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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

1.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

 

Název školy  Mateřská škola Mukařov, příspěvková organizace  

Adresa školy  U Zelené cesty 200, Mukařov  

IČ  709864428 

Právní subjektivita Od 1. 1. 2003 

E-mail  skolka@msmukarov.cz  

Adresa internetové stránky  www.msmukarov.cz 

Zřizovatel  Obec Mukařov - Příčná 11, 251 62 Mukařov 

Telefon 323 660 442 

IZO ředitelství   600051790 

Provoz školy 7:00-17:00 

Počet tříd 5 

Vedoucí a hospodářští 

pracovníci  

Mgr. Zuzana Tůmová 

Věra Doležalová  

Ing. Věra Müllerová 

Ing. Hana Zimová            

Ing. Jaroslava Staňková                

ředitelka školy  

zástupkyně ředitelky školy 

vedoucí školní jídelny  

ekonom 

účetní  
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1.2  PROVOZ ŠKOLY 

Mateřskou školu naleznete na okraji obce Mukařov. Její jedinečnost spočívá v umístění  

objektu školy do klidné vilové zástavby obce z jedné strany a úzké sepjetí s loukou a lesem, ze 

strany druhé.  

Dopravní dostupnost mateřské školy je velmi dobrá. Autobusová zastávka je pět minut chůze 

od Mateřské školy před Základní školou, se kterou je Mateřská škola v přímém sousedství. Před 

budovami Mateřské školy je parkoviště pro vozy rodičů dětí a návštěvníků školy. 

Mateřská škola byla původně zřízena jako dvoutřídní. Po rekonstrukci v roce 2010, přibyla třída 

třetí. V roce 2015 získala Obec dotaci na výstavbu nové budovy se dvěma třídami. Na základě 

této dotace, se v roce 2016 Mateřská škola Mukařov, rozrostla na pět tříd. Nová budova blízce 

sousedí s budovou původní mateřské školy a má s ní společnou velkou zahradu se vzrostlou 

zelení. Mezi lety 2017 a 2018 probíhala rekonstrukce staré budovy v oblasti sanitárního 

vybavení, výdejen jídla, podlahových krytin, elektrorozvodů a vzduchotechniky.  

Také zahrada prošla revitalizací. V roce 2018 vedení MŠ získalo grant ze Státního fondu 

Ministerstva životního prostředí 471 000 Kč na přerod zahrady, v zahradu environmentálního 

stylu.  Zřizovatel Mateřské školy Obec Mukařov se podílel na grantu částkou 245 964,-Kč a 

úsilí vedení Mateřské školy tímto podpořil. V březnu 2019 byla zahájena revitalizace zahrady 

a dnes má zahrada z brusu nový, environmentální švih s didaktickými zákoutími  a venkovními 

učebnami. (foto k vidění na webu Mateřské školy). 

Celkový projekt byl zpracován architektkou Magdalénou Smetanovou a samotnou realizaci 

zahradních prvků zrealizovala firma  Wood Construction s.r.o.v srpnu 2019. Nově na školní 

zahradě byly umístěny: hmyzí domeček s motýlí loukou, venkovní učebna s tabulí, zahradní 

záhony pro sadbu bylin a zeleniny, stoly na ražení, venkovní kuchyňka, kopec s tunelem, lanové 

centrum, smyslový chodníček a naučná stezka obyvatelé našeho lesa. Nový ráz dostalo i dětské 

pískoviště. V srpnu 2020 byla k nové budově přistavená dřevěná pergola. 

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy 

dle platných předpisů. 

Mateřská škola Mukařov pracuje dle ŠVP (Školního vzdělávacího programu) pro předškolní 

vzděláváni. ŠVP prochází pravidelnou aktualizací. Do programu byly zařazeny v hojné míře 

prvky z oblasti environmentálního vzdělávání, v souladu s výše zmíněnou revitalizací zahrady, 

která k takovéto edukaci a výchově dětí přímo vybízí a napomáhá. 

Aktualizováno a schváleno na poradě: 1.10.2020 

Zpracovala ředitelka MŠ a kolektiv pedagogů MŠ Mukařov 

 
1.3 POČET TŘÍD A DĚTÍ 

 

1. třída (přízemí)  

Berušky 25 

2. třída (1. patro)  

Ježečci 25 

3. třída (přístavba)  

Myšky 22 

4. třída (nová MŠ)  

Sluníčka 25 

5. třída (nová MŠ)  

Žabky 25 
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1.4 PRŮMĚRNÁ DOCHÁZKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 
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1.5 UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BĚHEM COVID 19 

Ani v tomto školním roce se nám nevyhnula protiepidemická opatření. Od září 2020 byla dě-

tem v mateřské škole při příchodu měřena tělesná teplota, nekonaly se žádné akce, byla dodr-

žována bezpečnostní a dezinfekční pravidla. Doporučeno bylo omezení pohybu třetích osob 

tedy i zákonných zástupců v mateřské škole.    

Pro naši mateřskou školu bylo nejtěžší období od ledna 2021, kdy většina zaměstnanců byla 

ve stavu pracovní neschopnosti. Přesto jsme toto náročné období zvládly a uzavřely jsme MŠ 

pouze na 3 dny. Uzavíraly se pouze jednotlivé třídy.  

27.2.2021 rozhodla vláda o uzavření mateřských škol.   

 

Distanční vzdělávání v době uzavření mateřských škol  

Mateřská škola poskytovala distanční vzdělávání dětem s povinnou předškolní docházkou, 

ale dobrovolně i pro mladší děti. K předání dokumentace, pracovních listů, návodů na vyrá-

bění, které zpracovaly paní učitelky, docházelo online přes emailové adresy nebo po do-

mluvě osobně v mateřské škole za dodržování platných opatření. Vypracované materiály zá-

konní zástupci vraceli zpět do MŠ.  

Pro děti byla vytvořena tzv. Školka na plotě. Zde byly umístěny různé úkoly, které mohly děti 

se svými zákonnými zástupci vypracovávat a opět  podávat zpětnou vazbu do MŠ.   

Velmi úspěšná akce byla v době velikonoc – Zajíček Mukaříček, kde děti obdrželi nejen 

velikonoční nadílku, ale i podklady a materiál pro domácí tvoření s rodiči. 

Další podařená a úspěšná hra byla hledání ozdobných kamínků v lese s plněním úkolů. 

 

Po uzavření provozu zaměstnanci školy desinfikovali hračky a prostory mateřské školy. V této 

době proběhl velký úklid vnitřních prostor mateřské školy. Učitelky se podílely na přípravě 

úkolů pro děti, probíhala online výuka. V rámci úspor učitelky obrousily a natřely venkovní 

dřevěné herní prvky. Na zahradě školy rozmístily mulčovací kůru, novou hlínu a byla 

zasazena tráva.  

 
1.6 OTEVŘENÍ PROVOZU V OMEZENÉM REŽIMU  

Od 12.4. opět nastoupily děti s povinným předškolním vzděláváním. Jejich pobyt v mateřské 

škole byl podmíněn antigenním testováním, vždy v pondělí a ve čtvrtek. V tomto období 

směly být v MŠ vytvořeny skupiny po 15 dětech.   

Od 26.4. 2021 byl provoz opět zpřístupněn všem dětem. Zrušilo se povinné testování dětí, tes-

tování zaměstnanců zůstalo do 30.6.2021.   

S dětmi jsme trávili co nejvíce času venku. 
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2. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 
 

 

2.1 ZÁPIS DO MŠ  

Den otevřených dveří kvůli nouzovému stavu a uzavření mateřské školy neproběhl, ale byl 

nahrán na webové stránky a probíhal on line. 

Zápis pro školní rok 2021/2022 proběhl 6.5.2021. Základní informace a kritéria Mateřské 

školy Mukařov byla včas zveřejněna na viditelném místě v mateřské škole, na webových 

stránkách a vývěsce obce.  

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22 vzhledem k platným opatřením 

probíhal bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců online formou elektronického předzápisu 

přes program Správa MŠ.  

Celkem se k zápisu dostavilo 60 uchazečů. Přijato bylo 43 uchazečů. K individuálnímu 

vzdělávání byly přijaty 3 děti, nebylo přijato 13 dětí a 4 děti nastoupily do jiné mateřské 

školy. Proti rozhodnutí o nepřijetí se nikdo neodvolal.  

K zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání nepodalo žádost 5 dětí. Dodatečně po výzvě 

si dokumenty k zápisu vyzvedlo 1 dítě žádalo IVP. Na výzvu nereagovaly 4 děti. Tyto byly 

dohledávány v součinnosti s Obcí Mukařov. Podařilo se je dohledat.  

 

 

 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2021/2022 MŠ počet 

dětí 

Kapacita dětí - vyhl.č. 410/2005 Sb., ve zn. vyhl.č.343/2009 Sb. 

Pro školní rok byla naplněnost tříd na 24 

122 

118 

děti odcházející do přípravné třídy  4 

děti odcházející do základní školy  31 

děti přestupující do jiné MŠ  1 

počet žádostí  60 

Z toho  

Trvalé bydliště Mukařov, Srbín, Žernovka 47 

Okolní obce 13 

Individuální vzdělávání (přijati)  3 

 

 

Školní zralost a OŠD 

V letošním roce navštěvovalo mateřskou školu 42 předškoláků . Z celkového počtu předško-

láků bylo doporučeno 9 odkladů školní docházky. 1 navrhovaný ODŠ ve třídě Ježků nebyl ak-

ceptován. Zůstalo 6 dětí s OŠD. Některé děti odešly do přípravných tříd a ostatní předškoláci 

po letních prázdninách nastoupili do základní školy.  
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Zápis k předškolnímu vzdělávání 

 

 
 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

Mateřská škola je prvním článkem vzdělávací soustavy a pro dítě vstup do MŠ tvoří velký 

mezník. Poprvé je samo v cizí společnosti bez rodičů, v jiném prostředí než bylo zvyklé, učí se 

akceptovat a přijímat druhé i pravidla soužití. Pedagogové v mateřské škole vedou děti k 

osvojení si pravidel slušného, žádoucího chování. U dítěte v mateřské škole nelze hovořit přímo 

o sociálně patologickém chování, ale o nevhodném chování, které se může rozvinout v sociálně 

patologické. Boj proti vzniku sociálně patologického jevu je přirozenou a neodmyslitelnou 

součástí vzdělávání a výchovy v mateřské škole a zasahuje do všech oblastí výchovy a 

vzdělávání. Děti jsou vedeny k uvědomování a respektování rozdílů mezi lidmi, k pravidlům 

slušného a vhodného chování. Na prevenci vzniku sociálně patologických jevů se podílejí 

všichni pedagogové a zaměstnanci školy.   

 

2.2 PROVOZ V DOBĚ PODZIMNÍCH, POLOLETNÍCH A JARNÍCH PRÁZDNIN  

Podzimní provoz o prázdninách v období 29. – 30. 10. 2020 navštěvovalo mateřskou školu v 

průměru 33 dětí.  

Provoz mateřské školy byl přerušen v průběhu vánočních školních prázdnin od 23. 12. 2020 do 

3. 1. 2020 a provoz byl od 4. 1. 2021. 

Pololetní prázdniny připadly na 31. 1. 2021 a do školy přišlo v průměru 20 dětí.  

O jarních prázdninách chodilo do mateřské školy v průměru 27 dětí.  

 

2.3 PROVOZ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN 

Provoz v průběhu letních prázdnin byl zajišťován prvních 14 dní v červenci. Přihlášeno bylo 

60 dětí z celkového počtu 118 dětí. 

Pedagogičtí zaměstnanci čerpali dovolenou v době přerušení provozu tj. od 15.7. do 25.8.2021 

Provozní zaměstnanci čerpali dovolenou od 15. 7. do 19.8.2021. 
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V těchto přípravných týdnech probíhaly provozní a sanitární práce pro zahájení provozu nového 

školního roku a přípravy ŠVP.  

V MŠ Mukařov proběhlo školení všech zaměstnanců v oblasti BOZP+PO a školení první 

pomoci. 

Čerpání dovolené v průběhu školního roku je komplikované a jen velmi výjimečné. Lze ho 

nařídit pouze při snížení počtu dětí v době podzimních, jarních nebo velikonočních prázdnin. 

I přesto, že se tak děje, dnů nevyčerpané dovolené rok od roku přibývá a brzy se tak začne jevit 

jako vážný problém. Je velmi obtížné zastupování se vzájemně při nemoci, dovolené, školení 

nebo obecně je velmi obtížné spojování tříd při nízkém počtu. Z důvodu Covid-19 bylo  

spojování zakázáno. Proto máme mezi sebou další kvalifikovanou kolegyni, kterou oslovujeme 

ve věci zástupů. 

 

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

3.1 VĚCNÉ PODMÍNKY 

Mateřskou školu tvoří 2 budovy.  Všechny třídy jsou vkusně zařízené a útulné. V okolí jsou 

krásné lesy, kam chodíme s dětmi na vycházky, což prospívá dětem k utužení zdraví a imunity. 

Součástí školy je školní jídelna, kde se vaří pro děti a zaměstnance školy (budova I). Do školní 

výdejny jsou dovážena jídla z firmy J+J Říčany (budova II). Dopolední i odpolední svačiny si 

připravujeme do obou budov samostatně. Celá zařízení jsou vytápěna plynem. 

Dle finančních prostředků obměňujeme interiér tříd. V každé třídě je prostor pro hry a práci dětí 

u stolečku či na koberci. Každé dítě má svoje místo ve třídě. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí 

a hygienické zařízení jsou přizpůsobeny potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, 

bezpečné. Ve třídách je dostatek hraček, didaktického a výtvarného materiálu pro hry a činnosti 

dětí. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je  samy brát i ukládat. 

Pomůcky pro práci s dětmi se během roku průběžně doplňují dle potřeb a přání učitelek 

v jednotlivých třídách. Na výzdobě interiéru tříd, šaten a chodeb se podílejí děti svými 

výtvarnými pracemi, které jsou přístupné rodičům i veřejnosti. 

Celý kolektiv v MŠ je sehraný, panuje zde důvěra, otevřenost a dobrá spolupráce, v lednu 2011 

se otevřela nová třída a nastoupily tři paní učitelky a jedna pomocná síla do kuchyně a na úklid. 

V roce 2016 se otevřela druhá budova školky a nastoupily 4 nové paní učitelky a dvě provozní 

pracovnice. K nejmladším dětem máme chůvu, kterou nám finančně pomáhá proplácet 

zřizovatel, dále máme 2 asistentky pedagoga a školního asistenta, který je hrazen ze Šablon II. 

Děti se ráno scházejí od 7:00 hodin do 8:15 hodin, od 8:15 hodin do 12:00 hodin probíhá 

výchovně vzdělávací část v jednotlivých třídách. Pro výuku dětí využíváme prostory obou 

zahrad a zalesněného okolí. Pak následuje oběd, odpočinek a odpolední část, která volně 

navazuje na dopolední činnost dětí. Mateřská škola se uzavírá v 17:00 hod. Bližší specifikace 

provozu jsou uvedená v režimu dne dětí v mateřské škole. 

Pro děti, které jsou v mateřské škole nové, je září adaptačním měsícem. Navštěvují školu 

zpočátku jen krátce, do 10:00 hodin, později se doba pobytu prodlužuje podle toho, jak se dítě 

adaptuje. 

Záměry: 

Máme v plánu dle finančních, organizačních, prostorových, kompetenčních, personálních, 

časových a legislativních možností změnit či zlepšit. Vytváření nových pracovních koutů ve 

třídách, stálé doplňování hračkami a pomůckami nejen do tříd, ale i na zahradu, pokračovat 

v revitalizaci zahrady dle etap projektu architektky. 
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3.2 ŽIVOTOSPRÁVA 

Životospráva je inspirována programem Zdravá abeceda, jež se zaměřuje na zdravý životní styl 

v mateřských školách. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava podle platných 

příslušných norem – spotřební koš, jež zaručuje dětem předepsané a vyvážené množství 

jednotlivých potravin a nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky. 

Při přípravě stravy jsou preferovány čerstvé potraviny, vedoucí zaměstnanci při skladbě 

jídelníčku zařazují regionální produkty, suroviny, které jsou typické pro českou kuchyni, snaží 

se vyhýbat všem polotovarům a instantním náhražkám, stejně tak potravinám na vrcholku 

výživové pyramidy (uzeniny, sladkosti, tuky, sůl cukr apod.) Mezi podáváním jednotlivých jídel 

jsou dodržovány předepsané intervaly. 

Jídlo je dětem podáváno ve třídách. Děti samy určují velikost porce, mají možnost si vybrat 

množství jídla. Zaměstnanci školy dbají, aby si děti zvykly na pestrou stravu, proto motivují 

děti k tomu, aby jídlo, které neznají, alespoň ochutnaly. Děti nejsou k dojídání jídla nuceny. 

V rámci některých integrovaných bloků mají děti možnost spolupodílet se na přípravě stravy. 

Během celého dne je zajišťován pitný režim. 

Děti mají po celý den dostatek příležitostí k pohybu – nejčastěji při řízených činnostech - při 

cvičení, pohybových hrách a cvičení v herně, dále pak při pobytu venku, ať už na vycházce 

nebo na zahradě mateřské školy, kde mají děti příležitost i ke spontánním pohybovým aktivitám. 

Pobyt venku je v rozsahu minimálně dvě hodiny denně realizován za každých podmínek, vyjma 

průtrže mračen, silného větru nebo mrazu a smogové situace. Při příznivých klimatických 

podmínkách je situována větší část dopoledního vzdělávacího programu na zahradu MŠ. 

Všechny děti, které zůstávají v MŠ po obědě, odpočívají na lehátku. (minimálně po dobu 

nezbytnou k úklidu třídy). Děti s nižší potřebou spánku mohou v době odpoledního odpočinku 

po krátké relaxaci odcházet z herny, kde odpočívají, do třídy a zabývat se klidovými činnostmi, 

pokud respektují pravidla a ostatní děti neruší. 

Pestrostí skladby jídelníčku a posilováním tělesné zdatnosti se životospráva v mateřské škole 

zaměřuje na prevenci nadváhy a obezity u dětí předškolního věku, stejně tak na prevenci 

civilizačních chorob a závislostí ve věku pozdějším. 

Záměr: 

Máme v plánu dle finančních, organizačních, prostorových, kompetenčních, personálních, 

časových a legislativních možností změnit či zlepšit. 

Dbát na dodržování dostatečně dlouhého pobytu venku, nabízet další netradiční pokrmy dle 

zásad zdravého stravování. 

 

3.3 PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY 

Mateřská škola je postavena na základě otevřené komunikace, pozitivním klima, spolupráci a 

zpětnou vazbou. Respektujeme potřeby a životní styl každé rodiny. Předškolní vzdělávání 

nabízí zázemí a odbornou podporu rodiny pro výchovu a vzdělávání dítěte a dále: 

➢ je preferován individuální přístup ke každému dítěti s ohledem k jeho věkovým schopnostem a 

zvláštnostem 

➢ respektují se individuální zvláštnosti dětí, jejich potřeby s důrazem na citovou stránku osobnosti 

a omezením stresových faktorů 

➢ pečuje se o nadané děti s přihlédnutím k užším zájmům dětí i rodičů 

➢ směřuje k celkovému rozvoji osobnosti 

➢ prohlubování environmentální etiky (zodpovědnost, ochrana životního prostředí) 

➢ děti mají právo se svobodně rozhodovat při výběru hry, spontánní nebo řízené činnosti, pokud 

tím nejsou ohroženy jejich životy nebo zdraví 

➢ vytváříme dostatečný prostor k uplatnění vlastní aktivity dětí, dáváme příležitost projevovat se 

a mít možnost spolurozhodovat (souhlasit, oponovat) 

➢ všichni zaměstnanci vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, bezpečně, 
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respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování 

➢ nově příchozím dětem umožňujeme individuálně přizpůsobený adaptační režim 

➢ rodiče se mohou s učitelem dohodnout na vhodném postupu tak, aby byly respektovány 

individuální potřeby 

➢ adaptační režim dětí s problémem zvykání si na nové prostředí a kolektiv dětí je možný po 

domluvě s třídním učitelem a doporučená doba přítomnosti zákonných zástupců ve třídě je od 

7.30 - 8.45 hod při volných hrách 

➢ v případě zájmu je možná následná osobní konzultace s učiteli v předem určeném čase 

➢ snažíme se sladit život dítěte s životem v mateřské škole podle jeho potřeb a podmínek rodičů 

/vzájemná domluva o přivádění a odchodu dítěte ze školy/ 

➢ rodina a škola klade na dítě takové požadavky, které je dítě schopno zvládnout a nabízí 

vstřícnou a optimální pomoc 

➢ vzdělávací nabídku přizpůsobujeme potřebám a nárokům předškolního dítěte 

➢ všechny děti mají stejná práva, možnosti i povinnosti, nikdo není znevýhodňován 

➢ děti jsou seznamovány s pravidly chování tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých 

kamarádů, kde jsou všichni rádi 

➢ učitel se plně věnuje vztahům ve třídě, nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem (prevence 

šikany) 

➢ osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování, 

norem a pravidel, které jsou ve škole stanoveny 

➢ pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která je mu příjemná, kterou 

navozujeme vzájemný vztah důvěry a spolupráce 

➢ převažují pozitivní hodnocení a pochvaly 

➢ v dětech rozvíjíme toleranci, ohleduplnost, zdvořilost a vzájemnou pomoc 

Záměr: 

Máme v plánu dle finančních, organizačních, prostorových, kompetenčních, personálních, 

časových a legislativních možností změnit či zlepšit. 

Neustále se zamýšlet nad vhodnými způsoby pedagogického vedení, nad formami práce, 

analyzovat vzdělávací nabídku a využívat zpětné vazby při dalším plánování. 

 

3.4 ORGANIZACE 

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy: 

➢ děti jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání dle § 34, zák. 561/2004 Sb. 

➢ o zařazení zdravotně postiženého dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě 

žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně 

pedagogického centra příslušného zaměření. 

➢ ve třídě mateřské školy, kde jsou zařazeny děti s přiznaným podpůrným opatřením se nejvyšší 

počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti, třída se naplňuje do počtu 19 dětí. 

➢ jestliže je v MŠ volná kapacita mohou být na prázdninový provoz přijímány i děti z jiných 

mateřských škol. 

Adaptační režim pro nově přijaté děti je přizpůsoben jejich potřebám. Délka pobytu v MŠ je 

individuální a po dohodě s rodiči stanovena a prodlužována tak, aby byla pro dítě docházka 

radostným zážitkem. 

Denní režim je uvolněný a variabilní, stanovena je pouze doba jídla a pobytu venku. Během 

dne se střídají spontánní a řízené činnosti v souladu se zájmy a potřebami dětí. 

Je zajištěn pravidelný denní rytmus, který je však současně flexibilní a přizpůsobuje se aktuálně 

vznikajícím potřebám školy či dětí. 

Vzdělávací nabídka se předkládá mezi 7:00 – 9:45 hodinou a je nabízena plynule. Učitelka 

vychází z týdenního plánu s přihlédnutím k momentálním potřebám dětí a aktuální situaci. 

V tomto čase probíhají tělovýchovné, zdravotně preventivní cvičení, pohybové aktivity 
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s různým nářadím a náčiním, pohybové hry, hraní, relaxační chvilky a svačina. 

Činnosti jsou buď individuální, ve dvojicích, skupinkách či frontální. Práci ve skupinkách si 

vybírají dle denní nabídky, kterou učitelky nabízí, podle daných pravidel. 

Děti se podílejí na volbě forem i na volbě organizaci činností. 

Do desáté hodiny odcházejí děti na pobyt venku, který tematicky navazuje na dopoledne. 

Po obědě odcházejí některé děti domů, ostatní se připravují na odpočinek po jídle. Vyslechnou 

si pohádku a děti, které mají sníženou potřebu spánku, vstávají a věnují se klidové činnosti tak, 

aby nerušily děti, které spí. Doba na odpočinek je od 13:00 – 14:15 hodin. Po odpolední svačině 

se děti rozcházejí postupně domů s rodiči. Dětem je nabízena činnost v hracích koutcích nebo 

činnost nabízená učitelkou. 

Uplatňujeme metody prožitkového a kooperativního učení. Nové poznatky dětem předáváme 

nenásilnou formou přirozeně během celého dne. Snažíme se využít každou příležitost, která se 

nám nabízí. 

Podněcujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznat nové, získávat zkušenosti a dovednosti. 

Do hry se snažíme vtáhnout nenásilnou formou a vhodnou motivací další děti a vést je ke 

vzájemné spolupráci, komunikaci a radosti být spolu, radosti z nového poznání. 

Rozpis přímé vzdělávací práce učitelek je sestaven tak, aby v maximální možné míře došlo ke 

každodennímu překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek, každý den a v každé třídě, v 

rozsahu stanovenému RVP PV. 

Děti pravidelně prezentují mateřskou školu vystoupeními v Domě s pečovatelskou službou na 

různých komunálních slavnostech atd. Do programu jsou zařazována divadelní představení a 

cirkusová či hudební vystoupení přímo v mateřské škole, v Městském kulturním středisku v 

Říčanech i v kamenných divadlech v Praze i jiné kulturní akce podle aktuální nabídky, například 

filmové produkce v kině Na Fialce. 

Dle zájmu dětí a rodičů mohou být nad rámec vlastního vzdělávání zařazován do programu 

plavecký výcvik. Mateřská škola se zapojuje do různých soutěží vyhlášených externími 

organizacemi, ať už to jsou soutěže výtvarné nebo ekologicky zaměřené a každoročně se 

připojuje ke komunitním kampaním v rámci světových dnů pořádaných Obcí Mukařov. (Týden 

evropské mobility, Světový den vody, Den země apod.) 

 

Mateřská škola může v souladu se zřizovací listinou nabízet i zájmové činnosti vedené 

externími lektory. Zájmové činnosti nejsou součástí Školního vzdělávacího programu. 

Třídy naší mateřské školy jsou zpravidla heterogenní. Umístění dětí do tříd vychází z potřeb 

dětí, jejich schopností a dle možností i přání rodičů. Dbáme, aby poměr dětí ve třídě byl 

vyvážený - stávající x nově příchozí, dívky x chlapci. 

Záměr: 

Máme v plánu dle finančních, organizačních, prostorových, kompetenčních, personálních, 

časových a legislativních možností změnit či zlepšit: 

Naší snahou je využívat všechny třídy, dát dětem dostatečný prostor pro maximální využití 

všeho vybavení na škole. 

 

3.5 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY  

➢ je založeno na vzájemné důvěře, otevřenosti a toleranci a zásadní problémy řešíme společně 

➢ každý zná své povinnosti, kterými se podílí na chodu školy 

➢ povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny 

➢ všichni zaměstnanci znají své kompetence, které jsou obsaženy v pracovních náplních, 

organizačním a pracovním řádu, směrnicích a vnitřních předpisech 

➢ vytváříme funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, (pedagogové se v průběhu 

roku schází dle plánu a potřeb na pedagogických a operativních poradách, kde pracují na tvorbě 

školního vzdělávacího programu, vzájemně konzultují a vyhodnocují svou práci), tak navenek 
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(nástěnkami, internetovými stránkami, třídními schůzkami a konzultacemi jednotlivých paní 

učitelek s rodiči) 

➢ snahou je vytvářet důvěrné a tolerantní prostředí, kde je všem zaměstnancům ponechán dostatek 

pravomoci a kde je respektován jejich názor 

➢ paní ředitelka podporuje spoluúčast všech pracovníků na rozhodování o zásadních otázkách 

školního programu 

➢ paní ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců dle daných kritérií a pozitivně je motivuje 

➢ paní ředitelka poskytuje všem paní učitelkám dostatek prostoru pro jejich tvořivost v 

pedagogické práci, k samostatnému rozhodování a realizaci vlastních nápadů 

➢ paní učitelky budou pracovat podle školního vzdělávacího programu, z výsledků evaluace, 

poznatků a hodnocení chodu školy se budou snažit vyvozovat závěry pro další práci 

➢ paní ředitelka školy kontroluje řízení pracoviště MŠ prostřednictvím návštěv, o nichž pořizuje 

záznamy a provádí kontrolu PO a  BOZP pracovníků školy 

➢ paní ředitelka dává učitelkám plnou pravomoc v nákupu učebních pomůcek / dle finančních 

možností/, nebo při věcném uspořádání tříd apod. 

➢ pedagogové i provozní zaměstnanci pracují jako tým a zvou ke spolupráci rodiče (Zahradní 

slavnost, Vánoční besídka, rodiče mají možnost přicházet s podněty a nápady k rozvíjení nejen 

programu mateřské školy) 

➢ škola spolupracuje se zřizovatelem Obcí Mukařov, Krajským úřadem, dalšími 

zainteresovanými institucemi Základní školou Mukařov, odborníky Okresní pedagogické 

poradny, dětskými lékaři, okolními mateřskými školami v Říčanech, Tehovci, Jevanech, 

Struhařově a Louňovicích, s hasiči z naší obce, s Domovem Seniorů 

➢ využíváme webových stránek obce pro kvalitnější prezentaci školy, píšeme do Obecního 

zpravodaje a aktualizujeme své webové stránky 

 

3.6 PEDAGOGICKÉ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ  

Ředitelka: Mgr. Zuzana Tůmová 

Zástupce: Věra Doležalová 

Ekonom: Ing. Hana Zimová 

Vedoucí školní jídelny: Ing. Věra Müllerová 

 

Agenda provozu školy 

Personální agendu a agendu týkající se řízení školy zajišťuje ředitelka školy.  

Dokumentaci týkající se vyučovacího procesu zajišťuje zástupkyně ředitelky.  

Pokladnu zajišťuje ekonom a agendu týkající se stravování zajišťuje VŠJ.  

 

Vnitřní organizační uspořádání Mateřské školy Mukařov –  

organizační schéma mateřské školy má 27 zaměstnanců. 

 
Ředitel 1  
Zástupkyně 1  
Učitelky 12  
Chůva, asistenti pedagoga 1+2  
Ekonom, mzdová účetní 2  
VŠJ 1  
Školnice, kuchařky, uklízečky 2+4+1  
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Rámcový popis ekonomického zajištění školy  

Mateřská škola Mukařov je ekonomicky zajištěna finančním příspěvkem od zřizovatele Obce 

Mukařov (rozpočtem obce) a státním rozpočtem.  

 

Kvalifikace učitelek: 

Všechny paní učitelky splňují odbornou kvalifikaci pro předškolní vzdělávání a jedna 

neaprobovaná vypomáhá při odpoledním odpočívání. 

 

Ekonomické zajištění čerpání příspěvku zřizovatele na mzdy  

Chůva – 4 hodiny na denně 

Školník - údržbář na DOPP 

 

Ekonomické zajištění čerpání prostředků z OP VVV  

školní asistent 0,50  

Parametry PHmax / PHAmax, PHškoly / PHasistent a s nimi souvisejících úvazků peda-

gogů podle údajů vykázaných školami / školní družinou ke školnímu roku 2019/20  

 Součást 
subjektu 

PHškoly 
(PHasistent) 

PHmax 
(PHAmax) 

Úvazky 
vykázané 

Úvazky 
financované 

 

 MŠ 291,5000 292,5000 10,3710 10,3710  

 
Nepedagogičtí zaměstnanci (jen ze státního rozpočtu, vč. podpůrných opatření a ESF) podle platových 

tříd a platových stupňů 

  Číslo 
řádku 

Pla-
tová 
třída 

1. 

Pla-
tová 
třída 

2. 

Pla-
tová 
třída 

3. 

Pla-
tová 
třída 

4. 

Pla-
tová 
třída 

5. 

Pla-
tová 
třída 

6. 

Pla-
tová 
třída 

7. 

Pla-
tová 
třída 

8. 

Pla-
tová 
třída 

9. 

Pla-
tová 
třída 
10. 

Pla-
tová 
třída 
11. 

Pla-
tová 
třída 
12. 

Pla-
tová 
třída 
13. 

Pla-
tová 
třída 
14. 

Pla-
tová 
třída 
15. 

Pla-
tová 
třída 
16. 

Cel-
kem 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Evi-
denční 
počet 
nepe-
dago-
gic-
kých 
za-
měst-
nanců 
pře-
poč-
tený 

platový 
stupeň 3. 0403 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

platový 
stupeň 8. 0408 0 0 0 0 0 0 0 0,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0,38 

platový 
stupeň 12. 0412 0 0,25 2,5062 1 0 0 1 0 0 0 0,55 0 0 0 0 0 5,3062 

Celkem 0414 0 0,25 2,5062 1 0 0 1 0,88 0 0 0,55 0 0 0 0 0 6,1862 

 

 
Pedagogičtí pracovníci (jen ze státního rozpočtu vč. podpůrných opatření a ESF) podle platových tříd a 

platových stupňů 

Druh 
činnosti 

Sku-
pina 

profesí 
ped. 
prac. 

Pla-
tový 

stupeň 

Zdroj 
finan-
cování 

Číslo 
řádku 

Pla-
tová 
třída 

4. 

Pla-
tová 

třída 5. 

Pla-
tová 

třída 6. 

Pla-
tová 

třída 7. 

Pla-
tová 

třída 8. 

Pla-
tová 

třída 9. 

Pla-
tová 
třída 
10. 

Pla-
tová 
třída 
11. 

Pla-
tová 
třída 
12. 

Pla-
tová 
třída 
13. 

Pla-
tová 
třída 
14. 

Cel-
kem 

a b c d e 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11 1 3 11 4a01 0 0 0 0 0,3525 1,648 0 0 0 0 0 2,0005 
11 1 4 11 4a01 0 0 0 0 0 4,855 0 0 0 0 0 4,855 
11 1 5 11 4a01 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 
11 1 6 11 4a01 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
11 1 7 11 4a01 0 0 0 0 0 0,55 0 0 0 0 0 0,55 
11 4 3 12 4a01 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 
11 4 4 12 4a01 0 0 0 0 0,6375 0 0 0 0 0 0 0,6375 

Celkem 4a21 0 0 0 0 1,49 9,053 0 0 1 0 0 11,543 
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3.7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

V letošním školním roce jsme pokračovali v dotaci Šablony pro MŠ Mukařov, učitelky 

absolvovaly další vzdělávání formou seminářů pořádaných agenturami a institucemi 

nabízejícími DVPP (Postál, NIDV, Infra, Aisis, Asociace lesních MŠ) zaměřených na návštěvy 

ostatních školek, předčtenářskou gramotnost, předmatematické dovednosti, rozvíjení 

rozumových schopností u dětí předškolního věku, pohybové a psychomotorické hry, 

logopedickou prevence u dětí v MŠ…… 

Všechny pracovnice školní jídelny absolvovaly seminář v právních předpisech spojených s 

provozem školních jídelen, systémem HACCP a též seznámeny s povinným školením v 

hygienických předpisech. Znalosti prokázaly vypracováním znalostního testu. 

V srpnu 2021 absolvovali všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci periodické proškolení v 

otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a otázkách požární ochrany na pracovišti. 

V srpnu 2021 prošli všichni zaměstnanci zdravotnickým školením, zaměřeným na poskytování 

první pomoci v mateřské škole. V letošním školním roce jsme využívali školení hrazená z EU 

nebo z MŠMT. 

 

   ZAMĚSTNANCI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2020/2021 
 

Datum Školení Poznámka 

8.2.2021 ZAČLENĚNÍ INTERAKTIVNÍ TABULE DO VÝUKY MGR. ŠINDELÁŘ 

8.2.2021 ZAČLENĚNÍ INTERAKTIVNÍ TABULE DO VÝUKY MGR. ŠINDELÁŘ 

10.2.2021 NAKOUČUJ SI SVÉHO ŽÁKA JIŘÍ LUKA 

18.2.2021 SETKÁNÍ ŘEDITELŮ V. TROJAN 

24.2.2021 ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ MGR. MARTINA KŘIVKOVÁ 

1.3.2021 STRUKTUROVANÉ UČENÍ V PRAXI I. MGR. JAROMÍRA STAŃKOVÁ 

2.3.2021 SPISOVÁ SLUŽBA KEO ING. LUCIE HLAVÁČKOVÁ 

3.3.2021 UČÍME KOMPETENCE, NE OSNOVY JIŘÍ LUKA 

3.3.2021 RELAXAČNÍ DOVEDNOSTI A OCHUTNÁVKA MEDITACE BC. ILONA BARTOVSKÁ 

15.3.2021 SPRÁVA ŘÍZENÍ PRO MŠ MGR. DVOŘÁK 

17.3.2021 ROZVOJ PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI PAEDR. ELLEN MLÁTILÍKOVÁ 

17.3.2021 ROZVOJ PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI PAEDR. ELLEN MLÁTILÍKOVÁ 

17.3.2021 ROZVOJ PŘEDČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI PAEDR. E. MLÁTILÍKOVÁ 

18.3.2021 POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU HANA ŠVEJDOVÁ 

18.3.2021 POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU HANA ŠVEJDOVÁ 

18.3.2021 POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU HANA ŠVEJDOVÁ 

23.3.2021 ANGLIČTIMA OD ZAČÁTKU MGR. S. DOLÁKOVÁ - 24 HODIN 

24.3.2021 ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ MGR. MARTINA KŘIVKOVÁ 

24.3.2021 ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ MGR. MARTINA KŘIVKOVÁ 

24.3.2021 ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ MGR. MARTINA KŘIVKOVÁ 

24.3.2021 ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ MGR. MARTINA KŘIVKOVÁ 

24.3.2021 ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ MGR. MARTINA KŘIVKOVÁ 

25.3.2021 INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU MGR. PAVLÍNA MILTOVÁ 

25.3.2021 INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU MGR. PAVLÍNA MILTOVÁ 

6.4.2021 CHRONICKY NEMOCNÉ DÍTĚ V MŠ MGR. PAVLÍNA MILTOVÁ 
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3.8 SPOLUÚČAST S RODIČI A OSTATNÍMI INSTITUCEMI  

SPOLUÚČAST RODIČŮ 

➢ mateřská škola seznamuje rodiče se svými výchovnými záměry 

➢ na začátku školního roku probíhá vždy informativní schůzka pro nové rodiče     

➢ snažíme se podporovat rodinnou výchovu a pomáhat rodičům v péči o dítě 

➢ rodiče sdělují škole své podněty, návrhy, stížnosti ze své strany nebo svých dětí, hledají 

společně se školou řešení /ankety, rozhovory, dotazníky/ 

➢ chráníme soukromí rodiny, usilujeme o vzájemnou důvěru, vstřícnost a ochotu spolupracovat, 

rodiče informujeme o problémech, ale hlavně o úspěších dítěte 

➢ rodiče se mohou aktivně zapojovat a spolupodílet se ve všech oblastech života naší školy: 

pomoc při přípravách na školních akcích, sponzoring, společné brigády na zahradě.. 

➢ usilujeme o spolupráci a zapojení rodičů do společných činností s dětmi-maškarní, karneval, 

oslava MDD, podzimní a vánoční tvoření s rodiči, besídky ke Dni matek, rozloučení 

s předškoláky, plnění domácích úkolů… 

➢ paní učitelky se snaží být ve vztahu k rodině otevřené, upřímné, tolerantní, ohleduplné a 

emocionálně vyrovnané, ochotné přizpůsobit se kompromisním řešením z hlediska společného 

zájmu dítěte 

➢ rodiče mají možnost podílet se na dění v naší mateřské škole a jsou pravidelně informováni o 

všem, co se v mateřské škole děje prostřednictvím ředitelky, učitelek, letáčků, písemných 

informací na nástěnkách v jednotlivých šatnách, webových stránkách školy a emailem 

➢ paní učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte, individuálních pokrocích v 

jeho prospívání, rozvoji i učení, společně 

➢ s rodiči domlouvají postup při jeho výchově a vzdělávání, formou osobních konzultací a na 

třídních schůzkách 

➢ všichni pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost o jejích svěřených 

vnitřních záležitostech, jednají s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi, nezasahují do 

života a soukromí rodiny a neposkytují nevyžádané rady 

➢ vytváříme pro rodiče soubor otázek, který směřuje k lepší spolupráci mezi rodinou a školou 

(otázky se týkají spokojenosti dětí v mateřské škole, délky jejich pobytu v zařízení, 

stravovacích, hygienických návyků a kompetencí k učení, které si ze školy odnášejí, 

obeznámenosti rodičů se školním vzdělávacím programem, zájmem rodičů a dětí o různé 

školou pořádané akce a posláním mateřské školy vůbec, výsledky pak sloužily ke zlepšování 

poskytovaných vzdělávacích služeb) 

➢ spolupráce mateřské školy s rodiči byla hodnocena kladně 

➢ první osobní kontakty a seznámení se školním prostředím probíhají ještě před nástupem dítěte 

do mateřské školy, dnem otevřených dveří, zápisem do mateřské školy 

➢ na první třídní schůzce, která se koná zpravidla v prvním týdnu v září, informujeme rodiče o 

základních informacích týkajících se naší školy.  

Záměr: 

Máme v plánu dle finančních, organizačních, prostorových, kompetenčních, personálních, 

časových a legislativních možností změnit či zlepšit: 

Hledat nové formy spolupráce s rodinou, vyhledávat cestu důvěry a vzájemné spolupráce, 

zajistit dostatečnou informovanost o dění mateřské školy, o Školním vzdělávacím programu. 
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Formy spolupráce Komentář 

Třídní schůzky, konzultace pro 

rodiče 

Třídní schůzka všech rodičů, konzultace s rodiči v dohodnutém termínu a pravidelně na 

třídních schůzkách. Zápis dětí do mateřské školy a Den otevřených dveří. 

Školní akce pro rodiče 

Vánoční besídky s dílničkami pro rodiče a sourozence, zdobení obecního vánočního 

stromu společně se základní školou Mukařov. 

V měsíci květnu - Jarní besídky pro rodiče a společné opékání buřtů 

Slavnostní rozloučení s předškoláky  

Závěrečná olympiáda školkových sportů 

Informace pro rodiče 

Informativní nástěnky v šatnách jednotlivých tříd – průřez právě probíhajícími 

integrovanými bloky. 

Aktuální příspěvky v Mukařovských periodikách. 

V budovách - „Koutek pro rodiče“ časopisy týkající se výchovy dětí a rodiče mají 

možnost si je pročítat, případně si je zapůjčit domů  

Možnost zapůjčení odborných knih z učitelské knihovny 

SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM 

Školní vzdělávací program je dokument veřejný a vypovídá o tom, s jakými cíli a záměry chce 

naše škola připravit děti pro jejich dobrý budoucí život v naší společnosti. Vzhledem k tomu, 

že vytvoření vhodných podmínek pro tento náročný proces je nezbytné, proto i naše spolupráce 

se zřizovatelem je velice úzká. Rada je informována o záměrech školy v průběhu roku, také 

může posoudit účelnost vynaložených finančních prostředků a požadavky pro další období.  

Na společné spolupráci se podílejí i děti formou dárků, přáníček a různých vystoupení. 

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI INSTITUCEMI 

Školský výbor Mukařov 

Hasiči  Mukařov -  návštěvy zbrojnice, besedy, výtvarné soutěže….    

Divadla, hudební soubory: Vysmáto, Harmonika, Kůzle, Animace Počta, Lhotáková 

Domov seniorů výroba dárků a přání k Vánocům, Velikonocům 

Knihovna a Komunitní centrum Mukařov, Obecní zpravodaj 

Mateřské školy – ve Svojeticích, Louňovicích, Říčanech, Struhařově, Jevanech: společné projekty: “Malujeme na ploty“ 

MKS Říčany, Muzeum Říčany, Plavecký stadion Říčany 

Stanice ochrany zvířat (netopýři, dravci) 

Zelená školka – ekologická výuka 

Mrkvička – ekologický časopis pro děti a učitelky 

Spolupráce: pedagogicko-psychologické poradny - OŠD, pokud děti mají nějaké problémy 

Spolupráce se základní školou Mukařov – masopust, Mikuláš, návštěvy předškoláků v 1 třídách 

 

Prezentace na veřejnosti -www.msmukarov.cz stránky MŠ, informační nástěnky pro rodiče 

(nástěnky pro rodiče jsou umístěny v hlavních chodbách při vstupu do MŠ a v šatnách, 

každodenní  informování rodičů učitelkami), čtecí koutky pro rodiče, možnost zapůjčení školní 

literatury pro rodiče, využití konzultačních hodin u paní ředitelky k řešení  problémů, návrhů a 

námětů na zkvalitnění práce v MŠ, nabídka pozvolné adaptace dětí. 

 

 

4. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES 

 
4.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 

Záměrem výchovného působení naší školy je vytvořit mateřskou školu rodinného typu 

s úzkými vazbami na rodiče. Nabízíme dětem dostatek prostoru pro porozumění, rozvoj jejich 

samostatnosti a uspokojování jejich potřeb. Tím jim pomoci nalézt cestu ke společnému životu 

v naší společnosti. Základem naší práce je individuální přístup ke každému dítěti, proto by 

každá vzdělávací aktivita měla odpovídat reálným možnostem každého konkrétního dítěte. 

Společně s rodinou nacházíme pro dítě porozumění, vedeme dítě k tvořivosti a rozvoji fantazie. 
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Na základě vnitřní motivace rozvíjíme u dítěte samostatnost, která ho povede k samostatnému 

jednání, za které ponese zodpovědnost. Chceme vytvořit podmínky, aby vzdělávání bylo 

vázáno, jak k obecným potřebám, daným věkem, tak i k individuálním potřebám, možnostem 

a schopnostem jednotlivých dětí. Vzdělávací aktivity probíhají v rozsahu potřeb každého 

dítěte tak, aby zasahovaly celou jeho osobnost. Nechceme měnit výchovné zvyky rodiny, ale 

v průběhu našeho působení navázat na to, co dítě zná z domova a ve spolupráci s rodinou mu 

pomoci překlenout potíže při plnění úkolů v dalším životě. 

Posláním environmentální výchovy a vzdělávání je přispívat ke zlepšování a vytváření krás-

ného vztahu dětí a přírody, se smyslem pro jednotu, ovlivňování dětí jako celku, učení a po-

rozumění, vyrovnanosti a lásky. Environmentální výchova usiluje o výchovu člověka ukázně-

ného, laskavého, odpovědného, citlivého zodpovědného za způsoby jednání, myšlení a celko-

vého vztahu k životnímu prostředí. Cíle environmentálního vzdělávání směřují k vytváření hod-

not, dovedností, schopnosti realizovat praktické akce. Ekologické poznatky musíme u dětí roz-

víjet dynamicky, tvořivě, citlivě a všestranně. Ekologicko-výchovné působení by mělo děti se-

znamovat s místy, kde se naučí poznávat ekologické souvislosti, vazby a vlivy lidského jednání. 

Zájem o životní prostředí by měl u dětí vyústit v šetrný vztah k přírodě s úctou ke všemu živému 

i neživému. Ekologická výchova má za cíl vybavit člověka tak, aby se choval ohleduplně k 

životnímu prostředí (přírodě, krajině, lidem, přírodním zdrojům) i Zemi.  

 

 
 

Školní vzdělávací program naší školky se jmenuje „ Objevujeme svět“. 

Každý měsíc děti objevují něco nového, zajímavého. Program je plný pohádek, písniček, 

básniček, tvoření a vyrábění, poznávání a setkávání. 

MŠ vychází z vlastního školního vzdělávacího programu, který je částečně inspirovaný 

programem Barevné kamínky. 

Snažíme se plnit základní rámcové cíle, které vytyčují rámcový program pro předškolní 

vzdělávání: 

 

➢ během všech činností a aktivit dětí máme na paměti, že dítě se učí prožitkově 

➢ během tohoto učení dítě získává hodnoty, které mu usnadní postupné začleňování do 

společnosti 

➢ dítě musí mít vždy dostatek příležitostí projevit se, seberealizovat a uplatňovat své potřeby 

 

 

Cílem je osobnostní a citový rozvoj dítěte s ohledem na jeho potřeby a zájmy se zaměřením na 

ekologickou výchovu a zdravý životní styl. 

Rozvíjíme oblast estetického a citového vnímání přírody a učíme děti chápat existující 

souvislosti. Využíváme bezprostřední blízkosti lesa k přímému pozorování měnící se přírody, 

volně žijících zvířat. Zaměřujeme se na výchovu ke zdravému způsobu života. 

Naším cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých 

osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální 

samostatnost a základy pro jeho další rozvoj a učení pro jeho celý život. 
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U dětí se snažíme rozvíjet čtenářskou gramotnost (pregramotnost), například 

společnými návštěvami knihovny, každodenním společným předčítáním knih, ale i společným 

řešením „čtenářských úkolů“. Zaměřujeme se na předmatematické představy. 

 

4.2 METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí ve škole-tj. při všech činnostech a je 

založeno na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností 

v menších či větších skupinách nebo individuálně. Nepředkládáme dětem jen hotové návody, 

ale umožňujeme jim hledat samostatné cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadem. 

Snažíme se probouzet v našich dětech aktivní zájem v dané činnosti a chuť dívat se kolem 

sebe, naslouchat a objevovat. 

Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe navazují a 

respektujeme přání a potřeby jedince. Usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány neformálně 

hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Snažíme se zajistit 

rovnováhu činnosti řízených, spontánních i relaxačních. 

Součástí vzdělávání jsou akce školní i mimoškolní, které doplňují, obohacují a zpestřují 

vzdělávací proces s dětmi. 

Náš denní program: 

➢ spontánní hry – uplatňované při příchodu do školy a v odpoledních hodinách /zde je prostor 

pro individuální péči/ 

➢ řízené činnosti – pracovní činnosti během dopoledne 

➢ pohybové aktivity – ve třídě během her, ranního cvičení, při pobytu venku /využití zahrady, 

přírody, lesa/, pohybové chvilky v průběhu dne 

➢ odpočinek, podle individuálních potřeb dětí /nehlučné aktivity/ 

 

Mezi nejoblíbenější formy vedoucí k naplňování záměrů vzdělávání patřilo a bude patřit velké 

množství nadstandardních aktivit, které dle plánu organizujeme po celý školní rok a tak  

„ Objevujeme svět kolem nás“. 

 

4.3 DLOUHODOBÉ CÍLE VE VZDĚLÁVÁNÍ 

➢ pokračovat v dobře rozvíjející se spolupráci s rodiči 

➢ kvalitně připravovat děti na vstup do základní školy, spolupracovat se ZŠ 

➢ zařazovat zdravotní cvičení (balanční míčky, důležité pro správný nácvik držení těla, na 

nožní klenbu, nášlapné a balanční prvky atd.) 

➢ soustavně působit na zdroje strachu a obav, seznámení dětí s novým prostředím, 

s neznámými lidmi 

➢ zaměřit se na kriminalitu vůči dětem – vysvětlovat přijatelným způsobem, aby nepodlehly 

lidem, kteří by jim chtěli ublížit, vhodně potlačovat vzrůstající agresivitu dětí, zaměřit se na 

příznaky šikany 

➢ protidrogová prevence – formou přiměřenou věku dětí, s pomocí literatury a vhodných 

materiálů působit na děti a předávat informace o škodlivosti návykových a zdraví 

škodlivých látek a vzbuzovat v dětech odmítavý postoj k drogám, alkoholu a cigaretám 

➢ věnovat pozornost ekologii a ochraně přírody, jako nutnost zachovat tuto planetu 

obyvatelnou i pro příští generace 

➢ v souvislosti se zápisem do MŠ pořádat Dny otevřených dveří 

➢ instalovat výstavky dětských prací pro rodiče a veřejnost v prostorách mateřské školy, 

popřípadě jiných budov-obecní úřad, vyhledávat prostory pro prezentaci dětských prací 

➢ působit na veřejnost, seznamovat ji s plánovanými i uskutečněnými akcemi prostřednictvím 

Obecního zpravodaje, webových stránek školky (podle zájmů subjektů pořádat vystoupení 

dětí na vítání občánků, pro důchodce v Charitě, pro rodiče aj.) 
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➢ spolupracovat s okresní pedagogicko – psychologickou poradnou při posuzování školní 

zralosti, odkladu školní docházky, spolupracovat s logopedem – průzkum mezi dětmi, 

doporučit rodičům návštěvu logopeda, v případě, že jejich dítě tuto péči vyžaduje, společně 

dbát na správnou výslovnost dětí 

➢ podle nabídky pedagogických center delegovat pedagogické pracovníky i vedoucí školní 

jídelny na semináře dalšího vzdělávání, aby se seznamovali s novými trendy ve výchovně-

vzdělávacím procesu i s novinkami ve školním stravování a účetními předpisy 

➢ zařazovat nové metody a formy výuky, uplatňovat poznatky ze seminářů, kterých se 

učitelky průběžně zúčastňují 

➢ motivovat zaměstnance k samostudiu, četbě pedagogických periodik a odborné literatury 

➢ intenzivně pracovat v součinnosti s celým pedagogickým sborem na  aktualizacích ŠVP – 

„Objevujeme svět“ 

➢ v souvislosti s čerpáním rozpočtu školy se snažit ve spolupráci s MAS ŘÍČANY sledovat 

vypsané granty, o které bychom mohli žádat za účelem získání prostředků na rozvoj školy 

➢ zateplení školy, nová fasáda, postupná výměna koberců za plovoucí podlahy 

➢ vybudovat chodník od MŠ na zahradu, zajistit vybavení zahrady proti vandalismu 

➢ obecně vytvářet na pracovišti příznivé pracovní klima 

 

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP 
 

              5.1 ROZPIS JEDNOTLIVÝCH TÉMAT 
Září Těšíme se do školky 
Těšíme se do školky 
Co děláme celý den  
Moji kamarádi, Nové hračky 

Rodina 

Říjen   Podzimní čas   
Přichází podzim 
Dary podzimu, Ovoce, zelenina, houby 
Potraviny, stolování, zdravá výživa 

Padá listí, Drakiáda, Den stromů 

Listopad Vliv podzimních 

změn počasí na zdraví 
Podzimní čas 
Alenka stůně 

Moje zdraví 

Lidské tělo 

Prosinec Od Martina do Tří králů 
Advent 
Bude zima, bude mráz 
Vánoční čas 

LedenTři králové 
Tři králové 
Z pohádky do pohádky 
Sněhová peřina 

Zimní radovánky 

Únor Zvířata  
Masopust 
Volně žijící zvířata u nás 
Cizokrajná zvířata, ZOO 

Domácí zvířata a mláďata 

Březen Jaro se probouzí 
Jarní probuzení 
Jarní zahrada 
Živá a neživá příroda  
Voda – základ života 

Duben Měsíc knihy  
Týden s knihou 
Velikonoce – svátky jara 
Dopravní výchova 

Malované počasí, ekologie 

Pálení čarodějnic 
Květen Kouzlo domova a 

dálek  
Svátek matek a rodiny 

Kde lidé pracují, řemesla 
Naše vesnice a okolí 

Světadíly a jejich obyvatelé 

Červen Těšíme se na prázdniny  
Den dětí 
Děti a léto 
Budu předškolákem, školákem 
Brzy budou prázdniny 

  

 

5.2 AKTIVITY ŠKOLY, AKCE, PROJEKTOVÉ DNY 
DIVADLO VYSMÁTO DIVADLO HARMONIKA LOUTKOVÉ DIVADLO 

J. DVOŘÁKA   
RAJDL BUBLINKOVÁ A 

LASEROVÁ SHOW 
DIVADLO KŮZLE 

DIVADLO 

CHRASTINOVÁ   
PLANETÁRIUM VENKOVNÍ VÝSTAVA 

PŘÍRODNIN VÝTVARNÉ VÝSTAVY 

PRO RODIČE 

VÝSTAVA 

„MALUJEME NA 

PLOTY“ 

VELIKONOČNÍ 
VÝSTAVA 

BAREVNÉ  DNY PROJEKTOVÉ DNY ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU 

VÁNOCE PRO 
ZVÍŘÁTKA 

JEŽÍŠEK V MŠ 

 

VÁNOČNÍ BESÍDKY A 

TVOŘENÍ S RODIČI 

ČERT A MIKULÁŠ NÁVŠTĚVA BETLÉMŮ 

V MUKAŘOVSKÉ 
KNIHOVNĚ 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY 

ZÁPIS DO MŠ ZÁPIS 

DO 1.TŘÍDY ZŠ 

DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ V MŠ 
NÁVŠTĚVA 

PŘEDŠKOLÁKŮ V ZŠ 

OSLAVA DNE DĚTÍ 

OSLAVA 
ČARODĚJNIC 

BESÍDKA KE DNI 
MATEK ŠKOLKOVÁ SLAVNOST 

ROZLOUČENÍ S 

PŘEDŠKOLÁKY 

DÝŇOVÁNÍ A 
KARNEVAL 

DOPRAVNÍ 

DOPOLEDNE 

ZÁCHRANÁŘI HASIČI MUKAŘOV 

 

DŘEVÍČKOVÁ DÍLNA V 

MŠ 

2 X V MĚSÍCI 
STUDENTI Z OPEN 

GATE 

ŠKOLNÍ VÝLET ŠKOLKOVÁ 
SPORTOVNÍ 

OLYMPIÁDA 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY FOTOGRAFOVÁNÍ 
V MŠ 

DRAČÍ STEZKA-

STOPOVANÁ 

EKOLOGICKÁ BESEDA ČTENÍ S RODIČI 
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V mateřské škole probíhají pravidelně divadelní představení, výukové programy a projektové 

dny, 6 divadelních představení, 4 výukových programů MTU, 2 výtvarné ateliéry, 6 

projektových dnů.  

Mateřská škola úzce spolupracuje s místní knihovnou a galerii Stará pošta, kde probíhají 

výstavy. Třída Sluníček navázala pravidelnou spolupráci spojenou s půjčováním knih pro děti 

na třídu.  Úzce spolupracujeme s hasičským sborem, který nám každý rok připraví zajímavou 

výchovnou akci s prohlídkou hasičárny, hasičského auta a záchrany prví pomoci. V letošním 

školním roce byla plánovaná akce odvolána. 

 

Do výchovně vzdělávacího procesu byla zařazená malá technická univerzita, která obsahuje 9 

bloků. V tomto školním roce však byly realizovány pouze 4 bloky. Ostatní bloky byly  

z hygienických důvodu – zamezení šíření infekce Covid 19. odvolány. 

Plánovaný plavecký výcvik předškoláků by také z výše uvedených důvodů odvolán a byly i 

zrušeny některé divadelní představení. 

 

Posunutý byl i termín oslav MDD, který byl realizován v polovině června na školní zahradě. 

Byly zrušeny i společné akce s rodiči. Vánoční besídky pro rodiče byly realizovány formou 

videa. Ty jsme zveřejnili na našich webových stránkách. Pasování a rozloučení s našimi 

předškoláky proběhlo formou malé olympiády a děti si pro vzpomínku odnesly společné 

fotografie, vysvědčení a sladkost. 

Soutěže a výstavy 

„Malujeme na ploty, výstava přírodnin, přání pro seniory, Ježíškova vnoučata.. 

Na většině akcí se podílel všechen personál MŠ, řada akcí byla zpřístupněna i rodičům a 

sourozencům našich dětí a některé akce byly přímo organizované pro rodiny našich dětí. MŠ se 

prezentovala mnoha způsoby, především publikacemi v místním v Obecním zpravodaji a na 

několika vypsaných veřejných soutěžích pro MŠ. MŠ je členem Asociace předškolní výchovy 

a zařadila se do EVVO projektů  Recyklohraní. V budově jsou umístěny nádoby na sběr 

elektroodpadu, tříděného odpadu a vybitých baterií. 

 

Projektové dny v mateřské škole 
DNY ZEMĚ 

• DEN STROMŮ / ŘÍJEN/ 

• BAREVNÝ MĚSÍC /LISTOPAD/ 

• VÁNOCE PRO ZVÍŘÁTKA /PROSINEC/ 

• DO ZAHRÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY /DUBEN/ 

• DEN ZEMĚ /DUBEN/ 

• SRDÍČKOVÝ DEN /KVĚTEN/ 

• KYTIČKOVÝ DEN /ČERVEN/ 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM  - 

CELOREPUBLIKOVÝ PROJEKT URČENÝ PRO 
VŠECHNY DĚTI LOGO – „ ČTĚTE DĚTEM 20 

MINUT DENNĚ „ 
OPEN GATE 

SPORTOVNÍ DNY 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

MALUJEME NA PLOTY 

 

 

Posláním environmentální výchovy a vzdělávání je přispívat ke zlepšování a vytváření 

krásného vztahu dětí a přírody, se smyslem pro jednotu, ovlivňování dětí jako celku, učení a 

porozumění, vyrovnanosti a lásky. Environmentální výchova usiluje o výchovu člověka 

ukázněného, laskavého, odpovědného, citlivého zodpovědného za způsoby jednání, myšlení a 

celkového vztahu k životnímu prostředí. Cíle environmentálního vzdělávání směřují k 

vytváření hodnot, dovedností, schopnosti realizovat praktické akce. Ekologické poznatky 

musíme u dětí rozvíjet dynamicky, tvořivě, citlivě a všestranně. Ekologicko-výchovné působení 

by mělo děti seznamovat s místy, kde se naučí poznávat ekologické souvislosti, vazby a vlivy 

lidského jednání. 
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Zájem o životní prostředí by měl u dětí vyústit v šetrný vztah k přírodě s úctou ke všemu živému 

i neživému. Ekologická výchova má za cíl vybavit člověka tak, aby se choval ohleduplně k 

životnímu prostředí (přírodě, krajině, lidem, přírodním zdrojům) i Zemi.  

 

D e n  d ě t í  

 
Každoročně pořádáme animační programy pro naše děti na školní zahradě. Je plná tanců, soutěží a zábavy. 

 

 

 

 

 

D e n  k n i h y  

 
Spolupracujeme s knihovnou v KKC Mukařov, kde pravidelně při návštěvách děti získávají základní informace o 

knihách, ale také si mohou půjčit knihu plnou pohádek, kterou si pak předčítáme při odpočinku  nebo když je 

venku deštivo a trávíme čas ve třídách. 

 

 

 

 

 

D e n  r o d i n y  

 
Jsou to oblíbené dny plné tvoření a lásky, písní, říkadel a pohybu. Děti vyrábějí dárečky pro maminky a tatínky a 

také se připravují na besídku, kde předvedou vše, co se již ve školce naučily. 
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D e n  s t r o m ů  

 
Pozoruje stromy v každém ročním období a využíváme inspirace pro dětské tvoření. 

 

 

 

 

 

 

 

D e n  z v í ř á t e k  

 
Už víme, že pečovat o zvířátko vyžaduje hodně času a zodpovědnosti. Řekl nám to ježek, králík, slimák, křeček i 

rybičky, které stráví v naší školce nějaký ten den. 

 

 

 

 

 

 

 

D o p r a v n í  d o p o l e d n e  

 
Na přední zahradě máme multifunkční hřiště, kde si děti mohou vyzkoušet jízdu na odrážedlech, koloběžkách a 

získat potřebné informace chodce, jako účastníka  dopravní komunikace. 
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D a r y  p o d z i m u  

 
V měsíci říjnu nám podzim přináší mnoho barev a vybízí nás k podzimním procházkám. Tvoříme z přírodnin 

nejen ve třídách, ale zapojí se i rodiče a v rodinném kruhu vytvoří podzimní dekoraci, kterou pak umístí před 

budovu MŠ I a II. 

 

 

 

 

 

 

D r a v c i  v e  š k o l c e  

 
Naše školka spolupracuje se záchrannou stanicí dravců a každý rok v říjnu, nás navštíví se svými dravými ptáky 

záchranář, který nám vypráví vše o jejich životě. Kromě ukázek letu si odvážlivci pohladí i sovu velkou. 

 

 

 

 

 

 

 

N á š  l e s  a  j e h o  o b y v a t e l é  

 
V okolí školky se nachází les, který pravidelně s dětmi navštěvujeme. Sbíráme plody, houby, pozorujeme stromy, 

posloucháme šumění listů, zpěv ptáků a někdy uvidíme i zajíce či srnku. Také se o zvířátka staráme v době 

zimního období. 
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E K O  H r á t k y  I  

 
Tak to vše jsme našli v lese. Patří to do přírody? Edukativní hra se souškou probíhá každoročně formou hravé 

výuky na naší nové enviromentální zahradě. 

 

 

 

 

 

 

J a r o  s e  p r o b o u z í  

 
První jarní paprsky nás vybízejí k sázení semínek do záhonů i do květníků, k sázení prvních jarních kytiček do 

truhlíků  k vytvoření zázemí pro hmyz v našich hmyzích domečcích. 

 

 

 

 

 

 
P o k u s y  

 
Pokud nám to paní Zima umožní, sbíráme v lese přírodniny, které společně s usušenými kvítky z podzimu 

vkládáme do formy. Potom vše zalejeme vodou a přes noc nás mráz překvapí ledovým obrazem. 
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V á n o c e  

 
Období kolem vánoc je spojeno s tvořením přání a dárků. Společně tvoříme i na besídkách s rodiči, zpíváme 

koledy a ochutnáváme cukroví, které nám donesou šikovné maminky. 

 

 

 

 

 

Ve l i k o n o c e  

 
Pomlázka, barvení a zdobení vajíček, koledy - to vše patří k vítání jara a k oslavám velikonočních svátků v naší 

mateřské škole. 

 

 

 

 

 
R o z l o u č e n í  s  p ř e d š k o l á k y  

 
Hodně štěstí a úspěchů přejeme našim předškolákům. Rozloučení probíhá každoročně na školní zahradě v 

dopoledním čase, kde naši předškoláci složí hravou zkoušku znalostí, obdrží pamětní list , šerpu a vzpomínkový 

dárek. 
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6. KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOST 
 

Kontrolní orgán: Obec Mukařov, zřizovatel, Veřejnosprávní kontroly 

Opatření: ve spolupráci se zřizovatelem aktualizovat plán plnění na příští rok. 

Závěr kontroly: Nebyly zjištěny žádné rozdíly a nedostatky, opatření k nápravě nebyla uložena. 

Kontrolní orgán: Okresní zpráva sociálního zabezpečení 

Opatření: Nebyla uložena 

Závěr kontroly: Nebyly zjištěny žádné rozdíly a nedostatky, opatření k nápravě nebyla uložena. 
Kontrolní orgán: Revize zahrady a herních prvků. 

Závěr kontroly a náprava: Nebyly zjištěny žádné rozdíly a nedostatky. 

Provedena každoroční kontrola ručních hasicích přístrojů a hydrantů. 

Provedena prohlídka strojovny  - výtahů. 

Provedena prohlídka digestoří, vzduchotechniky. 

Po celý rok kontroly BOZP panem Soukupem (zapsáno v požární knize). 

Roční prověrka BOZP – drobné nedostatky odstraněny 

Revize – pravidelné povinné revize probíhají dle plánu 

Stížnosti – v průběhu roku nebyly podány a řešeny žádné 

Pravidelné tří měsíční kontroly bezpečnostního technika - záznamy v požární knize. 

Hospitační činnost na třídách, dle plánovaných hospitací dle ŠVP 2020/2021 

 

Materiální a finanční zajištění  

Zapojení do Výzvy operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání Poskytnutí dotace v 

projektu Šablony II pro MŠ Mukařov ve výši 605.000 Kč.  

Rozdělení částky:  

•    Školní asistent – 0,5 úvazek  

•    Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol 

•    Projektové dny – Malé technická univerzita 

•    Využití ICT ve vzdělávání 

• Vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP 

• Zajištění Šablon III 

 

Provozní rozpočet byl schválen zastupitelstvem Obce Mukařov, během roku je sledováno 

čerpání rozpočtu pro předběžný návrh na rozpočet následujícího roku.  

 

Předpokládané příjmy:  

•  provozní příspěvek obce na základě schváleného předpokládaného rozpočtu s dodržováním 

závazných ukazatelů rozpočtu  

•  provozní účelový příspěvek na chůvu 

•  státní rozpočet na přímé náklady, na základě povolené kapacity školy 

 

7. OPRAVY, ÚDRŽBA, ZÁVADY, SPONZORSTVÍ 

 

Veškeré vybavení a zařízení mateřské školy, včetně venkovních prvků podléhá pravidelným 

revizím podle zákona, jejichž dodržování kontroluje provozní pracovník.   

Vzhledem k technickému stavu a stáří části objektu mateřské školy, je nezbytně nutné provádět 

opravy velmi často. Většinu závad odstraňujeme vlastními silami za pomocí školnice, školníka 

a údržbáře, který pracuje na DOPP (drobné opravy). Vše je evidováno v knize závad.  

V červenci a v srpnu: 

➢ provedena rekonstrukce výdejny – stůl, myčka 

➢ malování  v kuchyni. 
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➢ vybudování nového zahradního domku na koloběžky, pracovní nářadí 

➢ oprava herních prvků  

➢ navážka nové zeminy, ruční rozprostření po zahradě, osetí nové trávy  

➢ rozložení nové mulčovací kůry okolo keřů a stromů na zahradě  

➢ úprava a stříhání keřů na zahradě  

➢ mechanické vyčištění všech koberců ve škole 

Veškeré  další opravy jsme zvládli vlastními silami a z vlastních finančních zdrojů. 

Proběhl kompletní úklid MŠ, mytí oken, větracích otvorů a svítidel a dezinfekce celé MŠ, 

předepsané revize a údržby, kompletní praní prádla. 

Opravy zajištěné od Obce Mukařov: sekání trávy, údržba živého plotu, zazimování zahrady, 

údržba celého objektu včetně budovy. 

Finančně náročné závady:  fasáda na budově 

obnova topných těles  

odhlučnění tříd – Ježci a Berušky 

Sponzorství 

V letošním školním roce jsme od rodičů získali finanční částky, za které byly nakoupeny 

vánoční dárky pro děti do všech tříd. Mimo finančních darů nám rodiče průběžně, během 

celého školního roku pomáhali materiálně (výtvarný materiál, kancelářský materiál, apod.) 

 

 

8. CÍLE DO BUDOUCNA 
 

➢ pokračovat v dobře rozvíjející se spolupráci s rodiči, Obcí Mukařov 

➢ kvalitně připravovat děti na vstup do ZŠ a spolupracovat se ZŠ 

➢ spolupracovat s okolními MŠ 

➢ působit na veřejnost, seznamovat ji s plánovanými i uskutečněnými akcemi prostřednictvím 

Obecního zpravodaje, webových stránek školky 

➢ spolupracovat s OPPP při posuzování školní zralosti, konzultovat odklady školní docházky 

➢ spolupracovat s logopedem – průzkum mezi dětmi, doporučit rodičům návštěvu logopeda, 

v případě, že jejich dítě tuto péči vyžaduje, společně dbát na správnou výslovnost dětí 

➢ neustálé doplňování  ŠVP o novinky, intenzivně pracovat v součinnosti s celým ped. sborem 

na aktualizacích Školního vzdělávacího programu-„Objevujeme svět“ 

➢ zařazovat více zdravotní cvičení 

➢ věnovat pozornost ekologii a ochraně přírody 

➢ zaměřit se na kriminalitu vůči dětem – vysvětlovat přijatelným způsobem, aby nepodlehly 

lidem, kteří by jim chtěli ublížit, potlačovat vzrůstající agresivitu dětí, zaměřit se na 

příznaky šikany 

➢ instalovat výstavky dětských prací pro rodiče a veřejnost v prostorách mateřské školy, 

popřípadě jiných budov-Obec Mukařov, SDH Mukařov 

➢ v souvislosti se zápisem do MŠ pořádat Dny otevřených dveří 

➢ dle nabídky ped. center delegovat ped. pracovníky i VŠJ na semináře dalšího vzdělávání, 

aby se seznamovali s novými trendy ve výchovně-vzdělávacím procesu i ve školním 

stravování…. 

➢ v souvislosti s čerpáním rozpočtu školy se snažit ve spolupráci s MAS ŘÍČANY sledovat 

vypsané granty, o které bychom mohli žádat za účelem získání prostředků na rozvoj školy 

➢ pokračovat v ŠABLONÁCH- Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

➢ rozvoj polytechnického vzdělávání v MŠ 

➢ další část fin. prostředků chceme získávat z výstav, ze sponzorských darů rodičů,  

➢ vybudovat chodník od MŠ na zahradu 
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➢ pokračovat v úpravě zahrady v environmentálním duchu 

➢ pravidelné porady a řešení problémů za účasti všech zaměstnanců 

➢ obecně vytvářet na pracovišti příznivé pracovní klima 

 

 

9. ZÁVĚRY 

 
 

ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE ŠKOLY 

Po pedagogické stránce může být uplynulý školní rok hodnocen jako úspěšný, ať už pro zdařilý 

školní vzdělávací program, řadu realizovaných a kladně hodnocených aktivit a akcí až po 

vzdělávací úspěchy jednotlivých dětí, jejich radost a potřebu navštěvovat naši mateřskou školu. 

Co se nám povedlo? Pokračování a ukončení v projektu Šablony I. Získání finančního grantu 

na školní zahradu a vytvoření nové zahrady. 

Výzdoba školky novými obrázky, výstavy výtvarných prací pro rodiče i veřejnost, školní 

besídky, rozloučení s předškoláky, konkrétní akce MŠ jsme prezentovali v Obecním 

zpravodaji. 

Nákup nových hraček, didaktických pomůcky, další projekty a spolupráce s říčanskými 

školkami. Projekt OPEN GATE v Babicích, kdy studenti navštěvují naši mateřskou školu 

s vlastním programem. Zařazení do projektu „Zdravá abeceda“. 

O výsledcích naší práce svědčí mnohé ohlasy i komentáře od rodičů, které přicházejí 

prostřednictvím výsledků dotazníkového šetření a anket prováděných v průběhu školního roku. 

Z okolí blízkého i dalekého přicházejí ve většině pozitivní ohlasy, zprávy a přání rodičů umístit 

k nám svoje děti, řady telefonátů s otázkou, zdali by k nám byl možný přestup….. Pro další rok 

máme připraveno mnoho změn a zpestření. Bez kolektivní spolupráce a nápadů personálu, 

pomoci zřizovatele a zaměstnanců orgánů činných v kontrolních řízeních, mnohahodinové 

práce přesčas na úkor vlastních rodin, osobního pohodlí a odpočinku, nadšení, pomoci z řad 

obyvatel Mukařova, různých spolků, organizací i jednotlivců, z řad rodičů, bez sponzorských 

darů i dárků aj. by se nám to ovšem nepodařilo a proto všem musíme poděkovat! Poděkování 

patří i zřizovateli Obci Mukařov, za společné řešení aktuálních záležitostí a podporu rozvoje 

předškolního vzdělávání v Mateřské škole Mukařov. 

„SILNÉ“ VERSUS „SLABÉ“ STRÁNKY MŠ 
+ - 

atmosféra v MŠ, spolupráce a komunikace s rodiči, zájem o dění v MŠ, 

sponzoring MŠ, spokojenost rodičů a partnerství 

problém zajištění provozu při onemocnění – nedostatek financí 

Šablony, DVPP zajištění finančních prostředků na veškeré dovybavení 

 akce pro děti zajištění finančních prostředků na DPČ a DPP 

Grant na školní zahradu – vybudování nové zahrady vnější vzhled staré budovy 

vyvážené řízené a volné činnosti skladová logistika 

individuální přístup k dětem  

spolupráce s odborníky, spolupráce se ZŠ a PPP  

předškolní příprava  

posilování odpovědnosti dětí, vztah k druhému  

vzájemné mezilidské vztahy, komunikace  

www stránky, veřejná prezentace medializace MŠ  

materiální a finanční zajištění, podpora OÚ  

vzájemná spolupráce dvojice pedagogů v jedné třídě  

pracovní nasazení a výkonnost jedné provozní zaměstnankyně  

EVVO a další projekty, preventivní programy  

Přijetí nových zaměstnanců a začlenění do kolektivu  

Zajištění nových pedagogických pracovnic  

Rekonstrukce hyg. zázemí kuchařek  
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10. POUŽITÉ ZKRATKY 
Použité zkratky 

RVP rámcový vzdělávací program – kutikulární dokument pro předškolní vzdělávání 

ŠVP     školní vzdělávací program 

TVP třídní vzdělávací program 

VŠJ     vedoucí školní jídelny 

ČŠI česká školní inspekce 

MŠ mateřská škola 

ZŠ základní škola 

ŠJ školní jídelna 

OŠD odklad školní docházky 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO požární ochrana 

ŘŠ ředitelství školy 

DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků  

HACCP systém sledování procesu přípravy pokrmu a v něm určených operací, při kterých je             

nejvyšší riziko možnosti porušení nezávadnosti pokrmu -  tzv. kritické body 

 

 

 

 

V Mukařově dne 30.10.2021 

 

 

 

11. OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA 

 
Příloha – fotografie jsou použity z webových stránek MŠ Mukařov 

 

 

PŘÁNÍ PRO SENIORY 
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MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA 
 

 
 

EWO 
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DIVADLO 
 

 
 

 

 

 

 

TVOŘENÍ NA ZAHRADĚ 
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MDD 
 

 
 

 

 

 

 

MDD 
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VYSVĚDČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ 
 

 
 

ZIMNÍ RADOVÁNKY 
 

 



35 

 

KARNEVAL 

 

 
 

 


