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1. Základní údaje o škole 

 
 

 

Název školy:     Mateřská škola Na Kopečku, Zbraslavice 328 

 
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 – 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
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Od září 2013 se naše školka jmenuje Mateřská škola Na kopečku. Bylo tak 

rozhodnuto na základě referenda rodičů a po schválení zastupitelstvem Obce Zbraslavice. 

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. V lednu 

2014 jsme pro zkvalitnění výuky zakoupili interaktivní tabuli, která je dostupná pro všechny 

oddělení bez omezení. 

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 

 

6 pedagogických pracovnic na plný úvazek 

3 pedagogické pracovnice na zkrácený úvazek 

1 školnice na celý úvazek 

2 uklízečky na částečný úvazek 

      3 asistentky pedagoga 

 

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 
23 let 

 

Plný úvazek 

 

Marie Holíková 

 

1.6.1983 

 

SPgŠ Čáslav 

 

Pedagogika  

předškolního věku 
31 let 

 

Plný úvazek 

Iva Kapková 

 

25.2.1988 

 

SPgŠ Čáslav 

 

Pedagogika 

předškolního věku 
29 let 

 

Plný úvazek 

Zuzana Frantlová 

 

25.8.1982 

 

SPgŠ Beroun 

 

Pedagogika 

předškolního věku 
32 let 

 

Plný úvazek 

Ivana Macáková 

 

1.9.2011 

 

SPgŠ Lytomyšl Učitelství pro 

mateřské školy 
38 let 

 

Částečný úvazek 

Romana Nováková 27.8.2012 

 

SPgŠ Čáslav Pedagogika 

předškolního věku 
35 let 

 

Částečný úvazek 

Kateřina 

Hudcová 

 

1.9.2010 OSŠP Kolín Pedagogika 

předškolního věku 
4 roky Plný úvazek 

Mgr. Zdeňka 

Vavřínová 
 

26.8.2013 Univerzita 

J.A.Komenského 

Praha  

Spec.pedagogika 

předškolního věku 
1rok na 

ZŠ 

Plný úvazek 
 

Pavla Pešoutová 2.9.2013 SČMSD Broumov Soc.-zdrav. péče + 

pomat. studium 

předšk. pedagogiky 

9 let DD 

MŠ 

Broumov 

Částečný úvazek 

Petra Hlavová 1.1.2014 SPgŠ Čáslav 

 

Pedagogika 

předškolního věku 
 Bez 

praxe 

Částečný úvazek 

– asistentka pg 

Jana Škramovská 1.1.2014 SPgŠ Praha 

 

Pedagogika 

předškolního věku 
Bez 

praxe 

Částečný úvazek 

– asistentka pg 

 

 

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 

Hana Semerádová 20.1.2014 Asistentka pedagoga Částečný úvazek 
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Rozdělení pedagogických pracovnic na oddělení  

Oddělení Věkové složení Personální obsazení Počet dětí 

Sovičky 5-7 Marie Holíková 

Zdeňka Vavřínová 

Petra Hlavová 

25 

Včeličky    5-7 Iva Kapková 

Ivana Macáková 

15 

Koťata 

 

4-5 Romana Nováková 

       Pavla Pešoutová 

25 

Medvíďata   3-4 Petra Zdeňková 

Zuzana Frantlová 

                Jana Škramovská 

20 

Berušky 

 

2,5-4 Kateřina Hudcová 10 

  Celkem dětí             

95 

 

 

 

 

Věkové složení 

Věk Muži - učitelé Ženy - učitelé Provozní 

zaměstnanci 

Do 35 let - 4 - 

35-50 let - 3 1 

Nad 50 let - 4 2 

Rodičovská dovolená - - - 

Celkem - 11 3 

    

 

 

 

4. Přijímací řízení 

 

Přijímací řízení proběhlo ve dnech 14. a 15. dubna 2014. Termín byl oznámen 

vyhlášením a vyvěšením pozvánek na všech místech k tomu určených. 

 

 Do první třídy Základní školy bylo přijato a odchází 26 dětí, rodiče 3 dětí využily 

možnost odkladu a děti zůstaly v MŠ, 4 děti ukončily docházku z důvodu stěhování. 2 děti 

nastoupily po přerušení docházky ze zdravotních a sociálních důvodů. 

 

 

         Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2013/2014 

Přihlášené děti – 28 dětí Přijaté děti – 28 dětí Počet vydaných 

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

13 12 3 13 12 3 0 
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5. Výchovně vzdělávací proces 

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

společně s dítětem. 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  

 

Na základě Národního plánu výuky cizích jazyků a zájmu zákonných zástupců jsme 

doplnili hlavní vzdělávací nabídku o dílčí specificky zaměřený program seznamování dětí se 

základy anglického jazyka. Tento program je určen pro děti od 3 let a vychází z metodických 

přístupů uvedených v Průvodci metodikou výuky cizího jazyka v MŠ (VÚP Praha 2005, ISBN 

80-87000-06-4) a je zpracován v samostatné příloze č. 1 k ŠVP PV. 

 
 

Výsledky jednotlivých integrovaných bloků jsme společně hodnotily v rámci 

evaluačního systému a podle plánu vlastního hodnocení mateřské školy jsme využily i 

dotazníky pro rodiče.  

 

 

 

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. 
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 I 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. 

 

 

 

 

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

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

- učitelka si hradí sama 

 Studium pro asistenty pedagoga (2) 

- hrazeno z fondu EU 

 

 

Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Komunikační dovednosti (1) 

 Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí (2) 

 Hudební a taneční výchova / ten čas vánoční (1) 

 Dovednosti s interaktivní tabulí SMART Board - začátečník (4), pokročilý (2) 

 Inspekční činnost v  MŠ (2) 

 Nápadité Vánoce 2013, Hrátky se zvířátky (2) 

 XII. středočeská mrkvová konference - ochrana přírody (2) 

 Environmentální výchova (2) 

 Třída plná pohody pro MŠ (2) 

 Zapojení angličtiny do ŠVP   (1) 

 Evaluace a inovace ŠVP (1) 

 Metodika a didaktika práce s dětmi předškolního věku (2) 

 Textil a vlna, Malovaná trička (2) 

 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami včetně nadaných (2) 

 Pedagogická diagnostika (1) 

 

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

(dotace evropských fondů). 

 

 

 

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

V pololetí školního roku 2013/2014 ukončili lektoři anglického jazyka výuku z důvodu 

přestěhování. Výuka probíhala jedenkrát týdně pod jejich vedením a dohledem jednoho 

z pedagogů. Včas však předali materiály a zaškolili svoji nástupkyni, takže výuka bez 

přerušení mohla pokračovat do konce června. 

První adventní týden byla ve výstavní síni Adventní výstava spojená s Jarmarkem. I děti 

z MŠ se sami aktivně zúčastnily (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 ve Zbraslavicích a dvakrát v Centrinu ve Zruči nad Sázavou. 

Také jsme se zapojili do Olympiády mateřských škol a soutěže pořádané fy Starkl pro 

MŠ na okrese.  
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 Samozřejmě soutěžíme i v časopise Sluníčko, kde jsou děti úspěšné a již získaly 

několik cen. 

Předškolní děti se zúčastnily oblastního kola Mateřinky v Kolíně a postoupily do kola 

celostátního pořádaného v Nymburce. 

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 

 

 Divadlo v MŠ (Sólo pro Kašpárka (10. 9. 2013) 

 Třídní schůzky (12. 9. 2013) 

 Zoubky jako perličky – beseda se studenty (25. 9. 2013) 

 Fotografování (26. 9. 2013) 

 Šestajovice – exkurze ve svíčkárně (14. 10. 2013) 

 Dýňový svět v Nové Vsi u Leštiny (18. 10. 2013) 

 Zahájení programu primární prevence sociálně patologických jevů (21.10 2013) 

 Návštěva historické cukrárny ve Zruči n/Sázavou (24. 10. 2013) 

 Olympiáda mateřských škol – setkání regionů na letišti Zbraslavice (26. 10. 2013) 

 Divadélko 100dortíků „Zajíček a velká mrkvová záhada“ (30. 10. 2013) 

 Podzimní slavnosti – tentokrát „Skřítkové na zahradě“ (7.11 2013) 

 Práce s dravci – ukázka v ZŠ Zbraslavice (25. 11. 2013) 

 Adventní výstava a Jarmark na zámku (27. 11. 2013) 

 Divadélko Kůzle „Cesta do Betléma“ (29. 11. 2013) 

 Mikulášská nadílka v MŠ (5. 12. 2013) 

 Vánoční pásmo pro důchodce na OÚ Zbraslavice (10. 12. 2013) 

 Betlémování v Kutné Hoře (11. 12. 2013) 

 Vánoční pásmo pro důchodce v Centrinu ve Zruči nad Sázavou (16. 12. 2013) 

 Vánoční besídky pro rodiče (18. 12. 2013) 

 Návštěva v první třídě ZŠ (9. 1. 2014) 

 Předplavecký kurz – 1.lekce (6. 2. 2014) 

 Beseda u krmelce s myslivci (7. 2. 2014) 

 Divadélko Kůzle „Zazpívejme notu pro křiklouna Otu“ (11. 2. 2014) 

 Karneval v MŠ (5. 3. 2014) 

 Skreeningové vyšetření očí (19. 3. 2014) 

 Mateřinka Kolín – oblastní soutěž mateřských škol (20. 3. 2014) 

 Návštěva místní knihovny (24. 3. 2014) 

 Den pro mého tátu (3. 4. 2014) 

 Divadlo „O statečném kapitánu Ploutvičkovi“ (16. 4. 2014) 

 Den země (22. 4. 2014) 

 Pálení čarodějnic – vystoupení dětí z MŠ (30. 4.2014) 

 Besídka pro maminky, babičky - Centrin ve Zruči n/Sázavou (5. 5. 2014) 

 Návštěva u hasičů v Kutné Hoře (6. 5. 2014) 

 Besídky pro maminky (6. 5. 2014) 

 Den záchranářů Kolín – vystoupení dětí (8. 5. 2014) 

 Mateřinka Nymburk – celostátní přehlídka mateřských škol (9. 5. 2014) 

 ZOO Jihlava (13. 5. 2014) 
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 Zámek Loučeň (14. 5. 2014) 

 Ukončení programu prim. prevence sociálně patologických jevů (15. 5. 2014) 

 Divadlo Bimbo (16. 5. 2014) 

 Zámek Staré Hrady S+V (21. 5. 2014) 

 Habrkovice (22. 5. 2014) 

 Dinopark a Dinosárium Praha (28. 5. 2014) 

 Beseda s policií a ukázka policejních vozidel na zahradě MŠ (30. 5. 2014) 

 Šlápoty 2014 – Z pohádky do pohádky (4. 6. 2014) 

 Olympiáda mateřských škol na letišti Zbraslavice (7. 6. 2014) 

 Návštěva dopravního hřiště a Zámecké stezky  Z/Sázavou (11. 6. 2014) 

 Projížďka v oboře (12. 6. 2014) 

 Rozloučení s předškoláky na myslivecké chatě (18. 6. 2014) 

 Poslední plavání + rozloučení na rozhledně Kaňk (19. 6. 2014) 

 

 
 

 

 

10. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, případně jiných 

kontrol 

 

 

Ve školním roce 2013/2014 proběhly v naší škole tyto kontroly: 

 13.9.2013  Kontrola a revize tělocvičného nářadí a zahradního zařízení – bez závad 

 26.2.2014  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 
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       Mateřská škola zažádala o účelovou dotaci Místní akční skupinu Lípa pro venkov o.s.. 

Dne 19. 5. 2014 byl projekt schválen a podpořen z prostředků FKS ve výši 3 500,-Kč. Peníze 

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

 Ve spolupráci se zřizovatelem MŠ jsme zažádali o účelovou dotaci v programu ROP 

Střední Čechy a poté i ve Fondu rozvoje obcí a měst – regionální rozvoj. Bohužel jsme ani 

v jedné neuspěli. Peníze z dotace jsme chtěli použít na rekonstrukci sociálních zařízení pro 

děti a zaměstnance, a nové kuchyňky pro výdej jídla v obou patrech prvního pavilonu hlavní 

budovy MŠ. V rámci rekonstrukce by se vyměnily všechny rozvody elektřiny, vody, odpadů, 

položily nové krytiny podlah a obklady. Samozřejmě by se navýšila kapacita dětí na obou 

odděleních. 

 Dvě učitelky využily možnost absolvovat třídenní stáž v jazykové mateřské školce, 

kde získaly poznatky, jež by rády uplatnily při výuce AJ v naší MŠ. Stáž byla bezplatná, 

financovaná ze zdrojů EU. 

 

 

                 
                                                                                      

        

 

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

zdrojů 

 

 

 

Během celého školního roku nám finančně pomáhají firmy i jednotlivci a díky nim se 

nám podařilo zakoupit interaktivní tabuli, jež je přístupná všem dětem bez omezení. Šest 

učitelek využilo možnost bezplatného školení a získalo osvědčení. Na základě toho jsou 

schopné samy vytvářet programy a zároveň je sdílet s ostatními mateřskými školami.  

 

 

Sponzorskými peněžitými dary přispěli: 

 fy Gramex s.r.o. 

 paní Jana Kalašová 

 MUDr. Jitka Kuntová – Jóga pro život 

 fy Vetom- pan Tomáš Musil 

 

 

Již tradičně jsme 4. června 2014 pořádali „ŠLÁPOTY“ sportovně-naučné odpoledne pro děti 

a jejich rodiče. 

Materiálně a svoji pomocí nám k uspořádání akce přispěli: 

 

 MAS Lípa pro venkov 

 Obec Zbraslavice 

 Policie ČR 
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 Hotel Hubert a Jatka ČJ 

 Pan Jíří Pajer 

 Paní Mgr. Jindřiška Vojnarová 

 Manželé Ripplovi a Volencovi 

 Manželé Kadlecovi – palírna Bohdaneč 

 Žáci ZŠ Zbraslavice 

 

 

 

 

 

 

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), nově i odkaz na webových stránkách. 

 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. 

 

 

 

Akce pořádané ve spolupráci s rodiči a pro rodiče: 

 

 Setkání regionů na Kačině (Olympiáda MŠ) 

 Podzimní slavnosti 

 Adventní výstava a jarmark ve výstavní síni 

 Beseda k projektu Nechci kazy Školka 

 Vánoční besídky 

 Dotazníky spokojenosti s MŠ 

 Mateřinka Kolín a Nymburk – přehlídka mateřských škol 

 Den záchranářů Kolín 

 Pálení Čarodějnic – vystoupení pro veřejnost 

 Den pro mého tátu 

 Besídky pro maminky 

 Šlápoty 

 Pravidelné schůzky s rodiči  

 Rozloučení s předškoláky 

 Olympiáda mateřských škol 

 

 

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

činnosti ve prospěch dětí. 
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Spolupráce s ostatními partnery: 

 OÚ Zbraslavice 

 OÚ Štipoklasy 

 OÚ Černíny 

 OÚ Opatovice 

 OÚ Bohdaneč 

 MAS Lípa pro venkov 

 ZŠ ve Zbraslavicích 

 Policie ČR- služebna Zbraslavice 

 Dopravní policie Kutná Hora 

 Myslivecké sdružení 

 Včelaři 

 Pekárna 

 Česká pošta ve Zbraslavicích 

 Svaz rybářů 

 Klub důchodců 

 CENTRIN Zruč nad Sázavou 

 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 

 

 

 

 

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. Rozpočet pro MŠ je 

navržen v zájmu kvalitní práce. 

S jeho pomocí jsme reagovali na výzvu MŠMT v programu „FOND ROZVOJE 

KAPACIT MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL. 

Rádi bychom s pomocí zřizovatele zrealizovali plánovanou rekonstrukci MŠ 

s navýšením kapacity. 
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15.  Závěry pro příští školní rok 

 

V příštím roce nastoupí do mateřské školy 28 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. 

 

     Přáli bychom si pořídit interaktivní koberec –MAGIC BOX, pro zkvalitnění výuky a 

lepší dosažitelnost pro všechna oddělení, neboť se jedná o nenáročné mobilní zařízení. 

K dosažení tohoto cíle plánujeme oslovit místní podnikatele s žádostí o příspěvek. 


