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Základní  údaje  o  mateřské  škole  

Název školy, právní forma: Základní škola a Mateřská škola Čimelice, příspěvková 

organizace, IČO: 71005153. 

Mateřská škola je součástí právního subjektu jako její odloučené pracoviště od 1. ledna 2003. 

Sídlo školy:   Čimelice 303 

Zřizovatel školy:  Obec Čimelice 

Ředitel školy:  Josef Pouch  

Vedoucí učitelka:  Miroslava Počtová, od 1. 1. 2021 Jana Veselá 

Tel. kontakt:   603-577-072 

E-mail:  mscimelice@volny.cz 

Web stránky:  www.zscimelice.cz 

Provozní doba:  od 6:00 hod – 16:30 hod 
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1   Charakteristika  školy  

Mateřská škola byla dána do provozu v roce 1982. Budova je jednopatrová a s hospodářskou 

budovou je spojena prosklenou chodbou,  na níž navazuje další část přízemní budovy, ve které 

se nachází zázemí jedné třídy. V současné době jsou v provozu všechna tři oddělení. Třídy pro 

děti jsou prostorné, světlé. Okna zastíněna žaluziemi. Vybavení nábytkem je obnovené, 

vyměněné jsou i veškeré podlahové krytiny. Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a 

doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku a průběžně je obnovováno a doplňováno. Hračky i 

pomůcky jsou umístěny v dosahu dětí. 

Všechny prostory mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných 

předpisů týkající se čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti apod. 

V roce 2018 v lednu došlo k celkové rekonstrukci kotelny. 

Součástí školy je školní jídelna a vlastní prádelna.  

Vybavení školní kuchyně se snažíme postupně obměňovat a modernizovat, přesto i nadále 

zbývá velká část změn z celkové modernizace kuchyně, která je do budoucna naplánována. 

Pracovnice prádelny zajišťuje veškerou péči o lůžkoviny, ručníky a další prádlo MŠ a ŠJ. 

Kolem mateřské školy je rozsáhlá školní zahrada, která nabízí příležitost pro pobyt dětí 

v jakémkoliv ročním období. Je vybavena velkým pískovištěm, zahradním altánem, 

skluzavkami, houpačkami apod. Děti mají k dispozici spoustu tříkolek, koloběžek a šlapacích 

aut pro dostatečné pohybové vyžití. Část zahrady je pouze travnatá pro různé míčové hry.  

Provoz zahrady se řídí „Provozním řádem zahrady MŠ Čimelice“. 

Umístění naší MŠ a lokalita, ve které se nachází, umožňuje mnoho pozorování v přírodě, 

přírodních jevů, nabízí realizaci prvků ekologické výchovy, naplňování programu zdravého 

životního stylu, umožňuje řadu pěších výletů a tak podporu zdraví dětí. Nedaleký zámecký park 

se zámkem a přilehlými budovami jsou zdrojem poznání historie naší vesnice. 

Vzhledem k poloze naší mateřské školy v blízkosti dopravně přetížené komunikaci jsme hledali 

řešení, jak naučit děti bezpečnému pohybu po komunikacích. V tomto směru spolupracujeme 

s Policií ČR a využíváme i programy, které nabízejí různé organizace. 
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2   Průběh  a  výsledky  vzdělávací  činnosti  

Naše mateřská škola ve školním roce 2020/2021 pracovala podle školního vzdělávacího 

programu“ Já a svět kolem mě“ v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Školní 

vzdělávací program  byl zrevidován, upraven a projednán na pedagogické radě 31. 8. 2021 pod 

novým názvem „Rok na louce“. Je inspirován prvky vzdělávacích programů Zdravá mateřská 

škola, alternativní pedagogiky s uplatněním vlastních priorit školy. Podklady pro jeho 

zpracování připravil tým pedagogických pracovníků, zahrnuty jsou i náměty a vyjádření 

rodičovské veřejnosti, taktéž náměty a návrhy provozních zaměstnanců školy,  především pak  

v oblasti stravování. Jeho platnost je plánovaná na období 3 let s pravidelnou aktualizací na 

základě evaluační činnosti s účinností od 1. 9. 2021. Dle závěrů je třeba se zaměřit na zvyšování 

kompetencí rodičů, především ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí a další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 

ŠVP je rozdělen do šesti integrovaných bloků, které zahrnují všechny vzdělávací oblasti. Dají 

se různě kombinovat a jejich záměrem je dát dětem ucelený obraz o okolním světě a jeho dění, 

o vlivu na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy 

celosvětového dosahu a pokouší se u dětí vytvořit základy pro odpovědný postoj k životnímu 

prostředí. 

Činnosti a konkrétní kroky, které vedou k naplnění rámcových cílů a přibližují děti ke 

zmiňovaným kompetencím předškolního vzdělávání, jsou rozpracovány v jednotlivých 

podtématech a následně v třídních plánech, kde jsou rozpracována týdenní témata spolu s cíli a 

očekávanými kompetencemi. V týdenních blocích je též doporučená forma realizace, kterou 

může učitelka využít plně nebo částečně s uplatněním vlastních metod, forem a způsobů práce 

dle vlastního uvážení. Průběžné cíle jsou plněny po celý rok, nemají časové omezení a jsou 

součástí každodenního života dítěte v MŠ.  

Mateřská škola nabízí i další doplňkové programy a projekty. Hlavním záměrem je nabídnout 

možnost rozvíjet dětský talent, seznamovat se s lidovými tradicemi a zvyky, poznat cizí jazyk. 

 

 

 

Závěr a opatření: 
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Z analýzy shromážděných podkladů lze vyvodit závěr, že ŠVP je plně funkční a odpovídá 

potřebám i možnostem dětí. Je dostatečně variabilní, postupně je doplňován o další materiály, 

poznatky a zjištění. 

 

3   Personální  údaje  

Ředitel ZŠ a MŠ Čimelice:  Mgr. Josef Pouch 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 

Jméno Nástup do MŠ Vzdělání Zařazení 

M. Počtová 1. 9. 1981 SPgŠ vedoucí učitelka 

J. Nosková 1. 9. 1986 SPgŠ Učitelka 

I. Kostínková 1. 9. 1986 SPgŠ Učitelka 

P. Buchtová 1. 1. 2017 Ssšp Učitelka 

J. Veselá 1. 10. 1999 SPgŠ vedoucí učitelka 

A.Joujová 1. 1. 2010 Ssšp Učitelka 

T. Jelínková 1. 9. 2015 Ssšp  

E. Veselá 
 

Kurz asistent 

pedagoga 
asistent pedagoga 
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Provozní zaměstnanci 

Jméno Zařazení 

M. Žižkovská vedoucí kuchařka 

P. Buchtová vedoucí školní jídelny 

P. Geschvandtnerová Kuchařka 

P. Geschvandtnerová Uklízečka 

R. Hovorková Uklízečka 

 

Závěr a opatření: 
 
Všichni zaměstnanci mají požadované vzdělání. 

 

4   Organizace  předškolního  vzdělávání  

Mateřská škola je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Čimelice. Sídlí v samostatné budově s 

vlastní školní kuchyní. Je třítřídní, u každé třídy je kuchyňka na vydávání jídla, sociální 

zařízení, šatna pro děti a šatna pro dospělé, skladové zázemí pro uložení lehátek a hraček. 

Součástí objektu je rozlehlá zahrada vybavená průlezkami, houpačkami, zahradním altánem a 

pískovištěm. 

Provoz MŠ je celodenní s provozní dobou od 6.00 – 16.30  hod. Délka provozní doby byla 

schválena rodiči. 

Počet zapsaných dětí, jejichž rodičům bylo vydáno Rozhodnutí o přijetí do MŠ na školní rok 

2021/2022 – 70 dětí. 

Vzhledem k tomu, že povolená kapacita MŠ je 80 dětí, bylo všem žádostem vyhověno. 
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5   Podmínky  materiálně  technické  

Materiálně technické vybavení odpovídá vzdělávacím a výchovným potřebám dětí a 

představám zaměstnanců i rodičů. Dle finančních možností se každým rokem dokupují nové 

hračky, pomůcky, tělovýchovné zařízení.  

Byla vypracována dokumentace a podaná žádost o dotaci na zateplení celé budovy. 

Nejdůležitější	  opravy	  a	  vybavení	  pořízené	  ve	  školním	  roce	  2020/2021	  
	  

•    kompletní oprava a obnova nátěrů veškerého venkovního vybavení školní zahrady, 

plotu a vstupních vrat 

•   zhotovení regálu pro uskladnění hraček na zahradu v zahradním domku 

•   zhotovení polic ve třech nefunkčních sprchových koutech na šatnách pro zaměstnance 

•    obnova nátěrů všech dveří, futer, garnýží, pojízdných malířských stojanů, vozíků, 

stolků, věšáků,  závěsných poliček na ručníky v umývárnách jednotlivých tříd, rámů 

nástěnek a jejich kompletní renovace 

•   obnova nátěrů - radiátory, kryty radiátorů, trubkové rozvody, zábradlí na schodišti, šatní 

poličky na obuv v I. třídě 

•   výměna  veškerých klik u dveří v celé mateřské škole 

•   opravy omítky a vymalování všech skladů, toalet, elektrické rozvodny, chodby a 

místnosti pro zaměstnance v hospodářské budově, vymalování skladu na pomůcky v I. 

třídě 

•   zakoupení dvou nových kancelářských křesel, nových polic  na pomůcky do I. a II. třídy 

•   zhotovení nového regálu na obuv v šatně II. třídy 

•    vyměněna starého travního koberce za nový pod dřevěnou houpačkou, která byla též 

zrenovována 

•   vykopání keřů u pískoviště, úprava terénu, prořezání suchých větví smrků na školní 

zahradě 

•   výměna písku na pískovišti 



	   9	  

6   Podmínky  personální  

Provoz a předškolní vzdělávání zajišťuje v MŠ 6 učitelek, 1 pedagogický asistent, 2 uklízečky 

a 2 zaměstnanci školní kuchyně. Všichni zaměstnanci splňují kvalifikační předpoklady pro 

výkon svého povolání. Velkou výhodou je, že v tomto složení zaměstnanců pracujeme již řadu 

let, pouze s obměnami provozních zaměstnanců. Z dotazníku pro rodiče jednoznačně vyplývá 

spokojenost s prací všech zaměstnanců. 

Učitelky se dle možností nadále vzdělávají, zúčastňují se seminářů, využívají odborné články, 

čerpají náměty z časopisu Informatorium a Předškolák. 

Závěry a opatření: 

Nadále se průběžně vzdělávat.   

7       Podmínky  finanční  

Provoz finančně zajišťuje zřizovatel – Obec Čimelice. Úhrada rodičů za pobyt dítěte v MŠ činí 

250,- Kč. Část finančních prostředků plyne i ze sponzorských darů. 

Závěry a opatření: 

Snažit se nadále získávat další sponzory. 

8   Údaje  o  zápisu  k  povinné  školní  docházce  

Počet zapisovaných Žádost o odklad Zapsaní 

18 0 18 

 

9   Údaje  o  zápisu  k  předškolnímu  vzdělávání  

Ve dnech 3. – 5. května proběhl v naší mateřské škole zápis k předškolnímu vzdělávání pro 

školní rok 2021/2022.V letošním roce se přihlásilo 19 dětí. Všem bylo vyhověno a bylo jim 

předáno rozhodnutí o přijetí. 
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10  Údaje  o  dalším  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  

Název vzdělávací akce Polytechnická výchova v MŠ 

Pořadatel  NPI ČR 

Účastník Tereza Jelínková  

 
	  

11  Životospráva  dětí  

Skladba jídelníčků je pestrá, obsahuje v dostatečné míře ovoce, zeleninu i mléčné výrobky. 

Nenásilnou formou jsou zařazovány i méně známé potraviny/ cizrna, různé druhy semínek. 

Důsledně je dodržován pitný režim, jak ve třídách, tak i při pobytu na zahradě MŠ. 

Spánek i odpočinek po obědě je přizpůsoben potřebám dětí i přání rodičů. Dětem je umožněn 

dostatek volného pohybu jak ve třídách, tak při pobytu na zahradě MŠ. Vyváženost spontánních 

i řízených činností. Třídy jsou spojovány pouze výjimečně. 

V celé mateřské škole  vládne příznivá atmosféra. 

Závěry a opatření: 

Seznamovat s méně známými potravinami rodičovskou veřejnost formou ochutnávek, 

zařazovat do pitného režimu i čistou vodu. 

 

12  Prevence  sociálně  patologických  jevů,  školní  úrazy  

Součástí ŠVP je prevence sociálně patologických jevů, která má napomoci výchově dětí ke 

zlepšování zdravotního stavu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti, k 

výchově ke zdravému způsobu života (ke zlepšení sociálního klimatu) v mateřské škole i v 

rodinách. Cílovou skupinou tohoto programu jsou děti, ale i učitelé, ostatní zaměstnanci školy 

a v neposlední řadě i rodiče. Některé děti žijí v sociálně slabých rodinách, či v rodinách s málo 

podnětným prostředím pro rozvoj dítěte. Bývá těžké zapojit tyto rodiče do školních aktivit. 
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Toto téma současně s prvky dopravní výchovy a problematikou první pomoci prolíná celým 

vzdělávacím programem. Dítě by ke konci předškolního vzdělávání mělo disponovat 

základními kompetencemi souvisejícími s jeho bezpečností a zdravým životním stylem. 

V tomto školním roce byl zaznamenán jeden školní úraz. 

Závěry a opatření: 

Vedení dětí ke zdravému životnímu stylu, nadále organizovat společné aktivity za účasti rodičů. 

Snažit se probouzet prosociální cítění a vést k prosociálnímu jednání – snaha pomáhat druhým, 

dělat jim radost, ochraňovat druhé před nebezpečím. 

 

13  Spolupráce  školy  s  rodiči  

Informace o plánovaných akcích MŠ na daný měsíc mají rodiče vždy k dispozici na začátku 

měsíce na nástěnkách v šatně. Nabízíme rodičům dle potřeby i odbornou literaturu. 

Poskytujeme kontakty na speciální pracoviště. 

Na konci školního roku dáváme rodičům k vyplnění dotazník, ve kterém mají možnost se 

vyjádřit k dění v MŠ, jak jsou spokojeni s vybavením tříd nebo zahrady, jak jsou spokojeni s 

prací personálu MŠ, se stravováním, s kroužky, s nabídkou kulturních akcí. Velmi vždy vítáme 

návrhy rodičů na zlepšení. Současně nabízíme rodičům i fotografie jejich dětí z jednotlivých 

akcí. 

Společné akce s rodiči: 

•   schůzka na začátku školního roku  

•   ochutnávka salátů, pomazánek  

•   vánoční dílničky, vánoční posezení s programem 

•   účast na divadelních představeních 

•   rozloučení s předškoláky 

•   „Den otevřených dveří“ 

•   společná práce dětí a rodičů 

•   soutěž o nejhezčí hnětynku 
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V tomto školním roce se bohužel většina akcí nemohla uskutečnit z důvodu epidemiologických 

opatření. 

Závěry a opatření: 

Nadále pokračovat ve snaze o zapojení co největšího počtu rodičů do dění v MŠ. 

 

14  Další  aktivity  k  obohacení  výchovně  vzdělávacího  
programu  

Seznámení s anglickým jazykem – p. učitelka Tereza Jelínková se u dětí zaměřuje na rozvoj 

poslechových a komunikačních dovedností. Zábavnou a hravou formou s pomocí anglických 

her, soutěží, písniček a vyprávění seznamuje děti s anglickým jazykem. Kroužek je určen 

převážně pro předškolní děti. 

Hra na zobcovou flétnu – v kroužku flétny pod vedením p. učitelky Ivony Kostínkové děti 

pískají pro radost a pro zdraví. Flétna je pro děti prvním a nejjednodušším hudebním nástrojem, 

který pozitivně působí na zdraví  dýchacího ústrojí, motoriku prstů a především děti skamarádí 

s hudbou. 

Kroužek logopedie – cílem je společně s rodiči rozvinout dítěti jeho řečový projev a naučit se 

základní techniky pro správné dýchání a funkci mluvidel. P. učitelka Jitka Nosková rozvíjí 

slovní zásobu, sluchovou a zrakovou percepci. 

Před-plavecký výcvik – neuskutečněn z důvodu epidemiologických opatření  

 

15  Vnější  partneři  

Velmi dobrá spolupráce se ZŠ 

•   společná divadelní představení 

•   „Vítání jara“ 

•   společné schůzky pedagogů ZŠ a MŠ 

•   účast pedagogů ze ZŠ na „Rozloučení s předškoláky“ 
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Dobrá spolupráce se  SPC ve Strakonicích, s PPP v Písku, s okresní logopedkou. 

 

16  Prezentace  MŠ  na  veřejnosti  

Pravidelně je veřejnost informována o dění v MŠ v místním „Čimelickém zpravodaji“. Dále 

pravidelně zasíláme příspěvky do „Jihočeského deníku“. 

Děti se zúčastňují vítání občánků nebo akcí pořádaných pro důchodce. 

Závěry a opatření: 

Nedostatečným se stále jeví prezentace MŠ na internetových stránkách. 

 

17  Ochrana  osobních  údajů  a  pověřenec  GDPR  

Ředitel školy ustanovil k 25. 5.  2018 funkci Pověřenec pro ochranu osobních údajů podle 

Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27. 4. 2016  o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

Pověřenec řídí kontrolní činnost zaměřenou na zpracování a ochranu osobních údajů, poskytuje 

poradenství a informace vedení školy a zákonným zástupcům. Pověřenec nenese osobní 

odpovědnost za nedodržování nařízení. 

 

18  Autoevaluace  

Autoevaulaci mateřské školy ve školním roce 2020/2021 jsme zaměřili na cíle evaluace, které 

jsou stanoveny tak, aby došlo k vyhodnocení činnosti zejména v těchto oblastech: 

•   Soulad výuky se ŠVP 

•   Vzájemná spolupráce pedagogů 

•   Klima školy a spokojenost rodičů 

•   Materiálně technické zabezpečení vzdělávacího procesu 
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19  Covid-19  

Na základě rozhodnutí Hygienické stanice Písek byla MŠ od 21. 10. 2020 uzavřena. Provoz byl 

znovu zahájen 2. 11.2020. 

Z rozhodnutí vlády byla MŠ od 1. 3. – 12.4 2021 uzavřena z důvodu epidemie Covid-19. V 

době uzavření byl možný kontakt s rodiči vždy v pondělí a středu nebo na základě tel. domluvy 

/ vydání různých potvrzení/, pracovní listy pro předškoláky. Od 12. 4. byla otevřena III. třída 

pro předškolní děti,  II. třída pro děti rodičů – záchranných složek, sociálních služeb, 

zdravotníků a pedagogů.  Po otevření bylo zajištěno dodržení všech hygienických nařízení a 

průběh pobytu dětí se řešil na základě doporučení min. školství. Převážná část dne se 

odehrávala na školní zahradě za splnění hygienických podmínek. 

 

Závěr  zprávy  

V hodnocení MŠ za rok 2020/2021 jsem se snažila postihnout nejvýznamnější fakta, hlediska i 

události, které souvisí s předškolním vzděláváním dětí a jejich plynulým přechodem ke 

vzdělávání primárnímu. 

Ze získaných názorů rodičů lze jednoznačně vyvodit, že jsou s prací MŠ spokojeni a nic 

zásadního nepostrádají. Zvlášť potěšující je hodnocení a srovnání rodičů dětí, které k nám 

přestoupily z jiné MŠ. 

 

  


