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1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
 

Mateřská škola Nezamys l i ce -  součás t í  p rávn ího  subjek tu  
 
M A SA R Y KO V A  ZÁ KL A D NÍ  Š KOL A  A  MA TEŘ S KÁ  Š KO LA 

N E ZA MY SLI CE 

 

Odloučené pracoviště, 1. máje 461 Nezamyslice 
Tel: 582 389 130 
 
Statutární zástupce Mgr. Petr Jordán, ředitel školy 
Odpovědná osoba: vedoucí zaměstnanec MŠ Hana Gregorová 
Provozovatel: Městys Nezamyslice 
 
Typ: trojtřídní , 3 třídy celodenní 
 
 
Ve šk. roce 2009/2010  kapacita 56 dětí 
počet zapsaných dětí 56, 2 třídy- 28, 28 dětí, udělena výjimka z maximálního počtu dětí 
 
Ve šk. roce 2010/2011zvýšená kapacita na 60 dětí 
počet zapsaných dětí 60, 3 třídy- 24, 24, 12 dětí 
 
Ve šk. roce 2011/2012 zvýšená kapacita na 65 dětí 
počet zapsaných dětí 65, 3 třídy – 28, 26, 11 dětí, udělena výjimka z maximálního počtu dětí 
 
Ve šk. roce 2012/13  kapacita 65 dětí 
Počet zapsaných dětí 61, 3 třídy – 26,26,9, během školního roku přijaty 4 děti, udělená 

výjimka z maximálního počtu dětí 
 
Ve šk. roce 2013/14 kapacita 65 dětí 
Počet zapsaných dětí 64, 3 třídy – 25, 25, 14, udělená výjimka z maximálního  počtu dětí  
 
Ve šk. roce 2014/15 kapacita 65 dětí 
Počet zapsaných dětí 65, 3 třídy – 14, 24, 27, udělena výjimka z maximálního počtu dětí 
 
Ve šk. roce 2015/16 kapacita 65 dětí 
Počet zapsaných dětí 65, 3 třídy – 13, 25, 27, udělena výjimka z maximálního počtu 
 
Ve šk. roce 2016/17 kapacita 65 dětí 
Počet zapsaných dětí 65, 3 třídy – 12, 27, 26, udělena výjimka z maximálního počtu  
 
 
Provozní doba: od 6.15 – 16.30 h  
 
Datum zařazení do sítě: 1.5. 1999 
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Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ Nezamyslice:     

 240,- Kč pro děti s celodenní docházkou 
 bezúplatně se poskytuje vzdělávání dětem od školního roku následujícího po 

  dovršení 5 let  
 
 
Personální obsazení:  
 
- viz údaje o pracovnících školy - kap.4 
 
Charakteristika budovy mateřské školy 
 
Nová budova MŠ byla uvedena do provozu 8. 3. 2010. Budova je nepodsklepená, 
dvoupodlažní. Sestává se ze 3 částí- oddělení MŠ, haly s jídelnou a úseku stravování.  
 
Oddělení MŠ: v přízemí jsou umístěny šatny dětí a zaměstnanců,  třída KUŘÁTKA (pro děti 
od 3,5 do 5 let) s vchodem na terasu, která je využívána v letních měsících, sklad výtvarného 
materiálu, umývárna, WC dětí, kancelář vedoucí učitelky a úklidová místnost v výlevkou. 
V 1.patře se nachází třída KOŤÁTEK (pro děti od 5 do 6 let) s terasou. Terasa není zastíněná, 
proto je v teplých měsících využívána jen minimálně. Dále se zde nachází třída BROUČKŮ 
(pro děti 2 až 3,5 leté), sklad výtvarného materiálu, sklad lůžkovin, umývárna a WC dětí,  
pohotovostní WC pro nejstarší děti, úklidová místnost s výlevkou. 
 
Jídelna je víceúčelová. Je využívána jako jídelna a kulturní místnost (Mikulášská nadílka, 
rodičovské schůzky). Je zde však špatná akustika. V teplých měsících se zde teplota pohybuje 
okolo 28°C díky protisluneční folii na světlíku, venkovním žaluziím a 2 ventilátorům, 
kterými je jídelna odvětrávána. Vybavení kuchyně zařízením pro ohřev jídla umožňuje 
stravování dětí na etapy. Kuchyně je spojena s jídelnou výdejním okýnkem. Starší děti 
odebírají jídlo samy, mladší děti obslouží učitelky. Použité nádobí děti uklízí samostatně do 
odkládacího okýnka (kromě nejmladších dětí). Děti se učí zásadám správného stolování -  
klid a čistota při jídle, správné sezení na židličce, správné držení lžíce, příboru, použití 
ubrousku. Z jídelny je vchod na zahradu. 
 
Úsek stravování – kuchyně je vybavena moderními spotřebiči, má kapacitu 100 jídel. Ve 
školním roce 2016/17 nebyla naplněna. Součástí úseku stravování je kancelář vedoucí 
stravovny a šatna zaměstnanců. 
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, bohatá na vitamíny a stopové prvky. 
Je v ní obsaženo dostatečné množství mléčných výrobků, luštěnin, obilovin, čerstvého ovoce, 
zeleniny, rybího masa. Zvlášť oblíbené jsou zeleninové rauty. Je dodržován pitný režim. Ve 
třídách mají děti k dispozici ovocný čaj, ovocné šťávy nebo čerstvou pitnou vodu. 
 
Zahrada MŠ  bezprostředně navazuje na budovu MŠ. Je možné na ni vyjít z jídelny, třídy 
KUŘÁTEK a branou. Je vybavena prvky Tomových parků, které umožňují pohybové vyžití 
ve všech ročních obdobích. Ve spolupráci s rodiči bylo na zahradě postaveno indiánské týpí, 
které využíváme jak ke hrám, tak i ve výchovně vzdělávacím procesu. Ve spolupráci se 
zřizovatelem byl na zahradě MŠ umístěn dřevěný zahradní domek, prostor altánu byl 
vydlážděn, dřevěné prvky byly natřeny ochranným nátěrem, byl doplněn kačírek na dopadové 
plochy pod dřevěné prvky. Obě pískoviště jsou kryta ochrannými sítěmi.  
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Na zahradě chybí hřiště na míčové hry. V rámci ozdravných opatření je třeba projednat se 
starostou městyse úpravu, popř. odstranění kopce, který se nachází v zadní části zahrady. Při 
pohybu dětí na tomto kopci se objevují větší kameny, které vyčnívají z hlíny a ohrožují 
bezpečnost dětí. Pravidelnou revizi zajišťuje revizní technik Josef Venský. Drobné nedostatky 
a závady na zahradě i v budově MŠ odstraňuje školník Stanislav Pukl. 
Díky zřizovateli je pravidelně udržována travnatá plocha zahrady.  
 

 
 

Třídy jsou vybaveny částečně novým, částečně i starším funkčním nábytkem, který odpovídá 
hygienickým i bezpečnostním požadavkům i vzrůstovým potřebám dětí. Ve třídě KOŤÁTEK 
byla část starého nábytku Univerzal nahrazena nábytkovou stěnou od firmy Movyto. 
Vybavení hračkami, pomůckami a dětskou literaturou je na požadované úrovni, odpovídá 
počtu dětí i jejich věku a je průběžně doplňováno a obnovováno. Hračky, pomůcky, výtvarný 
materiál jsou ve třídách umístěny tak, aby byly dětem přístupné. Děti si je samy berou i 
ukládají na určené místo. Pravidla pro jejich užívání jsou jasně stanovena a dodržována dětmi 
i pedagogy. Úložné prostory v MŠ jsou nedostatečné, k ukládání didaktických pomůcek a 
divadelních kostýmů slouží velké úložné skříně v přízemí budovy. 
V budově MŠ je instalováno zabezpečovací zařízení a 3 kamery monitorující prostor před 
vstupem do MŠ a prostor v zadní části budovy.  
Vstup do MŠ je na čipy. Čipy zůstávají majetkem rodičů, jejich platnost je prodloužena na 
celou dobu docházky dítěte i do ZŠ. 
K tělovýchovným aktivitám dětí je využívána nová hala Sportovně relaxačního centra v těsné 
blízkosti MŠ. 
Mateřská škola organizuje plavecký výcvik pro předškoláky v Aquaparku ve Vyškově. 
V době hlavních prázdnin byly zamalovány ušpiněné části stěn, zejména na chodbách a 
v šatnách. 
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2 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 
 

2.1 HODNOCENÍ PODMÍNEK K REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 
 
Nový školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV)  byl vypracovaný  
pro školní roky 2016/17, 2017/18 a 2018/19. Jeho název je  „KRTEK A KAMARÁDI“. 
Vychází z požadavků RVP PV.  
 
MŠ je trojtřídní, ve školním roce 2016/17 vzdělávala 65 dětí rozdělených do tříd podle věku. 
Z tohoto počtu mělo 1 dítě odklad povinné školní docházky, 8 dětí mladších 3 let, 20 
předškoláků, 1 dítě se speciálními potřebami, integrované s podporou asistentky. 
 

 
 
Nastavený systém řízení a organizace MŠ je funkční. Velký důraz je kladen na týmovou 
práci, respektování profesních odlišností a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. 
Pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. 
Pravidelně jsou zařazovány pedagogické a provozní porady za účasti ředitele školy za účelem 
týmové práce a řešení problémů za účasti všech pracovnic školy. Služby pedagogů jsou 
organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem 
optimální pedagogická péče. Vedení MŠ podporuje profesionalizaci pracovního týmu. Další 
vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) absolvují všechny pedagogické pracovnice 
postupně během školního roku s přihlédnutím k finančním možnostem školy. V MŠ je 
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zavedený efektivní vnitřní i vnější informační systém, je vedena veškerá požadovaná 
dokumentace, pro zákonné zástupce jsou v šatnách dětí zveřejněny důležité dokumenty (ŠVP 
PV, Školní řád, Výroční zpráva). Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme o 
oboustrannou důvěru a otevřenost, porozumění, respekt a ochotu spolupracovat. Pedagogové 
chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Realizujeme neformální setkání s rodiči, 
podzimní a jarní tvořivé dílny, Mikulášskou nadílku, vánoční jarmark, třídní vánoční besídky. 
Kontrolní systém vzhledem ke vzdělávacímu procesu je uplatňovaný, ředitel školy provádí 
krátké náhledy do provozu a činnosti MŠ, hospitační činnost realizuje vedoucí učitelka 
v souladu s plánem kontrolní a hospitační činnosti.  
 
K zajištění bezpečnosti dětí MŠ je vedená příslušná dokumentace včetně vyhodnocení rizik a 
rizikových situací ve škole a při akcích organizovaných školou. V přehledech výchovně 
vzdělávací práce jsou vedeny zápisy o poučení dětí o BOZ. 

 

 
 

2.2 HLAVNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 

Nový ŠVP má za cíl dosáhnout vyvážený poměr činností motorických, kognitivních a 
estetických s důrazem na rozvoj osobnostně sociálních a morálních vlastností a dovedností. 
Jeho realizace by se měla odehrávat formou společně řízené činnosti, ale i v průběhu celého 
dne a všech činností v MŠ. 
 

Obecným záměrem vzdělávání v naší MŠ je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické 
i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně 
samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které na něj budou kladeny. 
 
 
Dlouhodobé cíle: 
 

 Usilujeme o osobnostní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho zájmy a 
schopnosti. 

 Každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost a k jejich aktivitám 
vytváříme potřebné podmínky. 

 Respektujeme, že každé dítě je jiné a může se učit svým tempem. 
 Dáváme dětem možnost spoluúčasti, ale i neúčasti (pouhé pozorování). 
 Respektujeme pedagogické zásady, pozitivně hodnotíme každého, 

podporujeme tvořivost, vlastní fantazii.  
 Ve spolupráci s rodiči připravujeme předškoláky na úspěšný vstup do 

základní školy. 
 Intenzivní péči věnujeme dětem s odkladem školní docházky. 
 Dětem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním poskytujeme 

sociálně pedagogickou péči  a zlepšujeme jejich životní i vzdělávací šance. 
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Záměry ŠVP: 
 

 Vytvářet v mateřské škole atmosféru pohody, duševního a tělesného 
uvolnění, příznivě ovlivňovat socializační proces. 

 Rozvíjet samostatnost a tvořivost dítěte, posilovat jeho zodpovědnost a 
činorodou aktivitu. 

 Zajišťovat rozvoj poznávacích procesů a řeči dítěte v souladu 
s individuálními předpoklady, dávat dobré základy pro utváření 
dětské osobnosti. 

 Vytvářet u dětí potřebu pečovat o přírodu a život v ní, chránit ji jako 
nepostradatelnou součást životního prostředí člověka. 

 
 

 

 

Foto: Výlet ZOO Brno 28. 6. 2017 
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ŠVP PV „KRTEK A KAMARÁDI“ pro školní rok 2016-2017 obsahoval tyto 

integrované bloky: 

 

 

KRTEK A KAMARÁDI VÍTAJÍ BAREVNÝ PODZIM 

- Naše MŠ 

- Moje rodina 

- Co přináší podzim  

- Dozrávající plody 

JAK KRTEK UZDRAVIL NEMOCNOU VLAŠTOVKU A 

OSLAVIL S NÁMI VÁNOCE 

- Naše tělo 

- Zdravý životní styl 

- Adventní čas 

- Vánoce 

KRTEK SPORTUJE A OBJEVUJE SVĚT 

- Svět okolo nás 

- Různá slova, pohádky, příběhy 

- Analýza a syntéza slov 

- Změny kolem nás 

KRTEK A ZELENÁ HVĚZDA 

- Svátky jara 

- Země se otevírá- jaro 

- Maminka má svátek 

- Jaké známe dopravní prostředky 

KRTEK A KAMARÁDI- SÍLA PŘÁTELSTVÍ 

- Nemyslím sám na sebe 

- Beruško, půjč mi tečku 

- Den dětí 

- Prázdniny 
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2.3 HODNOCENÍ PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE  2016/17 

 

Předškolní vzdělávání v MŠ vychází ze zpracovaného ŠVP PV, vzdělávací obsah je 
zpracován v integrovaných blocích. Jsou zpracovány společně pro všechny věkové skupiny 
dětí. Časový plán těchto bloků je volný a přizpůsobitelný. Tematické části a stručná 
charakteristika vzdělávací nabídky a její rozpracování je předmětem TVP (třídní vzdělávací 
program) jednotlivých tříd. MŠ promyšleně plní cíle všech oblastí vzdělávání stanovených 
pro děti předškolního věku. Vzdělávací činnosti jsou tematicky provázané, pravidelně 
doplňované aktivitami vedoucími k prevenci rizikového chování, k aktivnímu postoji dětí 
k životnímu prostředí a přírodě (environmentální výchova). Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou 
rovnoměrně zastoupeny, podporují rozvoj potřebných gramotností a směřují k naplňování 
požadovaných kompetencí dětí. 
 
 

 
 
Foto: Jarní dílnička Broučci 2017 
 
 
Třídu nejmladších dětí – BROUČKY (2-3,5 roku) vedla učitelka Marie Ondráková. Spolu 
s ní zde působila chůva Jitka Květoňová jako personální podpora při integraci 2 letých dětí. 
V únoru 2017 nastoupila do této třídy asistentka pedagoga Bc. Dobromila Stojanová ke 
zdravotně postiženému chlapci. Společným úsilím pedagogických pracovnic se dařilo zapojit 
děti do různých výtvarných, tanečních a pohybových činností, rozvíjet paměť, hrubou i 
jemnou motoriku. Hygienické návyky a návyky stolování se podařilo zvládnout pouze 
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v základní rovině. Celková úroveň výchovně vzdělávacího procesu v této třídě byla velmi 
dobrá. S podporou asistentky pedagoga se zdařila integrace zdravotně postiženého chlapce, i 
když proces  to byl náročný a zdlouhavý. I nadále je pro dítě při jeho pobytu v MŠ nezbytná 
pomoc asistentky pedagoga. 
 
Třídu KUŘÁTEK navštěvovalo 27 dětí ve věku 3,5 – 5 let. Vzhledem k nižšímu věku dětí 
byla jejich adaptace na prostředí MŠ delší a náročnější. Také sebeobslužné, hygienické 
návyky a návyky stolování většina dětí neměla. Několik dětí z této třídy vyžadovalo 
individuální přístup učitelky. Vzhledem k většímu počtu chlapců byla třída živější, rušnější a 
konfliktnější. Pedagožky Bc. Irena Coufalíková a Dis. Marcela Přidalová,  které působily ve 
třídě Kuřátek, pracovaly trpělivě a systematicky. Na konci školního roku se dostavily 
pozitivní výsledky jejich práce. Doba soustředění dětí se prodloužila, děti zvládly základy 
stolování, starší děti jedly příborem. Naučily se dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného 
soužití, do kolektivních činností se zapojovaly všechny děti. Zvládly výtvarné, hudební, 
pohybové činnosti. S pomocí učitelky uměly děti řešit konfliktní situace, spolupracovat, 
pomoci kamarádovi. Špatný úchop tužky a lžíce přetrvaly.. Na všech dětech se odrazilo velmi 
dobré klima třídy. 
 
 

 
Foto:  Plavání Koťátka 
 
 
I ve třídě KOŤÁTEK- dětí 5-6 letých se učitelkám Haně Gregorové a Vladimíře Horákové 
podařilo vytvořit velmi pozitivní a přátelské ovzduší. Snažily se u dětí rozvíjet sebevědomí, 
důvěřovat svým schopnostem. Nebát se požádat o radu či pomoc, mít důvěru k učitelce, ke 
kamarádovi. Děti se naučily přirozeně komunikovat mezi sebou, udržovaly dětská přátelství.  
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Uvědomovaly si společensky nežádoucí chování, chápaly, co je lež, nespravedlnost, 
ubližování. Děti se naučily pozorovat a objevovat změny v přírodě, uvědomovaly si nutnost 
ochrany životního prostředí a naopak odsuzovat vandalismus a nesprávné chování k živé i 
neživé přírodě. Děti zodpovědně třídily odpad- papír, pasty. Děti se naučily odlišovat hru od 
systematických povinností a od záměrného učení. Naučily se poznávat barvy, geometrické 
tvary, číslice, písmena. Při práci zvládly udržet pozornost, dokončit rozdělanou práci. 
Intenzivně přijímaly poznatky z nejrůznějších oblastí života, dokázaly hovořit o vlastních 
zážitcích, zkušenostech a představách. Děti se rozvíjely i po stránce tělesné. Vždy se těšily na 
pohybové a sportovní aktivity- pravidelná cvičení v SRC, plavání, orientační běh, výlet na 
koloběžkách do Těšic, cyklovýlet do Němčic n/H. Odvahu, pohybovou dovednost a 
soutěživého ducha děti prokázaly na Olympiádě mateřských škol v Doloplazech. Družstvo 
“modrých“ získalo stříbrnou medaili. 
Krásnou tečkou za úspěšným školním rokem byla jarní besídka. Muzikál „Budulínek“, ve 
kterém společně vystoupily všechny děti mateřské školy pobavil a zároveň dojal všechny 
přítomné. 
 
 

Foto: MŠ - Besídka a šerpování předškoláků - 16.6.2017-03 

Mateřská škola úzce spolupracuje se ZŠ, ŠD, s rodiči a snaží se je zapojovat do společných 
aktivit (tvořivé dílny, vánoční jarmark, třídní besídky aj). Velký důraz je kladen na 
každodenní kontakt s rodiči při předávání dětí, konzultace individuálních pokroků a potřeb 
dětí. MŠ spolupracuje také se SPC Olomouc. Logopedickou péči dětem se špatnou 
výslovností poskytuje odborná logopedka Mgr. Lada Hronková. Ve školním roce 2016/17 
měla v péči 21 dětí. 
V rámci mikroregionu se děti zapojují do sportovních a výtvarných soutěží, ve kterých se 
umísťují na předních místech (stříbrná  medaile z Olympiády MŠ v Doloplazích, vítězná 
práce ve výtvarné soutěži v rámci HDM v Němčicích nad Hanou.). Pravidelně navštěvují 
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divadelní představení v Němčicích n/H a účastní se plaveckého výcviku ve Vyškově. MŠ 
spolupracuje s ČČK, který pro děti připravuje Divadélko 1.pomoci, tradiční je spolupráce 
s místním Sborem dobrovolných hasičů, Policií ČR.  
I ve školním roce 2016/17 se MŠ zapojila do  charitativní akce pořádané nadačním fondem 
SIDUS. Peníze z této akce jsou určeny dětským nemocnicím na nákup lékařských přístrojů. 
 
 
 
Děti měly možnost rozvíjet svůj talent v těchto zájmových oborech: 

- výtvarný - 7 dětí – Radomíra Kubaníková - pedagog ZUŠ Němčice n/H 

- dramatický – 1 dítě  – BcA. Zděňka Gregorová – pedagog ZUŠ Němčice n/H 

- taneční – 6 dětí – Dipl. um. Magdalena Kettnerová – pedagog ZUŠ Němčice n/H. 

- hudební  5 dětí – BcA. Kamila Pospíšilová – pedagog ZUŠ Němčice n/H 

 

 

Mimoškolní aktivita: 

     Divadelní představení v Němčicích n/H   1x měsíčně 

     Beseda s policistou  

     Jóga v MŠ   1x měsíčně 

     Výchovný koncert skupiny MARBO 

     Plavání- Aquapark Vyškov  -předškoláci 

     Mikulášská nadílka ve spolupráci s DDM Orion Němčice nad Hanou  

     Vánoční jarmark 

     Vánoční nadílka 

     Třídní vánoční besídky pro rodiče 

     Tvořivé dílničky s rodiči 

     Dopravní hřiště v Prostějově 

     Výlet do ZOO Brno     

     Výlet na koloběžkách do Těšic 

     Pěší výlet do Mořic – Zahrada pěti smyslů 

     Cyklovýlet předškoláků  do MŠ v Němčicích n/H 

     Výtvarná soutěž v rámci HDM v Němčicích n/H – 1. místo 

     Jarní besídka MŠ- muzikál „Budulínek“, slavnostní 

     šerpování předškoláků a předávání žezla 

     Sportovní olympiáda v Doloplazech – 2. místo  
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Foto: Koťátka Olympiáda Doloplazy 
2. 6. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
    Foto: MDD Koťátka 1. 6. 2017 
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3 PROVEDENÉ KONTROLY 
 

Proškolení zaměstnanců MŠ v oblasti PO, BOZP – J. Kocián    

Revize výtahu – MANUS  Prostějov, kontrola hasicích přístrojů, hromosvodů 

Revize plynového zařízení – p. Čunderle 

Revize  vzduchotechniky -  J. Kouřil 

Kontrola státního zdravot. dozoru školní jídelny MŠ – Hana Škrabálková 

Revize elektrospotřebičů – J. Přidal 

Revize školní zahrady – J. Venský 

 

 

Foto: MŠ - Jarní dílnička Koťátka 2017 
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4 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
 

Vedoucí učitelka:  Hana Gregorová SPgŠ Kroměříž , úvazek 8h denně  
                                                                                 (6h přímé pedag. práce+2h nepřímé) 
Učitelka:  Marie Ondráková SPgŠ Přerov, úvazek 6h 27min (5+1.27) 
 
Učitelka:  Vladimíra Horáková SPgŠ Kroměříž, úvazek 8h (6+2) 
 
Učitelka:  Mgr. Veronika Remešová    SPgŠ Boskovice, PF UP Olomouc 
                                                                                 od 6. 4. 2017 neplacené volno 
 
Učitelka:                     Bc. Irena Coufalíková         SPgŠ Kroměříž, PF UP Olomouc 
                                                                                 úvazek 8h (6+2) 
 
 Učitelka:                    Dis. Marcela Přidalová         Věřejně správní akademie Vyškov 
                                                                                 SPgŠ Přerov 
                                                                                 nástup do MŠ 24.8.2015,úvazek 8h (6+2)    
                                                                    
Chůva:                         Jitka Květoňová                  kurz pro asistenty pedagoga v Přerově 
                                                                                 úvazek 4h denně 
 
Učitelka MŠ:               Jitka Květoňová                  na dílčí úvazek 1h 15min denně 
 
Asistentka pedagoga:  Bc. Dobromila Stojanová   PF UP Olomouc, obor Speciální  
                                                                                pedagogika pro výchovné pracovníky 
                                                                                úvazek 6 hod denně 
 
Vedoucí stravovny/ pomocná kuchařka:    Bohuslava Novotná, úvazek 4h 48min/ 3h12min  
                                                                                                     denně 
 
Kuchařka  Ilona Krejčířová, úvazek 8h denně 
 
Školnice:   Eva Kazlepková, úvazek 8h denně 
 
Uklízečka: Jitka Květoňová,  úvazek 3h 33min denně          
                                                                 

Ve školním roce 2016/17 zajišťovalo výchovně vzdělávací proces 5 kvalifikovaných 
učitelek., 1 asistentka pedagoga a 1 chůva. 
  
Pedagogické pracovnice se dále vzdělávají zapojováním do vzdělávacích programů DVPP. 
Vzdělávací akce jsou zaměřeny na moderní metody vzdělávání, problémové chování dětí, na 
rozvoj tvořivosti apod. 
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5 SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM 
 

Ve spolupráci s Městysem v Nezamyslicích zrealizovány: 

 

Doplnění kačírku na dopadové plochy dřevěných prvků na školní zahradě. 

Výměna poškozeného nábytku Univerzal za sestavu nábytku od fa Movyto  29.900, -Kč 

Vysátí a čištění jímky tukového lapolu  ŠJ MŠ           4.025,-Kč 

Oprava ventilu bojleru                                                      4.645,-Kč 

Nerezový regál do školní kuchyně                                   7.731,-Kč 

Prodloužení licence SW                                                   2.451,-Kč 

Servisní podpora – ŠJ                                                       1.573,-Kč 

Tiskárna – ŠJ                                                                    5.777,-Kč 

Toner – ŠJ                                                                        1.680,-Kč , 

1.053,-Kč 

Nádobí – ŠJ                                                                      3.372,-Kč 

Sítě do oken ve školní kuchyni                                           666,-Kč 

Malování interiéru MŠ                                                     3.000,-Kč 

12 ks dětských židliček do jídelny                                 10.600,-Kč 

Šatní skříňka pro asistentku pedagoga                             1.817,-Kč 

Policová skříňka na WC                                                   1.173-Kč 

Nástěnný držák na TV                                                        699,-Kč 

Toner                                                                                1.303,-Kč 

Revize plynového kotle                                                    3.509,-Kč 

Revize plynového zařízení a tlakové nádoby                  1.306,-Kč 

Revize vzduchotechniky MŠ a ŠJ                                    3.921,-Kč 

Revize elektrických spotřebičů                                        1.150,-Kč 

Revize plošiny                                                                  3.993,-Kč 
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Dále byly zakoupeny didaktické pomůcky a hračky, které jsou evidovány v majetku MŠ:  

 

Obludárium                                                                     1.880,-Kč 

Abeceda                                                                          1.890,-Kč 

Lego DUPLO  Hrad                                                       1.999,-Kč 

Lego DUPLO  Statek                                                     1.399,-Kč 

Skládací domeček pro panenky                                      2.229,-Kč 

Kufřík s dětským nářadím                                              1.314,-Kč 

Edukační hry                                                                   1.823,-Kč 

Obrázková leporela                                                         2.040,-Kč 

 

 

 

 

Foto: Besídka a šerpování předškoláků - 16.6.2017 
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Poděkování 

 

Děkuji starostovi Městyse Nezamyslice ing. Vlastimilu Michlíčkovi a všem zastupitelům za 

podporu a péči, kterou po celý školní rok provozu mateřské školy věnovali. 

 

 

V Nezamyslicích  5. 10. 2017    

                           

  Hana Gregorová, vedoucí učitelka MŠ 

 

 

 

Foto: Dopravní hřiště Prostějov 23. 6. 2017 

 

 

 

 

 


