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A) Základní údaje o škole :  

 
Název školy                  :  Mateřská škola Votice 

Sídlo školy                    :  ul. Sadová, 259 01 Votice 

Zřizovatel                      :  Město Votice 

Vedení školy                 :  Jana Kocurová, od 1.12.2010 Ivana Vávrová 

Jmenovaná zástupkyně :  od 1.12.2010 Jitka Maroušková 

Adresa pro dálkový přístup : ms.votice@seznam.cz 

 

 

Charakteristika školy : 
 Ve školním roce 2013/2014 bylo do mateřské školy ve Voticích zapsáno 177 dětí. 

Zápisem změny v rejstříku škol a školských zařízení k 1.9.2011 došlo k navýšení 

kapacity o 20 dětí, tj. na 177 dětí. 

 Celková kapacita školy je nyní 177, využitelná kapacita školy je 177 dětí a je 

naplněna. 

Mateřská škola je jediná ve městě, je umístěna v budově z roku 1976, je sedmitřídní. 

Vytápění je od září 2009 zajištěno plynem pomocí dvou samostatných kotelen. Po přestavbě a 

rekonstrukci vznikly dvě nové třídy. Červená třída v přízemí, s kapacitou 25 dětí. Bílá třída 

v patře, s kapacitou 20 dětí. V této části školy je rovněž technické a organizačně ekonomické 

zázemí (ředitelna, sborovna, kancelář účetní, archiv, sklad, prádelna, dílna a  kotelna. 

V roce 2011 byla zřízena nově sedmá /fialová/ třída s kapacitou 20 dětí. V rámci 

rekonstrukce došlo k propojení dvou zájmových místností v jednu učebnu mateřské školy. 

Z této místnosti bylo provedeno venkovní požární únikové schodiště. Na společné chodbě, 

mezi /bílou a fialovou /třídou došlo také k úpravě sociálního zařízení. 

Přesto však z monitorovací zprávy  ČŠI ve školním roce 2011/2012,vyplývá, že 

prostory v bílé a fialové třídě, vzhledem k naplněnosti plně neodpovídají požadavkům 

vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro 

výchovu a vzdělávání dětí. Také jejich dostupnost přes chodbu nebo umístění společné šatny 

dětí u nově vybudovaných tříd není s ohledem na specifika předškolního vzdělávání zcela 

optimální a vyžaduje zvýšená organizační opatření k zajištění bezpečnosti dětí. 

Provedené rekonstrukce a stavební úpravy celkově přispěly k modernizaci prostředí 

MŠ a zlepšily jeho dostupnost- škola má bezbariérový přístup a dvě schodišťové plošiny.  

 

Celodenní strava je nadále dovážena ze školní restaurace SCOLAREST v nerezových 

nádobách. V MŠ je pouze k tomu určená kuchařka, která rozděluje dětem i dospělým jídlo. 

Nádobí se myje v myčkách ,které jsou již v každé třídě..  

 

Komentář ředitelky: 

 Postupné zlepšování venkovního prostředí - dovybavení školní zahrady a i její přední 

části (před ředitelnou) zahradními herními prvky tak, aby zajistila dostatek příležitostí 

k pohybovým a poznávacím aktivitám dětí s ohledem na vyšší počet tříd. 

Realizací a postupným dovybavením školní zahrady byla pověřena firma 

„DŘEVOARTIKL“, spol. s.r.o., která se již řadu let zabývá výrobou, navrhováním a 

výstavbou dětských hřišť.  
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Postupné dovybavení tělocvičného nářadí a náčiní ve všech třídách, zakoupení 

didaktických pomůcek pro všechny věkové kategorie dětí.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Přehled oborů vzdělání zařazených ve školském rejstříku : 

 

Koncepce : 
Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školským zákonem) se předškolní vzdělávání stává legitimní součástí 

systému vzdělávání. 

Představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného MŠMT. 

Koncepce předškolního vzdělávání je založena na týchž zásadách, jako ostatní obory a                    

úrovně vzdělávání a má společné cíle : 

aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak 

předpoklady pro své celoživotní vzdělávání. 

Poskytování předškolního vzdělávání je podle školského zákona veřejnou službou, která má 

usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. 

Často využíváme různých festivit, divadelních představení, typických činností  

 během celého roku, zveme rodiče na společná odpoledne s dětmi do naší mateřské školy. 

 

Komentář ředitelky: 

Od školního roku 2010/2011 byl vypracován pedagogickým sborem ŠVP nový, s názvem 
PUTOVÁNÍ PO SVĚTĚ- a tématy :Putování za poznáním, Putování za radostí, Putování 

za přírodou , tento dokument je zpracován v souladu se zásadami Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání ( dále RVP PV) a ve své charakteristice deklaruje 

zaměření na environmentální vzdělávání a podporu vytváření základů zdravého životního 

stylu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

C) Přehled pracovníků školy : 
 

Počet pracovníků celkem: 
Počet pedagogických pracovníků : 

 

Pedagogičtí  pracovníci: 

 
Příjmení, jméno                  vzdělání           odborná způsobilost               zařazení 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mašková Ivana                      SŠ                 učitelka MŠ 

 

Feistingerová Ludmila SŠ                 učitelka MŠ                            

 

Hájková Klára   SŠ                 učitelka MŠ                           mateřská dovolená . 

 

Horáková Ilona  SŠ                  učitelka MŠ                           

                                                               

Svatošová Lucie                    SŠ                  učitelka MŠ                           rodičovská dovolená 

 

Kocurová Jana  SŠ           učitelka MŠ            ředitelka,  

                                                                                                                    t.č. uvolněná z  

                                                                                                                    funkce  

Hošková Michaela                 SŠ                 učitelka MŠ                             

                                                                               

                                                                     

Maroušková Jitka  SŠ                  učitelka MŠ                          . 

                                                                                                                       zástupkyně         

Přistoupilová Radka  SŠ                  učitelka MŠ                           

 

Všetečková Věra                    SŠ                  učitelka MŠ                           

 

Vávrová Ivana  SŠ                  učitelka MŠ                             pověřená řízením                     

                                                                                                                      školy 

Beranová Dagmar                  SŠ.                 učitelka MŠ                          

 

Peterková Ludmila                VŠ                  učitelka MŠ                           

.   

Fialová Kateřina                    SŠ                  učitelka MŠ                 

                                                                             

Kudrnová Alice                     SŠ                  učitelka MŠ(zástup za MD)     

 

Drábová Renáta  Dis.            VOŠ              nekvalifikovaná( zástup za MD) 

 

Dvořáková Vendula                SŠ                 asistent pedagoga                         



 

 

 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících : 

Ostatní pracovníci : 
Příjmení, jméno                                       funkce                                                úvazek  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

Blažejovská Marta                                  uklízečka                                             0,87 

  

Kardová Jaroslava                                  uklízečka                                              0,87 

                                          

Rousková Jaroslava                                uklízečka                                              0,87  

                                             

Horák Pavel                                             školník                                                 0,50 

 

Jará Jitka                                                  účetní                                                   0,87   

 

 

                                                                                                                 

  

Komentář ředitelky  Ve školním roce 2013/2014 došlo k následujícím personálním změnám:  

Od 26.8.2013 nastoupila na pozici učitelky Mgr. Ludmila Peterková s odbornou způsobilostí 

–učitel, vychovatel-  (střední pedagogická škola- obor vychovatelství, přírodovědná fakulta  

UK v Praze- obor biologie, zeměpis),byla zařazena jako nekvalifikovaná , během školního 

roku  si distančně  doplnila vzdělání rozdílovou maturitní zkouškou( pedagog  předškolní 

výchovy). Na místo asistenta pedagoga za p. Petru Volkovou , která ukončila pracovní poměr 

31.8.2013, nastoupila p. Vendula Dvořáková s odbornou způsobilostí SŠ( obor- podnikatelská 

administrativa,) také i ona si v průběhu roku doplnila vzdělání  studiem a závěrečným 

osvědčením vzdělávacího programu pro asistenta pedagoga. 

Z počtu-čtrnácti pedagogů nemá odbornou kvalifikaci jedna p. učitelka, která si distančně 

doplňuje kvalifikační vzdělání studiem předškolní výchovy na střední pedagogické škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  17.9.2012.( odešla  na nemocenskou dovolenou-rizikové těhotenství p. uč. L. Svatošová, na 

její místo nastoupila 8.10.2012  na  pozici učitelky MŠ, R Drábová s odbornou způsobilostí 

VOŠ( obor sociálně právní- byla zařazena jako nekvalifikovaná učitelka po dobu zástupu za 

p. uč. Svatošovou, která nastoupila na řádnou mateřskou dovolenou 7.3.2013. Od 31.10.2012 

(nastoupila na řádnou mateřskou dovolenou p. uč. K. Hájková, na  její místo byla přijata dne 

1.12.2012  p. uč. A. Kudrnová s odbornou způsobilostí- učitelka MŠ. 14.1.2013 ( odešla na 

nemocenskou dovolenou p. uč. D. Kučerová, která se již do pracovního procesu nevrátila 

z důvodu- úmrtí . Po dobu její nepřítomnosti ji zastupovala Mgr. J. Barešová(  s odbornou 

způsobilostí- učitelka MŠ), až do konce června 2013. Na místo asistenta pedagoga za Petru 

Volkovou, která ukončila pracovní poměr 31.8.2013 nastoupila Vendula Dvořáková 

s odbornou způsobilostí SŠ ( obor   Bartákovou, která ukončila pracovní poměr v mateřské 

škole k 31.3.2013 dohodou, nastoupila 2.4.2013  P. Volková -s odbornou způsobilostí SŠ( 

obor sociálně právní)  na dobu určitou –do 31.8.2013.  

Pracovní poměr dohodou ukončila také p. uklízečka H. Rohlíčková k 28.2.2013, na její místo 

byla přijata na dobu určitou p. J. Rousková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D)  Přijímání a zařazování dětí 

 

  
  Děti byly do mateřské školy přijaty na základě podání Žádosti k předškolnímu 

vzdělávání, kterou si vyzvedli u ředitelky mateřské školy dne: 29. a 30.dubna 2014 /1.kolo/, 

/2.kolo/ Přijímání/ zápisu dětí do MŠ proběhlo dne:23. června 2014  

 O přijetí (nepřijetí) k předškolnímu vzdělávání rozhodla ředitelka školy podle  

školského  zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.  

 Bylo přijato 56 dětí ,17  nepřijato.( z toho  se 3 zákonní zástupci odvolali proti nepřijetí svého 

dítěte k předškolnímu vzdělávání )             

Počet zapsaných dětí                            177 

Počet tříd                                                  7 

Počet pracovníků  celkem                      19 

 

 

 

Komentář ředitelky : 

Do mateřské školy nastoupilo k 1.září 2013 177 dětí do sedmi tříd, které jsou odlišeny     

barevně – zelená, modrá, žlutá, oranžová, bílá , červená a fialová. Při  přijímání (dále jen 

zápis)v 1.kole podalo přihlášku 58 zákonných zástupců dětí, z toho 43 dětí bylo přijato, 15 

odmítnuto z kapacitních důvodů. 

 Ve 2. kole přijímacího řízení bylo přijato z důvodu navýšení kapacity Mateřské školy ve 

Voticích( ze 177 dětí na 192) pro školní rok 2014/2015 všech 15 uchazečů o předškolní 

vzdělávání.  

 Sedmi dětem byla na žádost zák.zástupců ukončena docházka v průběhu roku. Jedenkrát 

bylo ukončeno školní vzdělávání podle § 35, zákona č. 561/2004Sb.,o předškolním, 

základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání .  

 Do Základní školy Votice odešlo 45 dětí ,9 dětem byl navržen odklad povinné školní 

docházky o jeden rok. 

 

 

 

Ve vstupní hale je umístěn panel „Školního zpravodaje“, kde rodiče a veřejnost jsou  

informováni o rozmístění dětí do tříd a aktuálním dění v naší škole. Je vedena  

fotodokumentace o třídních a školních aktivitách během školního roku i na našich webových 

stránkách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

E) Údaje o výsledcích vzdělávání : 

 
 Podle zákona č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), část druhá, § 33 Cíle předškolního vzdělávání, 

předškolní vzdělávání : 

a)    podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 

b)  podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení  

základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů, 

c) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, 

d) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před vstupem do základního 

vzdělávání, 

e) poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

Ad a) – e) : 

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) Mateřské školy Votice vychází z Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV).  

Rámcové cíle ŠVP korespondují s rámcovými cíli RVP PV (viz. RVP PV, kapitola 3.3.1,). 

Prostřednictvím dílčích cílů v oblastech biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-

kulturní a environmentální, směřují vzdělávací aktivity přes dílčí výstupy (poznatky, 

dovednosti, hodnoty a postoje (viz. výše uvedené oblasti) ke klíčovým kompetencím 

(kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a interpersonální, činnostní a 

občanské). 

ŠVP tak (prostřednictvím hlavních témat a podtémat) zajišťuje komplexní a vyvážený přístup 

ke každému dítěti formou individualizované výchovy a vzdělávání  s důrazem na rozvoj 

osobnosti každého dítěte – viz. ŠVP. 

Mateřská škola neposkytuje stupeň vzdělání, ale má povinnost prostřednictvím 

kompetencí podporovat rozvoj osobnosti každého dítěte, což kvalitativně mění vztahy učitel 

– žák, učitel – rodič, učitel – spolupráce s dalšími subjekty (jiné typy škol, PPP, různé 

organizace apod. ). 

Jedním z dokladů úspěšných výsledků vzdělávání je  spolupráce s rodiči, kteří se 

zájmem sledují dění v mateřské škole.  

 

Rovněž spolupráce se Základní školou Votice, kam odchází většina dětí k plnění povinné 

školní docházky, přináší pro děti snadnější přechod na jiný způsob vzdělávání a denní režim.  

 

Dále snaha školy rozšiřovat své aktivity o dostatek příležitostí ke kulturním zážitkům, 

umocněným společným sdílením dětí ve škole (viz. akce školy), které následně mentálně 

zpracovávají a posouvají tak hranice svých dosavadních kompetencí. 

 

K naplňování cílů ŠVP přispívá i pravidelné průběžné vzdělávání učitelek, jehož poznatky 

se promítají v každodenních konkrétních činnostech. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář ředitelky : 
 V souladu s novými principy kurikulární politiky (viz.Národní program  vzdělávání 

v ČR a Školský zákon), jsou neustále všechny učitelky postaveny před nutnost důkladného  

studování specifik předškolního vzdělávání, aby s nimi pracovaly  a používaly je v  kvalitě, 

jakou vyžaduje RVP PV. 

 

 

K tomu patří i uplatňování  nových metod a forem práce. 

V současnosti na naší škole musí všechny učitelky kromě podrobnějšího seznamování 

se s aktualizovanými změnami legislativy pracovat na aplikaci metody prožitkového a 

kooperativního učení , situačního učení a  spontánního sociálního učení tak, aby aktivity 

spontánní i řízené byly  v denní  vzdělávací nabídce vzájemně provázané a vyvážené. 

Z hlediska didaktického všechny učitelky propracovávají svůj styl práce tak, aby byl založen 

na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte tak, jak to 

ukládá RVP PV (viz. kapitola3.2).  

To vše realizované v integrovaných blocích na principu partnerského přístupu. 

Toto doporučuji i nadále sledovat prostřednictvím hospitační činnosti a každodenních 

kontaktů v následujících školních letech, včetně prostorové organizace. 

Ze závěrů hospitací vyplynulo, že učitelky lépe spolupracují, dokáží se samy dohodnout 

v organizačních i odborných záležitostech nejen s kolegyní na třídě či na patře, ale prakticky 

se všemi ostatními. Má to pozitivní vliv na osobnost každé učitelky i celkově na kolektiv. 

Pokud bude tento trend pokračovat, velmi to prospěje zejména kolektivním vztahům a 

pozitivně se promítne v úrovni nabídky vzdělávací služby školy. 

 

 Na školní vzdělávací program jsou zákonní zástupci dětí při každé příležitosti upozorňováni, 

kdykoliv se  s tímto dokumentem mohou seznámit a diskutovat o něm s třídními 

učitelkami nebo s ředitelkou. Je vyvěšen na veřejně přístupném místě (vstupní hala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 . Tradičně velkému zájmu dětí se těší práce s výukovými programy na interaktivní tabuli a 

seznamování s anglickým jazykem . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

F) Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

       

      SEMINÁŘE-VISK:….1.POLOLETÍ ŠKOL.ROKU 2013/2014 

……………………………………………………………………………….. 

      Jitka Maroušková: 22.11.2013( Pha.- Zborovská)  Školská legislativa/ aktuální  

                                    změny ve škols. i obecně platných právních předpisech/ nový     

                                    občanský zákoník a jeho dopad do praxe ředitelů škol/ 

                                         24.9.2013 ( BN-ISŠT)- Praktické činnosti pro rozvoj  

                                    předčtenářské gramotnosti   

      Kateřina Fialová: 15.11.2013(BN-ISŠT)-Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku 

      Ivana Mašková: 1.11.2013 ( BN-ISŠT)-Hry a hrátky s míči 

      Alice Kudrnová: 23.10.2013 ( BN-ISŠT)- Co se skrývá za bludným kořenem 

      Ivana Vávrová: 21.11.2013 ( BN-ISŠT)- Řízení zaměstnanců/ vedení hodnotícího  

                                  rozhovoru 

                                   22.10.2013 ( PHA- Smíchov)-Public Relations ve školství 

      Ludmila Feistingerová : 28.11.2013 ( BN-ISŠT)- Ten vánoční čas 

                                   29.1.2014( BN-ISŠT)- Předmatematické představy-metody 

                                    práce s dětmi 

                                   

      SEMINÁŘE-SAV/ STUDIO AKTIVIT A VZDĚLÁVÁNÍ/ 

………………………………………………………………………………… 

      Michaela Hošková: 14.10.2013 ( Pha- Nusle)- Dekorativní práce s přírodninami 

      Věra Všetečková: 21.10.2013 ( Pha- Nusle)- Pedagogická asistence jako součást  

                                    výchovně vzdělávací práce 

      Radka Přistoupilová ( Martínková): 9.10.2013 ( Pha- Nusle)- Jak vést dialog s rodiči 

      Mgr.  Ludmila Peterková: 8.11.2013 ( Pha- Nusle)- Výchova k samostatnosti 

        

         SEMINÁŘE-/ PORTÁL/ 

…………………………………………………………………………………………….. 

      Renáta Drábová, Dis. : 22.10.2013- Hry s padákem, stuhami a šátky 

      Ilona Horáková: 24.10.2013- Dramatická výchova v MŠ 

      Dagmar Beranová: 7.11.2013- Tvoříme pravidla s dětmi 

- Hra jako základní metoda předškolního vzdělávání 

 

SEMINÁŘE- VISK…2.POLOLETÍ 2013/2014 

…………………………………………………………………………………… 

Kateřina Fialová: 27.2.2014 (BN-ISŠT)-Netradiční dny v MŠ 

Ivana Mašková: 4.4.2014(BN-ISŠT)-Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku 

Jitka Maroušková: 3.4.2014 (PHA)-Problematika vstupu předškolních dětí 

                                do vzdělávacího systému 

                              27.2.2014 ( PHA- ZBOROVSKÁ)- Rozhodování ředitele MŠ 

                                Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  v souladu 

                               Se správním řádem   

Renáta Drábová: 28.4.2014 (BN-ISŠT)-Písně, hrátky se zvířátky 

Alice Kudrnová: 10.4.2014( BN-ISŠT)-Viju, viju věneček 

Ivana Vávrová: 14.2.2014 (PHA-Zborovská)-Školská legislativa / Nový občanský  

                             zákoník a jeho dopad do praxe ředitelů škol/ 



 

 

                            15.5.2014 ( PHA)- Hodnocení a sebehodnocení dětí v MŠ 

 

SEMINÁŘE-SAV……2.POLOLETÍ 2013/2014 

……………………………………………………………………………………….. 

 

     Ludmila Peterková: 26.2.2014 (PHA- NUSLE)-Jak úspěšně komunikovat 

     Michaela Hošková: 25.3.2014 ( PHA –NUSLE)- Hry pro aktivní odpočinek 

                            a osobnostní rozvoj 

Věra Všetečková : 1.4.2014 ( PHA-NUSLE)- Kázeňské problémy u dětí předškolního 

                                 věku  

 

SEMINÁŘE- / PORTÁL/…..2.POLETÍ 2013/2014 

………………………………………………………………………………………… 

Ilona Horáková: 6.3.2014- Jak pěstovat spolupráci rodičů a školy 

Radka Přistoupilová ( Martínková) : 17.4.2014- Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ 

 

SEMINÁŘE- NIDV ( PRAHA) 

…………………………………………………………………………………… 

Ivana Vávrová: 7.10.2013 PHA- Jeruzalémská)- Manažerské vedení MŠ 

                            24.3.2014 (PHA- Jeruzalémská)-Dítě se zdravotním postižením 

                            v běžné MŠ   

Radka Přistoupilová ( Martínková) : 31.10.2013 ( PHA- Jeruzalémská) 

                              Konzultace ŠVP    

                                   

 SEMINÁŘE PPP- BENEŠOV 

…………………………………………………………………………………. 

Jitka Maroušková : 21.11.2013 (PPP-BN)- Schůzka zástupců řed. škol a školských  

                             zařízení 

 

 

 

 

Komentář ředitelky :  

Všechny učitelky se hlásily do jednotlivých kurzů průběžného vzdělávání v rámci ,  

Vzdělávacího institutu Středočeského kraje (dále jen VISK) a Zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků- Národní institut pro další vzdělávání( dále jen 

NIDV),dle vzdělávací nabídky akreditovaných kurzů z nabídky MŠMT- Studio aktivit a 

vzdělávání ( dále jen SAV) a ze seminářů pro pedagogy v nakladatelství Portál.  

 Průběžně navštěvovaly akreditované semináře a pořizovaly z nich zápis do školní 

knihy dalšího vzdělávání. Obsah jednotlivých akcí byl také předmětem diskusí všech 

pedagogických porad a to z hlediska obsahového i přenosového.   

 

                                  

 

 

 

 

 



 

                               

 

G) Aktivity a prezentace školy: 

 
A)    Divadelní představení: 

   V mateřské škole :    19.9.2013- Jak se Janek neuměl rozhodnout 

                                       1.10.2013-Kašpárkova škola v přírodě                                                        

    13.11.2013-hudební pořad ( L.Hamajdová): Pohádka z písniček 

    26.11.2013-Jak Václav princeznu vyléčil 

                                     30.1.2014- (série 3 pohádek): O Šípkové Růžence, O pejskovi  

                                                      a kočičce, Zajíc, liška a kohout 

                                      4.2.2014-  Strašidýlko Bačkůrka 

                                     27.3.2014- hudební pořad: Velikonoce aneb jaro vítej.. 

                                     28.4.2014-  Zamilovaný vodník 

                                     16.5.2014- O perníkové chaloupce 

                                   

                               

 

V mateřské škole:        5.12-7.12.2012-Voňavé pečení po třídách 

                                     11.12.2013    -Vánoční setkání s rodiči-červená + žlutá tř. 

                                     12.12.2013    -Vánoční setkání s rodiči-fialová + modrá + oranžová tř. 

                                     13.12.2013   -Vánoční setkání s rodiči-zelená + bílá tř. 

                                     14.4-16.4.2014-Velikonoční dílny s rodiči 

                                     19.6.2014 –     Slavnostní rozloučení s předškoláky   

                                                             

                                                                           

                                     

                                        

          

  V sokolovně:              10.12.2013-hudební pořad s Inkou Rybářovou 

                                                     „ Mikulášská nadílka“                                                   

           

                                                                                            

  V základní škole:        9.12.2013-( hrají děti ze ZŠ): Vánoce přicházejí…….            

        

   

Planetárium Praha:      3.10.2013 výprava dětí do pohádkového vesmíru za pohádkou: 

                                     Anička a Nebešťánek   

 

Divadlo Praha:      Divadlo S + H – Jak s Máničkou šili všichni čerti                                                                               

                                                       

   =================             

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

 

 

 

C) Spolupráce, návštěvy, soutěže, výstavy, celodenní výstavy 

 

Městské kulturní centrum: 

                                           prosinec 2013-výstava vánočních perníčků 

 

Městská knihovna :            30.9.-4.10.2013 -Týden knihoven  

                                              

 ZŠ Votice: 

                                            3.12.2013-  Setkání rodičů žáků 1. tříd pro školní rok 2014/2015 

                                            4.2.-6.2.2014- Zápis žáků do 1. tříd ZŠ 

                                            10.6.2014 -   Návštěva 1.tříd ZŠ Votice 

 

Základní umělecká škola :     kurz taneční pohybové výchovy – průběžně 

                                                

 

 

Ochrana fauny ČR :              30.9.2013- účast dětí z MŠ na natáčení  

                                               pořadu České televize: „ Chcete mě?-Ekocentrum „Čapí hnízdo 

Výukové programy s lektory OFČR:  

    4.,11.,17.,18.2013-Babí léto 

                                               7.11.2013-Výlet do vesmíru 

    8.,14.,15.11.2013-Co vyprávějí koruny stromů 

                                                6.,8.,23.,24.1.2014-Kde je na světě největší zima.. 

                                                21.,25.,26.,27.2.2014-Výlet do pravěku 

                                                4.,7.,13.,14.2014-Když přichází jaro 

                                                6.,7.,13.,15.5.2014-Včely  

 

 

                                               Soutěž ve sběru hliníku – celoroční    

Policie ČR :   

                                              6.9.2013- ukázka práce policejního, hasičského a záchranářského     

                                              sboru , která byla přesunuta z června 2013 z důvodu záplav   

                                              v celé České republice  

                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                  

 

 Soutěže :                               Výtvarná soutěž „ O paletu Antonína Slavíčka“ 

                                               OFČR 

                                              „Požární ochrana očima dětí“ 

                                              

 

 

 



 

 

Výstavy :                 

                Vánoce-MKC 

    Velikonoce -MKC 

    Keramický kroužek – prodejní výstava prací dětí ZŠ 

 

Návštěvy :                              Pekárna ve Voticích 

                                               Prodejna ovoce a zeleniny   

                                                Den otevřených dveří – ZŠ  

                                                Hasičská zbrojnice ve Voticích                                               

                                                Květinářství a zahradnictví ve Voticích 

                                                Uhelné sklady ve Voticích 

                                                ZUŠ ve Voticích                                          

 

 

 Ostatní akce :                        podzimní „ Drakiáda“                                    

                                               dětský  karneval – ve všech třídách MŠ  

                                               MDD– Cesta za pokladem skřítka „Voticínka“ 

                                               ozdravný pobyt v solné jeskyni v Sedlčanech 
                                               ( pro přihlášené děti z MŠ) 

 

                                               screeningové vyšetření zraku dětí- získání OSVĚDČENÍ za  

                                               aktivní účast v projektu: „Koukají na nás správně“  

                                               akce- „ Aby zoubky nebolely“ 

                                               získání OSVĚDČENÍ za aktivní a kvalitní přístup ke vzdělávání  

                                               předškoláků a přiznání titulu : „ Kuliferdova mateřská škola“ 

                                               udělení certifikátu MŠ Votice za pomoc při Veřejné sbírce na 

                                              vybavení dětských zdravotnických zařízení:„ Fond Sidus“ 

                                              vracíme dětem úsměvy       

                            

                                              kurz seznamování s anglickým jazykem- průběžně 

                                                

 

Akce školy za účasti rodičů : 

-   individuální zapojení do adaptačního procesu 

-  vánoční besídky v jednotlivých. třídách  

-  velikonoční dílny v jednotlivých třídách, drátkování, pomlázky  

-   slavnostní rozloučení s předškoláky v MŠ     

 

 

 

Celodenní výlety :                  Návštěva zámku Radíč u Sedlčan: 

                                               19.5.2014-  MO. + ZE .TŘ 

            29.5.2014 – FI. +  ČE. TŘ.  

              4.6.2014 – ŽL. + OR. TŘ.  

              9.6.2014-   BÍ. TŘ  

  .  

 

                                      



 

 

 

Komentář ředitelky : 

  Navázali jsme na předchozí spolupráci s OFČR a absolvovali celoroční cyklus 

z nabídky OF ČR, který má vysokou úroveň, je založen na interaktivitě a pro děti je velmi 

přínosný. Třídy si samy volily jednotlivé akce. Zúčastnili jsme se výtvarných soutěží 

pořádaných různými organizacemi. 

Budoucí školáci navštívili v červnu první třídy základní školy ve Voticích s ukázkou 

práce dětí a učitelů.  

 Získali jsme několik osvědčení a certifikát za    

V rámci environmentální výchovy jsme během celého roku pozorovali proměny naší 

obce a okolí. 

 

 

H) výsledky inspekční činnosti a jiných kontrol na škole: 

 
Česká školní inspekce:……………… 

 

Finanční kontrola : 16.10.2013, 10.3.2014 

 

Revize elektro nářadí a el. spotřebičů : 27.11.2013 

 

Prověrka pracovního prostředí : 16.10.2013 preventivní požární prohlídka   

 

Kontrola a seřízení plynových kotlů: 31.10.2013 

 

Zkouška nouzového osvětlení: 18.3.2014 

 

Zkouška odborné způsobilosti topiče( p. školník): 23.4.2014 

 

Kontrola Krajské hygienické stanice Středočeského kraje : 5.6.2014…………….. 

 

Kontrola přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů : 10.3.2014 

 

Kontrola komínů a čištění a spalinových cest: 5.5.2014 

 

Revize  dokumentace PO, požární řád  pro  budovu  a  plynovou kotelnu  :   18.3.2014 

 

25.6.2014  školení PO a BOZP – zaměstnanci + vedoucí zaměstnanci + preventisté PO  

 

Odborná technická kontrola dětského hřiště : 13.5.2014 

 

 

Komentář ředitelky : 

Při kontrolách nebyly shledány žádné zásadní závady – viz. Protokoly o kontrole. 

Kompletní kontroly +  prohlášení o shodě a  osvědčení o potřebných zkouškách . Kopie 

dokumentace včetně návodů k používání jsou uloženy v MŠ, originály dokladů na MěÚ 

Vo 



 

 

 

 

I) Základní údaje o hospodaření školy za školní rok:2013/2014 

 
 Rozpočet za rok 2013 školy činil 1.027.200,-Kč. Z toho 100 000,-Kč činil příspěvek 

na stravné zaměstnanců.,131 000,- Kč  na opravy a údržbu  

Čerpání v rámci jednotlivých kapitol bylo průběžné a nedošlo k větším výkyvům oproti plánu.   

 

 

Provedené opravy a udržování: 

 

Za účetní období  9 – 12 / 2013- byly provedeny instalatérské opravy v částce:1.752,- Kč, 

a oprava pračky: 1.004,-Kč 

Z nového majetku za účetní období 9-12/2013- byl pořízen: ( trezor v hodnotě 7.390,-Kč, 

nábytek-4.285,-Kč, učební pomůcky/ stavebnice, sady na cvičení/-22.494,-Kč 

Za účetní období 1-8 /2014 bylo zaplaceno za opravy:/ plošina/-3.267,-Kč,1.333,-Kč/ plyn. 

kotel/,1.007.-Kč/výmalba/, 5.977.-Kč /oprava kopírky/,8.310.- Kč/oprava piana/, 8.764.-Kč/ 

sekačka/, 485.-Kč / oprava el. spotřebičů, /300.-Kč / křovinořez/, 2.992.-Kč / instalatérské 

opravy/ 

 Z nového majetku za účetní období 1-8 /2013 škola zaplatila: 9.418,-Kč za /novou lednici/, 

17.797,-Kč / PC v ředitelně/ a 7.754,06,-Kč bylo použito k zakoupení učebních pomůcek / 

  

Komentář ředitelky: 

Na vybavení zahrady bylo z rezervního fondu převedeno do investičního fondu a následně 

odvedeno do rozpočtu zřizovatele: 315.155,- Kč. 

 

 

Sponzorské dary,úplata za předškolní vzdělávání : 

 

Sponzorský dar  ve výši 3.000 Kč  poskytl p. R. Pohan / Uhlí písky od čerta/ a p. 

Peterka/ Sběrné suroviny/,500,-Kč-p.Budil, p. Murgač a p. Budín, 1 000,- Kč věnoval-p. 

Hrdinka a p. Mrázek, 2.000,- Kč věnovala firma Compag Votice . 

Účelově určený dar v hodnotě 9.000,- Kč byl přijat na posílení platu asistenta 

pedagoga od p. Zadražilové a p. Veličkové , tento dar jim poskytl Odbor sociálních věcí 

města Votice. 

Věcný dar v hodnotě 2.357,- Kč/ ovoce, zelenina/ věnoval p. Pohořal 

 

 Úplata za předškolní vzdělávání za účetní období 9 – 12/2013 činila 124.652,-Kč,za 

období 1 – 8/2014 činila úplata 228.296,-Kč.  

 Za sponzorské dary byly nakoupeny drobné dárky na Mikulášskou nadílku 2013 a MDD  

2014, 

 Z úplaty za předškolní vzdělávání byly hrazeny: knihy pro děti, hračky, učební a výtvarné 

pomůcky, upomínkové předměty na rozloučení s předškoláky/ stužky, ročenky/. 

 

 

 

Ve Voticích, dne 21. srpna 2014                                   Ivana Vávrová- 

                                                                                  pověřená řízením školy 



 

 

 

 

 

 

                                                                                

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 
 


