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Ve Velkých Bílovicích, červenec 2013

Mateřská škola Velké Bílovice
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Škola:
Do sítě škol byla Mateřská škola Velké Bílovice zařazena s účinností od 27.1.1996 rozhodnutím OŠ
Břeclav. Na základě žádosti právnické osoby ve změně osobních údajů ředitelky školy, bylo
rozhodnutím Jihomoravského kraje, odboru školství v Brně změněno dne 21.8.2012 pod čj. JMK
92113/2012. Poslední aktuálně platné rozhodnutí ze dne 11. srpna 2010, pod čj. č. j. JMK
112208/2010. Mateřská škola Velké Bílovice je příspěvkovou organizací od 1. ledna 2002.

Adresa školy:

Mateřská škola Velké Bílovice,
příspěvková organizace
Velké Bílovice
691 02
telefon: 519 346 240
E-mail: msvb@seznam.cz
Internetové stránky školy: www.mskamaradi.cz

Odloučená pracoviště: škola nemá žádné odloučené pracoviště
Zřizovatel: Město Velké Bílovice, nám. Osvoboditelů 570, IČO 283 673
Právní forma: příspěvková organizace, IČ 70941777, DIČ CZ 70941777
Rezortní identifikátor školy: 600 111 777
ID datové schránky:
Škola sdružuje:

mp4k3q2

1. Mateřská škola ( IZO 107604884 )
2. Školní jídelna – výdejna ( IZO 171000595 )

Školská rada není zřízena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
Zpráva:
Je zpracována nad rámec zákona č. 561/2004 Sb., § 10, odst. 3 a vyhlášky MŠMT č.15/2005 Sb.,
o výroční zprávě, v aktuálním znění
Kopie zprávy obdrží:

1. Městský úřad Velké Bílovice, Nám. Osvoboditelů 570
2. Dokumentace MŠ

Výroční zpráva bude projednána na pedagogické radě školy dne 28. srpna 2013.
Výroční zpráva byla projednána v Radě města Velké Bílovice dne ……………………. 2013.
Zpracovala: Kropáčová Anna, ředitelka školy.
Ve Velkých Bílovicích, 8. července 2013
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1. Charakteristika školy
Mateřská škola Velké Bílovice je šestitřídní s celodenním provozem. Maximální povolená kapacita je
144 míst. Ve všech třídách jsou děti věkově smíšené. Škola je umístěna v komplexu budov základní
školy. Po přestavbě z roku 2008 má MŠ k dispozici dvě podlaží po třech třídách, sociální zařízení a haly
s tělovýchovným nářadím, relaxačním kuličkovým bazénem, trampolínou a skluzavkami. Za budovou je
prostorná školní zahrada vybavená průlezkami, houpačkami, pískovišti, skluzavkami, kolotočem,
domky a pergolami. Součástí MŠ je i výdejna stravy. Strava se dováží ze školní jídelny, která je
spojena s MŠ společnou chodbou. Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činí
v základní výši 300,- Kč na měsíc. Sídlem školy jsou Velké Bílovice, okres Břeclav, Fabian 1215. Škola
je příspěvkovou organizací a je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Brně,
v oddíle Pr. vložce 301. Škola poskytuje předškolní vzdělávání.

2. Údaje o vzdělávání dětí
A. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT
1. ročník
Školní vzdělávací program „Kamarádi“, zpracovaný podle RVP PV, s platností od 1. září 2011 do 31.
srpna 2014, schválený MŠMT ze dne 3. 1. 2005 pod čj. 32 405/2004-22.
2. ročník
Školní vzdělávací program „Kamarádi“, zpracovaný podle RVP PV, s platností od 1. září 2011 do 31.
srpna 2014, schválený MŠMT ze dne 3. 1. 2005 pod čj. 32 405/2004-22.
3. ročník
Školní vzdělávací program „Kamarádi“, zpracovaný podle RVP PV, s platností od 1. září 2011 do 31.
srpna 2014, schválený MŠMT ze dne 3. 1. 2005 pod čj. 32 405/2004-22.
Následující tabulka uvádí délku provoz ve třídách:
Tabulka č.1

Třída
Zajíčci
Koťátka
Kuřátka
Berušky
Štěňátka
Myšičky

Délka provozu
6.00 – 16.00
7.30 – 15.30
7.30 – 15.30
7.30 – 15.30
7.30 – 15.30
7.30 – 15.30

Následující tabulka uvádí počty dětí ve třídách:
Tabulka č.2

Třída
Koťátka
Kuřátka
Berušky
Štěňátka
Zajíčci
Myšičky
CELKEM

Chlapci
15
14
7
11
13
10
70

Děvčata
11
10
15
13
13
12
74

Celkem
26
24
22
24
26
22
144

Cíle Školního vzdělávacího programu „Kamarádi“ plníme pomocí částečně řízených i řízených činností,
doplňujeme je individuálními činnostmi, podporujeme samostatné činnosti dětí – dbáme na dodržování
pravidel třídy. Ve třídách podporujeme aktivity dětí potřebné pro rozvoj všech oblastí (biologická,
psychologická, interpersonální, sociálně – kulturní, environmentální) formou tvořivých činností,
experimentů s různými materiály, řešením pracovních listů, vizuálně-motorickým cvičením, využíváním
encyklopedií, zařazováním exkurzí na zajímavá místa. Režim dne respektuje právo dětí na vlastní
spontánní aktivity, podporujeme činnosti venku a povzbuzujeme v dětech kladný vztah k živé a neživé
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přírodě. Snažíme se děti vést ke kamarádství a dobrému chování ve společnosti. Zaměřujeme se na
hudební oblast. Děti rády zpívají, tancují, hrají na Orffovy hudební nástroje a poslouchají hudbu. Děti
mají přístup k dostatečnému množství výtvarných a pracovních pomůcek, seznamujeme je s různými
výtvarnými technikami. Každé dítě má své místo pro uschování vlastních výtvarných prací. Využíváme
také prostory haly a tělocvičny k uspokojení spontánního pohybu dětí. Ke všem dětem přistupujeme
individuálně. Diagnostiku dětí vedeme v záznamech podle metodiky „Pedagogické hodnocení v pojetí
RVP PV“.
Počty dětí v mateřské škole celkem:
Tabulka č. 3

Školní rok
2012/2013

Počet
tříd

k 30. 9. 2012
k 30. 6. 2013

6
6

Počet dětí
celkem

Počet dětí na Počet dětí
jednu třídu
na učitele

141
144

23,5
24

13,9
14.2

Počet dětí
s polodenním
vzděláváním dle zák.
271/2001 Sb.
/4 hodiny denně/
3
0

Údaje o integrovaných dětech:
Tabulka č.4

Speciální vzdělávací
potřeby
Žáci se zdravotním
postižením

Žáci se zdravotním
znevýhodněním

Žáci se sociálním
znevýhodněním

Druh postižení

Ročník

Mentální postižení
Tělesné postižení
Zrakové nebo sluchové postižení
Vady řeči
Vývojové poruchy učení nebo chování – autismus
/individuální vzdělávací plán/
Zdravotní oslabení
Dlouhodobá nemoc
Lehčí zdravotní postižení vedoucí k poruchám učení a
chování
Rodinné prostředí
Sociálně patologické jevy
Ústavní výchova

druhý

Počet
dětí
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Individuální integrace byla ve školním roce 2012/2013 realizována v jednom případě na základě
doporučení SPC při ZŠ Brno, Štolcova a současně byla zřízena funkce asistenta pedagoga k 1. únoru
2013 v rozsahu 20 hodin za týden. Individuální vzdělávací plán byl na základě doporučení SPC
zpracován v tomto případě u dítěte druhého ročníku /Myšičky/.

3. Údaje o pracovnících školy
A. přehled pedagogických pracovníků
Tabulka č. 5
Číslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jméno a příjmení, funkce

Brůčková Jana
Florianová Kateřina, Bc.
Hrabalová Blanka
Kuchařová Adéla
Kropáčová Anna
Osičková Markéta
Osičková Zděňka
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Pracovní
zařazení

Vzdělání

Termín
pracovního
pměru
poměru do ..

Úvazek

učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
ředitelka
učitelka
učitelka

SPgŠ
UP Olomouc
SPgŠ
SPgŠ
SPgŠ
SŠ
SPgŠ

trvalý
trvalý
trvalý
trvalý
trvalý
trvalý
ukončení
30.6.2013
podle § 49 ZP

1,00
1,00
1,00
0,5
1,0
0,516
0,645
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8.

Rybecká Jana

učitelka

SPgŠ

9.

Slámová Dana, Bc.

učitelka

MU Brno

10.
11.
12.

Svobodová Miroslava
Svobodová Bronislava
Vaculíková Martina, Bc.

13.

Polachová Lucie

učitelka
učitelka
asistentka
pedagoga
učitelka

SPgŠ
SPgŠ
JU České
Budějovice
SPgŠ

14.
Tesaříková Vladimíra, Mgr.
logopéd
Přepočtený počet provozních pracovníků k 30. 6. 2013
Věkový průměr provozních pracovníků

UP Olomouc

ukončení
k 30.6.2013
podle § 49 ZP
Ukončení
k 31.8.2013
podle § 50 ZP
trvalý
trvalý
do 31.7.2013

1,00

Zástup do
30.6.2013
DPČ

1,00

1,00
1,0
1,0
0,5

10,726
42

B. ostatní pracovníci (provozní)
Tabulka č. 6
Číslo

Jméno a příjmení

1.
2.
3.
4.

Florianová Kateřina, Bc.
Nováková Olga
Ferbarová Ludmila
Osičková Marie

5.

Žemlová Veronika

Rok narození

6.
Ilčík Karel
Přepočtený počet provozních pracovníků k 30. 6. 2013
Věkový průměr provozních pracovníků

Zařazení

Úvazek

Samostatná účetní
Školník - domovník
Uklizečka
Pomocnice pro výdej stravy kuchařka
Pomocnice pro výdej stravy kuchařka
Údržbář

0,20
1,00
1,00
1,00
1,00
0,12
3,931
44

C. další vzdělávání pedagogických pracovníků
Mateřská škola Velké Bílovice má v rámci plánu práce na příslušný školní rok zpracovaný program
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který se soustřeďuje zejména na:






zvyšování odborné kvalifikace učitelek
funkční studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
prohlubování znalostí ze školské legislativy a ostatních právních norem
nové formy a metody práce v předškolním vzdělávání
logopedická prevence

Tento program je realizován z nabídek Střediska služeb školám (SSŠ), Národního institutu pro další
vzdělávání (NIDV), UP Olomouc, MU Brno a dalších vzdělávacích institucí, která mají příslušnou
akreditaci. Současně je uskutečňováno samostudiem pedagogických pracovníků z odborné literatury a
metodických příruček. Finančně je program DVPP hrazen z ostatních neinvestičních nákladů. Ve
školním roce 2012/2013 byly prostředky na DVPP čerpány z ONIV na následující semináře:
Tabulka č. 7

Název semináře, kurzu
Edukačně stimulační program pro předškoláky
Rozvoj grafomotorických dovedností
Doplnění odborné způsobilosti - PV
Inventarizace majetku a závazků ÚSC a PO
Účetnictví ÚSC a PO
Kooperativní činnosti v MŠ

Mateřská škola Velké Bílovice

Jméno
Kuchařová Adéla
Kuchařová Adéla
Kuchařová Adéla
Florianová Kateřina,
Bc.
Florianová Kateřina,
Bc.
Svobodová
Miroslava
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26.2.2013
21.5.2013
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Studium UP Olomouc, předškolní vzdělávání
Studium MU Brno, obor předškolní vzdělávání
Prevence školní neúspěšnosti a předcházení
SPU již v MŠ
Funkční studium, zvyšování kompetencí řídících
pracovníků

Slámová Dana, Bc.
Osičková Markéta
Kropáčová Anna

2.9.2012
2.9.2012
1.11.2012

Kropáčová Anna

24.4.2013

5. Údaje o výsledcích vzdělávání dětí
Dne 7. května 2013 se uskutečnil zápis do Mateřské školy Velké Bílovice. V průběhu celého dne (od
8.00 do 18.00 hodin) se měli rodiče možnost seznámit s prostředím mateřské školy, navštívit
jednotlivé třídy, konzultovat své dotazy a požadavky na provoz zařízení. Většina rodičů již měla
vyplněné a potvrzené přihlášky a evidenční lístky, které odevzdali a současně obdrželi registrační číslo
pro vyhodnocení přijímacího řízení. Dítě má postupně získávat sebevědomí a sebejistotu, schopnost
být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v kolektivu, na který má být z rodiny připraveno.
Předškolní vzdělávání má vytvářet most mezi domácí a školní atmosférou a uvést dítě do podmínek
školního prostředí. Předškolní dítě se učí především na základě mnohostranných kontaktů s okolím a
svou vlastní prožitou zkušeností. Kritéria pro přijetí do MŠ byla zveřejněna formou vnitřní směrnice
2/2012 pod čj.219/2012 ze dne 3. září 2012 na webových stránkách školy www.mskamaradi.cz a
vyvěšena na nástěnce mateřské školy. Ve školním roce 2012/2013 odchází do první třídy základní
školy 41 dětí a jedno dítě se stěhuje. K přijetí pro školní rok 2013/2014 bude 42 volných míst. K zápisu
pro nový školní rok bylo podáno 42 přihlášek. Z celkového počtu 42 dětí je 17 chlapců a 25 dívek.
Podmínky pro přijetí nesplnil jeden uchazeč. V mateřské škole pro školní rok 2013/2014 zůstává 103
dětí. V září nastoupí 37 nových dětí a od ledna 2014 doplní kapacitu čtyři děti. Z důvodu stěhování
rodiny mateřskou školu opustí dvě děti /Rakvice,Podivín/. Věkové složení dětí z podaných přihlášek je
následující: 29 dětí bude mít k 1.9.2013 tři roky, 4 děti dovrší tři roky do konce měsíce září, 1 dítě
bude mít tři roky v říjnu, 1 dítě v listopadu a 2 děti v prosinci 2013. Do konce roku 2013 zahájí
předškolní vzdělávání s věkem tří let celkem 37 dětí. Pro naplnění cílové kapacity jsou „volná“ 2 místa.
V období od 1. ledna 2014 bude postupně do dubna 2014 s dosažením věku tří let přijato 4 dětí,
jejichž rodiče nastupují po RD do zaměstnání. V tomto školním roce jsme měli 47 předškoláků.
V únoru 2013 proběhl za účasti učitelek mateřské školy zápis do základní školy. O odklad povinné
školní docházky a následné posouzení školní zralosti v PPP v Břeclavi požádalo šest rodičů. Do první
třídy ZŠ Velké Bílovice nastoupí 40 dětí, do ZŠ Lednice nastoupí z důvodu stěhování rodiny jedno dítě.
Pro děti předškolního věku jsme zavedli edukativně stimulační činnosti, kde se za účasti rodičů
připravovali děti hravou formou na vstup do ZŠ. Rodiče mohli posoudit jaké specifické rezervy dítě má,
co má ve spolupráci s rodiči procvičovat. Žádosti o odložení školní docházky bylo vyhověno
6 dětem. Velkou péči jsme věnovali logopedické prevenci. Spolupracujeme s SPC Hodonín s Mgr.
Krýsovou a Mgr. Horákovou, které v MŠ provedli depistáž dětí se souhlasem rodičů a následně
doporučí, které děti mohou být v péči logopedických asistentek a které potřebují péči odborné
logopedky. Přímo v prostorech MŠ tuto službu za finanční podpory zřizovatele zajišťovala formou DPČ
paní Mgr. Tesaříková. Poradna pracuje v MŠ každý druhý čtvrtek od 12.00 do 17.00 hodin individuální
formou s dítětem a jeho rodičem. Pravidelnou denní logopedickou prevenci prováděla Bc. Florianová
Kateřina a Rybecká Jana. Mateřská škola podala rozvojový projekt s názvem „Na slovíčko kamarádi“na
MŠMT v Praze. V průběhu školního roku pracoval v mateřské škole kroužek anglický a dramatický.
Paní učitelky věnují velkou pozornost jemné a hrubé grafomotorice dítěte. Používáme různé formáty
papíru a procvičujeme nejprve uvolňování ramene, lokte a potom teprve zápěstí. Máme dvě
pískovničky, které si vzájemně půjčujeme po třídách a které jsou velmi vhodné pro procvičování
grafomotoriky. Jemnou motoriku procvičujeme také navlékáním korálků, zapínáním knoflíků, vázáním
uzlů a prací s papírem. Každé předškolní dítě má složku, do které si ukládá pracovní listy, které po
vyplnění zveřejníme na nástěnku a rodiče tak mají možnost sledovat, jak dítě pracuje. Proto se nám
velmi osvědčily věkově smíšené třídy, kde je přehled nad výkony předškoláků a dost času na
individuální procvičování té oblasti, ve které dítě nedosahuje žádoucích výsledků a zároveň je to
příležitost, aby si děti zažily různé sociální role - toho nejmladšího, co potřebuje ochranu, péči a
ohleduplnost, toho, kdo se již osamostatňuje až k dítěti, které již dovede pomáhat mladším a slabším.
Některé děti mají problémy s dodržováním pravidel chování, přesto, že je společně vytvořily.
Informace o dění v mateřské škole mohou rodiče sledovat na vlastních webových stránkách
www.mskamardi.cz, které jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány o fotografickou galerií z denní
činností dětí ve třídách. V průběhu školního roku pracoval v MŠ taneční soubor Hrozínek, pod vedením
paní učitelky Rybecké a Osičkové Zdeňky. Náplní souboru je udržovat tradice města, vystupovat na
Mateřská škola Velké Bílovice
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přehlídkách a akcích během roku jako Charitativní koncert „Krtek vás má rád“, Krojový ples,
koledování v Domově pro seniory, Tříkrálové koledování, vítání nových občánků do života a pod. Nový
časopis Kamarád je vydáván dvakrát ročně /Vánoce, prázdniny/. Při příležitosti narozenin obdrží každé
dítě přání v podobě školního časopisu, kde si může malovat, tvořit a doplňovat obrázky. Rodiče jsme
zapojili do dvou soutěží /Rabásek, S chutí pomáháme školám, dětem růst/. Aktivně se podíleli na
vyplnění čtenářské ankety a hodnotícího dotazníku. Celkový počet vydaných dotazníků 138, zpětně
odevzdaných 81, tj. 59 %. Většina dotazníků nás přesvědčila, že MŠ má sympatie a práci všech, kteří
se o děti starají oceňují.
A. Materiální zabezpečení
Ve školním roce 2012/2013 byl dokoupen a dovybaven nábytek do třídy „Myšičky“. Do všech tříd byly
zakoupeny učitelské židle. Byly zakoupeny nové hračky, didaktický materiál a knížky. Formou
sponzorského daru od firmy Osička bylo vybudováno dopravní hřiště na školní zahradě a jeho okolí je
nutné dosypat zeminou a provést terénní úpravy. Rovněž z darů byly pořízeny dopravní prostředky,
značky a semafor. V celém areálu byly provedeny drobné úpravy v interiéru tříd a postupně podle
finančních prostředků se dokupují pomůcky pro děti.
B. Přehled nejdůležitějších akcí během školního roku zachycuje přehledně tabulka:
Tabulka č. 44
Název akce

Srpen


30.8. schůzka s rodiči, seznámení se školním vzdělávacím programem „Kamarádi“, seznámení s organizací
školního roku 2012/2013

Září


27.9. divadelní představení „Krtek a obřík“

Říjen


16.10. výchovný koncert „O červené karkulce“, Musica Animae



18.10. fotografování dětí



24.10. „Drakiáda“ – draku vyleť výš, ve spolupráci se ZŠ Velké Bílovice

Listopad


6.11. hudební představení, Žesťový kvintet Klára, ZUŠ



13.11. společná akce s rodiči „Loučení s podzimem“



14.11. divadelní představení „Jak Anička ke štěstí přišla“,„ O poctivém Pepíkovi“, „ O pejskovi a vybíravé
kočičce“



19.11. divadelní představení „Šípková Růženka“ (s panem Přeučilem a paní Hruškovou)

Prosinec


5.12. „Kamarádi se těší na příchod Mikuláše“ – Mikulášská nadílka s překvapením



14.12. Vánoční koncert ZUŠ, kulturní dům



17.12. společná akce s rodiči „Vánoční koledování“



20.12. Vánoční nadílka, posezení u stromečku s nadílkou
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Leden


16.1. Zakleté pohádky – divadlo Barborka z Brna



23.1. „Povinná školní docházka“ – beseda s učitelkou 1. stupně ZŠ



23.1. návštěva 1.třídy základní školy s předškoláky

Únor


5.2. zápis do první třídy základní školy od 15.00 hodin

Březen


18. – 22.3. „Březen měsíc knihy“ – návštěva místní knihovny, čteme dětem nové pohádky



„Kamarádi ze ZŠ se vrací do školky“ – návštěva prvňáčku v MŠ



6.3. „Divadlo Paravánek“

Duben


22.4. „Den Země“ – vycházka do přírody s environmentální výchovou



2.4. „ Mezinárodní den dětské knihy“ – týden pohádek



4.4. „Zvířátka a ekologie“

Květen


13.5. „Den matek“ – přání maminkám k svátku



16.5. „ Bezpečně v dopravě“ – jak se správně chovat na silnici, beseda s policistkou



„Den otevřených dveří a zápis do MŠ“

Červen


31.5. Den dětí – diskotéka s klaunem Čiko



5.6. Den otevřených dveří na ZUŠ



12.6. výlet do ZOO Hodonín



10. – 14.6. „Barevný týden“



24.6. „Slavnostní loučení s předškoláky – MÚ Velké Bílovice

6. Údaje o výsledcích inspekce
Ve školním roce 2012/2013 nebyla ze strany ČŠI provedena na škole inspekce. Kontrola ze strany
ČSSZ ve vedení příslušné dokumentace nezjistila žádné závady a nedostatky. Během školního roku
byly provedeny všechny předepsané revize a prohlídky, včetně veřejné prověrky BOZP. Další kontroly
ze strany kontrolních orgánů se na škole neuskutečnily.
Hlavní úkoly stanovené na školní rok 2012/2013 byly splněny s důrazem ve prospěch dětí.
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