Mate ská škola „POHÁDKA“, Liberec,
Strakonická 211/12, p ísp vková organizace
Tel.: 485151592, e-mail:
mail: ms62.lbc@volny.cz, www.skolka-pohadka.cz
www.skolka

Výro ní zpráva o innosti
školy/školského za ízení za školní rok
2020/2021
(tj. k 31. 8. 2021)

Zpracovala: Najmanová Jana
P edkládá: Najmanová Jana
21
V Liberci dne 20. zá í 202

Jana
Najmanová

Najmanová Jana
editelka školy

Digitálně podepsal
Jana Najmanová
Datum: 2021.10.18
10:28:43 +02'00'

1. Identifika ní údaje o mate ské škole
1.1. Název školy, sídlo, právní forma, I O
Mate ská škola „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12, p ísp vková organizace, 460 07,
Liberec 6
Právní forma: p ísp vková organizace
I O: 72741708
Tel.: 455151592
E-mail. ms62.lbc@volny.cz
Web: www.skolka-pohadka.cz
1.2. Z izovatel školy
Statutární m sto Liberec
Se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1
I O: 262978
1.3. Právní forma školy
P ísp vková organizace
I O: 72741708
Od 1. 1. 2003 právní subjekt
1.4. editel školy
Jana Najmanová
Gagarinova 776, Liberec 6, 460 07
1.5. Datum za azení do sít škol
14. 2. 1996
1.6. Celková kapacita školy a jejich sou ástí
Mate ská škola „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12, p ísp vková
organizace
Kapacita školy
Školní jídelna p i MŠ „Pohádka“ Liberec, Strakonická 211/12
Kapacita jídelny

IZO
107565030
100 d tí
IZO
116401419
100 strávník
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2. Zabezpe ení provozu
2.1. Prostorové možnosti
Mate ská škola „Pohádka“ se nachází mezi rodinnými domy, nedaleko velkého sídlišt
Gagarinova. V oblasti nad školou se v poslední dob rozr stá velké množství rodinných
dom . V d sledku toho je stále kapacita školy p epln na. Od roku 2009 došlo k navýšení
kapacita mate ské školy na 100 d tí. Vybudoval se celý tvrtý pavilon- prostory pro tvrtou
t ídu.
Rodi e d tí, které již opustily mat. školu, se také vrací se sourozenci. To nás ubezpe uje
v tom, že pracujeme s d tmi tak, aby to vyhovovalo d tem, rodi m, ale zárove jsme
spl ovali požadavky na p edškolní vzd lávání. V posledních ty ech rocích se nám
poda ilo omladit pedagogický sbor, tím se v kový pr m r u itelek snížil.
V sou asné dob se mate ská škola skládá ze dvou dvoupatrových pavilon a jednoho
p ízemního hospodá ského pavilonu. Každé patro je ur eno pro 25 d tí, které mají
k dispozici t ídu = jídelnu, hernu = lehárnu, d tskou šatnu, d tské sociální za ízení =
umývárny a WC, kuchy ku, izola ní místnost, u itelský kabinet a sociální za ízení pro
pedagogický personál. V hospodá ském pavilonu se nachází velká modern za ízená
kuchy , sklad potravin, hrubá p ípravna, sklad zeleniny, kancelá editelky školy, kancelá
hospodá ky školy, sociální zázemí provozních zam stnanc , prádelna, sušárna, sklad
prádla a isticích prost edk .
K budov školy p iléhá školní zahrada s plochami na mí ové hry, jízdu na kolob žkách a
travnatý terén ur ený pro hry d tí. Dále jsou zde t i velká pískovišt zakrytá plachtou a
napln ná pískem, který každý rok necháváme kontrolovat a dostává hygienický atest. Na
školní zahrad byly vym n ny t i nevyhovující pr lezky za nové funk ní a pro d ti
bezpe né (lanová pyramida, šplhací v ž se skluzavkou a prolézací lanová housenka),ale i
další pr lezky by již pot ebovaly vym nit za nové. Již t etím rokem máme požadavek na
m stu, kde leží i vypracovaný návrh na celou rekonstrukci h išt na multifunk ní plochu
pro d ti, i s dopadovými plochami.
T ídy jsou uspo ádány podle v ku a vždy dv u itelky si vedou svou t ídu od 3 let až
k p edškolák m. Tím je zaru ena jednotná p sobnost pedagog a vynikající spolupráce
s rodi i na jednotlivých t ídách.
2.2. Technické zabezpe ení
V každé t íd je velká obrazovka a kamery snímající vchod do každé šatny. U itelka po
zazn ní zvonku a dotazu na rodi e, pustí zák. zástupce do budovy. V jarních m sících
byly dokon eny práce na celkovém zabezpe ení všech dve í do všech pavilonu – jsou
otevíratelné pouze rodi i, el.zvonek ve vnit ních prostorách vstupních chodeb. Tím je
zabrán no samovolné opušt ní nebo naopak vniknutí do budovy.
Kolem celého areálu MŠ je plot, který místy již nevyhovuje dokonalému zabezpe ení
areálu. V studii na rok 2021 byla zahrnuta rekonstrukce oplocení školy. Bohužel p i oprav
ulice Strakonická, došlo k oprav velmi malé ásti oplocení areálu MŠ.
V areálu je vystav ná zítka okolo d tského h išt (v dob budování nástavby) a ta zcela
nevyhovuje bezpe nému pobytu d tí na zahrad .
2.3. Stavební úpravy, technická zhodnocení
V celé mate ské škole jsou nová plastová okna. Pouze v nástavb jsou d ev ná. Ty tam
byly instalovány již za výstavby v roce 2008. Bohužel již byla provedena vým na t í oken a
velkého francouzského okna v etn skel. D ev né rámy byly již poškozeny. V dob

uzav ení všech školních za ízení – opat ení CORO-19, jsme vymalovali kabinety.
Venkovní spojovací chodba prod lala celkovou dezinfekci a zcela novou výmalbu.
Jedno (t etí – poslední) pískovišt má novou krycí plachtu.
O prázdninách došlo k vým n dvou plynových kotl , které nahradily stávající, které asto
netopily a tím byly t ídy pro d ti nevyh áté a vlhké.
2.4. Bezbariérový p ístup
Z d vodu dvoupatrových budov – pavilon
bezbariérových vstup zatím nemožná.

a malých prostor na výtahy, je realizace

P. .

Mate ská škola

ANO/NE

21

MŠ Pohádka, Strakonická 211/12

NE

Popis (výtah, schodolez,
plošina aj.)
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2.6. Technický stav školského objektu
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2.7. Stravování
Stravování je zajiš ováno ve vlastní kuchyni mate ské školy.
Celá kuchy je vybavena nerezovým za ízením v etn konvektomatu. Pracují zde na celý
úvazek dv paní kucha ky a vedoucí školní jídelny na úvazek na 0,6.

Zatím jsme dietní stravování nemuseli ešit, hlavní kucha ka je sama pacientkou
bezlepkové poradny. Prostory by p i p íprav dietního (celiakie) nebyly vyhovující, p i
šet ících dietách by také musely být prostory upraveny.
Do certifikace zdravého stravování nejsme, ale zdravou výživu a nové trendy do
stravování d tí pravideln za azujeme. D ti dostávají vyváženou stravu, bohatou na ovoce
a zeleninu. Podle reakce d tí jim ve školce velmi chutná. Samy d ti stravu chválí p ed
svými rodi i.
V pr b hu školního roku je inventá školní kuchyn dle pot eby m n n a dopl ován.

3. Rámcový popis personálního zabezpe ení školy/za ízení
3.1. V ková struktura a genderové složení pedagogického sboru
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3.3. Skladba ostatních zam stnanc (uvád t na p epo tené úvazky)
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3.4. Zm ny na pozicích ostatních (nepedagogických) zam stnanc
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3.5. Kvalifikovanost sboru
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3.6. Profesní rozvoj u itel
Plán DVPP a plán samostudia je vypracován na každý školní rok.
Individuální plány mají p. u itelky rozpracované vždy na jedno pololetí. Jedná se o
samostudium, erpání z odborných lánk a knih. P edávání zkušeností kolegyním,
rozpracování daného tématu a vypracování podklad pro práci s d tmi.
Vzájemné hospitace jsou nedílnou sou ástí spolupráce u itelek na t ídách a celé mate ské
škole. Vždy je proveden zápis do t ídních knih.
Školka je zapojena do program Map a do programu Férové školky (EU).
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4. Výchovn vzd lávací proces
4.1. Strategie rozvoje školy a vzd lávání
Sou ást SWOT analýzy.
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4.2. Podpora a rozvoj jazykového vzd lávání
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4.3. Využívání alternativních metod a nových trend ve výuce, zapojení do školy
vzd lávacích a rozvojových projekt , které podporují zdravý rozvoj dít te
Vše je sou ástí ŠVP a podrobn ji rozpracováno a využíváno v TVP. Po inspekci ŠI 2017
byl program schválen a podpo en. V tšinu asu a inností se snažíme spojovat
s pohybem, s pobytem venku a volné p írod . D ti pracují s nejr zn jším materiálem,
nebojí se experimentovat a zapojovat vlastní fantazii do inností. Vše je samoz ejm
dokonale zajišt no po bezpe nostní stránce. D ti jsou neustále pou ovány a
seznamovány s riziky, které mohou ve volné p írod nastat. U í se jak v as reagovat a
vlastním úsilím zabra ovat úraz m.
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4.4. Zapojení MŠ do nejr zn jších p ehlídek a sout ží
Ve školním roce 2020/2021 bylo celé d ní kolem výchovného procesu a všech školních i
mimo školních akcí poznamenáno pandemií COVID -19. N které akce jsme ješt stihli
v zá í a íjnu 2020, ale postupn se vše rušilo a vše jsme p enesli pouze na p du školy.
1.
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4.5. Prostupnost a spolupráce mate ských škol se ZŠ, SŠ nebo zam stnavateli
Navšt vujeme první t ídy školy U školy a ZŠ Ješt dská. U itelky z prvních t íd d lají v MŠ
informativní sch zky pro rodi e prv á k , konzultují za azení d tí do t íd s u itelkami
z mate ské školy. Informujeme se ve školách na úsp šnost našich d tí ve vyšších
ro nících. Bohužel i tato innost byla ovlivn na pandemií- prob hla pouze dotazníková
dokumentace mezi zástupci ZŠ Ješt dská a t ídními u itelkami p edškolák z MŠ.
D ti pak byly individuáln zvány do školy na její prohlídku a seznámení s u itelkami.
I v letošním roce byla praxe student omezena pandemií. Vše muselo být ošet eno testy
nebo o kováním.
Po celý školní rok se snažíme oživit spolupráci s myslivci. D ti sbírají plody, suší chleba a
vše p edáme myslivc m. Ti za odm nu pro d ti p ipraví zábavné dopoledne s ukázkami
trofejí, rozhovory o pé i o zv v zim , a nakonec s ukázkou zbraní. Op t p esunuto na
nový školní rok.
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Spolupráce
MŠ a ZŠ *)
(max 3
konkrétní
aktivity
realizované ve
školním roce)

Spolupráce
MŠ a SŠ *)
(max 3
konkrétní
aktivity
realizované
ve školním
roce)

praxe
Písemná
korespondence student
mezi u itelkami divadla pro

Spolupráce MŠ
a
zam stnavatele
(max 3
konkrétní
aktivity
realizované ve
školním roce, u
aktivity uvést
vždy
p íslušného
zam stnavatele)
pomoc s úklidem
lesa, sb r krmení
pro zv

1.t íd a
u itelkami
p edškolák

d ti
spolupráce
na výzdob
MŠ

*) pouhé využívání prostor pro aktivity MŠ není považováno za spolupráci. Spolupráce znamená zapojení
d tí nebo zam stnanc do n kterých spole ných inností.

4.6. Spolupráce mezi mate skými školami
Spolupráce mezi mate skými školami se v letošním školním roce zúžila pouze na
korespondenci s vým nnými radami, jak zvládnout náro ný školní covidový rok.

5. Školní klima
5.1. Pestrost mimoškolních aktivit
Snažili jsme se od zá í navázat na aktivity p edešlého školního roku.
Organizace všech inností zasáhlo omezení provozu – COVID-19. Po znovuotev ení MŠ
jsme se snažili všechny innosti obnovit a hlavn výlety do p írody jsme za azovali do
tém týdenních plán .
5.2. Komunitní innost, aktivity mimo provozní dobu MŠ

P. .

Mate ská škola
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Spole né
aktivity ve
Odpolední
Prázdninové
spolupráci
školka nebo
aktivity v
MŠ a
prodloužená
dob
ve ejnosti
doba MŠ
uzav ení MŠ
(komunity v
okolí MŠ)
NE
NE
NE

5.3. Komunikace se zákonnými zástupci
Komunikace se velmi zlepšila. Možná to bylo i tou dobou Kvidovou, ale rodi e nám
vycházeli maximáln vst íc. My jsme se zase snažili hned po otev ení školky navázat na
všechny aktivity a pro d ti vymýšlet nové innosti. Sice v rámci školky a okolí, ale velmi
pestré.
V rámci informativních sch zek se snažíme zvolit i téma, které by rodi e zajímalo a
zaujalo. Je pravda, že ne vždy je ú ast na besedách b hem školního roku velká. Mnoho
rodi je velmi pracovn vytíženo a maminky na mate ské nemají hlídání pro mladšího
sourozence. Pracovní skupina rodi
je v tšinou stejná po více rok a ta se snaží
spolupracovat s editelkou na akcích a plánech. Jsou to v tšinou rodi e d tí, které jsou ve
t íd u paní editelky nebo rodi e d tí, které mají ve školce již sourozence.

P. .
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MŠ Pohádka,

Držitel
Ukázka Zapojení Zapojení Jiné (max 3
Besedy
zna ky
inností rodi
rodi do
p íklady
pro
Rodi e
pro
do
práce na realizované
rodi e
vítáni
rodi e výuky rozvojových v daném
A/N
*) A/N
A/N
A/N
plánech A/N
roce)
NE
NE
ANO
NE
NE
sb r v MŠ s

Strakonická 211/12

rodi i
spole né
zábavné
odpoledne v
MŠ

5.4. Podpora spole ného vzd lávání
IVP nebo PLPP
Aktivity
ur ené pro
Integrovaní
Žáci s
mimo ádn
žáci se
pot ebou
SVP (podle podp rných Skupinová nadané
integrace
žáky
nové
opat ení
P. .
Mate ská škola
klasifikace (dle nové (speciální realizované
t ídy)
v daném
žáci ve 2. legislativy
školním
až 5.
za azení do
roce
(max
stupni
1. stupn
5 p íklad )
podpory)
podpory)
21 MŠ Pohádka, Strakonická 211/12
1
0
0

6. Údaje o po tu žák (d tí, student , …)
6.1. Kapacita školy a její napln nost
Po et t íd Po et d tí
Napln nost
P. .
Mate ská škola
Kapacita
b žné spec. b žné spec.
v%
t ídy t ídy t ídy t ídy
21 MŠ Pohádka, Strakonická 211/12
100
94
4
0
94
0
6.2. Charakteristika žák dle trvalého bydlišt

P. .

Mate ská škola

bydlišt
Liberec
(po et)

21

MŠ Pohádka, Strakonická 211/12

91

bydlišt mimo
Liberec (po et)
bydlišt MO
+ uvést 5 obcí s
Vratislavice
nejvyšším
(po et)
výskytem d tí v
MŠ
Sv tlá pod
0
Ješt dem, Nová
Ves

6.3. Charakteristika žák dle trvalého bydlišt
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Po et d tí
v
Po et
posledním 4 letí 3 letí
d tí s
mladší
roce p ed (k
(k
odkladem
3 let
zahájením 30.9.) 30.9.)
ŠD
ŠD, 5 letí
(k 30.9.)
2
27
28
35
2

7. Údaje o výsledcích výchovy a vzd lávání
7.1. Po ty vážn jších výchovných problém , které musely být v pr b hu roku
ešeny pohovory editele s rodi i pop . v sou innosti s OSPOD

P. .

Mate ská škola
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Problémy ešené v
Pohovory s rodi i
sou innosti s
OSPOD
Nej ast ji
Nej ast ji
Po et
ešené
Po et
ešené
problémy
problémy
0
0
0
0

7.2. Zápisy d tí k p edškolnímu vzd lávání
Celkový
po et
p ijatých
žádostí
do MŠ
P. .
Mate ská škola
(zapo ítat
i ty co
byly v
pr b hu
školního
roku
21 MŠ Pohádka, Strakonická 211/12
63

Po et
Po et
rozhodnutí
d tí, které
o p ijetí
Po et
nastoupily
(zapo ítat i
rozhodnutí do MŠ v
ty co byly
o nep ijetí budoucím
individuáln
školním
v pr b hu
roce (1. 9.)
roku)
26

36

26

8. Mimorozpo tové zdroje a úsp šnost v grantech a dotacích
8.1. Po ty podaných a z toho podpo ených žádostí o granty a dotace (v daném
školním roce)
SML
Kraj
EU žadatel
EU partner Nadace a jiné
P. Mate ská
poda podpo poda podpo poda podpo poda podpo poda podpo
.
škola
né
.
né
.
né
.
né
.
né
.
MŠ
Pohádka,
21 Strakonic
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ká
211/12
8.2. Získané finan ní prost edky v rámci podaných žádostí o granty a dotace (v
daném školním roce)
P. .

Mate ská škola
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SML Kraj
0,-

0,-

EU
žadatel
0,-

EU
partner
0,-

Nadace a
jiné
0,-

8.3. Spoluú ast rodi

(tzv. hrazené aktivity)

1. P edškoláci - d ti v posledním roce p ed zahájením školní docházky
2. Ostatní d ti.
3. EU žadatel
4. EU partner
5. Nadace a jiné
6. podané

P. .

21

Mate ská škola

MŠ Pohádka, Strakonická
211/12

P edškoláci - d ti v
posledním roce p ed
zahájením školní
docházky
2. 3. 4. 5. 6.

760,00
K

Ostatní d ti
1.

2.

1
650,00 760,00
0 600,00
K
K
K

3. 4. 5.

6.

0 400,00K

9. Údaje spolupráci s jinými institucemi
9.1. Spolupráce s PPP
Každý rok projednáváme s rodi i odklad školní docházky ve spolupráci s PPP podle
pot eb d tí. N kdy úsp šn , n kdy mén . Pokaždé si necháváme vyšet ení potvrdit rodi i
písemn (i když vyšet ení odmítnou).
S poradnou spolupracujeme i p i problémech v chování, v ur ování talentu a p ílišné
aktivit n kterých d tí /chlapc /.
V letošní školním roce chodili již rodi e samostatn do PPP a teprve výsledek z vyšet ení
a potvrzení o odkladu školní docházky, p edali editelce MŠ. I v letošním šk. roce jsme s
rodi i ešili opa ný problém. Maminky dávaly návrh na odklad i d tem, které by podle
mín ní MŠ m ly jít do školy – velmi vše ovlivn no pandemií.
Za ali jsme spolupracovat s Komunitním centrem – tení babi ek v MŠ, bohužel COVID19 nám návšt vy p ekazil. Jist budeme v dalším školním roce navazovat a rády
pokra ovat v této spolupráci.
9.2. Spolupráce s neziskovými organizacemi a dalšími subjekty
Již n kolik let spolupracujeme s Fondem SIDUS, což je organizace, která podporuje d ti
v nemocnicích. Rodi e zakoupí svým d tem pou né kníže ky, které si d ti vylepí, seznámí
se s novými poznatky a ješt se dozví o d tech, které nemohou navšt vovat školku
z d vodu nemoci. Školka pak dostane certifikát, který je vyv šen pro rodi e ve vstupní
vitrín školy.
Ostatní aktivity byly bohužel zrušeny (divadlo Kolob žka, eko. centrum Divizna, St evlík –
pandemie COVID -19).
9.3. Spolupráce s rodi i
Stále se snažíme ke každému rodi i p istupovat individuáln , tak jako k jeho dít ti. Toto
jednání z naší strany nám vždy p ináší dobrou odezvu a zp tnou vazba.

Každodenním stykem v šatnách se snažíme poskytovat rodi m všechny informace, které
se týkají jejich d tí, a vytvá et takové podmínky, aby rodi e, jako hlavní vychovatelé a
partne i ve vztahu mezi domovem a školou, se školou spolupracovali a spole nými cíli
pomáhali rozvíjet osobnost dít te.
Spolupráce s rodi i se poslední roky stále zlepšuje. Ú ast na akcích, které po ádá školka
je stále hojn jší. A jsou to výlety, táboráky nebo besídky. N kte í nám pomáhají
s opravou hra ek, zakoupením hra ek a jejich zabudování na školní zahrad . Nosí d tem
papíry, sladkosti, ale i ovoce z vlastní zahrady. Nejv tší ú ast je vždy na besídkách, které
si každá t ída po ádá samostatn i s pohošt ním pro rodi e. Zde je dokonalá komunikace
mezi rodi i, d tmi a u itelkami. Tím, že si celé t i / ty i/ roky stejné u itelky vedou svou
t ídu až ke vstupu do školy, je spolupráce a komunikace s rodi i dokonalá.
Bohužel jsme m li i špatnou odezvu na testování d tí- neú ast ve školce, nenošení roušky
v dopravním prost edku apod. Vše se odehrálo pouze s jedním rodi em, ba naopak,
ostatní rodi e byli velmi vst ícní a pomáhali nám vše zvládnout ve prosp ch d tí, ale i nás.
Za to jim pat í pod kování.

10.

Stru né údaje o dalších aktivitách a prezentaci MŠ

Veškeré výsledky aktivit jsou prezentovány pro rodi e a ve ejnost na webových stránkách
MŠ a v celých prostorách MŠ.
Aktivity byly omezeny pandemií a uzav ením školky.
Podle ŠVP „Kamarád Kulihrášek“ pracují všechny t ídy na škole, pouze si jednotlivé
integrované bloky rozpracovávají do „T ídního programu“ – podtémat, podle složení
a zam ení t íd. Vždy se snažíme novými nápady a motivací d ti daným tématem
zaujmou a vždy ho d tem nabídnout, aby jim byl srozumitelný, aby je zaujal a aby
jim byl p ínosem. Pro rodi e jsou vždy daná týdenní nebo m sí ní témata vyv šena
v šatnách, a k tomu i formy vzd lávání. Rozpracování je pro rodi e srozumiteln a
barevn vystaveno na nást nkách v dané šatn dané t ídy.
Stále spole n hledáme nové poznatky, které by se odrazily na vylepšené form
vzd lávání. A to jsou r zné seminá e, školení nebo samostudium knih, asopis a
vyhledávání na internetu. Stále se máme co u it.

-

-

Již n kolik let spolupracujeme s Fondem SIDUS, což je organizace, která podporuje d ti
v nemocnicích. Rodi e zakoupí svým d tem pou né kníže ky, které si d ti vylepí, seznámí
se s novými poznatky a ješt se dozví o d tech, které nemohou navšt vovat školku
z d vodu nemoci. Školka pak dostane certifikát, který je vyv šen pro rodi e ve vstupní
vitrín školy.
-

rozlou ení se školáky s pohošt ním (d ti, rodi e, u itelky)- vše prob hlo venku,
na školní zahrad
spaní ve školce pro p edškoláky s no ní hrou
informativní sch zka pro nové rodi e

N které akce jsme museli úpln
rodi – CORO – 19.

11.

zrušit, n které p esunout a n které ud lat bez ú asti

Údaje o poradenských službách

I když školka nemá speciální t ídy, tak se snažíme p istupovat ke každému dít ti jako
k osobnosti a vždy spolupracovat s rodi i, aby to bylo ku prosp chu d tí a spokojenosti
rodi . Od ledna 2020 máme na MŠ asistenta pedagoga, který pracuje ve t íd
p edškolák , kde je chlapec s t etím stupn podpory.

11.1. Logopedie na MŠ
Stále se snažíme v as rodi e upozor ovat na logopedickou prevenci a spolupráci
s logopedy. Pokud rodi spolupracuje, u itelky spole nou prací na t ídách, opakováním a
procvi ováním opakují úkoly speciálních logoped . Od roku 2015/2016 máme na MŠ paní
u itelku, která si ud lala kurz „logopedický asistent“, zakon ený zkouškou. Nejv tší
problém je v asové náro nosti pro rodi e.

12.

Údaje o ízení MŠ, dalších zám rech, zhodnocení, záv r

12.1. Hodnocení školního roku 2020-2021
I nadále z stává hlavním úkolem výuky a výchovy v mate ské škole napl ovat a probouzet
v dít ti aktivní zájem a chu dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.
V dob uzav ení školky probíhala pro p edškoláky distan ní výuka. Spolupráce mezi
školkou, u itelkami a rodi i fungovala velmi dob e. Vše m li na našich www stránkách,
probíhaly konzultace mezi t ídou a rodi i a nakonec spolupracovali i rodi e ostatních d tí a
vyžadovali si úkoly pro všechny d ti. U itelky jim je bu zasílaly, vyv šovaly na stránky
školy nebo je m li rodi e k dispozici na školce. Pravideln p i vycházkách si je zde rodi e
s d tmi vyzvedávali.
Je stálou snahou všech u itelek naší mate ské školy rozvíjet osobnost dít te po všech
stánkách i p i vysokém po tu d tí, který je podmín n navyšováním normativ na jednu
u itelku. Naše škola má nyní ty i t ídy s aktuálním po tem 24 d tí na t ídu. Nepracujeme
podle žádného centrálního programu, ala podle vlastního „Kamarád KULIHRÁŠEK.“ Ten si
každá t ída rozpracovává samostatn podle skladby t íd, podle podmínek a aktuálního
po así. S centrálními programy se pravideln seznamujeme, vybíráme z nich pro nás
zajímavé aktuální v ci a ty pak aplikujeme do svého vlastního programu. Snažíme se
vlastním p íkladem nau it d ti pozitivn a samostatn myslet, orientovat se v široké škále
nejr zn jších situací, aby v d ly, co d lat, jak se zachovat a co skute n chtít. Toto
dosahujeme p im enou pochvalou, povzbuzením, ale i kritikou a samostatným docílením
– najdi svoji chybu a naprav ji. Hlavn využíváme hry, kontakt s materiálem, s p írodou,
s lidmi. V celoro ním plánu máme stále stanoveny t i priority:
-

pozitivn rozvíjet vztahy: dít – dít , dít – u itelka, dít – rodi
potla ovat vzr stající agresivitu a hrubost d tí
podporovat v d tech lásku k p írod

Hlavním úkolem všech nás dosp lých je vychovávat d ti k co nejv tší samostatnosti,
toleranci, lásce k p írod a kamarád m, k úct ke stá í, p edat jim své znalosti a
zkušenosti p im enou formou k jejich v ku a možnostem jejich chápání. O to vše jsme se
i ve školním roce 2020-2021 snažili a snad se nám to i povedlo. To ukáže as a další
chování d tí, které navšt vovaly mat. školu „Pohádka“. I když vše bylo stiženo Covidem19, snažili jsme se pro d ti stále vytvá et prost edí inspirativní a motivující.
12.2. Autoevaluace
Školní rok 2020/2021 byl pro všechny op t náro ný. Covidová situace byla pro všechny
velkou neznámou. Vyhov t všem požadavk m m sta, ŠI, KHS a hlavn d tem a
rodi m není lehkým úkolem. Sice nemáme v kový pr m r u itelek nejmladší, na aktivit
u itelek to není znát. Snažíme se, aby se d ti do školky t šily a rodi e byli klidní, že o
jejich d ti je výborn postaráno. Naopak v n kterých situacích se kolektiv s rodi i semknul
a spolupracovali víc než bez pandemie.
I v p íštím školním roce se budou všechny pracovnice v etn m sebevzd lávat a
seznamovat se s novými trendy nejen ve výchovném p sobení na dít , ale i v celkovém
postoji k životu a tím dále kladn ovliv ovat rozvoj a výchovu sv ených d tí.

12.3. Demografický vývoj
P edpokládáme, že díky stále pokra ující výstavb
Hanychova z stane kapacita školky pln využita.

rodinných dom

v horní

ásti

Z energetického hlediska stále ekáme, aby i naše budova byla za len na do plánu
energetických úspor – zateplení celé budovy. Po vým n všech oken, již není únik tepla
tak veliký.
I v dalším školním roce budeme pracovat podle ŠVP „Kamarád Kulihrášek“, který v t ídním
rozpracování a grafickém znázorn ní vyhovuje všem pedagogickým pracovnicím a
rodi m.

13. Údaje o výsledcích inspek ní innosti provedené ŠI a výsledcích
dalších kontrol provedených v daném školním roce
P. . Mate ská škola
21

MŠ Pohádka,
Strakonická
211/12

ŠI z izovatel KÚLK Hygiena Hasi i
0

0

0

Inspekce Jiné - Jiné práce
kdo hodnocení

0

0

1 – bez nedostatk
2 – drobné nedostatky odstran ny na míst ,
3 – nedostatky zaznamenané do protokolu, ke kterým bylo nutné p ijmout opat ení

14.

Základní údaje o hospoda ení školy/za ízení

MŠ Pohádka
Ekonomická ást – mimorozpo tové zdroje jako jsou granty obce, kraje, nadace,
prost edky EU apod. ást údaj z výro ní zprávy o hospoda ení za uplynulý kalendá ní
rok.
Z výro ní zprávy o hospoda ení za uplynulý kalendá ní rok – p íjmová ást v etn
ŠJ
Státní dotace Dotace obce Poplatky žák Hosp. innost Ostatní
Celkem
7 292 079 K
1 103 475 K
811 507 K
300 K
593 K
9 207 954 K
Z výro ní zprávy o hospoda ení za uplynulý kalendá ní rok – výdajová ást v etn
ŠJ
Investi ní výdaje
Mzdy
Odvody
U ebnice, hra ky
DVPP
Stipendia
- K 5 347 834 K
1 915 297 K
44 556 K
3 851 K
-K
Provozní náklady
1 889 638K

Celkem
9 201 175 K

Schválený hosp. výsledek
6 779 K

