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1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
 

Mateřská škola Nezamys l i ce -  součás t í  p rávn ího  subjek tu  
 
M A SA R Y KO V A  ZÁ KL A D NÍ  Š KOL A  A  MA TEŘ S KÁ  Š KO LA 

N E ZA MY SLI CE 

 

Odloučené pracoviště, 1. máje 461 Nezamyslice 
Tel: 582 389 130 
 
Statutární zástupce Mgr. Petr Jordán, ředitel školy 
Odpovědná osoba: vedoucí zaměstnanec MŠ Hana Gregorová (do 31.7.2019) 
Provozovatel: Městys Nezamyslice 
 
Typ: trojtřídní , 3 třídy celodenní 
 
Ve šk. roce 2018/19 kapacita 65 dětí 
Počet zapsaných dětí 61, 3 třídy – 13, 24, 24 
 
 
Provozní doba: od 6.15 – 16.30 h  
 
Datum zařazení do sítě: 1.5. 1999 
   
 
Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ Nezamyslice:     

 240,- Kč pro děti s celodenní docházkou 
 bezúplatně se poskytuje vzdělávání dětem od školního roku následujícího po 

  dovršení 5 let  
 
 
Personální obsazení:  
 
- viz údaje o pracovnících školy - kap.4 
 
Charakteristika budovy mateřské školy 
 
Nová budova MŠ byla uvedena do provozu 8. 3. 2010. Budova je nepodsklepená, 
dvoupodlažní. Sestává  ze 3 částí- oddělení MŠ, haly s jídelnou a úseku stravování.  
 
Oddělení MŠ:  
V přízemí jsou umístěny šatny dětí a zaměstnanců, třída KUŘÁTKA (pro děti od 3,5 do 5 let) 
s vchodem na terasu, která je využívána v letních měsících, sklad výtvarného materiálu, 
umývárna, WC dětí, kancelář vedoucí učitelky a úklidová místnost s výlevkou. 
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V 1. patře se nachází třída KOŤÁTEK (pro děti od 5 do 6 let) s terasou. Terasa není 
zastíněná, proto je v teplých měsících využívána jen minimálně. Dále se zde nachází třída 
BROUČKŮ (pro děti 2 až 3,5 leté), sklad výtvarného materiálu, sklad lůžkovin, umývárna se 
sprchovým koutem, dětskou vaničkou a přebalovacím pultem, WC dětí, pohotovostní WC pro 
nejstarší děti, úklidová místnost s výlevkou.  
 
V letošních extrémně deštivých jarních a letních měsících se projevil problém s již vadnou 
izolací a dveřmi na terasu do třídy zatékalo. Z tohoto důvodu ale i z hlediska nedostatečné 
podlahové plochy na počet dětí ve třídě KOŤÁTEK (požadavek KHS) a nedostatečných 
úložných prostor v celé MŠ by bylo vhodné nevyužívanou terasu obezdít a prodloužit tak 
stávající třídu KOŤÁTEK. 
 
Jídelna je víceúčelová. Je využívána jako jídelna a kulturní místnost (Mikulášská nadílka, 
rodičovské schůzky). Je zde však špatná akustika. V teplých měsících se zde teplota pohybuje 
okolo 29°C díky protisluneční folii na světlíku, venkovním žaluziím a 2 ventilátorům, 
kterými je jídelna odvětrávána. Avšak v extrémně teplých dnech nestačí ventilátory prostor 
jídelny dostatečně odvětrávat. Bylo by třeba  řešit odvětrání jídelny klimatizační jednotkou. 

 

Vybavení kuchyně zařízením pro ohřev jídla umožňuje stravování dětí na etapy. Kuchyně je 
spojena s jídelnou výdejním okýnkem. Starší děti odebírají jídlo samy, mladší děti obslouží 
učitelky. Použité nádobí děti uklízí samostatně do odkládacího okýnka (kromě nejmladších 
dětí). Děti se učí zásadám správného stolování -  klid a čistota při jídle, správné sezení na 
židličce, správné držení lžíce, příboru, použití ubrousku.  
V minulém školním roce bylo zakoupeno 12 židliček pro nejmladší děti. Zbývající židličky 
již neodpovídají bezpečnostním předpisům, často se rozklíží a děti z nich padají. I přes snahu 
školníka opravit je, opakující se lepení už není účinné. Doporučuji zakoupit židličky nové, 
které by splňovaly bezpečnostní i hygienické normy. 
Z jídelny je vchod na zahradu. 
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Na několika místech v jídelně, v prostoru pod schodištěm a v kanceláři vedoucí učitelky se 
objevilo vlhké zdivo. V době uzavření MŠ o hlavních prázdninách školník tato místa odkryl. 
Dle vyjádření odborníka je možnou příčinou pronikání dešťové vody pod izolaci. Ve 
spolupráci se zřizovatelem se situace řeší. 
 
Úsek stravování – kuchyně je vybavena moderními spotřebiči, má kapacitu 100 jídel. Ve 
školním roce 2018/19 nebyla naplněna. Součástí úseku stravování je kancelář vedoucí 
stravovny a šatna zaměstnanců. 
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, bohatá na vitamíny a stopové prvky. 
Je v ní obsaženo dostatečné množství mléčných výrobků, luštěnin, obilovin, čerstvého ovoce, 
zeleniny, rybího masa. Zvlášť oblíbené jsou zeleninové rauty. Je dodržován pitný režim. Ve 
třídách mají děti k dispozici ovocný čaj, ovocné šťávy nebo čerstvou pitnou vodu. 
 
Zahrada MŠ  bezprostředně navazuje na budovu MŠ. Je možné na ni vyjít z jídelny, třídy 
KUŘÁTEK a branou. Je vybavena prvky Tomových parků, které umožňují pohybové vyžití 
ve všech ročních obdobích, indiánským týpí, dřevěným zahradním domkem, altánem 
s vydlážděnou pevnou plochou. Obvod týpí byl osázen vrbovými proutky na vytvoření 
„živého plotu“, který nahradí již poškozenou a vyřazenou plachtu. 
 
 

 
 
 
Vrstva kačírku pod herními prvky odpovídá bezpečnostním předpisům. V obou pískovištích 
byl vyměněn písek s certifikátem o bezinfekčnosti. Na obě pískoviště je třeba zakoupit nové   
ochranné sítě, ty stávající jsou již nevyhovující 
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Po dohodě se zřizovatelem bude v podzimních měsících, kdy zahrada už nebude využívána 
pro pobyt venku, odbagrován kopec, který je pro děti nebezpečný  ( z hlíny trčí kameny). 
Také bude prodloužen prostor za kopcem směrem ke zdi ÚSP a vytvořeno hřiště pro míčové 
hry. 
 
Pravidelnou revizi zahrady zajišťuje revizní technik Josef Venský. Drobné nedostatky a 
závady na zahradě i v budově MŠ odstraňuje školník Stanislav Pukl. 
Díky zřizovateli je pravidelně udržována travnatá plocha zahrady. 
 

 
Třídy jsou vybaveny částečně novým, částečně i 
starším funkčním nábytkem, který odpovídá 
hygienickým i bezpečnostním požadavkům i 
vzrůstovým potřebám dětí. Ve třídě KOŤÁTEK 
byl zcela nahrazen starý nábytek Univerzal 
policovou a nábytkovou stěnou od firmy Movyto. 
Ve třídě KUŘÁTEK bude starý nábytek 
obnovován dle finančních možností. Vybavení 
hračkami, pomůckami a dětskou literaturou je na 
požadované úrovni, odpovídá počtu dětí i jejich 
věku a je průběžně doplňováno a obnovováno. 
Hračky, pomůcky, výtvarný materiál jsou ve 
třídách umístěny tak, aby byly dětem přístupné. 
Děti si je samy berou i ukládají na určené místo. 
Pravidla pro jejich užívání jsou jasně stanovena a 
dodržována dětmi i pedagogy. Úložné prostory 
v MŠ jsou nedostatečné, k ukládání didaktických 
pomůcek a divadelních kostýmů slouží velké 
úložné skříně v přízemí budovy. 
 
V budově MŠ je instalováno zabezpečovací zařízení, 1 kamera v zadní části budovy, kamera 
monitorující prostor před vstupem do MŠ, vnitřní kamera monitorující prostor zádveří. Ve 
třídě KUŘÁTEK a KOŤÁTEK jsou umístěny monitory, které jsou napojeny na tuto kameru. 
Ve všech třídách a v kanceláři vedoucí učitelky jsou skříňky a zásuvky psacích stolů, kde jsou 
ukládány dokumenty s osobními údaji dětí a zaměstnanců MŠ, opatřeny uzamykatelnými 
zámky v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 
Vstup do MŠ je na čipy. Čipy zůstávají majetkem rodičů, jejich platnost je prodloužena na 
celou dobu docházky dítěte do ZŠ. 
 
K tělovýchovným aktivitám dětí je využívána nová hala Sportovně relaxačního centra v těsné 
blízkosti MŠ. 
 
Mateřská škola organizuje plavecký výcvik pro předškoláky v Aquaparku ve Vyškově. 
 
V době hlavních prázdnin byla vymalována vstupní hala MŠ, šatny dětí a celý úsek 
stravování. 
  
Práce provedli pracovníci firmy Burian Ivanovice. 
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2 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 
 

2.1 HODNOCENÍ PODMÍNEK K REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV)  byl vypracovaný  pro 
školní roky 2016/17, 2017/18 a 2018/19. Jeho název je  „KRTEK A KAMARÁDI“. Vychází 
z požadavků RVP PV.  
 
MŠ je trojtřídní, na počátku školního roku 2018/19 vzdělávala 61 dětí rozdělených do tříd 
podle věku. Z tohoto počtu měly 2 dětí odklad povinné školní docházky, 8 dětí mladších 3 let, 
20 předškoláků, 1 vráceno s dodatečným odkladem. Během školního roku nastoupily 4 děti, 1 
přestoupilo do jiné MŠ.  
 

 
 
 
Všechny pracovnice mateřské školy se snaží vytvářet dětem radostné a příjemné prostředí. 
Vzájemné vztahy mezi dospělými a dětmi jsou postaveny na vzájemné důvěře, toleranci, 
ohleduplnosti a zdvořilosti, solidaritě, vzájemné pomoci a podpoře. Všechny děti mají v MŠ 
rovnocenné postavení a jsou vedeny k samostatnosti. Volnost a svoboda dětí je dobře 
vyvážena nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat potřebný řád a učit se 
pravidlům soužití. Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí a 
situaci. Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme o oboustrannou důvěru a otevřenost, 
vstřícnost, porozumění, respekt a ochotu spolupracovat. Rodiče mají možnost podílet se na 
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dění v MŠ, vstupovat do her svých dětí, jsou zváni na akce pořádané mateřskou školou. Ve 
školním roce 2018/19 to byly podzimní a jarní dílničky, vánoční jarmark, vánoční a jarní 
třídní besídky. Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o dění v MŠ – na webových 
stránkách, ve vývěsní skříňce, na nástěnkách i ústně. 
 
Vztahy v pracovním týmu mateřské školy jsou vřelé, srdečné, láskyplné. Všechny 
pracovnice školky tvoří vynikající kolektiv, dle jejich slov je práce v naší školce velkou 
radostí a přímo srdeční záležitostí. „Je krásné být součástí tak úžasného kolektivu, kde 
jsme všechny ochotné jedna druhé pomoci, vyjít si vstříc, udělat si radost, trávit spolu 
čas, inspirovat se a pracovat“. I lidé, kteří přijdou k nám do mateřské školy, říkají, že 
hned poznají, že zde máme výbornou atmosféru. Toto příjemné klima školky vnímají 
především děti i jejich rodiče a o to víc nás naše práce těší !  
 
 

Jako vedoucí učitelka jsem se vždy snažila vytvářet atmosféru lásky a pohody, dávat prostor 
pro spoluúčast na řízení pro všechny pracovnice, aby vnímaly, že právě jejich připomínky, 
názory jsou pro mě důležité.  
 
Pravidelně jsou zařazovány pedagogické a provozní rady za účasti ředitele školy. MŠ úzce 
spolupracuje se základní školou a školní družinou, se ZUŠ Němčice nad Hanou, Domovem 
na zámku Nezamyslice, s MŠ Mořice, s DDM Orion Němčice nad Hanou, s SPC Olomouc, 
PPP Prostějov. 
 
V MŠ je zavedený efektivní vnitřní i vnější informační systém, je vedena veškerá požadovaná 
dokumentace, pro zákonné zástupce jsou k nahlédnutí důležité dokumenty (ŠVP PV, Školní 
řád, Výroční zpráva). Kontrolní systém vzhledem ke vzdělávacímu procesu je uplatňovaný, 
ředitel školy provádí krátké náhledy do provozu a činnosti MŠ, hospitační činnost realizuje 
vedoucí učitelka v souladu s plánem kontrolní a hospitační činnosti.  
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Naše mateřská škola je zapojena do projektu „Centrum kolegiální podpory“. Součástí 
projektu je proškolení pedagogů k používání pojízdné interaktivní tabule, která je majetkem 
MŠ.. 
 
K zajištění bezpečnosti dětí MŠ je vedená příslušná dokumentace včetně vyhodnocení rizik a 
rizikových situací ve škole a při akcích organizovaných školou. V přehledech výchovně 
vzdělávací práce jsou vedeny zápisy o poučení dětí o BOZ. 
 
Každoročně se naše mateřská škola zapojuje do charitativní sbírky pro fond SIDUS. Získané 
finanční prostředky jsou použity na nákup lékařských přístrojů. 

 

 

2.2 HLAVNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 

 
 
Hlavním pedagogickým záměrem vzdělávací činnosti je vytváření optimálních 
podmínek pro rozvoj osobnosti a jedinečnosti každého dítěte v souladu s obecně 
uznávanými životními a mravními hodnotami. 
 
Hlavním prostředkem k dosažení cílů našeho ŠVP je slovo KAMARÁDSTVÍ. Pomocí něho 
se snažíme vytvořit základní pravidla dobrých vzájemných vztahů, chování, komunikace, 
která budou platit společně pro děti, zaměstnance MŠ i rodiče. 
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Dlouhodobé cíle vychází z osobnostně orientované výchovy: 
 

 Usilujeme o osobnostní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho zájmy a 
schopnosti. 

 Každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost a k jejich aktivitám 
vytváříme potřebné podmínky. 

 Respektujeme, že každé dítě je jiné a může se učit svým tempem. 
 Dáváme dětem možnost spoluúčasti, ale i neúčasti (pouhé pozorování). 
 Respektujeme pedagogické zásady, pozitivně hodnotíme každého, 

podporujeme tvořivost, vlastní fantazii.  
 Ve spolupráci s rodiči připravujeme předškoláky na úspěšný vstup do 

základní školy. 
 Intenzivní péči věnujeme dětem s odkladem školní docházky. 
 Dětem se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním poskytujeme 

sociálně pedagogickou péči  a zlepšujeme jejich životní i vzdělávací šance. 
 
 
Záměry ŠVP: 
 

o Vytvářet v mateřské škole atmosféru pohody, duševního a tělesného 
uvolnění, příznivě ovlivňovat socializační proces. 

o Rozvíjet samostatnost a tvořivost dítěte, posilovat jeho zodpovědnost a 
činorodou aktivitu. 

o Zajišťovat rozvoj poznávacích procesů a řeči dítěte v souladu 
s individuálními předpoklady, dávat dobré základy pro utváření dětské 
osobnosti. 

o Vytvářet u dětí potřebu pečovat o přírodu a život v ní, chránit ji jako 
nepostradatelnou součást životního prostředí člověka. 
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ŠVP PV „KRTEK A KAMARÁDI“ pro školní rok 2018-2019 obsahoval tyto integrované 

bloky: 

KRTEK A KAMARÁDI VÍTAJÍ BAREVNÝ PODZIM 

- Naše MŠ 

- Moje rodina 

- Co přináší podzim  

- Dozrávající plody 

JAK KRTEK UZDRAVIL NEMOCNOU VLAŠTOVKU A 

OSLAVIL S NÁMI VÁNOCE 

- Naše tělo 

- Zdravý životní styl 

- Adventní čas 

- Vánoce 

KRTEK SPORTUJE A OBJEVUJE SVĚT 

- Svět okolo nás 

- Různá slova, pohádky, příběhy 

- Analýza a syntéza slov 

- Změny kolem nás 

KRTEK A ZELENÁ HVĚZDA 

- Svátky jara 

- Země se otevírá- jaro 

- Maminka má svátek 

- Jaké známe dopravní prostředky 

KRTEK A KAMARÁDI- SÍLA PŘÁTELSTVÍ 

- Nemyslím sám na sebe 

- Beruško, půjč mi tečku 

- Den dětí 

- Prázdniny 
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2.3. HODNOCENÍ PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE  2018/19 
 
Předškolní vzdělávání maximálně přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním a 
emocionálním potřebám dětí předškolního věku. Dbáme na to, aby tato vývojová specifika 
byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována. 
 
Při naší práci uplatňujeme odpovídající metody práce: 
 

 prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých 
zážitcích 

 činnostní a sociální 
 smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání 
 práce s interaktivní tabulí, pokus-omyl, experiment 

 
Formy práce: 
 

 spontánní hry a činnosti, skupinové činnosti 
 individuální činnosti, didakticky zacílené činnosti, frontální práce 
 využíváme spontánních nápadů, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat. 

 
Předškolní vzdělávání v MŠ vychází ze zpracovaného ŠVP PV, vzdělávací obsah je 
zpracován v integrovaných blocích. Jsou zpracovány společně pro všechny věkové skupiny 
dětí. Časový plán těchto bloků je volný a přizpůsobitelný. Tematické části a stručná 
charakteristika vzdělávací nabídky a její rozpracování je předmětem TVP (třídní vzdělávací 
program) jednotlivých tříd.  
 
Ke dni 27. 8. 2018 došlo v mateřské škole k personálním změnám. Učitelka Marie Ondráková 
nastoupila na pozici asistentky pedagoga do 5. třídy ZŠ a po 3leté odmlce se vrátila do našeho 
kolektivu učitelka Mgr. Veronika Remešová.  
 
Třída BROUČCI: děti 2-3,5 leté, učitelka Marcela Přidalová, Dis. a chůva Jitka 
Květoňová. 
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Ve školním roce 2018/19 navštěvovalo třídu BROUČKŮ celkem 13 dětí – 5 děvčat a 8 
chlapců. Počáteční adaptace dětí byla velmi náročná. Většina dětí se projevila jako „silné 
osobnosti“ a tudíž jejich soužití v kolektivu bylo obtížné. Často se to neobešlo bez drobných 
neúmyslných potyček typických pro tento věk (škrábání, kousání), které musela učitelka řešit 
s rodiči. Učitelka Marcelka i chůva Jituška svým laskavým a citlivým přístupem dokázaly 
stmelit tuto rozdílnou skupinu dětí a v druhé polovině školního roku již bylo patrné, že 
Broučci jsou „dobrá parta“. Děti již chápaly význam slova „kamarád“, neubližovaly si, 
naopak vzájemně se podporovaly, půjčovaly si hračky, měly se rády. 
Učitelce Marcelce i chůvě Jitušce patří velký dík, protože o to usilovaly při jejich práci 
především. Na konci školního roku se mohly radovat z toho, jak byly „jejich“ děti šikovné.. 
Zvládly základní hygienické návyky, návyky sebeobsluhy, oblíbily si říkadla s pohybem, 
zpívání jednoduchých lidových písní, pohybové hry, různé výtvarné techniky, jednoduché 
dramatizace. Rády se předvedly na vánoční i jarní besídce a sklidily zasloužený potlesk a 
obdiv. 
Velký dík patří Marcelce a Jitušce i za lásku k přírodě, kterou vštěpovaly dětem. Jejich 
vycházky ke kapličce k „hmyzímu domečku“ zacílené na ochranu a péči o broučky a jiné 
živočichy, měly vždy velký ohlas. I v příštích letech se chtějí na tuto oblast zaměřit a pěstovat 
u dětí lásku k živé i neživé přírodě. 
Celá skupina dětí z BROUČKŮ postoupí  spolu s paní učitelkou Marcelkou Moravcovou 
Přidalovou do třídy KUŘÁTEK a budou se dále rozvíjet na společně vybudovaných 
základech. 
 
 
Třída KUŘÁTKA: děti 3,5–5 leté, učitelky Bc. Irena Coufalíková, Mgr. Veronika 
Remešová  
Ve školním roce 2018/19 bylo zapsáno do třídy KUŘÁTEK 24 dětí – 11 dívek  a 13 chlapců. 
Společné pracovní zařazení obou učitelek se ukázalo jako velmi zdařilé, obě kolegyně si po 
krátkém čase vzájemně porozuměly, táhly za jeden provaz, jejich výchovné působení bylo 
jednotné a vedlo ke společnému cíli- vychovat z dětí zdravě sebevědomé a empatické jedince, 
respektující individualitu svoji i druhých. Podařilo se jim vytvořit ve třídě příjemné pozitivní 
klima, což umožnilo snadnou adaptaci citlivějším a mladším dětem. Věkové složení dětí ve 
třídě bylo velmi rozdílné – starší kluci „mazáci“, se kterými bylo často nutné řešit kázeňské 
problémy, na jedné straně a na druhé straně pak malí „tříleťáci“, kteří potřebovali citlivý a 
nenásilný přístup. 
Postupem času soustavným a důsledným působením učitelky rozvíjely osobnost dětí po všech 
stránkách, děti se zdokonalily ve výtvarných činnostech, začala se úspěšně rozvíjet jejich 
fantazie při volném tvoření, zlepšila se znalost barev, počítání, paměť, děti se naučily spoustu 
básniček, písniček, oblíbily si cvičení při hudbě, naučily se přemýšlet o problému, být 
empatické, vzájemně spolupracovat. Starší děti ve druhém pololetí používaly příbor, u všech 
dětí bylo dbáno na správné držení tužky, lžíce. To vše děti využijí po prázdninách ve třídě 
KOŤÁTEK jako předškoláci. 
V přelomu měsíce května a června byla ve třídě Kuřátek na praxi  studentka 1. ročníku  SPgŠ  
Kroměříž. Studentka Anička F. byla velmi šikovná, empatická, nápaditá, s vrozeným vztahem 
k dětem. 
Ve 2. pololetí připravily učitelky pro děti několik zajímavých akcí, tvořivé dílny, vycházka do 
Víceměřic na zvířátka, návštěva hasičárny, praktické ukázky zásahu policie ČR , návštěva 
klauna Honzy, výlet do pohádkové vesničky Podlesí aj. Děti byly z každé ace nadšené a těšily 
se na další. I vám, paní učitelky, patří velký dík ! 
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Třída KOŤÁTKA- dětí 5-6 leté, učitelky Hana Gregorová, Vladimíra Horáková 
Tuto třídu navštěvovalo ve školním roce 2018/19 24 dětí – 11 dívek a 14 chlapců, z toho 20 
předškoláků a 4 děti 5leté. Již druhým rokem probíhalo PPV. Rodiče předškoláků byli 
seznámeni s podmínkami povinného předškolního vzdělávání a jejich povinnostmi z toho 
plynoucími. Téměř všichni rodiče podmínky dodržovali, děti řádně omlouvali. Docházka dětí 
na PPV až na 2 případy (děti se sociálním znevýhodněním) byla pravidelná.  
Výchovně vzdělávací práce ve třídě KOŤÁTEK je vždy zaměřená na přípravu předškoláků 
na úspěšný vstup do 1. třídy ZŠ. Ne jinak tomu bylo i ve školním roce 2018/19. Dvojice 
zkušených a sehraných pedagožek se zaměřila na všestranný rozvoj osobnosti dětí. Zvýšenou 
péči pak učitelky věnovaly dětem se sociálním znevýhodněním, především Marianě V, ,které 
byl udělen dodatečný odklad. Tyto děti však měly velkou absenci docházky.  
Celý školní rok jsme nastavili v indiánském duchu. Vytvořili jsme si s dětmi společná 
pravidla chování, děti si s pomocí rodičů nebo učitelek vymyslely indiánská jména, která je 
tak trochu charakterizovala (Divoký mustang, Silný buvol, Moudrá sova, Plachá laň apod.). 
Děti si samy vytvořily indiánské čelenky, tomahavky, učily se střílet z luku, nechyběl totem, 
lapač snů.  Život Indiánů byl velkou motivací při celém výchovně vzdělávacím procesu, děti 
získávaly spoustu informací o dění kolem sebe, učily se zklidnit v indiánském poradním 
kruhu, šikovnost a zručnost trénovaly při práci s pilkou a kladívkem na pracovním ponku, 
rychlost, mrštnost, vytrvalost a soutěživého ducha při pravidelném pobytu venku, při cvičení 
v SRC i na hřišti, při plaveckém výcviku či cyklovýletě do Němčic. Na olympiádě 
mateřských škol v Doloplazích opět vybojovaly zlatou medaili.  
Malí Indiáni se učili pozorovat a chránit přírodu, vnímat její změny, odlišovat hru od 
záměrného učení. Zvládali udržet pozornost, dokončit rozdělanou práci, dokázali hovořit  o 
vlastních zážitcích, zkušenostech a představách. Své prožitky dokázali vyjádřit výtvarně, 
dramaticky. V indiánském duchu se nesla i závěrečná  jarní besídka a šerpování  předškoláků. 
Po muzikálu „O dvanácti měsíčkách“ předvedli Indiáni z Nezamyslic „Indiánský film“, 
příběh o odvaze a přátelství, který nacvičili pod vedením svých náčelnic „Bílé holubice“ a 
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„Velké medvědice“ Odměnou jim pak byl výlet na ranč do Kostelan, Zde uplatnili své 
znalosti a dovednosti při hodu oštěpem, chytání bizona do lasa, jízdu na koni aj. Zaměstnance 
ranče mnohdy udivili svými znalostmi.  
Motivace Indiány měla kladný vliv i na stravovací návyky dětí. Mnohé děti se naučily jíst 
potraviny, které před tím odmítaly – hovězí maso, zelenina, luštěniny. V jarních měsících 
samy pěstovaly řeřichu bohatou na vitamíny. 
Doufám, že indiánské semínko lásky, které jsme společně zasadili do dětských srdcí, bude 
růst i v budoucnu při plnění školních povinností. 
 
 
Děti měly možnost rozvíjet svůj talent v těchto zájmových oborech: 

- výtvarný - 1 dítě – Radomíra Kubaníková - pedagog ZUŠ Němčice n/H 

- taneční – 3 děti – Dipl. um. Magdalena Kettnerová – pedagog ZUŠ Němčice n/H. 

- hudební  3 děti – BcA. Kamila Pospíšilová – pedagog ZUŠ Němčice n/H 

 

Mimoškolní aktivita: 

     Divadelní představení v Němčicích n/H   1x měsíčně 

     Beseda s policistou, praktické ukázky výcviku služebních psů  

     Výchovný koncert skupiny MARBO 

     Plavání- Aquapark Vyškov  -předškoláci 

     Mikulášská nadílka ve spolupráci s DDM Orion Němčice nad Hanou  

     Vánoční jarmark 

     Vánoční nadílka 

     Třídní vánoční besídky pro rodiče 

     Tvořivé dílničky s rodiči – jarní a podzimní 

     Výlet do Pohádkové vesnice v Podlesí – BROUČCI a KUŘÁTKA 

     Kouzelník Katonas v MŠ 

     MDD –Klaun Honza v MŠ 

     Výlet na Ranč  Kostelany  - KOŤÁTKA    

     Pěší výlet do Víceměřic – domácí a exotická zvířata u místního chovatele - KUŘÁTKA 

     Cyklovýlet předškoláků  do  Němčic n/H 

     Výtvarná soutěž v rámci HDM v Němčicích n/H  

     Třídní jarní besídky – BROUČCI a KUŘÁTKA 

     Jarní besídka KOŤÁTEK v SRC- muzikál „O dvanácti měsíčkách“ 

     Slavnostní šerpování předškoláků a předání žezla budoucím prvňákům 

     Sportovní olympiáda v Doloplazích – 1. místo  
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3 PROVEDENÉ KONTROLY 
 

Revize plošiny pro imobilní osoby MŠ – MANUS  Prostějov 

Kontrola hasicích přístrojů 

Revize plynových kotlů  MŠ, ŠJ MŠ 

Revize požárního vodovodu 

Revize spalin. cest MŠ 

Revize  a oprava vzduchotechniky -  J. Kouřil 

Kontrola státního zdravot. dozoru školní jídelny MŠ – Hana Škrabálková 

Revize školní zahrady – J. Venský 
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4 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
 

Vedoucí učitelka:  Hana Gregorová SPgŠ Kroměříž , úvazek 8h denně  
                                                                                 (6h přímé pedag. práce+2h nepřímé) 
 
Učitelka:  Vladimíra Horáková SPgŠ Kroměříž, úvazek 8h (6+2) 
 
Učitelka:  Mgr. Veronika Remešová    SPgŠ Boskovice, PF UP Olomouc 
                                                                                 od 6. 4. 2017 neplacené volno 
 
Učitelka:                     Bc. Irena Coufalíková         SPgŠ Kroměříž, PF UP Olomouc 
                                                                                 úvazek 8h (6+2) 
 
 Učitelka:                    Dis. Marcela Přidalová         Věřejně správní akademie Vyškov 
                                                                                 SPgŠ Přerov 
                                                                                 nástup do MŠ 24.8.2015,úvazek 8h (6+2)    
                                                                    
Chůva:                         Jitka Květoňová                  kurz pro asistenty pedagoga v Přerově 
                                                                                 úvazek 4h denně 
 
Učitelka MŠ:               Jitka Květoňová                  na dílčí úvazek 1h 15min denně 
 
Asistentka pedagoga:  Bc. Dobromila Stojanová   PF UP Olomouc, obor Speciální  
                                                                                pedagogika pro výchovné pracovníky 
                                                                                úvazek 6 hod denně 
 
Vedoucí stravovny/ pomocná kuchařka:    Bohuslava Novotná, úvazek 4h 48min/ 1h12min  
                                                                                                     denně 
 
Kuchařka  Ilona Krejčířová, úvazek 8h denně 
 
Školnice:   Eva Kazlepková, úvazek 8h denně 
 
Uklízečka: Jitka Květoňová,  úvazek 3h 33min denně          
                                                                 

Ve školním roce 2018/19 zajišťovalo výchovně vzdělávací proces 5 kvalifikovaných učitelek  
a 1 chůva. 
 
  
K 1. 7. 2019  ukončila pracovní poměr školnice Eva Kazlepková (odchod do důchodu). 
 
K 31. 7. 2019 ukončila pracovní poměr vedoucí učitelka Hana Gregorová (odchod do 
důchodu).  
 
K 1.8. 2019  byla jmenovaná do funkce vedoucí učitelky MŠ Mgr. Veronika Remešová 
 
K 1. 7. 2019  byla přijata na pozici uklízečky Jana Fajstlová. 
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K 26. 8. 2019  byla přijata na pozici učitelky Lucie Žurowská. 
Pedagogické pracovnice se dále vzdělávají zapojováním do vzdělávacích programů DVPP. 
Vzdělávací akce jsou zaměřeny na moderní metody vzdělávání, problémové chování dětí, na 
rozvoj tvořivosti apod. 
 
DVPP ve školním roce 2018/19 absolvovaly: 
 
 
Bc. Irena Coufalíková:   
 
SPECIFIKA PRÁCE S DVOULETÝMI DĚTMI V MŠ 
 
„O STRAŠIDLECH A ČAROVÁNÍ S HUDBOU A POHYBEM“ 
 
POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROZVOJ DOVEDNOSTI 
ŽÁKŮ 
 
POSÍLENÍ KOMPETENCÍ PEDAGOGA V RÁMCI INTERNÍHO MONITORINGU 
V POLYTECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 
Marcela Moravcová Přidalová, Dis.: 
 
PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 
 
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ PEDAGOGA 
 
 
Mgr. Veronika Remešová: 
 
DOPRAVNÍ VÝCHOVA 
 
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ VE ŠKOLNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 
 
Webináře: PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V MŠ NA MODELOVÉM PŘÍKLADU 
                 „KOUZLENÍ S JARNĚNKOU“ 
 
                 „UŽ BRZY PŮJDU DO ŠKOLY“ – PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKA PRO  
                  VSTUP DO ZŠ 
 
                  JAK ZVLÁDNOUT ADMINISTRATIVU V MŠ 
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5 SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM 
 

Ke dni  31. 7. 2019  proběhla předávací inventura prádla a hmotného majetku MŠ a prádla. 

Byl sepsán předávací protokol. 

 

Vymalování šaten dětí, vstupní haly a celého úseku stravování        23.000,- Kč 

 

Revize plynového kotle  MŠ                                       4.192,- Kč 

Revize plynového kotle ŠJ MŠ                                   4.192,- Kč 

Revize požárního vodovodu                                          477,- Kč 

Revize spalin. cest MŠ                                                   700,- Kč 

Revize plošiny                                                              3.993,-Kč 

 

Oprava mycího stroje ŠJ MŠ                                         7.684,- Kč 

Oprava mycího stroje ŠJ MŠ                                         2.093,- Kč 

Oprava kuchyňského robota                                          2.060,- Kč 

Oprava kuchyňského zařízení  - sonda teploty             4.379,- Kč 

Čištění jímky tukového lapolu                                      4.025,- Kč 

Oprava skříněk MŠ                                                       2.052,- Kč 

                                      

Pro potřeby školní jídelny MŠ byly pořízeny: 

Válec + toner                                                       1.183,- Kč 

Tácky                                                                      994,- Kč 

Boxy na potraviny                                                  954,- Kč 

Rychlovarná konvice                                              599,- Kč 

Nádobí, příbory                                                    2.664,- Kč 

Ventilátor                                                              1.066,- Kč 

Kastroly                                                                1.593,- Kč 

 

Dále byly zakoupeny didaktické pomůcky a hračky, které jsou evidovány v majetku MŠ:  

Barevný řetěz- sada geometrických tvarů            2.985,- Kč 

Koloběžka                                                            1.899,- Kč 

Pracovní ponk pro děti                                        1.376,- Kč 
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Robotická myš                                                     2.142,- Kč 

2 ks koberců                                                         2.648,- Kč 

30 ks dětských froté prostěradel                         4.170,- Kč 

45 ks dětských ručníků červených                       1.350,- Kč 

45 ks dětských ručníků oranžových                    1.350,- Kč 
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Poděkování 

 

Děkuji starostovi Městyse Nezamyslice ing. Vlastimilu Michlíčkovi, místostarostce 

Dagmar Pavlíkové, Jiřímu Doubravovi, radě  a všem zastupitelům za podporu a péči, 

kterou každý školní rok provozu mateřské školy věnovali ! 

 

Děkuji vedení ZŠ Nezamyslice, především řediteli školy Mgr. Petru Jordánovi za 

vzornou spolupráci, laskavé vedení, vstřícnost a pomoc při plnění mých pracovních 

povinností ! 

 

Děkuji mým milovaným kolegyním za bezchybnou  práci, za jejich lásku a přátelství ! 

Děkuji všem rodičům i prarodičům, se kterými jsem měla tu čest za 39 let mé práce 

v MŠ Nezamyslice spolupracovat, že mi vždy s důvěrou svěřovali to nejcennější – svoje 

děti. Ty navždy zůstanou v mém srdci ! 

 

 

V Nezamyslicích  31. 8. 2019       

 

 

Hana Gregorová 


