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1. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ:

1.1  Základní údaje o mateřské škole

Název školy Mateřská škola Hvězdlice,
okres Vyškov, příspěvková organizace

Adresa MŠ Nové Hvězdlice 51, 683 41 Bohdalice

IČ 75024110

IZO 107 613 328

Bankovní spojení 181 805 165 / 0300

Identifikátor právnické osoby 600 125 297

Ředitelka MŠ Jana Hrubá

Telefon MŠ 517 330 189          

E-mail MŠ ms.hvezdlice@seznam.cz

e-mail jídelny jidelna.hvezdlice@seznam.cz   

Adresa internetové stránky www.mshvezdlice

Datové schránky 3bh6ch
Právní forma příspěvková organizace

Zařazení do školního rejstříku • 1.  2003

Název zřizovatele Městys Hvězdlice

Součásti školy Školní jídelna

Přehled  hlavní  činnosti  školy
(podle zřizovací listiny)

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání,
její  činnost  se  řídí  z.č.  561/2004  Sb.,  ŠZ,  zejména  pak
ustanovením Části druhé a prováděcími předpisy.
Školní jídelna mateřské školy poskytuje školní stravování, její
činnosti se řídí z.č. 561/2004 Sb., ŠZ, zejména pak ust. § 119 a
prováděcími předpisy.

Součásti školy

součásti školy Kapacita
Mateřská škola 25 dětí
Zapsaných dětí na školní rok 2020 / 2021 25  +  1  dětí  s domácím

vzděláváním 
Školní  kuchyně  s doplňkovou  činností –  vaření  pro  cizí
strávníky

60 strávníků

Další údaje o škole

Druh školy S celodenním provozem
Počet tříd 1 třída
Provozní doba  6.15 – 15.45 hod

Organizace školního roku 2021 / 2022:

ANO – NE Termín: Provoz MŠ: 
Zahájení školního roku st 1. 9. 2021 ANO
Podzimní prázdniny po 27. 9. + út 28. 9. 2021 ANO
Vánoční prázdniny čt 23. 12. – ne 2. 1. 2021 NE

mailto:ms.hvezdlice@seznam.cz
http://www.mshvezdlice/
mailto:jidelna.hvezdlice@seznam.cz


Pololetní prázdniny pá 4. 2. 2022 ANO
Jarní prázdniny 7. 3. – 9. 3. 2022 ANO

10. 3. – 11. 3. 2022 NE ( nevařilo se ani pro CS)
Velikonoce pá 15. 4. – po 18. 4. 2022 NE (státní svátky)
Hlavní prázdniny pá 1. 7. 2022 – pá 15. 7. 2022 ANO

2.1 Personální podmínky

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
odborná kvalifika splňuje

kvalifikaci
nesplňuje
kvalifikaci

Soustavná příprava
na odbor. vzdělání

celkem

ředitelka mateřské školy 1 1
učitelka mateřské školy 1 1
celkem 2 2

Klady:
• Přijata vedoucí školního stravování
• Získání kvalifikované kuchařky k trvalému pracovnímu poměru
• Máme naplněnou třídu dětmi i s okolních vesnic
• Vyhovující délka provozu

Zápory:
• Opakované ukončení pracovní smlouvy vedoucí školního stravování – není místní, má nízké

finanční ohodnocení, nebyla spolehlivá a profesionální

Závěr:
• Opět vytvořit stálý, kvalitní, profesionální, spolupracující kolektiv školy
• Podařilo  se  nám získat  novou vedoucí  stravování,  kterou zapojíme i  jako kolegyni

učitelku, která bude hrazena ze státního rozpočtu na překrývání.

1.3  Materiálně-technické podmínky - 

Klady:
• Kvalitní, účelové vybavení školy nábytkem i učebními pomůckami
• Zakoupili jsme ze státního rozpočtu učební pomůcky v hodnotě 16 000 Kč na digitalizaci 

(viz tabulka finance)
• Úspěšně jsme ukončili projekt EU Šablony III. 
• Zakoupili jsme nový počítačový systém VIS pro školní stravování

Zápory:

• Školní zahrada začíná být zastaralá, nefunkční, málo podnětná
• V kuchyni narážíme na problém úspory energii a zachování teploty potravin 

Závěr:
• Provést malování celé budovy školy
• Pokusit se o modernizaci a úsporu energii ve školní kuchyně – modernější spotřebiče,

konvektomat, vypínání nepotřebných spotřebičů, zhášení světla apod.
• Nemáme žádné závady vyplývající z roční prověrky BOZP
• Z důvodu opotřebení herních prvků ve školní zahradě musíme počítat s jejich opravou

či nákupem nových pomůcek!



1.4 Finanční podmínky 

Rozpočtové prostředky od městyse:
• Školné se v MŠ nehradí.
• Městys poskytl na provoz 300 000,- Kč
• Úspěšně jsme ukončili projekt EU Šablony III. v celkové hodnotě 231 500 Kč.
• Dotace Digitalizace MŠ ze státního rozpočtu ve výši 16 000 Kč.

Závěr:
• Musíme šetřit, abychom nepřekročili rozpočet od zřizovatele
• Navázat na získávání financí z EU, MAS Rostěnice

2. PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ:
2.1 Přijímací řízení

Na  školní  rok  2022  /  2023  je  přijato  25  dětí  +  1  sdílené  místo,  s povolenou  vyjímkou  od
zřizovatele. Povinnou školní docházku ve školním roce 2022/ 2023 má 9 dětí.  Odklad školní
docházky není v letošním roce žádný. 
Zápis dětí do mateřské školy probíhal v běžném režimu (ne covidovém) 13. května 2022. 
Rodičovská  veřejnost  byla  informována:  na  webových  stránkách  školy,  hlášením  v místním
rozhlase, plakáty na vývěsce v městysu, dokumenty uloženými na dveřích budovy školy. 
Bylo jen 5 volných míst. Přihlásilo se 6 dětí – 4 děti byly přijaté na běžnou celodenní docházku, 2
děti na sdílené místo se střídáním v sudý a lichý týden, neboť jsou jejich maminky na mateřské
dovolené s dalším sourozencem a tudíž nutně nepotřebují každodenní docházku do MŠ. Ředitelka
postupovala  dle  zákona  č.561/2004  Sb.,  §34  odst.  3  a  odst.10  Školského  zákona,  který  tyto
možnosti umožňuje. 
Dne 2. 6. 2022 proběhl zápis pro ukrajinské děti. K docházce se nepřihlásilo žádné dítě.

2.2 Počty dětí ve škole
Věk dětí počet dětí

6 – 7 let       2 + 1
5 – 6 let 2
4 – 5 let 9

3 – 4 roky 10
2 – 3 roky 2

celkem     25 + 1

Děti přijaté ve školním roce  2021/2022
třída počet z toho chlapců z toho dívek Individuáln

í  domácí
vzdělávání

výjimk
a
z počtu

MŠ 25 + 1 12 13 Ano máme
Obec: 5
Nové Hvězdlice 19 10 + 1 9



Staré Hvězdlice 0
Uhřice 1 1
Chválkovice 2 2
Kozlany 1 1
Moravské Málkovice 1 1
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Odložená školní docházka

Třída Odklad školní docházky
2018 / 2019 0
2019 / 2020 3
2020 / 2021 2
2021 / 2022 3
2022/ 2023 0

2.3 Průměrná docházka dětí

třída Počet
zapsaných
dětí

průměr  za
1.pololetí

průměr za
2.pololetí

Průměr
celkem  za
školní rok

MŠ – 2012/2013 23 14 15 14,5
MŠ – 2013/2014 23 13 16 14,5
MŠ – 2014/2015 25 17 16 16,5
MŠ – 2015/2016 23 14 16 15,0
MŠ – 2016/2017 25 17 17 17
MŠ – 2017/2018 21 14 13 13,5
MŠ – 2018/2019 17+1 13 12 12,5
MŠ – 2019/2020 21 + 1 12 9 (COVID 19) 10,5
MŠ – 2020/2021 24 + 2 13,4 12 12,7
MŠ – 2021/2022 25 + 1 12 15 13,5

2.4  Školní vzdělávací program a výsledky vzdělávání

Koncepce, cíle, školní vzdělávací program 
Škola má vytvořený vlastní ŠVP „ Poznáváme svět “, který vychází z RVP PV.
Program je vypracovaný jako schematický integrovaný blok vzdělávání  dětí  předškolního věku,



který umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled
na svět a aktivní postoj k němu.
Pedagog  dětem vzdělávací  projekt  dotváří  konkrétní týdenní  nebo  denní  didaktickou  nabídkou
podle  jejich  individuality  a  věku  a  stanovuje  pedagogické  záměry,  přihlíží  k aktuálnímu  dění,
ročnímu období  a  podnětům dětí.  Dává možnost  zapracovat  do  programu projekty  pro  děti  se
speciálními vzdělávacími potřebami či pro děti mimořádně nadané.
ŠVP  umožňuje  pedagogům  pracovat  samostatně,  tvořivě  s uskutečňováním  jejich  nápadů  a
s uplatněním jejich odborné způsobilosti.
Je to dokument otevřený, který na základě evaluačních činností umožňuje dotvořit nebo přeměnit
výchovně vzdělávací proces.
Vzdělávací záměr – cíl ŠVP :
Rozvoj  osobnosti  dítěte,  její  individuality,  jejího  vzdělávacího  potenciálu  s celkovým  citovým
postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví,
k planetě Zemi, k historii a lidovým tradicím a zvykům, ale i k EU a evropskému společenství.
Rozvoj osobnosti s pozitivním vztahem k sobě i k druhým s všelidskými hodnotami pro generaci 3.
tisíciletí, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost všech lidí, soucítění a
solidarita  se  slabšími  a  ohroženými  jedinci,  péče  o  druhé  a  ohleduplnost  k jiným,  základy  pro
zdravý aktivní život a význam životního prostředí pro život člověka.

Hodnocení:
Klady:

• denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální
či aktuálně změněné potřeby

• při  vstupu  dítěte  do  mateřské  školy  je  uplatňován  individuálně  přizpůsobený  adaptační  režim
(příchody, délka pobytu, potřeba spánku)

• poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, které
mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu

• děti  mají  dostatek  času  i  prostoru  pro  spontánní  hru,  aby  ji  mohly  dokončit  nebo v ní  později
pokračovat

• veškeré  aktivity  jsou  organizovány  tak,  aby  děti  byly  podněcovány  k vlastní  aktivitě  a
experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem 

• jsou vytvořeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit
se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách

• je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost neúčastnit se
společných činností

• strava je dětem poskytována plnohodnotná a vyvážená 
• je  zachována  vhodná  skladba  jídelníčku,  dodržovány  technologické  postupy  přípravy  pokrmů a

nápojů, zajištěna dostatečná teplota vydávaného jídla
• je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne pobytu dítěte v mateřské škole
• mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné tříhodinové intervaly
• děti nikdo do jídla nenutí, ale snažíme se o položení základů zdravé výživy a životního stylu  
• denně  využíváme  možnosti  pobytu  venku,  vždy  s ohledem na  okamžitý  stav  ovzduší  či  jiných

přírodních překážek
• děti se podílí na výzdobě MŠ
• spolupracujeme s rodinou dítěte
• zintenzivnila se účast rodičů na logopedii, která byla narušena pandemií covid - 19
• vzdělávala děti na principu aktivní volby jednotlivého dítěte, praktikovanou ve skupinové nabídce

aktivit a činností,

• práci celé školy prezentovala na webu, na internetu, na veřejnosti i ve škole (kronika)

Závěr:
• Vlastní ŠVP „ Poznáváme svět “, NÁM VYHOVUJE, nebudeme jej měnit, jen ještě více

propracujeme evaluaci a hodnocení.



Zapojení školy do projektů a dotačních programů:   

• EU  – ŠABLONY III.  
• Projektový  den  ekologicky  zaměřený  „Pod  vodní  hladinou“  jsme  zorganizovali

v pátek 22. 4. 2022 s ekologickou společností IRIS Prostějov.
• Tím jsme splnili všechny podmínky pro realizaci projektu.
• Délka evropského projektu: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022… (231 500 Kč)
• Došlo k splnění všech podmínek (chůva, pomůcky, DVPP, Projektový den)

• PROJEKT PŘEŠKOLÁK + OŠD –   
• „KULIFERDA“ – pracovní sešity
• Individuální plán pro děti s OŠD (odkladem školní docházky)
• „KLOKANÍ KUFR“ – pomůcky k všestrannému rozvoji dítěte
• interaktivní počítačové programy

• Barevné kamínky: Září, Říjen, Listopad, Prosinec

• Leden, Březen, Květen; Les, Zvířátka na statku

• Školka hrou – EDULAB – Jaro, Léto, Podzim, Zima

• PROJEKTOVÉ DNY S     LEGO –   Malá technická universita - Stavitel  :  
• STAVÍME MOSTY – 11. 5. 2022
• STAVÍME VĚŽE – 19. 5. 2022

• DIGITALIZACE MŠ   – nákup pomůcek ze SR v hodnotě 16 000 Kč

• Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v     mateřské škole  
„KOUKAJÍ SE NÁS SPRÁVNĚ?“

• Zdravotnické zařízení Prima Vizus – vyšetření zraku dětí – 22. 9. 2021

• ZÁHONY PRO ŠKOLKY   – 
• Založením vlastních záhonů ve školce a péči o ně se děti mnohému učí o rostlinách,

přírodě, počasí a dalším praktickým dovednostem.
• Vyséváme semínka, sázíme přísady i do květináčů a truhlíků, pečujeme o ně a pak si

na dobré a zdravé zelenině pochutnáme, květinami si vyzdobíme třídu.
• Podařilo se nám vypěstovat jarní květiny s cibulky (tulipány, narcisky) i ze semínek

(afrikány). Zelenina nám vyrostla také (ředkvičky, hrášek). Do pěstitelských činností
se děti rády zapojují, sejí, plejí, zalévají i konzumují. 

• Podařilo se nám vysázet i bylinkový záhon, který využíváme při našem stravování
a při pitném režimu.

• SPOLUPRÁCE V     OBCI:  
• Zábavné a poučné stezky vesnicí
• Vítání občánků  
• Oslava výročí knihovny   a tím i historie MŠ Hvězdlice
• Výtvarné výstavy v knihovně
• Pejsci v knihovně – zábavný a relaxační pořad



• SPOLUPRÁCE S     MŠ Milonice   – výchovné pořady, výlety, sdílení

USPOŘÁDANÉ AKCE, AKTIVITY - ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:

ZÁŘÍ:
• 2. 9. od 15:30 hod – Rodičovská schůzka
• 10. 9. – depistáž logopedky
• 22.9. – Scening očí
• 22. 9. – 18-19:30 hod – online beseda s rodiči – „I naše dítě potřebuje hranice“

ŘÍJEN:
• 15. 10. – Vítání občánků v obci

LISTOPAD:
• 9. 11. – Fotografování dětí

PROSINEC :
• Mikulášská a vánoční nadílka pro děti

ÚNOR:
• Divadelní představení v MŠ – Krtek a rytíř – 16. 2.
• Karneval – 21. 2.
• Sokolíček Kyjov – zábavné centrum – 23. 2. 

BŘEZEN: 
• Zdravověda – 1. 3. 

DUBEN:
• Velikonoční cesta – výchovný pořad - 13. 4. (MŠ Milonice)
• Projektový den – Pod vodní hladinou – 22. 4. 
• Vítání občánků – 22. 4.

KVĚTEN:
• Fotograf – 5. 5. 
• Zápis nových dětí do MŠ – 13. 5.
• Projektový den – Stavění mostů – 11. 4. 
• Projektový den – Stavění mostů – 19. 4. 

ČERVEN:
• Zápis pro Ukrajinské děti – 2. 6.
• Výlet ZOO Hodonín – 9. 6. 
• Rozloučení s předškoláky – 22. 6. 
• Ukončení provozu 15. 7. 

2.5. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci

 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami

speciální  vzdělávací
potřeby

počet dětí forma  vzdělávání
(individuální  nebo
skupinová integrace)

individuální
vzdělávací plán

zdravotně postižené 0 --- ---
sociálně znevýhodněné 0 --- ---
mimořádně nadané 0 --- ---
logopedie 12 Individuálně Brno ---
Celkem 11 ---

Hodnocení: 
Rodiče dojíždí za logopedkou do ordinace, vše je ovlivněno pandemií.
Přesto je výslovnost, bohatá slovní zásoba, vyjadřování většiny dětí na velmi špatné úrovni!!!



Podmínky pro výchovu a vzdělávání

Podmínky pro výchovu a vzdělávání  dětí  se  zdravotním
postižením a zdravotním znevýhodněním

ano částečně ne

odstraňování  architektonické  bariéry  a  provedení  potřebné
změny úpravy interiéru školy a třídy
uplatňování principu diferenciace a individualizace výchovně
vzdělávacího procesu při organizaci činností
umožňování dítěti používat potřebné a dostupné kompenzační
pomůcky,  vhodné  učební  pomůcky  přizpůsobené  jeho
individuálním potřebám 
Individuální vzdělávací plány •
uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a
potřeby dítěte 

•

podporování nadání a talentu dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami vytvářením vhodné výchovné a vzdělávací nabídky

•

spolupráce s rodiči    •

spolupráce  s  ostatními  školami,  které  mají  zkušenosti  se
vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

•

spolupráci  s psychologem,  speciálním  pedagogem  -
etopedem, sociálním pracovníkem /SPC, poradny/

•

prolínání běžných tříd se speciální třídou •

Závěr:
Přetrvává již osvědčená spolupráce se ZŠ Brankovice, která provede depistáž a doporučí
individuální práci s dítětem. Podle potřeby navštěvují děti PPP Vyškov.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti mimořádně nadané na MŠ nemáme, 
ale pokud by bylo potřeba, vytvoříme pro ně potřebné podmínky a děti přijmeme.
(např.DVPP,nákup potřebných pomůcek, vytvoření indiv.plánů ve spolupráci se SPC) 

2.6.     Zájmové aktivity nad rámec ŠVP – LOGOPEDIE:

V letošním roce mohli rodiče tuto aktivitu využívat v MŠ, ale i přesto na střídačku
dojíždí do ordinace ve Vyškově.

• Na MŠ dojíždí odborný klinický logoped – Mgr. Lucie CHALUPOVÁ
• 1x za 14 dnů provádí individuální logopedická péče 
• Tato aktivita je hojně využívána rodiči

• Prevence sociálně patologických jevů   
V letošním školním roce jsme se zaměřili na:

• Oblast zdravého životního stylu:
• Vedení dětí ve vzdělávacích blocích ke zdravému životnímu stylu 



• Zařazování jídel zdravé výživy do jídelníčku 
• Screeningové vyšetření zraku u dětí přístrojem Plusoptix 
• Odborná individuální logopedická péče zaštítěná klinickým logopedem 

• Oblast společenskovědní:
• Pravidelné oslavy narozenin dětí
• Metodická práce s příběhy v MŠ 
• Včas umět a znát, je napořád" je název zcela nového projektu z dílny 
• Asociace Záchranný kruh
• koncerty a výchovné pořady pro děti ve spolupráci s okolními MŠ
• výstavy a výchovné pořady ve spolupráci s Knihovnou Hvězdlice

• Oblast přírodovědná:
• Pravidelný jarní a podzimní úklid zahrady 
• Pozorování měnící se okolní přírody v průběhu všech ročních období 
• Pravidelné vycházky do okolní přírody 
• Práce s přírodninami ve školce i v přírodě 
• Zimní krmení a celoroční pozorování ptáků a jiných živočichů na školní zahradě

• Oblast rodinné a občanské výchovy:
• Třídní schůzky pro rodiče 
• Společné akce s rodinou a veřejností při tradičních oslavách 
• Úzká spolupráce logopedky s rodiči 
• Pravidelná spolupráce speciálního pedagoga se ZŠ Brankovice s rodiči
• Aktivní spolupráce s domovem důchodců a složkami v obci

• Oblast sociálně – právní:
• Poradenská činnost v oblastech pedagogiky pro rodiče
• Úzká spolupráce s PPP, SPC Vyškov, OSPOD Vyškov

Závěr:
• Škola řešila ve spolupráci a Policií ČR a OSPOD Vyškov obvinění ze sexuálního

zneužívání  dětí  vlastním  otcem.  Zatím  je  jednání  v řešení,  ale  nepředpokládáme
sdělení výsledků jednání.

• Škola konkrétní patologické jevy neřešila, ale zabývá se některými náznaky, které
by  v dalším  věkovém  období  mohly  přerůst  do  šikany,  vandalizmu,  násilného
chování. Škola se svým ŠVP snaží dětem umožnit výběr aktivit tak, aby byl vytvořen
základ  pozitivní  seberealizace,  zažívání  pocitu  úspěchu  a  uplatnění  v dětském
kolektivu, spolupracuje s odborníky a radí se s rodiči.

• Prevence rizik a školní úrazy  
Počet úrazů

Počet záznamů v knize úrazů 3 – drobné
Počet odeslaných záznamů o úrazech 1 

Vyhodnocení úrazů

Místo úrazu Počet úrazů
Během pobytu v MŠ:
Při pobytu ve třídě 1
Při pobytu venku (školní zahrada, vycházka) 2
Během pobytu mimo MŠ:
Výlety a exkurze ---
Škola v přírodě, plavání ---



 
Prevence rizik

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala
Každodenní poučování dětí (vycházka u silnice, hry na pískovišti, nebezpečí průlezek), ale
také  sledování  chování  dětí  ve  třídě  (agresivita  dítěte,  neobratnost  dítěte,  nepozornost
dítěte); 
při  náročnějších  akcích  vždy  znovu  poučíme  (výlety)  a  zajišťujeme  dostatečný  počet
pedagogických pracovníků.  Zápis provádíme do třídní knihy, situaci rozebereme s dětmi,
informujeme rodiče, snažíme se vyvodit důsledky a i drobnějším úrazům předcházet.

Závěr: 
Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí je významnou prioritou práce školy.
Zaměřujeme se na prevenci úrazů, máme vytipovaná místa a činnosti, kdy je ohrožení 
dětí největší, a tomu přizpůsobujeme organizační a výchovná opatření.
Všichni zaměstnanci školy se pravidelně účastní školení BOZP. Problematika úrazů a 
poučování dětí byla projednána v novém školním roce na pedagogické radě, učitelé mají za 
úkol provádět pravidelné zápisy o poučování dětí do třídní knihy.
BOZP je svěřena odborné firmě vedené manželi Romaněnkovými. 
Požární ochranu a dokumentaci nově provádí odborník p. Radek Srb.
Hasko Vyškov nám zajišťuje údržbu hasicích přístrojů. 

3. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S     RODIČI, VLIV DALŠÍCH OSOB NA     
VZDĚLÁVÁNÍ

3.1 Spolupráce s rodiči 
Hodnocení 
Klady:

• Pravidelné rodičovské schůzky
• Dostatečná informovanost rodičů ze strany školy
• Pro rodiče, veřejnost a další organizace pořádáme mnoho akcí, 

které se setkávají s kladnou odezvou (vzdělávání, stezky, výstavy, besídky)

Závěr: 
• nadále pokračovat v partnerské spolupráci mezi školami (Milonice, Brankovice)
• pokračovat ve spolupráci z MAS Rostěnice 
• akce a aktivity školy prezentovat  na nástěnkách školy, v kronice školy a ve sdělovacích

prostředcích, v místním časopise, na webu školy

3.2 Spolupráce s     jinými organizacemi     
Při realizaci ŠVP spolupracujeme s těmito organizacemi:

• Městys Hvězdlice
• MAS Rostěnice 
• Hasiči Hvězdlice
• Mateřská škola Milonice
• ZŠ a MŠ Brankovice
• Divadla a vzdělávací agentury 

Závěr autoevaluace



• Pokračovat ve spolupráci s výše uvedenými organizacemi 

4. ŘÍZENÍ ŠKOLY, KVALITA PERSONÁLNÍ PRÁCE, KVALITA DALŠÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ:

4.1 Kvalita řízení a plánování     
Klady:

• Ředitelka školy splňuje požadavky pro výkon funkce
• Splněny předpoklady pro kvalifikovanou pedagogickou pracovnici
• Vzdělávací nabídka školy odpovídá podmínkám zařazení do sítě škol
• Dobře popsaný a realizovaný systém vlastního hodnocení
• Srozumitelně stanovené záměry a priority dalšího rozvoje školy
• Dobrá kvalita předškolního vzdělávání
• Fungující informační systém
• Promyšleně nastavené dalšího vzdělávání
• Aktualizované webové stránky školy
• Fungující datové schránky školy, elektronický podpis, připojení na ČŠI (úrazy)
• Fungující internetové bankovnictví
• Týmová práce celého kolektivu

• Hospitační a kontrolní činnost    
•

4.2.1.  Podle daného harmonogramu jsou prováděny pravidelné revize –
           viz Roční prověrka BOZP – Romaněnkovi – bez závad

4.2.2. Přehled kontrol:
 
Druh kontroly: Dne:
Zdravotní ústav Ostrava – Brno (odběry vody)              02. 05. 2022

 Finanční kontrola městyse Hvězdlice 03. 11. 2021

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství 13. 07. 2022

4.2.3. Hospitační činnost pedagogických pracovníků
Hospitační činnost je prováděna podle plánu kontrolní a hospitační činnosti.
Hospitační činnost provádí ředitelka školy. Dochází k vzájemné hospitaci.
Hospitační činnost je pravidelná, provádíme hospitační rozbor, 
vede písemné záznamy o hospitacích, pedagogové provádí ústně vlastní hodnocení práce.
Provádíme souhrnné hodnocení ŠVP, podmínek i průběhu vzdělávání.

Závěr:
• Sledovat a používat osvědčené i moderní metody práce
• Zapojit se do projektů – MAP VYŠKOVSKO; 

4.2.4. Kontrola provozních zaměstnanců     
Prováděna každý měsíc s jiným zaměřením:
Připravenost na zahájení školního roku (úklid všech prostor)
Nakládání s prádlem
Vedení skladů



Nepřítomnost na pracovišti
Používání OOPP
Úklid venkovních prostor areálu MŠ (vstup, školní zahrada)
Výpomoc pedagogickým pracovnicím
Chování k dětem, rodičům a veřejnosti
Klady:

• Dodržují pracovní dobu
• Plní úkoly dané pracovní náplní 
• Snaha o čisté, kultivované, estetické prostředí třídy, zahrady i vstupu do MŠ
• Spolupodílí se na poskytování plnohodnotné a vyvážené stravy
• Vyhýbají se negativním slovním komentářům, děti chválí
• Spolupracují s ředitelkou školy
• Spolupracují s učitelkou
• Chrání soukromí dětí a zachovávají mlčenlivost
• Zapojují se do náročnějších akcí pořádaných pro děti 

 Závěr: 
• Nadále se věnovat obohacování jídelníčku o nové recepty a pokrmy
• Vést zaměstnance k iniciativě při aktivitách věnovaných rodičům, veřejnosti
• Apelovat na zvýšení financí na mzdy a nenárokové složky platu ze strany státu

• Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

4.3.1 Výchozí stav
Pojmenování výchozího stavu
Ředitelka – kvalifikovaná 
Učitelka – kvalifikovaná

4.3.2 Studium ke splnění odborných předpokladů
Druh studia Pracovník
Studium pro ředitele škol  Hrubá Jana (10/2012 – 3/2013)

4.3.3 Studium ke splnění dalších odborných předpokladů   
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ –
Kuchyně:

• vstupní školení BOZP a PO –ved.stravování + kuchařka – školitel – ředitelka
• hygienické minimum -–ved.stravování + kuchařka 

Pedagogické pracovnice:                                                                                   
Název vzdělávací akce – účastník: Hrubá Jana, ředitelka Datum 

• Čtení s nečtenáři
• I naše děti potřebují hranice  (beseda i s rodiči) 
• Diskuzní setkání ředitelů
• Seminář polytechnické gramotnosti pro pedagogy 
• Logopedická prevence prostřednictvím hudební výchovy
• Legislativa a zákony
• Právní předpisy a financování ŠJ

• Úvodní setkání MAP Vyškovsko
• Komunikace rodina a škola
• Jak na rozvoj digitální kompetence
• Aktualizace ŠVP, tak trochu jinak 
• Minimální preventivní program 
• Souhrn hygienických požadavků ŠJ

15. a 16. 9. 2021
22. 9. 2021 
25. 10. 2021
23. 11. 2021
30. 11. 2021
6. 1. 2022 
15. 2. 2022
17. 2. 2022
22. 2. 2022
22. 2. 2022
2. 3. 2022
23. 3. 2022
20. 4. 2022
19. 4. 2022



• Přijímání a začlenění žáků cizinců
• 1.Kolokvium 

27. 4. 2022

Název vzdělávací akce – účastník: Lenka Půčková. učitelka Datum 

• Jak na logopedii v MŠ

• I naše děti potřebují hranice (beseda i s rodiči)
• Respirační choroby

• Komunikace rodina a škola

• Výtvarný projev předškolního dítěte

• Digitalizace mateřinek

• Vzrůstající agresivita předškolních dětí

14. 9. – 25. 11. 2021 
22. 9. 2021
11. 10. 2021
22. 2. 2022
23. 2. 2022
21. 4. 2022
25. 4. 2022

Závěr:
• na vzdělávání všech zaměstnanců byla poskytnuta částka 7 774 Kč.
• Díky  zapojení  do  MAS  Rostěnice  a  jejich  bezplatných  aktivit  jsme  mohli  zrealizovat

programy školení, akce, na které jinak nemáme v rozpočtu finance. 

4.3.5 Samostudium + studijní volno:

Jméno: Počet
vybraných dnů

Samostudium

Hrubá Jana 0 Kniha – J. Březinová –„Já už nemůžu, paní učitelko“ 
Půčková Lenka 0 Kniha – J. Halda – „Maličkosti“ 

• ICT – standard a plán
Školní rok:      2021 / 2022 Zpracovatel:  Jana Hrubá

 

Komentář ředitele školy:

Z důvodu ukončení dlouhodobému pracovního poměru vedoucí stravování došlo k 31. 07. 2021 
k ukončení smlouvy ve stravovacím programu firmy Barda. Zakoupili jsme VIS.
Je možné používat oba programy. Využíváme internetové bankovnictví.
V nákupech ITC došlo ke změně, ze státního rozpočtu jsme získali 16 000 Kč, které jsme využili 
(viz tabulka výše u financí).

Závěr:
• Máme  plně  obsazenou  školu, kterou  povoluje  kapacita.  Zákonní  zástupci  využívají

celodenní docházku, adaptační docházku i individuální domácí vzdělávání.

Funguje spolupráce mezi rodinou a školou.

• Pracujeme jako spolupracující,  provázaný tým. Máme  kvalitní  vedení,  pedagogickou
pracovnici, školnici, kuchařku z blízkého okolí. Na rok jsme získali vedoucí stravování, za
kterou jim máme náhradu, která nám vypomůže jako učitelka při výchovně vzdělávací práci
s dětmi. 
 

• Úspěšně jsme se zapojili do evropských i státních projektu.
Ukončili jsme evropský projekt Šablon III. (1.9.2020-31.8.2022) s rozpočtem 231 500 Kč.

            Ze státního rozpočtu jsme získali na digitalizaci MŠ částku 16 000 Kč.



• Využíváme projektů akční skupiny MAP VYŠKOVSKO se sídlem v Rostěnicích, která
zajišťuje bezplatné vzdělávání pedagogických pracovníků a vzdělávací akce pro děti.

• Podařilo se nám navázat spolupráci se zřizovatelem, místní knihovnou, okolními školami,
která byla narušena pandemií. 

• Ve ŠVP - TVP se budeme mimo jiné věnovat těmto oblastem:
• Zdravá výživa a správný životní styl
• Rozvoj dovedností předcházející čtení, psaní, počítání
• Logopedická prevence
• Ekologie 
• Seznámení a rozvoj technických dovedností

• Ve spolupráci se zřizovatele usilujeme o celkovou rekonstrukci – obnovu školní zahrady.

Dne:   30. 9. 2022                                             Zpracovala: Jana Hrubá

Výroční zpráva školy byla projednána pedagogickou radou dne 10. 10. 2021


