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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 1. 9. 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, 

skluzavkou, 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 pokračovalo 6 dětí s odkladem školní docházky. Ve školním roce 2015-16 se budou 

v MŠ vzdělávat 4 děti 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 

  

             Na jaře 2015 byl ve spolupráci s rodiči dětí opraven domek na hračky na zahradě MŠ. Dále se rodiče podíleli na 

úpravě záhonů a vydláždění cesty okolo pískoviště. 

  

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 bylo 

„Návštěva v království VZDUCHU, VODY, PŮDY a SLUNCE“.  Budeme v něm pokračovat i příští školní rok.

Integrované tematické 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 opět inspirovat křesťanskou metodikou „Aby malé bylo velké“ 

(Celistvá na smysl zaměřená pedagogika Franze Ketta).  Slavili jsme společně narozeniny, učili jsme se žít spolu. Ve 

třídách MŠ chováme živá zvířátka, pěstujeme rostliny. 

 

Průměrná docházka:     Ovečky: 18 dětí          Broučci:  18  dětí       Sluníčka:  18 dětí 
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1. 4 Kulturní a jiné akce během školního roku 2014-15: 

  

Kulturní akce pro celé třídy: 

 11. 9. nás navštívilo divadýlko Viktora Pirošuka 

 Děti ze tříd Sluníčka( ) a Broučci (14. 10.) jely na výlov ryb  

 V období památky všech věrných zemřelých navštívily všechny třídy hřbitov  

 5. 11. k nám přijeli sokolníci a ukázali nám práci se cvičenými dravci 

 V adventní době proběhla setkání dětí z jednotlivých tříd s otcem Cyrilem s adventní tématikou  

(2 x v každé třídě) 

 5.12. jsme oslavili svátek sv. Mikuláše 

  děti ze třídy Broučci nacvičily vánoční představení, které zahrály v MŠ ostatním třídám a 7. 1. také sestrám  

v Kardašově Řečici 

 10. 2. byl v naší školce karneval 

 12. 2. nás navštívila ZOO Dvorec u Borovan s pásovcem a hutuou kongou 

 27. 2. jsme shlédli pohádku „O perníkové chaloupce“ v podání Divadýlka LUK  

 13. 3. zažily děti netradiční koncert „Zelená, modrá…“ 

 V 2. pol. března nabídl otec Cyril dětem 2 setkání s předvelikonoční tematikou 

 24. 3. byla u nás v kapli mše pro děti 

 18. 5. zahrály děti ze třídy Broučci ostatním třídám a sestrám pohádku „O dvanácti měsíčkách“ 

 1. 6. jsme shlédli pohádku „Medvíďata“ v podání divadýlka LUK  

 24. 6. proběhlo v naší kapli rozloučení s předškoláky a současně na zahradě MŠ tradiční táborák se soutěžemi  

pro děti, které opět zajišťovali skauti z 20. oddílu „Gingo“ 

 

 

 

Výjezdy do přírody: 

Během celého školního roku pořádaly jednotlivé třídy pravidelné kratší a delší „výlety“ do města (různé 

části, zajímavosti, nábřeží, hřiště…) nebo do přírody – nejčastěji do lesa (na Máji, na Borku, na Dobré Vodě), 

k Vrbenským rybníkům (např. výlov, pozorování fauny a flory,…). 
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Akce pro předškoláky: 

 6. a 10. 10. navštívili Alšovu jihočeskou galerii ve Wortnerově domě (dále AJG) s programem: „Poutnice kráčí 

dál…“ 

 18. a 19. 11.: „Na střeše světa“ (tibetské umění) 

 1. a 4. 12.: „O Betlémském dárku“  

 24. 2. a 5. 3.: „Královská maska“ 

 7. 5. a 13. 5.: „O zakleté zemi“ 

 2. a 4. 6.: „Výtvarná animace příběhu Erica Carleho“ 

 

 Během ledna u nás realizovala CEGV Cassiopeia třídílný program „Jsme kamarádi“ 

  Od 21. 1. proběhlo 6 lekcí bruslení na Zimním stadionu pod vedením  lektorů bruslení 

 

Akce pro rodiče a pro veřejnost: 

 Předvánoční besídka 13. 12. měla tento program: 

- dílničky na třídách (vedly je převážně maminky);  

- jarmark pro misie a přinášení dárků pro děti v Africe – za výtěžek z jarmarku jsme zaslali 2 velké balíky věcí do 

MŠ ve státě Togo v Africe, s kterou spolupracujeme již několikátý rok 

- světelný průvod do kostela Svaté Rodiny s programem o sv. Lucii (otec Cyril) 

 Zápis dětí na nový školní rok proběhl 30. 1. 2015 

 Brigáda s rodiči na zahradě MŠ se konala ve dnech: 30. 4. – 1. 5. 2015 

 Besídka pro maminky: třída Sluníčka: 6. 5., třída Ovečky: 13. 5., třída Broučci: 14. 5. 

 24. 6. proběhlo v naší kapli rozloučení s předškoláky za přítomnosti jejich rodičů 

 Táborák na zahradě MŠ:  24. 6.  

--- 

 Další setkání pro ženy z cyklu Místa v srdci ženy s tématem: 

1) 2. - 3. 8. téma: „Milosrdenství ve vztazích“ - přednášející: Jaroslav Lorman (Kaliště u Č. Krumlova) 

2) 22. 11. téma:  „Odpusť nám naše viny“ – Vlastimil Kadlec, OMI 

3) 31. 1. téma: Tváří v tvář utrpení - Josef Prokeš  

4) 14. 3. téma: Krize otcovství – Vojtěch Kodet, OCarm. 

5) 30. 5. téma: „Chcete-li kráčet po vodě, musíte vystoupit z lodi“ - Serafim Smejkal, OCarm. 
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Prázdninový provoz:  1. – 10. 7. 2015 

  

Vyšetření očí dětí (screening) proběhlo v naší MŠ 13. 1. 2015. 

Screening provedlo sdružení Lions Eye - Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s 

  

Akce pro pedagogický sbor: 

- pravidelné pedagogické rady a porady 

- předvánoční posezení se zaměstnanci školy 

- rozloučení se zaměstnanci školy před prázdninami 

 

 

2. Údaje o hospodaření školy 

  

Závěrka roku 2014 (rozvaha, výsledovka) je součástí této výroční zprávy v příloze. 

 

 

3. Zaměstnanci školy 

  

Provoz školy byl ve sledovaném období zajišťován čtrnáctičlenným kolektivem: 

  

3.1 Pedagog. pracovníci: 

  

Kateřina Čaplová, DiS (ředitelka) – s. M. Vlasta 

Marie Maloušková, Mgr. (zástupkyně ředitelky) – s. M. Invencie 

Ludmila Ehrlichová, Mgr. (učitelka) do 30. 1. 2015 

Helena Pokorná, Mgr. (učitelka) od 1. 2. 2015 

Blanka Klimešová (učitelka) 

Zdeňka Maňáková, Mgr. (učitelka)- s. M. Zdeňka 

 Štěpánka Hovorková, Bc. (učitelka) 

Magdaléna Karasová, Bc. (učitelka) 

Lenka Jarošová (učitelka) 

Lucie Kubová, Bc. a Eva Míčková, Mgr. (učitelky – tento rok tvořily a zpracovávaly diagnostiku dětí) 

 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tyflokabinet-cb.cz%2Flionseye.htm&ei=Pkn9T57ID9OQ4gTf9cnnBg&usg=AFQjCNFHHxePjCxKJCXJ7FUel-5s-hp_ow&sig2=yLxQVE3V_jmi6u5G3a8yww
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Pedagogičtí pracovníci buď mají splněnou pedagogickou kvalifikaci anebo si ji doplňují. 

  

3.2 Asistent pedagoga 

 

Marie Krejcarová, Bc. – s. M. Damiána 

  

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

  

            Markéta Kubáková, Mgr. 

            Miluše Štědrá 

            Anna Nevšímalová – s. M. Nikodéma 

            Irena Cardoso  

 

3.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

  

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

pro Celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta (zkráceně: Pedagogika Franze Ketta), Pedagogická 

fakulta, obor Předškolní pedagogika, CEGV Cassiopeia 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. 

  

Kdy Co Kdo to pořádal Kdo se účastnil 

25. – 26. 8. „Země, co uneseš?“ Eva Muroňová (Pedagogika 
Franze Ketta) - ČB 

všechny pedagogické 
pracovnice 

27. 9. „Jak se dělá pěkný den“? Pedagogika Franze Ketta, 
Slavkov u Brna 

Čaplová 
Maloušková 

7 dní Tvorba TVP  PF JČU Klimešová, Maloušková 

15. 10.  Hygienické minimum Nerudova Štědrá 

17. 10.  Vzdělávací koncepce Pegogiky Franze 
Ketta 

PF JČU - Eva Muroňová 
(Pedagogika Franze Ketta) 

Jarošová, Maňáková 

25. 10. Tvorba TVP pomocí příběhů PF JČU (Mgr. Hana 
Švejdová) 

Hovorková 

12. – 14. 11. Setkání ředitelů církevních škol na 
Vranově u Brna 

ČBK – sekce Církevní školství Čaplová 

3. – 8. 11. 
2014, 9. – 
14. 2. 2015 

Základní kurz Celistvé na smysl zaměřené 
pedagogiky Franze Ketta (4. a 5. část) 

Pedagogika Franze Ketta 
(Český Těšín) 

Maňáková 

17. 2. setkání ředitelů církevních škol se 
zástupci MŠMT nad rozpočtem na rok 
2014 
 

MŠMT a Školská sekce ČBK Čaplová, Maňáková 

26. 5.  Nápady ke 4 živlům CEGV Cassiopeia Hovorková, Krejcarová 
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15. ledna 2015 proběhla koordinační schůzka ředitelek a vedoucích učitelek mateřských škol zapojených do projektu 

stáží v Jižním Tyrolsku s Evou Muroňovou v naší MŠ. Společně plánovaly, hledaly východiska další spolupráce a tvorby 

společné koncepce. Další setkání se uskutečnilo 28. května v Brně. 

 

3.5 Zařazování dětí 

  

Zařazování dětí probíhalo v uvedeném školním roce na základě zápisu, který proběhl 30. 1. 2015. 

 

3.6 Spolupráce s jinými organizacemi 

  

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

Školní jídelna při Biskupském gymnáziu v Rudolfovské ulici 

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,  

Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta 

Rádio Proglas – studio Jan Neumann 

Křesťanské rodinné centrum Petrklíč 

Montessorri centrum Pomněnka 

 Krizové centrum 

  

 Spolupráce s PF JČU 

  Praxi si u nás ve třídě Sluníčka vykonávaly 2 studentky denního studia. 

 Diagnostika dětí probíhala ve všech třech třídách. Ve třídě Sluníčka ji zajišťovala Mgr. Eva Míčková, ve 

zbývajících dvou Bc. Lucie Kubová. 

 

Spolupráce s CZŠ Rudolfovská 

24. 11. proběhla schůzka zástupců tříd MŠ s učitelkami prvních tříd CZŠ.  

Ředitelka školy – jako členka školské rady Církevní základní školy Rudolfovská - se účastní 2x ročně jejího zasedání. 
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Návštěvy: 

Sestra Katarina Pavelová, misionářka ze spřátelené MŠ v Togo a Beninu (Afrika) – beseda pro děti s promítáním 

fotografií. 

  

3.7 Kontroly: 

  

18. 9. 2014 proběhla pravidelná kontrola u Všeobecné zdravotní pojišťovny. 

20. 11. 2014 proběhla kontrola BOZP (nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky). 

30. 3. 2015 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice 

  

  

 

 

 

 

  

V Českých Budějovicích                                                                    Kateřina Čaplová, DiS            

8. 7. 2015       ředitelka školy                        


