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1. Údaje o škole 

 
1.1 Charakteristika Školské právnické osoby Církevní mateřská škola „U sv. Josefa“ 

 

 Škola zahájila svůj provoz v září 1993, kdy byla otevřena jedna třída. Od září 1996 má 2 třídy. Od 

01. 09. 2010 jsme otevřeli 3. třídu, celková kapacita je 75 dětí.  

 Zřizovatelem je Česká provincie Kongregace Školských sester de Notre Dame.  

 Budova MŠ se nachází v objektu domu kongregace, její součástí je také zahrada vybavená pískovišti, 

klouzačkou, průlezkami a jinými herními prvky. 

 CMŠ je koncipována jako věkově heterogenní mateřská škola pro děti ve věku od 3 do 6 let.  

 V letošním roce s námi pokračovaly 4 děti s odkladem školní docházky. V příštím roce s námi 

pokračuje 9 dětí s odkladem školní docházky.   

  

Stravování zajišťuje nadále Školní jídelna v Rudolfovské ulici a do MŠ je jídlo dopravováno. Dovoz 

stravy smluvně zajišťuje Česká maltézská pomoc. Veškeré prádlo je práno v prádelně domu zřizovatele. 

Provoz školy je celodenní, od pondělí do pátku od 6.30 do16.30 hod. 

 

 

1.2 Opravy a úpravy v MŠ 

 

  O prázdninách 2012 byla kompletně vymalována třída Sluníčka a provedeny nutné drobnější opravy 

a údržba. 

 

 

1.3 Výchovné působení 

 

 Vzdělávání a výchova dětí vychází z Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání, 

který je konkretizován v Koncepci školy, Školním vzdělávacím programu a v třídních programech. Téma 

letošního roku je „Aby malé bylo velké aneb jako z vody rosteme…“. Integrované tématické bloky byly 

vybírány tak, aby přirozeně navazovaly na události kalendářního roku, zahrnuly hlavní křesťanské svátky, a 

zároveň byl ponechán prostor pro krátkodobější témata podle zájmů dětí, situace v CMŠ a jejím okolí a 

podle událostí ze života dětí. 

  S dětmi jsme si všímaly krás přírody, zkoumaly jsme všemi smysly některá specifická přírodní 

prostředí, která nás obklopují, vznikla spousta společných děl. Byl dán také velký prostor individuálnímu 

rozvoji dětí. Snažily jsme se předávat dětem křesťanské hodnoty, nechaly jsme se inspirovat křesťanskou 

metodikou „Aby malé bylo velké“ (Celistvá na smysl zaměřená pedagogika Franze Ketta).  Slavili jsme 

společně narozeniny, učili jsme se žít spolu. Ve všech 3 třídách MŠ chováme živá zvířátka, pěstujeme 

rostliny. 

 

Průměrná docházka: 

Ovečky: 19 dětí  Broučci:  18 dětí Sluníčka: 18 dětí  

 

 

1. 4 Kulturní a jiné akce během 1. pololetí školního roku 2011-2012:  

 

Letos se všecky tři třídy opakovaně vydávaly na různé vycházky do přírody za město, na „hudební 

hřiště“, na prolézačky u Malého jezu a ve Stromovce i na různé návštěvy. Kam se mimo jiné 

podívaly? 

Sluníčka: k Vrbenským rybníkům, do lesa na Máj, na Dobrou Vodu, do ZOO Ohrada v Hluboké nad 

Vltavou  

Broučci: do lesa v Hrdějovicích, do lesa a na zvířata na Dobrou Vodu, k Vrbenským rybníkům, na návštěvu 

k paní učitelce Blance a k paní asistentce Vandě, na chalupu ke Šperlingům - rodičům jednoho z dětí, do 

Petříkova na dančí farmu 

Ovečky: do lesa na Borek, do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou – setkání s živými zvířátky – želvou, 

hadem a fretkou (na podzim a na jaře) 



 

 

Kulturní, sportovní a ekologické akce pro děti: 

 

 16. 9. divadlo Viktora Pirošuka – „O Jankovi“, „Jak se víly napravily“ 

 7. 10. divadlo „Krtek a jeho kamarádi“ – divadélko Kašpárek 

 17. 10. hasiči na zahrádce MŠ 

 31. 10. divadlo „Vodník Loužička“ – divadélko Kašpárek 

 1. a 2. 11. návštěva hřbitova (všechny třídy) 

 28. 11. a 13. 12. povídání o hvězdě – o. Cyril Havel 

 5. 12. návštěva sv. Mikuláše a 3 andělů 

 14. 12. vánoční vystoupení žáků ZŠ J. Š. Baara pro předškoláky   

 20. 12. vánoční program dětí naší MŠ pro sestry de Notre Dame v Kardašově Řečici 

 21. 12. nadílka v MŠ 

 22. 12. děti přály k Vánocům – biskupství, Knihkupectví Beseda a hračky Malý princ 

 20. 2. divadlo Víti Marčíka ml.   

 24. 2. mše sv. pro děti v naší kapli   

 8. 3. do naší MŠ přijeli zaměstnanci ZOO Dvorec u Borovan se třemi papoušky Ara 

 20., 22. a 29. března – katecheze otce Cyrila 

 23. 3. divadlo Kos – „Princezna je hloupá Madla“ 

 26. 4. divadlo O statečném Mikešovi   

 9. 5. výlet na zámek Kratochvíle – didaktická pohádka „Princ Bajaja a princezna“ 

 13. 6. návštěva planetária   

 14. 6. pohádka o jezinkách – divadlo Drum bun 

 21. 6. návštěva sestry Katariny Pavelové z Afriky - Togo 

 22. 6. rozloučení s předškoláky v kapli 

 25. 6. pohádka „Průzkumníci v Austrálii“ - divadlo Letadlo 

 25. 6. tradiční rozlučkový táborák na zahradě MŠ – pro děti a rodiče 

 

Akce pro předškoláky: 

 

Návštěvy v Alšově jihočeské galerii spojené s konkrétní výstavou a výtvarným tvořením: 

 

 5. a 6. 10. výstava obrazů a skic malíře Zdeňka Buriana   

 15. a 16. 11.  „Můj otisk“  

 24. 2. a 28. 2.  „Z okna ven“ 

 30. 5. a 31. 5.  „Zvíře v obraze“ 

 

Programy ekologických center Cassiopeia a Šípek: 

 

 27.9.   „Křižák a jeho kamarádi“ – ekocentrum Šípek 

 13.10.   „Bylinkové království“ – ekocentrum Šípek 

 27. 2. a 28. 2. „Jak Krtek ke kalhotkám přišel“ – ekocentrum Šípek 

 5. 3. „Sýkorka modřinka“ – CEGV Cassiopeia 

 26. 3. a 27. 3.  „Jak vzniká chléb“ - ekocentrum Šípek 

 30. 4.   „Žížala Julie“ – CEGV Cassiopeia 

 25. 5.  „Žabka Rozárka“ – CEGV Cassiopeia 

 

  Kurz bruslení – čtvrtky (leden a únor) na Zimním stadionu Budvar aréna 

Kurz plavání – úterky (květen a červen) v rehabilitačním bazéně v Arpidě 

 

 

 



Akce pro děti a rodiče: 

 

- 19. 10. setkání rodičů s Eliškou Ludvíkovou – informace k výuce flétny 

- 22. 10. výroba draků v MŠ – s Jožkou Smutným (sobota) 

- 13. 11. přednáška paní Jiřiny Prekop pro ženy:  „Mezi námi děvčaty“ s následnou diskuzí 

 

- 10. 12. vánoční besídka  

 ve spolupráci s rodiči a různými dalšími spolupracovníky: Živý betlém na zahradě a na nádvoří MŠ;  

 ve vnitřních prostorách MŠ: tvořivé dílny, jarmark na misie   

 

- 30. 3. velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi (ve spolupráci s KRC Petrklíč) – pletení pomlázek, barvení 

vajíček 

 

- Besídky pro maminky:   

3. 5. besídka pro maminky ve třídě Oveček 

22. 5. besídka pro maminky ve třídě Broučci 

24. 5. besídka pro maminky ve třídě Sluníčka 

 

- Setkání pro ženy v rámci Projektu „Místa v srdci ženy“ (ve spolupráci s KRC Petrklíč):  

 3. 3. s přednáškou Stanislawa Gory (Praha) 

 9. 6. s přednáškou Evy Jelínkové (Praha) 

 

- 14. 6. infosetkání pro nové rodiče 

- 25. 6. táborák na rozloučení s předškoláky a školním rokem 

 

 

Prázdninový provoz: 2. 7. – 13. 7. 2012 

 

Vyšetření očí dětí (screening) proběhlo v naší MŠ 16. 4. 2012. Screening provedlo sdružení Lions Eye - 

Tyflokabinet České Budějovice, ops. 

 

 

Odborná praxe: 

 

Informačního setkání o průběhu praxe na PF JČU se účastnily s. Vlasta a s. Zdeňka 27. 9. 2011. 

 

Letos v MŠ (ve třídě Sluníčka) vykonaly svou odbornou praxi 2 praktikantky 3. ročníku oboru Předškolní 

pedagogika na PF JČU:  Miroslava Dolanská a Eva Holubářová a další 3 praktikantky téhož oboru z nižších 

ročníků.  

 

 

Akce pro pedagogický sbor: 

 

- posezení se zaměstnanci před Vánoci 21.12. 

- oslavy narozenin zaměstnanců – Eva Čejková 

- pravidelné pedagogické rady   

 

 

2. Údaje o hospodaření školy 

 
  Závěrka roku 2011 (rozvaha, výsledovka) jsou součástí této výroční zprávy v příloze. 
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3. Zaměstnanci školy 

 

Provoz školy byl ve sledovaném období zajišťován čtrnáctičlenným kolektivem: 

 

3.1 Pedagog. pracovníci: 

   

 Kateřina Čaplová, DiS (ředitelka) 

 Marie Maloušková, Mgr. (zástupkyně ředitelky) 

 Ivana Ježová, DiS (učitelka) 

 Ludmila Ehrlichová, Mgr. (učitelka) 

 Blanka Klimešová (učitelka) 

Růžena Havlíčková (učitelka) 

Zdeňka Maňáková, Mgr. (učitelka) 

 Eva Míčková, Mgr. (učitelka + asistent pedagoga ve třídě Ovečky) do 14. 5. 2012 

 Miroslava Dolanská (učitelka ve třídě Ovečky) od 21. 5. 2012 

 Vanda Hoffmanová (asistent pedagoga) 

   

 

Pedagogičtí pracovníci mají splněnou pedagogickou kvalifikaci. 

 

3.2 Provozní zaměstnanci: 4 (přepočtený počet: 3,0) 

 Eva Čejková 

 Miluše Štědrá 

 Anna Nevšímalová 

 Markéta Kubáková, Mgr. 

 

Na činnosti školy se podílela také externí spolupracovnice paní Eliška Ludvíková (absolventka 

konzervatoře) – výuka hry na zobcovou flétnu, a paní Jaroslava Krčková – dramatický kroužek. 

 

 

3.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 

 Učitelky se zúčastnily několika seminářů, které pořádaly různé organizace, např. Tandem, 

Školský servis Písek, Společnost pro Celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, 

Krajský úřad, Montessorri centrum Pomněnka apod. 

 Ve sledovaném období se ředitelka školy zúčastňovala akcí pořádaných Ministerstvem školství, 

Arcibiskupstvím pražským a Školskou sekcí České biskupské konference zaměřené na aktuální 

otázky legislativy, organizace a řízení církevních škol. 

 

 13. 10. tvorba IVP (Míčková) 

 18. 10. Mrkvičková konference (Maloušková)  

 28. – 30. 10. Náboženská výchova v Montessori pedagogice (Maloušková) 

 24. – 25. 11. setkání ředitelů církevních škol na Vranově u Brna (Čaplová) 

 14. 12. seminář „Tajemství a symbolika pohádek s PhDr. Markem Hermanem“ (HYL s.r.o.), 

(Čaplová, Míčková) 

 během listopadu: e-learning v oblasti timemanagementu a komunikace (Čaplová, Maloušková) 

 23. 2.  porada ředitelů církevních škol (Čaplová) 

 12. 3. seminář o efektivní komunikaci s rodiči dětí, práce s námitkou,…- manželé Čivišovi  

(Čaplová, Maloušková, Maňáková, Ehrlichová, Klimešová, Ježová) 

 13. – 15. 4. seminář „Tancujeme a muzicírujeme s dětmi“ v Písku (Maňáková, Maloušková, 

Míčková, Ehrlichová) 

 tvorba mýdla (Ježová) 

 hospitační činnost ředitelky MŠ (Čaplová) 

 

 



Návštěvy  

 

21. 6. 2012 sestra Katarina Pavelová z Afriky – Togo 

 
 

3.4 Zařazování dětí 

 

 Zařazování dětí probíhalo v uvedeném školním roce na základě zápisu.  

 

Integrace – máme 2 integrované děti (třída Ovečky, Broučci) 

 
3.5 Spolupráce s jinými organizacemi 

 

 zřizovatel MŠ - Česká provincie Kongregace Školských sester de Notre Dame. 

 Školní jídelna Rudolfovská 

 Česká maltézská pomoc 

 Pedagogická fakulta JČU – obor Předškolní pedagogika 

 PPP, SPC, odborníci v oboru pediatrie, dětská psychologie a psychiatrie 

 CMŠ Lipenská, CZŠ Rudolfovská, ZŠ Baarova 

 CEGV Cassiopeia, Ekocentrum Šípek 

 Děkanství u sv. Mikuláše, Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku 

Franze Ketta 

 Rádio Proglas – studio Jan Neumann 

 Diecézní centrum pro rodinu,  

 Křesťanské rodinné centrum Petrklíč 

 Montessorri centrum Pomněnka 

 

 

3.6 Kontroly: 

 Ve sledovaném období proběhla kontrola VZP (30. 8. 2011) 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích          Kateřina Čaplová, DiS  

29. 6. 2012         ředitelka školy  

   

 

 


