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1. Základní údaje o zařízení:
Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka, příspěvková organizace,
739 53 Hnojník
Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka
V mateřské škole pracuje:
-

pět pedagogických pracovníků na 100% úvazek

-

dne 4. 1. 2021 nástup začínající pedagogické pracovnice na částečný úvazek

-

dne 4. 1. 2021 kvalifikovaný zástup za odchod pedagogické pracovnice na mateřskou
dovolenou

-

dvě provozní zaměstnankyně

Školní asistent: - personální podpora v rámci projektu Šablony II. do 31. 10. 2020
- personální podpora v rámci projektu Šablony III. Od 1. 1. – 31. 12. 2021

Kontakt na MŠ: 558 696 842
Kontakt na ŠJ: 558 639 100

2. Charakteristika školy

Mateřská škola (dále jen MŠ) jíž zřizovatelem je OÚ Komorní Lhotka sídlí v Komorní Lhotce
č. p. 153.
Cílová kapacita dětí v mateřské škole je 52. 1. třída 20 dětí, 2. třída 20 dětí a 3. třída 12 dětí.
Vzdělávání v MŠ zajišťuje 6 pedagogických zaměstnanců, 1 školní asistent a 2 provozní
zaměstnankyně.
Mateřská škola je s celodenním provozem od 6.30 – 16.30 hodin.
V tomto školním roce bylo zapsáno 52 dětí.
Do ZŠ odešlo celkem 17 dětí. Na žádost zákonných zástupců byl navržen jeden OŠD.
K 1.6.2021 ukončil docházku jeden chlapec předškolního věku.
Školní jídelna není součástí mateřské školy. Strava se do MŠ dováží ze ZŠ.
Součástí mateřské školy je školní zahrada. Ve vybavení jsou prolézadla, houpadla, pískoviště,
věž se skluzavkou, zastřešená terasa se stolečky.
Děti se schází ve třídách. Během celého dne je důsledně dodržována bezpečnost a pitný
režim.

3. Demografický vývoj a změny v průběhu školního roku
Naše MŠ byla jednotřídní a od 1. 9. 2007 se stala dvoutřídní. Třídy byly smíšené. Děti do
našeho zařízení docházely zpravidla ve věku od 3-6 let. Od 1. 9. 2017 je naše zařízení již
trojtřídní a děti zde dochází zpravidla od 2–6 let a třídy jsou rozděleny dle věku.

Na základě opatření vydané MŠMT k zápisům do mateřské školy pro školní rok

2020/2021 probíhal zápis bez osobní přítomnosti dětí ve dnech 3. 5. – 7. 5. 2021 v MŠ pouze
formou podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a přihlášky do MŠ. Zákonný
zástupce dítěte zároveň doložil kopii rodného listu dítěte, čestné prohlášení o povinném
očkování a kopii očkovacího průkazu dítěte. Přihlášky byly doručovány formou:
1.

Do datové schránky školy – ID datové schránky djumtau.

2.

E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

3.

Poštou

4.

Osobní podání v MŠ: od 3. 5. do 7. 5. 2021 po telefonické domluvě předem v době od
8:00 do 16:00 hod.

Bylo odevzdáno 20 přihlášek, 19 dětí bylo přijato.
K 1. 9. 2021 byly přijaty další 2 děti – důvodem je ukončení docházky.
Celkem nakonec přijato 21 dětí. V tomto školním roce byl navržen 1dítěti OŠD, který byl na
žádost zákonných zástupců. a potvrzen PPP.

4. Výchovně vzdělávací proces
Název Školního vzdělávacího programu MŠ Komorní Lhotka je „Úsměv“. V tomto duchu
pedagogičtí pracovníci vytváří třídní plány na celý školní rok.

Změny ve školním roce 2020–2021
-

Odchod na RD k 18. 12. 2020 od 4. 1. 2021 zástup kvalifikovanou pedagogickou
silou.

-

K 4. 1. 2021 nástup nové pedagogické síly.

-

MŠ v provozu dle daných podmínek do 18. 12. 2020, děti nenosí roušky ani
pedagogové, třetí osoby mají roušky povinné.

-

Od 18. 1. – 26.1.2021 nařízená karanténa KHS v oddělení „Včelky“.

-

Od 1. 3. 2021 – 9.4.2021 uzavření MŠ, distanční výuka předškolních dětí
s povinnou docházkou (zadávání daných témat a doporučených činností a úkolů).
Zasílání emailem nebo osobní vyzvednutí v zařízení a následné předávání
vypracovaných zadání.

-

Ve školním roce 2020–2021 jedno dítě s domácím vzděláváním, 2x za školní rok
probíhalo dle předešlé domluvy se zákonnými zástupci - Ověřování očekávaných
výstupů. Data uskutečnění 4. 2. 2021, 10. 6. 2021. Z každého setkání byl vytvořen
záznam ve třech provedeních – pro zákonné zástupce, ZŠ a MŠ.

-

Provoz v MŠ – prázdninový provoz byl ukončen 23. 7. 2021.

Přehled aktivit MŠ – plán uskutečněných akcí

-

Mikulášská nadílka

-

Vítání jara

-

Oslava dne dětí v rámci MŠ

-

Besedy s myslivci, hasiči

-

Fotografování

V rámci projektu Šablony II. – do 31.10.2020, III. – od 1.1.2021 – 31.12.2021 plánované a
uskutečněné akce MŠ
1. Školní asistent
2. Projektový den v MŠ – „Zážitkový stan“- Kosmický program (enviromentální
výchova)
3. „Kyberprostor, netolismus, děti a technologie“ lektor Jan Hlaváč uskutečněno on –line
(3. setkání s rodiči)
4. Nutné uskutečnit projektový den s polytechnickou tématikou.

Hospitace
Hospitace jsou pravidelně prováděny vedoucí učitelkou. Zjištěné připomínky byly řešeny
ihned. Hlavní důraz v hospitační činnosti byl kladen na osobní rozvoj každého dítěte
s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy a schopnosti a na podnětnost prostředí, ve kterém
vyrůstá.
Při kontrole režimu je kladen důraz především na dodržování bezpečnosti, pitného režimu,
hygienických a sebeobslužných návyků dětí.

Spolupráce
Spolupráce s PPP, lékaři – dle nutnosti a potřeby.
Spolupráce se ZŠ.
Spolupráce s místními složkami (hasiči, myslivci – sběr přírodnin, besedy)
Spolupráce s rodiči.
Spolupráce se Spolkem rodičů

5. Údaje o výsledcích kontrol
V tomto školním roce se neuskutečnila hloubková kontrola ČŠI.

6. Údaje o pracovnících
Většina pedagogických pracovnic v MŠ jsou plně kvalifikované. Dvě si doplňují pedagogické
vzdělání. Studium v Obratani – Předškolní pedagogika.
Během roku se zúčastňují různých školení podle výběru. Dále si prohlubují poznatky spojené
s RVP a samostudiem i dalším studiem v oboru předškolní pedagogiky.
Nemocnost zaměstnanců v tomto školním roce byla krátkodobá.
7. Oblast materiálního vybavení
Z finanční částky z řad rodičů SRPDŠ jsou pokryty kulturní akce, nákup pomůcek pro děti,
výlety.
V příštím školním roce je v plánu dovybavení školní zahrady (využití sponzorských darů).

V Komorní Lhotce dne: 22. 9. 2021
Michaela Walachová, vedoucí učitelka ……………………………………….

