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1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
 

Mateřská škola Nezamys l i ce -  součás t í  p rávn ího  subjek tu  
 
M A SA R Y KO V A  ZÁ KL A D NÍ  Š KOL A  A  MA TEŘ S KÁ  Š KO LA 

N E ZA MY SLI CE 

 

Odloučené pracoviště, 1. máje 461 Nezamyslice 
Tel: 582 389 130 
 
Statutární zástupce Mgr. Petr Jordán, ředitel školy 
Odpovědná osoba: vedoucí zaměstnanec MŠ Hana Gregorová 
Provozovatel: Městys Nezamyslice 
 
Typ: trojtřídní, 3 třídy celodenní 
 
 
Ve šk. roce 2017/18 kapacita 65 dětí 
Počet zapsaných dětí 64, 3 třídy – 14, 23, 27 
 
 
Provozní doba: od 6.15 – 16.30 h  
 
Datum zařazení do sítě: 1.5. 1999 
   
 
Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ Nezamyslice:     

 240,- Kč pro děti s celodenní docházkou 
 bezúplatně se poskytuje vzdělávání dětem od školního roku následujícího po 

  dovršení 5 let  
 
 
Personální obsazení:  
 
- viz údaje o pracovnících školy - kap.4 
 
Charakteristika budovy mateřské školy 
 
Nová budova MŠ byla uvedena do provozu 8. 3. 2010. Budova je nepodsklepená, 
dvoupodlažní. Sestává se ze 3 částí- oddělení MŠ, haly s jídelnou a úseku stravování.  
 
Oddělení MŠ:  
V přízemí jsou umístěny šatny dětí a zaměstnanců, třída KUŘÁTKA (pro děti od 3,5 do 5 let) 
s vchodem na terasu, která je využívána v letních měsících, sklad výtvarného materiálu, 
umývárna, WC dětí, kancelář vedoucí učitelky a úklidová místnost s výlevkou. 
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 V 1. patře se nachází třída KOŤÁTEK (pro děti od 5 do 6 let) s terasou. Terasa není 
zastíněná, proto je v teplých měsících využívána jen minimálně. Dále se zde nachází třída 
BROUČKŮ (pro děti 2 až 3,5 leté), sklad výtvarného materiálu, sklad lůžkovin, umývárna se 
sprchovým koutem, dětskou vaničkou a přebalovacím pultem, WC dětí, pohotovostní WC pro 
nejstarší děti, úklidová místnost s výlevkou.  
 
Jídelna je víceúčelová. Je využívána jako jídelna a kulturní místnost (Mikulášská nadílka, 
rodičovské schůzky). Je zde však špatná akustika. V teplých měsících se zde teplota pohybuje 
okolo 28°C díky protisluneční folii na světlíku, venkovním žaluziím a 2 ventilátorům, 
kterými je jídelna odvětrávána. Vybavení kuchyně zařízením pro ohřev jídla umožňuje 
stravování dětí na etapy. Kuchyně je spojena s jídelnou výdejním okýnkem. Starší děti 
odebírají jídlo samy, mladší děti obslouží učitelky. Použité nádobí děti uklízí samostatně do 
odkládacího okýnka (kromě nejmladších dětí). Děti se učí zásadám správného stolování -  
klid a čistota při jídle, správné sezení na židličce, správné držení lžíce, příboru, použití 
ubrousku. Z jídelny je vchod na zahradu. 
 
Úsek stravování – kuchyně je vybavena moderními spotřebiči, má kapacitu 100 jídel. Ve 
školním roce 2017/18 nebyla naplněna. Součástí úseku stravování je kancelář vedoucí 
stravovny a šatna zaměstnanců. 
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, bohatá na vitamíny a stopové prvky. 
Je v ní obsaženo dostatečné množství mléčných výrobků, luštěnin, obilovin, čerstvého ovoce, 
zeleniny, rybího masa. Zvlášť oblíbené jsou zeleninové rauty. Je dodržován pitný režim. Ve 
třídách mají děti k dispozici ovocný čaj, ovocné šťávy nebo čerstvou pitnou vodu. 
 
Zahrada MŠ bezprostředně navazuje na budovu MŠ. Je možné na ni vyjít z jídelny, třídy 
KUŘÁTEK a branou. Je vybavena prvky Tomových parků, které umožňují pohybové vyžití 
ve všech ročních obdobích, indiánským týpí, dřevěným zahradním domkem, altánem 
s vydlážděnou pevnou plochou. Vrstva kačírku pod herními prvky odpovídá bezpečnostním 
předpisům. V obou pískovištích byl vyměněn písek. Nový písek má certifikát o 
bezinfekčnosti. Obě pískoviště jsou kryta ochrannými sítěmi.  
Na zahradě stále chybí hřiště na míčové hry. Na zadní části kopce trčí z hlíny kameny, je 
třeba dbát zvýšené opatrnosti, dětem je zde zamezen přístup. Pravidelnou revizi zajišťuje 
revizní technik Josef Venský. Drobné nedostatky a závady na zahradě i v budově MŠ 
odstraňuje školník Stanislav Pukl.Díky zřizovateli je pravidelně udržována travnatá plocha 
zahrady. 
 
Třídy jsou vybaveny částečně novým, částečně i starším funkčním nábytkem, který odpovídá 
hygienickým i bezpečnostním požadavkům i vzrůstovým potřebám dětí. Ve třídě KOŤÁTEK 
byl zcela nahrazen starý nábytek Univerzal policovou a nábytkovou stěnou od firmy Movyto. 
Vybavení hračkami, pomůckami a dětskou literaturou je na požadované úrovni, odpovídá 
počtu dětí i jejich věku a je průběžně doplňováno a obnovováno. Hračky, pomůcky, výtvarný 
materiál jsou ve třídách umístěny tak, aby byly dětem přístupné. Děti si je samy berou i 
ukládají na určené místo. Pravidla pro jejich užívání jsou jasně stanovena a dodržována dětmi 
i pedagogy. Úložné prostory v MŠ jsou nedostatečné, k ukládání didaktických pomůcek a 
divadelních kostýmů slouží velké úložné skříně v přízemí budovy.  
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V budově MŠ je instalováno zabezpečovací zařízení, 1 kamera v zadní části budovy, kamera 
monitorující prostor před vstupem do MŠ byla odcizena neznámým pachatelem. Nově byla 
instalována vnitřní kamera monitorující prostor zádveří. Ve třídě KUŘÁTEK a KOŤÁTEK 
jsou umístěny monitory, které jsou napojeny na tuto kameru. 
Ve všech třídách a v kanceláři vedoucí učitelky byly skříňky a zásuvky psacích stolů, kde 
jsou ukládány dokumenty s osobními údaji dětí a zaměstnanců MŠ, opatřeny uzamykatelnými 
zámky v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 
Vstup do MŠ je na čipy. Čipy zůstávají majetkem rodičů, jejich platnost je prodloužena na 
celou dobu docházky dítěte do ZŠ. 
K tělovýchovným aktivitám dětí je využívána nová hala Sportovně relaxačního centra v těsné 
blízkosti MŠ. 
Mateřská škola organizuje plavecký výcvik pro předškoláky v Aquaparku ve Vyškově. 
V době hlavních prázdnin byl proveden protipožární nátěr dřevěných částí stropu v jídelně a 
ve třídách v 1. patře. Byly zamalovány ušpiněné části stěn, zejména v kuchyni, na chodbách a 
v šatnách.  
Práce provedli pracovníci firmy Burian Ivanovice. 
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2 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 
 

2.1 HODNOCENÍ PODMÍNEK K REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 
Nový školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV) byl vypracovaný 
pro školní roky 2016/17, 2017/18 a 2018/19. Jeho název je „KRTEK A KAMARÁDI“. 
Vychází z požadavků RVP PV.  
 

 
 
MŠ je trojtřídní, ve školním roce 2017/18 vzdělávala 64 dětí rozdělených do tříd podle věku. 
Z tohoto počtu mělo 5 dětí odklad povinné školní docházky, 4 děti mladší 3 let, 27 
předškoláků, 1 dítě se speciálními potřebami, integrované s podporou asistentky. 
 
Všechny pracovnice mateřské školy se snaží vytvářet dětem radostné a příjemné prostředí. 
Vzájemné vztahy mezi dospělými a dětmi jsou postaveny na vzájemné důvěře, toleranci, 
ohleduplnosti a zdvořilosti, solidaritě, vzájemné pomoci a podpoře. Všechny děti mají v MŠ 
rovnocenné postavení a jsou vedeny k samostatnosti. Volnost a svoboda dětí je dobře 
vyvážena nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat potřebný řád a učit se 
pravidlům soužití. Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí a 
situaci. Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme o oboustrannou důvěru a otevřenost, 
vstřícnost, porozumění, respekt a ochotu spolupracovat. Rodiče mají možnost podílet se na 
dění v MŠ, vstupovat do her svých dětí, jsou zváni na akce pořádané mateřskou školou. Ve 
školním roce 2017/18 to byly podzimní a jarní dílničky, vánoční jarmark, vánoční a jarní 
besídky. Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o dění v MŠ – na webových 
stránkách, ve vývěsní skříňce, na nástěnkách i ústně. 
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Pracovní tým mateřské školy funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených 
pravidel. Vedoucí učitelka vytváří prostor pro spoluúčast na řízení pro všechny zaměstnance. 
Všichni mají právo se vyjádřit a aktivně se podílet na dění MŠ. Pravidelně jsou zařazovány 
pedagogické a provozní rady za účasti ředitele školy. MŠ úzce spolupracuje se základní 
školou a školní družinou, se ZUŠ Němčice nad Hanou, Domovem na zámku Nezamyslice, 
s MŠ Mořice, s DDM Orion Němčice nad Hanou, s SPC Olomouc, PPP Prostějov. 
Pedagogové se sebevzdělávají (vzdělávací kurzy a semináře akreditované MŠMT v rámci 
DVPP, samostudium odborné literatury). Na naší MŠ pracovala i ve školním roce 2017/18 
logopedka Mgr. Lada Hronková. V MŠ je zavedený efektivní vnitřní i vnější informační 
systém, je vedena veškerá požadovaná dokumentace, pro zákonné zástupce jsou k nahlédnutí 
důležité dokumenty (ŠVP PV, Školní řád, Výroční zpráva). Kontrolní systém vzhledem ke 
vzdělávacímu procesu je uplatňovaný, ředitel školy provádí krátké náhledy do provozu a 
činnosti MŠ, hospitační činnost realizuje vedoucí učitelka v souladu s plánem kontrolní a 
hospitační činnosti.  
Naše mateřská škola je zapojena do projektu „Centrum kolegiální podpory“. Součástí 
projektu je proškolení pedagogů k používání pojízdné interaktivní tabule, která je majetkem 
MŠ.. 
Ve školním roce 2017/18 jsme přispěli částkou 3.250,- Kč na chov žiraf adopcí žirafy 
Rothschildovy v ZOO Olomouc. 
K zajištění bezpečnosti dětí MŠ je vedená příslušná dokumentace včetně vyhodnocení rizik a 
rizikových situací ve škole a při akcích organizovaných školou. V přehledech výchovně 
vzdělávací práce jsou vedeny zápisy o poučení dětí o BOZ. 
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2.2 HLAVNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 

 
 
Hlavním pedagogickým záměrem vzdělávací činnosti je vytváření optimálních 
podmínek pro rozvoj osobnosti a jedinečnosti každého dítěte v souladu s obecně 
uznávanými životními a mravními hodnotami. 
 
Hlavním prostředkem k dosažení cílů našeho ŠVP je slovo KAMARÁDSTVÍ. Pomocí něho 
se snažíme vytvořit základní pravidla dobrých vzájemných vztahů, chování, komunikace, 
která budou platit společně pro děti, zaměstnance MŠ i rodiče. 

 
 

 
 

Dlouhodobé cíle vychází z osobnostně orientované výchovy: 
 

 
 

 Usilujeme o osobnostní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho zájmy a 
schopnosti. 

 Každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost a k jejich aktivitám 
vytváříme potřebné podmínky. 

 Respektujeme, že každé dítě je jiné a může se učit svým tempem. 
 Dáváme dětem možnost spoluúčasti, ale i neúčasti (pouhé pozorování). 
 Respektujeme pedagogické zásady, pozitivně hodnotíme každého, 

podporujeme tvořivost, vlastní fantazii.  
 Ve spolupráci s rodiči připravujeme předškoláky na úspěšný vstup do 

základní školy. 
 Intenzivní péči věnujeme dětem s odkladem školní docházky. 
 Dětem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním poskytujeme 

sociálně pedagogickou péči  a zlepšujeme jejich životní i vzdělávací šance. 
 
 
Záměry ŠVP: 
 

o Vytvářet v mateřské škole atmosféru pohody, duševního a tělesného 
uvolnění, příznivě ovlivňovat socializační proces. 

o Rozvíjet samostatnost a tvořivost dítěte, posilovat jeho zodpovědnost a 
činorodou aktivitu. 

o Zajišťovat rozvoj poznávacích procesů a řeči dítěte v souladu 
s individuálními předpoklady, dávat dobré základy pro utváření 
dětské osobnosti. 

o Vytvářet u dětí potřebu pečovat o přírodu a život v ní, chránit ji jako 
nepostradatelnou součást životního prostředí člověka. 
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ŠVP PV „KRTEK A KAMARÁDI“ pro školní rok 2017-2018 obsahoval tyto integrované 

bloky: 

KRTEK A KAMARÁDI VÍTAJÍ BAREVNÝ PODZIM 

- Naše MŠ 

- Moje rodina 

- Co přináší podzim  

- Dozrávající plody 

JAK KRTEK UZDRAVIL NEMOCNOU VLAŠTOVKU A 

OSLAVIL S NÁMI VÁNOCE 

- Naše tělo 

- Zdravý životní styl 

- Adventní čas 

- Vánoce 

KRTEK SPORTUJE A OBJEVUJE SVĚT 

- Svět okolo nás 

- Různá slova, pohádky, příběhy 

- Analýza a syntéza slov 

- Změny kolem nás 

KRTEK A ZELENÁ HVĚZDA 

- Svátky jara 

- Země se otevírá- jaro 

- Maminka má svátek 

- Jaké známe dopravní prostředky 

KRTEK A KAMARÁDI- SÍLA PŘÁTELSTVÍ 

- Nemyslím sám na sebe 

- Beruško, půjč mi tečku 

- Den dětí 

- Prázdniny 
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2.3 HODNOCENÍ PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE  2017/18 
 
Předškolní vzdělávání maximálně přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním a 
emocionálním potřebám dětí předškolního věku. Dbáme na to, aby tato vývojová specifika 
byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována. 
 
Při naší práci uplatňujeme odpovídající metody práce: 
 

 prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých 
zážitcích 

 činnostní a sociální 
 smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání 
 práce s interaktivní tabulí, pokus-omyl, experiment 

 
Formy práce: 
 

 spontánní hry a činnosti, skupinové činnosti 
 individuální činnosti, didakticky zacílené činnosti, frontální práce 
 využíváme spontánních nápadů, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat. 
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Předškolní vzdělávání v MŠ vychází ze zpracovaného ŠVP PV, vzdělávací obsah je 
zpracován v integrovaných blocích. Jsou zpracovány společně pro všechny věkové skupiny 
dětí. Časový plán těchto bloků je volný a přizpůsobitelný. Tematické části a stručná 
charakteristika vzdělávací nabídky a její rozpracování je předmětem TVP (třídní vzdělávací 
program) jednotlivých tříd.  
 
Třída BROUČCI: děti 2-3,5 leté, učitelka Marie Ondráková, chůva Jitka Květoňová, 
asistent pedagoga Bc. Dobromila Stojanová. 
Rychlá a snadná adaptace nových dětí na prostředí třídy i MŠ především díky 3letým dětem, 
které zůstaly v Broučcích 2. rok, Velmi hezké a kamarádské vztahy mezi dětmi. Děti se 
naučily orientovat se v denním režimu MŠ, přijímat změny s klidem, uklízet hračky, podřídit 
se kolektivu. Přiměřeně věku si osvojily sebeobslužné i hygienické návyky, návyky stolování. 
Ke konci školního roku již nebylo nutné dokrmování dětí. 
Ve vzdělávací oblasti si děti oblíbily především výtvarné, tělesné a hudebně pohybové 
činnosti za doprovodu keyboartu. 
Při práci s dvouletými dětmi byla v 1. pololetí velkou oporou učitelky chůva, která pracovala 
s dětmi na úvazek 1,0. Věnovala se tak dětem i při odpoledních činnostech. Ve třídě Broučků 
působila také asistentka pedagoga (úvazek 1,0), která byla přidělena autistickému chlapci. 
Práce s ním byla velmi obtížná, vyžadoval individuální přístup v průběhu celého dne. Na 
konci školního roku byl patrný jen malý pokrok. Tento chlapec ukončil docházku do naší 
mateřské školy 31. 8: 2018. 
 
Třída KUŘÁTKA: děti 3,5–5 leté, učitelky Bc. Irena Coufalíková, Dis. Marcela 
Přidalová  
Na celkovou atmosféru třídy měla velký vliv převaha chlapců. Chlapské měření sil, bojový 
duch, netrpělivost, zájem o zbraně, nerespektování pravidel a potyčky se staly součástí 
každého dne a zasahovaly do každé činnosti. Z důvodu nástupu nových dětí a odchodu 2 dětí 
z Koťátek  proběhly k 1. 1. 2018 v celé MŠ přesuny dětí do vyšších tříd. S novými menšími 
dětmi přešla do třídy Kuřátek i chůva. Její pomoc byla neocenitelná při každé aktivitě, 
především pak při výtvarných a pracovních, při skupinových i individuálních činnostech. 
V měsíci květnu, byly ve třídě Kuřátek na praxi 2 studentky 1. ročníku  SPgŠ  Přerov. 
Děvčata byla velmi šikovná a tudíž velkým přínosem jak pro děti tak i pro učitelky. 
Ve 2. pololetí připravily učitelky pro děti několik zajímavých akcí v rámci projektu „Centrum 
kolegiální podpory“, do kterého jsou obě pedagožky zapojeny, – beseda s policistkou 
s praktickými ukázkami, dílničky s rodiči, práce s mapou a hledání pokladu s hasiči.  
Na konci školního roku byly děti již samostatné, vše zvládly bez pomoci, projevovaly zájem 
především o výtvarné a pracovní činnosti- stříhání, malování, o pohybové aktivity. Návyky 
sebeobsluhy a hygienické návyky zvládly všechny děti, návyky stolování se nepodařilo 
zvládnout u většiny dětí, s příborem si starší děti ani po několika měsíčním používání 
nevěděly rady. Již tradičně děti s velkým úspěchem vystoupily na vánoční a jarní besídce pro 
rodiče. 
 
Třída KOŤÁTKA- dětí 5-6 leté, učitelky Hana Gregorová, Vladimíra Horáková 
Od 1. 9. 2017  zahájily 5leté děti povinné předškolní vzdělávání (PPV). Ve školním roce 
2017/18 bylo ve třídě 27 předškoláků s PPV. Rodiče těchto dětí byli seznámeni s podmínkami 
docházky a povinnostmi, z toho plynoucími. Naprostá většina rodičů dodržovala dohodnuté 
podmínky – včasný příchod dětí do MŠ (PPV bylo stanoveno ředitelem školy od 8:00 do 
12:00 h), omlouvání pozdních příchodů a nepřítomnost dětí – telefonicky, emailem, na 
omluvném listu. Bohužel, několik rodičů i přes upozornění podmínky PPV nedodržovalo, děti 
do MŠ neposílali a nepřítomnost neomlouvali, stravné platili až po několikanásobném 
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upozornění. To se odrazilo na úrovni vzdělání jejich dětí. Ve školním roce 2017/18 měl 1 
chlapec individuální vzdělávání. Na povinném přezkoušení, které proběhlo 4. 12. 2017 byla 
zjištěna odpovídající  úroveň jeho vědomostí a dovedností. 
I přes velký počet dětí ve třídě se práce s dětmi dařila, včasný příchod dětí do MŠ umožňoval 
učitelkám pracovat s celou skupinou předškoláků při tzv. „ranním úkolu“, zaměřeném 
především na grafomotoriku, správný úchop tužky, procvičování matematických představ, 
rozlišení pravé a levé strany apod.. Děti se tak naučily odlišovat hru od systematických 
povinností a od záměrného učení. Téměř všechny děti znaly základní i doplňkové barvy, 
geometrické tvary, číslice, některá písmena, uměly se podepsat. Při práci zvládly děti udržet 
pozornost, dokončit rozdělanou práci. Intenzívně přijímaly poznatky z nejrůznějších oblastí 
života. Dokázaly hovořit o vlastních zážitcích, zkušenostech a představách. Své prožitky 
dokázaly vyjádřit i výtvarně – účast na výtvarných soutěžích. Děti získaly i spoustu zážitků 
z kulturního prostředí – divadelní představení, koncerty. Dramatický talent prokázaly děti na 
vánoční a především na jarní besídce v muzikálu „O Šípkové Růžence“. Představení mělo 
obrovský úspěch. Děti prokázaly také tělesnou a pohybovou zdatnost, odvahu a soutěžívého 
ducha na olympiádě MŠ v Doloplazích, kde získalo 5členné družstvo pro naši MŠ zlatou 
medaili. Děti absolvovaly 10 lekcí předplaveckého výcviku ve Vyškově, 5 plavců se 
zúčastnilo  plavecké olympiády, kde obsadili pěkné 6. místo. Velmi zdařilé byly také výlety 
na koloběžkách do Mořic a cyklovýlet do Němčic. Děti musely dbát při těchto výletech na 
dohodnutá pravidla, dopravní pravidla, musely zvládnout zvýšenou sebekázeň. To vše pak  
zúročí v základní škole. 
 
Atmosféra v naší mateřské škole byla i ve školním roce 2017/18 velmi pozitivní, pohodová a 
radostná. Celý pedagogický kolektiv se výborně doplňoval a spolupracoval.    
 
I ve školním roce 2017/18 se MŠ zapojila do  charitativní akce pořádané nadačním fondem 
SIDUS. Peníze z této akce jsou určeny dětským nemocnicím na nákup lékařských přístrojů. 
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Děti měly možnost rozvíjet svůj talent v těchto zájmových oborech: 

- výtvarný - 12 dětí – Radomíra Kubaníková - pedagog ZUŠ Němčice n/H 

- dramatický – 3 děti  – BcA. Zděňka Gregorová – pedagog ZUŠ Němčice n/H 

- taneční – 8 dětí – Dipl. um. Magdalena Kettnerová – pedagog ZUŠ Němčice n/H. 

- hudební  8 dětí – BcA. Kamila Pospíšilová – pedagog ZUŠ Němčice n/H 

 

 

Mimoškolní aktivita: 

     Divadelní představení v Němčicích n/H   1x měsíčně 

     Beseda s policistou  

     Výchovný koncert skupiny MARBO 

     Plavání- Aquapark Vyškov  -předškoláci 

     Mikulášská nadílka ve spolupráci s DDM Orion Němčice nad Hanou  

     Vánoční jarmark 

     Vánoční nadílka 

     Třídní vánoční besídky pro rodiče 

     Tvořivé dílničky s rodiči – jarní a podzimní 
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     Výlet do ZOO Olomouc – adopce žirafy     

     Výlet na koloběžkách do Mořic 

     Pěší výlet do Mořic – Zahrada pěti smyslů 

     Cyklovýlet předškoláků  do MŠ v Němčicích n/H 

     Výtvarná soutěž v rámci HDM v Němčicích n/H  

     Jarní besídka MŠ- muzikál „O Šípkové Růžence“ 

     Slavnostní šerpování předškoláků a předání žezla budoucím prvňákům 

     Sportovní olympiáda v Doloplazích – 1. místo  
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3 PROVEDENÉ KONTROLY 
 

Proškolení zaměstnanců MŠ v oblasti PO, BOZP – J. Kocián    

Revize výtahu – MANUS  Prostějov, kontrola hasicích přístrojů, hromosvodů 

Revize plynového zařízení – p. Čunderle 

Revize  vzduchotechniky -  J. Kouřil 

Kontrola státního zdravot. dozoru školní jídelny MŠ – Hana Škrabálková 

Revize elektrospotřebičů – J. Přidal 

Revize školní zahrady – J. Venský 
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4 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
 

Vedoucí učitelka:  Hana Gregorová SPgŠ Kroměříž , úvazek 8h denně  
                                                                                 (6h přímé pedag. práce+2h nepřímé) 
Učitelka:  Marie Ondráková SPgŠ Přerov, úvazek 6h 27min (5+1.27) 
 
Učitelka:  Vladimíra Horáková SPgŠ Kroměříž, úvazek 8h (6+2) 
 
Učitelka:  Mgr. Veronika Remešová    SPgŠ Boskovice, PF UP Olomouc 
                                                                                 od 6. 4. 2017 neplacené volno 
 
Učitelka:                     Bc. Irena Coufalíková         SPgŠ Kroměříž, PF UP Olomouc 
                                                                                 úvazek 8h (6+2) 
 
 Učitelka:                    Dis. Marcela Přidalová         Věřejně správní akademie Vyškov 
                                                                                 SPgŠ Přerov 
                                                                                 nástup do MŠ 24.8.2015,úvazek 8h (6+2)    
                                                                    
Chůva:                         Jitka Květoňová                  kurz pro asistenty pedagoga v Přerově 
                                                                                 úvazek 4h denně 
 
Učitelka MŠ:               Jitka Květoňová                  na dílčí úvazek 1h 15min denně 
 
Asistentka pedagoga:  Bc. Dobromila Stojanová   PF UP Olomouc, obor Speciální  
                                                                                pedagogika pro výchovné pracovníky 
                                                                                úvazek 6 hod denně 
 
Vedoucí stravovny/ pomocná kuchařka:    Bohuslava Novotná, úvazek 4h 48min/ 3h12min  
                                                                                                     denně 
 
Kuchařka  Ilona Krejčířová, úvazek 8h denně 
 
Školnice:   Eva Kazlepková, úvazek 8h denně 
 
Uklízečka: Jitka Květoňová,  úvazek 3h 33min denně          
                                                                 

Ve školním roce 2017/18 zajišťovalo výchovně vzdělávací proces 5 kvalifikovaných 
učitelek., 1 asistentka pedagoga a 1 chůva. 
  
Pedagogické pracovnice se dále vzdělávají zapojováním do vzdělávacích programů DVPP. 
Vzdělávací akce jsou zaměřeny na moderní metody vzdělávání, problémové chování dětí, na 
rozvoj tvořivosti apod. 
 
DVPP ve školním roce 2017/18 absolvovaly: 
Bc. Irena Coufalíková:  POZNEJ SÁM SEBE- vzdělávací kurz v délce 16 vyučovacích hodin 
 
Hana Gregorová, Vladimíra Horáková: ROZVOJ PŘEDMATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI 
PŘEDŠKOLNÍHO  VĚKU V PRAXI KONKRÉTNÍ MŠ, rozsah 5 hodin 
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5 SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM 
 

Ve spolupráci s Městysem v Nezamyslicích zrealizovány: 

 

Výměna poškozeného nábytku Univerzal za sestavu nábytku od fa Movyto ve třídě Koťátek. 

Výměna písku v obou pískovištích. 

Protipožární nátět dřevěných stropních prvků v jídelně a třídách v 1. patře. 

Instalace vnitřní kamery v zádveří a monitorů ve dvou třídách.  

 

 

Gastro nádoby, talíře a jiné potřeby do školní kuchyně                  4.495,- Kč 

Podstavec pod monitor                                                                    1.300,- Kč 

Skříně pod psací stůl, 2 ks – kancelář vedoucí stravovny                2.100,- Kč 

Oprava myčky, sprchové hadice ŠJ MŠ                                          2.563,- Kč 

Tělo k masomlýnku ŠJ MŠ                                                                 679,- Kč 

Malování MŠ                                                                                   3.110,- Kč 

Oprava topného systému, čištění filtru                                            5.322,- Kč 

Oprava žaluzií v MŠ                                                                        6.202,- Kč 

Policová sestava – Movyto                                                            30.000,- Kč 

Protipožární nátěr                                                                          30.399,- Kč 

Oprava zámku MŠ                                                                             350,- Kč 

Kamerový systém uvnitř MŠ                                                        19.763,- Kč 

Revize plynového kotle                                                   3.509,-Kč 

Revize plynového zařízení a tlakové nádoby                 1.306,-Kč 

Revize vzduchotechniky MŠ a ŠJ                                   3.921,-Kč 

Revize elektrických spotřebičů                                       1.150,-Kč 

Revize plošiny                                                                 3.993,-Kč 
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Dále byly zakoupeny didaktické pomůcky a hračky, které jsou evidovány v majetku MŠ:  

 

Molitanová sestava – barevné kostky                           14.700,00- Kč 

Rybářská horečka                                                             3.354,00 Kč 

Pexeso – dopravní značky                                                1.080,00 Kč 

Plyšová beruška XXL                                                       1.208,00 Kč 

Tematický kruh – dopravní prostředky                            1.225,50 Kč 

Kufřík na nářadí Deluxe                                                   1.313,00 Kč 
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Poděkování 

 

Děkuji starostovi Městyse Nezamyslice Ing. Vlastimilu Michlíčkovi a všem zastupitelům za 

podporu a péči, kterou po celý školní rok provozu mateřské školy věnovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nezamyslicích  30. 9. 2018    

                           

  Hana Gregorová, vedoucí učitelka MŠ 


