
Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace 

Výroční zpráva MŠ za školní rok 2020 – 2021 

1.  Základní údaje 

 

1.1. zřizovatel  

název zřizovatele Obec Habrovany 

adresa zřizovatele Habrovany 345 

Kontakt Tel.: 517 374 274 

 

1.2. příspěvková organizace  

Název Základní škola a Mateřská škola Habrovany, 

příspěvková organizace 

Adresa Habrovany 189 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 70993581 

Identifikátor školy 600 125 530 

vedení školy/statutární zástupce Mgr. Lenka Ryšková, ředitelka školy 

Kontakt Tel.: 517 374 278, 727 852 052                         

e.mail: skola@zsmshabrovany.cz                              

www: zsmshabrovany.cz 

 

1.3. součásti příspěvkové organizace kapacita 

Základní škola (pouze 1. stupeň) 90 žáků 

Školní družina  30 žáků 

Školní jídelna - výdejna 100 stravovaných 

Školní jídelna 150 stravovaných 

Mateřská škola 26 dětí MŠ Habrovany 345 

 14 dětí MŠ Habrovany 189 

mailto:skola@zsmshabrovany.cz


 

1.4. Materiálně-technické podmínky Mateřské školy 

učebny, herny 2 učebny, součástí učeben jsou herny 

odborné pracovny, multimediální učebna  

odpočinkový areál, zahrada, hřiště 2 školní zahrady s pískovišti a herními prvky 

sportovní zařízení  

žákovský nábytek Stolky a židličky různých velikostí 

vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím 

 vše je doplňováno dle potřeby, nabídek a 

finančních prostředků 

vybavení žáků učebnicemi a učebními texty  

vybavení kabinetů a učeben  

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

MŠ disponuje 10 ti tablety, vhodné by byly 

interaktivní tabule 

investiční rozvoj plněno dle plánů/v závislosti na obecním rozpočtu 

Komentář: ve třídách CD-přehrávač, počítač, wi-fi,                          
zakoupeny pomůcky pro žáka s SVP 

 

2. Přehled oborů předškolního vzdělávání a vzdělávací programy 

2.1. Obor předškolního vzdělávání 

Kód Obor vzdělání  Zařazené třídy 

 Mateřská škola  2 třídy 

 

2.2.  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

Vzdělávací program Zařazené třídy 

ŠVP MŠ „Společně krok za krokem celým rokem“ 2 třídy 

 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 

3.1. Základní údaje o zaměstnancích školy 

Počet zaměstnanců celkem 7 



Počet učitelů MŠ 4 

Počet asistentů  2 asistenti pedagoga 

 

Počet provozních zaměstnanců MŠ 1 

 

3.2. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

Odborná kvalifikace Počet Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé MŠ 4                 3 75% 

Komentář: Neaprobovaný pedagog: z důvodu malého zájmu o práci pedagoga MŠ 

 

3.3. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 35 – 45 let 46 – 55 let Nad 55 V důchodovém věku celkem 

muži Ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

1 1    1  1   1 3 

 

3.4.  Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogičtí 

pracovníci 

funkce Úvazek Roků       

ped. praxe 

Stupeň 

vzdělání 

Aprobace  

1 Vedoucí 

učitelka 

1,0 30 VŠ (Bc.) Učitelství pro MŠ 

1 učitelka 1,0 6 VŠ (Bc.) Učitelství pro MŠ 

1 učitel 1,0 0 středoškolské studující 

1 učitelka 1,0 10 středoškolské Učitelství pro MŠ 

 

 

3. 5. Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 školnice 1,0 Středoškolské s maturitou 

 



 

4. údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Studium k prohlubování odborné 

kvalifikace název akce 

pracovník Termín studia Instituce 

VŠ/zařízení pro 

další vzdělávání 

financování 

,,Společné vzdělávání - inkluze v MŠ" Bc. H. Nerádová 
L. Raclavská 

13. 4. a 20. 4. 
2021. 

NPI - Vzdělávací 
program   

 

 

5. Děti – počty přijatých dětí do MŠ 

Počet dětí, které 

se dostavily 

k zápisu 

Počet 

odkladů pro 

školní rok 

2021/2022 

Počet 

nepřijatých  

Celkový 

počet dětí 

přijatých  

20 1 10 9 

 

 

 

 

6.2. Údaje o dětech se speciálními výukovými potřebami  

Druh postižení ročník počet žáků 

Neznalost českého jazyka 

Zdravotní znevýhodnění bez IVP 

 1 

1 

 

 

 

7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Proběhla v říjnu 2019 – viz.inspekční zpráva 

 

 


