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Výroční zpráva o činnosti školy 
 
 

 

Mateřská škola 

s křesťanskou výchovou , 
Uherský Ostroh, 

Školní 679 , okr. Uh.Hradiště 
 

šk. rok 2019-2020 
 

I. Charakteristika MŠ 
• Mateřská škola s křesťanskou výchovou, ul. Školní 679, Uh.Ostroh 687 24, 

     tel. 572 591 491, IZO - 600 123 936,    IČO- 70938164 

• zřizovatel – Město  Uh.Ostroh, Zámecká 24 

• právní subjekt MŠ od 1.1.2002  

• ředitelka MŠ- Zdeňka Baladová 

• tel. 572 591 491,    732316286,   e-mail: mskuhostroh @ uhedu.cz,   www.uhostroh.cz/kms.html 

• poslední aktualizace v síti škol – 17.5.2019 

• součást školy dle Rozhodnutí o zařazení do sítě ( MŠ změna z 75 dětí na 81,  ŠJ změna z 115 na 81 dětí – od 1.9.2019) 

• čtyři třídy heterogenní s křesťanskou výchovou (tři třídy 3-7 let po 22 dětech, jedna 2-3 leté max. 15 dětí) 
 

II. Počty dětí 
k    1.9.           56 dětí 
k   31.6.           71 dětí 
 

• zápis dětí pro šk.rok 2020-21  proběhl bez dětí a rodičů prostřednictvím PC, předáním přihlášek do určené schránky v měsíci 
květnu – pandemie Covid-19 

• pro příští šk.r.2020/21  zapsáno 71 dětí + 6 individuální vzdělávání 

• do ZŠ odchází 17 dětí, 4 děti odklad povinné školní docházky 
 

III. Výsledky výchovně vzdělávací činnosti  
a) profilace školy           
- heterogenní třídy 
- samostatné oddělení dětí 2 – 3 let 
- křesťanské zaměření, Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta (CPFK) 
- logopedická péče ( vyškolené pedagogické pracovnice – logopedické asistentky) 
- psychopedická péče (vyškolené pedagogické pracovnice –Dobrý start, grafomotorika) 
- MŠ má své samostatné internetové stránky – změna loga i stránek od 1.9.2019 

 
b) zájmové aktivity      
- plavání předškolních dětí  
- bruslení (1x týdně na ZS) 
- kroužek country tanců  
- Projekt  Naši kamarádi v Domovince  
- Projekt  Pro knížku do knihovny (spolupráce s p. knihovnicí Hrdinkovou)- každá první středa v měsíci 
- Projekt  Těšíme se do školy  
- Projekt Kamarádi s knihou (spolupráce se ZŠ žáci 3.třídy) 
- Cvičení na trampolínách (Relax21, Pastelka – starší děti 2.pol pátek) 
- Rada rodičů při KMŠ (schůzky dle potřeby) 

        
c) integrace zdravotně postižených dětí (ZPD)  - nebyla  
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IV. Údaje o pracovnicích školy 
počet provozních prac. (bez ŠJ)        počet prac. ŠJ             počet pedagogických pracovníků  
     k l..9.           k 31.6.               k l..9.                  k 31.6.                            k 1.9.                           k 31.6.  
   fyz.pr.          přep.pr.                fyz.pr. přep.pr.  fyz.pr. přep.pr.           fyz.pr. přep.pr.                 fyz.pr . přep.      fyz.  přep.  
        2                   1,5                         2         1,5                3        1,8                    3         1,8                       6       5,8          6      5,8 
 
pedag.pracovnice:    ředitelka  Baladová Zdeňka 
      učitelka  Veselá Ivana  
                                                      Bc. Santlerová  Nikol  
     Němečková Eva ( za MD Bc. Novákovou Michaelu -zástup za MD - Mgr. Tokošovou Hanu) 
     Mgr. Surá Anna 

  Vozábalová  Marie 
administrativní pracovnice:   Vašková Jitka 
provozní prac. :      školnice  Šišperová Magdaléna  
                                 uklizečka Omastová Zdenka / souč. i chůva u nejmenších dětí 2-3 letých 
pracovnice ŠJ :      ved.strav Galušková  Hana (půl úvazku vedoucí ŠJ) 
                                 hl. kuchařka  Křížanová Martina a Kuřinová  Karla (dohoda) 
údržbář :                 Jurčeka Martin 
 
praxe/stáže:        20. - 24. 1. 2020 studentka  Univerzity Palackého v Olomouci Matochová Tereza .  
                             Ostatní  dvě plánované praxe neproběhly z důvodu  pandemie Covid-19 
 

 
V. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitelky školy 

 

měsíc obsah jméno pedag.pracvnice  místo 

 srpen Já jsem jiný než ty Baladová,Vozábalová,Surá, 
Santlerová, Veselá 

 Slavkov u Brna 

 říjen Forum mateřských škol  Baladová  Olomouc 

 říjen Pracovní seminář ředitelek MŠ  Baladová  Uh.Hradiště 

 listopad Identifikace, podpora a rozvoj 
nadání na školách 

 Baladová  Uh.Hradiště 

 listopad Emoční inteligence  Baladová  Uh.Hradiště 

 listopad Neukázněné dítě v předškolním 
věku 

 Santlerová  Zlín 

 leden Schůzka ředitelek PFK  Baladová  Brno 

 únor Využití záznamového archu pro 
diagnostiku kompetencí dítěte 

 Santlerová  Zlín 

 květen Forum mateřských škol – on-line  Baladová, Santlerová  On-line PC 

    

Účast pedagogických pracovnic na schůzkách a seminářích pořádaných MAS  Horňácko a Ostrožsko 
 
Pravidelně na pedagogických radách ostatní pedagogické pracovnice informovány o obsahu DVPP, včetně vyhodnocení a možný 
přínos pro naši práci. 
 

 
                                        

VI. Další údaje o MŠ 
a) účast MŠ v soutěžích, výstavách, spolupráce s dalšími subjekty 

• vystoupení (Vánoce) pro veřejnost 

• Křížová cesta s rodiči v kostele  

• Hra Ukřižování v kostele- z důvodů pandemie Covid-19 se nekonala 

• kroužek Minicountry (různá vystoupení- besedy,Domovinka). Potřeba podpořit zájem ze strany dětí. 

• se ZŠ – návštěva našich uč. při hodinách v ZŠ u prvňáčků, přednáška  učitelek ze ZŠ - Předškolní zralost, p. ředitelem 
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• Mgr. P.Bělohradem – během celého roku, závěrečné pasování školáků se letos nekonalo- pandemie Covid-19 

• s Domem dětí Pastelka – výstavy, soutěže 

• Pohádkový les se nekonal - pandemie Covid-19   

• návštěva logopedky v MŠ Mgr. Vaňková (1x) 

• spolupráce s duchovním farnosti (akce Díkůvzdání) 

• odpoledne pro prarodiče 

• besídky pro rodiče v jedn.třídách (Vánoce)  

• Den matek, Den otců – nekonal - pandemie 

• návštěvy knihovny na zámku - Projekt 

• výlet ZOO Hodonín – nekonal - pandemie 

• Den dětí –divadlo , hry a soutěže na zahradě 

• 11. rokem sponzorujeme zvíře: žraloka – ZOO Hodonín- příspěvek pouze zaslán 

• návštěva výchovného koncertu ZUŠ Uh.Ostroh 
 

b) účast dětí a pedagogů na životě obce, různé aktivity 

• ředitelka je členkou Společnosti PFK 

• odpoledne na zahradě školky – Díkůvzdání, vánoční vystoupení na zámku 

• divadelní soubory u nás v MŠ 

• pravidelné příspěvky do místního časopisu – Ostrožské listy 

• vystoupení pro veřejnost s kroužkem country (vystoupení Pod Lipami) 

• návštěva pedagogických pracovnic z jiných MŠ u nás (práce s dětmi do 3 let)  
 

c) zájmové, občanské sdružení působící při MŠ 
 

• Spolek rodičů KMŠ (registrace na Ministerstvu vnitra) 
 
d)   zapojení školy do rozvojových programů 

 
 Šablony  pro KMŠ Uh.Ostroh II, REG.Č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18-063/0010252 – od října 2019 
 
 

VII.  ČŠI – Česká školní inspekce  - proběhla 29.5.2019 - 31.5.2019 

 
 

VIII.  Uzavření , omezení  provozu  

z důvodu pandemie Covid 19 uzavřen provoz  od  17.3.2020  do  17.5.2020 
Od  18.5. - 30.6. omezený provoz (dvě samostatné třídy s vlastním vchodem).  
Provoz o hl.prázdninách v měsíci srpen 3.8. - 21.8. 
 

IX.  Zhodnocení  
• ve třídách  průběžně doplněny  stavebnice, hračky, did. pomůcky 

• celková rekonstrukce třídy -Sluníček (podlaha, vymalování, koberce)  

• drobné opravy v interiéru i na zahradě  

• vymalování– dle potřeby, nové interiérové malby vstupní chodba, schodiště,… šatny dětí (v době uzavření Covid-19) 

• plán celkové rekonstrukce kuchyně – projekty zřizovatel 

• MŠ pracuje dle svého školního programu. Školní program dle Rámcového programu pro MŠ dle doporučení ČŠI doplněn. 
Nadále využívat praxe a získaných zkušeností z plánování, stáží a návštěv v jiných MŠ – včetně Rakouska a Tyrolska,  DVPP, 
časopis Informatorium, Poradce ředitelky MŠ, časopis Duha, Sluníčko, Integrace a inkluze, Školství, Diagnostika dítěte. 
Schůzky a školení s různými odborníky. 

• Zahájena supervize na škole s odborníky (Šablony II) 

• Většina pedagogických pracovnic absolvovala stáže v MŠ v Jižním Tyrolsku, které již ukončeny přesto individ. spolupráce 
s MŠ Laatsch (ředitelka). Nyní spolupráce s MŠ Víděň (děti do 3 let). 

• Podpora spolupráce s MŠ v Jižním Tyrolsku i s MŠ Vídeň ze strany zřizovatele. 

• Povýšit limity pracovníků dle potřeby školy 
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• Provoz KMŠ o hl.prázdninách – měsíc srpen (tři týdny ) zač. šk.roku v úterý 1.9.2020  

• Dobrá a aktivní spolupráce s Radou Spolku rodičů. 

• Vstřícnost ze strany rodičů při mimořádných událostech – pandemie Covid-19 (uzavření, omezený provoz)  

• Dobrá spolupráce se zřizovatelem – vedení města Uh.Ostroh. 

• Úspěšný projekt Těšíme se do školy, Čtení se školáky ze ZŠ – Kamarádi s knihou, návštěvy knihovny 

• Méně zapojeni rodiče, prarodiče – dopoledne čtení 

• Velmi kladné hodnocení ze strany rodičů samostatné třídy s šatnou pro Malošky i s odpočinkem (2-3 leté děti).  
 

IX. Poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb.,o svobodném přístupu k informacím 

 
   Ze strany rodičů, příp. veřejnosti nepodána žádost o poskytnutí informací. 
 
 
 
 
Datum zpracování zprávy: 27.8.2020 
 
Na pedag.provozní poradě projednáno dne:  28.8.2020   Zdeňka Baladová – ředitelka KMŠ 
 
Přílohy:  Hodnocení vých.vzděl.práce v jednotlivých třídách 
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