VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti Mateřské školy Úvaly,
Kollárova 1260, okr. Praha-východ
ve školním roce 2017/2018
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1. Základní údaje o mateřské škole

Název zařízení:

Mateřská škola Úvaly, Kollárova 1260,
okr. Praha – východ

Zřizovatel:

Kollárova 1260, 250 82 Úvaly
Bulharská 1900, 250 82 Úvaly
Pražská 525, 250 82 Úvaly
Město Úvaly

Ředitelka:

Jana Hájková

Rozhodnutí o zařazení do sítě škol

ze dne 1. 1. 2003

Počet tříd:

11

Počet dětí ve třídách:

9 tříd po 25 dětech
2 třídy po 20 dětech
265 dětí

Adresa:

Kapacita:
Provoz školy:

6.30 – 17.00 Budova Kollárova 1260
7.00 – 17.00 Budova Pražská 525
7.00 – 17.00 Budova Bulharská 1900

Personální obsazení MŠ Úvaly
Počet pedagogických pracovníků:

Počet zaměstnanců v ŠJ:
Počet provozních zaměstnanců v MŠ:
Počet zaměstnanců na MD:

24 pedagogů (1 zástup za MD), z toho
 Ředitelka: 1
 Zástupkyně budov: 2
 Vedoucí učitelka: 1
3 asistenti pedagoga
6 kuchařů
1vedoucí školní jídelny
6 uklízeček
3 topiči (2 topiči jsou zároveň i správci)
1 finanční referent
1
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2. Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního
roku
Školní rok
zahájilo

11 tříd – 265 dětí

Zápis do MŠ počet podaných
přihlášek

Zápis do MŠ na školní rok 2018/2019 proběhl ve dnech: 2.5. a 3.5.
2018
2.5.2018 v časech: 7.00 – 15.00 hodin
5.5.2018 v časech: 10.00 – 17.00 hodin

Dodatečně byly přihlášeny další čtyři děti s povinným předškolním
vzděláváním, které se nezúčastnily řádného zápisu. Na uvolněná
místa dětí z řádného zápisu bylo dodatečně přijato osm dětí.
1

Počet dětí
s individuálním
vzděláváním pro
rok 2018/2019
Počet dětí
13
s odkladem
školní docházky
pro rok
2018/2019

Dne 25.4.2018 proběhl na všech budovách mateřské škole Úvaly „Den otevřených dveří“,
při kterém si rodiče s dětmi mohli prohlédnout mateřskou školu, pro děti bylo připraveno
malé pohoštění a drobný dáreček. Rodiče s dětmi měli možnost prohlédnout si třídy za
asistence učitelek a ředitelky MŠ, které zodpověděly rodičům jejich dotazy ohledně provozu
MŠ a zápisu pro nový školní rok.
Pro rodiče byla vytvořena ve vestibulu budovy informativní tabule, kde se mohli seznámit
s chodem školy a základními informacemi.
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3. Výchovně vzdělávací proces
Mateřská škola Úvaly má vytvořen Školní vzdělávací program.
Výchovně vzdělávací program byl plněn dle úkolů v měsíčních a týdenních plánech
jednotlivých tříd.
Učení dětí se uskutečňovalo prožitkovým učením založeném na citovém prožívání a
osobních zkušenostech dětí.
Byl podporován spontánní zájem dítěte s ohledem na jeho individualitu a rozvoj jeho
osobnosti v daných oblastech. To vyžadovalo pedagogický přístup všech pracovníků
zajišťujících péči, výchovu a vzdělávání v jednom celku.
Prostředí MŠ zajišťuje dostatek přiměřených podnětů a zážitků, které vedou k uspokojování
potřeb a zájmů dětí a podporují jejich zvídavost a aktivitu.
Základem pro realizaci výchovného záměru a pro práci na jednotlivých třídách budovy
Kollárova, Pražská i Bulharská je téma „Svět je velké dobrodružství“. Obsah ŠVP byl od
31.8.2018 aktualizován a doplněn.

3.1.

Kulturní program MŠ

Během celého roku probíhá v MŠ celá řada kulturních, výukových a divadelních zážitků pro
děti. Ve školním roce 2017/2018 můžeme zmínit následující: sokolník v MŠ, představení pro
děti Jiřího Helekala, Divadlo kůzle, Divadlo koloběžka, návštěva svíčkárny v Šestajovicích,
Divadlo ze skříně, zámek Loučeň, výlet do Triloparku, cirkus Jung, cirkus Harmonika,
Divadlo Horní Počernice, cirkus Adonis, Divadlo pana Kubce, Divadlo LaLa, plavba
parníkem v Poděbradech, Vodní dům aj.
Tradičními akcemi v MŠ jsou oslavy narozenin dětí, „Mikulášská nadílka“, zpívání dětí u
slavnostního rozsvícení vánočního stromečku v Úvalech, “Vánoční zvonění“ (besídka pro
rodiče s dětmi na třídách, výroba různých papírových ozdobiček a dekorací), Vánoční
dětský den, Zimní karneval, kouzelnická představení, vítání jara a velikonoční oslavy –
Velikonoční den, pálení čarodějnic - „Rej čarodějnic“, celodenní výlety, Dětský den,
slavnostní rozloučení s předškoláky, návštěva ZŠ, návštěva knihovny, noční dobrodružství
s předškoláky v MŠ.
Děti se účastní výtvarných soutěží akcí pořádaných MDDM, městem Úvaly, spolkem
Jonatán aj.
V říjnu 2017 proběhla na zahradě budovy Pražská akce „Dětský smích na zahradě MŠ“.
Jednalo se o podzimní brigádu spojenou se křtem nového herního prvku, který byl částečně
financován z výhry v soutěži „Pomáháme s Providentem“.

3.2.

Komunikace s rodiči

Kontinuálně budujeme a vytváříme příjemnou atmosféru v MŠ, přátelské a bezpečné
prostředí pro děti a úzkou spolupráci s rodiči.
Spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) dětí je na dobré úrovni a naší snahou je tuto
úroveň neustále zvyšovat. Naším cílem je dosáhnout vzájemného partnerství mezi
mateřskou školou a rodiči.
V oblasti komunikace se rodičům nabízí mnoho možností:
 Konzultace s učitelkami - rodiče mají možnost konzultovat s učitelkou výchovné i
vzdělávací problémy dítěte, poradit se při návrhu na odklad školní docházky apod.
 Konzultace s vedením MŠ
5
Výroční zpráva MŠ Úvaly 2017/2018
Čj:626/2018

 Informativní schůzky - v rámci spolupráce s rodiči se konaly na začátku září
informativní schůzky
 Akce vzájemné spolupráce učitelek, dětí a rodičů - besídky, podzimní dílny, vánoční
dílničky, jarní dílny, rozloučení se předškoláky aj.
 Webové stránky školy a jednotlivých tříd
 Nástěnky na třídách a chodbách
 Informační maily od třídních učitelek a vedení MŠ
 Zavedení internetového přihlašování na prázdninový provoz MŠ
 Internetové stránky s přehledem plateb školného a stravného pro lepší kontrolu a
přehled rodičů
 Provedeno dotazníkové šetření
Akce pro rodiče ve školním roce 2017/2018:
 Podzimní brigáda na budově Pražská
 Vánoční focení dětí v MŠ
 Vánoční besídky
 Stánek s výrobky dětí na rozsvícení vánočního stromečku Úvaly (pořádáno ve
spolupráci s Výborem rodičů)
 Jarní brigáda na budově Kollárova ve spolupráci s Výborem rodičů
 Jarní brigáda na budově Bulharská ve spolupráci s Výborem rodičů
 Jarní burza oblečení pro veřejnost v prostorách budovy Kollárova
 Rozloučení s předškoláky
V rámci komunikace a informovanosti veřejnosti poskytuje MŠ:
 Den otevřených dveří
 Webové stránky MŠ a města Úvaly
 Informace na veřejných nástěnkách
 Články v Životě Úval

4. Projekty mateřské školy Úvaly
Mateřská škola Úvaly se zapojuje i do různých projektů, které mohou přinést školce další
finanční prostředky, přispívají k dalšímu rozvoji dětí nebo pomohou dalším osobám. I
prostřednictvím těchto projektů je naší snahou zajistit „dobré jméno“ mateřské školy.
V tomto školním roce jsme pracovali na následujících projektech:
 Celé Česko čte dětem
o Jedná se o kontinuální projekt, který je vypracován na základě celostátního
projektu, který vznikl proto, abychom si všichni uvědomili, jak ohromný
význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování
návyku číst si v dospělosti. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a
myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a
vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Do tohoto projektu
zapojujeme i rodiče.
 Projekt KLOK.TEX
o Jedná se o projektem na podporu Fondu ohrožených dětí Klokánek. V
prostorách budovy Kollárova je umístěn kontejner na sběr textilu, obuvi a
hraček označeným logem, barvou a názvem projektu. Nositelné ošacení a
hračky jsou dle požadavků poskytovány jednotlivým Klokánkům, nenositelné
je používáno na průmyslové zpracování.
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 „Preventivní program Dental Prevention“
o Preventivní program zaměřený na vzdělávání veřejnosti v oblasti dentálního
zdraví
 Goodyear Bezpečná školka
o Výhra bezpečnostních pomůcek v rámci výtvarné soutěže pro veřejnost

5. Údaje o spolupráci s ostatními organizacemi
MŠ Úvaly spolupracuje s mnoha státními i soukromými organizacemi. Největší spolupráce
se soustřeďuje samozřejmě mezi subjekty města Úvaly. Kromě tradiční spolupráce se ZŠ
Úvaly, spolupracujeme také s MDDM, s PPP a také se snažíme o spolupráci s
logopedickou poradnou. Často navštěvujeme knihovnu, policii, hasiče a místní podnikatele.
Podílíme se účastí na mnoha akcích pořádaných městem Úvaly, vystupujeme v Domově
seniorů a jiných okolních kulturních akcích.
Velice kladně hodnotíme spolupráci s Výborem rodičů, díky které se uskutečnily akce, které
nám napomohly k rozvoji MŠ a přispěly k navázání dobrých vztahů (podzimní brigáda
zahrady, vánoční jarmark, jarní brigáda, sbírka výtvarných potřeb aj.).

5.1.

Mimoškolní aktivity MŠ

Mateřská škola Úvaly pořádá pro děti další aktivity nad rámec výchovně vzdělávacího
procesu. Tyto aktivity jsou plně hrazeny rodiči. Vedení kroužků zajišťují externí lektoři a
probíhají v prostorách MŠ v odpoledních hodinách po skončení výchovně vzdělávacího
procesu.
 Angličtina pro děti (na všech budovách)
 Keramika (budova Pražská)

6. Údaje o výsledcích kontrol
Ve školním roce proběhly v MŠ Úvaly následující kontroly:
Protokol o kontrole o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o Provedena kontrola z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
 Kontrola provedena: 25.1.2017
 Budova Pražská 525
o Závěr: Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
 Školní jídelna budovy Pražská 525
o Závěr: Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
 Kontrola provedena: 7.11.2017
 Školní jídelna budovy Bulharská 1900
o Závěr: Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
o Provedena kontrola z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje –
Hodnocení jídelního lístku detašovaného pracoviště MŠ Úvaly, Kollárova za
10/2017 22 stravovacích dní (Bulharská 1900)
o Závěr: Předložený jídelníček za měsíc říjen 2017 (22
stravovacích dní) byl vyhodnocen i přes drobné odchylky
od ND jako výborný
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7. Hospodaření MŠ Úvaly
Hospodaření MŠ Úvaly ve školním roce 2017/2018 ukazuje následující tabulka.

Příjmy ve školní roce 2017/2018
Dotace od zřizovatele
Dotace od KÚ
Úroky z účtů
Dary
Úhrady od dětí

2 978 913
14 519 717
1 966
76 580
2 265 825

Celkem

19 843 001

Výdaje ve školním roce 2017/2018
Zákonné pojištění
Odvod FKSP
SP, ZP
hrubé mzdy

44 717
195 564
3 607 051
9 376 664

Prádlo, oděv, obuv
Školení+zdr.prohl.
potraviny
služby telekomunikací
pojistné
poštovné
opravy a udržování
služby,účetní,praní,atd.
cestovné
vodné
plyn
el.energie
předplatné
knihy, CD
softwarové služby
drobný hm.majetek
spotřební materiál

4 370
11 100
825 300
68 147
8 161
5 250
184 484
724 633
2 634
198 320
1 310 008
183 982
3 620
11 894
23 512
63 534
936 200

Celkem

17 789 145

8. Další vzdělávání pracovníků
MŠ Úvaly dbá na neustálé vzdělávání svých zaměstnanců. Další vzdělávání je zásadní pro
rozvoj zaměstnanců, zvyšování jejich kvalifikace a kompetencí v oblasti pedagogické i
sociální. Mateřská škola Úvaly využívá různé prostředky a zdroje jako jsou semináře, kurzy,
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samostudium, odborná literatura, vzájemné předávání poznatků. V roce 2017/2018 byla
absolvována následující školení a semináře.

8.1.

Vzdělávání pedagogických zaměstnanců

V rámci DVPP absolvovali pedagogičtí pracovníci následující školení:
 Kreativní tvoření
 Emoce předškolního dítěte, aneb přehoďte výhybku
 Podpora a rozvoj jazykových schopností předškoláků
 Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí v MŠ a ZŠ
 Environmentální výchova v MŠ
 Jóga pro děti
 Cestujeme kolem světa
 Jak efektivně řídit školu a vést své lidi v pohodě
 Novinky v právních předpisech škol a školských zařízeních
 Drobné hry pro děti mladšího školního věku II
 Jak efektivně jednat s rodiči
 Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody
 Kvalitní škola
 Pracovní setkání ředitelů škol, školských zařízení a dalších vzdělávacích organizací
 Pedagogická podpora dětí s OŠD v MŠ
 Problematika ADHD od teorie k praxi
 Poruchy chování a koncentrace u dětí v MŠ
 Enviromentální výchova v MŠ
 Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí v MŠ a ZŠ
 Umíte to s pohádkou?
 Podpora správného rozvoje řeči
 Společné vzdělávání - inkluze v MŠ
 Jóga s dětmi
 Školská legislativa
 Leadership
 Konference - Mateřská škola v roce 2018
 Profesní průprava zástupců ředitele
 Hospitace - součást řízení školy
 Aplikace správního řádu ve školství

8.2.

Další vzdělávání ostatních zaměstnanců MŠ

 Zaměstnanci školní stravovny - HASAP – školení odborná způsobilost zaměstnanců
k ochraně veřejného zdraví při vykonávání činností epidemiologicky závažných dle
Zákona č. 258/ 2000 Sb., v platném znění a nařízení ES č. 852/20004 v platném
znění.
 Certifikační osvědčení „Zavedení postupů založených na zásadách HACCP“
o 16.5.2018 budova Bulharská
o 16.5.2018 budova Kollárova
 Hygienické minimum a systém HACCP pro nové zaměstnance stravovny
 Manažerské řízení procesu změn ve školním stravování (vedoucí stravovny)
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9. Oblast materiálního vybavení a opravy
V první polovině školního roku 2017/2018 byla provedena zásadní rekonstrukce budovy
Kollárova. Byly vyměněny okna, provedena výmalba celé budovy a opravena fasáda
budovy. Během rekonstrukce se objevily nečekané komplikace s výskytem azbestu.
Z důvodu odstranění azbestu ze zasažených částí budovy jsme byli nuceni provoz tříd
nacházející se v této části přemístit do náhradních prostor – byla vybudována provizorní
mateřská škola na volném pozemku města Úvaly formou kontejnerových budov.
Rekonstrukce byla ukončena na konci roku 2018. Nový rok 2019 již školka otevřela provoz
dotčených tříd v nově rekonstruovaných prostorách. Další úpravy budovy Kollárova byly
prováděny již za běžného provozu.
Na ostatních budovách byla provedeny práce jak drobného charakteru (běžná údržba,
nátěry, vymalování, montování nového nábytku, drobné opravy dle potřeby), které provedli
správci budov, tak zásahy vyššího rozsahu, na které byly osloveny Technické služby Města
Úvaly nebo odborné firmy.
Zahrada:
 Budova Kollárova
o Zakoupeny a instalovány nové herní prvky na přední část zahrady (dřevěný
domeček, pružinové houpačky, didaktická tabule aj.)
o Rekonstrukce pískoviště (pískoviště bylo kompletně vyčištěno, zakoupena
nová ochranná síť a položeno nové dřevěné obložení)
 Budova Pražská
o Zakoupen a instalován nový herní prvek (housenka)
 Budova Bulharská
o Nové zastínění na pískovišti
Třídy:
 V průběhu celého roku docházelo k dovybavení jednotlivých tříd hračkami a
pomůckami dle požadavků jednotlivých tříd.
o Zakoupeny uzamykatelné stoly a skříňky na uchování dokumentů dle
doporučení GDPR
Provozní část:
 Budova Kollárova
o Výměna podlahové krytiny vstupních prostor tříd a šaten
o Výměna regulovatelných kohoutů u topení v celé budově
 Budova Pražská
o Výměna podlahové krytiny vstupních prostor šaten
 Budova Bulharská
o Proběhly opravy vlhkých zdí
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10. Závěry pro práci ve školním roce 2017/2018
MŠ Úvaly zhodnotila školní rok 2017/2018 pozitivním směrem, všechny vytyčené cíle byly
naplněny. Mateřská škola splnila všechny zákonem zadané úkoly a zřizovatel jí poskytl
součinnost při řešení záležitostí provozu MŠ.
Pro následující školní rok si vytyčila následující oblasti pro zlepšení, inovaci a oblast zájmu:
 Nadále budovat bezpečné a příjemné prostředí pro pobyt dětí v MŠ
 Další rozvoj vnitřní a vnější komunikace.
 Pokračovat ve zkvalitnění řízení a vedení lidí.
 Hledat finanční i jiné prostředky na modernizaci vybavení tříd, obnovu hraček na
třídách.
 Podporovat zájem rodičů o dění v MŠ, spolupráce s Výborem rodičů.
 Pracovat nadále na „dobrém jméně“ MŠ Úvaly a její prezentaci na veřejnosti.
 Modernizovat vybavení MŠ – nákup šatních bloků, myčky do kuchyně budovy
Kollárova

V Úvalech dne 19.11.2018
Hájková Jana, ředitelka MŠ
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Momentky školního roku 2017/2018:
 Provizorní prostory školky

 Budova Kollárova po rekonstrukci

 Burza v MŠ
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 Rozloučení s předškoláky

 Oslava Dne dětí

 Noční dobrodružství v MŠ

 Úpravy na zahradách budov
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 Spolupráce s Výborem rodičů – brigády

 Divadlení představení pro děti

14
Výroční zpráva MŠ Úvaly 2017/2018
Čj:626/2018

 Mikuláš

 Výlety

 Zpívání o rozsvěcení vánočního stromečku v Úvalech, vánoční jarmark
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