
Roční plán na školní rok 2018/19 
Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace, Sadová 864 

 
Ve školním roce 2018/19 jsou děti rozděleny ve čtyřech třídách. Děti předškolního věku byly 
umístěny do dvou tříd v horním patře budovy a doplněny dětmi 4-5 letými. Mladší děti jsou 
umístěny ve spodním patře. 
V letošním školním roce bude školu navštěvovat celkem 96 dětí.  
 

Tabulka počtu dětí pro školní rok 2018/19 

Třída Počet 

dětí 

Počet 

dívek 

Počet 

chlapců 

Děti 

r. 

2012 

Děti  

r. 

2013 

Děti r. 

2014 

Děti 

r. 

2015 

Děti  

r. 2016 

Provozní doba 

Kuřátka 24 11 13 0 0 5 16 3 7:00(30)-15:30 

Sluníčka 24 12 12 0 0 11 7 6 6:30-16:00 

Koťátka 24 11 13 5 14 5 0 0 6:30-16:00 

Berušky 24 13 11 9 12 3 0 0 7:00(30)-15:30 

 

Děti nar.  celkem dívky chlapci 

2012 14 3 11 

2013 26 16 10 

2014 24 15 9 

2015 23 9 14 

2016 9 4 5 

celkem 96 47 49 

 
 

Personální obsazení školy: 
 

Ředitelka: Bc. Lenka Studená, MBA 

 

Třída Kuřátka 
učitelky: Bc. Hana Hrabalová, Bc. Lenka Studená, MBA 
chůva: Edita Kovaříková 

Třída Sluníčka 
Učitelky: Mgr. Jana Crhová, Miroslava Švestková 

Třída Koťátka 
Učitelky: Bc. Hana Hřebačková, Petra Foukalová, Dis. 

Třída Berušky 
Učitelky: Jana Švecová, Marie Blažková 
 
Všechny učitelky jsou kvalifikované. Ředitelka má manažerské vzdělání.  
 
Provozní zaměstnanci školy: 
Blanka Sztanková - účetní, vedoucí stravování 
Růžena Ocelíková  - kuchařka 
Blanka Martečíková  -  pomocná kuchařka 



Edita Kovaříková  -  školnice 
Dana Škrobáčková  - domovnice 
 
Roční plán vychází z analýzy výsledků evaluační činnosti ve školním roce 2017/18.  
 
Pedagogická a provozní oblast 
 
V loňském roce se podařilo: 

 Adaptovat se na změny režimu a rozdělení dětí na mladší a starší – děti, provozní 
zaměstnanci, učitelky 

 Dovybavit třídy dalším novým nábytkem 

 Dodržovat  tradice (zdobení vánočního stromečku, vítání občánků,…) 

 Realizovat besedu pro rodiče předškoláků s učitelkami ZŠ 

 Zrealizovat Vánoční těšení 

 Organizovat a zrealizovat depistáž logopedie a školní zralosti 

 Pokračovat v logopedické prevenci u dětí s lehčími vadami 

 Dotvářet a obohacovat vzdělávací nabídku pro děti  

 Získat sponzorské dary  

 Realizovat besídky ke Dni matek 

 Opravit  budovu – kolem střechy 

 Pořídit nový nábytek do přípraven jídla 

 Obohatit dětem vzdělávací nabídku např: výukou bruslení, plavání, přednáškami o 
vesmíru, životě zvířat s podnětnými ukázkami 

 Vytvořit bylinnou zahrádku 

 Pořídit spoustu zajímavých pomůcek pro vzdělávání dětí (prožitkové učení) 

 Spolupracovat s okolními mateřskými školami 

 Opravit průlezky na hřišti a asfaltový povrch okruhu  

 Vymalovat a modernizovat kuchyni a příslušenství 

 Opravit elektriku ve skladech u kuchyně 

 Pokračovat a dokončit projekt Šablony I 

 Realizovat výpravu s překvapením pro starší děti 
 
Plánované úkoly na příští školní rok: 

 Zajistit všem dětem rovný přístup ke vzdělání s individuálním přístupem ke 
specifickým vzdělávacím potřebám 

 Zajistit materiální a ekonomické předpoklady pro kvalitní činnost školy 

 Zrealizovat depistáž logopedie 

 Zrealizovat depistáž školní zralosti 

 Vytvořit s dětmi okrasnou sezónní zahrádku 

 Udržovat aktuálnost nově vytvořených webových stránek, informovat pravidelně 
veřejnost i rodiče o akcích školy  

 Soustředit se na zařazování polytechnické výchovy a podporu mateřského jazyka 

 Pokračovat v logopedické prevenci s dětmi s lehčími vadami řeči, nutná spolupráce 
rodičů 

 Vytvářet opatření ke snižování odkladů školní docházky 

 Maximálně využívat prožitkového učení 



 Vytvářet nadále podmínky pro zdravé stravování 

 Zkvalitňovat dopravní výchovu dětí 

 Doplňovat nový nábytek do tříd, estetizovat prostředí MŠ 

 Realizovat nabídku kulturních představení 

 Realizovat besídky jako ukázky přímé výchovné práce 

 Výlet – rozlišit pro menší a větší děti 

 Rozloučení s předškoláky a karneval 

 Smart tabule do Sluníček 

 Obložení v multifunkčí místnosti 

 Protiskluzová dlažba v přípravnách, obložení 

 Obohacovat kulturní, společenský život dětí, zainteresovat partnery 
 
Plán spolupráce s rodiči: 

 Sezónní  tvoření 

 Besídky 

 Veřejná vystoupení dětí  

 Sponzorování školy  

 Podpora logopedické prevence 
 
Plán spolupráce  se školskými poradenskými zařízeními: 

 Logopedická péče 

 Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Plán spolupráce se ZŠ: 

 Beseda o školní zralosti 

 ES 
 
Plán spolupráce se zřizovatelem: 

 Přijímací řízení 

 Uzavírání MŠ 

 Materiální rozvoj MŠ 
 
Plán spolupráce s dalšími partnery: 

 Otevírání školy veřejnosti  

 Spolupráce s místními firmami 

 Spolupráce s kulturními institucemi 

 Spolupráce s městskou a dálniční policií 

 Spolupráce s dětským pediatrem  

 Spolupráce s Klubem přátel ptactva 

 Plavání – plavecká školy Hustopeče u Brna 

 Bruslení – hokejová škola HC Lvi Břeclav 
 

Roční plán byl projednán na pedagogické a provozní poradě dne 30.8.2018 
 
 
V Podivíně dne: 1.9.2018                                                  Zpracovala: Bc. Lenka Studená, MBA 


