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1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  

1.1 NÁZEV, ADRESA ŠKOLY  

 NÁZEV ŠKOLY: Mateřská škola Pohádka 

 SÍDLO ŠKOLY: Hradební ulice 66, 261 01 Příbram I. 

 

 

 

1.2 NÁZEV SOUČÁSTI ŠKOLY 

 NÁZEV: Školní jídelna  

 SÍDLO ŠJ: Hradební ulice 67, 261 01 Příbram I. 

 

 

1.3 ZŘIZOVATEL ŠKOLY, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE 

 ZŘIZOVATELEM školy je Město Příbram, obec s rozšířenou působností 

 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŠKOLY, ŘEDITELKA MŠ: Mgr. Martina Pilná 

- telefon: 318 624 987 

- mobilní telefon: 606 593 289 

- email: pohadka@pb.cz 

 

1.4  LOKALITA ŠKOLY 

Mateřská škola leží v poměrně klidné části staré Příbrami, poblíž areálu nemocnice a úřadů.    

Je v dosahu veřejné dopravy. Máme blízko do centra města i do přírody. Děti mohou využívat 

ke hrám dvě školní zahrady. Malá zahrada, přímo sousedí s budovou mateřské školy. Velká 

zahrada leží samostatně, je vzdálena 300 m od hlavní budovy. 

 

1.5 CHARAKTER A SPECIFIKA BUDOVY 

 

     Mateřská škola se poprvé dětem otevřela v roce 1971. Přízemí mateřské školy                           

má bezbariérový přístup. Budova a prostory školy vyhovují příslušným předpisům, 

bezpečnostním a hygienickým normám. Třídy se využívají jako herna, jídelna a ložnice. 

Prostory jsou členěny na různé herní koutky, které vyhovují nejrůznějším skupinovým                   

mailto:pohadka@pb.cz
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i individuálním činnostem dětí. Hygienická zařízení (umývárny a toalety) jsou nově 

zrekonstruovaná.  

Součástí školy je školní kuchyně, která se nachází ve vedlejší budově. V této kuchyni            

se připravuje jídlo i pro Speciální mateřskou školu Příbram, která se také nachází ve vedlejší 

budově. Školní jídelna zajišťuje stravu i pro děti se zvláštním zdravotním stravovacím 

režimem. Obě budovy jsou spojeny koridorem.  

Velkou výhodou je, že v areálu školy sídlí ordinace klinického logopeda, se kterým 

mohou rodiče konzultovat nápravu v oblasti řeči. Dále zde probíhají kurzy grafomotoriky.  

Budova je připojena k pultu centrální ochrany Městské policie a vstup do ní je zabezpečen 

systémem SAFY. 

 

1.6 PROVOZ ŠKOLY 

 

Provoz školy začíná v 6,30 hodin a končí v 16,30 hodin.  Celkem jde o 10 hodin provozu. 

Rodiče mají možnost přivést dítě do 8,00 hodin nebo na základě domluvy s třídní učitelkou 

později a k vyzvedávání jsou možné dva termíny. Po obědě od 12,15 do 12,30 hodin. 

Po odpoledním odpočinku od 14,15 do 16,30 hodin. 
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1.7 POČET TŘÍD, POČTY DĚTÍ NA TŘÍDÁCH 

I. TŘÍDA: Broučkové (přízemí)  

 věkové složení 3–4leté děti 

 počet zapsaných dětí ve školním roce je 24 

 postupná adaptace a seznámení se s novým prostředím, pravidla 

bezpečnosti, základní sebeobsluha a základní společenské návyky 

 

II. TŘÍDA: Skřítkové (přízemí)  

 věkové složení 4–5leté děti 

 počet zapsaných dětí ve školním roce je 24 

 vyšší nároky na sebeobsluhu, více činností a aktivit, spolupráce mezi 

dětmi, poznávání okolního světa, rozvoj komunikace 

 

III. TŘÍDA: Kašpárkové (1. poschodí) 

 věkové složení 5–6leté děti  

 počet zapsaných dětí ve školním roce je 25 

 příprava na vstup do základní školy, náročnější činnosti a aktivity, 

získávání znalostí a dovedností, vedení k samostatnosti 

 

IV. TŘÍDA: Dráčkové (1. poschodí)  

 věkové složení 5–7leté děti; děti s odloženou školní docházkou 

 počet zapsaných dětí ve školním roce je 25 

 příprava na vstup do základní školy, práce s dětmi s odkladem školní 

docházky, rozvoj všeobecných znalostí a vyjadřování 
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1.8 POČET PEDAGOGICKÝCH A PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ 

Ve školním roce 2020/2021 škola zaměstnávala 9 pedagogů. Provozních zaměstnanců 

bylo celkem 6, z toho 2 školnice – uklízečky, 1 vedoucí školní jídelny, 2 kuchařky                  

a 1 pracovnice v provozu školní jídelny. 

 

2 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ A ZMĚNY BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU 

 

Vzhledem k poloze školy ve staré části města není příliš dětí z okolí, kde žije převážně 

starší generace, a tudíž není mnoho spádových dětí.  Rodiče mateřskou školu volí v blízkosti 

místa svého zaměstnání (úřady, nemocnice).  Školu navštěvují děti z přilehlých obcí (Dubno, 

Háje, Trhové Dušníky, Dubenec, Drásov, Podlesí, Kardavec, Orlov). 

2.1 POČTY DĚTÍ DLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD, DĚTI S OŠD 

 

V tomto školním roce byla odsouhlasena RM Příbram výjimka v počtu dětí   zapsaných       

na jednu třídu. Ve dvou třídách je počet dětí stanovený na 24, a  v dalších dvou    třídách          

po 25 dětech. V mateřské škole nejsou zapsané děti s nepravidelnou docházkou, ale všichni 

plní celodenní docházku. Odklad školní docházky byl udělen doporučením školského 

poradenského zařízení a rozhodnutím ředitelů základních škol celkem 8 dětem. 

2.2 DĚTI V PÉČI ASISTENTA PEDAGOGA 

Ve tomto školním roce nejsou žádná podpůrná opatření vyžadující péči asistenta 

pedagoga.  

2.3 ZMĚNY V POČTU ZAPSANÝCH DĚTÍ, PŘESTUPY, DODATEČNÉ 

PŘIHLÁŠKY, PŘIJETÍ 

 

V průběhu školního roku byly počty dětí na třídách stejné. 

2.4 VÝSLEDKY ZÁPISU, PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MŠ 

Ve školním roce 2020/2021 odcházelo z mateřské školy 25 dětí do základních škol. Bylo 

podáno celkem 45 žádostí o přijetí do mateřské školy. Vyhověno bylo 30 žádostem.                     

Ve zbývajících žádostech rodiče upřednostnili jinou mateřskou školu, kterou si osobně vybrali 

nebo volili školu podle místa bydliště. Stále dochází k duplicitním přihláškám podávaným 
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rodiči především z obavy nepřijetí dítěte do předškolního vzdělávání. V současné době toto 

hodnotíme jako zbytečné, míst pro děti z daného ročníku už je dostatek v rámci mateřských 

škol na území města. Zápis pro školní rok 2021/2022 proběhl nestandartním způsobem – 

pouze elektronicky z důvodu epidemie. Tento způsob nebyl problémem technickým,            

ale chyběl osobní kontakt pedagogů s rodiči a dětmi. 

2.5 VÝSLEDKY V ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ DO ZŠ, POČTY DĚTÍ ODCHÁZEJÍCÍCH 

DO ZŠ 

Z mateřské školy odešlo 25 předškolních dětí.  

 

ZŠ Pod Svatou Horou Příbram 4 děti 

ZŠ Jiráskovy sady Příbram 17 dětí 

ZŠ 28. října Příbram 1 dítě 

ZŠ Březové Hory 1 dítě 

ZŠ Rožmitál pod Třemšínem 1 dítě 

ZŠ Suchodol 1 dítě 

 

2.6 POČTY DĚTÍ S NAVRŽENÝM OŠD NA DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK, DŮVOD OŠD 

 

Odloženou školní docházku mělo podle doporučení školského poradenského zařízení 

celkem 6 dětí. Všechny děti mají rozhodnutí o odkladu školní docházky udělené řediteli 

základních škol, kde byli u zápisu. Nejčastějším důvodem jsou logopedické vady, úroveň 

vyjadřování, oblast grafomotoriky, matematické představy, pracovní návyky, soustředěnost   

na činnosti, také podpora sociální zdatnosti a osobní jistoty. Na základě těchto doporučení 

pracují pedagogové s těmito dětmi, vytvářejí plán pedagogické podpory a sledují výsledky     

a zlepšování dětí v daných oblastech. 
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3 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES 

3.1 KONCEPCE ŠKOLY, PLNĚNÍ CÍLŮ PRÁCE ŠKOLY 

V tomto školním roce pokračovala práce na plnění cílů a úkolů podle nové koncepce 

rozvoje školy, kterou zpracoval celý pedagogický tým pod vedením ředitelky školy,               

a se kterou se ztotožňuje většina zaměstnanců školy. Filosofií mateřské školy je ukázat dětem 

svět takový, jaký je – není černý ani bílý, ale krásně barevný, je dobrý i zlý, smutný i veselý, 

tak jako v pohádce nebo písničce. Chceme, aby naše škola zůstala školou mateřskou. Chceme 

dětem otevírat svět s laskavostí, tak, aby na svoji školičku vzpomínaly s láskou. Budeme       

se snažit naplňovat tyto cíle i v dalším období. 

3.2 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE, PODMÍNKY, ÚSPĚCHY, PROBLÉMY 

V mateřské škole jsme pracovali podle školního vzdělávacího programu s názvem „Když 

je svět pohádka“, který vstoupil v platnost od září 2020. Hlavní cíle vzdělávací práce zůstávají 

stejné: pedagogové sledují při své práci tyto rámcové cíle (záměry) 

 

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná 

osobnost působící na své okolí 

          (RVP PV; 2018) 

Jsme školou, která ctí tradici předškolního vzdělávání, avšak současně reaguje na změny            

ve společnosti (vzdělávací trendy, ekonomika, politika) a potřeby svých klientů (dětí, 

zákonných zástupců, podporovatelů). Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech situacích         

a činnostech, které se v průběhu dne vyskytují, a to vyváženým poměrem spontánních                    

a řízených aktivit. Formou záměrného i spontánního učení naplňujeme konkrétní vzdělávací 

cíle při kterých využíváme širokou škálu metod a forem. Toto učení je založeno na aktivní 

účasti dítěte, na smyslovém vnímání, na prožitkovém a interaktivním učení, a to individuálně   

i ve skupinách. Všechny výchovně vzdělávací činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. 

          Mateřská škola je vybavena interaktivním zařízením Magic Box, které je možné 

využívat ve všech třídách, protože je přenosné. Další interaktivní pomůckou je digitální 

displej Prowise EntryLine umístěný v přízemí školy s možností využití všemi třídami. 
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V rámci MAP byl pořízen interaktivní displej Prowise, který používali pedagogové 

jako stolní obrazovku na obrazový materiál a lze ho využít také při práci na internetu. 

 Děti se podílely na výzdobě interiéru svými pracemi, a zároveň se tak prezentovaly 

rodičům. Ve vestibulu školy a na chodbách je instalována obrázková galerie. Její součástí jsou 

fotografie z různých akcí pořádaných mateřskou školou. 

Škola působila jako katedrová škola Univerzity Karlovy. Proběhla manažerská praxe 

studentů Centra školského managementu nyní Katedry andragogiky a managementu 

vzdělávání, ale pouze online v prostředí MS Teams. Zúčastnilo se jí celkem 15 studentů. 

Tématem bylo předávání zkušeností s řízením pedagogického procesu, především v oblasti 

profesního rozvoje pedagogů, dále rozvojové rozhovory s pedagogy a důležitá část praxe – 

diskuze nad aktuálními tématy školství. 

Problémem v tomto školním roce bylo několikeré uzavření jednotlivých tříd mateřské 

školy z důvodu nákazy covid19 nebo nařízené karantény. Již v září byl přerušený provoz           

ve třídě Broučkové na 6 pracovních dnů, v říjnu ve třídě Kašpárkové na 5 pracovních dnů. 

Z důvodu karantény ve školní jídelně byl přerušen provoz celé mateřské školy od 12.11.2020 

do 18.11.2020 – nebylo možné zajistit chod kuchyně a provozních zaměstnanců školy, 

chyběli také i pedagogové. Před Vánoci došlo k nákaze pedagogů a musely být uzavřené 

všechny třídy z důvodu karantény. V lednu byla nařízena karanténa ve třídě Kašpárkové 

z důvodu pozitivity jednoho dítěte. V jarních měsících (od 1. března – konec dubna)            

byl přerušen vzdělávací proces celostátně.  

Z těchto důvodů došlo ke zrušení mnoha připravovaných akcí (divadla, kina, škola 

v přírodě, plavání, cvičení s Aktivní školou, solná jeskyně). V rámci plnění povinného 

předškolního vzdělávání jsme připravovali pro děti distanční výuku, týdenní plány činností, 

které mohli rodiče s dětmi využít v další přípravě na vstup do školy. Inspirovat se mohli          

i rodiče mladších dětí. Veškeré materiály byly přístupné pro rodiče také na webových 

stránkách mateřské školy pod heslem, které jim bylo zasláno do emailů. Někteří si vyzvedli 

materiály osobně v mateřské škole. 

3.3 ÚDAJE A HODNOCENÍ NADSTANDARTNÍCH AKTIVIT ŠKOLY      

                                                                                                                    

     Mateřská škola měla na školní rok 2020/2021 naplánováno více kulturních                                 

a společenských akcí, ne všechny ale mohly být uskutečněny (nepříznivá epidemiologická 

situace). Proběhla 4 divadelní a kulturní představení na půdě školy tak, aby se mohly 

zúčastnit všechny věkové skupiny dětí. Pozvali jsme divadelní spolky s různými druhy 
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představení: Vánoční příběh – Divadlo Krab, Veselá písnička od Z. Svěráka   a J. Uhlíře – 

hudební pořad paní Koutové, Divadlo Letadlo s pohádkou Putování za ledním medvědem, 

rozmanitost dětských pořadů doplnilo vystoupení kouzelníka Waldiniho.  

  Každoroční divadelní představení O svatém Martinovi bylo nahrazeno průvodem dětí     

ze třídy Kašpárků po jednotlivých třídách mateřské školy. Děti si navzájem připomněly 

tento příběh a byly obdarované svatomartinským rohlíčkem. 

     Další tradicí je fotografování dětí na začátku školního roku a vytvoření třídní společné 

fotografie. Na závěr školního roku vytvořili pedagogové pro děti odcházející do základní 

školy tradiční tablo. 

Připravili jsme pro děti návštěvu svatého Mikuláše, anděla a čerta. Byly pořízené 

kostýmy a v těchto rolích se představili zaměstnanci a jejich děti, které navštěvují střední 

školy. Na začátku nového roku nejstarší děti nacvičily pásmo povídání, písní a koled              

  a prošly všemi třídami naší školy s Tříkrálovým průvodem.      

     Spolupracujeme se základními školami – ZŠ Jiráskovy sady a ZŠ Pod Svatou Horou. 

Pozvání do výuky v první třídě nebylo možné uskutečnit z důvodu uzavření škol kvůli šíření 

epidemie.         

    Škola se zabývá i pohybovými aktivitami dětí. Přirozený pohyb chápeme jako důležitou 

součást jejich vývoje, a proto se na jeho rozvoj hodně soustředíme. Každoročně se děti 

z předškolních tříd účastní výuky plavání. Bohužel kvůli epidemii byl kurz ukončen              

po čtyřech lekcích. 

     Ve školním roce nemohla být uskutečněna Aktivní škola. Jedná se o spolupráci 

s trenéry, kteří vedou výukovou hodinu cvičení v tělocvičně ISŠ Příbram.  Tato aktivita          

je určena  pro nejstarší děti. 

           V tomto školním roce jsme se zapojili do celoročního projektu sportovní všestrannosti 

s Českou obcí sokolskou pod názvem Se Sokolem do života. 

     V rámci posilování imunity dětí jsme navštěvovali solnou jeskyni na Březových 

Horách v Příbrami, opět ve zkrácené verzi. 

    Škola také zajistila pro děti možnost screeningového vyšetření zraku s firmou 

Primavizus pod názvem Koukají na nás správně?    

           Některé plánované akce v jarních měsících nemohly být uskutečněné z důvodu 

epidemiologické situace v republice. Nebyla uskutečněna ani dětmi velmi oblíbená škola 

v přírodě.  

           Naopak proběhly školní výlety na závěr roku, ale volili jsme venkovní aktivity – 

návštěva lesní obory v Hutích pod Třemšínem a Zoologická zahrada v Plzni. 
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           Konala se tradiční oslava Dne dětí – soutěže, diskotéka a návštěva cukrárny. 

           Za přísných epidemiologických opatření se uskutečnily i závěrečné besídky 

v jednotlivých třídách a rozloučení s dětmi, které odcházejí do základní školy. 

    Byli jsme rádi, že mohly proběhnout alespoň některé akce a věříme, že si je děti 

náležitě užily. 

 

 

 

 

 

 

Distanční výuka 

témata na měsíc BŘEZEN  
PROMĚNY  

AHOJ, SLUNÍČKO  

JÁ A MŮJ SVĚT 

BŘEZEN – PROMĚNY 

Březen je měsíc, který vítá jaro. Sníh už pomalu mizí z polí, 

ale sluníčko má ještě malou sílu, hřeje jenom trošičku. Když se ale 

pořádně podíváš po krajině, uvidíš už první známky jara. Rozkvetlé 

„kočičky“ na větvích vrby jívy nebo drobné květy sněženek v hnědé 

studené zemi.  

Až půjdeš na procházku – rozhlédni se. Co je ještě nového? 

 

 

Kam se na jaře ztrácí sněhuláci? 

 

 

JARO A VELIKONOCE 

Střípky z jarní přírody – kdo je na obrázku? 

Co zvířátka dělají, co o nich víte, vyprávějte. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



13 

 

3.4 VÝSLEDKY KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI ŘEDITELKY ŠKOLY 

 

Ve školním roce 2020/2021 ředitelka školy prováděla kontrolní a hospitační činnost podle 

připraveného plánu. Při kontrolách nebyly zjištěny zásadní nedostatky u žádných 

zaměstnanců školy. Ředitelka prováděla průběžné hospitace ve všech třídách. Při náhledech 

do práce pedagogů nemusela řešit žádné problémy a nedostatky. Kolektiv pedagogů              

je stabilní  a ředitelka školy již dobře zná jednotlivé pedagogy, a ví, jak pracují s dětmi. 

Případné připomínky a drobné chyby si vysvětlila s pedagogem ihned na místě, průběh 

hospitací   byl zhodnocen na pravidelných pedagogických radách.  

 

3.5 SPOLUPRÁCE S RODIČI 

 

Rodiče jsou dostatečně informováni o dění ve škole. Informace jsou sdělovány ústně 

nebo písemně na úřední desce ve vestibulu školy, na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd                    

a na webových stránkách školy. Ředitelka školy má vlastní konzultační hodiny po vzájemné 

dohodě s rodiči.  Pedagogové byli v každodenním kontaktu s rodiči a mohli je informovat            

o aktuálním dění ve třídě. 

Užší spolupráce probíhá s Klubem rodičů MŠ Pohádka, z.s., ve kterém jsou zástupci 

rodičů dětí ze všech tříd. V průběhu podzimu byly aktualizovány Stanovy KR a řádně byly 

zapsány do spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze. Po uzavření účetního 

roku byly zaslány do evidence soudu přehledy o majetku a přehledy o příjmech a výdajích 

Klubu rodičů z.s. 

Na začátku školního roku proběhly třídní schůzky, kde se rodiče seznámili se školním 

řádem, provozem školy a povinnými platbami. Toto seznámení potvrzují rodiče svým 

podpisem na prezenční listině. 

V prosinci bylo připravováno v každé třídě vánoční posezení s rodiči, kde by se děti 

prezentovaly, ale neuskutečnilo se z důvodu onemocnění covid19 a nařízení karantén. 

Škola nabídla rodičům přednášku Mgr. Jany Kovářové, odborníka na téma školní 

zralost – akce by proběhla online, avšak rodiče neprojevili zájem. 
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3.6 SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY  

V rámci spolupráce s PPP Příbram mateřská škola napomáhá při řešení školní zralosti. 

Poskytla pracovníkům poradny podklady a zprávy o dětech, u kterých rodiče žádali o odklad 

školní docházky. 

Škola spolupracuje s Městským úřadem Příbram s OSPOD při řešení problematiky 

sociálního prostředí dětí.  
       

 

4 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL A INSPEKCÍ 

Ve škole v tomto školním roce neproběhla žádná veřejnosprávní kontrola ani další 

kontroly ze stran úřadů a institucí. ČŠI byla na kontrole v dubnu v roce 2016. následná 

kontrola by měla být po uplynutí šesti let. 

 

5 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH MŠ 

V mateřské škole je zaměstnáno 9 pedagogických pracovníků, dále dvě školnice – 

uklízečky. Součástí mateřské školy je provoz školní jídelny, kde pracuje vedoucí ŠJ, hlavní 

kuchařka, kuchařka a pomocná pracovnice v provozu. 

5.1 JEJICH KVALIFIKACE, STUDIUM 

Pedagogové mají plnou kvalifikaci pro výkon práce učitelky mateřské školy, jedná                

se o úplné středoškolské vzdělání v tomto oboru. Ředitelka školy splňuje kvalifikační 

předpoklady pro výkon svojí funkce a doplnila si vzdělání v bakalářském a následně 

magisterském studiu v oboru školského managementu a managementu vzdělávání na Karlově 

univerzitě v Praze, Pedagogické fakultě, katedře Centra školského managementu a Katedře 

andragogiky a managementu vzdělávání. Jeden pedagog má ukončené vysokoškolské 

vzdělání na Jihočeské univerzitě v bakalářském studiu v oboru specializace v pedagogice – 

předškolní pedagogika a v magisterském studiu v oboru pedagogika volného času. Další 

pedagog ukončil v září státní závěrečnou zkouškou v kombinovaném studiu na UJAK Praha 

obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedii.   
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5.2 DVPP 

Vedení školy podporovalo pedagogy v jejich profesním rozvoji a sebevzdělávání. 

Poskytlo dostatek možností k výběru seminářů, zajistilo finanční prostředky k absolvování 

těchto vzdělávacích akcí. Nepřítomnost pedagogů nenarušila běžný chod mateřské školy.  

Ředitelka školy se zúčastnila Konference Forum MŠ, seminář Změny právních předpisů    

od Mgr. Pavla Zemana a v srpnu online semináře Jak se připravit na kontrolu z ČŠI. 

Pedagogové absolvovali semináře: 

 Rozvíjení prostorové představivosti – modelujeme – online seminář 

 Školení Beet-bot (robotická včela) – online seminář 

 Co se skrývá za bludným kořenem. – prezenční seminář 

Bohužel spousta plánovaných vzdělávacích akcí se neuskutečnila z důvodu koronavirové 

pandemie, anebo byla přesunuta na další školní rok. 

5.3 PERSONÁLNÍ ZMĚNY 

Ve školním roce 2020/2021 nedošlo k personálním změnám na pozici pedagogů. 

Velké problémy byly s výběrem kvalitní paní kuchařky do školní jídelny. Nepodařilo se 

nám na tuto práci najít vhodného uchazeče hned. Vystřídalo se u nás několik uchazeček,             

se kterými jsme se museli ve zkušební době rozloučit, než jsme získali kvalitní pracovnicí. 
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V průběhu prvního pololetí roku 2021 byla uzavřena školní kuchyně, takže nedostatek 

personálu nebyl až takový problém, ale po znovuotevření škol bylo nutné rychle situaci řešit. 

S těmito změnami souvisí spousta personální práce včetně zajišťování vstupních lékařských 

prohlídek, kterou musela řešit ředitelka školy, společně  s vedoucí školní jídelny. 

5.4 ABSENCE PRACOVNÍKŮ, NEMOCNOST, DLOUHODOBÉ ZÁSTUPY 

Ve školním roce 2020-2021 bylo mnoho absencí pracovníků. Mimo plánovaného 

lékařského zákroku jedné provozní pracovnice šlo především o karantény nebo přímo 

prodělání nákazy covid19. Z těchto důvodů bylo nutné vyřešit objem finančních prostředků 

na ONIV z rozpočtu na platy, byl nedostatečný. 

 

 

6 MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ A OPRAVY –  SPOLUPRÁCE  S  OBCÍ 

6.1 CO BYLO OPRAVENO 

Na podzim se podařilo zrekonstruovat ředitelnu – vodovodní svod, stropní podhledy               

a světla, elektroinstalaci a vyřešeno bylo připojení na internet.ve školní jídelně. Současně      

byl zrenovován kancelářský nábytek za 36 336 Kč a položen nový koberec v ceně 8 585 Kč.  

V dubnu se podařilo vyměnit zbývající okna a balkonové dveře v přízemí budovy                   

ve spolupráci s OIRM, ale není ještě vše dokončeno. Zbývá ještě vyměnit okna a balkonové 

dveře v prvním poschodí a všechny původní vstupní dveře z chodby do šaten dětí a přilehlých 

skladů.  

 

6.2 CO BYLO ZAKOUPENO A V JAKÉ VÝŠI 

Ve školním roce 2020/2021 bylo zakoupeno: 

 

9/2020 Myčka nádobí 8 014 Kč 

10/2020 Kytara 3 590 Kč 

11/2020 Přepravní vozík na jídlo – nerez 20 606,30 Kč 

11/2020 Termoport 11 338,97 Kč 



17 

 

12/2020 Tiskárna ŠJ 9 695,73 Kč 

12/2020 Psací stůl ředitelna MŠ 9 830 Kč 

1/2021 Vozík pod termoport 8 046,50 Kč 

2/2021 Závěsná skříňka + police ŠJ 2 763 Kč 

3/2021 Pultový mrazák 11 950 Kč 

7/2021 Plechy do konvektomatu 10 672 Kč 

8/2021 Elektronické klávesy 5 190 Kč 

8/2021 Archivační skříně 14 759,58 Kč 

8/2021 Krycí síť na pískoviště 4 950 Kč 

 

6.3 JAKÉ JSOU DALŠÍ ZÁVADY, ZDA JE OBEC ŘEŠÍ, IGNORUJE 

 

Ředitelka mateřské školy již několik let žádá o tyto opravy, které jsou svým rozsahem 

velké a zatím nebylo možné je uskutečnit. Kompletní rekonstrukci elektroinstalace v celé 

budově – neodpovídá současným předpisům. V průběhu jarních měsíců se řešily výpadky 

proudu například do třídy nebo šatny dětí, vždy pouze provizorním způsobem.                     

Jde však o rychlá nekoncepční řešení. 

Opravy podlah – betonové stěrky – jsou vydrolené, podlahy jsou nerovné, nelze pouze 

vyměnit podlahovou krytinu, je zapotřebí stavební úprava. Původní lina začínají praskat             

na mnoha místech a je problém s bezpečným pohybem dětí – zakopávání o praskliny. 

Výměna oken a vstupních dveří do šaten na chodbách MŠ – původní stav z roku 1971, 

byla zrekonstruovaná pouze část, ještě stále chybí v prvním poschodí okna a všechny dveře. 

Plot na školní zahradě v Charvátově ulici a celkovou údržbu zahradního domku, včetně 

vybavení zahrady. Bohužel tato zahrada je rozsáhlá a potřebovala by další úpravy. Mateřská 

škola nemá optimální zázemí na této zahradě. Zahradní domek zřizovatel školy pronajal 

skautskému oddílu.  

Drobné opravy a údržba budovy školy je řešena ve spolupráci s odborem investic                       

a rozvoje města. Zaměstnanci údržby nebytových prostor se vždy snaží škole vyhovět podle 

svých možností a podle finanční náročnosti opravy zrealizovat.  Spolupráce je na velmi 

vysoké úrovni.  

    

 



18 

 

 

        
 

   
 

   
 

     



19 

 

7   HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

Základní údaje o hospodaření školy  

 

Za rok 2020 (k 31. 12.) 

Činnost 

Hlavní Doplňková 

1. Náklady celkem 9 561 291,76 60 270,00 

2. Výnosy celkem 9 597 417,47 60 270,00 

z toho Příspěvky a dotace na provoz 8 979 628,00 - 

Ostatní výnosy 616 920,12 60 270,00 

3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 36 125,71  

 

Přijaté příspěvky a dotace v tis. Kč Za rok 2020 

(k 31. 12.) 

1. Přijaté dotace z rozpočtu zřizovatele (NIV) 946 000,00 

2. Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu 

přes účet kraje celkem (NIV)  

8 033 628,00 

 

 

z toho 

přímé vzdělávací výdaje celkem 8 033 628,00 

z toho mzdové výdaje (platy a OPPP) 5 830 192,00 

ostatní celkem  

 

z toho 

Odvody na pojistné 1 970 604,00 

FKSP 116 603,00 

ONIV 116 229,00 

3.  Přijaté příspěvky a dotace na neinvestiční výdaje z rozpočtu 

zřizovatele celkem (NIV) 

946 000,00 

běžné provozní výdaje celkem 909 874,29 
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 Mateřská škola ukončila účetní období 2020 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 

36 125,71 Kč. Ve finančním vypořádání školy byl dán požadavek na rozdělení tohoto 

kladného výsledku do fondu odměn 10 000 Kč a zbylou částku do rezervního fondu školy. 

RM schválila příděl do rezervního fondu školy 26 128,71 Kč a do fondu odměn                  

bylo přesunuto 10 000 Kč. 

 

8 ZÁVĚR A VÝHLEDY PRO PRÁCI V PŘÍŠTÍM ROCE 

Školní rok 2020/2021 neprobíhal podle plánů. Na podzim se neuskutečnily všechny akce, 

které byly připraveny. Mateřská škola se potýkala se spoustou mimořádných opatření 

z důvodu koronavirové epidemie. Probíhaly karantény ve třídách, postižena byla i školní 

jídelna, situace byla velmi náročná v období Vánoc. Ani jarní měsíce nebyly jiné, došlo opět 

k plošnému uzavření škol, návrat byl složitý pro spoustu dětí, některé se už vůbec do školky 

nevrátily z obavy možné nákazy. 

V tomto čase byla pro povinně předškolní děti připravována distanční výuka 

prostřednictvím webových stránek školy. Pedagogové nezapomněli ani na děti mladší, 

připravovali vzdělávací nabídku také pro jejich rodiče. 

Naše přání, aby proběhl běžný školní rok se bohužel nenaplnilo. Rok byl velmi náročný 

pro všechny zúčastněné – pedagogy, provozní personál, rodiče, ale především pro naše děti. 

Všichni zaměstnanci mateřské školy se skutečně snažili o vstřícnou komunikaci, podávali 

pomocnou ruku, kde bylo potřeba a dětem se snažili vynahradit zameškaný čas. 

Plánů do budoucna máme hodně, ale především budeme potřebovat klid na práci a pevné 

zdraví. Toto jsou naše velká přání jak pro zaměstnance, tak pro děti a jejich rodiče. 
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Mimořádná událost v mateřské škole. 

V březnu 2021 měla mateřská škola oslavit 50. výročí svého založení. Původně plánované 

společné setkání se bohužel nepodařilo uskutečnit, protože síla covidu byla velká a postihla 

školství opětovným plošným uzavřením. Přesto jsme chtěli připomenout bývalým 

zaměstnancům a našim absolventům tuto událost, a tak jsme vydali Výroční noviny                

a společně s připomínkou je rozeslali a také zveřejnili v místním tisku a na webových 

stránkách mateřské školy. Jako další připomínku jsme natočili krátký film ze současného 

života školy a okořenili ho fotografiemi z minulosti. Celým záznamem nás provedl herec pan 

Pavel Nový. Toto video bylo zveřejněno na kanále místní televize Fonka a dále předáno 

zástupcům zřizovatele, partnerům a našim dětem. Potěšila nás pozitivní zpětná vazba od 

rodičů i bývalých kolegyň. Doufáme, že přes všechna úskalí se nám povedlo důstojně 

připomenout 50. výročí mateřské školy. 

 

   

Mgr. Martina Pilná    

ředitelka mateřské školy   

                                                             

 V Příbrami 21.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu zpracoval tým pedagogů mateřské školy, a zpráva bude projednána               

na pedagogické radě 3.11.2021. 


