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Výroční zpráva o činnosti mateřské školy v roce 2017/2018 
 

 

a) Charakteristika školy 

Mateřská škola byla postavena v roce 1967. Jedná se o typizované zařízení pro děti 

předškolního věku (dvě třídy pro mladší a starší batolata - jesle, čtyři třídy pro mateřskou 

školu). V roce 1993 byly jesle zrušeny. V současné době má mateřská škola šest běžných tříd.  

Budova je v dobrém stavu (instalace plastových oken a venkovních dveří, zateplení 

s fasádou). Ve všech pavilonech byly vyměněny dveře, barevně natřeny rámy. V celém areálu 

byla provedena rekonstrukce elektřiny. V roce 2012 byla postavena nová spojovací chodba. 

Zahrada splňuje bezpečnostní normy, nicméně renovace zahrady by byla žádoucí. V létě 2018 

byla provedena rekonstrukce výdejen stravy ve čtyřech třídách. Vzhledem k záměrům vedení 

města na přesun DS Mája do prostor MŠ nebyla realizována rekonstrukce výdejen stravy ve 

dvou třídách 3. pavilonu.  

 Součástí školy je školní jídelna, která byla zrekonstruována a tím splňuje současné 

hygienické požadavky (protiskluzová dlažba, vzduchotechnika, vybavení kuchyně – 

konvektomat, nová plynová pánev, odpady). Na jaře 2017 byl do kuchyně pořízen nový 

sporák, kompostér. 

Všechny třídy jsou světlé, prostorné, dobře vybavené pro práci s dětmi. Každá třída 

má nové stoly a židličky, které odpovídají antropometrickým požadavkům, nový dětský 

nábytek, lehátka.  Sestavy skříněk ve všech třídách odpovídají nejen hygienickým, ale             

i estetickým požadavkům (barevnost, snadný přístup k hračkám). Výtvarný materiál                

a materiál pro pracovní činnosti je v každé třídě uložen ve skříňkách a je volně dostupný. 

Hračky, knihy, učební pomůcky, tělovýchovné náčiní, pomůcky ke cvičení a výtvarný 

materiál byly dokupovány během roku podle nabídek. Třídy, do kterých jsou zařazeny děti 

posledního roku předškolní docházky, jsou vybaveny počítačem se vzdělávacími programy 

pro předškolní věk. Třída, kde jsou zařazeny děti dvouleté, je doplněna o hračky a didaktický 

materiál pro danou věkovou skupinu, ve třídě se dále nachází stupátka, nočníky a přebalovací 

pult.  

Během léta 2018 byl vymalován hospodářský pavilon a opravena dlažba s obklady. Ve 

2. třídě byl upraven výtvarný koutek a herní koutky s uspořádáním hraček s ohledem na děti 

dvouleté.  

Na zahradě byly pod herní prvky položeny pryže pro zvýšení bezpečnosti. 

Zahrada je pravidelně udržována (sekání trávy a úprava keřů, sběr listí), byl proveden 

postřik na chodníky a v letních měsících likvidace bodavého hmyzu. Na zahradě byl postaven 

skleník, který je využíván pro pěstování vlastních bylin a drobné zeleniny.       

 

b) Projekty 
 Od září 2015 učitelky pracují podle nového školního vzdělávacího programu 

„Pohádková mašinka“, který byl zpracován v souladu s Rámcovým programem pro 

předškolní vzdělávání na období tří let (2015 – 2018). Byl rozdělen do čtyř integrovaných 

bloků podle ročních období („Jsem malá mašinka, děti vozím, brzy tu bude voňavý podzim“, 

„Mašinka jede, to je prima, přichází k nám bílá zima“, „Mašinka jede po kraji, jaro se vrací do 

strání“, „Mašinka veze děti na výlet, tak je to, všichni se těší na léto“). ŠVP je závazný pro 

všechny pracovníky mateřské školy. Pro školní rok 2018/19 byl připraven ŠVP na další tříleté 



období s názvem „Veselá mašinka“. Program je v souladu s RVP PV a upraven tak, aby cíle, 

záměry a činnosti byli v souladu s filozofií školy.  

Ve výchovně vzdělávací práci se učitelky zaměřily na rozvoj osobnosti dětí, 

podporovaly jejich tělesný rozvoj a zdraví, spokojenost, napomáhaly dětem v chápání 

okolního světa a motivovaly je k dalšímu poznávání a učení. Cílem naší mateřské školy bylo 

uspokojovat potřeby dětí tak, aby se jim v mateřské škole líbilo a rády ji navštěvovaly. 

V každé třídě si učitelky zpracovaly vlastní třídní vzdělávací programy, které jsou v souladu 

se ŠVP. Po ukončení každého bloku provedly zhodnocení se závěry pro další práci. Ve své 

práci se zaměřily na individuální rozvoj dětí a uspokojování jejich potřeb, osvojování 

základních hodnot, samostatnost dětí. Procvičovaly nejen jemnou, ale i hrubou motoriku. 

Využívaly vhodných metod a forem práce. Poznatky a výsledky u dětí byly během roku 

zaznamenávány.  Výtvarné práce dětí zdobily třídy i šatny, na závěr roku byly předány 

rodičům.  

Děti měly uvolněný režim, všechny činnosti byly prováděny hravou formou. Po celý 

rok využívaly děti ze všech tříd tělocvičnu, kde bylo k dispozici dostatečné množství 

sportovního náčiní.  

Na pedagogické radě byl dohodnutý postup integrace dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami do běžných tříd. Dětem byl vypracován plán pedagogické podpory (dále jen 

PLPP), který byl konzultován se zákonnými zástupci dítěte. V případě zjištění, že PLPP je 

nedostačující, je zákonným zástupcům doporučena návštěva v ŠPZ. Pro tyto děti jsou 

učitelkami vypracovány individuální vzdělávací programy, které vycházejí z odborného 

vyšetření ŠPZ (SPC nebo pedagogicko-psychologické poradny). 

Naše škola se i tento rok zapojila do RECYKLOHRANÍ. Třídili jsme odpad, sbírali 

staré baterie, drobné elektrospotřebiče.  

Škola je zapojena do projektu „Společně tvoříme MAP rozvoje vzdělávání SO ORP 

Cheb na období 2014+“. 

Ve spolupráci s VŠJ byla dětem podávána pestrá strava (dostatek zeleniny a ovoce). 

Při přípravě jídla kuchařky dbaly na dodržování daných předpisů, denně se vařilo                    

v konvektomatu. K vaření se používají čerstvé suroviny, preferujeme dochucení potravinou a 

kořením bez přídavných zdraví neprospěšných látek, nejlépe vlastními výpěstky. Pitný režim 

je již několik let zaveden ve všech třídách, děti mají možnost si vybrat ze dvou druhů nápojů 

(čaj, voda). Do tříd byly zakoupeny nové soudky na čaj, doplněny hrnky, filtrace vody (do 

všech tříd). Školní jídelna společně s dalším personálem školy vycházela vstříc dětem, které 

měly ze zdravotních důvodů upravený stravovací režim. 

Rodiče měli zájem o spolupráci s mateřskou školou. Zapojili se do akcí školy, jako 

jsou: dílny, besídky, burza oblečení, vánoční pásmo koled na zahradě MŠ a na náměstí při 

konání Vánočních trhů, bruslení, pasování na školáka, grilování, Den otevřených dveří a Den 

vzájemného setkávání, dále se zúčastnili třídních schůzek, darovali škole hračky, výtvarný 

materiál, apod.   

 

 

c) Údaje o pracovnících, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti 

 

Ve školním roce 2017/2018 pracovalo na škole celkem dvacet tři zaměstnanců 

(přepočtených 18,137).  

Pedagogičtí pracovníci:  

Ve škole působilo deset kvalifikovaných učitelek na plný úvazek, dvě učitelky jsou 

absolventkami bakalářského studia předškolní pedagogiky na Pedagogické fakultě v Ústí nad 

Labem. Jedna paní učitelka si zvyšuje vzdělání nad rámec povinnosti kvalifikace pro 

učitelství v mateřské škole a studuje obor předškolní pedagogiky na Pedagogické fakultě UK 

v Praze. Dvě paní učitelky dokončily vyšší odborné studium oboru předškolní pedagogiky.  



Na základě doporučení SPC byly na 5. a 2. třídu přijaty učitelky mateřské školy 

(důchodkyně) jako asistentky pedagoga na úvazek 0,500 pro chlapce se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Učitelky se pravidelně vzdělávají formou akreditovaných kurzů určených pro 

pedagogy MŠ. 

 

Provozní pracovníci: 

Vedoucí ŠJ (1,000), kuchařka (1,000), pracovnice provozu (1,000), školnice (0,963), 

dvě uklízečky (1,8), údržbář (0,250), mzdová účetní (0,226), finanční účetní (0,250). 

  

Naše škola zajistila praxi dvěma studentkám ze SRN (ve 4. třídě), studentce 1. ročníku 

ze SPgŠ Karlovy Vary (v 3. třídě).  

 

 

d) Údaje o přijímání nebo zařazování dětí 

Pro školní rok 2017/2018 bylo v září zapsáno 124 dětí + 3 děti předškolního věku 

měly individuální vzdělávání. Na konci školního roku bylo již zapsáno 132 + 2 individuální 

vzdělávání (z toho 67 dívek) ve věku od dva a půl let až sedmi let. Do mateřské školy byly 

přijaty i děti cizí národnosti (8x vietnamská, 1x mongolská, 1x německá). Bylo vyhověno 

žádosti SPC Cheb o umístění 2 chlapců se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým 

byly jako asistentky pedagoga schváleny kvalifikované učitelky mateřské školy na čtyři 

hodiny denně.  

Do základní školy odešlo 41, v mateřské škole zůstalo 8 dětí s odkladem školní 

docházky. 

 

e) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

Ve školním roce 2017/2018 byla provedena kontrola ČŠI. Kontrola posoudila 

odstranění nedostatků při předchozí kontrole a konstatovala, že nedostatky byly odstraněny. 

Dále byly shledány drobné nedostatky, které neměly vliv na kvalitu výsledků vzdělávání. 

Byla přijata nápravná opatření, která se sestávala z dodržení doporučení školského 

poradenského zařízení v rámci maximálně možných podmínek školy ke vzdělávání dětí se 

SVP a dodržení nejvyššího povoleného počtu dětí ve třídě.  Dále budou závěry z hospitační 

činnosti ředitelky školy projednávány na pedagogických poradách a učitelky byly motivovány 

ke vzájemným hospitacím, aby docházelo ke zvyšování kvality vzdělávání. Bylo přijato 

preventivní opatření v evaluačním systému školy, aby byla dostatečně zajištěna kontrola 

očkování dětí a nedocházelo k přehlédnutí neočkovaných dětí. Děti, které byly omylem 

přijaty bez řádného očkování, zahájily školní rok 2018/19 s řádným očkováním. 

Žádné jiné nedostatky ani porušení předpisů nebylo shledáno. 

 

f) Údaje o školních aktivitách 

 

Během školního roku 2017/2018 byly uskutečněny tyto akce: 

 

 divadelní představení v MŠ (V korunách stromů), Divadelní soubor „Letadlo“ 

 pravidelná návštěva kina během školního roku  

 divadelní představení v Západočeském divadle (Čert a Káča, Mikulášská nadílka)) 

 Školní statek – seznámení s prací na statku s hospodářskými zvířaty – 4. třída a 1. třída. 

 Školní statek – Vánoční vyrábění 

 ZUŠ – koncert „Výchovný koncert“ (1., 4. třída) 

 návštěva muzea (1., 4. třída)  

 návštěva galerie (2. třída) 

 návštěva knihovny pro děti (1. a 4. třída) 



 besídky pro rodiče a dílny (práce s hlínou a vypalování, vánoční pečení, rozlučková 

besídka, zahradní slavnosti)  

 vystoupení dětí na vánočních trzích 

 vystoupení pěveckého sboru Koťata 5. ZŠ 

 Ježíškova dílna – výroba svíček, andělíčků a vánočních ozdob 

 zpívání u stromečku v MŠ – všechny třídy 

 maškarní karneval, fotografování dětí 

 sběr víček od PET pro nemocné děti – byla zapojena celá školka 

 bobování a jízdy na lopatách 

 opékání vuřtů 

 školička bruslení – HC stadion Cheb + závěrečné rozloučení (soutěže, diplomy) 

 oslava Dne dětí na zahradě MŠ - Šmoulové 

 třídní výlety – Františkovy lázně, Poohří, Komorní hůrka, Háje, výlet za koníky, za 

labutěmi, za kapry, průzkumníci v lese, za zvířátky do DDM Sova, HSZ Cheb 

 beseda – „Městská policie“ 

 návštěva 1. tříd 5. ZŠ (5 - 6 leté děti) 

 fotografování dětí na Vánoce a konec školního roku – „Retro“ 

 návštěva tělocvičny v Písečné ulici (všechny třídy po celý rok) 

 sportovní olympiáda pro předškoláky na hřišti 5. ZŠ 

 opékání vuřtů a brambor (školní zahrada, ve spolupráci s rodiči v domácím prostředí) 

 návštěva Chebského hradu, prohlídka města a důležitých budov 

 Chebské dvorky – prohlídka uměleckých obrázků a fotografií v historické části města 

 „Návštěva v lese“ – lesní pedagogika-projekt Lesů města Cheb 

 Závěrečná školní slavnost pro předškoláky – Pasování na školáka 

 

Akce pro rodiče 

 úvodní schůzka s rodiči nově přijatých dětí (srpen 2017) 

 třídní schůzky s rodiči ve všech třídách (září, říjen 2017) 

 vánoční besídka pro rodiče – vystoupené dětí z předškolních tříd na Vánočních trzích 

 vánoční zpívání u stromečku – na zahradě MŠ (všechny třídy) 

 beseda rodičů s učitelkami 1. třídy 5. základní školy Cheb 

 besídka ke Dni matek – 2. a 4. třída 

 besídka k ukončení školního roku – 1., 3. a 5. třída 

 „Pasování na školáka“ s předáním knih a pamětních listin, vystoupení šermířské skupiny – 

Chebský hrad 

 Den otevřených dveří 

 Den vzájemného setkávání 

 Grilování na zahradě MŠ na konec školního roku (3. a 5. třída) 

 

 

g) Hospodaření školy 

Škola hospodařila dle rozpočtů, které měla k dispozici. Z příspěvku z rozpočtu města 

Chebu vznikl hospodářský výsledek ve výši 258.174,76 Kč. Součástí schválení účetní 

uzávěrky Radou města Chebu bylo rozdělení kladného hospodářského výsledku do rezervního 

fondu ve výši 148 174,76 Kč a do fondu odměn ve výši 110 000,- Kč. 

 

 

h) Doplňující údaje 

 

Spolupráce se ZŠ 

Jako každoročně, tak i pro školní rok 2017/18 byla podepsána smlouva o spolupráci s 

5. základní školou Cheb. Již tradicí se stala návštěva koncertu pěveckého souboru „Koťata“ – 



„Vánoční zpívání“ na které se nejen děti, ale i učitelky velmi těší. Koncert se konal 

v tělocvičně na malé školičce a zúčastnily se jich všechny třídy. 

V dubnu 2018 se uskutečnila beseda s učitelkami 1. třídy ZŠ a rodiči budoucích 

školáků. Tato akce je připravena vždy před zápisem do základní školy, kde jsou rodiče 

seznámeni s tím, co by jejich děti měly znát, co budou ve škole potřebovat apod. 

V květnu navštívily 5-6 leté děti 1. třídy 5. základní školy, aby se seznámily 

s prostředím základní školy a zároveň se mohly podívat, jak se jejich kamarádi učí. 

Žáci devátého ročníku opět uspořádali pro předškoláky sportovní olympiádu na hřišti 

základní školy.  

 

Spolupráce s MŠ v SRN 

V rámci spolupráce s mateřskými školami v SRN proběhla v listopadu na naší škole 

třítýdenní praxe dvou německých studentek. Praktikantky získávaly zkušenosti a poznatky ve 

4. třídě u dětí nejstarší věkové skupiny. 

V květnu 2017 se ředitelka a zástupkyně ředitelky školy zúčastnily setkání se studenty 

pedagogické školy ve Weidenu.  

 

 

Počátkem ledna roku 2018 navštívilo školu vedení města (paní místostarostka Horná a 

pan místostarosta Pospíšil) se záměrem umístění DS Mája do objektu školy. Proběhla diskuse, 

kdy vedení města zdůraznilo problematiku Máji a nutnost problém řešit. Vyjádřila jsem 

pochopení pro udržení služeb DS Mája, nicméně jsem vyjádřila problematiku školy a pokud 

by sloučení neomezilo provoz školy, dá se o záměru uvažovat. 

V lednu jsem byla pozvána na jednání s paní místostarostkou Hornou a starostou 

Hrkalem ohledně záměru DS Máji na MěÚ. Zde jsem již vyjádřila názor, že sloučení by byl 

velmi náročný proces, který je nutné zkoordinovat po všech stránkách přípravy a je důležitá 

komunikace s rodiči. Dále jsem již konkrétně prezentovala, co by obehrání třídy pro školu 

znamenalo. Bylo dojednáno, že veřejně tento záměr nebude zatím prezentován, přesto 

v Radničních listech začaly vycházet informace o možnosti přesunu provozu DS Máji do 

školy.  

Dále proběhlo jednání s odborem investic, kdy vzhledem k záměru města byla 

pozdržena rekonstrukce výdejen stravování pro 5. a 6. třídu, která byla plánovaná na letní 

prázdniny 2018. 

Koncem února proběhla ve škole návštěva vedení SZSS, DS Máji, vedoucí odboru Bc. 

Doubkovou a paní místostarostky Horné za účelem zjištění, zda je objekt školy vyhovující. 

Po této návštěvě následovalo jednání na MěÚ, kde jsem konkrétně vyjmenovala rizika 

spojena s přesunem DS Mája do MŠ. Mé argumenty byly zamítnuty, ale paní Horná 

poznamenala, že prostory MŠ nejsou jediné zamýšlené.  

18. 4. 2018 následovalo poslední jednání na MěÚ, kde byly ujednány kroky k realizaci 

přesunu Máji do školy. Upozornila jsem, že jsou nutné potřeby změn ve zřizovací listině 

s ohledem na úpravu kapacity školy.  

V době zápisů 9. - 11. 5. 2018 nebyla škole snížena kapacita, ani vydáno rozhodnutí 

RM o snížení kapacity. Dle t. č. platných právních předpisů jsem vedla zápis, kdy jsem 

musela přijmout všechny uchazeče do plné kapacity školy, tedy 150 dětí. Neměla jsem právní 

důvod pro odmítnutí některých uchazečů, tak aby zbyly volné kapacity pro DS Mája.   

Počátkem června přišel z MěÚ Dodatek ZL č. 2 - Smlouvy o výpůjčce, který 

vyčleňuje část budovy a zahrady z výpůjčky. Tento dodatek jsem nepodepsala, neboť bylo 

nutné zajistit právo na vzdělání pro řádně přijaté děti. Dne 13.6 2018 byla doručena Výpověď 

z části předmětu výpůjčky. Dle mého názoru byla výpověď neplatná. Počet přijatých a 

stávajících dětí v počtu 143 nebylo možné umístit na 5 tříd, bylo tedy nutné zahájit školní rok 

2018/19 na všech 6. třídách MŠ. 



Během prázdnin a září se odhlásilo 12 dětí a vzhledem ke snížené kapacitě jsem 

nevyhověla přijetí 11 dětem. Některé si našly jinou MŠ, dalších 7 písemných žádostí zůstalo 

na stole, 3 telefonické žádosti byly pro přeplněnost školy odmítnuty. 

Tento stav je pro školu nevyhovující, protože nenaplněná škola znamená omezené 

finanční prostředky na mzdy a na provoz školy.  

 

Škole opakovaně nebyl schválen investiční záměr na nákup nového herního prvku na 

zahradu a nebylo RM povoleno podat žádost v rámci šablon MŠ – zjednodušeného 

financování na projekt OP VVV v objemu prostředků cca 600 tis./2 roky na personální 

podporu – chůva a vzdělávání pedagogických zaměstnanců školy.  

 

                        

h) Závěry pro další práci: 

 

- pracovat podle zpracovaného školního vzdělávacího programu (2018 – 2021 Veselá 

mašinka), 

- rozvíjet kvalitu pedagogického procesu dle doporučení ČŠI, 

- pokračovat ve spolupráci s 5. základní školou Cheb, 

- zaměřit se na práci s dětmi s OŠD a SVP - úzce spolupracovat s pedagogicko - 

psychologickou poradnou, 

- nadále se vzdělávat (DVPP) a získávat zkušenosti pro práci s dětmi (využívat zejména 

nabídek bezplatných seminářů – DDM Sova Cheb), 

- sbírat použité baterie a drobné vyřazené elektrospotřebiče, pokračovat v soutěži 

RECYKLOHRANÍ, 

- pokračovat ve spolupráci s rodiči, případně realizovat nové projekty a záměry (speciální 

akce pro rodiče: Den zdraví, přednáška, účast na akcích školy, plánování, sponzorské 

dary, dotazník spokojenosti), 

- ve spolupráci se zřizovatelem dokončit rekonstrukci kuchyněk, rekonstrukci topného 

systému a zateplení ochranného pláště budovy, 

- vyhledávat investiční či projektový záměr na další rozvíjení pohybových aktivit, 

- pokračovat ve spolupráci s výživovým poradcem na úpravě jídelníčku pro děti 

s omezenou možností stravování a stále pokračovat v duchu zdravého stravování, 

- pokračovat v budování pozitivních vzájemných vztahů a spolupráce. 

 

 

Zpracovala: Mgr. Šárka Borkovcová, DiS.  
 

 

 

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě 30. 10. 2018 


