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Výroční zpráva o činnostech mateřské školy ve šk. roce 2017/2018 

 

Část  I. 

Základní charakteristika školy 

a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí: 

Základní škola a Mateřská škola Knínice, příspěvková organizace,  

Knínice 210, 679 34 Knínice  

 

Zřizovatel školy: 

Městys Knínice  

 

Ředitel školy: 

Mgr. Jiří Horníček 

 

Všechny druhy a typy škol a školských zařízení: 

základní škola 

mateřská škola 

školní jídelna – úplná 

školní družina 

 

Telefon:   MŠ     515 556 144 

kancelář    515 556 142 

    ředitel    515 556 141, 607 185 536 

    zástupce ředitele  515 556 140, 722 539 333 

    šk. jídelna   515 556 145 

  fax     515 556 141 

 

E-mail:   MŠ    materska.skola@zskninice.cz 

kancelář   info@zskninice.cz 

   zaměstnanci  jmeno.prijmeni@zskninice.cz  

 

WWW stránky:     http://www.zskninice.cz  

 

Školská rada:                 skolska.rada@zskninice.cz 

b.   

Školní rok  

2013/2014 

Počet žáků Průměrný počet žáků 

na třídu 

1. třída 25 - 

2. třída 18 - 

3. třída 25 - 

Celkem 68 22,7 

   

c. Málotřídní nebo neúplné školy:  ---- 

 

 

 

 

 

 

http://www.zskninice.cz/
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d. Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. 

(ANO/NE): ano 

zřízená dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. dne 10. 1. 2005, počet členů 9. Volby 26.2.2014. Nové složení: Kateřina 

Pokorná – předseda, Mgr. Jiřina Bednářová, Ing. Zdeněk Kříž, Dana Kirschnerová, Monika Vyšehradová, Martina 

Ševčíková.  

 

 

e. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Otvíráme dveře poznání, č. j. 181, od 1. 9. 2014 

1. Klíček k naší školce 

2. Klíček k přírodě 

3. Klíček ke světu kolem nás 

 
 

Část II 

Údaje o pracovnících školy 

-uvádět přepočtený počet / fyzický počet 

 

1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 

Celkový počet pedagogických pracovníků  7 6,3 

Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 7 6,3 
   

 

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 nastoupili na školu:  - 

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 nastoupili na školu:  - 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 odešli ze školy:  - 
5. Nepedagogičtí pracovníci: počet: 3,5 

 

6.  Věkové složení pedagogických pracovníků 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let   

35-50 let  5 

nad 50 let  2 

Pracující důchodci nepobírající důchod   

Pracující důchodci pobírající důchod   

Celkem  7 

Rodičovská dovolená   

 

7.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

Název semináře Jméno účastníka  

Veselé písničky Piňosová 

Efektivní komunikace aneb jak se domluvit  Pokorná, Oujeská  

Společné vzdělávání v MŠ Pokorná   

Zdraví nás baví III. – rodina a škola, Lipka Brno  Pokorná   

Na čem záleží  Pokorná  

Práce s méně než 3 letými dětmi  Piňosová  

http://www.zskninice.cz/
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Rok v přírodě s mrňaty   Ošlejšková  

Studánky víly Rozárky Oujeská  

Vítejte u nás  Pokorná  

Aktualizace a úpravy ŠVP  Pokorná 

Efektivní komunikace aneb jak se domluvit Piňosová  

 

Celkem 11 

 

Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: ne 

  

8. Romský asistent: (ANO/NE): NE 

    Jiný asistent (pedagogický, osobní): NE 

 

 

Část III . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 
a)  Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené kontroly/ 

 

 ve šk. roce 2017/2018  neproběhla kontrola ze strany ČŠI 

 

b)  Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce: --- 

 

 

 

Část IV. 

Rozhodnutí ředitele 

 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti tomuto 

rozhodnutí 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37 2 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 

Další dle § 165, odst. 2 b 20 0 

 

 

Část V. 

Další údaje o MŠ  

 
Výchovně vzdělávací činnost 

Výchovně vzdělávací činnost na naší MŠ vycházela z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, 

do výchovně vzdělávací práce se promítala roční období, příroda a její ochrana a dění na vesnici. 

Učitelky pracovaly podle Školního vzdělávacího programu naší mateřské školy, který je vypracován na 3 roky a má 

název „Otvíráme dveře poznání“. 

Roční plán na školní rok 2017/2018 má název „Klíček k přírodě.“, podtémata jsou zpracována do tematických částí.  

Kompetence jsou rozpracovány ve třídních vzdělávacích programech a harmonogramech vyvěšených ve třídách. 

 

http://www.zskninice.cz/
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Základním cílem byl spokojený pobyt dětí tak, aby celodenní účast byla příjemným zážitkem a zdrojem nových 

poznatků a zkušeností. Nedílnou součástí toho bylo seznamovat děti s přírodou, děním v nejbližším okolí i ve světě, 

zařazovat co nejvíce forem vzdělávání, které jsou založeny na přímé zkušenosti, pozorování a zážitcích – prožitkové 

učení. 

 

 

Všechny činnosti pro děti byly přizpůsobené jejich věku, potřebám a zvláštnostem, se zřetelem na celkový rozvoj 

tělesný a rozumový, vštípení návyků, vědomostí, dovedností přiměřených jejich věku. 

 

V učitelské praxi byly plně zohledněny veškeré poznatky získané samostudiem, na seminářích i výměnou zkušeností 

s ostatními pedagogy jiných mateřských škol.  

 

Spolupracovali jsme pravidelně se ZŠ – zvláště s 1. třídou na společných akcích. Podíleli jsme se na akcích pořádaných 

školou nebo obcí (Mikulášská nadílka v obci, Sběr papíru, Akademie atd.). Děti MŠ také účinkovaly na vítání nových 

občánků obce.  

 
 

Přehled akcí  

 

Podzim s veverkou Zrzečkou – divadlo MŠ 

Exkurze na výstavu traktorů a zemědělské techniky ve firmě Bohatec ve Vážanech 

Bramborobraní – zázemí u maringotky U rybníčků – akce s rodiči 

Brouk Pytlík – divadelní představení v Blansku 

Miss Dýně 

Kouzelnické představení v MŠ  

Vánoční koledování – koncert ZUŠ Velké Opatovice 

Adventní dílničky a rozsvěcení stromečku s rodiči 

O štěstí a kráse – pohádka v Zámeckém skleníku v Boskovicích 

Černoušek Bumti v Grónsku – divadelní představení v Boskovicích 

Tříkrálové představení – divadlo v kostele v Knínicích 

Masopustní průvod vesnicí 

Karnevalové dopoledne ve třídách MŠ 

Dopolední olympiáda v MŠ 

S Večerníčkem za zvířátky – Lipka Brno 

Den Země 

Sluníčkový den v MŠ – vítání jara v MŠ 

Program pro děti v Muzeu Boskovice – řemesla 

Jak šlo kotě do školy – Knihovna Boskovice 

Prasátka – loutková pohádka v MŠ 

Předvádění dravců – Seiferos  

Čarodějnické dopoledne v MŠ 

Fotografování dětí 

Oslava Dne dětí  

Besídka pro rodiče – program na školní zahradě, opékání párků 

Loučení s předškoláky v MŠ 

Loučení se školním rokem 

Spaní v MŠ s pyžamovou diskotékou 

 

Aktivity mimo provoz MŠ 

Mikulášská besídka s nadílkou v obci 

Vánoční tvoření a posezení pro rodiče a děti 

Den otevřených dveří 

Beseda s důchodci – program dětí MŠ 

 

Kromě těchto akcí jsou pravidelně zasílány příspěvky do místního zpravodaje a okresních novin. 

 

 

http://www.zskninice.cz/
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Spolupráce se ZŠ 

prohlídka a návštěva ZŠ 

výstava dýňových strašidýlek v budově ZŠ 

společná vycházka do přírody a lesního zázemí s dětmi z 1. třídy 

společná návštěva divadelního představení 

zápis do I. ročníku 

pravidelné návštěvy vyučující 5. ročníku (budoucí prvňáci a jejich třídní) 

sběr papíru 

 

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty: 

spolupráce s rodiči:  
Spolupráce s rodiči probíhá průběžně po celý školní rok, rodiče mají možnost se informovat o dětech každý den u 

třídních učitelek a řešit tak případné problémy ihned. V září proběhla v MŠ informativní schůzka s rodiči, kde se 

dozvěděli důležité informace o provozu a organizaci MŠ. 

Rodiče se zúčastnili vánoční dílny ve třídách MŠ a „Dne otevřených dveří“ v MŠ i ZŠ. Děti a rodiče měli možnost 

zúčastnit se edukačně stimulačních skupin, kde se společně připravovali na vstup dětí do 1. třídy ZŠ. 

Společně jsme se na konci školního roku rozloučili s předškoláky při šerpování za účasti ředitele školy pana Mgr. Jiřího 

Horníčka a zástupkyně ředitele školy paní Mgr. Jitky Vaňkové  

spolupráce se ZŠ: 
Spolupráce se ZŠ probíhala průběžně během celého školního roku podle vypracovaného plánu, ale i podle aktuální 

potřeby. Učitelky z MŠ i ZŠ úzce spolupracovaly a vyměňovaly si zkušenosti a poznatky a snažily se usnadnit 

budoucím školákům vstup do ZŠ. Paní učitelka pravidelně navštěvovala budoucí školáky v MŠ, aby se s nimi 

seznámila, zbavila je ostychu a usnadnila jim zápis do I. ročníku.    

 

spolupráce s dalšími subjekty: Městys Knínice u Boskovic, PPP Boskovice, SPgŠ – praxe 2 studentů, vystupování 

při vítání občánků  

 

▪ zapojení školy do projektů: ne  

▪ mezinárodní spolupráce: ne 

▪ odborová organizace: ne 

▪ péče o talentované děti: ne 

▪ péče o děti se SPU: ne 

 

Část VI. 

Poradenské služby v mateřské škole 

 
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 

 

a)  počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce - - - 

školní metodik prevence - - - 

 

 

 

http://www.zskninice.cz/
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 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  0   

školní speciální pedagog (netřídní)* 0   

*) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6. 

 

b)  věková struktura 

 do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho důchodci 

výchovný poradce  -  

školní metodik prevence   - 

školní psycholog    

školní speciální pedagog    

 

c) další vzdělávání poradenských pracovníků: - 

 

d)  akce v rámci prevence sociálně patologických jevů:  

Prevence sociálně patologických jevů je zařazena do školního vzdělávacího programu Otvíráme dveře poznání. 

Základem je zdravý životní styl, péče o zdraví, prostředí, ve kterém děti žijí. Děti se nenásilnou formou dozvídají, 

jak se chovat při styku s cizími lidmi, jak se vyvarovat nebezpečným situacím, jak chránit zdraví svoje i zdraví 

ostatních dětí. Nedílnou součástí je i varování před látkami poškozujícími zdraví.  

 
 

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

 

a)  finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk): ne 

 
b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých): šablony  
 

3. Individuální integrace: ne 

 

4. Skupinová integrace: ne 

 

Část VII. 

Základní údaje o hospodaření 

 

Viz výroční zpráva o činnosti ZŠ 

 

Část VIII. 

Zhodnocení a závěr 

 

Ve školním roce 2017/2018 byly k dispozici 3 třídy s celkovou kapacitou 68 dětí. Kapacita byla po celý 

školní rok plně využita. K ZŠ patří i velká školní zahrada, jejíž část je určena dětem MŠ. Škola využívala 

přírodní hřiště, které je vybaveno mnoha přírodními herními prvky, altánem, jezírkem, sáňkovacím 

kopečkem apod. Umožňuje dětem celoročně pohybové vyžití a možnost získání znalostí o přírodě a jejich 

proměnách v ročních obdobích. Děti MŠ mají k dispozici také zázemí v lokalitě U rybníčků. Skládá se 

z přírodní zahrady, kde jsou přírodní herní prvky, záhony s bylinkami a trvalkami. V zázemí je také 

maringotka, která slouží dětem a učitelkám v případě nepříznivého počasí.  

MŠ je dvoupodlažní, v přízemí je jídelna pro děti, kuchyňka pro výdej stravy, šatna a WC pro paní kuchařku 

a šatny pro děti ze všech tříd. V patře jsou tři třídy, u každé je WC a umývárna pro děti, dále se zde nachází 

sklad na použité prádlo a skříně na čisté prádlo.  

http://www.zskninice.cz/
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Vedení mateřské školy se zaměřilo na spolupráci pedagogických pracovníků, jejich další vzdělávání a 

samostudium (využití internetu, odborné literatury, seminářů).  

V tomto školním roce jsme pracovaly třetím rokem podle ŠVP Otvíráme dveře poznání. V rámci vzdělávání 

dětí bylo prioritou prožitkové učení, co nejvíce činností bylo prováděno na čerstvém vzduchu, a důraz byl 

kladen na zdravý životní styl a pohyb. Děti také pravidelně navštěvovaly solnou jeskyni v Boskovicích a 

jezdily společně s žáky ZŠ na bruslení na zimní stadion v Boskovicích.  

Školka pravidelně přispívala do Knínického zpravodaje i regionálního tisku, důležité informace uveřejňovala 

také prostřednictvím vývěsky před OÚ ve středu obce a nově aktualizovaných webových stránek.  Děti se 

podílely svými pracemi na zútulnění prostředí školy. Z veřejných akcí se školka zapojila do Mikulášské 

besídky, Dne otevřených dveří, vystoupení ke Dni matek a na setkání důchodců obce. 

Kolektiv pracovnic pracoval v nezměněném počtu. 

V MŠ byly v souladu s příslušnými termíny prováděny podle plánu všechny předepsané kontroly a revize, 

předepsaná evidence je řádně vedena. Ve spolupráci s bezpečnostním technikem byly průběžně zajišťovány 

všechny úkoly z oblastí BOZP a PO.  
 

V Knínicích, dne 2. 10. 2018 

 

        podpis a razítko ředitele školy 

http://www.zskninice.cz/
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