Výroční zpráva 2020
A/ Výroční zpráva o činnosti mateřské školy
1. Charakteristika školy
➢ Mateřská škola Ondřejov, K Výstavišti 426, 25165 Ondřejov
➢ Pražská 59, Ondřejov, 25165 Ondřejov
➢ provozovatel: Obec Ondřejov, statutární zástupce: Bc. Romana Brilová
➢ provoz školy: 6.30 – 16.30
➢ počet tříd: 4, počty dětí ve třídách: 93
➢ počet pedagogických zaměstnanců: 8
➢ počet asistentů pedagoga: 2
➢ provozních zaměstnanců: 5
2. Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku
➢ počty dětí dle jednotlivých tříd: Kuřátka: 25; Včelky: 25; Ještěrky: 19; Vážky:
24
➢ děti s odkladem školní docházky: 3
➢ počty integrovaných dětí: 3
➢ péče speciálních pedagogů: 0
➢ změny v počtu zapsaných dětí: 0
➢ přestupy: 2
➢ dodatečné přihlášky: 0
➢ přijetí: 21
➢ přijímacího řízení do MŠ: 36
➢ výsledky v zařazování dětí do ZŠ: 19
➢ počty dětí odcházejících do ZŠ a do kterých: 19; Základní škola bratří Fričů
Ondřejov
➢ počty dětí s navrženým OŠD na další školní rok: 7
➢ důvod OŠD: celková nezralost
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➢ úrazovost dětí: 50; z toho 1x hlášení na ČŠI
3. Výchovně vzdělávací proces
➢ koncepce školy: založená z analýzy kladných stránek, rizik, příležitostí a
záporných stránek.
➢ plnění cílů práce školy: cíle jsou plněny, spolupráce s místními institucemi je
na úrovni, kterou umožňuje pandemická situace v republice a nouzový stav,
děti jsou v rámci možností začleňovány do místního dění v obci (Toulky sv.
Lucie, interní zpívání v kostele bez účasti veřejnosti, děti rozvíjíme ve
sportech, v kultuře, v tradicích, vedeme je k samostatnosti a kritickému
myšlení.
➢ výchovně vzdělávací práce: probíhá podle ŠVP PV s názvem Nasedáme,
držte se!
➢ ŠVP PV uložen v InSPIS na ČŠI portále.
➢ Podmínky: děti mají prostor k vlastní kreativitě, tráví hodně času v přírodě.
➢ Podmínky K Výstavišti 426: Interaktivní tabule pro použití dětí; velké prostory;
výhoda možnost pohybu, krásná zahrada, nákup nových cvičebních pomůcek,
žíněnky, lavičky.
➢ Podmínky Pražská 59: menší prostory, krásná zahrada, proběhla renovace
herních prvků herních prvků – loď (altán). Zasazen strom.
➢ Úspěchy: slavnostně uveden projekt Vesmír očima dětí. Vernisáž v knihovně
AÚ AV ČR
➢ Problémy: chování dívky, použití postupu podle krizového intervenčního
plánu, tripartita.
➢ údaje

a

hodnocení

nadstandardních

aktivit

školy

(kroužky

a

počty

docházejících dětí, akce pro rodiče a děti, kultura v MŠ, výlety, ŠVP, plavecké
kurzy a jiné sportovní a společenské akce): Rudolfinum, Toulcův dvůr, Divadlo
Gong, Čarodějnický rej, Masopust, Vánoční besídka-pouze interní bez účasti
veřejnosti, plavecký výcvik-pro předškolní děti.
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➢ výsledky kontrolní a hospitační činnosti ředitelky školy: hospitace standardně
proběhly 2 x do roka u každé zaměstnankyně. Byly sledovány děti a jejich
zapojení do činností, pedagogický proces, vystupování paní učitelky. Ve
většině případů byly učitelky hodnoceny kladně. Podpora učitelek v rámci
DVPP.
➢ spolupráce s rodiči byla na partnerské úrovni vzhledem k nouzovému stavu
byla spolupráce omezená. Ale přesto probíhá formou ICT komunikace,
případně

konzultace

za

použití

ochranných

pomůcek

a

pouze

v nevyhnutelných případech.
➢ spolupráce s odborníky (PPP, lékaři): se všemi odborníky spolupracujeme.
Nejvíce s PPP v Říčanech a s paní Ivetou Míkovou, psycholožkou.
➢ spolupráce s odbory: Odbory zatím nemáme.
➢ spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi (ZŠ, MŠ v okolí.): kvalitní
spolupráce s Mateřskou školou Slunečnice Maršovice, Mateřskou školou
Slunečnice Všestary, Mateřskou školou Zvánovice, Struhařov.
4. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí
➢ v příloze uvést kopii inspekční zprávy a protokolu, též kopie ostatních kontrol:
žádné kontroly u nás neproběhly.
5. Údaje o pracovnících MŠ
➢ jejich kvalifikace: Bc.1x; střední vzdělání s maturitou nepedagogické-3x,
střední vzdělání s maturitou pedagogické-5x
➢ studium: střední pedagogická škola – 2x; FF UK – 1xNMgr. Obor Pedagogika
➢ personální změny: 0
➢ zástupy: 1 kvalifikovaná pracovnice
➢ absence pracovníků: vysoká, překážky na straně zaměstnavatele, OČR
z důvodů on-line výuky v ZŠ, pracovní neschopnost ve vysoké míře z důvodů
nákazy Covid-19
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➢ nemocnost: vysoká
➢ dlouhodobé zástupy: 5 týdnů: za OČR
➢ externí pracovníci: 1
➢ přehled aktivit všech pracovníků školy – samostudium
➢ nácvik besídek: Vánoční besídka, Zpívání v kostele, Den matek, Rozloučení s
předškoláky.
➢ organizace akcí pro děti: 0
➢ pro rodiče: 0 (Nouzový stav)
➢ pro rodiče a děti: Rozloučení s předškoláky
➢ pro obec: Toulky sv. Lucie.
➢ sportovní a kulturní akce: 0 (nouzový stav)
➢ zajištění exkurzí: 0 (nouzový stav)
➢ podíl na vybavení školy: žíněnky, lavičky
➢ reprezentace školy: web, časopis Ozvěny, články v časopise Řízení škol,
Poradce ředitelky mateřských škol.
➢ ostatní aktivity: Besedy s hasiči, Besedy s myslivkyněmi.
➢ jako účast na soutěžích: 0
6. Oblast materiálního vybavení a oprav – spolupráce s obcí
➢ co bylo opraveno: zahrada panem Martinem Novotným, natření obložení
budovy, altánu
➢ uděláno: instalace zabezpečovací kamery v budově K Výstavišti 426
➢ a kým: část Jan Šafra (montování zavíračů dveří; pan Vondráček instalace
kamer
➢ co bylo zakoupeno a v jaké výši: nákup laviček 13.231,- a žíněnek 19.352,➢ zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance: nákup 4 křesel na třídu
z fondu FKSP v ceně: 22 176,88,- Kč
➢ jaké jsou další závady: drobné, umývárny, WC.
➢ zda je obec řeší: ano, zaplatili natírání budovy a altánu
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➢ Sponzorství – celkem 0
7. Závěry pro práci v příštím školním roce
Zajistit materiální podmínky v oblasti rekonstrukce zabezpečovacího zařízení,
podpořit učitele v oblasti pedagogického rozvoje, v oblasti DVPP a v sebepřijetí.
Podporovat kritické myšlení u dětí, rozvíjet v oblastech, ve kterých jsou děti výborné
a vyrovnávat v mezích možností dětí jejich stránky, které jsou ještě v rozvojové fázi.
Spolupracovat na co nejlepší úrovni, kterou dovolí nouzový stav. Udržet místo
pedagogické pracovnice, která je kvalifikovaná, protože v tuto chvíli je jen na záskok.
Udržovat klima školy na výborné úrovni, vycházet ze zpětné vazby, kterou na podzim
pracovníci vypracovali pro projekt SRP. Podporovat děti a rodiny v těžkých chvílích,
které nouzový stav přináší. Zajištění interaktivních programů od Korálků. Zajištění
šatny pro zaměstnance a nákup katedry a 4 židlí. Pokračovat ve spolupráci s NPI
v projektu SRP a v pilotáži Benchlearningu. Pokračovat ve vytváření pozitivního
klimatu mezi pedagogy a zajistit jejich maximální pohodlí a klid na práci s dětmi,
podpořit je v oblastech, kde mají rozvojový potenciál. Podporovat začínající učitele
podle jejich vlastních potřeb.
B/ Výroční zpráva o hospodaření školy
A/ příjmy
1.

celkové příjmy 8 350 067,17 Kč
z toho

2.

poplatky od rodičů 402 870,- Kč

3.

příjmy z hospodářské činnosti 0,- Kč

4.

ostatní příjmy 7 947 197,17 Kč

B/ výdaje
1.

investiční výdaje celkem 0,- Kč
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2.

neinvestiční výdaje celkem 8 290 775,72 Kč
z toho
náklady na platy pracovníků školy 5 197 763,- Kč
ostatní osobní náklady 20 819,- Kč
zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 1 716 938,- Kč
výdaje na pomůcky 43 719,- Kč
provozní náklady 1 311 536,72 Kč

C/ informace o výsledcích kontrol hospodaření
➢ kontrola proběhla zřizovatele: 1x v březnu 2020; byla to zároveň kontrola
finančního výboru.

Výroční zprávu školy projednala ředitelka mateřské školy na poradě dne 24.2.2021
s pracovníky školy. Předkládám zřizovateli.

Digitálně
podepsal Romana
Brilová
Datum:
2021.02.16
07:40:07 +01'00'

V Ondřejově dne:24.2.2021

Bc. Romana Brilová
ředitelka mateřské školy
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