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Název školy  

 

Adresa školy 

Mateřská škola Hostinné  

 

Sídlo školy MŠ Tyršovy sady, Hostinné 

 

Jméno ředitelky Mgr. Vladimíra Svobodová 

 

IČO 

 

750 166 72 

Bankovní spojení  198684507/0600 

Telefon  499 441 280 

součásti školy                  

E-mail mskolka@kthostinne.cz  

Adresa internetové stránky www.mskolka.estranky.cz  

 

Zřizovatel  

Sídlo  

IČO 

Město Hostinné 

Náměstí 69, 543 71 Hostinné 

00277908 

Součásti školy   

1. Mateřská škola   

    Tyršovy sady 676  

    Hostinné 

56  dětí                          499 441 280 

 

 

2. Mateřská škola  

    Hasičská 231 Hostinné 

73  dětí                           499 524 128 

3. Mateřská škola   

    A.Dvořáka Hostinné 

56  dětí                          499 524 330 

 

Zařazení do sítě škol 

 

Královehradeckého kraje 

 

Přehled hlavní činnosti školy (podle 

zřizovací listiny) 

 

Předškolní vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mskolka@kthostinne.cz
http://www.mskolka.estranky.cz/
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1. ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY:  

 

Celkem: 27 pracovnic 

                                                                      

Personální údaje 

 

1.1 Pedagogičtí pracovníci  - celkem: 16 pedagogů 

                                                                      2 asistentky pedagoga 

                                                                      1 školní asistentka 

           z toho 2 vedoucí učitelky                                    

 v MŠ  Hasičská                                                                                                                                                                                             

 v MŠ  A.Dvořáka   

 

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 

odborná kvalifikace splňuje 

kvalifikaci 

nesplňuje 

kvalifikaci 

celkem % 

učitelka mateřské školy 16 0 16 100 

asistent pedagoga 2 0 2 100 

celkem 18 0 18 100 

 

1.MŠ Tyršovy sady pracuje: 

 5 pedagogů ve speciálních třídách 

 2 pedagogové v běžné třídě 

 2 asistentky pedagoga 

              

2.MŠ Hasičská pracuje: 

 5 pedagogů 

                                     

3.MŠ A.Dvořáka pracují: 

 4 pedagogové 

 

Školní asistentka financovaná z OP VVV – Šablony II. – dochází střídavě podle  

                  rozvrhu do MŠ A.Dvořáka a MŠ Hasičská. 

        

1.2 Provozní zaměstnanci: celkem 8  

 

1. MŠ Tyršovy sady: 

 účetní – 100% 

 školnice – 100% 

 1 uklízečka – 50% + kuchařka – 50% 

 vedoucí stravování – 15% 

 

2. MŠ Hasičská: 

 školnice – 100% 

 uklízečka – 100% 

 kuchařka – 50% 

 vedoucí stravování – 15%       
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3. MŠ A.Dvořáka:  

 školnice – 100% 

 kuchařka – 75% 

 vedoucí stravování – 15% 

 

Věkové složení zaměstnanců 

věk ženy celkem 

do 20 let 0 0 

21 - 30 let 2 2 

31 - 40 let 4 4 

41 - 50 let 7 7 

51 - 60 let 13 13 

61 a více let 1 1 

celkem 27 27 

 

Členění pracovníků podle vzdělání a pohlaví 

vzdělání dosažené ženy celkem 

základní 1 1 

vyučen 5 5 

střední odborné 0 0 

úplné střední 13 12 

vyšší odborné 1 1 

vysokoškolské 7 7 

celkem 27 27 

 

Zařazení pracovníků do platových tříd 

platová třída počet zařazených pracovníků 

1 0 

2 0 

3 7 

4 0 

5 0 

6 0 

7 2 

8 0 

9 9 

10 8 

11 1 

 

Trvání pracovního poměru pracovníků 

doba trvání počet 

do 5 let 4 

do 10 let 7 

do 15 let  4 

do 20 let 0 

do 30 let 7 

do 40 let 3 
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nad 40 let 2 

celkem 27 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 

nástupy a odchody Počet 

nástupy  3 

odchody 3 

 

                 

1.3 SKLADBA TŘÍD JEDNOTLIVÝCH MŠ 

 

1. MŠ Tyršovy sady: 2 speciální třídy – po 14 dětech 

                                  1 heterogenní třída – 28 dětí 

 

2. MŠ Hasičská:       3 heterogenní  třídy -1 třída 17 dětí 

                                                                   2 třídy po 28 dětech 

 

3. MŠ A.Dvořáka:   2 třídy heterogenní – po 28 dětech 

 

Autoevaluace k pedagogům 

 

Klady  

Pedagogická činnost směřuje k poslání školy. 

Všechny zaměstnanci školy jsou kvalifikované. 

Zapojení všech zaměstnanců do programu Správa MŠ. 

Průběžná aktualizace ve výchovně vzdělávací činnosti, čerpání zkušeností při sdílení 

zkušeností. 

Zapojení vedení do MAP a KAP. 

Využívání finančních prostředků z OPVV, Šablony II – nákup drobného DDHM majektu do 

tříd MŠ, čerpání prostředků na osobnostní rozvoj a k projektovým dnům pro děti. 

Nezapomínat na profesionální komunikaci s rodiči jako s našimi partnery na všech profesních 

úrovních. 

 

Zápory 

Nedodržovaný dostatečný pobyt dětí venku. 

Horší spolupráce s některými rodiči.  

 

Autoevaluace k provozním zaměstnancům 

 

Klady  

Dodržování řádů a směrnic. 

Spolupráce s ředitelkou a ostatními pracovníky právního subjektu. 

 

Závěr 

Nadále zajišťovat a prohlubovat dlouhodobou spolupráci mezi pedagogy a provozními 

zaměstnanci. 
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2. PODMÍNKY  K  VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Věcné podmínky: 

V mateřských školách  

 nábytek je v budovách 1. a 2. MŠ a ostatní vybavení pro děti bezpečné a estetického 

vzhledu, ve 3. MŠ nábytek do tříd nově nakoupený v červenci 2018, 

 stále dle potřeby nadále účelně vybavujeme všechny MŠ hračkami, pomůckami, 

materiály k činnostem dětí, 

 nábytek, hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a byly 

přístupné, 

 výzdoba školy je prováděna společně s dětmi, 

 židličky a stolky mají dvě velikosti, a tak vyhovují rozdílným výškám dětí, 

v 1. MŠ je topení podlahové, jeho výhodu vidíme v tom, že děti mají od země teplo, 

matrace s lůžkovinami se nahřívají a dobře prosychají po odpočinku před úklidem, 

 v 2. MŠ se nechávají matrace s lůžkovinami vyvětrat, v zimním období je problém 

s větráním – děti zůstávají ve třídách, 

 v 3.MŠ mají lehátka, která se stohují, větrání je dostatečné, 

 v 1. MŠ Tyršovy sady umývárny doplněny závěsnými skříňkami, 

 v 3. MŠ proběhla celková rekonstrukce budovy a umýváren dětí, ostatní prostory je 

třeba rekonstruovat, 

 počet dětí ve třídě odpovídá zvýšené kapacitě, žádost o povolení výjimky je schválena 

MěÚ Hostinné,  

 prostory a vybavení tříd odpovídají hygienickým normám, 

 na podlaze jsou pevné plochy /třída dětí se stolečky a židličkami/, kde probíhají, 

pracovní a výtvarné činnosti u stolečků a i koberce, kde si děti hrají, cvičí a relaxují 

 při odpoledním odpočinku zde jsou rozložená lehátka, 

 v 2. a 3 MŠ jsou herny s třídou dostatečně prostorné, 

 výhodou je, že v 2. a 3 MŠ mají děti dostatek místa pro hru společnou, individuální i 

pro rozvoj hry v koutcích, na koberci nebo u stolečku. 

 

Klady 

V 2. a 3 MŠ jsou herny s třídou dostatečně prostorné, děti mají dostatek místa pro hru 

společnou, individuální i pro rozvoj hry v koutcích, na koberci nebo u stolečku. 

 

Zápory  

V 1. MŠ jsou třídy prostorově ne příliš vyhovující, v dopoledních hodinách se speciální třídy 

při činnostech vzájemně ruší. 

V budově 3. MŠ – A. Dvořáka jsou nevyhovující sociální zařízení a zázemí pro zaměstnance 

a některý nábytek je zastaralý. 

Závěr  

V budově 3. MŠ – A. Dvořáka je potřeba provést rekonstrukci šaten, sociálních zařízení a 

prostor pro zaměstnance. Nábyteka vybavení ve třídách je obnoveno. 

V ostatních budovách je vybavení na velmi dobré úrovni. 
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Ředitelka a vedoucí učitelky budou zajišťovat průběžné dovybavení třídy výukovými 

programy, hračkami, pomůckami a knihami. 

 

Životospráva: 

 

 strava je celodenní, dopolední a odpolední svačiny se připravují v mateřské škole, 

obědy jsou dováženy ze školní jídelny Gymnázia a SOŠ Hostinné v době 10:50 hod., 

 na MŠ Hasičská, v 11:00 hod. do MŠ Tyršovy sady a v 11:15 hodin do MŠ 

A.Dvořáka, 

 dětem je poskytována plnohodnotná strava, dostatek tekutin během dne, ve třídách  

jsou zřízeny pitné koutky na pitný režim, 

 pravidelnost denního řádu je zajišťována, podle potřeby však umožnit přizpůsobení se 

činnostem během dne, aktuálním potřebám, podmínkám, konkrétní situaci, 

 respektování denní potřeby odpočinku a spánku i aktivity je zajišťováno, děti 

nenutíme spát, je jim nabídnuta náhradní činnost. 

 

Klady 

V MŠ se připravují svačinky, které doplňují jídla dovážená ke školní jídelny. Paní kuchařky 

se řídí novými trendy. 

 

Zápory 

Děti nejsou zvyklé vše jíst, jsou vybíravé. 

Závěr  

Spotřeba všech sledovaných skupin potravin důsledně kontrolována tak, aby všechny skupiny 

potravin byly plněny v požadované výši. Spotřební koš je plněn. Výpočty jsou u účetní MŠ. 

Psychosociální podmínky 

 v jednotlivých MŠ je vytvářeno prostředí klidné, pohodové tak, aby se v něm děti i 

zaměstnanci školy cítili dobře, 

 bezpečnost dětí je zajišťována,  

 děti jsou průběžně seznamovány s možnými riziky, 

 děti jsou vedeny k samostatnosti, na zařízeních je vytvářena přátelská atmosféra, 

 počet dětí ve třídě je 24 – 28 dětí. 

 

Klady  

Dětem s nižší potřebou spánku je nabízen klidný program namísto odpočinku na lůžku 

v rámci péče o ,,nespavce“, 

 

Zápory   

Ve výjimečných případech /malý počet dětí, nepřítomnost učitelky/  se děti spojují hned po 

obědě při odpoledním odpočinku /označené matrace a košíčky s pyžamkem se přenášejí do 

vybrané třídy/. 

Nejoptimálnější počet dětí ve třídě je 24 zapsaných dětí. 
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Organizace: 

 provoz MŠ je od 6:30 do 16:30 hodin, je stanoven školním řádem,  

 při nástupu dětí do MŠ lze nabídnout individuálně přizpůsobený adaptační režim, 

 umožňujeme dětem, které vykazují potřebu individuální péče, po dohodě s rodiči, na 

základě doporučení poradenského zařízení a se souhlasem ředitelství školy přeřazení 

do speciální třídy MŠ Tyršovy sady Hostinné, 

 poskytujeme individuální logopedickou péči dětem s NFN kódy pedagogů ze 

speciálních tříd z MŠ Tyršovy sady se splňujícím vzdělání, 

 učitelky – v 2.MŠ - logopedická asistentka provádí po domluvě s logopedkami 

dechová a artikulační cvičení, 

 děti mají dostatek spontánních a řízených aktivit, 

 ve třídách jsou hrací koutky, ve kterých mají děti své soukromí, mohou je využívat 

k odpočinku, 

 pracovní doba zaměstnanců je stanovena rozvrhem pracovní doby, změny jsou 

operativně řešeny, 

 na škole probíhají revize dle plánu kontrol  - kontrola BOZP a PO, kontrola kouřovodů 

od plynových spotřebičů – kominictví Hostinné, roční prohlídka plynových kotlů - J. 

V. INSTAL, prověrka BOZP – pí Prchlíková, odborná technická kontrola školní 

zahrady – R. Šťastný Hradec Králové, kontrola HP a hydrantu, Trutnov, kontrola 

klimatizace – Labit Vrchlabí, elektroinstalace.  

 

 

3. PRŮBĚH A PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

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 

1.MŠ 

2.MŠ 

3.MŠ  

- - 

uplatňování principu diferenciace a individualizace 

výchovně vzdělávacího procesu při organizaci činností 

1.,2.,3.MŠ - - 

umožňování dítěti používat potřebné a dostupné 

kompenzační pomůcky, vhodné učební pomůcky 

přizpůsobené jeho individuálním potřebám  

1.MŠ 

 

- - 

individuální vzdělávací plány 1.MŠ 

2.MŠ 

3.MŠ 

- - 

pozorovací schéma  1.,2., 3.MŠ  

uplatňování zdravotní hlediska a respektování 

individuality a potřeby dítěte  

1.,2.,3.MŠ - - 

podporování nadání a talentu dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné výchovné a 

vzdělávací nabídky 

1.,2.,3.MŠ - - 

spolupráce s rodiči     1.,2.,3.MŠ - - 
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spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se 

vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

-  1.MŠ 2.MŠ 

3.MŠ 

spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem – 

etopedem, sociálním pracovníkem /SPC, poradny/ 

1.MŠ 2.MŠ 

3.MŠ 

- 

prolínání běžných tříd se speciální třídou 1.MŠ - - 

 

Přijímací řízení: 

 přijímací řízení probíhá v předem stanoveném termínu, probíhá podle správního řádu, 

 rodiče jsou o termínu a kritériích informováni ve Zpravodaji města, na stránkách MŠ, 

ve vývěsce, u dětských lékařek, 

 během školního roku jsou děti přijímány v případě volného místa na základě podané 

žádosti potvrzené lékařem, že je dítě očkováno, 

 ředitelka vyhovuje přání rodičů děti jsou umísťovány do jednotlivých MŠ podle jejich 

přání. 

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019 – 2020: 

Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní 

rok vyhlašuje ředitelka MŠ v měsíci květnu. Po projednání se zřizovatelem mateřské školy 

probíhal v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v následujících termínech ve 

dnech 02.05. a 03. 05. 2019 od 9:00 do 15:30 hodin, v budově MŠ Tyršovy sady (v parku). 

Veřejnost je informována prostřednictvím plakátů a webových stránek. O přijetí či nepřijetí 

rozhoduje ředitelka MŠ dle § 34 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.) a to formou 

správního rozhodnutí podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád.  

Podmínky pro přijímání k předškolnímu vzdělávání: 

1. Děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro které je mateřská škola 

spádová, tj. z Hostinného, Čermné a Klášterské Lhoty (podle věku od nejstarších 

po nejmladší). 

 = Děti, které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu, v případě cizinců místo 

pobytu. 

 = Děti, které jsou uvedeny na seznamu poskytnutém obecním úřadem + děti, které 

na seznamu nejsou a doloží místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. 

2. Děti, které před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhnou pátého roku věku, pro které 

není mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší).  

3. Děti s trvalým pobytem mimo obce Hostinné, Klášterská Lhota a Čermná (podle věku 

od nejstarších po nejmladší). 

4. Do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.  

 

Předpokládaný počet volných míst pro školní rok 2019/2020 byl 42 míst. 

 

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet 

přijatých dětí snižuje.  

Celková kapacita je 185 dětí. Třídy MŠ byly naplněny v počtu dětí 24 – 28. 
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Školní vzdělávací program: 

 

 vychází z RVP PV a Kurikula podpory zdraví, 

 pedagogický sbor efektivně využívá své pedagogické znalosti, 

 o kvalitě individuálního zdraví rozhoduje kvalita sociálního prostředí, v němž dítě žije,  

 pro každého člověka, zvláště pro dítě ve vývoji, je důležité, aby se cítilo v co nejlepší 

pohodě, 

 škola předchází školní neúspěšnosti, zajišťuje systematickou odbornou logopedickou 

péči, 

 prioritou naší mateřské školy je vytváření radostného, pohodového, estetického a 

podnětného prostředí plného porozumění a dávání možností k co nejlepšímu 

individuálnímu rozvoji všech dětí, 

 plníme krátkodobé i dlouhodobé cíle stanovené ve ŠVP. 

 

Zápory  

Kontrolní činností bylo zjištěno, že organizace, podmínky i průběh vzdělávání mají na 

jednotlivých pracovištích různou úroveň.  

Závěr  

Stanovit termíny vzájemných konzultací pedagogů celého právního subjektu. Tím zlepšit 

vzdělávací činnost jednotlivých tříd se zaměřením na individuální potřeby dětí. 

 

SPOLUPRÁCE  MŠ 

 

Spolupráce s jinými zařízeními: 

 

 jednotlivá zařízení pořádají různé kulturní a sportovní aktivity, 

 akce pro rodiče, 

 společné akce s ostatními mateřskými školami ve městě, s MŠ Prosečná, MŠ Jívka, 

 plavecký výcvik v Trutnově, 

 sportovní školičku v Městské sportovní hale, 

 lyžařská školičku se SKILENKA ve Vrchlabí, 

 den dětí s Dobrovolnými hasiči Hostinné a OU a Praktickou školou Sluneční 

Hostinné, 

 návštěvy a společná setkání s ředitelem a učitelkami ZŠ Hostinné, 

 spolupráce s pracovníky Františkánského kláštera v Hostinném,  

 alternativní metody ve spolupráci s AURACANIS (canisterapie) a rekondiční jízdu v 

TJ Labe Hostinné, 

 společné akce s DDM Hostinné a ZUŠ Hostinné, 

 s KRNAPEM Vrchlabí, 

 ředitelství MŠ Hostinné spolupracuje s SPC Trutnov a PPP Trutnov, Hradec Králové a 

Jánské Lázně, 

 děti, které odcházejí z mateřské školy, přechází do základní školy K.Klíče Hostinné 

nebo na základě doporučení poradenského zařízení do Základní školy Sluneční 

v Hostinném,  

 spolupráce s ředitelstvím ZŠ Sluneční a ZŠ Karla Klíče je na dobré úrovni, 
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 vítáme setkání s výchovnou poradkyní ZŠ Hostinné ohledně nastupujícíh dětí do 

prvních tříd, po nástupu ředitele je spolupráce na dobré úrovni, 

 na žádost MŠ děti spolu s p. učitelkami před vstupem do školy chodí na návštěvu do 

1.třídy, mohou se účastnit akcí společně s rodiči,  rodiče jsou v červnu zváni do školy, 

kde spolu s učitelkami konzultují o možných problémech dětí a jsou seznámeni 

s potřebami a vhodnou přípravou jejich dětí na školu. 

Spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání: 

 rodiče se mohou kdykoliv po domluvě s třídními učitelkami účastnit pobytu ve třídě, 

podílet se na dění v MŠ, domlouvat si výchovné postupy, 

 rodiče se během roku mohli zúčastnit několika besed zaměřených na rozvoj zdraví, 

předcházení problémům ve vývoji a výchově dítěte, 

 konají se pravidelná setkávání společně s rodiči k diskusi o všem, co je zajímá ohledně 

provozu mateřských škol, 

 pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, rodin vzájemně konzultují 

výchovnou péči, 

 mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě 

konzultacemi při příchodu a odchodu dětí z MŠ. 

 ředitelka je otevřena každé diskusi ze strany rodičů. 

 

Klady 

Možnost každodenního individuálního rozhovoru s rodičem při příchodu nebo odchodu dítěte. 

Pořádání besed s psychology, ředitelem a výchovnou poradkyní ZŠ pro rodiče a zákonné 

zástupce. 

Nejlepší způsob spolupráce s rodiči se nám osvědčily individuální rozhovory s nimi přímo 

v MŠ. Velká účast rodičů je i na besídkách dětí pro rodiče / vánoční a ke Dni matek, zahradní 

slavnost; na začátku školního roku pořádáme rodičovskou schůzku. 

Zápory 

Nevšímavost některých rodičů k nástěnkám a aktuálním informacím na informačních místech 

v MŠ, netečnost k domluvám ze strany pedagogů /např. při doporučených odkladech pro 

vstup do ZŠ, platby za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání/. 

Závěr 

Klíčové kompetence a dílčí cíle (stanovené v aktualizovaném ŠVP) budou učitelky zahrnovat 

do všech vzdělávacích oblastí, zlepší práci s klíčovými kompetencemi. 

 Kontrolováno bude ředitelkou školy v průběhu hospitační a kontrolní činnosti a 

vedoucími učitelkami při kontrolních činnostech vycházejících z klíčových 

kompetencí. 
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Vyřizování stížností, oznámení podnětů: 

Stížnosti proti rozhodnutí ředitelky školy ve správním řádu nebyly žádné. 

Stížnost proti průběhu vzdělávání a organizačním záležitostem ředitelka školy projednala se 

zákonným zástupcem. Stížnost byla řádně vyřízena.  

 

4. ŘÍZENÍ ŠKOLY, KVALITA PERSONÁLNÍ PRÁCE, KVALITA DALŠÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

 povinnosti, pravomoci a úkoly pracovníků jsou jasně vymezeny, 

 pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče, 

 spolupráce s ostatními odborníky, organizacemi, zřizovatelem je na dobré úrovni, 

 pedagogové se vzdělávají, studují nové poznatky o výchově dětí, navštěvují semináře,  

 svým chováním, životním stylem, jsou vzorem pro děti i rodiče, 

 mají ujasněný žebříček hodnot. 

 

Klady 

Vedení se snaží o dobrou spolupráci se zaměstnanci a atmosféru na pracovišti.  

 

Zápory  

U kompetencí pro řízení a kontrolu odloučených pracovišť stanovit  pevnou formu. Občas 

dochází k neopodstatněnému  přejímání kompetencí vedoucími učitelkami.  

 

Závěr 

Připomenout a  jasně vymezit kompetence řídící a kontrolní činnosti a kompetence vedoucích 

učitelek na odloučených pracovištích.  

Zlepšit komunikativnost. 

 

 

5. ÚROVEŇ VÝSLEDKŮ PRÁCE 

Personální a pedagogická zajištění: 

 pedagogické pracovnice mají dostatečnou možnost pro další systematické vzdělávání 

v dalšího vzdělávání pedagogického centra a NIDV v Hradci Králové, 

 ředitelka zajišťuje přijímání dětí se zvýšeným normativem a doporučením 

poradenských zařízení, pedagogickou asistenci na základě žádosti,  

 pracovní doba pedagogů je stanovena tak, aby byla vždy při všech činnostech zajištěna 

dětem optimální pedagogická péče, 

 učitelé a pedagogické asistentky splňují kvalifikaci,   

 integrované děti jsou přijímány pouze na základě doporučení poradenského zařízení. 

 

Klady 
Stálý pracovní kolektiv, jistota práce, estetické pracovní prostředí a dostatek prostoru, 

vybavené zahrady. 
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Zápory 
Počet dětí ve třídě nad 24 (vyplývající z počtu přihlášených dětí), ovlivňuje pohodu a 

práci s dětmi /ztížený individuální přístup, větší hluk, náročnější organizace apod./. 

Děti ve věku 2-3 let vyžadují zvýšenou péči na úrok ostatních dětí. 

 

Závěr  
Všechny pedagogické pracovnice jsou plně kvalifikované.  

Směrnice a řády jsou volně dostupné, personál je s nimi aktuálně seznamován, plnění a 

dodržování je bez problémů. 

Finanční podmínky:  

 krajský rozpočet MŠ vychází z normativů výkazů k 30.9, 

 provozní rozpočet stanovuje zřizovatel – Město Hostinné, 

 čerpáme finanční prostředky z grantů u Královehradecké kraje v oblasti Prevence, 

 stále zapojení se do výzvy OP VVV – Šablony II – hrazeno: 

plat školního asistenta, kurzy osobnostně sociálního rozvoje, projektové dny pro děti 

 

 

6. CHARAKTERISTIKA  JEDNOTLIVÝCH  MŠ 
 

1. MŠ Tyršovy sady 676 Hostinné 

„ŠKOLKA PRO VŠECHNY“ 

 
Setkávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

se zdravými dětmi 
 

webové stránky: www.msts.estranky.cz 

 

Komentář o mateřské škole: 

Materiální, technické, hygienické a další podmínky 

     Mateřská škola je  nově postavená, otevřená k 1.9. 2007, bezbariérová. Kapacita MŠ je 56 

dětí. Budova se nachází na okraji městského parku, poloha je vhodná pro sociální kontakt 

dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Velmi dobrá je spolupráce s městem, ostatními 

MŠ, ZŠ, Informačním centrem, Městskou sportovní halou, skautským oddílem, Policií ČR ve 

spolupráci s Besipem, Františkánským klášterem Hostinné, KRNAPEM, sdružením 

Auracanis. 

Budova je rozdělena uprostřed kuchyní na 2 třídy. Po vstupu do MŠ je v pravé části 

heterogenní třída s 28 dětmi, v levé části jsou 2 speciální třídy s 14 a s 14 dětmi. MŠ 

navštěvují zpravidla děti od 3(2) do 6 let a děti s odloženou školní docházkou. 

     Prosklené dveře do umýváren nám zajišťují přehled o dětech, které zvládají samostatně 

osobní hygienu, pomáhá k rozvoji jejich samostatnosti. 

     MŠ je vybavena nábytkem zhotoveným na míru, pomůcky jsou v dobré kvalitě, v příštím 

roce je smysluplně doplňovat. 

http://www.msts.estranky.cz/
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     Počet dětí ve třídě odpovídá zvýšené kapacitě. Žádost MěÚ Hostinné schválena. 

     Prostory a vybavení tříd odpovídají hygienickým normám. 

Na podlaze jsou pevné plochy i koberce, kde se s dětmi míčkujeme, cvičíme, relaxujeme. Při 

odpoledním odpočinku zde jsou rozložené matrace. 

Herna s třídou je dostatečně prostorná, její členění ve speciálních třídách umožňuje nechat 

celý prostor otevřený při ranní hře, děti z obou tříd si společně hrají. 

     Děti mají dostatek prostoru pro hru individuální i pro rozvoj hry v koutcích, na koberci 

nebo u stolečku. 

Pro individuální práci a práci s malými skupinami dětí máme učebnu proti šatně do 

speciálních tříd, jedná se o logopedickou péči a strukturované učení s dětmi s Downovým 

syndromem, DMO, chromozomální aberací a autistickými rysy. Podrobný přehled o 

individuální péči vedeme tak, abychom ji věnovaly všem dětem (k nahlédnutí ve speciálních 

třídách). 

    Při individuální práci slouží dvě učebny – na logopedickou péči a na individuální péčí a  

keramickou dílnu. Obě učebny jsou proti šatnám speciálních tříd. Práce s keramickou hlínou 

je pro děti se SVP velmi vhodná pro jejich rozvoj. Koutek je využíván i k další individuální 

práci podle týdenního řádu.  

Matrace a lůžkoviny jsou v samostatné místnosti odděleny policemi a přihrádkami. 

   V MŠ jsou připravovány svačiny, obědy jsou dováženy z jídelny, jídelníček sestavují 

kuchařky v MŠ  spolu s vedoucím jídelny. 

     Počet pedagogických pracovnic je 7, z toho 2 p. učitelky v běžné třídě, a 5 p. učitelek 

včetně p.ředitelky ve speciálních třídách. Ředitelka v MŠ provádí logopedickou péči. 

Ve speciálních třídách jsou dvě pedagogické asistentky. 

     Dochází zde k prvkům integrace, děti zdravé a se SVP se setkávají při ranní hře, pobytu 

venku a společně se rozcházejí v běžné třídě. Pořádáme společné akce, výlety, cesty do 

přírody, návštěvy divadel, kina, v  MŠ pro všechny děti p. učitelky hrají divadelní přestavení. 

Máme společné besídky a na závěr školního roku zahradní slavnost. 

            

Na zahradě je zařízení fy. LUNA, odpovídá normě; pískoviště je složené ze speciálních 

kostek z bezpečnostní hmoty stejné jako dopadové plochy. 

     Budova MŠ byla oceněna 13.10.2008  jako „ Stavba roku“. 

 

Cíle a záměry školního vzdělávacího programu 

     Veškeré pedagogické aktivity vycházely z plánu, který jsme museli během podzimu 2007 

doplnit a vypracovat. Jeho obsahem je práce nejen v běžné třídě, ve speciálních třídách 

zařazujeme kromě individuální práce také alternativní metody, přinášíme i nadstandartní 

metody. 

    Do roku 2010 byla koncepce školy v souladu s RVP PV, dále  z něho TVP, který byl 

rozpracován do integrovaných bloků.  

Od října 2010 byla MŠ po prezentaci u „Kulatého stolu“  přijata do Sítě škol podporujících 

zdraví. Školní vzdělávací program vychází z RVP Pv a Kurikula podpory zdraví. Obsahuje  

strukturovaný přehled učiva, z něhož je zřejmý jeho vzdělávací přínos (provázanost se  

vzdělávacími cíli), je východiskem pro přípravu a realizaci vzdělávacích programů všech tříd 

mateřské s ohledem na jejich mentální věk a schopnosti. 

     Pro děti se SVP, integrované a s OŠD jsou vypracovány individuální plány. 

K zařazení do speciálních tříd je prováděno logopedické vyšetření v SPC Trutnov. Děti 

s DMO mají doporučení z SPC Janské Lázně, se ZP z SPC Hradec Králové. 



 Mateřská škola Hostinné, Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné 

 IČO: 750 166 72 
 

15 

 

 

     K rozvoji dětí využíváme celý prostor MŠ. V přístupové hale máme tělovýchovné nářadí 

a náčiní, rehabilitační bazén, provádíme zde také canisterapii. 

Z alernativních metod dále využíváme i rekondiční jízdu na koni, docházíme do TJ Hostinné. 

 Pedagogický styl a klima  

      Vždy se snažíme o spokojenost dětí, jejich radost při pobytu v MŠ, setkávání dětí 

zdravých a dětí s SVP. Prostory MŠ jsou dostačující, na individuální péči jsou vytvořeny dvě 

učebny, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení.  

     Celkové klima v MŠ je optimistické, vstřícné a srdečné. Práce je tvůrčí obohacena o nové 

metody, nápady a náměty. Využíváme nabídky dalšího vzdělávání a sebevzdělání pomocí 

odborné literatury.  

      Práce pedagogů je obětavá, všechny pracovnice se snaží zdokonalovat ve svých 

alternativních a výchovných postupech, využívají všechny metody. Prožitek je prioritou. 

Hospitační činnost musím zdokonalit, problém je v sebehodnocení, evaluaci v třídních 

knihách. 

Spolupráce s rodinou, ostatními složkami  

Vydáváme Školní zpravodaj, pořádáme společné akce a snažíme se o spolupráci na 

partnerské úrovni. 

     Spolupráce s rodinou probíhá při každodenním kontaktu s rodiči – rodiče mohou přijít 

s problémem, poprosit o radu, půjčujeme jim odbornou literaturu. Společná setkání jsou při 

vázání adventních věnců, besídkách, putováním za Krakonošem a zahradní slavnosti. Rodiče 

a děti se vždy těší, maminky připravují občerstvení. 

Pořádáme pro ně besedy s odborníky, pracovnicemi PPP Trutnov, s oftalmologem a besedu o 

zdravé obuvi. 

 

Prezentace MŠ s fotodokumentací MŠ je na webových stránkách.   

 

Společně jsme již tradičně slavily s DDM čarodějnice a s Odborným učilištěm a ostatními 

MŠ Den dětí na zahradě MŠ Hasičská. MŠ Jívka zveme na Sportovní olympiádu. 

S ostatními MŠ se setkáváme  při divadelních představeních, oslavě Dne dětí, akci s Policií 

ČR a Besipem, pořádáme společný výlet pro předškoláky. Předškolní děti mají společné 

tablo ve městě. 

 

Spolupráci se ZŠ je při společných setkáváních s ředitelem ZŠ, výchovnou poradkyní a 

učitelkami prvních tříd. Předškolní děti před zápisem do ZŠ chodí na návštěvu do první třídy 

a setkávají se s kamarády ve škole a účastní se vyučování. 

 

Nadstandardní aktivity 

     I v tomto období probíhala pro děti ze speciálních tříd rekondiční jízda na koni u TJ 

Hostinné, a canisterapie sdružení Auracanis. Při odpoledních aktivitách s dětmi tvoříme 

z keramické hlíny, slaného těsta a jiných materiálů. Výrobky z keramické hlíny si již samy 

vypalujeme.. 

     S dětmi se účastníme výuky předplaveckého výcviku v Trutnově pod vedením plavčíků 

TJ Lokomotiva Trutnov a lyžařské školičky ve SKILENKA, kde se děti během týdne naučí 

základům lyžování. Environmentální výchovu vedeme společně s Krkonošským národním 

parkem, jednou za měsíc s programem přijíždí pracovnice. Na závěr školního roku jezdíme 

na školní výlet do ZOO ve Dvoře Králové, na hory za Krakonošem nebo do Starých hradů.  

Pro předškoláki každoročně pořádáme společný výlet na Kateřinu. Během roku při plnění 
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témat doplňujících vzdělávací program společně děti z MŠ prožívají celodenní tématickou 

vycházku – společné pouštění draka, cestu za Sněhovou královnou, cestu do lomu za 

Krakonošem, vycházku s výhledem na Hostinné. 

V červnu 2011 jsme zařadily  pro předškolní děti Noc v MŠ. Je to vyvrcholením tematického 

bloku V dobrém se rozejdeme. Poznáváme město, radnici spolu s kronikářem se dozvídáme o 

historii města. 

Rodiče se během roku mohou zúčastnit několika besed zaměřených na rozvoj zdraví, 

předcházení problémům ve vývoji a výchově dítěte.  

Pořádáme pravidelná setkávání s rodiči a jsou zváni k diskusi o všem, co je zajímá ohledně 

provozu mateřských škol.  

 

 

Všechny třídy jsou  smíšené a  navštěvují je děti různého věku od 3(2) do 7 let. 

 

Děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 

počet dětí forma vzdělávání 

(individuální nebo 

skupinová integrace) 

individuální 

vzdělávací plán 

zdravotní postižení 24 speciální třída ano 

zdravotní znevýhodnění 4 speciální třída ano 

logopedie z toho 26 speciální třída ano 

Celkem 28   

    

Třída v MŠ – 1 běžná,  

                        2 speciální 

počet dětí forma vzdělávání   

1. oddělení Koťátka 28 heterogenní třída  IVP ano u OŠD 

   pozorovací schéma 

2. oddělení Ptáčci 14 1. speciální třída ano 

3. oddělení Medvídci 14 2. speciální třída  ano 

Celkem 56   

    

 

Charakteristika třídy KOŤÁTKA 

 ke dni 30.6.2019 školního roku 2018-2019 
 

Stav dětí celkem: …28.....z toho chlapců…10……dívek………18 

 

Počet dětí:  2 letých:…………..9 

  3 letých:…………..5 

  4 letých:……….….7 

  5 letých:……….….6 

  6 letých:……….….1 

  7 letých:…………..0 

  jiný věk:…………. Počet dětí s odkladem školní docházky:……1 

 

Počet dětí s nepravidelnou docházkou:………………………..0 

Počet dětí navštěvujících MŠ prvním rokem………………….9 

Počet dětí se zdravotním postižením…………………………..0 
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Z toho dětí s 

· mentálním postižením………………….0 

· zrakovým postižením………………......0 

· sluchovým postižením………………….0 

· tělesným postižením…………………....0 

· vadou řeči……………………………..11 

· kombinovaným postižením………….....0 

· poruchou chování………………………0 

· nevhodným sociokulturním prostředím..1 

 

Počet dětí s vadnou výslovností  (drobnější vady řeči = d. není zařazeno jako 

integrované)……11 

 

Průměr docházky dětí: 18,5 
 

Počet dětí vyžadujících intenzivní individuální péči: ………………10 
(mimo děti se zdravotním postižením, kterým je zajištěna speciálně pedagogická péče) 

 

Počet dětí s nadprůměrnou inteligencí:  0, s průměrnou inteligencí: 28 

s podprůměrnou inteligencí: 0 

 

Počet talentovaných: 0 
 

Počet dětí zařazených v zájmových kroužcích: 

 

Sportovní školička………………..10 

Lyžařská školička……………..........8 

Předplavecký výcvik………………11 

Individuální logopedická péče……..11 

Keramické a výtvarné dovednosti....28 

Canisterapie………..........................28 

Rekondiční jízda na koni..................28 

Enviromentální výchova....................7 

 

Počet dětí vyrovnaných, klidných 4,  průměrně temperamentních - 21 

Živých, neklidných, hyperaktivních 3 

Rodinná péče o děti:velmi dobrá………10…., dobrá…17………, nedostatečná…………1 

Kulturně hygienické návyky a sebeobsluha: 
Počet dětí, které mají osvojené návyky: udrží osob. čistotu..28…, mytí rukou...24.., používají 

kapesníku..20…., samostatně používají WC…26…., stolování včetně příboru..11…., úprava 

zevnějšku…9…, samostatné svlékání……16…., samostatné oblékání..14……, klička na 

tkaničce…4……., správné držení tužky…….. 

 

V průběhu ……1…..pololetí ze třídy odhlášeno……0… dětí, z nichž …0……přestoupilo 

do……-….tříd naší MŠ. 

 

K nápravě vadné výslovnosti došlo celkem u…………3 dětí. 
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Charakteristika třídy PTÁČCI ke dni 

 30.6.2019 školního roku 2018-2019 
 

Stav dětí celkem: …14.....z toho chlapců…14, dívek………0 

 

Počet dětí:  2 letých:…………..0 

  3 letých:…………..1 

  4 letých:……….….2 

  5 letých:……….….2 

  6 letých:……….….4 

  7 letých:…………..5 

  jiný věk:…………. Počet dětí s odkladem školní docházky:……5 

 

Počet dětí s nepravidelnou docházkou:………………………..0 

Počet dětí navštěvujících MŠ prvním rokem………………….2 

Počet dětí se zdravotním postižením…………………………..0 

 

Z toho dětí s 

· mentálním postižením………………....1 

· zrakovým postižením………………….0 

· sluchovým postižením………………....0 

· tělesným postižením…………………...0 

· vadou řeči…………………………….14 

· kombinovaným postižením………….....1 

· poruchou chování………………………2 

· nevhodným sociokulturním prostředím……………0 

 

Počet dětí s vadnou výslovností  (drobnější vady řeči = d. není zařazeno jako 

integrované)……14 

 

Průměr docházky dětí za uplynulé pololetí:……………….12 
 

Počet dětí vyžadujících intenzivní individuální péči: ………………14 
(mimo děti se zdravotním postižením, kterým je zajištěna speciálně pedagogická péče) 

 

Počet dětí s nadprůměrnou inteligencí: ………0……, s průměrnou inteligencí………12, 

s podprůměrnou inteligencí:…………2. 

 

Počet talentovaných:…………0 
 

Počet dětí zařazených v zájmových kroužcích: 

 

Sportovní školička…………………7 

Lyžařská školička…………….........3 

Předplavecký výcvik……………….8 

Individuální logopedická péče……14 

Keramické a výtvarné dovednosti....5 
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Canisterapie……….........................14 

Rekondiční jízda na koni.................14 

Enviromentální výchova....................8 

 

Počet dětí vyrovnaných, klidných………2….., průměrně temperamentních………7 

Živých, neklidných, hyperaktivních……5 

Rodinná péče o děti:velmi dobrá………13…., dobrá…1………, nedostatečná…………0 

Kulturně hygienické návyky a sebeobsluha: 
Počet dětí, které mají osvojené návyky: udrží osob. čistotu..13…, mytí rukou...13.., používají 

kapesníku..10…., samostatně používají WC…9…., stolování včetně příboru..10…., úprava 

zevnějšku…6…, samostatné svlékání……13…., samostatné oblékání..10……, klička na 

tkaničce…2……., správné držení tužky…5…….. 

 

V průběhu ……1…..pololetí ze třídy odhlášeno……0… dětí, z nichž …0……přestoupilo 

do……-….tříd naší MŠ. 

 

K nápravě vadné výslovnosti došlo celkem u…………3 dětí. 

 

 

Charakteristika třídy MEDVÍDCI 

 ke dni 30.6.2019 školního roku 2018-2019 
 

Stav dětí celkem: …14.....z toho chlapců…8, dívek………6 

 

Počet dětí:  2 letých:…………..0 

  3 letých:…………..0 

  4 letých:……….….3 

  5 letých:……….….3 

  6 letých:……….….6 

  7 letých:…………..2 

  jiný věk:…………. Počet dětí s odkladem školní docházky:……3 

 

Počet dětí s nepravidelnou docházkou:………………………..2 

Počet dětí navštěvujících MŠ prvním rokem………………….2 

Počet dětí se zdravotním postižením…………………………..2 

 

Z toho dětí s 

· mentálním postižením………………...2 

· zrakovým postižením………………….0 

· sluchovým postižením………………...0 

· tělesným postižením…………………..0 

· vadou řeči…………………………….14 

· kombinovaným postižením……………1 

· poruchou chování……………………...1 

· nevhodným sociokulturním prostředím.2 

 

Počet dětí s vadnou výslovností  (drobnější vady řeči = d. není zařazeno jako 

integrované)……14 
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Průměr docházky dětí za uplynulé pololetí:……………….10,5 
 

Počet dětí vyžadujících intenzivní individuální péči: ………………14 
(mimo děti se zdravotním postižením, kterým je zajištěna speciálně pedagogická péče) 

 

Počet dětí s nadprůměrnou inteligencí: ………0……, s průměrnou inteligencí………11, 

s podprůměrnou inteligencí:…………3 

 

Počet talentovaných:…………0……… 
 

Počet dětí zařazených v zájmových kroužcích: 

 

Sportovní školička………………….9 

Lyžařská školička…………………..8 

Předplavecký výcvik………………10 

Individuální logopedická péče…….14 

Keramické a výtvarné dovednosti....14 

Canisterapie………..........................14 

Rekondiční jízda na koni..................14 

Enviromentální výchova.....................6 

 

Počet dětí vyrovnaných, klidných………2….., průměrně temperamentních………8 

Živých, neklidných, hyperaktivních……Hyperaktivních 1, Neklidné..3 

Rodinná péče o děti:velmi dobrá………4…., dobrá…8………, nedostatečná…………1 

Kulturně hygienické návyky a sebeobsluha: 
Počet dětí, které mají osvojené návyky: udrží osob. čistotu14…, mytí rukou...14.., používají 

kapesníku..14…., samostatně používají WC…14…., stolování včetně příboru..14…., úprava 

zevnějšku…6…, samostatné svlékání……14…., samostatné oblékání..14……, klička na 

tkaničce…2……., správné držení tužky…4…….. 

 

V průběhu ……1…..pololetí ze třídy odhlášeno……0… dětí, z nichž …0……přestoupilo 

do……-….tříd naší MŠ. 

 

K nápravě vadné výslovnosti došlo celkem u…………5 dětí. 

 

 

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 

ano  

--- 

 

--- 

uplatňování principu diferenciace a individualizace 

výchovně vzdělávacího procesu při organizaci činností 

 

ano 

--- --- 

umožňování dítěti používat potřebné a dostupné 

kompenzační pomůcky, vhodné učební pomůcky 

přizpůsobené jeho individuálním potřebám  

ano --- --- 

Individuální vzdělávací plány ano 

na základě 

doporučení 

--- --- 
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SPC 

uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality 

a potřeby dítěte  

ano --- --- 

podporování nadání a talentu dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami vytvářením vhodné výchovné a 

vzdělávací nabídky 

 ano --- 

spolupráce s rodiči      ano --- 

spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se 

vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

ano --- --- 

spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - 

etopedem, sociálním pracovníkem /SPC, poradny/ 

ano --- --- 

prolínání běžných tříd se speciální třídou ano --- --- 

2. MŠ Hasičská 231 Hostinné 

Vedoucí učitelka Jitka Vítová 

webové stránky: www.msts.estranky.cz 
 

Komentář o mateřské škole: 

Mateřská škola " Zámeček" je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Hostinné. 

Kapacita budovy je 73 dětí, děti od 3 (2) do 7 let. 

V tomto školním roce bylo do naší mateřské školy zapsáno 73 dětí. 

Do třídy Broučků nastoupilo 28 dětí, do třídy Hvězdiček také 28 dětí a do třídy Sluníček 17 

dětí. 

Poloha budovy je vedle autobusového nádraží. 

 

MŠ byla otevřena po celkové rekonstrukci v květnu 2006. V suterénu budovy jsou šatny dětí 

a personálu, v prvním patře kancelář, 1. oddělení a denní místnost. Ve 2. patře jsou 2 

oddělení s prostornou chodbou, která je využívána na tělovýchovné chvilky. V každém patře 

je kuchyňka, kde se pro děti připravují svačiny a vydávají obědy. Obědy se po budově 

v nádobách přepravují výtahem. 

 

V suterénu je v keramické dílně umístěna keramická pec.  

 

Koncepce školy je v souladu s RVP Pv a ŠPZ, z něho vychází ŠVP PV a TVP, jsou dále 

rozpracovány do integrovaných bloků. 

 

Rodiče jsou informováni na nástěnkách umístěných v suterénu mateřské školy.  

Prezentace s fotodokumentací MŠ je na webových stránkách www.mskolka.estranky.cz  

Do MŠ dochází 1x týdně na 2 hodiny učitelky – logopedické asistentky, které s dětmi 

s poruchou řeči provádí nápravu výslovnosti.  Děti dostávají domů sešit se slovíčky.  

I v letošním roce probíhala pravidelná logopedická péče pod vedením logopedek z MŠ 

Tyršovy sady a s dětmi pracovaly po celý školní rok. Během roku proběhlo i několik 

depistáží pod vedením paní ředitelky MŠ ve spolupráci  s SPC Trutnov. 

http://www.msts.estranky.cz/
http://www.mskolka.estranky.cz/
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Zahrada školy je vybavovena  prvky fy. LUNA. 

V květnu bylo otevřeno Dopravní hřiště – přístup mají děti z MŠ, ZŠ a veřejnost (podle 

provozního řádu). 

Probíhají revize a následné opravy u plynového zařízení v kotelně a elektrického zařízení 

v suterénu školky. 

 

Koncepce školy je vybudována na těchto základech: 

Přijímejme děti takové, jaké skutečně jsou, s jejich chybami, prohrami, radostmi i starostmi.  

Nezlehčujme jejich city.  

Buďme jim nápomocni, když nás k tomu vyzvou. 

Vytvořme jim takové prostředí, které je bude motivovat k objevování, bádání a bezpečnému 

získávání zkušeností.  

Nechme je svobodně myslet, mluvit, jednat a tvořit.    

 

 Všechny třídy jsou  smíšené a  navštěvují je děti různého věku od 3(2) do 7 let. 

 

třídy počet dětí forma vzdělávání   

1. oddělení Broučci 28 heterogenní třída Plán ped. podpory 

2. oddělení Hvězdičky 28 heterogenní třída Plán ped. podpory 

3. oddělení Sluníčka 17 heterogenní třída    Plán ped. podpory 

Celkem 73   

  

 

Charakteristika třídy  BROUČCI 

ke dni 30.6.2019  školního roku: 2018-2019 
 

Stav dětí celkem:  28 z toho chlapců  15  a dívek 12 

 

Počet dětí:  2 letých:…………..4 

  3 letých:…………..9 

  4 letých:…………..9 

  5 letých:…………..5 

  6 letých:…………. 0 

  7 letých:…………..0 

  jiný věk:…………. 0  

Počet dětí s odkladem školní docházky:…1 

 

Počet dětí s nepravidelnou docházkou:……         3 

Počet dětí navštěvujících MŠ prvním rokem……7 

Počet dětí se zdravotním postižením……………  0 

 

Z toho dětí s 

 

· mentálním postižením………………..0 
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· zrakovým postižením…………………0 

· sluchovým postižením………………..0 

· tělesným postižením………………….0 

· vadou řeči……………………………..4 

· kombinovaným postižením…………...0 

· poruchou chování……………………..0 

· nevhodným sociokulturním prostředím……………1 

 

Počet dětí s vadnou výslovností  (drobnější vady řeči = d. není zařazeno jako 

integrované)…………9 

 

Průměr docházky dětí za uplynulé pololetí:………………19,00 

 

Počet dětí vyžadujících intenzivní individuální péči: …………1 

(mimo děti se zdravotním postižením, kterým je zajištěna speciálně pedagogická péče) 

 

Počet dětí s nadprůměrnou inteligencí: ……0   průměrnou inteligencí………28 

s podprůměrnou inteligencí:…0 

 

Počet talentovaných:…0 

 

Počet dětí zařazených v aktivitách: 

 

Sportovní školička…………………………11 

Lyžařská školička………………………… 14 

Předplavecký výcvik ………………………12 

Individuální logopedická péče…………    ..13 

Keramické a výtvarné dovednosti…………28 

Canisterapie…………………………………0 

Rekondiční jízda na koni…………………  28 

Environmentální výchova……………….…28 

 

Počet dětí vyrovnaných, klidných……6,  průměrně temperamentních………20 

Živých, neklidných, hyperaktivních…………2 

Rodinná péče o děti:velmi dobrá……22……, dobrá…5,  nedostatečná……………1 

 

Kulturně hygienické návyky a sebeobsluha: 

Počet dětí, které mají osvojené návyky: udrží osob. čistotu……27…, mytí rukou…27 

používají kapesníku…22…., samostatně používají WC……27 stolování včetně 

příboru……27., úprava zevnějšku……27…, samostatné svlékání……27…., samostatné 

oblékání……27, klička na tkaničce………3.., správné držení tužky………24….. 

 

V průběhu ……1..pololetí ze třídy odhlášeno………0, dětí, z nichž …0…, přestoupilo 

do……….tříd naší MŠ. 

 

K nápravě vadné výslovnosti došlo celkem u………2……dětí. 
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Charakteristika třídy  HVĚZDIČKY 

ke dni 30.6.2019  školního roku 2018-2019 
 

Stav dětí celkem:  27 z toho chlapců  15  a dívek  12 

 

Počet dětí:  2 letých:…………..4 

  3 letých:…………..9 

  4 letých:…………..9 

  5 letých:…………..5 

  6 letých:…………. 0 

  7 letých:…………..0 

  jiný věk:…………. 0  

Počet dětí s odkladem školní docházky:……0 

 

Počet dětí s nepravidelnou docházkou:……         3 

Počet dětí navštěvujících MŠ prvním rokem……7 

Počet dětí se zdravotním postižením……………  0 

 

Z toho dětí s 

· mentálním postižením………………..0 

· zrakovým postižením…………………0 

· sluchovým postižením………………..0 

· tělesným postižením………………….0 

· vadou řeči…………………………….1 

· kombinovaným postižením…………..0 

· poruchou chování…………………….0 

· nevhodným sociokulturním prostředím……………1 

 

Počet dětí s vadnou výslovností  (drobnější vady řeči = d. není zařazeno jako 

integrované)…………10 

 

Průměr docházky dětí za uplynulé pololetí:………………17,6 

 

Počet dětí vyžadujících intenzivní individuální péči: …………0 

(mimo děti se zdravotním postižením, kterým je zajištěna speciálně pedagogická péče) 

 

Počet dětí s nadprůměrnou inteligencí: ……1     průměrnou inteligencí………20 

s podprůměrnou inteligencí:…0 

 

Počet talentovaných:…2 

 

Počet dětí zařazených v aktivitách: 

Sportovní školička…………………………7 

Lyžařská školička………………………… 7 

Předplavecký výcvik ………………………5 

Individuální logopedická péče…………    ..11 

Keramické a výtvarné dovednosti…………27 

Canisterapie…………………………………0 
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Rekondiční jízda na koni…………………  23 

Environmentální výchova……………….…27 

 

Počet dětí vyrovnaných, klidných……6,  průměrně temperamentních………17 

Živých, neklidných, hyperaktivních…………4 

Rodinná péče o děti:velmi dobrá……12……, dobrá…14,  nedostatečná……………1 

 

Kulturně hygienické návyky a sebeobsluha: 

Počet dětí, které mají osvojené návyky: udrží osob. čistotu……26…, mytí rukou…26….., 

používají kapesníku…22…., samostatně používají WC……25……., stolování včetně 

příboru……26., úprava zevnějšku……15…, samostatné svlékání……25…., samostatné 

oblékání……22 , klička na tkaničce………2.., správné držení tužky………18….. 

 

V průběhu ……1..pololetí ze třídy odhlášeno………0, dětí, z nichž …0…, přestoupilo 

do……….tříd naší MŠ. 

 

K nápravě vadné výslovnosti došlo celkem u………1……dětí. 

 

 

Charakteristika třídy  SLUNÍČKA 

 ke dni 30.6.2019 školního roku 2018-2019 
 

Stav dětí celkem:  17 , z toho chlapců  11  a dívek  6 

 

Počet dětí:  2 letých:…………..4 

  3 letých:…………..4 

  4 letých:…………..5 

  5 letých:…………..2 

  6 letých:…………..2 

  7 letých:…………..0 

  jiný věk:…………..0  

Počet dětí s odkladem školní docházky:……2 

 

Počet dětí s nepravidelnou docházkou:……         1 

Počet dětí navštěvujících MŠ prvním rokem……6 

Počet dětí se zdravotním postižením……………  0 

 

Z toho dětí s 

· mentálním postižením………………..0 

· zrakovým postižením………………...0 

· sluchovým postižením………………..0 

· tělesným postižením………………….0 

· vadou řeči……………………………..6 

· kombinovaným postižením…………...0 

· poruchou chování……………………..1 

· nevhodným sociokulturním prostředím……………1 
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Počet dětí s vadnou výslovností  (drobnější vady řeči = d. není zařazeno jako 

integrované)…………6 

 

Průměr docházky dětí za uplynulé pololetí:……………….12 

 

Počet dětí vyžadujících intenzivní individuální péči: …………0 

(mimo děti se zdravotním postižením, kterým je zajištěna speciálně pedagogická péče) 

 

Počet dětí s nadprůměrnou inteligencí: ……0s     průměrnou inteligencí………17 

s podprůměrnou inteligencí:…1 

 

Počet talentovaných:…0 

 

Počet dětí zařazených v aktivitách: 

Sportovní školička…………………………...3 

Lyžařská školička……………………………3 

Předplavecký výcvik ………………………...3 

Individuální logopedická péče……………….6 

Keramické a výtvarné dovednosti………….16 

Canisterapie………………………………….0 

Rekondiční jízda na koni……………………15 

Environmentální výchova…………………..16 

 

Počet dětí vyrovnaných, klidných…………4, průměrně temperamentních………11 

Živých, neklidných, hyperaktivních…………2 

Rodinná péče o děti:velmi dobrá…………16, dobrá…………1 nedostatečná……………0 

 

Kulturně hygienické návyky a sebeobsluha: 

Počet dětí, které mají osvojené návyky: udrží osob. čistotu……5…, mytí rukou…16….., 

používají kapesníku……11…., samostatně používají WC……16……., stolování včetně 

příboru……9., úprava zevnějšku……6…, samostatné svlékání………15…., samostatné 

oblékání……12……, klička na tkaničce………2…., správné držení tužky………10….. 

 

V průběhu ……1..pololetí ze třídy odhlášeno………0, dětí, z nichž …0…, přestoupilo 

do……….tříd naší MŠ. 

 

K nápravě vadné výslovnosti došlo celkem u………2……dětí. 
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3. MŠ A.Dvořáka  Hostinné 

„Hrajeme si celý rok“  

Vedoucí učitelka: Dana Sehnalová 

webová adresa: www.mskolka.estranky.cz 

 

Komentář o mateřské škole: 

3. MŠ „Nad parkem“ je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Hostinné. 

Kapacita budovy je 56 dětí. 

Mateřská škola se nachází v okrajové části Hostinného. Její nejbližší okolí tvoří městský 

park, louky a les. 

Budova je rozčleněna do tří pater - v suterénu se nachází šatny pro děti a kuchyňka s 

jídelnou, v přízemí naleznete oddělení "Koťátek", v patře oddělení "Včeliček". Obě třídy 

tvoří děti ve věku od 3(2) do 7 let. 

Prostory pro děti jsou dostatečně velké a světlé, nabízí možnost k vytváření hracích koutků, 

které děti tak rády využívají pro skupinovou hru, odpočinek, či  soukromí.  

 

Rodiče jsou informováni na nástěnkách umístěných v suterénu mateřské školy o režimu MŠ, 

se školním  a  třídním vzdělávacím programem  a  o aktuálním  dění  provozu. 

 

Budova MŠ prošla rekonstrukcí budovy v létě 2013, v roce 2014 došlo k rekonstrukci 

umýváren a sociálních zařízení, odstranění dřevěných příček a vyzdění stěn, v průběhu 

podzimu 2014 došlo k dokončení terénních úprav školní zahrady a vybavení zahradními 

prvky. Zahradní vybavení je nahrazeno novými prvky fy LUNA a zahrada je vyhovující. 

 

Koncepce školy je v souladu s RVP Pv a ŠPZ, z něho vychází ŠVP A TVP, jsou dále 

rozpracovány do integrovaných bloků. 

 

Do MŠ dochází 1x týdně na 2 hodiny učitelka logopedka z MŠ Tyršovy sady, která s dětmi 

s poruchou řeči provádí nápravu výslovnosti. Děti dostávají domů sešit se slovíčky. 

 

Posláním mateřské školy je:doplnit rodinnou výchovu a pomoci zajistit dítěti již od útlého 

věku prostředí s dostatkem   

 mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení, k položení 

základů celoživotního vzdělávání na základě možností, zájmů a potřeb všech dětí,                   

rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost v přirozeném  prostředí 

skupiny vrstevníků.  

 

Prezentace s fotodokumentací MŠ je  na webových stránkách www.mskolka.estranky.cz     

Všechny třídy jsou  smíšené a navštěvují je děti různého věku od 3(2) do 7 let. 

 

třídy počet dětí forma vzdělávání   

1. oddělení Koťátka 28 heterogenní třída  

2. oddělení Včeličky 28 heterogenní třída  

Celkem 56   

http://www.mskolka.estranky.cz/
http://www.mskolka.estranky.cz/
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Charakteristika třídy KOŤÁTKA 

 ke dni 30. 6. 2019 školního roku 2018-2019 
 

Stav dětí celkem: …28.....z toho chlapců…14……dívek………14……… 

 

Počet dětí:  2 - 3leté    2 dívky 

        5 chlapců  

 

  3 – 4leté   2 dívky 

        5 chlapců 

   

  4 -  5leté    5 dívek 

         2 chlapci 

 

  5 – 6 leté   5 dívek 

         2 chlapci 

 

Počet dětí s nepravidelnou docházkou:…………………………0 

Počet dětí navštěvujících MŠ prvním rokem………………….15 

Počet dětí se zdravotním postižením……………………………0 

 

Z toho dětí s 

· mentálním postižením………………..0 

· zrakovým postižením………………...0 

· sluchovým postižením………………..0 

· tělesným postižením………………….0 

· vadou řeči…………………………….0 

· kombinovaným postižením…………..0 

· poruchou chování…………………….0 

· nevhodným sociokulturním prostředím……………0 

 

Počet dětí s vadnou výslovností  (drobnější vady řeči = d. není zařazeno jako 

integrované)……22 

 

Průměr docházky dětí za uplynulé pololetí:……12 
 

Počet dětí vyžadujících intenzivní individuální péči: 22 
(mimo děti se zdravotním postižením, kterým je zajištěna speciálně pedagogická péče) 

 

Počet dětí s nadprůměrnou inteligencí:  0, s průměrnou inteligencí: 28 

s podprůměrnou inteligencí: 0 

 

Počet talentovaných: 0 
 

Počet dětí zařazených v zájmových kroužcích: 

Sportovní školička………………9 

Lyžařská školička……………….1 

Předplavecký výcvik…………..14 
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Individuální logopedická péče….0 

Keramické a výtvarné dovednosti....0 

Canisterapie………..........................0 

Rekondiční jízda na koni..................0 

Enviromentální výchova...................0 

 

Počet dětí vyrovnaných, klidných ,  průměrně temperamentních: 26 

Živých, neklidných, hyperaktivních: 2 

Rodinná péče o děti: velmi dobrá……21, dobrá…7, nedostatečná …0 

Kulturně hygienické návyky a sebeobsluha: 
Počet dětí, které mají osvojené návyky: udrží osob. Čistotu 28, mytí rukou...28, používají 

kapesníku..28, samostatně používají WC…28…., stolování včetně příboru..18…., úprava 

zevnějšku24……, samostatné svlékání…24……., samostatné oblékání..24……, klička na 

tkaničce…6……., správné držení tužky…9….. 

 

V průběhu ……1…a 2..pololetí ze třídy odhlášeno……0… dětí, z nichž …0……přestoupilo 

0 tříd naší MŠ. 

 

K nápravě vadné výslovnosti došlo celkem u 5 dětí. 

 

Charakteristika třídy „Včeliček“  ke dni: 30. 6. 2019 školního roku: 2018-2019 

 

Stav dětí celkem: …28.....z toho chlapců…10……dívek………18 

 

Počet dětí:  2 - 3leté    1dívka 

        5 chlapců  

  3 – 4leté   6 dívek 

        1 chlapec 

  4 – 5 leté   5 dívek 

         2 chlapci 

  5 – 6leté    3 dívky 

         2 chlapci 

  7mi leté    3 dívky  

 

Počet dětí s nepravidelnou docházkou:……………………….0 

Počet dětí navštěvujících MŠ prvním rokem…………………9 

Počet dětí se zdravotním postižením………………………….0 

 

Z toho dětí s 

· mentálním postižením………………..0 

· zrakovým postižením………………...0 

· sluchovým postižením………………..0 

· tělesným postižením………………….0 

· vadou řeči…………………………….0 

· kombinovaným postižením…………..0 

· poruchou chování…………………….0 

· nevhodným sociokulturním prostředím…………… 
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Počet dětí s vadnou výslovností  (drobnější vady řeči = d. není zařazeno jako integrované) 

 

Průměr docházky dětí za uplynulé pololetí:……20 
 

Počet dětí vyžadujících intenzivní individuální péči: 13 
(mimo děti se zdravotním postižením, kterým je zajištěna speciálně pedagogická péče) 

 

Počet dětí s nadprůměrnou inteligencí:  0, s průměrnou inteligencí: 28 

s podprůměrnou inteligencí: 0 

 

Počet talentovaných: 0 
 

Počet dětí zařazených v zájmových kroužcích: 

Sportovní školička……………….15 

Lyžařská školička…………………3 

Předplavecký výcvik……………..15 

Individuální logopedická péče…….0 

Keramické a výtvarné dovednosti....0 

Canisterapie………..........................0 

Rekondiční jízda na koni..................0 

Enviromentální výchova...................0 

 

Počet dětí vyrovnaných, klidných ,  průměrně temperamentních 26 

Živých, neklidných, hyperaktivních 2 

Rodinná péče o děti:velmi dobrá……20……., dobrá……8……, nedostatečná………… 

Kulturně hygienické návyky a sebeobsluha: 
Počet dětí, které mají osvojené návyky: udrží osob. čistotu.28…, mytí rukou...28.., používají 

kapesníku..28…., samostatně používají WC…28…., stolování včetně příboru..19…., úprava 

zevnějšku 22……, samostatné svlékání……25…., samostatné oblékání..25……, klička na 

tkaničce…9……., správné držení tužky……13.. 

 

V průběhu ……1…..pololetí ze třídy odhlášeno……0… dětí, z nichž …0……přestoupilo 

do……-….tříd naší MŠ. 

 

K nápravě vadné výslovnosti došlo celkem u 6 dětí. 
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7. ŘÍZENÍ ŠKOLY, KVALITA PERSONÁLNÍ PRÁCE, KVALITA 

DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ   
 

3.1   KVALITA ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ 

 

Autoevaluace, evaluace, závěr 

 

Klady 

Vytvořený funkční informační systém uvnitř školy, včasná reakce na aktuální změny. 

Vedením pedagogických a provozních porad dosahováno potřebných cílů. 

Hodnocení zaměstnanců je adekvátní, odpovídá kvalitě jejich práce. 

Dostatečná spolupráce. 

 

Zápory 

Nedostatek osobní iniciativy u některých pracovnic. 

 

Závěr  

Získané zkušenosti předávat ostatním pracovnicím. 

 

 

8. HOSPITAČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST 

 

Ředitelka školy zvýšenou hospitační činností a metodickou podporou učitelek sjednocuje 

úroveň organizace a průběh vzdělávání. 

Je vytvořen hospitační plán. 

Září  

• vedení dokumentace.  

 

Závěr autoevaluace 

 

Do přehledu výchovně vzdělávací práce psát téma týdne a popsat vypovídající aktivity. Pro 

děti s OŠD  psát během roku poznámky o pokroku, pracovat se záznamy.  

 

Říjen 

• hygienické návyky, sebeobsluha, stolování. 

 

Závěr autoevaluace 

 

Při stolování používat na všech MŠ prostírání, použité nádobí odnášet postupně. 

 

Listopad 

• cílené činnosti. 

 

Závěr autoevaluace 

 

Prolínají se, výchovná práce prováděna individuálně, ve skupinách, skupinkách. 
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Prosinec 

• vycházky, pobyt venku. 

 

Závěr autoevaluace 

 

Zajišťovat dostatečně dlouhý pobyt venku. 

 

Leden 

• dodržování délky pobytu venku s ohledem na větrnostní podmínky. 

 

Závěr autoevaluace 

 

Dbát na dodržování. 

 

Březen 

• vedení dokumentace, diagnostické záznamy, „desatero“ pro děti s odkladem školní 

docházky, používat Vítkův chodník.  

 

 

Závěr autoevaluace 

 

Využívat Vítkův chodník, dohlížet na bezpečnost. 

 

Duben 

• cílené činnost – výlet. 

 

Závěr autoevaluace 

 

Všechny učitelky pracují dle koncepce školy a ŠVP a TVP. 

Klíčové kompetence a dílčí cíle stanovené v aktualizovaném ŠVP budou zahrnovat do všech 

vzdělávacích oblastí.  

 

Kontrola provozních zaměstnanců prováděna každý měsíc s jiným zaměřením. 

 

Připravenost na zahájení školního roku (úklid všech prostor). 

Dodržování kritických bodů v kuchyni. 

Nakládání s prádlem. 

Vyváženost stravy, plnění spotřebního koše. 

Nepřítomnost na pracovišti. 

Vybavení lékárniček. 

Sanitace kuchyně, kuchyněk a ostatních prostor školy. 

Používání OOPP. 

 

Závěr autoevaluace 

 

Stále kontrolovat a dodržovat spotřební koš. 
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9. PREVENCE RIZIK A ŠKOLNÍ ÚRAZY 
 

Přestože bylo zaznamenáno minimum drobných úrazů ve škole, stále zůstává prioritou 

problematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. 

Je třeba děti vést k ochraně zdraví svého i kamarádů. Vytipovávat místa a činnosti, kdy je 

ohrožení dětí největší a tomu přizpůsobit organizační a výchovná opatření. 

 

Tato problematika je stále projednávána na pedagogické radě se všemi pracovnicemi školy.  

 

 

10. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 
 

„Člověk má pět smyslů, aby mohl poznávat svět.“ 

                                         

Očekávané výstupy:     1. všímat si změn a dění v přírodě 

                                      2. znát význam životního prostředí pro člověka 

                                      3. umět rozlišit činnosti a faktory, které na životní prostředí působí  

                                          kladně a naopak 

                                      4. pečovat o životní prostředí – dbát o pořádek, třídit odpad, starat se  

                                          o rostliny, ptáky, zvířata 

                                      5. přiblížit dětem, že odpad může být také vhodnou surovinou  

                                          k dalšímu zpracování a využití nejen pro dospělé 

 

Věková skupina : 3(2) – 7 let 

 

Poznámka: obsahová stránka, délka trvání a výběr nabízených činností je plně v kompetenci  

                    jednotlivých učitelek na třídách, které vycházejí z konkrétních situací, zájmu a    

                    potřeb dětí. Přihlížejí také k plnění vlastních TVP a plánu MŠ. 

 

Doporučené činnosti a akce: 
 

září, říjen, listopad  

 

 seznamování dětí s charakteristickými znaky podzimu, přírodními zákonitostmi a 

zvláštnostmi podzimního počasí  

 rozvíjení poznatků o lese (živočichové, zvěř, péče o les a o stromy…), přípravy na 

zimu, odlet ptáků…  

 práce s přírodním materiálem při pobytu venku (sběr, stavby, skládání do tvarů a 

obrázků, podzimní koláč z přírodnin..)  

 seznámení s prostorem školní zahrady a míst k vycházkám (parky, les, hřiště..)  

pozorování okolí a přírody  

 hledání krásna a všímání si drobností v přírodě (drobní živočichové, květiny, orosená 

pavučina, zajímavý kámen…)  

 připomenutí světového dne zvířat – 4.10.  

 sběr kaštanů a žaludů  

 obkreslování struktury kůry , listu voskovými pastely  
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 otisky listů ,kůry do sádry popř. keramické hmoty  

 otisky zeleniny, ovoce (bramborová tiskátka, jablka..), chuťové hádanky, hmatové 

hádanky  

 klacíkem prohrabávat hlínu a pozorovat, co obsahuje (zbytky rostlin, kořeny, brouky, 

larvy, žížaly, kamínky, písek..)  

 rozlišujeme hmatem a zrakem povrch, vlastnosti půdy ….(např. písek, kůra, 

kamínky..)  

 k plodům, které najdeme na zemi najít odpovídající stromy a zapamatovat si jejich 

názvy (buk – bukvice, jeřáb – jeřabiny, dub – žaludy..)  

 vytvoření „sousoší“ v lese nebo v místě, kam často chodíme s dětmi – „sousoší“ je 

vytvořeno z kamenů, větviček, mechu. Jde o společnou práci dětí. Děti jej budou celý 

rok pozorovat, a zjistí, kteří živočichové našli v uměle vytvořeném prostoru svůj 

domov (mravenci, brouci..)  

 práce s knihou – prohlížení, diskuse, poslech pohádek, řešení problémových situací..  

 skládání obrázků, řazení, třídění a sběr – PET víčka  

 využívat „odpadového“ materiálu při pracovních a výtvarných činnostech – hledání 

dalšího využití (samostatná tvořivost), např. hračky..  

 zdravotní cvičení s využitím náčiní a pomůcek z odpadového materiálu  

 třídění odpadu ve třídách – odpadový papír popř. plast - celoročně  

prosinec , leden, únor 

 seznamování se s charakteristickými znaky zimy  

 vést děti k ekologickému chování v přírodě – odpadky neschovávat do sněhu – proč?  

 pozorování proměn řeky  

 krmení divokých kachen na rybníčcích  

 zimní turisticko - naučná vycházka k lesu s dobrotami pro zvěř  

 sypání do krmítka, krmení ptáků v areálu MŠ  

 zdobení „vánočního“ stromečku pro ptáky ( jablka, šišky, jeřabiny, nosy..)  

 v holých korunách stromů vyhledávat ptačí hnízda - proč jsou opuštěná?  

 pozorovat stopu zvířete, popř. ptáka ve sněhu a zjistit kam vede  

 pozorování padajících vloček, chytat sněhové vločky do ruky – proč roztají? ( pokusy, 

kterými zjistíme vlastnosti sněhu a ledu)  

 za chladného počasí chytat vločky na tmavý papír – pozorování struktury vločky 

lupou  

 popis zimní krajiny, tématické kresby a malby  

 práce s knihou a encyklopediemi - prohlížení, diskuse, poslech pohádek, řešení 

problémových situací  

 hledání odpovědí na otázky „Co se od podzimu změnilo?“ „Proč je sníh špinavý?“  

 pozorování odklízejícího sněhu mechanizací – „Proč se někde solí, jinde jen shrabuje a 

sype pískem?“ „Proč špinavý sníh z ulice nepatří do řeky?“  

 péče o prostředí MŠ – pokojové květiny, úklid hraček, větrání..  

 rychlení větviček „Barborky“ (zlatý déšť, třešeň) „Proč venku nerozkvetou?“  

 společné zdobení vánočního stromu – „Proč nezdobíme listnatý?“  

 s pomocí rodičů vytvořit zásobu odpadových materiálů (roličky..) – využívat je při 

činnostech v rámci TVP  
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 péče o vlastní zdraví – boj proti nemocem (otužování vzduchem, vitamíny, hygiena, 

zásady správného dýchání v mrazu), zdravý životní styl (včetně sportování) 

březen, duben  

 seznamování dětí s charakteristickými znaky jara – probouzení přírody, květiny, 

mláďata, přílet ptáků, rozkvetlé stromy…, klást důraz na pozorování a prožitek 

dětí                          

„Co vidíš kolem sebe?“ „Co se po zimě změnilo?“ 

 vycházky mezi zahrádky – pozorování okolí  

 celoroční pozorování určitého stromu ( nejlépe ovocného)  

 prohlédnout si mladé listy a určit jejich barvu, nové letorosty na jehličnanech – 

srovnání se starší vegetací  

 pokus s klíčením semínek – různé podmínky pro růst – porovnávání (čočka, hrách..)  

 vypěstovat jako dárek pro maminky do kelímku od jogurtů květinu  

 možnost ve třídě vypěstovat bylinkovou zahrádku – řeřicha, petrželka – zdobení 

svačin  

 foukání do plodenství smetánky lékařské – co se stane se semínky, co potřebují 

rostliny k životu  

 pozorování hnízdění vlaštovek na lidských obydlích  

 bzučení včel, pozorování motýlů, hlemýžďů, žížal, brouků – stadia vývoje u motýla  

 pozorování proměn oblohy – slunce, zataženo, déšť, hry s paprsky – zrcátko, se stíny  

 využívat k rozšíření poznatků o přírodě pohybových her, hudebně – pohybových her, 

písní a práce s obrazovým materiálem  

 připomenout dětem významné dny v kalendáři  

              7.4. Světový den zdraví 

            24.4. Den Země, cesta za Krakonošem 

 sluchové pexeso – do krabiček od kinofilmů ( od léků ) dáme různé přírodní materiály 

(písek, semínka, kamínky, ořech..).Dle sluchu děti hledají vždy dvě stejné. Kontrola 

zespodu stejně barevně označené krabičky.  

  květen, červen  

 cesty do přírody 

-          ekologie a správné chování v přírodě 

-          chránění živočichové, rostliny, léčivky 

-          turistické značení v přírodě, práce s mapou (co znamená modrá barva…) 
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-          výlet na Kateřinu ( pro předškoláky) 

-      výlet do ZOO ve Dvoře Králové 

 nebezpečí vzniku úrazů v přírodě (hadi, oheň, střepy, jedovaté houby a plody…)  

            dopoledne ke Dni dětí ve spolupráci s Dobrovolnými hasiči Hostinné vč. lanové      

            dráhy, proudnice 

 obkreslování struktury listů, kůry…  

 klacíkem prohrabávat hlínu a pozorovat, co obsahuje (zbytky rostlin, kořeny, brouky, 

larvy, žížaly, kamínky, písek..)  

 různé druhy hornin a půdy (vlastní sběr dětí) – rozlišujeme hmatem a zrakem povrch, 

vlastnosti….(např. písek, kůra, kamínky..), proč neplave kámen , „žáby“ – praktické 

vyzkoušení  

 pozorování pod lupou  

 vycházky k řece, rybníku – poznatky o ekosystémech  

 vlastnostech materiálů – třídění odpadu a jeho další zpracování, o znečistěné přírodě a 

možných nápravách  

 pozorování okolí, tématické kresby, malby  

 poslech nehudebních zvuků v okolí, umět být zticha  

 hledání šišek vyloupaných veverkami, hry s přírodninami ( skládání do tvarů, 

domečky..)  

 vyrýpnout semenáček z hlíny, prohlédnout si ho, co potřebuje k životu, zasadit si ho a 

pozorovat jak roste, rozdíl mezi listnatými a jehličnatými stromy, umět alespoň 3 

pojmenovat  

 vyhledávat zajímavé pohledy v okolí města, pozorování čistoty ve městě – co dělají 

lidé špatně a kdo to napraví?  

 zdravotní cvičení s využitím náčiní a pomůcek z odpadového materiálu 

 vyhledávat v okolí barevné kontejnery, vytváření povědomí o správném třídění  

            odpadů ( barevné popelnice, kompost..) 

 

 

11. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 

Preventivní program školy (dříve MPP) je dokument mateřské školy zaměřený na výchovu 

dětí ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich 

sociálně komunikativních dovedností a k předcházení rizikovým vjemům. 

Mateřská škola je zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. 

 

Se sociálně patologickými jevy, jako je týrání, zanedbávání, šikanování nebo drogy (kouření) 

se mohou setkávat děti již v předškolním věku. Je tedy důležité zahájit primární prevenci 

právě v této době. Poskytnout dětem zdravým a se speciálními vzdělávacími potřebami 

informace formou, která je přiměřená jejich věku. 

 

Na tvorbě a realizaci PPŠ se podílejí všichni pedagogičtí pracovníci MŠ. Je určen pro děti, 

zákonné zástupce, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy i pro širokou veřejnost. 
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Paní učitelka Bc. Dana Tichá je pověřená koordinací primární prevence sociálně 

patologických jevů. 

Prevence 

(z lat. praevenire, předcházet) 

Prastaré medicínské pravidlo říká, že je lépe nemoci předcházet, než ji léčit. Je to soustava 

opatření, která mají předcházet rizikovým projevům chování, například nemocem, drogovým 

závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu v MŠ, sociálním konfliktům, násilí, ekologickým 

katastrofám a podobně. Opatření nazýváme preventivní (ochranná). 

Prevence projevů rizikového chování se dělí na primární, sekundární a terciární.  

Náplň činnosti mateřské školy je zaměřena hlavně na nespecifickou primární prevenci. 

Členění prevence: 

1. Primární prevencí se rozumí veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít 

problémům a následkům spojených s rizikovými projevy chování, případně 

minimalizovat jejich negativní dopad. 

2. Sekundární prevence – předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání rizikového chování. 

V tomto pojetí je sekundární prevence název pro včasnou intervenci, poradenství a 

léčení. Má za cíl podporu a pomoc vést smysluplný a spokojený život.  

3. Terciární prevence je zaměřena na osoby, které nejsou schopny či ochotny se 

rizikového chování vzdát.  

Prevence sociálně patologických jevů u dětí v působnosti naší mateřské školy 

představuje aktivity v následujících oblastech prevence: 

A) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování dětí: 

Vytýčení sociálně patologických jevů  
 týrání a zanedbávání dětí 

 agresivita 

 drogové závislosti, alkoholismus, kouření  

 šikanování, vandalismus a další formy násilného chování  

 virtuální drogy (počítače, televize, video)  

 xenofobie, rasismus, intolerance, poruchy příjmu potravy (PPP) 

 sebepoškozování 

B) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:  

 domácího násilí  

 týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání  

 ohrožování výchovy mládeže  

 poruch příjmu potravy (přejídání, odmítání stravy)  

http://www.ostrovzl.cz/prevence/zavislost
http://www.ostrovzl.cz/prevence/nespecificka-a-specificka/
http://www.ostrovzl.cz/prevence/poruchy-prijmu-potravy
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Cíl preventivního programu školy (PPŠ) 

 

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům. 

Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo 

neoddělitelnou součástí předškolního vzdělávání v MŠ. Vychází z ŠVP, je součástí TVP, 

např. tematické celky Sněhová královna, O Budulínkovi…Učit děti nekomunikovat 

s neznámými osobami, nikam s  nimi  nechodit,  nebrat si žádné sladkosti a předměty 

od cizích lidí. Překonávat překážky a strach a obavy z neznámého, pomáhat kamarádům 

v nesnázích. Poslechnout rady rodičů i učitelů a pracovníků Policie ČR. 

Je nutné analyzovat konkrétní sociální situaci dítěte.  

Naše mateřská škola se věnuje dětem sociálně znevýhodněným, protože tuto skupinu 

chápeme jako velmi ohroženou. Nabízíme aktivity a programy, kde se mohou uplatnit 

všechny děti. 

Důraz je položen na vytváření elementárních základů klíčových kompetencí 

v počáteční etapě vzdělávání, neboť ty směřují k tomu, aby dítě na své úrovni aktivně              

a s uspokojením zvládalo nároky života v prostředí rodiny a MŠ. To znamená, aby bylo 

schopné žít ve společnosti jemu blízkých dospělých i vrstevníků a komunikovat s nimi, aby 

bylo způsobilé se učit, na své úrovni také pracovat a řešit problémy, uplatňovat se a 

prosazovat, ale také se požadavkům okolí přizpůsobit. Setká-li se takové dítě v budoucnu se 

sociálně patologickými jevy, dokáže je rozpoznat, nepodlehnout jim a věnovat se jiným, 

prospěšným aktivitám 

  

Analýza současného stavu v MŠ  
 

K posouzení problematiky primární prevence sociálně patologických jevů slouží: 

 pozorování výchovně vzdělávacího procesu ve třídách učitelkami MŠ, 

 rozhovory s dětmi a jejich zákonnými zástupci, 

 dotazníky pro zákonné zástupce dětí, 

 spolupráce s odborníky (dětský lékař, pracovník PPP, SPC, sociální kurátor, …). 

Mateřská škola konkrétní případ sociálně patologických jevů u dětí neřešila, objevují se však 

u sociálně znevýhodněných dětí náznaky zanedbávání, jak tělesného zanedbávání tak              

i  zanedbávání citového, které by v pozdějším věku mohlo přerůst v nežádoucí sociálně 

patologické jevy jako je týrání, šikanování, vandalismus apod. 

 

Garant programu a koordinace preventivních aktivit v MŠ  
Garantem programu je p. učitelka  Bc. Dana Tichá. V rámci své činnosti připravuje 

Preventivní program školy a jeho realizaci ve škole. O programu jsou informováni všichni 

učitelé, rodiče i děti. 

Spolupracuje s ostatními učitelkami, dalšími odborníky, institucemi a organizacemi. 

 

Spolupráce s rodiči  
Rodiče byli informováni o záměrech školního vzdělávacího programu, jehož nedílnou 

součástí je i primární prevence sociálně patologických jevů.  

 

Organizace primární prevence sociálně patologických jevů: 

 

Školní vzdělávací program  

Výchova ke zdravému životnímu stylu Program pohybových aktivit, prolíná se 
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všemi činnostmi. 

Formy a metody působení na děti, které se 

zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální 

chování 

Pohádky, koncerty, divadelní představení, 

výstavy, soutěže, skupinové práce, 

spolupráce s dětmi se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Získávání klíčových kompetencí Soubory vědomostí, dovedností, schopností, 

postojů a hodnot důležitých pro osobní 

rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do 

společnosti a budoucí uplatnění v životě. 

Za nejdůležitější jsou považovány 

kompetence vycházející z RVP a Kurikula 

podpory zdraví. 

Prevence  

Získání dobrých pohybových dovedností a 

schopností, rozšiřování zájmů dětí 

Snazší volba jak trávit volný čas po 

přestoupení na ZŠ, sportovní školička, 

lyžařská školička, předplavecký výcvik, 

olympiáda, tematické vycházky. Pravidelné 

cvičení ve sportovní hale. 

Uplatňování metod umožňující včasné 

zachycení ohrožených dětí 

Povinnosti pedagogických pracovníků, 

spolupráce s odborníky. 

Vést k odpovědnosti za své zdraví Snižovat riziko vzniku nežádoucích forem 

chování. 

Vztah k přírodě, ke zvířatům Rekondiční jízda na koni, canisterapie. 

Environmentální výchova. 

Zabloudění 

Poranění, detoxikace organismu,  

infekční onemocnění 

Sledovat učitelku, neodbíhat, znát své jméno, 

mateřskou školu, vědět kde hledat pomoc a 

na koho se obrátit. 

Dodržovat stanovená pravidla - neběhat 

s klacíky, nesbírat neznámé předměty, lahve, 

tašky, injekční stříkačky a jehly, nesahat na 

zvířata živá ani uhynulá 

  

 

Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi  

 

Oblast školství  
- Pedagogicko - psychologická poradna Trutnov 

- SPC Trutnov 

- SPC Janské Lázně 

- ZUŠ a DDM Hostinné 

- ZŠ Hostinné 

- Gymnázium a SOŠ Hostinné 

- Střední a Základní škola Sluneční, Hostinné 

- vzdělávání pedagogů, kteří realizují preventivní aktivity ve škole, odborná práce s dětmi   

  ohroženými sociálně patologickým vývojem 

 

Oblast zdravotnicví  
- SZU Praha  
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- dětský lékař  

- VZP 

- pojišťovna ŠKODA 

- klinický psycholog 

 

Oblast sociálních věcí  

- sociální odbor, kurátoři  

 

Policie ČR, Městská policie, BESIP 

- Služba kriminální policie - oddělení nezletilých  

- využít lektorských služeb policistů v oblasti sociálně patologických jevů 

- bezpečnostně branný den 

 

Ostatní organizace 

- KRNAP  Vrchlabí 

- Jezdecký oddíl TJ Labe Hostinné 

- AURA CANIS Čechy z.s. Nechanice 

- Městská sportovní hala Hostinné 

Realizace PPŠ 

  

Používané metody práce:  

 

Adaptační pobyty, přednášky, besedy, kulturní akce, konzultace, dotazníky, lyžařská školička, 

sportovní školička, předplavecký výcvik, pobyty v přírodě, získání základů atletiky. 

Preventivní program školy je součástí výchovy a vzdělání dětí po celou dobu docházky do 

mateřské školy. Účastní se ho pedagogové, děti, rodiče a odborníci. 

V rámci PPŠ je nutné kombinovat poskytování informací z oblasti prevence sociálně 

patologických jevů s výcvikem v sociálních dovednostech a osobnostním růstem dítěte. 

Preferovat přístupy zaměřené do oblasti zdravého životního stylu a aktivního sociálního 

učení. Program musí brát zásadní zřetel na věk a osobní charakteristiky dětí, jinak bude jeho 

plnění formální.  

 

Mateřská škola se snaží o vytváření pozitivního klimatu a nestresujícího prostředí.        

Ve školním roce budou organizovány schůzky rodičů, beseda s PPP, besídky, zahradní 

slavnost, aktivity specifické primární prevence. 

 

Do systému informování jsou zapojeni také všichni rodiče. 

V případě potřeby si mohou rodiče domluvit konzultaci na mskolka@kthostinne.cz, 

tel.: 499 441 280.  

 

12.  KONTROLA ZAMĚŘENÁ NA EKONIMIKU,ÚČETNICTVÍ, 

SPRÁVU MAJETKU 
 

Vedení účetní a majetkové evidence. 

Výsledky inventarizace. 

Čerpání mzdových, provozních prostředků, dodržování rozpočtové kázně, zachovávání 

účelovosti vynakládání prostředků, efektivnost jejich čerpání. 

Pokladní činnost. 

mailto:mskolka@kthostinne.cz
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Finanční kontrola (zákon č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě) 

Dodržování zákonných norem.  

Inspekční činnost. 

 

Závěr autoevaluace 

 

Všechny kontroly prováděny dle směrnic a pravidelně. Neshledány žádné závažné nedostatky.  

Drobné odstraněny okamžitě. 

Po kontrole ČŠI byla provedena opatření k odstranění nedostatků. 

 

13. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

Název vzdělávací 

akce 
Místo Přednášející Termín 

Přihlášený 

pedagog 

Termín 

 a způsob 

předání 

informací 

ostatním 

prac. školy 

UČITELKY MŠ 

 

„Školní zralost“ 

2 bloky 

MŠ 

Hostinné  

Mgr. Lenka 

Mikesková 

10. 10. 2018 

24.10.2018 

Sehnalová 

Svobodová 

Hančovská 

Jandurová  

pg. rada 

 

Setkání 

mateřských škol 

z ORP Vrchlabí 

„Inkluze“ 

MŠ 

Hostinné 

Mgr. 

Vladimíra 

Svobodová 

21. 11. 2018 

Sehnalová 

Svobodová 

Vítová 

pg. rada 

Školení 

„Grafomotorika u 

dětí předškolního 

věku“ 

MŠ 

Hostinné 

Mgr. Lenka 

Mikesková 
1.2.2019 

    Horová 

Imlaufová 

Sahánková 

Sehnalová 

Vítová 

Svobodová 

Lukešová 

Kodymová 

Nová  

 Schmidtová 

Nováková 

Šulcová 

Hančovská  

Jandurová 

Vanclová 

pg. rada 
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Polanská 

Porada pracovní 

skupiny  

„Ostatní školství“ 

v projektu 

 

Vrchlabí 
Mikšíková 

Hebká 

24. 1. 2019 

7. 3. 2019 

25. 4. 2019 

13. 6. 2019 

Sehnalová 

Svobodová 

Vítová 

interní 

sdělení 

Škola v pohybu 
Hradec 

Králové 

Antonín 

Plachý 
7. 12. 2018 

Imlaufová 

Kodymová 
pg. rada 

 

Využívání 

digitální 

technologie 

prakticky a 

efektivně 

 

 

 

 

 

 

Lázně 

Bělohrad 

Mgr. Martin 

Paleček Ph.D. 

19. – 

20.1.2019 

    Horová 

Imlaufová 

Sahánková 

Sehnalová 

Vítová 

Svobodová 

Lukešová 

Kodymová 

Nová  

 Schmidtová 

Nováková 

Šulcová 

Hančovská  

Jandurová 

Vanclová 

Polanská 

 

Porada pracovní 

skupiny  

„Rovné 

příležitosti“ 

v projektu MAP 

Vrchlabí  

24. 1. 2019 

7. 3. 2019 

25. 4. 2019 

13. 6. 2019 

Sehnalová 

Svobodová 

Vítová 

interní 

sdělení 

 

Novely právních 

předpisů k 1. 1. 

2019 

 

Trutnov 
P. Zeman 

R. Šlégrová 
19. 2. 2019 Svobodová 

interní 

sdílení 

Kurz první 

pomoci 
Trutnov Mgr. Mílová 20.2.2019 

Jelínková 

Jandurová  

interní 

sdílení 

 

Kurz první 

pomoci  

 

Trutnov Mgr. Mílová 20. 2. 2019 Horová 

pedagogická 

rada 

interní 

sdělení 

Prohlubování odb. 

kvalifikace dle 

zákona č. 

563/2004 Sb. a §1 

Vrchlabí Mgr. Odlová 22. 2. 2019 Svobodová 
interní 

sdílení 
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vyhl. č. 317/2005 

Sb. 

Beseda 

s ředitelem ZŠ 

„Zápis do ZŠ“ 

Hostinné Mgr. Sogel 21. 3. 2019 

 

 

Svobodová 

Imlaufová 

Vítová 

Lukešová 

 

 

interní 

sdílení 

 

 

 

Dětská jóga 

 

 

 

Náchod 
Gabriela 

Bašková 
26. 4. 2019 Horová pg. rada 

 

Změny ve financ. 

Regionál.školství 

 

 

Praha 9 
Pracovníci 

MŠMT 
25.4.2019 

Svobodová 

Vítová 

interní 

sdílení 

Přednáška: 

„Robotická hračka 

v MŠ“ 

 

 

ZŠ 

Rudník 

Doc. PeadDr. 

Martina 

Maněnová, 

PhD.  

27.5.2019 

Svobodová 

Hančovská 

Jandurová 

Nová  

Imlaufová 

Sahánková 

interní 

sdílení 

pg. rada 

 

 

 

 

 

 

ÚČETNÍ 

Účetní závěrka a 

inventarizace 

Hradec 

Králové 
V. Mašek 

30. 11. 

2017 
Junková 

interní 

sdílení 

ELD+RNP+KZP 

═ MZDY 
Trutnov E. Gepprtová 21. 3. 2018 Junková 

interní 

sdílení 

 

STRAVOVÁNÍ 

Aktuální 

informace pro 

činnost školních 

jídelen 

Vrchlabí 
D. 

Kadlecová 
30. 4. 2019 

Abelyová 

ml. 

Sehnalová 

Junková 

Celarová 

interní 

sdílení 
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Závěr autoevaluace  

 

Pedagogický sbor efektivně využívá své profesní zaměření a odborné znalosti ke zlepšení 

individuálních výsledků dětí.  

 

 

14.  UKAZATELE ROZPOČTU A PŘEHLED DALŠÍCH JEHO 

PROSTŘEDKŮ 
 

Rozpočet na provoz MŠ Hostinné  na rok 2018 činil 1.030.000,- Kč. 

Příspěvek na odpisy 0,- Kč. 

Další plánovanou složkou rozpočtu byly výnosy ze školného, které činily 366.000,- Kč            

a z úroků z účtů 1.710,98 Kč. 

  

Mimo celkový rozpočet se nám podařilo získat: 

1. Průtokové dotace Královéhradeckého kraje v oblasti Prevence: 

a/ Z dotace v roce podané v roce 2017 ve výši 15.000,- Kč, bylo dočerpáno k   

   31.8.2018  10.824,- Kč. 

b/ Dotace  ve výši 14.000,- Kč, byla dočerpána k 31.12.2018. 

Celkově bylo vyčerpáno 24.824,- Kč. 

2. Projekt „Obědy do škol“: 

K 31.12.2018 bylo vyčerpáno 17.514,- Kč. Zbylé prostředky byly převedeny na rok 

2019. 

3. Výzvu 22 OP VVV – Šablony: 

a/ Prostředky EU UZ 33063 na program Šablony I byly za rok 2018 dočerpány 

    ve výši 343.224,05 Kč. 

b/ Z prostředků EU UZ 33063 program Šablony II bylo dosud 

    vyčerpáno 160. 658,79 Kč na plat školního asistenta, školení zaměstnanců a     

    provozní náklady spojené s tímto programem. 

4. Z doplňkové činnosti pronájem logopedické učebny činil 306,- Kč. 

Hospodářský výsledek skončil v roce 2018 ve ztrátě -17.788,90 Kč. 

 

Rada města schválila ztrátu hospodářského výsledku ve výši -17.778,- Kč, která byla pokryta 

z rezervního fondu. 


