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Mateřská škola v Mouchnicích, 

příspěvková organizace 

 

Výroční zpráva o činnosti školy  

ve školním roce 2017/2018 

 

číslo jednací: 42/2018 
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4.   Výkon státní správy, počty dětí 

5.   Další vzdělávání pracovníků  

6.   Výsledky vzdělávání 

7.   Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce 

       s dalšími subjekty 
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V Mouchnicích 15.10.2018  Martina Staňková 

       ředitelka školy 

 



2 
 

1. Základní údaje o škole, charakteristika školy 

 

Název školy  Mateřská škola v Mouchnicích, příspěvková 

organizace 

Adresa školy Mouchnice č. 7, 683 33 Nesovice 

Zřizovatel školy Obec Mouchnice 

Ředitel Martina Staňková 

Telefon 517 367 830, 731 442 239 

e-mail skolkamouchnice@seznam.cz 

webové stránky www.msmouchnice.cz 

 

 

 charakteristika školy 

Mateřská škola v Mouchnicích se nachází v centru vesnice, sídlí v budově 

Obecního úřadu. Zřizovatelem je Obec Mouchnice. Škola poskytuje předškolní 

vzdělávání pro děti ve věku od 2 do 7 let. Kapacita školy je 25 dětí. Součástí 

školy je výdejna stravy, strava se dováží ze Základní školy a mateřské školy 

Brankovice. Škola je spádovou školou i pro obec Nemotice. V červenci a srpnu 

byla provedena celková rekonstrukce tříd, nové elektrické rozvody, omítky, 

výmalba. Byl také snížen strop, nové podlahy a radiátory. 

 charakteristika pedagogického sboru 

Vzdělávání v mateřské škole zajištují dvě učitelky, které splňují kvalifikační 

předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka. 

 charakteristika dětí 

Mateřská škola umožňuje vzdělávání dětí ve věku od 2 do 7 let. Umožňuje také 

vzdělávání dětí s odkladem školní docházky. Do mateřské školy dochází děti 

nejen ze spádových obcí, ale i okolních obcí. Vzděláváme děti s rozdílných 

sociálních prostředí i s cizí státní příslušností. 

 

mailto:skolkamouchnice@seznam.cz
http://www.msmouchnice.cz/
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2.  Školní vzdělávací program 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy 

v Mouchnicích  č.j. 25/2017 nese název „ Ve školce jsme kamarádi, celý rok se 

máme rádi.“  

 

3.  Personální zabezpečení hlavního účelu 

K 30. 9. 2017   fyzický počet  přepočtený počet 

učitelky mateřské školy   2 (2Ž)    2 

provozní zaměstnanci   1 (1Ž)    1 

 změny v průběhu roku 

od 20. 8. 2018 nová pracovnice na pozici školnice a pracovnice na výdej 

stravy 

 

4.  Výkon státní správy, počty dětí 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v průběhu šk. roku  3 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání v průběhu šk. roku 0 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2017        1 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2017  0 

 počty dětí 

 

k 30. 9. 2017 15 dětí (6dívek) Mouchnice 4, Koryčany 11,  

 

Děti s odkladem školní docházky  2 

Ukončení vzdělávání na žádost rodičů 4 

Ukončení vzdělávání- nástup do 1. třídy 4 od 1. 9. 2018 
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5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Ředitelka školy absolvovala v rámci DVPP 4 semináře, učitelka absolvovala 

semináře 3. 

 

6. Výsledky vzdělávání 

 
Při plánování výchovně vzdělávací činnosti učitelky vycházely ze Školního 

vzdělávacího programu pod názvem Ve školce jsme kamarádi, celý rok se 

máme rádi, který byl vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání. Při práci učitelky využívaly odbornou literaturu, 

především z nakladatelství Portál, Šimonovy pracovní listy, knihy Jaro, léto, 

podzim zima v mateřské škole, Rok s krtkem, Prožitkové učení, internetový 

portál pro předškolní výchovu a poznatky ze seminářů. 

Jednotlivá témata ŠVP učitelky dále rozpracovávají do Třídního vzdělávacího 

programu, která jsou vždy po ukončení tématu hodnocena a závěry hodnocení 

jsou pak dále promítány do dalšího plánování.  Záznamy o dětech jsou 

průběžně doplňovány. Hodnocení činnosti probíhá na poradách, pedagogických 

radách a třídních schůzkách. 

Cílem vzdělávání bylo podporovat všestranný rozvoj dítěte a jeho schopnost 

učení, osvojování základních hodnot, zejména získání samostatnosti a 

schopnosti se samostatně rozhodovat. Vzdělávání probíhalo převážně ve 

skupinkách, byla podporována individualita dětí. Děti byly také vedeny k 

vzájemné úctě a pomoci mladším kamarádům.  

Pro předškolní děti byl zaveden stoleček předškoláka. Zde učitelky dětem 

připravují úkoly, které děti v průběhu týdne plní. Snahou je zde rozvíjet 

zodpovědnost k plnění úkolů, samostatnost při rozhodování. 

 

Do mateřské školy byly zakoupeny didaktické pomůcky na rozvoj paměti, 

představivosti, řeči, předmatematických dovedností, manipulační a 

konstruktivní stavebnice, kostky. Byly zakoupeny pohádkové knihy, puzzle. Byl 

také průběžně nakupován výtvarný materiál a pomůcky na rozvoj estetického 

vnímání dětí, děti si samy vyráběly výzdobu školy.  Učitelky si také samy 
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vyráběly různé pracovní listy, grafomotorické listy, obrázkový materiál na 

poznávání a pojmenování grafických symbolů, číslic, logického myšlení. 

 

V rámci dopolední vzdělávací činnosti učitelky pro děti připravily tyto akce: 

 Herní centrum Sokolíček Kyjov 

 Maňásková divadla 

 Hudební vystoupení  

 Vystoupení balónkového klauna 

 Logopedické a screeningové vyšetření 

 Vánoční besídku 

 Besedu s myslivcem, se zdravotníkem 

 Návštěvu knihovny v Kyjově 

 Návštěvu školáků v ZŠ Koryčany 

 Městské divadlo Zlín – pohádka Jája a Pája 

 Maňásková představení v MŠ Koryčany 

 Koncert v Kulturním domě v Koryčanech 

 Školní výlet na zámek Buchlovice 

 Výlet na Den otevřených dveří kasárna Bučovice 

 Exkurzi do hasičského záchranného sboru v Bučovicích 

 Výlet do Koryčan na ukázku dravců 

 Dětský den 

 

 

 

7. Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce 

s dalšími organizacemi 

Mateřská škola se na veřejnosti prezentovala těmito akcemi: 

 Drakiáda 

 Kulturní vystoupení pro seniory 

 Světluškový večer 

 Rozsvěcování vánočního stromku 

 Vánoční jarmark 

 Mikulášská besídka 

 Maškarní karneval 

 Kulturní vystoupení v rámci Dne matek a vítání občánků 
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 Kulturní vystoupení v rámci Cyrilometodějské pouti v obci, pasování na 

školáky 

Škola aktivně spolupracuje s organizacemi v obci – SDH Mouchnice a se 

zřizovatelem – obcí Mouchnice. Vedení školy se daří oslovovat místní i okolní 

podnikatele, kteří se finančně nebo věcnými dary podílí na akcích pořádaných 

školou. 

Aktivně se na činnosti školy a na akcích podílejí rodiče. V rámci provozu školy 

jsme pro rodiče uspořádaly tyto akce: 

 Podzimní tvoření s rodiči 

 Pečení perníčků 

 Velikonoční tvoření 

 Hravé odpoledne s maminkami 

 Tvořivé dílničky s tatínky 

 2x Den otevřených dveří pro budoucí předškoláky 

 

Rodičům byl rozdán dotazník, jehož výsledkem měl být celkový pohled rodičů 

na chod školy, na úroveň vzdělávání. Z jejich pohledu chodí děti do mateřské 

školy velmi rády, úroveň výsledků vzdělávání je velmi dobrá, učitelky se 

k dětem a rodičům chovají kamarádsky, vstřícně, škola děti připravuje na vstup 

do Základní školy velmi dobře. 

 

8. Výsledky inspekční činnosti Českou školní  

 Inspekcí 
 

Ve školním roce 2017/2018 Mateřskou školu v Mouchnicích Česká školní 

inspekce nenavštívila. 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy  

k 31. 12. 2017 

Příjmy v Kč  
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Příspěvek ze státního rozpočtu poskytovaný JMk 950 592 

Dotace - zvýšení platů pracovníků regionálního školství 19 572 

Provozní dotace z rozpočtu zřizovatele 525 000 

Čerpání rezervního fondu 0 

Příspěvek na provoz mateřské školy od zákonných zástupců 35 250 

Některé výdaje na vzdělávání v Kč  

Učební pomůcky ze SR 545,01 

Pomůcky z plateb od zákonných zástupců 35 250 

Některé výdaje na pořízení majetku a na údržbu v Kč.  

Pořízení majetku 30 296,66 

Údržba majetku 700 

 

 

10. Materiální vybavení 

V tomto školním roce bylo kromě didaktických her a pomůcek zakoupeno 

materiální vybavení: 

 Mikrovlnná trouba 

 Mobilní telefon 

 Sušák na výkresy 

 Tablet pro děti 

 Televize 

 Velká vestavná skříň 

 Malá vestavná skříň 

 Nový relaxační bazén s míčky 


