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Mateřská škola je od 1. 1. 2003 právním subjektem – příspěvkovou organizací zřízenou
usnesením zastupitelstva města Česká Skalice.
Od 1. 1. 2003 je zařazena do sítě škol, rozhodnutím Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje č. j. SM 82-1/03.
V obchodním rejstříku je škola zapsána od 22. 1. 2004.
Změny v obchodním rejstříku – změna obchodního jména „Mateřská škola
J. A. Komenského, Česká Skalice“ ke dni 1. 5. 2012 č. j. 6427/SM/2012-2
Změna kapacity – nejvyšší povolený počet -230 dětí s účinností od 1. 9. 2018
č .j. KUKHK-13174/SM/2018-4 . O změnu kapacity jsme požádali na základě nové
přístavby dne 10. 4. 2018 a 2. 5. 2018 byla žádost schválena.
Mateřská škola J. A. Komenského, Česká Skalice. Pod tento název patří dvě
předškolní zařízení, která byla sloučena k 1. září 2006 v jeden právní subjekt. Patří sem
mateřská škola Křenkova a mateřská škola Na Podměstí.
Mateřská škola Křenkova sídlí v budově bývalých jeslí, kam byla přestěhovaná
v období letních prázdnin, roku 1992. Provoz zde začal od 1. září tohoto roku. Budova
je jednopatrová, postavena v klidné části města a patří k ní velká zahrada, která je
rozdělena na dvě části. Zahrada je vybavena průlezkami, houpačkami, pískovišti
a skluzavkami. Slouží k relaxaci, pohybu, hrám a různým činnostem dětí. Jedna část
byla rekonstruována v srpnu 2016 a jsou zde nové moderní herní prvky.
V listopadu 2016 získal zřizovatel dotace EU na přístavbu. V červenci 2017 se začala
realizovat přístavba a 30. listopadu byla stavba dokončena a zkolaudována.
Od školního roku 2018/2019 může být škola pětitřídní. Má vlastní kuchyň, novou
kotelnu na plynové topení, prádelnu. Každá třída má svoji hernu, kde její část slouží
k odpočinku – rozkládání matraček. Třídy jsou situovány ve třech odděleních budovy
a přístavbě. Jejich součástí jsou kuchyňky na vydávání jídla, šatny pro děti, umývárny,
dětská sociální zařízení, úklidové koutky, sociální zařízení a šatny pro personál.
Ve dvou odděleních a přístavbě jsou třídy prostorné, třetí oddělení se skládá ze dvou
menších tříd a je zde umístěn nižší počet dětí (podle platných předpisů). Pro všechna
oddělení je v budově přístupná, nově vybudovaná technická dílna s rozmanitými
materiály pro polytechnické vyžití, která bude průběžně doplňována.
Mateřská škola Na Podměstí je škola s téměř 40letou tradicí. Prodělala za dobu
svého působení řadu změn. Byla vybudována jako účelové zařízení a otevřena
7. listopadu 1977. Areál školy je postaven v klidné části pod náměstím. Patří k ní pěkná
velká zahrada, která je také vybavena průlezkami, houpačkami, pískovišti
a skluzavkami. Na této zahradě proběhla v létě a na podzim r. 2017 rekonstrukce
a modernizace. V současné době jsou zde nové moderní bezúdržbové zahradní prvky,
které slouží ke hře a pohybu dětí.
Škola se skládá ze dvou budov, které na sebe navazují – provozní budova a předškolní
zařízení. Budova pro předškolní zařízení je jednopatrová ve stylu pavilónových
oddělení, kde se k jednotlivým oddělením přichází otevřenými terasami.
Škola je čtyřtřídní. Každý pavilón má svoji třídu, hernu, kde její část slouží k odpočinku
– rozkládání matraček. Dále v každém pavilónu jsou kuchyňky na vydávání jídla, dětské
šatny, umývárny, dětská sociální zařízení, šatny se sociálním zařízením pro personál.
V provozní budově je umístěna kancelář, kuchyň, šatna, plynová kotelna, sklady a letní
umývárna se sociálním zařízením.
Přízemí obou budov umožňuje bezbariérový vstup do mateřských škol.
Vzdálenost mezi oběma mateřskými školami je asi 200m.
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Zřizovatel

Město Česká Skalice
Třída T. G. Masaryka 80
IČ. 00 272 591

Ředitelka

Helena Vítová

Zástupce ředitelky

Miroslava Sůvová

Provoz školy celodenní

6.15 – 16.00 hod.

Počet tříd v provozu

8

Počet zapsaných dětí

191

Počet dětí odcházejících do ZŠ

56

Odklady školní docházky

10 dětí MŠ Křenkova
5 dětí MŠ Na Podměstí

Školní vzdělávací program
Vzdělávání dětí probíhá podle školního vzdělávacího programu, který vychází z cílů
a pěti oblastí RVP pro předškolní zařízení (oblast biologická, psychologická,
interpersonální, sociálně kulturní a environmentální).
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl opět revitalizován a má
platnost od 1. 9. 2017. ŠVP je rozdělen celkem do 5 bloků + 1blok realizované projekty.
Je upraven v srpnu 2017 v souladu s novelizace RVP PV. Konkrétní cíle a náměty
učitelky rozpracovávají do třídních plánů.
Školní plán je zaměřen na vytváření hlubšího vztahu k přírodě, k hodnotám a úctě
zdravého životního prostředí, k vnímání životního stylu a vztahů mezi lidmi.
Výchovně vzdělávací práce probíhá vhodným střídáním spontánních a řízených
činností, kde se zařazují formy a metody prožitkového učení, hry a činnosti pro logické
uvažování a přemýšlení, navozují se situace odpovídající co nejvíce reálným životním
zkušenostem. Proces výuky respektuje osobnost jednotlivých dětí, jejich schopnosti
přiměřené věku.
V oblasti rozvoje řeči jsou zařazovány jazykové chvilky zaměřené na výslovnost,
správné sebe vyjadřování, samostatné vyjadřování, komunikativní dovednosti.
Individuálními plány, které byly zpracovány učitelkami na základě podkladů
Pedagogicko–psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra se věnuje
speciální péče dětem s odkladem školní docházky a dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Školní vzdělávací program Mateřské školy Křenkova a Mateřské školy Na Podměstí má
název:
„Kolem nás je velký svět, pojď si o něm vyprávět“
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Školní vzdělávací program – charakteristika
Školní vzdělávací program je vytvořen na základě hodnocení práce v uplynulých letech
a sjednocením koncepce a pravidel. Je tvořen dle požadavků RVP PV pro předškolní
vzdělávání a do jeho obsahu jsou zakomponovány požadavky současného stylu na učení
a získávání nových poznatků.
Školní vzdělávací program jsme nazvaly:
„Kolem nás je velký svět, pojď si o něm vyprávět“.
Je vytvořen z 5 integrovaných bloků + 1blok - projekty.
Symbolem ve ŠVP je zeměkoule a strom.
Zeměkoule – symbolizuje nesčetné množství poznatků, námětů a zajímavostí.
Strom – vyrůstá z kořenů a naše kořeny jsou v rodině. Tak jako každý strom má své
místo a svoji zem, i my máme svoji rodinu a domov.
Záměry předškolního vzdělávání
Našim záměrem je všestranné rozvíjení každého dítěte, a to po stránce fyzické,
psychické i sociální. Vést děti tak, aby na konci svého předškolního období byly
jedinečnými a relativně samostatnými osobnostmi, které jsou schopny zvládat, pokud
možno aktivně a s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně
kladeny (prostředí jim blízké rodina, škola), a zároveň i ty, které je v budoucnu
nevyhnutelně očekávají.
Cíle předškolního vzdělávání
Záměrem předškolního vzdělávání v naší mateřské škole je dovést dítě na konci jeho
předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo
ve svém věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, ale také základy
kompetencí pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělání. Partnerským přístupem
se snažíme, aby získalo základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být
samo sebou a zároveň se umělo přizpůsobit životu v sociální komunitě a v kulturní
společnosti. Svým osobnostním postojem ho vedeme k tomu, aby získalo základy pro
celoživotní učení i základy pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických
hodnot, a to vše s ohledem na přizpůsobení věku dítěte a elementárním možnostem jeho
chápání a vidění světa.
Závěr
Zaměření pro tento školní rok bylo na hlubší poznání, vnímání přírody kolem sebe.
Také sportování, správné chování se v přírodě. Téma roku jsme nazvaly:
„Ať je léto nebo zima, v přírodě je vždycky prima.
Holky, kluci pojďte ven, v přírodě si pohrajem“
ČŠI – byl školní vzdělávací program kladně hodnocen (je pěkný, uzpůsoben přesně
na podmínky mateřské školy, po drobném dílčím doplnění má plně odpovídající
hodnotu, splňuje veškeré prvky legislativy)
 hodně dětí v současné době nevnímá krásy kolem sebe, mají malé poznatky nebo
žádné, do přírody chodí velmi málo. Našim cílem bylo utvářet pozitivní vztah k živé
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i neživé přírodě ve všech ročních obdobích. Poznávat, všímat si, učit se, prožívat,
pozorovat, vnímat proměny, experimentovat, využívat všech smyslů. Jednotlivá dílčí
témata se prolínají ve všech činnostech a různými formami po celý školní rok
a v souvislosti se tvoří i dílčí projekty, které s tímto zaměřením vždy souvisejí.
S firmou Agro CS a spolupracujeme projektu „Malý zahradník“
- v tomto roce jsme se účastnili pouze okrajově. Našim zaměřením na přírodu
je projekt plněn, ale na prezentaci v součinnosti s GDPR také omezen.
- změnou podmínek ze strany firmy a novou zástupkyní je postavena spolupráce
trochu do jiné roviny
 letošní školní rok jednotlivé třídy pracovaly na projektech:
MŠ Křenkova – „ Jarní osení, Travička zelená
MŠ Na Podměstí – „Jarní osení, Zeleninová zahrádka“
Další projekty, které jsme plnily v tomto roce:
„Setkávání se skřítky z přírody“
„Náš les a jeho obyvatelé“
„Uspávání přírody – výroba mraveniště – barevní mravenci“
„Staročeské Vánoce“
„Koncert hradecké filharmonie v MŠ – Jak šli muzikanti do světa“
„Den Země – projekty jednotlivých tříd“
„Divadla a pohádky“
„Plavecké kurzy“
„Soptíkovo lyžování“
„Sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti“
„Pohádková cesta s opékáním“
„Výlety – Kuks, ZOO, Ratibořice“
„Zahradní slavnost“ – MŠ Křenkova, MŠ Na Podměstí
„Jaro, léto, podzim, zima, v školce j vždycky prima“
Webové stránky jsou každoročně i měsíčně aktualizovány.
Kontrolní a hospitační činnost ředitelky a zástupkyně
září
 připravenost tříd na nový školní rok (před začátkem školního roku)
 pravidla na třídách s dětmi do třídních vzdělávacích programů - kontrola konec
září
 školení preventivní požární hlídky
říjen až prosinec







hospitace ředitelka - zástupkyně (dle přiložených pravidel)
záznamy o dětech
úroveň sebehodnocení – (u předškolních dětí)
příprava předškoláků – projekt MDS
pedagogické rady, provozní rada
práce asistenta pedagoga a školního pedagoga
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 vytvoření podkladů pro rozpočet MÚ - ředitelka, účetní
 průběžná analýza rozpočtů KÚ, MÚ
leden
 celoroční uzávěrka
společná porada – (dle možností leden - únor)






hodnocení výsledků z kontrolní činnosti
hodnocení práce s dětmi – jednotlivé třídy
hodnocení TVP – diskuse
portfolia
společná diskuse – případné změny, potřeby

únor – květen
 zápis do ZŠ - projednávání případných odkladů školní docházky (zápis 5. a 6.
duben)
 konzultace s rodiči – únor, březen
 hospitace, pedagogické a provozní rady - MŠ Křenkova - ředitelka
 hospitace, pedagogické a provozní rady - MŠ Na Podměstí - zástupkyně
 plán dovolených
 rozpočet KÚ, MÚ
 záznamy o dětech
červen
společná rada








hodnocení práce jednotlivých tříd – ředitelka, učitelky
kontrola dokumentace
analýza celého školního roku a jednotlivých akcí
připravenost dětí na školní docházku
úpravy a opravy o prázdninách
dovolená, rozdělení do tříd na nový školní rok
příprava na letní opravy a úpravy

Závěr
Výsledky kontrol jsou projednávány a zapsány v zápisech na pedagogických
a provozních poradách, vedeny na tiskopisech. Tento školní rok byl náročný
– přístavba (stavební práce na zadní části zahrady). V tomto roce personální změny
– učitelky, školní a pedagogičtí asistenti. V listopadu proběhla na naší mateřské škole
kontrola ČŠI. Stále velmi narůstá administrativa, připojování se do nových aplikací
na serveru, časté změny zákonů, vyhlášek a provádějících předpisů.
Akce školy MŠ Křenkova – školní rok 2017 - 2018
Podzim
Výstava vláčků
Kouzelník Jiříček – „Školička kouzel“
Vítání občánků - kulturní pořad - předškolní děti
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Třídní schůzky
Sběr přírodnin – šípky, kaštany, bukvice, barevné listy …
Vláda skřítků Podzimníčků – děti x rodiče – výroba skřítka z přírodnin
Dýňový týden – akce MŠ
Listové žížaly – soutěž jednotlivých tříd
Příroda je naše „Náš les a jeho obyvatelé“ – akce pro školu
Přijede Martin na bílém koni – tradiční oslava – slavíme bílý den
Hudební pohádka – „Jak šli muzikanti do světa“
Zima
Slavíme vánoční čas
- začíná advent – slavnostní rozsvícení stromečku u MŠ
Staročeské vánoce – ozdoby našich prababiček (přírodniny + kreativita)
Vánoční besídka s rodiči a posezením u stromečku
Vánoční besídka pro dědy a babičky Na Třešňovce
Vánoce v přírodě – nadílka pro zvířátka
Divadlo Smajlík – „Matýsek a jeho kamarádi“
Tři králové – Kašpar, Melichar, Baltazar – návštěva dětí z SVČ Bájo
Sportování na sněhu – společná akce
Společná akce – „Víla Zima a sněhové peřiny“ – příroda spí
„Soptíkovo lyžování“ – nabídka pro předškoláky
Canisterapie – jak pejsek pomáhá
Překvapení pro děti – pohádka – učitelky se promění v pohádkové bytosti
Jaro
Masopustní oslavy s karnevalem – „Zvířátka“
Loučení s paní Zimou – vynášení Moreny
Divadlo Kozlík – „Vodnická pohádka“
„Den Země“ – ekologická pohádka pro děti připravená učitelkami
Herbář jarních květinek – poznávání v přírodě
Měsíc knihy – návštěva v knihovně – p. Skořepová
AGRO CS a.s. - projekty „Malý zahradník“
Čarodějnický rej – zahradní oslava
Výlet III. + IV. třídy – Kuks „Princ Bajaja a princezna“
Dravci v MŠ
Máme rádi svoji maminku – oslava Den matek – besídka zas jinak
(putování lesním královstvím)
Léto
Návštěva ZUŠ – hudební pořad Nové Město nad Metují
Výlet HK – přírodovědné centrum
Zahradní slavnost k ukončení školního roku s poznávacím výletem – předškoláci
Sportovní den
Školní výlety
Sportovní aktivity – Cvičí kluk a cvičí holka, zdravá bude naše školka“
Starší děti každý týden dlouhá tematická vycházka
Atletické disciplíny – běh, skok, hod
Sáňkování
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Hod sněhovou koulí na cíl, jízdy na lopatě
Sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti
Předškolní děti - nabídka
Angličtina
Příprava předškoláka – „Metoda dobrého startu“
Stimulační program „Maxík“
Plavecký výcvik
Soptíkovo lyžování – týdenní lyžařský kurz na Olešnici v Orlických horách
Návštěva v ZŠ
Návštěva ve školní družině
„Malý zahradník“
všechny třídy „Jarní osení“
„ Rozkvetlá školka“
Akce školy MŠ Na Podměstí – školní rok 2017 - 18
Podzim
Výstava jiřin v areálu Muzea Boženy Němcové.
Výstava zahrádkářů a včelařů.
Jubilejní 10. výstava vláčků.
Dopoledne plné kouzel kouzelníka Jiříčka.
Exkurze do ovocných sadů.
Putování za paprsky podzimního sluníčka.
Den stromů oslavíme a malý stromek na zahradě zasadíme.
Hrátky se skřítkem Podzimníčkem.
Dráčkohrátky - aneb není drak jako drak.
Svatý Martin patří sněhu, pečené huse a lampiónům.
Mamko, taťko, pojď si se mnou do školky tvořit, hrát a adventní čas přivítat.
Zima
S čerty jsou i žerty - zábavné dopoledne plné překvapení.
Užijme si Mikuláše, nadílka ta bude naše - nadílka pro děti.
Vánoční nálada všechny nás ovládá – vánoční besídky.
Štědrý den ve školce.
Tříkrálová koleda (návštěva folklórního souboru Barunka).
Čarování se Zimním skřítkem – zimní doba je nám milá, jenom když je pěkně bílá.
Zima v přírodě - zvířátka budou s námi v pohodě - krmení zvěře .
Karneval, karneval, kdopak by se masek bál?
Soptíkovo lyžování pro předškolní děti.
Plavecký výcvik pro předškolní děti.
Jaro
S paní Zimou se loučíme, Morenu po řece Úpě pustíme.
S Jarní vílou se potěšíme, mláďata i rostliny na svět přivítáme.
Skáče kluk i holka, skáče celá školka.
Jarní tvoření - barevného motýlka si doma vytvořím a do školky s ním poletím.
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Ježibaby kamarádky krouží vzduchem tam a zpátky.
Oslava dne matek.
O co Země prosila – oslava Dne Země.
Návštěva Městské knihovny v České Skalici.
Návštěva základní školy a družiny.
Léto
Letněnka naše milá sluníčko nám vykouzlila.
Oslava svátku dětí.
Návštěva ZUŠ v Novém Městě nad Metují.
Sportovní den na fotbalovém hřišti.
Zahradní slavnost s loučením s dětmi, které odcházejí do základní školy.
Školní výlet.
Předškolní děti – nabídka
Kroužek angličtiny
Plavecký výcvik
Usměvavé lyžování se Soptíkem
Příprava předškoláka
Metoda dobrého startu
Závěr
Nabídka činnosti s dětmi, pro děti, veřejnost i rodiče byla velmi bohatá na obou
mateřských školách. Akce, které jsme pořádaly, byly pěkné a rodiči kladně hodnocené.
Některé naplánované akce nemohly být splněny – (př. zima bez sněhu).
Pro pedagogické pracovníky, při vysokých počtech dětí na třídách a za současné
legislativy ve školství, je příprava nadstandartních akcí mnohdy velmi náročná.
Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni – zapojují se do všech aktivit, mají zájem
o předškolní vzdělávání svých děti. Na naše akce rádi chodí i dědové a babičky. Chválí
akce, líbí se jim prostředí mateřské školy. Všechny akce jsou zdokumentovány
na fotografiích a možno si je prohlédnout na našich webových stránkách.
V letošním školním roce jsme se zúčastnili výtvarných soutěží:
- oblastní soutěž Galerie Náchod – zde děti získali ocenění za skupinovou
výtvarnou práci
- celorepubliková soutěž v Hradci Králové „Školka plná dětí“ – zde děti ve své
kategorii získaly 1. místo za společnou práci „Kaluž“
Sponzoři MŠ
 rodiče dětí- výtvarné a kancelářské materiály, hračky
 p. Řezníček – doprava, vánoční stromky, materiál na výzdobu, částečná úprava
na zahradě MŠ
 Adam Vít – sekání nové zahrady
Závěr
Sponzorské dárky dostáváme většinou nepeněžní formou, ale i ty nám velmi pomáhají
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a usnadňují nám naši práci.
Nadále získávat a spolupracovat se sponzory.
Spolupráce s veřejností, městem a organizacemi města
 komise KOS – kulturní vystoupení na „Vítání občánků“
Domov pro seniory, Domov pro osoby se zdravotním postižením pořádáme
na požádání kulturní vystoupení
 návštěva velikonoční prodejní výstavy v Domovech na Třešňovce
 výzdoba nástěnek dětskými výtvarnými pracemi
(čekárna dětské ord. MUDr. Černá, stomatologická ord. MUDr. Záplatová)
 kulturní vystoupení pro společnosti a organizace města
 exkurze do ZD Dolany – sklad ovoce a i na další pracoviště rodičů
 spolupráce s SVČ Bájo, divadelní společností Maska, Raraši
 spolupráce se ZŠ
 návštěva ZUŠ v Novém Městě nad Metují
 spolupráce s firmou AGRO CS a.s. „Malý zahradník“
 spolupráce s firmami Partners, AGRO CS a regionální sportovní centrum
„Sportovní dopoledne“ (pro III. a IV. třídy mateřské školy)
Závěr
Nadále spolupracovat a pořádat kulturní programy pro občany města.
Periodicky obměňovat nástěnky ve zdravotnických zařízeních.
Spolupráce s neziskovými organizacemi.
Spolupráce se ZŠ
 návštěva předškolních dětí v ZŠ v 1. třídách
 konzultace a přednáška s rodiči předškolních dětí v MŠ
(ředitelka Mgr. Beranová, zástupkyně Mgr. Miková, Mgr. Malá)
 vzájemná konzultace učitelek MŠ a ZŠ
 pomoc dětí z IX. tříd na akci v MŠ – pohádková cesta s dětmi ze školy a
Mgr. Hlavatou
 vzájemná setkání ředitelek
 návštěva školní restaurace Scolarest
 návštěva školní družiny
Spolupráce se SVČ Bájo
 návštěvy dětí v SVČ Bájo, akce SVČ Bájo pro děti z MŠ
Spolupráce s Městskou knihovnou
 návštěvy dětí z MŠ v knihovně - besedy, prohlídky
 mateřská škola si půjčuje knihy v knihovně MÚ
Závěr
Udržet nadále tuto spolupráci, chceme postupně rozšiřovat vzájemnou spolupráci MŠ,
ZŠ a SVČ Bájo. V tomto roce rozšířená spolupráce se ZŠ. Vzájemné schůzky,
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konzultace, přednáška pro rodiče předškoláků „Školní zralost“, pomoc dětí z 9. tříd při
organizaci akce „Pohádková cesta lesním královstvím“
Praxe v MŠ
V tomto školním roce jsme umožnili praxi třem studentkám
- na MŠ Křenkova
– vedla praxi paní uč. Ludvíková pro školní asistentku Ivetu Pavlovou
– vedla praxi paní uč. Michlová pro studentku Veroniku Pavelkovou
ze SPgŠ Litomyšl
- na MŠ Na Podměstí
– vedla praxi paní uč. Peovská pro studentku Veroniku Bibrmanovou
ze SPgŠ Hradec Králové
Závěr
Studentky byly velmi hodné, snaživé. Byla to děvčata z prvních ročníků, takže se s prací
na mateřské škole ještě mnoho nesetkala. Aktivně se zúčastňovaly a zapojovaly do
všech činností. U dětí byly oblíbené, na svoji samostatnou práci v řízených činnostech
s dětmi byly připravené. Vyzkoušely si po částech denní režim a každodenní práci
učitelky s dětmi..
Pedagogičtí zaměstnanci Mateřské školy Křenkova
Helena Vítová

ředitelka školy, úvazek 1.00

Rousková Ivana

učitelka úvazek 1.00

Ivona Ludvíková

učitelka úvazek 1.00

Mgr. Havlová Pidrmanová Stanislava

učitelka úvazek 0.50

Bc. Ellen Šrámková

učitelka úvazek 1.00

Miroslava Michlová

učitelka úvazek 1.00

Kodýtková Jana

učitelka úvazek 1.00

Petra Bednářová DiS.

učitelka úvazek 1.00

Schrollová Hana

asistentka pedagoga úvazek 0,50

Provozní zaměstnanci Mateřské školy Křenkova
Vajsarová Kamila

chůva úvazek 0,50
školní asistent úvaze 0,50

Marie Řezníčková
Vajsarová Kamila

účetní úvazek 1.00
chůva úvazek 0,50
školní asistent úvaze 0,50

Žaneta Holubová

kuchařka úvazek 0.70
vedoucí ŠJ úvazek 0.30
kuchařka úvazek 1.00

Marie Holá
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Blanka Cejnarová

školnice úvazek 1.00

Novotná Hana
Eva Lebedínská

uklízečka úvazek 1.00
pradlena úvazek 1.00

Pedagogičtí zaměstnanci Mateřské školy Na Podměstí
Miroslava Sůvová

zástupkyně ředitelky, úvazek 1.00

Irena Semeráková

učitelka, úvazek 1.00

Vladislava Romanová

učitelka, úvazek 1.00

Martina Peovská

učitelka, úvazek 1.00

Eva Jiří

učitelka, úvazek 1.00

Marie Vlčková

učitelka, úvazek 1.00

Mgr. Divišová Kateřina

učitelka, úvazek 1.00

Provozní zaměstnanci mateřské školy Na Podměstí
Pozděnová Zdeňka

pomocnice k dětem 1.00

Topinková Helena

chůva úvazek 0,50

Olena Konášová

kuchařka úvazek 0.70
vedoucí ŠJ úvazek 0.30

Marie Uždilová

kuchařka úvazek 1.00

Jana Šebestová

školnice úvazek 1.00

Radka Kožená

uklízečka úvazek 1.00

Jana Birulová

uklízečka úvazek 1.00

Závěr
 všichni pedagogičtí pracovníci splňují odbornou kvalifikaci. Dvanáct učitelek má
pracovní smlouvu na dobu neurčitou, tři učitelky a asistentka pedagoga na dobu
určitou. Jedna učitelka s pracovní smlouvou na dobu neurčitou čerpá mateřskou
dovolenou.
V tomto školním roce jsme měli na MŠ zaměstnané chůvy a školní asistentku, její
plat byl hrazen z dotace EU. Dál jsem zajistila pomocnici k dětem, její plat byl
hrazen ÚP. Tyto nové pracovnice byly přijaty podle pravidel na jeden školní rok,
a to hlavně na základě, že jsou do mateřské školy přijímány i dvouleté děti.
 všichni provozní zaměstnanci mají smlouvu na dobu neurčitou, pomocnice k dětem
a chůva na dobu určitou.
 v letošním školním roce noví zaměstnanci:
 od června p. Novotná – uklízečka, od září po MD se vrátila p. uč. Kodýtková, nový
zaměstnanec – p. uč. Rousková, Mgr. Divišová – uč., Mgr. Pidrmanová Havlová
- uč., p. Schrollová Hana – asistent pedagoga, p. Vajsarová – školní asistent –
dotace EU, p. Pozděnová – pomocnice k dětem – hrazena ÚP
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Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců MŠ Křenkova a Na Podměstí
- přednášky, semináře, školení, projekty
 vzdělávání ve školním roce 2017/2018
celoročně
celoročně
celoročně
celoročně
celoročně
24. 8.2017
24. 8.2017
1. 9.2017
1. 9.2017
1. 9.2017
1. 9.2017
1. 9.2017
1. 9.2017
1. 9.2017
1. 9.2017
1. 9.2017
1. 9.2017
1. 9.2017
20. 9.2017
20. 9.2017
12.10.2017
13.10.2017
13.10.2017
17.10.2017
17.10.2017
18.10.2017
18.10.2017
19.10.2017
19.10.2017
26.10.2017
26.10.2017
1.11.2017
2.11.2017
2.11.2017
16.11.2017
16.11.2017
8.12.2017
8.12.2017
9.12.2017
9.12.2017
15.12.2018

Konášová
Holá
Ludvíková
Romanová
Řezníčková

studium anglického jazyka (hrazeno soukromě)
studium anglického jazyka (hrazeno soukromě)
studium anglického jazyka (hrazeno soukromě)
studium anglického jazyka (hrazeno soukromě)
studium anglického jazyka (hrazeno soukromě)

Vítová Helena
Řezníčková Marie
Vítová Helena
Michlová Miroslava
Bednářová Petra
Vlčková Marie
Sůvová Miroslava
Cejnarová Blanka
Pagáčová Dana
Holubová Žaneta
Konášová Olena
Šebestová Jana
Kožená Radka
Jiří Eva
Michlová Miroslava
Řezníčková Marie
Bednářová Petra
Peovská Martina
Divišová Kateřina
Divišová Kateřina
Bednářová Petra
Peovská Martina
Rousková Ivana
Divišová Kateřina
Holubová Žaneta
Holá Marie
Vítová Helena
Rousková Ivana
Divišová Kateřina
Pidrmanová Stan.
Semeráková Irena
Rousková Ivana
Peovská Martina
Rousková Ivana
Peovská Martina
Řezníčková Marie

Projekt – Obědy do škol
Projekt – Obědy do škol
Školení – Preventivní požární hlídky
Školení – Preventivní požární hlídky
Školení – Preventivní požární hlídky
Školení – Preventivní požární hlídky
Školení – Preventivní požární hlídky
Školení – Preventivní požární hlídky
Školení – Preventivní požární hlídky
Školení – Preventivní požární hlídky
Školení – Preventivní požární hlídky
Školení – Preventivní požární hlídky
Školení – Preventivní požární hlídky
Jak rozkreslit děti v předškolním věku
Š Jak rozkreslit děti v předškolním věku
Š Závěr roku – účetnictví PO
Předmatematická gramotnost (EU)
Předmatematická gramotnost (EU)
MA-KO-VI-CE – manipulace, konstrukce
MA-KO-VI-CE – manipulace, konstrukce
Předmatematická gramotnost (EU)
Předmatematická gramotnost (EU
Čtenářská pregramotnost (EU)
Čtenářská pregramotnost
Zásady správné výrobní a hygienické praxe
Zásady správné výrobní a hygienické praxe
Interní školení GDPR
Čtenářská pregramotnost (EU)
Čtenářská pregramotnost
2-3 leté děti v MŠ – možnosti, přístupy a limity
2-3 leté děti v MŠ – možnosti, přístupy a limity
Inkluzivní vzdělávání (EU)
Inkluzivní vzdělávání (EU)
Inkluzivní vzdělávání (EU)
Inkluzivní vzdělávání (EU)
Účetnictví PO (novinky a změny 2018)
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Všichni pedagogičtí zaměstnanci - samostudium
 studium zákonů, vyhlášek, předpisů a jejich změn
 využití internetu
 nové metody a formy práce s dětmi
 rozvoj sociálních dovedností
 Pedagogicko-psychologická diagnostika
 časopis Informatorium
Proškoleny vedoucími ŠJ
Holá Marie
Hygienická praxe, hygien. minimum
Uždilová Marie Hygienická praxe, hygien. minimum
Vzdělávání pracovníků je na velmi dobré úrovni. Vzdělávání předešlá jsou evidována
ve vzdělávacích plánech a v každém roce. Velké potíže nám způsobují zástupy za školící
se a chybějící personál. Některá školení, vzdělávání bylo hrazeno z dotací EU
Závěr
 vzdělávání pedagogických pracovníků máme na velmi dobré úrovni
 učitelky vyučující anglický jazyk – MŠ Křenkova – p. uč. Ludvíková
– MŠ Na Podměstí – p. uč. Romanová
 jsme přihlášení do „Operačního programu – Výzkum, věda a vzdělávání“
na dvouleté období nám bylo přiznáno v šablonách přes 637 872,- Kč, tyto
peníze podle určených pravidel můžeme čerpat na podporu doplnění pracovníků
k dětem (chůva, školní asistent), na další vzdělávání učitelů – dle vyhodnocených
kritérií a v závěrečné fázi tohoto projektu je možno částečně čerpat i na určité
pomůcky. Všechna kritéria a pravidla jsme splnili a peníze do poslední koruny
vyčerpali k 31. 8. 2018.
Záporem tohoto projektu jsou průběžně měněná pravidla pro čerpání a to změny
i se zpětnou platností.
 dále jsme přihlášení do operačního programu „Obědy do škol“
- zde podle pravidel KÚ a ÚP je hrazeno celodenní stravování 10 měsíců
pro děti, které splňují zadaná kritéria (př. matka samoživitelka, rodina se
slabším sociálním zabezpečením)
Přijímací řízení mateřská škola J. A. Komenského pro školní rok 2018/2019
 zápis dětí proběhl v měsíci květnu, přesně 9. 5. 2017 a 10. 5. 2017
rodičovská veřejnost byla informována plakáty vyvěšenými na budovách škol,
v ordinacích dětských lékařů a na veřejných místech ve městě. Opětovně byla
tato zpráva ohlášena v českoskalickém zpravodaji a vyvěšena na webových
stránkách mateřské školy.
 byl vypracován vnitřní předpis „Kritéria pro přijímání dětí“ - ten byl vyvěšen na
webových stránkách, vyvěšen na dveřích kanceláře a předložen v kanceláři
na stole při přijímacím řízení
 v době zápisu bylo přijato 58 žádostí
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Závěr
 všechny žádosti byly vyřízeny kladně – všechny děti byly přijaté
 tři děti z nově přijatých byly odhlášeny svými zákonnými zástupci z mateřské
školy (důvody – stěhování)
 během měsíce září přišli se žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy ještě další
zákonní zástupci – děti byly do mateřské školy přijaté
 vzhledem k úplné zvýšené kapacitě MŠ zůstává v současné době 40 míst volných,
takže můžeme uspokojit další zájemce v průběhu školního roku.
Uzavření mateřské školy - dovolené
 od 23. 12. 2017 do 1. 1. 2018 – vánoční uzavření – provoz od 2. 1. 2018
(obě mateřské školy)
 od 16. 7. 2018 do 10. 8. 2018 – provoz od 13. 8. 2018 – MŠ Na Podměstí
 od 30. 7. 2018 do 24. 8. 2018 – provoz od 27. 8. 2018 – MŠ Křenkova
 provoz obou škol současně uzavřen od 30. 7. 2018 do 10. 8. 2018
Závěr
V období mezi vánočními svátky - nízký počet dětí přihlášených do MŠ
- zaměstnanci výběr dovolených
V letních měsících byl zajištěn náhradní provoz vždy ve stávající otevřené budově.
Při uzavření obou mateřských škol probíhala příprava a dovybavení nové přístavby,
která se slavnostně otevírá 3. září 2018, nový chodník.
Pohledávka
 krátkodobé - průběžně řešíme (opožděné platby některých rodičů za stravné
a úplatu)
 dlouhodobé nemáme
Závěr
Máme stále více problémů se zaplacením stravného a úplaty od některých rodičů,
po mnohonásobných urgencích, výmluvách a lžích trvá zaplacení i několik měsíců.
Vzhledem k současným předpisům je to časově velmi náročné a téměř neřešitelné.
Často se také stává, že rodiče neposílají přesné, ale pouze orientační částky.
Opravy a úpravy v MŠ, modernizace
MŠ Křenkova

- vybavení a zařízení nové přístavby na provoz od 3. 9. 2018
- úpravy v i. a II. třídách při stěhování (přístavba)
- nový chodník navazující od přístavby ke vchodové brance

MŠ Na Podměstí – instalace nových zahradních prvků pro děti
- celková oprava výtahu (nerez klece, dvířka)
Závěr
 V tomto školním roce jsme pokračovaly v opravách, úpravách školy
a modernizaci v budovách mateřských škol.
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Pochválit bych chtěla firmu a zaměstnance, kteří se podíleli na realizaci
přístavby. Byla s nimi velmi dobrá spolupráce
Stejně však bych chtěla touto cestou poděkovat zřizovateli za investice, které
v tomto školním roce byly poskytnuty mateřské škole, protože všemi těmito
úpravami a modernizací jsme se opět posunuly výš.
Oznámení
Fasády obou mateřských škol jsou stále poškozovány strakapoudy a nejsou opravené!!!
Od jara si v děrách dělají zpěvní ptáci hnízda.
– je to již asi šesté léto
MŠ Na Podměstí
– při letních opravách již v roce 2013 nám bylo doporučeno topenářem – úprava
rozvodů v kotelně z důvodu snížení objemu vody v topném systému asi o 350 až 400 l
vody (zbytečný ohřev vody), a opravu tepelné izolace v kanále (není žádná) – vysoké
úniky energie – vznikla by další velká úspora na energiích.
Na drobné údržby máme pracovníka na „Dohodu“
 velmi šikovný, rychlý, nosí si svoje nářadí a hlavně je levnější
Spotřeba energií
mateřská škola Křenkova
2017
mateřská škola Na Podměstí
2017

elektřina

plyn

přístavba – změna – nový přívod plynu,
– změna – el. rozvodné skříně
12 495 m3

11 486 kWh

Provedené kontroly a jejich závěry
Závěr
V MŠ Křenkova změny během roku. Spotřeby energií za jednotlivé měsíce jsou písemně
evidovány. Spotřeba energií se bude sčítat až za další kalendářní rok.
V MŠ Na Podměstí (+ -) odběr srovnatelný s loňským rokem. Měsíční odběry jsou
písemně zaznamenávány.
Provedené kontroly a jejich závěry
Kontrola VZP – 23. 10. 2017 – protokol – žádné splatné závazky ani jiné evidenční
nedostatky
Krajská hygienická stanice
(poslední kontrola)
MŠ Na Podměstí 20. 9. 2017 – p. Miroslava Bílá
MŠ Křenkova
31. 10. 2017 – p. Miroslava Bílá
(namátkové odebrání vzorku pomazánky – protokol o zkoušce č. 103783/2017
předán do MŠ 31. 10. 2017 – bez závad)
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Kontrola – bez závad (viz. protokoly o kontrole)
Závěr
 Vše v pořádku
 Trápí nás stále se opakující a neřešitelná každoroční situace s výskytem
pedikulózy (vší). Týká se to stále stejných jedinců.
Zařízení VZT – odsávání a přívod vzduchu v objektu
Závěr
 V MŠ Křenkova v kuchyni - nevyhovující, zastaralá (40 let), nelze již
vyčistit – dali jsme si požadavek do investic
Revize tělocvičného a zahradního zařízení 31. 3. 2017
Závěr
 MŠ Na Podměstí – bez závad
 MŠ Křenkova – bez závad
Školení – odborná příprava požárních hlídek 1. 9. 2017 - p. Bejr Jiří - Hasiči s.r.o.
Kontrola BOZP – průběžně p. Bejr Jiří - Hasiči s.r.o. (bezpečnostní technik)
Prověrky BOZP za účasti bezpečnostního technika p. Bejra – 26. 4. 2018
(zápis předán na MÚ)
Kontrola dokumentace PO a kontrola požárních uzávěrů – 26. 4. 2018
Revize a odborné prohlídky
 komíny – 8. 12. 2017 (MŠ Křenkova – NE – kolaudace přístavba)
 revize hromosvodů – 18. 11. 2013 (1x za 5 let)
- bez závad
 revize tělocvičného a zahradního zařízení – 12. 3. 2018
 odborná prohlídka kotlů Na Podměstí - 20. 3. 2018
 odborná prohlídka kotlů Křenkova – nebyla – nová kotelna zkolaudována
30. 11. 2017 společně s přístavbou
 servisní a preventivní prohlídky výtahů – 4. 1. 2018, 19. 7. 2018
 odborná prohlídka výtahů – 30. 5. 2018
 kontrola hasicích přístrojů – 12. 6. 2018
 kontrola hydrantů – 29. 8. 2018
 revize drobných elektrických spotřebičů – budou provedeny podzim 2018
 revize elektrického zařízení Křenkova – 30. 11. 2017 (kolaudace – přístavba)
 revize elektrického zařízení Na Podměstí – 18. 11. 2015 (1x za 3 roky)
 revize elektrických spotřebičů – 12. 4. 2017
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Úplata za školní rok 2017/2018
Zákon č.561/2004 Sb. § 123
Základní výše úplaty
300,-Kč
- platí všechny dětí přihlášené na celodenní docházku s výjimkou vzdělávání
v posledním ročníku mateřské školy,
Červenec – snížení úplaty
Pro rodiče děti, které byly odhlášeny z docházky do MŠ – stanovena částka 10,-Kč
– děti přihlášené k docházce do MŠ Na Podměstí = 150,-Kč
– děti přihlášené k docházce do MŠ Na Podměstí + Křenkova = 300,-Kč
– děti přihlášené k docházce do MŠ Křenkova = 300,-Kč
Srpen – snížení úplaty
Pro rodiče děti, které byly odhlášeny z docházky do MŠ – stanovena částka 10,-Kč
– děti přihlášené k docházce do MŠ Na Podměstí = 230,-Kč
– děti přihlášené k docházce do MŠ Na Podměstí + Křenkova = 230,-Kč
– děti přihlášené k docházce do MŠ Křenkova = 80,-Kč
Upozornění pro Radu města:
- proces úprav rozpočtu se mi zdá, z mého pohledu, zdlouhavý a nepružný. Na jedné
straně musíme návrh pro další rok vždy snižovat, a následně během roku žádáme
o úpravu a navýšení.
př. 30. května v letošním roce jsme poslali žádost o navýšení rozpočtu, přiložili
tabulku s výpočty navýšení položek v důsledku přístavby – navýšení energií +
náklady GDPR. Dodnes se asi tato žádost neschvalovala, nemáme žádné vyjádření
(dopsáno dodatečně 21. 9. 2018).
Schválení ke konci kalendářního roku je pro organizaci docela nepřijatelné.
- na závěr bych chtěla poděkovat RM, na konci volebního období, za odměny, které
jsem dostala.
V České Skalici 31. 8. 2018

vypracovala Vítová Helena
ředitelka školy
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