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 Roční plán na školní rok 2016/17 
Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace, Sadová 864 

 
Ve školním roce 2016/17 jsou děti rozděleny ve čtyřech třídách. Mladší děti budou umístěny převážně 
ve spodním patře s tím, že v příštím školním roce budou děti rozděleny dle věku. 
V letošním školním roce bude školu navštěvovat celkem 96 dětí, z toho 49 chlapců a 47 dívek. 
Nejstarších 5-7 letých předškolních dětí je 23, z toho jsou 3 po odkladu školní docházky. 
Středních 4-5- letých dětí je 29,  
nejmladších 3-4 letých je 26. 
Dětí mladších 3. let je 18, z toho 12 narozeno po lednu 2014. 
 

Třída Počet 
dětí 

Počet 
chlapců 

Počet 
dívek 

5-7 
leté 
děti 

4-5 
leté 
děti 

3-4 leté 
děti 

Děti 
mladší 
3.let 

Provozní 
doba 

Kuřátka 24 12 12 6 2 10 7/5 7:00-15:30 

Sluníčka 24 11 13 5 8 6 5/4 6:30-16:00 

Koťátka 24 14 10 8 9 4 3/1 6:30-16:00 

Berušky 24 12 12 10 6 10 3/2 7:00-15:30 

 

Děti celkem chlapci dívky 

5-7 leté 23 14 9 

4-5 leté 29 16 13 

3-4 leté 26 15 11 

mladší 3.let/  
narozených po 1.1.14 

18/12 4/3 14/9 

celkem 96 49 47 

 
 
Personální obsazení školy: 

 
Ředitelka: Bc. Lenka Studená 
 
Třída Kuřátka 
učitelky: Bc. Hana Hrabalová, Bc. Lenka Studená 
chůva: Petra Foukalová Dis. 
Třída Sluníčka 
Učitelky: Mgr. Jana Crhová, Miroslava Švestková 
Třída Koťátka 
Učitelky: Milena Kynická, Bc. Zuzana Jankovičová 
Třída Berušky 
Učitelky: Jana Švecová, Hana Hřebačková 
Školní asistent: Hana Hřebačková 
 
Všechny učitelky jsou kvalifikované. Personálně, v rámci projektu byla škola podpořena vznikem 
nových pracovních pozic: chůva a školní asistent. Ředitelka má manažerské vzdělání.  
 
Provozní zaměstnanci: 
Blanka Sztanková - účetní, vedoucí stravování 
Růžena Ocelíková  - kuchařka 
Blanka Martečíková  -  pomocná kuchařka 
Edita Kovaříková  -  školnice 
Dana Škrobáčková  - domovnice 
 
Pracovníci na dohodu: 
Radek Krška, Dan Březina 
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Roční plán vychází z analýzy výsledků evaluační činnosti ve školním roce 2015/16.  
Většina odevzdaných vyjádření obsahuje kladné hodnocení především k personálnímu obsazení, 
prostředí a aktivitám školy. Ojediněle se objevily požadavky na zlepšení jídelníčku a prodloužení 
provozu. Problematika jídelníčku byla prodiskutována s vedoucí stravování a kuchařkou. Provoz školy 
lze prodloužit na základě většiny rodičů, jinak je tento požadavek neefektivní a ekonomicky nevhodný. 
Personál je potřeba především v době, kdy se ve škole nachází větší počet dětí. 

 
V loňském roce se podařilo: 
 
Pedagogická a provozní oblast 
 
V loňském roce se podařilo: 
 

 Využívat a pořídit kvalitní výukové programy na interaktivní tabule 

 Dodržovat tradice - vystoupení na Mikuláše, zdobení stromečku, vítání občánků 

 Vytvořit novou tradici Vánoční Jarmark 

 Dovybavit třídy dalším novým nábytkem 

 Zapojit se do mezinárodní spolupráce škol e Twinning  

 Pokračovat v přípravě dětí na předškolní vzdělávání Metodě dobrého startu a ES 

 Pokračovat v logopedické prevenci u dětí s lehčími vadami 

 Dotvářet a obohacovat vzdělávací nabídku pro děti  

 Získat sponzorské dary  

 Zveřejňovat fotografie ze života školy na školním FB, který je přístupný i pro rodiče, kteří 
nejsou na FB zaregistrováni  

 Opravit umývárny v horním patře 

 Vymalovat třídy, umývárny, šatny 

 Provést opravy v kuchyni- dlažba, nové vybavení 

 Obohatit dětem vzdělávací nabídku ( canisterapie, dopravní výchova, bruslení, plavání,..) 

 Pořídit spoustu zajímavých pomůcek pro vzdělávání dětí (prožitkové učení) 

 Spolupracovat s okolními mateřskými školami 

 Spolupracovat se ZŠ  

 Realizovat výlet do Lednice 

 Rozloučení s předškoláky 

 Realizovat vzdělávání všech zaměstnanců 

 Pomocí projektu získat finanční prostředky na personální podporu: chůva, školní asistent 
 
Plánované úkoly na příští školní rok: 

 Realizace projektu vyhlášeného Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání ( OP 
VVV) 

 Zabezpečit vstup do areálu školy ( ve spolupráci se zřizovatelem, trvá z minulého roku) 

 Opravit hřiště 

 Oddělit plotem hřiště MŠ a Skautu 

 Zajistit materiální a ekonomické předpoklady pro kvalitní činnost školy 

 Udržet a aktualizovat kvalitní vzdělávací nabídku  

 Apelovat na rodiče v přípravě dětí do 1. třídy ( Konkretizované výstupy, Desatero pro rodiče) 

 Udržovat aktuálnost webových stránek 

 Informovat pravidelně veřejnost i rodiče o dění na škole 

 Umožnit přístup k IT tabuli i dětem z dalších dvou tříd 

 Obohacovat vzdělávací nabídku 

 Upevňovat vztah k přírodě ( zahrádka s bylinkami) 

 Zařazovat polytechnickou výchovu a aktivity vedoucí k podpoře mateřského jazyka 

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

 Úzce spolupracovat s rodiči všech dětí, soustředit se na eliminaci nežádoucích následkům na 
rozvoj nejmladších dětí v případě, že dítě bude z důvodu věku obtížně zvládat školní 
vzdělávací program 

 Pokračovat v logopedické prevenci s dětmi s lehčími vadami řeči 

 Pokračovat v mezinárodní spolupráci škol e Twinning 
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 Vytvářet opatření ke snižování odkladů školní docházky 

 Pokračovat v MDS a ES 

 Maximálně využívat prožitkového učení 

 Vytvářet nadále podmínky pro zdravé stravování 

 Zkvalitňovat dopravní výchovu dětí 

 Doplňovat nový nábytek do tříd, estetizovat prostředí MŠ 

 Dveře mezi vchody Kuřátek a Koťátek 

 Realizovat nabídku kulturních představení 

 Realizovat besídky jako ukázky přímé výchovné práce 

 Výlet dle požadavku rodičů 

 Rozloučení s předškoláky a karneval 

 Umožnit činnost zájmových kroužků: Dramaťáček, Hudení předpříprava, Voděnka, Podivínské 
kolečko… 

 Realizovat Den otevřených dveří 
 

 
Škola nadále plánuje obohacovat kulturní, společenský život dětí a zainteresovat do dění své 
partnery. 
 
Plán spolupráce s rodiči: 

 Podzimní tvoření z přírodnin, Vánoční jarmark a jarní tvoření 

 Edukačně stimulační skupiny pro rodiče a děti 

 Besídky 

 Veřejná vystoupení dětí ( vítání občánků…) 

 Sponzorování školy  

 Podpora logopedické prevence 
 
Plán spolupráce  se školskými poradenskými zařízeními: 

 Depistáž logopedické péče 

 Depistáž školní zralosti 

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

 Beseda o školní zralosti - listopad 

 ES 
 
Plán spolupráce se zřizovatelem: 

 Potvrzení vyjímky z počtu dětí 

 Přijímací řízení 

 Uzavírání MŠ 

 Dětské hody 

 Materiální rozvoj MŠ 

 Uzavření areálu školního hřiště 
 
Plán spolupráce s dalšími partnery: 

 Otevírání školy veřejnosti – Den otevřených dveří, umožnění realizace kroužků v prostorách 
MŠ, umožnění propagace akcí pro děti pořádaných partnery 

 Spolupráce s místními firmami 

 Spolupráce s kulturními institucemi 

 Spolupráce s městskou a dálniční policií 

 Spolupráce s dětským pediatrem  

 Spolupráce s hasiči 

 Spolupráce s Klubem přátel ptactva 

 Plavání – plavecká školy Břeclav 

 Bruslení – hokejová škola HC Lvi Břeclav 
 

Roční plán byl projednán na pedagogické a provozní poradě dne 30.8.2016 
V Podivíně dne: 1.9.2016                                                     Zpracovala: Bc. Lenka Studená 
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