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1. Základní údaje o škole 

 

 

Název školy:  Základní škola a mateřská škola Veselý Žďár 

Sídlo školy:  Veselý Žďár 144, Havlíčkův Brod, 580 01 

IČO:   75016061 

Ředitel školy:   Mgr. Kamil Kučera 

e-mail:   zs.veselyzdar@centrum.cz 

Zřizovatel:  Obec Veselý Žďár, Veselý Žďár 204, Havlíčkův Brod, 580 01 

Datová schránka: zjyvs23 

 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Veselý Žďár je příspěvková organizace s právní 

subjektivitou, jejímiž součástmi jsou základní škola, mateřská škola, školní družina a školní 

jídelna. Jako příspěvková organizace byla zřízena k 1. 1. 2003. 

Spolupráce se zřizovatelem je velmi dobrá, obec jako zřizovatel školy má zájem o naši 

činnost, podporuje různé aktivity žáků a pomáhá řešit problémy týkající se provozu. Ze svého 

rozpočtu uvolňuje značné finanční prostředky na investiční výdaje týkající se oprav 

a modernizace školy. Obec také částečně financuje platy učitelů, škola byla ve výjimce 

z celkového nejnižšího počtu žáků ve třídě. 

Vedení školy pomáhají i členové školské rady, která byla zvolena na 3leté období z řad 

učitelů, zastupitelů obce a rodičů. 

 

 

Činnost základní školy je vymezena § 44, mateřské školy § 33, školní družiny § 111 a § 118, 

školní jídelny § 119 zákona č. 561/2004 Sb. 

 



 

 

Základní škola a mateřská škola Veselý Žďár sdružuje: 

 

Mateřská škola kapacita 25 dětí 

Základní škola kapacita 45 žáků 

Školní družina  kapacita 15 žáků 

Školní jídelna  kapacita 56 obědů 

 

Všechna zařízení sídlí v jedné budově. 

MŠ je organizována jako jednotřídní s počtem 20 – 25 dětí od 3 do 6 let. 

ZŠ je malotřídní, s pěti ročníky ve dvou třídách. Organizačně je rozčleněna na 2 třídy a jedno 

oddělení ŠD. 

ŠD má kapacitu 15 žáků. 

ŠJ zajišťuje stravování žáků a zaměstnanců školy. Jídelna vzhledem ke své kapacitě nemá 

doplňkovou činnost. 

 

V přízemí školy se nachází školní kuchyně a školní jídelna pro MŠ a ZŠ. Je zde tělocvična, 

šatny pro MŠ a ZŠ, dále třída a ložnice MŠ. 

V prvním patře se nachází třídy ZŠ, učebna PC, knihovna, sklad učebnic a spotřebního 

materiálu a ředitelna, která slouží zároveň jako sborovna. Učebna první tříd\ v odpoledních 

hodinách funguje jako třída ŠD. 

 

Škola získala od obce dětské hřiště, které bylo hrazeno z prostředků MMR. 

Budovu i areál školy podle potřeby využívají spolky obce i obec Veselý Žďár. 

 

Žáci ZŠ a děti MŠ mají po celý den zajištěn pitný režim a účastní se programu „školní 

mléko“. Žáci ZŠ se navíc účastní programu „ovoce do škol“. 

Všichni žáci se podílí na třídění odpadů a účastní se projektu recyklohraní.  

 

Školská rada 

Vznikla v květnu 2006 na ustavující schůzi, má 6 členů. Dva zástupce OÚ, dva zástupce 

rodičů a dva zástupce školy. Předsedou byl zvolen pan učitel Mgr. Kamil Kučera. 

 

 

 

 



2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy. 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je sestaven v souladu s obecnými cíli a 

stále je upravován podle podmínek školy. 

 

Žáci ZŠ se od 1. 9. 2007 vzdělávají podle programu ŠVP ZŠ Veselý Žďár „POHODA. 

 

ZŠ se věnuje problematice sociálně patologických jevů, je vypracovaný Minimální 

preventivní program, ve funkci metodik prevence pracoval pan učitel Mgr. Kamil Kučera. 

Škola zajišťovala bezpečnost a ochranu zdraví žáků i dospělých. 

 

Škola zajišťovala zájmové kroužky -   kroužek Hodina TV navíc, kroužek AJ, kroužek 

leteckého modelářství a kroužek Volný čas a logopedický kroužek v MŠ.  

Na organizaci a fungování některých kroužků se podíleli i rodiče dětí. 

Učební plán školy je v příloze č. 1 výroční zprávy. 

 

Mateřská škola má vypracován ŠVP pro PV, který vychází z celkové koncepce MŠ. 

Na jeho základě jsou zpracovávány týdenní plány práce. 

 

3. Přehled pracovníků školy 

 

Vyučování zajišťovala v I. třídě paní Mgr. Květoslava Kubátová 

Ve II. třídě byl pan učitel Mgr. Kamil Kučera 

V ŠD pracovala paní Jana Slavíková, DiS. paní Mgr. Blanka Kučerová a Lukáš Milichovský. 

 

Aprobovanost výuky. 

V MŠ mají obě učitelky aprobaci v oboru předškolní pedagogiky. 

Jako asistent pedagoga pracoval od září v MŠ pan Lukáš Milichovský. 

Na ZŠ mají všichni učitelé VŠ vzdělání pedagogického směru (pro 1. stupeň) 

Vychovatelky ŠD mají pedagogické vzdělání.  

L. Milichovský kvalifikační předpoklady ve školní družině nesplňoval. 

V červnu proběhl konkurz na ředitele školy. Novým ředitelem byl na základě konkurzu 

jmenován od 1. 8. 2018 Mgr. Kamil Kučera. 

Věkový průměr je 44 let na ZŠ a 45 let v MŠ. 

 

 



Nepedagogičtí pracovníci: 

Na ZŠ a MŠ pracuje kuchařka na 1 celý úvazek a vedoucí ŠJ na 0,5 úvazku. 

Na ZŠ pracuje školnice na 0,5 úvazku a na MŠ také na 0,5 úvazku. 

 

4. Údaje o přijímacím řízení a o zařazování dětí 

 

Ve školním roce 2017/2018 nastoupilo do 1. třídy 6 žáků. 

V dubnu 2018 přišly k zápisu do 1. třídy pro následující školní rok 4 děti. 

Zapsány byly všechny, jedno dítě má odklad školní docházky. 

Ve školním roce 2017/2018 odešli z 5. ročníku: 1 žák na víceleté gymnázium, 2 žáci 

na ZŠ Nuselská a 1 žák do ZŠ V Sadech v Havlíčkově Brodě. 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 

2017/2018: 

 

1. pololetí 

Ročník Počet žáků Prospěl Z toho s vyznamenáním Neprospěl 

     

1. 6 6 6 0 

2. 3 3 3 0 

3. 5 5 5 0 

4. 3 3 3 0 

5. 4 4 4 0 

Celkem 21 21 21 0 
Zdroj: interní evidence školy 

 

 

 

 

2. pololetí 

Ročník Počet žáků Prospěl Z toho s vyznamenáním Neprospěl 

     

1. 6 6 6 0 

2. 3 3 3 0 

3. 5 5 5 0 

4. 3 3 3 0 

5. 4 4 4 0 

Celkem 21 21 21 0 
Zdroj: interní evidence školy 

 

 

 



Sníženým stupněm z chování za hrubé porušení řádu školy nebyli žáci ve šk. roce 2017/2018 

hodnoceni. 

V průběhu školního roku nebyla udělena žádná důtka ředitele školy za opakované porušování 

řádu školy. 

V průběhu obou pololetí bylo uděleno několik pochval třídního učitele za aktivní přístup 

 k mimoškolním povinnostem. 

V tomto školním roce nebyl žádný integrovaný žák s vývojovou poruchou učení, nikdo 

nepracoval podle individuálních vzdělávacích plánů na základě spolupráce s PPP 

v Havlíčkově Brodě. 

V tomto školním roce nebylo nutné vytvořit individuální vzdělávací plán pro žádného 

nadaného žáka. 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

 

Prevence sociálně patologických jevů ve vyučovacích předmětech 

V ročnících na nižším stupni naší základní školy byla prevenci sociálně nežádoucích jevů 

věnována pozornost převážně v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda, čtení, anglický 

jazyk. 

K probíraným tématům patřilo především: vztahy ve třídě, šikana, styk s cizími lidmi, 

rasismus, drogy, krádeže, vandalismus, ochrana zdraví, chování k postiženým lidem. 

 

Kromě toho, že se vyučující zabývali přímou primární prevencí, zaměřili se i na posilování 

pozitivních jevů v dětském kolektivu. Hlavně na rozvíjení dobrých vztahů a na spolupráci 

v kolektivu, toleranci, ochotě pomoci. Děti se učily vyjadřovat vlastní názor a naslouchat 

druhým. Učily se, jak a s kým trávit volný čas. 

 

Akce související s primární prevencí, které jsme navštívili 

Žáci byli na exkurzi v ZOO Jihlava, exkurze do Záchranné stanice Pavlov, a také jsme 

navštívili akci Den s policií ČR. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Akce související s primární prevencí, které jsme uspořádali 

 

Do této kapitoly spadají především – propagace zdravého životního stylu, plavecký výcvik 

žáků, lyžařský výcvik apod. 

Zapojili jsme se do projektu Čistá Vysočina, zúčastnili se Tříkrálové sbírky, sběru papíru 

i sběru léčivých bylin. 

Dále jsme se zúčastnili projektu o třídění odpadů – Tonda obal. 

Spolupráce s rodiči 

Spolupráce s rodiči se uskutečnila na třídních schůzkách, kde se projednávaly nejen úspěchy 

a neúspěchy žáků, ale individuálně se řešily i problémy dětí. 

Práce školního poradenského pracoviště 

a) Výchovný poradce 

- spolupráce s PPP 

b) Školní metodik prevence 

- nabídka programů a přednášek s tématikou primární prevence třídním učitelům 

a zabezpečení těchto programů 

- poskytnutí materiálů s odbornými informacemi o dané problematice učitelům 

a rodičům 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Učitelé se vzdělávají v rámci DVPP Jihlava. Absolvovali některé metodické kurzy 

ke čtenářské gramotnosti dětí. Ředitelka školy absolvovala školení k možnostem čerpání 

dotací z EU a managementu školy. 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 

 

V tomto školním roce jsme organizovali několik projektů pro ZŠ. Během nich si žáci 

trénovali nejrůznější dovednosti, prověřovali své smysly, vyzkoušeli si paměť, naučili se 

speciální dovednosti, trénovali orientaci v prostoru a čase. 

Projekt „Vánoční tvořivá dílna“ byl zaměřen na tvorbu výrobků pro vánoční besídku. 

Projekt „Velikonoční tvořivá dílna“ ve spolupráci s rodiči připomněla velikonoční zvyky, 

tradice a lidové rukodělné výrobky. 

Zapojili jsme se do celorepublikového projektu „Zdravé zuby“. 

Projekt Čistá Vysočina se uskutečnil ve spolupráci s OÚ Veselý Žďár a Krajem Vysočina. 



 

 

Průběh školního roku 2017/ 2018 
 

 
4. 9. - Slavnostní zahájení školního roku 2017/ 2018 za přítomnosti hasičů a starosty 

11. 9. - Divadlo Víla Srdíčková -  10:00 hodin - Vodník Rybička - 45 Kč 

            Fotografování prvňáků v 8:00 hodin 

14. 9. - Vánoční focení – PHOTODIENST BRNO - 8:00 hodin 

22. 9. - Program Chaloupky - chov zvířat - 7:00 hodin - 160 Kč 

29. 9. - Návštěva žďárské kapličky - 8:00 hodin 

14. 10. - Vítání občánků - 8:45 hodin 

16. 10. - Malá technická univerzita - MŠ - 9:00 hodin 

 ZŠ - 10:10 hodin 

25. 10. - Divadlo Víla Srdíčková - 10:00 hodin - Kouzelná hruška - 45 Kč 

26. 10. - 27. 10. - Podzimní prázdniny 

23. 11. -  Malá technická univerzita - MŠ - 9:00 hodin 

  ZŠ - 10:10 hodin 

24. 11. - Vyšetření očí dětí v MŠ - 11:00 hodin 

27. 11. - Logopedická depistáž v MŠ 

28. 11. - Tonda obal - třídění odpadů 

 SRPŠ ve škole  od 15:00 hodin i ve školce od 16:00 hodin 

2. 12. - Rozsvícení obecního stromku od 17:00 hodin 

5. 12. - Mikuláš ve škole  a školce 

6. 12. - Exkurze na Veselý kopec od 8:00 hodin - vstupné 70 Kč + autobus 

19. 12. - Vánoční besídka ZŠ od 16:45 hodin (sraz 16:30 hod. OÚ ) 

 a MŠ od 16:00 hodin (sraz 15:50 hod. OÚ ) 

20. 12. - Vánoční výtvarný den v ZŠ 

21. 12. - Vánoční disko ve škole  

22. 12. - Rozdávání vánočních dárků ve škole  

23. 12. - Zahájení vánočních prázdnin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

2018 

 
2. 1. - Zahájení provozu školky 

3. 1. - Nástup do školy po vánočních prázdninách 

6. 1. - Tříkrálová sbírka - 9:00 hodin - u Zavadilů 

9. 1. - Setkání rodičů s logopedkou v MŠ - od 16:00 hodin 

29. 1. - Mimořádné SRPŠ ke změnám od 1. 2.  

31. 1. - Rozdání pololetního vysvědčení 

            Zahájení plaveckého výcviku 

2. 2. - Pololetní prázdniny 

8. 2. - Karneval ve škole a školce 

9. 2. - Divadlo Víla Srdíčková - 10:20 hodin 

          Bubáci na hradě Strachově - 45 Kč 

12. 2. - zahájení lyžařského výcviku 

15. 2. - Malá technická univerzita   

            MŠ - 9:00 hodin - 50 Kč 

            ZŠ - 10:10 hodin - 75 Kč 

19. 2. - Lyžařský výcvik 

20. 2. - Pořad v knihovně - Adolf Dudek  

            Cestování od 11:15 hodin - 60 Kč + 50 Kč autobus 

26. 2 - 4. 3. - Jarní prázdniny 

5. 3. - Lyžařský výcvik 

10. 3. - Obecní karneval - 14:00 hodin U Slámů 

12. 3. - Lyžařský výcvik 

15. 3. - Ukázka dravců a sov - MŠ a ZŠ - 50 Kč - 10:30 hodin 

16. 3. - Planeta 3000 - Barma 

            KD Ostrov 8:15 hodin - 70 Kč + 50 Kč autobus 

19. 3. - Ukončení lyžařského výcviku  

22. 3. -  Velikonoční tvoření v MŠ od 16:00 hodin 

27. 3. - Velikonoční výtvarný den ZŠ 

28. 3. - Hody, hody doprovody - workshop 

29. 3. - 30. 3. - Velikonoční prázdniny 

6. 4. - Malá technická univerzita  

          MŠ - 9:00 hodin - 50 Kč 

          ZŠ - 10:10 hodin - 75 Kč 

10. 4. - Úklid školní zahrady 

11. 4. - Konec plaveckého výcviku 

13. 4. - Čistá Vysočina 

20. 4. - Zápis do ZŠ - 8:00 - 15:00 hodin 



 

27. 4. - Sběr papíru 

            v družině pálení čarodějnice u koupaliště 

30. 4. - Pálení čarodějnic s hasiči a žďárským vlkem 

1. 5. - Státní svátek 

3. 5. - Zápis do MŠ od 8:00 - 15:00 hodin 

8. 5. - Státní svátek 

11. 5. - Exkurze do záchranné stanice Pavlov 

            ZŠ a MŠ - od  8:00 hodin - vstupné 60 Kč + autobus 

23. 5. - Divadlo Víla Srdíčková - 10:00 hodin 

            Víla Kopretinka - 50 Kč  

            Schůzka rodičů MŠ 16:00 hodin 

24. 5. - SRPŠ od 15:30 hodin 

29. 5. -  Ukázky policie ČR - H. Brod, 9:00 hod. autobus 

             ZŠ a předškoláci  

31. 5. - Malá technická univerzita  

            MŠ - 9:00 hodin - 50 Kč 

            ZŠ - 10:10 hodin - 75 Kč  

1. 6. - Dětský den MŠ a ZŠ 

          soutěže, opékání špekáčků na školní zahradě 

5. 6. - Dopravní hřiště Havlíčkův Brod - 8:15 hodin 

          Velké čtení s hasiči v MŠ - 9:00 hodin 

8. 6. - Školní fotografování od 9:00 hodin 

12. 6. - Rozloučení s předškoláky o:d 15:00 hodin 

14. 6. - Schůzka rodičů nově přijatých dětí do MŠ - od 15:00 hodin 

15. 6. - Školní výlet ZŠ 7:00 -18:00 hodin - 450 Kč 

21. 6. - Pochoďák ZŠ  

29. 6. - Rozdání závěrečného vysvědčení  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

Na škole proběhla inspekce ČŠI naposledy 23. a 27. listopadu 2017. 

Předmět inspekční činnosti: 

Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona pro účely získávání a analýzy 

informací o vzdělávání dětí, žáků, o činnosti školy, sledování a hodnocení efektivnosti 

vzdělávací soustavy. 

 

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou 

a mateřskou školou podle § 174 odst. 2 písm. a), b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle 

příslušných školních vzdělávacích programů; zjišťování a hodnocení naplnění školních 

vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími 

programy podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. 

 

Závěry, celkové hodnocení školy: 

Činnost školy se uskutečňuje v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských 

zařízení. Poskytování vzdělávání probíhá v souladu s příslušnými vzdělávacími programy, 

pro odstranění nedostatků byla stanovena lhůta. 

Porušení předpisů paní ředitelkou bylo postupně odstraněno. 

Česká školní inspekce hodnotí kvalitu vzdělávání dětí a žáků jako standardní. 

 

 

  



 
11. Zapojení školy do ESIF 

 

Škola se ve školním roce 2017/2018 zapojila do programu ESIF zpracovaným projektem 

„Škola s úsměvem“. V rámci tohoto projektu se učitelé zúčastnili několika školení na inkluzi, 

čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost jak v ZŠ, tak i v MŠ. 

Ve škole probíhaly a i kroužky podporované z ESIF. Jednalo se o kroužek čtenářské 

gramotnosti a o kroužek logiky a deskových her. 

Škola hospodaří s částkou 495 620,- Kč. 

Program bude pokračovat i ve školním roce 2018/2019. 

 

12. Celoživotní vzdělávání 

 

Programů celoživotního vzdělávání, většinou NIDV Jihlava, se zúčastňovala hlavně paní 

ředitelka Mgr. Květoslava Kubátová. 

Ostatní pedagogové se zúčastňovali programů vzdělávání v rámci ESIF. 

 

13. Spolupráce s ostatními partnery 

 

V tomto školním roce jsme spolupracovali hlavně se sdružením místních hasičů, fotbalistů 

a především s obcí Veselý Žďár. 

Odborová organizace při ZŠ a MŠ nepůsobí. 
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1. Charakteristika školy 

 
Mateřská škola ve Veselém Žďáře je jednotřídní a je umístěna ve stejné budově jako základní 

škola. Na budovu bezprostředně navazuje velká zahrada s hřištěm, pískovištěm 

a skluzavkami. K pohybovému vyžití slouží i tělocvična v budově školy. V tomto roce 

navštěvovalo mateřskou školu 24 dětí ve věku od 3 do 6-ti let. 

 

2. Materiálně technické zajištění 
 

Prostorové uspořádání třídy umožňuje realizaci řízených a spontánních aktivit dětí. Vybavení 

hračkami a jiným materiálem je na dobré úrovni, průběžně je obnovováno a doplňováno. Při 

jízdě na koloběžkách jsou děti vedeny k používání cyklistických helem a dalších 

bezpečnostních prvků. Na školní zahradě využíváme moderní dětské hřiště, z kterého mají 

děti velkou radost. Zavedení čištění zubů se osvědčilo a pokračujeme v něm.  

 

3. Výchovně vzdělávací práce 

 

Koncepce práce s dětmi v tomto školním roce byla vedena třídní vzdělávacím plánem: 

„Moudrá sova všechno ví, mateřáčkům poradí.“ Obsah práce s dětmi byl denně 

zaznamenáván do přehledu výchovné práce. Rodiče měli možnost sledovat činnost dětí 

na rozpisu týdenních plánů v prostorách šatny. Zde byly vystavovány výtvarné práce 

a fotografie z činnosti v MŠ. Ve výchovné práci byla posílena zejména hudební výchova 

a zpěv s hudebním nástrojem. Činnosti byly celý rok voleny tak, aby vyhovovaly všem 

věkovým kategoriím dětí v mateřské škole. Pro vzdělávání dětí v posledním roce před 

nástupem do školy jsme používali nové pracovní sešity pro předškoláky. 

Naše školka se zapojila aktivně do programu Celé Česko čte dětem. 

V každém integrovaném bloku jsme uspořádali jedno čtení. Podzimní čtení s maminkami, 

Vánoční čtení s páťačkami, Zimní čtení s rodiči, Jarní čtení se školáky a 5. 6. 2018 Velké 

čtení s hasiči. Témata pohádek byla věnována přírodě a změnám počasí během roku. Hasiči 

četli pohádky k tématu proměny krajiny a živly. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Mimoškolní a nadstandardní aktivity 
 

Po celý rok jsme se snažili využít možností obohatit dětem pobyt v mateřské škole různými 

akcemi a mimoškolními aktivitami. 

11. 9. 2017 Divadlo Víla srdíčková- Vodník Rybička 

14. 9. 2017 Vánoční fotografování 

22. 9. 2017 Program Chaloupky- chov zvířat- s předškoláky 

29. 9. 2017 Návštěva žďárské kapličky 

14. 10. 2017 Vítání občánků na obci 

16. 10. 2017 Malá technická univerzita –Stavitel města 

25. 10. 2017 Divadlo Víla srdíčková- Kouzelná hruška 

23. 11. 2017 Malá technická univerzita – Malý architekt 

24. 11. 2017 Vyšetření očí dětí v MŠ 

27. 11. 2017 Logopedická depistáž v MŠ 

27. 11. 2017 ČŠI v MŠ (23. 11. - 27. 11. 2018) 

28. 11. 2017 Tonda obal- třídění odpadů 

2. 12. 2017 Zpívání u obecního vánočního stromku 

5. 12. 2017 Mikulášská nadílka v MŠ 

6. 12. 2017 Výlet na Vánoční Veselý kopec 

19. 12. 2017 Vánoční besídka pro rodiče 

22. 12. 2017 Vánoční rozbalování dárků pod stromečkem v MŠ 

9. 1. 2018 Setkání rodičů s logopedkou Mgr. Kateřinou Klementovou 

29. 1. 2018 Mimořádná SRPŠ ke změnám k 1. 2. 2018 

31. 1. 2018 Zahájení plaveckého výcviku  

8. 2. 2018 Karneval v MŠ 

9. 2. 2018 Divadlo Víla srdíčková- Bubáci na hradě Strachově 

12. 2. 2018 Zahájení lyžařského výcviku se Zajdou 

15. 2. 2018 Malá technická univerzita – Malý inženýr 

20. 2. 2018 Pořad v knihovně s Adolfem Dudkem 

15. 3. 2018 Ukázka dravců a sov na zahradě MŠ p. Škaloud 

22. 3. 2018 Výtvarná velikonoční dílnička s rodiči v MŠ 

6. 4. 2018 Malá technická univerzita – Stavitel věží 

10. 4. 2018 Úklid školní zahrady 

13. 4. 2018 Čistá Vysočina - s předškoláky 

3. 5. 2018 Zápis do MŠ 

11. 5. 2018 Školní výlet do záchranné stanice Pavlov 

23. 5. 2018 Divadlo Víla srdíčková - Víla Kopretinka 

23. 5. 2018 Schůzka rodičů MŠ 

29. 5. 2018 Ukázky policie ČR v Havlíčkově Brodě- předškoláci 

31. 5. 2018 Malá technická univerzita – Malý zpracovatel odpadů 

1. 6. 2018 Dětský den na zahradě MŠ – soutěže, opékání špekáčků, rodiče. 

5. 6. 2018 Velké čtení- Celé Česko čte dětem- čtení s hasiči 

8. 6. 2018 Fotografování na konec školního roku 

12. 6. 2018 Slavnostní pasování na školáčky- Divadlo Úsměv 

14. 6. 2018 Schůzka rodičů nově přijatých dětí do MŠ 

15. 6. 2018 Výlet do ZOO Dvůr Králové- předškoláci 

 

Po celý rok byla MŠ zapojena do programu „Školní mléko“. 

Děti třídily odpad a sbíraly hliník. 



5. Údaje o pracovnících 
 

V mateřské škole pracovaly: 

Jana Slavíková, DiS. – učitelka – 11 let praxe 

Mgr. Blanka Kučerová – vedoucí učitelka. 

 

V průběhu roku využívaly obě pedagogické pracovnice dostupné literatury k dalšímu 

sebevzdělávání. Zajistili jsme praxi pro studentku Jessicu Batbajarovou. Během prázdnin 

učitelky připravovaly nový školní vzdělávací plán v souladu s rámcovým vzdělávacím 

programem pro předškolní vzdělávání. Domluvily se na kvalitnější evaluaci v rámci programu 

i individuální evaluaci dětí. Hlavními tématy, kterými se bude ubírat vzdělávání dětí v MŠ, 

jsou: Výchova ke zdraví a environmentální výchova. 

 

6. Údaje o zápisu do MŠ 
 

Zápis nových dětí proběhl 3. 5. 2018. V září 2018 do MŠ nastoupí 21 dětí a další 2 děti jsou 

přijaty k 1. lednu a k 1. únoru 2019. V měsíci červnu proběhla informativní schůzka s rodiči 

nově nastupujících dětí do MŠ. 

 

7. Údaje o inspekci 
 

V listopadu 2017 navštívila MŠ Česká školní inspekce. 

 V protokolu o kontrole konstatovala, že Školní vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání je v souladu s RVP PV.  

 Školní řád MŠ neobsahoval všechny náležitosti stanovené právním předpisem. Školní 

řád byl upraven a vyvěšen na webu školy a v šatně MŠ. 

 Nebylo zajištěno překrývání učitelek v MŠ a tím ředitelka školy nezajistila 

poskytování vzdělávání v MŠ v souladu se školským zákonem a RVP PV. Na tento 

nevyhovující stav byla pí. ředitelka upozorňována vedoucí učitelkou MŠ několik let. 

Učitelkám byly narovnány úvazky od 1. 2. 2018. 

 Inspekce zjistila, že chybí nabídka činností pro děti s nižší potřebou spánku. 

Učitelky tuto nabídku dětem již zajišťují. 

 Znalosti, schopnosti a dovednosti dětí byly při inspekční činnosti na očekávané 

úrovni.  

        Ve Veselém Žďáře dne 6. 11. 2018                                                                   

        Ved. učitelka Mgr. Blanka Kučerová 


