pálení Čarodějnic – vystoupení pro veřejnost 

 Den pro mého tátu 

 Referendum  - výběr jména pro MŠ 

 Besídky pro maminky 

 Šlápoty 

 Pravidelné schůzky s rodiči a odborníky (Ped.psych.poradna, logoped) 

 Rozloučení s předškoláky 

 Olympiáda mateřských škol 

 

 

MŠ spolupracuje s odborníky z různých oborů s cílem rozvíjet aktivity a organizovat 

činnosti ve prospěch dětí. 

 

Spolupráce s ostatními partnery: 

 OÚ Zbraslavice 

 OÚ Štipoklasy 

 OÚ Černiny 

 OÚ Oparovice 

 OÚ Bohdaneč 

 MAS Lípa pro venkov 

 ZŠ ve Zbraslavicích 

 Policie ČR- služebna Zbraslavice 

 Myslivecké sdružení 

 Včelaři 

 Pekárna 

 Česká pošta ve Zbraslavicích 

 Svaz rybářů 

 Klub důchodců 

 IZS KH 

 Hasiči 

 Knihovna Zbraslavice 

 Silnice Čáslav a.s. 

 Dětská lékařka 

 MěÚ Kutná Hora 

 Dopravní hřiště Zruč nad Sázavou 

 Sdružení stomatologické komory Praha 

 Záchranná služba – Bc.M.Batelková 
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Spolupráce se zřizovatelem 

 

Ze strany OÚ probíhají pravidelné návštěvy, kontroly hospodaření a čerpání rozpočtu, 

průběžné kontroly stavu budovy, zařízení aj. Zřizovatel vždy okamžitě reagoval na 

upozornění nebo potřebu ze strany MŠ, zajistil opravy, úpravy a údržbu. Zřizovatel pomohl 

s řešením technických problémů, které vznikly při budování nového detašovaného pracoviště 

v prostorách ZŠ. Respektoval požadavky personálu a byl nápomocen při vybavování MŠ 

hračkami, didaktickými pomůckami, nábytkem, apod. Rozpočet pro MŠ je navržen v zájmu 

kvalitní práce. 

 

 

15.  Závěry pro příští školní rok 

 

V příštím roce nastoupí do mateřské školy 34 nových dětí, proto je naší hlavní 

prioritou co nejvíc jim usnadnit přechod z rodinného prostředí do naší školky, vytvářet jim 

prostředí klidu a důvěry, seznamovat je s novými kamarády. 

 

      Dále bychom chtěli pokračovat v úpravách vnitřních prostor mateřské školy, zvláště 

v hlavní budově, kde v prvním pavilonu přestává vyhovovat sociální zařízení (stáří tohoto 

zařízení je více jak 30 let) v oddělení Sovičky a Koťata. Budeme se snažit získat dotaci na 

vybudování nových, moderních zařízení, jež splňují všechny požadavky na provoz. 

 

 Na základě referenda rodičů, zákonných zástupců, zastupitelstva obce i veřejnosti 

chceme požádat o změnu oficiálního názvu MŠ. Od nového školního roku se naše MŠ bude 

jmenovat Mateřská škola Na kopečku. 

  


