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vedoucí ŠJ Gabriela Šindelářová 
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Mateřská škola se nachází v klidném prostředí starší vilové zástavby stranou 

od hlavní silnice směrem na Dašice a je rozčleněna do několika pavilonů. Ve 

dvoupodlažním pavilonu mateřské školy se nacházejí čtyři třídy. Další dvě třídy jsou 

umístěny v jednopodlažní budově. Srdcem zařízení je hospodářský pavilon, v němž se 

je umístěna ředitelna, kancelář vedoucí školní jídelny a kuchyně. V posledním pavilonu 

máme bývalou saunu, kterou nyní využíváme jako dílnu, hernu a ekohernu. 

Školka je obklopena členitou zahradou s mnoha vzrostlými listnatými a jehličnatými 

stromy. Zahrada je vybudována a udržována pro všestranné využití. Nalezneme zde 

spoustu hracích prvků, didaktických koutků i odpočinkovou zónu. 

Snažení všech zaměstnanců školy směřuje především k tomu, aby děti byly v naší 

škole šťastné a spokojené. Filozofií školy je poskytovat kvalitní výchovu a vzdělávání, 

s důrazem na všestranný rozvoj osobnosti dítěte a s ohledem na jeho individualitu.  

Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvoj smyslového vnímání a osobního prožitku, 

jako základu veškerého přirozeného poznávání. 
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Zakoupení: 

pedagogická literatura        září 2019   

myčka do výdejny jídla   

knihovna pro rodiče        říjen 2019 

kuchyňská linka do sborovny   

molitanová sedačka pro děti       listopad 2019 

tělocvičné pomůcky  

notebook do sborovny  

PC Acer Aspire, datové úložiště Synology    únor 2020      

vysavač bezsáčkový 

sekačka na zahradu, vertikutátor 

laminátor          březen 2020   

Spontex mopy  

podlahová krytina koberce do 3 tříd      červen 2020 

licence antivirového programu do všech PC 

       

Opravy: 

nátěry na zahradě        září 2019      

sekání trávy, opravy v MŠ       říjen 2019                         

oprava herního prvku na zahradě MŠ      prosinec 2019                                           

oprava antény na připojení internetu     prosinec 2019 

oprava robotu ve školní jídelně      leden 2020 

výměna písku ve dvou pískovištích     březen 2020 

 

Příjmy v tomto období:  

listopad 2019  

Městský obvod Pardubice I – dotace oslava začátku adventu, dotace Halloweenu 

Program ekologické výchovy a osvěty 

prosinec 2019  

SmP – Odpady a.s. – bezúplatné plnění 

leden 2020  

Ing. Fraenkl a manželkou – dar na zařízení přírodovědného koutku ve třídě 

červen 2020  

SmP – Odpady a.s. – bezúplatné plnění 
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1.  třída – Červená kytička – 24 dětí dvou až tříletých; 

 

2.  třída – Žlutá kytička – 26 dětí tří až čtyřletých; 

 

3.  třída – Oranžová kytička – 26 dětí pěti až sedmiletých;  

 

4.  třída – Modrá kytička – 26 dětí tří až šestiletých; 

 

5.  třída – Zelená kytička – 26 dětí pěti až sedmiletých; 

 

6.  třída – Bílá kytička – 26 dětí čtyř až pětiletých. 

 

 

Ředitelka školy absolvovala UHK v oboru předškolní pedagogika. 

Zástupkyně školy má vysokoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogika. 

Čtyři učitelky mají vystudovánu vyšší pedagogickou školu (DiS.). 

Šest učitelek má střední odborné vzdělání v oboru předškolní edukace. 

Školnice je vyučená švadlena.  

Vedoucí školní jídelny má středoškolské vzdělání. 

Vedoucí kuchařka je vyučená jako kuchařka.  
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počet přijatých dětí: 47 

počet nepřijatých dětí: 1 

počet odvolání: 0 

odklady školní docházky pro školní rok 2019/20: 4 

 

 

Specifikace 

Vzdělávací program naší mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání. Dětem poskytujeme standardní péči se zaměřením na 

environmentální výchovu. Školní vzdělávací program jsme pojmenovali „Kytička“.   

Environmentální edukace prolíná všemi činnostmi. Klade důraz na mezilidské vztahy, 

vztahy dětí k přírodě, životnímu prostředí, odpovědnosti za své chování, vytváření 

životních hodnot a spolupráce s rodinou.     

 

Speciální edukační programy  

Mezinárodní projekt „EKOŠKOLKA“ 

Projekt Ekoškolky pomáhá dětem, učitelům a rodičům udělat 

ze školky příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší 

místo k životu. 

Jádrem programu Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví 

na aktivitě dětí a jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením 

školy, provozními zaměstnanci a dalšími členy místní 

komunity. Díky spojení metodiky 7 kroků s konkrétními 

tématy je Ekoškola na celém světě oceňována jako program, 

který přináší výsledky na mnoha úrovních: 

1. Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí. 

2. Umožňuje dětem rozvíjet dovednosti a návyky, klíčové kompetence užitečné pro 

jejich další život. 

3. Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí. 

4. Pomáhá zapojovat místní komunitu do života školy a školu do života komunity. 

 

Na konci školního roku 2019/20 jsme obhájili titul EKOŠKOLA. 
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 „Třídím, třídíš, třídíme!“ 

Celoroční projekt prolíná všemi aktivitami ve škole a je doplňkem k projektu 

EKOŠKOLA. Děti se učí třídit odpad. V počátku jsme všem dětem umožnili účast na 

„semináři“, který jim zábavnou formou třídění odpadu přiblížil. Poté jsme během 

školního roku zrealizovali šest sběrových, papírových týdnů. Děti se učily třídit odpad 

do košů k tomu určených, učily se rozlišovat a třídit i bio odpad, tonery, baterie, 

plastové lahve a drobný elektroodpad. 
 

„Učím se říkat NE!“ 

Celoroční program je koncipován jako prevence sociálně patologických jevů u dětí a 

představuje aktivity, které se realizují během celého školního roku ve všech třídách 

naší školy se zohledněním věkových zvláštností jednotlivých skupin dětí v 

následujících oblastech prevence: 

• zdravý životní styl – základ kvalitního života; 

• zanedbávání dětí, popř. týrání; 

• drogové závislosti, alkoholismus, kouření;  

• šikanování, vandalismus a další formy násilného chování;  

• virtuální drogy (počítače, televize, video);  

• xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus. 

 

Nadstandardní aktivity konané v naší mateřské škole: 

Pěvecký sbor „Poupátka“ 

Sbor vede zkušená paní učitelka. Děti se zábavnou formou učily zpívat 

dětské lidové a umělé písničky a hru na jednoduché rytmické hudební 

nástroje.  

 

Taneční kroužek  

Tanec je velmi populární u holčiček i kluků. Lektorkou byla paní učitelka 

z naší mateřské školy. Kroužek probíhal v Ekoherně každé pondělí 

odpoledne. 

 

Dramatický kroužek 

Prostřednictvím dramatických her a improvizací děti v tomto kroužku 

rozvíjejí své komunikační dovednosti i sociální kompetence, pracují s 

příběhy adekvátními jejich věku, mohou naplno prožívat emoce. 
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 Veselé pískání 

Hra na sopránovou zobcovou flétnu pro radost a pro zdraví. Kroužek 

absolvovaly děti před nástupem do školy a probíhal jedenkrát týdně. 

Lektorka je učitelka v naší mateřské škole. 

 

Aktivity uskutečňované s celými kolektivy tříd: 

„Vědecké“ pokusy pro všechny 

Pokusy jsou nedílnou součástí běžné výuky ve třídách. Jedná se aktivity, 

které děti motivují k zájmu o získání přírodovědných poznatků, které 

jsou pro život člověka nezbytné. V rámci jednoduchých pokusů mají děti 

možnost rozvíjet své přírodovědné poznatky pro obor chemie, fyziky, 

biologie, ale také pro oblast ochrany životního prostředí a péče o zdraví člověka.  

 

Ostatní aktivity: 

Hravá angličtina 

Seznámení s angličtinou probíhalo během školního roku v jednom odpoledni. Aktivity 

se zúčastňovaly děti v předškolním věku. Výuku vedla lektorka ze 

společnosti Kroužky.cz.  

 

 

Předplavecká výuka 

Výuka se odehrávala v pardubickém Aquacentru. Během školního roku se 

jí zúčastnily čtyři skupiny nejstarších dětí. Každý kurz čítal deset lekcí, 

kde se děti seznámily s vodou a základy plaveckých dovedností.  

 

Kurz lyžování 

Kurz je určen pro nejstarší děti a pořádá ho outdoorová organizace Ski 

Fanatic v Hlinsku. Děti v den konání lekce odjíždějí autobusem do 

Hlinska, kde probíhá výcvik a poté se zase vrátí autobusem před MŠ.  

 

Kurz in-line bruslení 

Kurz in-line bruslení pořádá outdoorová organizace Ski Fanatic v 

Pardubicích. Kurz probíhá v dubnu a květnu. Děti se učí základním 

dovednostem na kolečkových bruslích.  
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Cílem našeho minimálního preventivního programu, který je přílohou našeho ŠVP PV 

„Kytička“ je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou 

součástí výchovy a výuky v naší mateřské škole. Na základě analýzy výchozího stavu 

je prevence zařazována jako součást edukativních aktivit během celého školního 

roku. 

  

Důraz klademe na podporu zdraví a zdravého životního stylu, na navozování příznivého 

klimatu a vytváření pozitivních vztahů a produktivní a úzkou spolupráci s rodinou. 

K prevenci přistupujeme pružně, využíváme nejrůznějších situací, které se během 

roku naskytnou a také společně budujeme užitečná, srozumitelná a jasná pravidla 

soužití, která jsou základem bezproblémové edukace a pomáhají předcházet 

nechtěným jevům.  
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DVPP probíhá v naší škole dle individuálních zájmů učitelek v součinnosti a souladu 

s ročním plánem rozvoje školy. Harmonicky tak zkvalitňujeme edukaci v naší škole a 

prohlubuje znalosti a dovednosti pedagogů. 

 
  

Název semináře Počet   Termín 

 zúčastněných  

 pedagogů  
Primární prevence v MŠ 1 X/19 

Využití netradičních pomůcek v 

keramice 1 X/19 

S hudbou? S hudbou… 1 X/19 

Přírodní zahrada a její využití v edukaci 1 X/19 

Majetek příspěvkové organizace, 

inventarizace 

1 X/19 

Aktuální problémy v účetnictví 1 X/19 

Práce s pohádkami jako součást 

čtenářské pregramotnosti 1 XI/19 

Proč si děti vzájemně ubližují…? 1 XII/19 

Kurz DVPP zaměřený na podporu 

přirozeného vývoje řeči 1 I/20 

Školení řidičů vozidel 1 I/20 

Individualizace v předškolním vzdělávání 1 III/20 

Nejčastější poruchy zdraví u dětí 

předškolního věku 3 IV/20 

Základy první pomoci 3 V20 
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19. října 2019 – celý den 

Den za obnovu lesa! je celorepubliková akce Lesů České republiky. Akce se 

konala na 14 místech v naší zemi. My jsem se zúčastnili v Rokytnici v Orlických 

horách, ve Slatiňanech a v Pelestrově. Celkem jsme vysázeli 180 stromů! Ukázali jsme, 

že nám není obnova krajiny postižená kůrovcem lhostejná.                      
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31. října 2019 od 17 hodin 

Oslava Halloweenu!  
Děti si prošly připravená stanoviště, podívaly se na scénku hranou dětmi 

z dramatického kroužku, popily kouzelný lektvar, zasmály se a BYLO TO SUPER.   
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11. listopadu 2019  

Oslava svátku svatého Martina  
Svatý Martin – voják, dobrák v jedné osobě, se jednoho dne vydal na cestu… 

My, ve školce, jsme oslavili jeho příjezd. Paní učitelky si připravily krásnou scénku o 

legendě sv. Martina. S dětmi jsme Martina na bílém koni přivolali písničkou, a potom 

nás na svém koni svezl. Tento den byl v naší školce zahalen do bílé barvy – všichni 

jsme byli v bílém…   



 

 
14 

4. prosince 2019 od 16 hodin 

Oslava začátku adventního času 
V tento den jsme rozsvítili náš stromeček na prostřední zahradě. Děti zazpívaly, 

přednesly sváteční básničky, zatancovaly, a poté jsme si všichni společně zazpívaly 

známé koledy.   

Na ochutnávku jsme připravili vánočky a skvělý teplý voňavý čajík. 
 

 

 



 

 
15 

10. března 2020 od 16 hodin 

Beseda pro rodiče předškoláků 
V úterý 10. března proběhlo v naší 

Mateřské škole Kytička setkání rodičů 

předškoláků se zástupci škol a se 

ředitelem Pedagogicko-psychologické 

poradny v Pardubicích PaedDr. Bc. Jiří 

Knollem, speciálním pedagogem. V úvodu 

pan ředitel pohovořil o problematice 

školní zralosti, jakým způsobem probíhá 

vyšetření dítěte s odkladem školní 

docházky, zdůraznil velkou úlohu učitelek 

v mateřské škole, které děti znají nejlépe a rodiče by se měli na ně obracet i v 

záležitostech nástupu do základní 

školy.  Zástupkyně ředitelů ze Základní 

školy Dubina a ze Základní školy 

Spořilov Pardubice rodiče informovaly 

o organizaci zápisu do 1. tříd. Rodiče se 

velmi zajímali o průběh zápisu, dostali 

i informační letáčky o koncepcích 

jednotlivých základních škol, na četné 

dotazy odpovídali všichni tři hosté. 
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Další akce ve sledovaném období neproběhly:  

 

Webové stránky;  

Facebooková prezentace školy; 

Články v tisku; 

Účast na výstavách a soutěžích 

výtvarných prací; 

Adaptační program pro nové děti; 

Beseda o odpadech pro zájemce z okolí MŠ; 

Beseda s psychologem a zástupci okolních ZŠ… 
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16. října 2019 

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství – Oblastní inspektorát BOZP 

Závěr: bez zjištění pochybení 

 

17. prosince 2019 

Statutární město Pardubice – Následná kontrola 

Závěr: nedostatky byly odstraněny 

 

 

Náklady školy za rok 2019  

Název Částka 

spotřeba materiálu 1 263 923,05 

spotřeba energie 737 858,73 

opravy a udržováni 212 430,43 

cestovné 10 099,00 

náklady na reprezentaci 1 345,85 

ostatní služby 461 887,99 

mzdové náklady 7 953 728,00 

zákonné sociální pojištění 2 664 855,00 

jiné sociální pojištění 32 181,00 

zákonné sociální náklady 232 080,87 

ostatní náklady z činnosti 11 923,00 

odpisy dlouhodobého majetku (DM) 88 161,00 

náklady z drobného DM 189 916,50 

Celkem 13 860 390,42 

  

Výnosy školy za rok 2019  

Název Částka 

Dotace na provoz 1 631 000 



 

 
18 

Dotace ÚP 689 223 

Dotace MO 10 200 

Dotace MmP EKO 900 

Dotace šablony II 364 682 

Školné 523 200 

Stravné 895 386,63 

RF dar SmP 112 000 

Ostatní výnosy 35 076,1 

Dotace ze státního rozpočtu 9 567 984 

Čerpání fondů 30 738,69 

Celkem 13 860 390,42 

  
Hospodářský výsledek: 0,- Kč  

  
 

Doplňkovou činnost nemáme 
  

 

Datum: 24. září 2020   Mgr. Veronika Svatošová 

 

Vlastnoruční podpis ředitelky školy 


