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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY
TĚŠETICE

školní rok:

2018/2019

Základní škola a mateřská škola Těšetice, 783 46, Těšetice 148
IČO: 71005790 http://www.zsmstesetice.itnet.cz email: zs.tesetice@tiscali.cz
tel.: 585 954 143

2 Mateřská škola
1.1 Charakteristika školy
MŠ je součástí právnické osoby Základní škola a mateřská škola Těšetice, 783 46, příspěvková
organizace.
Zřizovatelem školy je obec Těšetice, ředitelkou Mgr. Vladimíra Pospíšilová a vedoucí učitelkou
MŠ Regína Pazderová.
součást Mateřská škola, Těšetice 75

IZO: 107 627 485

kapacita školy:

70 dětí

vedoucí učitelka:

Regína Pazderová

MŠ Těšetice je venkovskou spádovou školou pro děti z Těšetic a okolních obcí: Vojnic, Rataj a
Luběnic. Již od roku 2016 je provoz omezen na 2 třídy. Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo
školu ve 2 třídách 44 dětí z Těšetic, Vojnic, Rataj, Luběnic, Loučan, Náměště, Topolan a
Olomouce (stav k 30. září 2018) z toho: 1. třída Čmeláčci – 23 dětí ; 2. třída Krtečků – 21 dětí,
(č.p. 75, 783 46), z toho 28 chlapců a 16 dívek. Jedno dítě bylo vzděláváno dle IVP na žádost
rodičů.
Většina dětí a pracovníků jsou místní občané nezávislí na dopravní obslužnosti.
Provoz MŠ byl realizován v době: pondělí až pátek: 6.30 hod. - 17.00 hod.
Stav ve školním roce 2018/2019 (k 30. 6. 2019)
Počet dětí celkem:
I. třída Čmeláčci:
II. třída Krtečci:
Průměrný počet na jednu třídu:

44 dětí
21
23
22,0

V měsíci červenci a srpnu 2019 byl prázdninový provoz MŠ v tyto prázdninové týdny
(1. 7. – 12. 7. a 26. 8. – 30. 8.).
Od září 2018 byla ředitelkou školy stanovena úplata za předškolní vzdělávání v MŠ ve výši:
- 250 Kč/měsíc při celodenní docházce dítěte;
- 165 Kč/měsíc při čtyřhodinové případně pětidenní docházce dítěte.
Činnost mateřské školy se ve školním roce 2018/2019 řídila platnými zákony, školním řádem
a ostatními platnými předpisy. Poradním orgánem ředitele byla pedagogická rada, která se
scházela v průběhu školního roku vždy 1x měsíčně, nebo podle aktuálních potřeb.
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Místnosti a prostory používané mateřskou školou
- učebny (kmenové třídy) v budově MŠ čp. 75, využívané i pro kroužky dětí, sociální
zařízení pro děti i zaměstnance, šatna dětí;
- tělocvična pro TV, pohybové a společné aktivity, využívaná rovněž pro výuku předtaneční
výchovy dětí a kulturní akce MŠ;
- výdejna stravy zahrnující kuchyň a jídelnu;
- školní zahrada, kancelář vedoucí učitelky (zároveň šatna všech pracovnic);
- přírodní hřiště za budovou základní školy.

1.2 Učební dokumenty
Od 1. 9. 2018 bylo vzdělávání dětí, které dovrší před začátkem školního roku 5 let, povinné.
Ve školním roce 2018/2019 bylo v MŠ realizováno předškolní vzdělání prostřednictvím
školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Žijeme na matičce Zemi,“ který
byl inovován pro potřeby vzdělávání pro tento školní rok. ŠVP je inspirován vzdělávacím
programem pro PŠV „Začít spolu“ a zahrnuje prvky environmentální výchovy. Je založen
především na výchově ke zdravému životnímu stylu, ochraně životního prostředí formou
prožitkového učení dětí v oblasti citové, estetické, pracovní, ekologické a etické. Byl kladen
důraz na uplatňování individuálního přístupu k dětem, respektování individuálních věkových
zvláštností dětí předškolního věku a rozvíjení jejich nadání. Nad rámec běžného vzdělávání
jsme ve školním roce nabídli dětem hodinu tělocviku v tělocvičně základní školy, práci
s keramickou hlínou, plavecký kurz a pro zájemce lyžařský kurz pořádaný agenturou Rok s
pohybem, kroužek angličtiny, který zajistila společnost Kroužky Olomouc. Nedílnou součástí
ŠVP je úzká spolupráce s rodiči dětí, základní školou, školní družinou, se zřizovatelem a
veřejností.

1.3 Údaje o pracovnicích mateřské školy
Pedagogičtí pracovníci školy
1.
2.
3.

Markéta Mačáková
Učitelka Krtečků, od 1. 2. 2019 učitelka Čmeláčků
Eva VLACHOVÁ
třídní učitelka Krtečků
Klára NOVÁKOVÁ
učitelka Čmeláčků 0,5 úvazku
školní asistentka 0,5 úvazku
Ukončen PP dohodou k 31. 1. 2019.

4.

5.

Regína Pazderová
vedoucí učitelka MŠ
třídní učitelka Čmeláčků
Ukončen PP dohodou k 25. 8. 2019
Petra Navrátilová
Učitelka Krtečků od 1. 2. 2019

Zařízení, vzdělání + aprobace
SŠ SPgŠ – učitelství pro MŠ
SPgŠ – učitelství pro MŠ
SPgŠ v Přerově, obor
pedagogické lyceum.
Od 1. 9. 2017 studium
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
bakalářský obor- učitelství pro
mateřské školy.
Studium pedagogiky podle §
22, odst. 1, písm. a) z.č.
563/2004Sb. k výkonu
pedagogické praxe.
Střední odborná škola služeb
Olomouc, od 1. 9. 2018
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studium předškolní a
mimoškolní pedagogiky na
Soukromé střední škole
pedagogiky a sociálních služeb,
Obrataň.

Asistenti pedagoga

třída

1.

Krtečci

Michaela KOUDELNÁ

Nepedagogičtí zaměstnanci

zařazení

Ludmila HORVÁTHOVÁ

Školnice, výdej stravy

Anna KAMENÍČKOVÁ

výdej stravy

Klára NOVÁKOVÁ

Školní asistent pedagoga od 1.
9. 2018 do 31.1.2019 personální podpora MŠ

Renáta VODIČKOVÁ

Školní asistent pedagoga od 1.
2. 2019- personální podpora
MŠ
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1.4 Zápis dětí do MŠ a zápis dětí do 1. ročníku základní školy
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020
Při zápisu, konaném 14. května 2019, bylo zapsáno celkem 17 dětí. Na základě kapacity
mateřské školy a předem zveřejněných kritérií pro přijetí bylo přijato 14 dětí a 3 byly
nepřijaty.
Ředitelkou školy byly všechny děti přijaty k celodenní docházce.
Zápis dětí do základní školy pro školní rok 2019/2020
K zápisu, konaném 5. dubna 2019, se dostavilo celkem 13 dětí z MŠ Těšetice. Do I. třídy ZŠ
Těšetice v září 2019 nastoupí celkem 8 dětí. Jedno dítě nastoupí do Olomouce a Rozhodnutí
o odkladu povinné školní docházky dostaly 4 děti z MŠ Těšetice.

1.5 Výsledky vzdělávání a výchovy
Mateřská škola se účastnila veřejných vystoupení, reprezentace školy při různých soutěžích a
mimoškolních akcích. V tomto roce ve spolupráci s rodiči a obecním úřadem uspořádala
Vánoční jarmark, kde děti prezentovaly své výrobky.
Rozloučení s předškoláky proběhlo již tradičně ve spolupráci s organizací SPOZ Těšetice a
OÚ Těšetice.
Děti naší MŠ se veřejnosti představily na těchto akcích:
-

vítání nových občánků Těšetic;
Svátek matek v mateřské škole;
Vánoční hvězdičky v kulturním domě;
Pasování na školáky v MŠ Těšetice.

1.6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Prevence rizikového chování (sociálně patologických jevů)

pí uč. E. Vlachová

Pí učitelka prostudovala literaturu zbývající se především šikanou a předcházení RCH u dětí
předškolního věku.
Následně:
- uplatňovala nabité znalosti při práci s dětmi;
- poskytovala konzultace ostatním pedagogickým pracovnicím v této oblasti;
- úzce spolupracovala se školním metodikem prevence na základní škole;
- nadále bude směrovat pozornost tímto směrem, protože ani u takto „malých dětí“ nelze
tuto problematiku přehlížet a situaci tak podvědomě podceňovat;
pí učitelka bude ve vzdělávání v oblasti prevence RCH pokračovat samostudiem v rámci
DVPP

Základní škola a mateřská škola Těšetice, 783 46, Těšetice 148
IČO: 71005790 http://www.zsmstesetice.itnet.cz email: zs.tesetice@tiscali.cz
tel.: 585 954 143

1.7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2018/2019 se učitelky průběžně vzdělávaly:
-

1x Konference pro pedagogy mateřských škol

-

1x Oblastní setkání v projektu Klokanovy školky

-

1x Neklidné a zbrklé dítě

-

1x Inkluzivní vzdělávání žáků s PAS v základní škole

1.8 Školní a mimoškolní aktivity
1.8.1 Zájmová činnost MŠ
- plavecký dohled – pí. uč. Mačáková, + asistentka pedagoga M. Koudelná (plavecký
bazén Olomouc);
-

lyžařský kurz – Rok s pohybem – lyžařská škola Hlubočky.

-

hravá angličtina- Kroužky Olomouc

Zájmové kroužky (plavání, lyžování, angličtina) realizovaly externí firmy.
1.8.2 Logopedická péče
- pomoc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami – Regína Pazderová+ Michaela
Koudelná. Pomoc zajišťovala také externí pracovnice z Lutína.
1.8.3 Ostatní aktivity mateřské školy Těšetice
- přírodovědné vycházky dětí; divadelní představení pro děti MŠ;
- společné setkání u vánočního stromečku, fotografování tříd;
- vánoční a velikonoční vyrábění s rodiči;
- divadelní vystoupení v mateřské škole;
- cvičení v tělocvičně ZŠ;
- letní Olympiáda na zahradě ZŠ;
- Mikulášská nadílka; Ježíškova nadílka, Den dětí;
- Slavnostní rozloučení předškoláků ve spolupráci se SPOZ Těšetice s programem, který
zajistily děti ze ZŠ společně s paní ředitelkou;
- Zmrzlinová slavnost na ukončení školního roku;
- oslava Dne Země, Karneval v MŠ, Bramborový týden, Malování, Sněhulákování, Svátky
jara, Čarodějnice;
- návštěva předškolních dětí v I. třídě ZŠ Těšetice;
- návštěva předškolních dětí v knihovně
- rozloučení s předškoláky – půldenní výlet do Vojnic;
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-

školní výlet s poznávací náplní (hrad Šternberk);
návštěva kostela v Těšeticích – Tři králové
příspěvky do infokanálu OÚ Těšetice a na informační tabuli OÚT;
vystoupení dětí k svátku matek v MŠ;
vítání nových občánků Těšetice, Rataj a Vojnic.

1.8.4 Školská rada
V průběhu školního roku schválila výroční zprávu o činnosti MŠ za školní rok 2017/2018
Školská rada v měsíci listopadu 2018.

1.9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2018/2019 neproběhla inspekční činnost.

1.10 Údaje o zapojení mateřské školy do projektů
Realizace projektu Škola Těšetice, číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010089, pod
zjednodušeným názvem Šablony II. - škola získala celkem 1.233.127,00Kč na realizaci aktivit
v základní škole, mateřské škole a školní družině od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2020.
Realizace projektu „Klokanovy školky.“ Do projektu se zapojily společně 4 MŠ (MŠ Těšetice,
MŠ Loučany, MŠ Žerotín Olomouc a MŠ Hněvotín). Během setkání 1x měsíčně si sdílejí výuku
v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání a předávají si zkušenosti. Díky projektu
získala každá MŠ vybavení pro vzdělávání- Klokanův kufr.

1.11. Údaje o spolupráci s dalšími organizacemi
Škola ve školním roce 2018/2019 spolupracovala s těmito organizacemi:
Speciálně pedagogické centrum v Olomouci (SPC)
Pedagogicko psychologická poradna Olomouc (PPP)
SPOZ Těšetice
Klokanovy školky- Lužánky- středisko volného času Brno
ZD Těšetice- poskytnutí sponzorského daru
Spolupráce se SRPŠ
Kontakt s rodičovskou veřejností probíhá rovněž prostřednictvím SRPŠ. Schůzka rodičů
proběhla na začátku školního roku, individuální pohovory s rodiči, průběžné třídní schůzky
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podle potřeby rodičů a MŠ. Pro rodiče a sourozence dětí bylo uspořádáno společné Vánoční a
Velikonoční vyrábění, Den pro rodiče, Bramboráček. Rodiče opět vypomohli při drobných
opravách v MŠ a vybavení MŠ (dětské koutky, zahrada MŠ, pomůcky pro výtvarné a
pracovní činnosti, odměny dětí při Dětském dni, oslava Dne dětí apod.). Další spolupráce se
odehrává v rovině osobních konzultací učitelek s rodiči, řešení výchovných a vzdělávacích
obtíží dětí.
Z řad rodičů a místních firem byly poskytnuty MŠ finanční příspěvky na vánoční nadílku a
vybavení MŠ.
Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2018/2019 bude projednána na nejbližší pedagogické
radě v měsíci říjnu 2019.
Činnost mateřské školy se ve školním roce 2018/2019 řídila platnými zákony, školním řádem
i ostatními předpisy platnými pro oblast školství. Poradním orgánem vedoucí učitelce byla
v průběhu školního roku ředitelka školy, pedagogická rada, která se scházela vždy podle
aktuálních potřeb.

………………….…………...………
Mgr. Vladimíra Pospíšilová
ředitelka školy

V Těšeticích 13. 9. 2019

