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1.Základní údaje o mateřské škole 

 

 

Název školy: Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková 

organizace 

Sídlo školy: Nerudova 915,  357 35 Chodov  

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 60610204 

IZO: 107546159 

Identifikátor právnické 

osoby: 

 

600072771 

 

Zřizovatel: Město Chodov 

Ředitelka školy: Ivana Šestáková 

Statutární zástupkyně 

ředitelky školy: 

 

Olga Křivová 

Zástupkyně ředitelky školy 

pro OP: 

Olga Křivová, Jana Enan, Marcela Davídková, Jiřina 

Dvořáková 

Součásti školy: školní jídelna 

Místa poskytovaného 

vzdělávání: 

MŠ Nerudova 915, MŠ Školní 737, MŠ U Koupaliště 811, MŠ 

Zahradní 729  

Provozní doba: 6.00 – 16.00 hodin 

Telefon: 352352480, mobil: 773052498 

E-mail: materskaskola@mestochodov.cz 

Internetové stránky: www.mschodov.estranky.cz 

Hospodářští pracovníci: vedoucí ŠJ Irena Psotová,                                                                            

zástupkyně vedoucí ŠJ Kateřina Arvensisová 

 

 

 

http://www.mschodov.estranky.cz/
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2. Charakteristika Mateřské školy Chodov, okres Sokolov, příspěvkové 

organizace, údaje o pracovnících MŠ 

 

2.1  Charakteristika MŠ Chodov 

 
Od 1.12. 2004 jsou mateřské školy v Chodově sloučeny pod jeden právní subjekt se čtyřmi 

místy poskytovaného vzdělávání - a to  MŠ Nerudova 915, Školní 737, Zahradní 729                 

a U Koupaliště 811.  

1.1.2013 byl název organizace změněn na „Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, 

příspěvková organizace“. 
 

Celková kapacita mateřské školy je stanovena výjimkou ze dne 18.7.2006 na 427 dětí. 

Ve čtyřech zařízeních je celkem 16 běžných tříd. 

 

Kapacita jednotlivých pracovišť MŠ Chodov dle výše zmíněné výjimky je: 

 

MŠ Nerudova………...106 dětí……..4 třídy MŠ Zahradní 729……....137 dětí…....5 tříd  

MŠ Školní 737…….…106 dětí……..4 třídy MŠ U Koupaliště 811 ..…78 dětí……3 třídy 

 

Jde o typ mateřské školy s celodenním provozem, provozní doba je stanovena  od 6:00 

do 16:00 hodin. 

Každé pracoviště Mateřské školy Chodov má svou oplocenou zahradu vybavenou pískovišti 

a dětskými herními prvky.  

Každé pracoviště MŠ Chodov má rovněž školní jídelnu. Kapacita všech čtyř školních jídelen 

je celkem 532 strávníků.  

Každé pracoviště MŠ Chodov pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVP PV) vycházejícího z Rámcového vzdělávacího 

programu pro MŠ, který vydalo Ministerstvo školství v souladu se Školským zákonem 

č. 561/2004 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Názvy jednotlivých ŠVP PV:       

  

 

MŠ Nerudova 915 

 

POJĎ SI SE MNOU HRÁT A POZNÁVAT 

SVĚT 

 

MŠ Školní 737 

 

POJĎ SI SE MNOU HRÁT A POZNÁVAT 

SVĚT 

 

MŠ Zahradní 729 

 

MATEŘINKA U ZAHRÁDEK 

 

MŠ U Koupaliště 811 

 

OBJEVUJEME SVĚT, KOUZELNÝ SVĚT 

POHÁDEK A KAMARÁDŮ 
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2.2 Demografický vývoj 
 

Na školní rok 2018/2019 bylo k 1.9.2018 v MŠ Chodov, okres Sokolov, příspěvková 

organizace ve čtyřech místech poskytovaného vzdělávání zapsáno v 16-ti běžných třídách  

celkem 396 dětí předškolního věku. 

 

Naplněnost jednotlivých pracovišť ve školním roce 2018/2019: 

 

 
*OŠD – odklad školní docházky                                ***PO – podpůrná opatření 

**SVP – speciální vzdělávací potřeby                      ****OMJ – odlišný mateřský jazyk                             

 

pracoviště 

zapsaných 

dětí 

k  

1.9.2018 

naplněnost 

jednotlivých 

tříd 

z toho 

dívek 

z toho  

dětí 

s OŠD

* 

z toho 

dětí se 

SVP 

** 

z toho 

dětí 

s OMJ 

**** 

z toho 

dětí z 

cizích 

obcí 

počet 

dětí 

k 30.6. 

2019 

 

 

 

MŠ Nerudova 915 

 

 

 

96 

Medvíďata 22 

dětí 

 

 

 

48 

 

 

 

4 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

11 

 

Sluníčka 

25 dětí 

 

100 

Berušky 

25 dětí 

 

Včelky 

24 dětí 

 

 

 

 

MŠ Školní 737 

 

 

 

103 

Kuřátka 
25 dětí 

 

 

 

53 

 

 

 

3 

 

 

 

1 
PO***3

.st. 

 

 

 

5 

 

 

 

 

7 

 

 

Koťátka 

26 dětí 

 

103 

Sluníčka 

24 dětí 

 

U Krtečka 28 

dětí 

 

 

 

 

 

MŠ Zahradní 729 

 

 

 

 

130 

Ptáčci 

28 dětí 

 

 

 

 

59 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 
PO***3

.st 

PO***3

.st 

PO***4

.st 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

11 

 

Berušky 

27 dětí 

 

Sluníčka 

25 dětí 

130 

Mravenci 

24 dětí 

 

Kuřátka 

26 dětí 

 

 

 

MŠ U Koupaliště 

811 

 

 

67 

Berušky 

20 

 

 

33 

 

 

1 

 

 

1 
PO***4

.st 

 

 

1 

 

 

5 

 

Sluníčka 

20 

70 

Pohádka 

27 

 

 

CELKEM 

 

396 

  

193 

 

11 

 

6 

 

15 

 

34 

 

 403 
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 I když se během roku počet dětí na jednotlivých třídách a pracovištích měnil (hlavně 

z důvodu migrace rodičů), celkový počet umístěných dětí k  30.6.2019 byl 394dětí. 
 

 

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky (OŠD) ve školním roce 2018/2019: 
 

 

pracoviště 

počet 

předškoláků 

i s OŠD 

odklad 

školní 

docházky 

(OŠD) 

 

počet 

zapsaných 

dětí 

počet dětí 

s  

nepravidel

nou 

docházkou 

počet 

odcházejících 

dětí do ZŠ 

k 1.9.2019 

k 

 1.9. 

2018 

k  

1.9. 

2019 

k 

1.9. 

2018 

k 

1.9. 

2019 

k 

1.9. 

2018 

k 

1.9. 

2019 

do  

třídy ZŠ 

do 

přípravné 

třídy 

MŠ  

Nerudova 

 915 

 

30 

 

33 

 

4 

 

7 

 

96 

 

100 

 

0 

 

22 

 

2 

MŠ  

Školní  

737 

 

41 

 

28 

 

3 

 

6 

 

103 

 

99 

 

0 

 

31 

 

5 

MŠ  

Zahradní 

 729 

 

43 

 

43 

 

3 

 

5 

 

130 

 

119 

 

0 

 

38 

  

 5 

MŠ  

U Koupaliště  

811 

 

31 

 

29 

 

1 

 

5 

 

67 

 

70 

 

0 

 

24 

 

1 

 

CELKEM 

 

145 

 

133 

 

11 

 

23 

 

396 

 

388 

 

0 

 

115 

 

13 

 
Výsledky zápisu: 

 

 

pracoviště 

přijatých na školní 

rok 

2018/2019 

přijatých na školní 

rok 

2019/2020 

věk 

přijatých 

dětí 

 

nepřijatých 

 

MŠ Nerudova 915 

 

26 

 

26 

 

2,5 – 6 let 

 

0 

 

MŠ Školní 737 

 

28 

 

32 

 

2,5 – 6 let 

 

0 

 

MŠ Zahradní 729 

 

36 

 

32 

 

2,5 – 7 let 

 

0 

 

MŠ U Koupaliště 811 

 

28 

 

33 

 

2,5 – 6 let 

 

0 

 

CELKEM 

 

118 

 

123 

  

0 

 

Zápis dětí do Mateřské školy Chodov na školní rok 2019/2020 proběhl v termínu 6. 5. – 7. 5. 

2019. 
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2.3 Údaje o pracovnících MŠ Chodov: 

 

Počet všech pedagogických a nepedagogických pracovníků ke 30.6.2019:  
 

Celkem bylo ve školním roce 2018/2019 zaměstnáno celkem 66 zaměstnanců.  

 

Pracovníci v MŠ 

 

fyzické osoby 

k 30.6.2019 

přepočtené úvazky 

k 30.6.2019 

Učitelka MŠ 

 

33 32,75 

Asistentka pedagoga 

 

3 1,75 

Provozní pracovník  9 + 2* 

 

9,0 

Správce areálů 1 1,0 

Školní jídelna 

 

12 10,69 

Projekt Člověk v tísni  „K.O.Z.A.“: 

školní asistent  

pracovník komunikační platformy 

 

3 

2** 

 

3 

  0,4** 

Projekt „Vzděláváme se pro budoucnost“ 

(Šablony II): 

speciální pedagog 

školní asistent 

 

 

1 

1 

  

 

 0,5 

1,0 

Administrativní pracovník – asistentka    1 

 

1,0 

CELKEM : 64 + 2* + 2** 61,09 

*úvazek v MŠ a zároveň ve ŠJ 

**učitelka MŠ a zároveň pracovník komunikační platformy   

 

 

Rozdělení podle profesního zaměření: 

 

Pedagogičtí pracovníci:  33 učitelek MŠ (s celkovým úvazkem 32,75) 

                                           3 asistentky pedagoga (s celkovým úvazkem 1,75)   

                                           1 speciální pedagog (s úvazkem 0,5) 

 

Nepedagogičtí pracovníci: 4 školní asistentky (s celkovým úvazkem 4,0) 

                                          12 provozních pracovníků (s celkovým úvazkem 10,0) 

  

Zaměstnanci školní jídelny: celkem 12 osob (s celkovým úvazkem 10,69) z toho:  

                                              1 vedoucí ŠJ,  

                                              1 zástupkyně vedoucí ŠJ,  

                                              4 kuchařky,  

                                              6 pomocnic obchodního provozu  

 

Administrativní pracovníci: 1 asistentka, sekretářka (úvazek 1,0) 
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Personální změny v průběhu školního roku 2018/2019: 

 

 1 pracovnice v průběhu roku nastoupila na mateřskou a rodičovskou dovolenou. 

 2 pracovnice byly v dlouhodobé pracovní neschopnosti (leden – červen 2019). 

 rozvázání pracovního poměru -  1 učitelka MŠ,  

                                                     1 pracovnice obchodního provozu,  

                                                     1 zástupkyně vedoucí školní jídelny,  

                                                     1 kuchařka. 

 odchod do starobního důchodu k 30.6.2019 – 2 učitelky MŠ 

 nové pracovní poměry -  5 učitelek MŠ,  

                                        1 pracovnice obchodního provozu,  

                                        3 asistentky pedagoga,  

                                        1 zástupce vedoucí ŠJ  

 nově zřízená pracovní pozice - asistentka ředitelky. 

 

 

  

Pracovníci financovaní z projektů z OP VVV (projekty podrobněji viz str. ): 

 

Díky zapojení mateřské školy do projektů byla zřízeny a financovány nové pracovní pozice. 

 

1) Projekt společnosti Člověk v tísní – „K.O.Z.A.“                                                                                           

(realizace od 1.9.2016 do 31.8.2019) 

Personální podpora - nepedagogičtí pracovníci:  

                                   3 školní asistentky  (úvazek 3,0),  

                                               2 pracovnice komunikační platformy (úvazek celkem 0,4).  

 

2) Projekt V 22 s názvem „Vzděláváme se pro budoucnost“ tzv. „Šablony II“                                                                                      

(realizace od 1.9.2018 do 31.8.2020) 

Personální podpora: 

                                         1 školní speciální pedagog s úvazkem 0,5, 

                                         1 školní asistent s úvazkem 1,0. 

 

 

 

Věková struktura všech pedagogických pracovnic k  30.6.2019:  

 

věk 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 a více 

počet 10 13 8 5 

 

 

 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovnic v % 

 

Ve školním roce 2018/2019 byla odborná kvalifikace pedagogických pracovnic .............97%. 

 

Od 1.10.2018 byla přijata 1 učitelka MŠ do pracovního poměru na dobu nezbytně nutnou. 

Tato zaměstnankyně si potřebnou kvalifikaci dokončuje 2-letým nástavbovým studiem 

na SPgŠ Futurum v Praze. 
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Věková struktura nepedagogických pracovnic k  30.6.2019:  

 

věk 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 a více 

počet 2 13 11 1 

 

 

2.4  Školní jídelna 

 
Každé pracoviště MŠ má svou vlastní kuchyni a jídelnu. 

Všechny kuchyně  jsou uzpůsobeny hygienickým požadavkům.  

Při stravování věnujeme pozornost zásadám správné životosprávy a zdravé výživy.  

Dětem je připravována kvalitní a vyvážená strava po celý den, která je specifická pro děti 

předškolního věku.  

Na všech třídách je dodržován pitný režim. Dětem jsou během dne nabízeny neslazené 

nápoje, ovocné čaje, ovocné šťávy.  

Rodičům dětí s dietou či odlišným způsobem stravování ze zdravotních důvodů nabízíme 

dohodu o individuálním stravování.  

Zbytky jídel ze ŠJ jsou odváženy firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Karlovy Vary  

k likvidaci.  

O prázdninách 2018 byla konvektomatem vybavena další školní kuchyně, tentokrát na MŠ 

Zahradní 729. Zároveň s instalací konvektomatu proběhla rekonstrukce této kuchyně 

i s přilehlými místnostmi (sklady, chodba, kancelář, škrabárna, šatna kuchařek,…) 

a malování. Do kuchyně byl zakoupen nový plynový sporák s elektrickou  troubou, byly 

pořízeny 2 nové kombinované lednice, nádoby do kovektomatu, nový nábytek do kuchyně 

a škrabka na brambory. Na této školce byly zrekonstruovány rovněž 2 přípravné kuchyňky 

u tříd. 

V MŠ U Koupaliště 811, kde byly při loňské kontrole KHSKV zjištěny závažné nedostatky 

v kuchyni a v přilehlých místnostech, probíhala v letošním roce nejrůznější měření a šetření 

za účelem vytvoření projektu na celkovou rekonstrukci hospodářského pavilonu. Z důvodu 

celkové finanční i projektové náročnosti, byl na schůzce se zřizovatelem a s vedoucí KHSKV  

domluven odklad termínu na odstranění nedostatků. V červnu 2019 byly zahájeny práce 

na projektu celkové rekonstrukce. 

Na MŠ Nerudova 915 byly pořízeny nové servírovací vozíky, termonádoby na přepravu jídel 

a nová mraznička.  

Od února 2019 jsme jednali s firmou VIS Plzeň (Veřejná informační služba) o zapůjčení 

licence a instalaci programu pro vybírání plateb v MŠ. V červnu byl program nainstalován 

a proběhlo proškolení vedoucí ŠJ k jeho použití. Od září 2019 plánujeme změnu způsobu 

platby stravného i úplaty s využitím služeb tohoto programu. Platby budou probíhat zálohově 

na aktuální měsíc a akceptována bude platba v hotovosti nebo inkasním příkazem. 

  

 

2.5 Bezpečnost dětí i zaměstnanců 
 

Důsledně je dbáno na preventivní opatření k předcházení úrazů dětí i zaměstnanců MŠ.  

Všichni zaměstnanci jsou v oblasti BOZP a PO řádně proškoleni při nástupu do pracovního 

poměru a poté jednou ročně při pravidelném periodickém školení. 

Všechny úrazy (pracovní i dětské) jsou evidovány v Knihách úrazů.  

O úrazech dětí jsou rodiče ihned informováni. 

V letošním školním roce nebyl evidován žádný pracovní ani školní úraz. 
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Pro větší bezpečnost v mateřských školách je na všech pracovištích Mateřské školy Chodov 

instalován zvonkový a čipový RFID systém, zajišťující bezpečnost při scházení a rozcházení 

dětí. Branky i brány v areálu Mateřské školy Chodov jsou zajišťovány proti samovolnému 

otevření či otevření dětmi. 

 

 

3. Oblast materiálně technického vybavení, opravy v MŠ, investice 

 
3.1 Materiálně technické zajištění školy 

 

Všechna pracoviště Mateřské školy Chodov mají dostatečné prostory tříd a uspořádání, které 

vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Vybavení hračkami 

a pomůckami je průběžně obnovováno a doplňováno.  

Letos jsme se více soustředili na nákup hraček a pomůcek pro věkovou skupinu 2+.  

Díky projektu „Malá technická univerzita“ získalo pracoviště MŠ Školní 737 stavebnice Lego, 

se kterými si děti moc rády hrají.  

Z financí na podpůrná opatření - výuka češtiny pro děti s OMJ jsme získali didaktický materiál, 

který by měl u dětí usnadnit a podpořit výuku češtiny.  

Pro efektivnější pedagogickou diagnostiku byly zakoupeny na všechna pracoviště sady 

pedagogických nástrojů „iSophi“ z PPP Step Kladno.  

Rovněž z projektu „Vzděláváme se pro budoucnost II“ z ESF byly během roku pořízeny 

pomůcky pro rozvoj polytechnické, matematické a předčtenářské gramotnosti. 

Nábytek na třídách je většinou zastaralý a nevyhovující současným potřebám dětí a bude potřeba 

ho postupně obměnit.  

Dále je potřeba se zaměřit na postupnou obměnu některých vnitřních rozvodů - teplo, odpady, 

elektřina + jističe.  

Také zabezpečovací zařízení bude potřeba v nejbližší budoucnosti modernizovat. 

Další oblastí, ve které bude potřeba v budoucnu více investovat je oblast ICT vybavení. 

Z důvodu zapojení organizace do různých projektů a aktivit je potřeba, aby na každé třídě byl 

funkční notebook či stolní počítač, tiskárna a kvalitní wifi připojení. Interaktivní tabule 

na většině pracovišť mají zastaralý software, jsou závadové.  

Dále do budoucna počítáme s celkovou rekonstrukcí školních zahrad MŠ Školní, MŠ Nerudova 

a MŠ U Koupaliště, které jsou ve špatném stavu (nevyhovující herní prvky, nedostatek těchto 

prvků, oplocení v havarijním stavu). Projekty na jejich obnovu byly vypracovány paní 

architektkou K. Greinerovou a předloženy zřizovateli. Kdy se přikročí k realizaci, zatím není 

známo. 

 

 

3.2 Pravidelná údržba a opravy ve školním roce 2018/2019 

 

MŠ Zahradní – oprava části střechy po zaslepení nevyužitého otvoru pro vzduchotechniku, 

výměna ulomeného kohoutu na teplovodu do 2. pavilonu, výměna potrubí na teplou 

a studenou vodu tamtéž, vyklizení šachty na potrubí, malování kanceláře zástupkyně vedoucí 

ŠJ a přilehlých místností, nákup nádob do konvektomatu, výroba a instalace šatnových 

skříněk na třídu Ptáčci a krytů topení do šatny a vestibulu na 3. pavilonu, nákup a položení 

nového koberce na třídu Berušky, přestěhování a instalace plynového sporáku s elektrickou 

troubou z MŠ Školní (lepší využití na tomto pracovišti). 

Drobné opravy zabezpečovacího, telekomunikačního a internetového zařízení. 

Instalace slaboproudých rozvodů na internet ve všech budovách pracoviště. 
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MŠ U Koupaliště – během roku probíhala měření a šetření za účelem zjištění statiky 

celého objektu (viz statický posudek) a sondy do podloží školy (viz posudek měření 

podlahových ploch). Na základě těchto měření bylo navrženo řešení stávající situace 

a v červnu 2019 bylo zadáno p. projektantu Dindákovi vypracování projektu celkové 

rekonstrukce hospodářského pavilonu. Během prázdnin 2018 byla na této MŠ odcizena nově 

instalovaná brána, z  toho důvodu jsme museli nechat vyrobit a nainstalovat jinou. 

O prázdninách 2019 proběhla sanace plísně ve spojovací chodbě a vymalování chodby 

protiplísňovým nátěrem, dále byl položen nový koberec na třídě Berušek a nové PVC v šatně 

u třídy Pohádka, v obou chodbičkách, ve vestibulu a na obou toaletách učitelek 

na 1. pavilonu. 

 

MŠ Školní – pořízení nového nábytku do kanceláře zástupkyně ředitelky pro toto 

pracoviště, práce na elektroinstalaci, přípojce vody a kanalizaci, které byly nutné pro zapojení 

a zprovoznění konvektomatu, instalace konvektomatu, nákup nádob a vybavení 

do konvektomatu, oprava části plotu, drobné opravy dveří, nákup 2 posilovačů pro přenos 

internetového signálu.  

 

 

MŠ Nerudova - výměna hlavní brány za elektrická posuvná vrata. Za finančního přispění 

zřizovatele byl opraven havarijní stav na teplovodním kanálu – přívod tepla i teplé a studené 

vody do MŠ. Byla zahájena rekonstrukce bývalého služebního bytu, který se nachází 

v hospodářské budově, na kanceláře ředitelství MŠ Chodov. Byla oslovena projekční 

kancelář, která vypracovala projekt. V první etapě proběhly vyklízecí a bourací práce, byl 

vypracován projekt na slabo i silnoproudé rozvody. Dále byly zrekonstruovány a nově 

vybaveny nábytkem a myčkami všechny 4 přípravné kuchyňky u tříd.   

 

Na podzimní a jarní údržbu školních zahrad byl najat pracovník, který zajistil těžší 

zahradnické práce – prořezávka stromů, odstranění suchých stromů, úprava keřů, zapletení 

vrbových zastínění a bludišť…. 

  

Během roku probíhaly na všech pracovištích školy běžné opravy zařízení i vybavení (hlavně 

vodoinstalatérské opravy, opravy praček, mandlů, elektro opravy (zásuvky, jističe), opravy 

výtahů, dveří, oken, montáž zámků na skříně a zásuvky z důvodu GDPR, …).  

Vybavení školní zahrady bylo také průběžně kontrolováno a závady odstraňovány 

a opravovány (herní prvky, dopadové plochy). 

 

 

 

3.3  Investice 

 

Na všech pracovištích byly vyměněny některé staré typy elektrických zařízení za nové. 

 

MŠ Zahradní: 2 kombinované lednice do kuchyně, 2 vysavače, 2 tiskárny, škrabka 

na brambory, 1 rychlovarná konvice, 1 parní vysavač na okna, 1 lednička pro zaměstnance  

 

MŠ Nerudova: 1 pračka, 2 mikrovlnné trouby, 1 zásuvkový mrazák, 2 notebooky, dokovací 

stanice, 1 monitor, 1 tiskárna, 1 mixer, 1 parní vysavač na okna, 1 služební mobilní telefon, 

4 myčky nádobí, 2 chladničky pro zaměstnance 
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MŠ U Koupaliště: 2 tiskárny, 1 kávovar, 1 parní vysavač na okna, 1 chladnička 

pro zaměstnance 

 

MŠ Školní: 2 posilovače na wifi, 1 kombinovaná lednice, 1 parní vysavač na okna 

 

Na všechna pracoviště byly zakoupeny vozíky s hadicemi pro snazší zalévání zahrad 

a venkovní vitríny na informační materiály pro rodiče. 

 

Investiční akce MěÚ - nákup konvektomatu do MŠ Školní 737 

 

 

 

4. Projekty v Mateřské škole Chodov 

 
I. Projekt společnosti Člověk v tísni s názvem „K.O.Z.A“  

 

Do projektu společnosti Člověk v tísni s názvem „K.O.Z.A.“ (Kooperace, Otevřenost, Zájem, 

Adaptace), v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jsme zapojeni už 

třetím školním rokem.                                                                                                                                 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Celkový 

maximální finanční podíl na projektu činí 2 941 872,00 Kč.                                                             

Hlavním cílem tohoto projektu je vyrovnání přístupu ke vzdělávání dětí, které žijí 

v podmínkách sociálního vyloučení. Prostřednictvím přímé práce s dětmi z vyloučených 

lokalit, podporou jejich schopností, dovedností a komunikací s jejich rodinami se snažíme 

nastartovat zájem u dětí i jejich rodičů o vzdělávání v mateřské škole. K lepšímu 

uskutečňování tohoto cíle byly naše řady posíleny nejprve o dva a v letošním školním roce 

dokonce o tři školní asistenty. Jsou hrazeni z projektu a pomáhají pedagogům na třídách těch 

pracovišť, které jsou spádové pro děti z vyloučených lokalit.                                                                               

V rámci tohoto projektu také spolupracujeme s Předškolním klubem, což je dětská skupina 

podporovaná a financovaná také společností Člověk v tísni. V klubu probíhá prvotní adaptace 

dětí na kolektivní zařízení a na jakýsi základní režim a pravidla. Děti z klubu pravidelně chodí 

na návštěvy do mateřinek - pohrát si, zazpívat si, zúčastnit se karnevalu či jiných společných 

akcí. Toto vše nám velmi usnadňuje pozdější přechod dětí do našich tříd a kolektivů.                                    

Ve spolupráci s klubem například také dohledáváme děti, které se nepřihlásily či se 

nedostavily k povinnému předškolnímu vzdělávání.                                                                           

Pro rodiče dětí pořádáme platformy formou schůzek, na kterých je informujeme 

o zákonitostech českého vzdělávacího systému, pomáháme jim s vyřizováním formalit okolo 

vzdělávání jejich dětí a zodpovídáme jim nejrůznější dotazy.  

 Dalším vzděláváním pedagogů, které je hrazeno také z tohoto projektu, se snažíme rozšiřovat 

dovednosti pedagogů tak, aby uměli úspěšně spolupracovat jak s těmito dětmi, tak s jejich 

rodiči. Bohužel tento úspěšný  projekt k 31.8.2019 končí a pozice školních asistentů budou 

zrušeny. 
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II. Projekt „Vzděláváme se pro budoucnost II“  

Dne 31.8.2018 byl v naší škole ukončen projekt „Vzděláváme se pro budoucnost“ 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který se realizoval od 1.9.2016.  

 

Dne 1.9.2018 bylo schváleno pokračování projektu - s názvem „Vzděláváme se pro 

budoucnost II“ z téhož operačního programu. Jeho ukončení je plánováno k 31.8.2020.      

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj     

a budoucí směřování.  

Pro pokračování v projektu byly na období 1.9.2018 - 31.8.2020 vybrány tyto aktivity:  

 školní speciální pedagog,  

 školní asistent,  

 vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP : čtenářská a matematická 

pregramotnost, polytechnická gramotnost, rozvoj dovedností v oblasti ICT, 

 zapojení odborníka do výuky dětí.  

 

Celkem se do projektu letos zapojilo 20 učitelek - rozvoj dovedností v oblasti ICT 

a 2 odborníci a 8 učitelek – zapojení odborníka do výuky.  

Celková dotace na projekt „Vzděláváme se pro budoucnost II“ je 1 338 160,-Kč. 

V rámci projektu byly zakoupeny didaktické pomůcky k matematické, čtenářské 

a polytechnické pregramotnosti v hodnotě 99 196,- Kč. Dále byly zakoupeny tiskárny 

na všechna pracoviště MŠ Chodov a notebook na MŠ Nerudova, vše za 26 396,- Kč.                             

V rámci zapojení odborníka do výuky si naše škola vybrala spolupráci se ZUŠ v Chodově 

a s DDM v Chodově. Obě instituce nabídly rozšíření naší nabídky výtvarných technik 

o keramiku, práci s hlínou a další ve škole méně preferované techniky. Za pomůcky a materiál 

spotřebovaný při těchto aktivitách bylo letos vydáno celkem 16 000,-Kč. 

Dále byla z prostředků projektu vytvořena nová pracovní pozice – školní asistent.                       

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu zejména dětem ohroženým 

možným školním neúspěchem. Učitelky na dvou pracovištích vytipovaly na třídách děti, které 

jsou ohroženy nedůsledným rodičovským vedením nebo sociokulturně znevýhodněným 

prostředím a potřebují větší podporu a pomoc při pobytu v mateřské škole. Na těchto třídách 

pak střídavě vypomáhala školní asistentka, která  ale byla od 2.1.2019 do 31.8.2019 

v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Čerpání prostředků se tedy pozastavilo a bude možnost 

je dočerpat v příštím školním roce. 

Školní speciální pedagog z tohoto projektu poskytuje dočasnou podporu při začleňování dětí 

s potřebou podpůrných opatření. Jeho úvazek je 0,5 na celé dva roky projektu. Je to externista 

a postupně působil na všech pracovištích MŠ Chodov. Ve spolupráci s pedagogy 

diagnostikoval děti se znevýhodněním či se SVP, pomáhal pedagogům s tvorbou plánů 

pedagogické podpory (PLPP) a individuálních vzdělávacích plánů (IVP), konzultoval s nimi 

případné problémy dětí, spolu s učitelkami komunikoval s rodiči (zvláště o potřebě vyšetření 

rizikových dětí) a také nám pomáhal rozšiřovat si vědomosti z oblasti speciální pedagogiky. 

Letos také vyšetřil testem školní zralosti všechny děti, které se účastnily zápisu do ZŠ. Navíc 

se zabýval logopedickou prevencí u předškoláků.  
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III. Malá technická univerzita 

MŠ Školní se letos zapojila do projektu „Malá technická univerzita“, hrazeného z projektu 

"Implementace Krajského akčního plánu 1 v Karlovarském kraji". Děti si hravou formou 

rozvíjely technické vzdělání a pomocí stavebnic Lego Duplo zjišťovaly, jak věci kolem nás 

fungují. V rámci projektu byly proškoleny 3 učitelky a škola získala věcný dar – stavebnici 

Lego + příslušenství + metodický materiál a omalovánky a pracovní listy – v celkové výši 

82 000,-Kč. 

 

IV. SYPO – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů 

V lednu 2019 byla naše škola oslovena Karlovarským pracovištěm NIDV, 

zda by se nezapojila do projektu.  Jedná se o pilotáž, která bude probíhat od června 2019 

do června 2020.  

Projekt má za úkol provázení školy v procesu adaptace začínajících učitelů. Má nastavit 

fungující model systému podpory začínajících učitelů. Garant pilotáže bude pomáhat přímo 

ve škole. Projekt nabízí také pomoc odborného krajského metodika. Protože z naší školy 

v loňském i v letošním školním roce odešly do důchodu zkušené učitelky a nastoupily nové, 

bez pedagogické praxe, shledali jsme, že vytvoření funkčního adaptačního plánu pro uvádění 

začínajících učitelek do praxe bude nutností. 

Účastí v projektu škola získá:  

1. Model systému podpory začínajících učitelů (návrh průběhu a činností adaptačního 

období). 

2. Vzdělávání zdarma. 

3. Možnost konzultací s lektorem. 

4. Vedení školy si v rámci studia pod vedením lektora vytvoří/upraví plán adaptace pro 

potřeby své školy. 

 

 

V. Předškolákovo individualizované vzdělávání 

Tento projekt je jedním z projektů OP VVV. Projekt zastřešuje PPP Step Kladno, která 

vytvořila platformu pro sdílení zkušeností pedagogů v MŠ s jejich kolegy a dalšími 

zainteresovanými osobami. Po dobu příštího školního roku bude naše škola působit jako 

centrum kolegiální podpory.   

Spolupráce s PPP Step bude zaměřena na diagnostiku předškolních dětí, na tvorbu a řešení 

diagnostických listů, identifikaci silných a slabých stránek dítěte v MŠ a na praktické 

uplatňování nástrojů a metod individualizovaného vzdělávání předškoláků.                           

Podpůrný odborný tým tvoří psycholog, speciální pedagog a specialista na moderní formy 

vzdělávání s využitím ICT.   
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Mateřská škola dále zdarma obdrží tablet Acer Iconia One 10 FHD s rozšířenou pamětí 32GB 

pro práci i případné testování vzdělávacích aplikací. Dále získá k používání diagnostický 

nástroj „iSophi“ pro všechna svá pracoviště za zvýhodněnou cenu. Nástroj je vyvinut 

pro zjišťování úrovně školní zralosti, je vytvořený a vydávaný poradnou STEP. Nástroj se 

skládá z pedagogického testu a z rodičovského dotazníku. S jejich pomocí můžeme provádět 

pedagogickou diagnostiku školní zralosti u předškoláků, tedy zjišťovat úroveň jejich 

připravenosti a vhodně zacílit vzdělávací proces.  Pořizovací cena nástrojů pro všechna 

pracoviště byla 31 600,-Kč. 

 

 

5. Hodnocení výchovně vzdělávací práce 

 

 

a) Odloučená pracoviště, třídy, charakteristika výchovně vzdělávacího procesu 

 
Výchovně vzdělávací proces probíhá v 16-ti třídách na 4 odloučených pracovištích. 

Každé pracoviště MŠ Chodov pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání (dále jen ŠVP PV) vycházejícího z Rámcového vzdělávacího 

programu pro MŠ, který vydalo Ministerstvo školství v souladu se Školským zákonem 

č. 561/2004 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Názvy jednotlivých ŠVP PV:       

  

 

MŠ Nerudova 915 

 

POJĎ SI SE MNOU HRÁT A POZNÁVAT 

SVĚT 

 

MŠ Školní 737 

 

POJĎ SI SE MNOU HRÁT A POZNÁVAT 

SVĚT 

 

MŠ Zahradní 729 

 

MATEŘINKA U ZAHRÁDEK 

 

MŠ U Koupaliště 811 

 

OBJEVUJEME SVĚT, KOUZELNÝ SVĚT 

POHÁDEK A KAMARÁDŮ 

 

 

 

MŠ Zahradní 729  

Filosofií této školy je zaměření na rozvoj vzdělávání každého dítěte po stránce psychické, 

fyzické i sociální a utváření samostatné osobnosti.                                                                                

Hlavním cílem výchovně vzdělávací činnosti na tomto pracovišti je všestranný rozvoj dítěte 

v těsné spolupráci s rodinou a s hlubším zaměřením na jazykovou výchovu, prostorovou 

orientaci, sluchové vnímání, poznávací procesy a komunikační dovednosti. Při výchovné 
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činnosti v loňském roce na této škole nově pomáhaly dvě školní asistentky (z projektu 

K.O.Z.A.)  a dvě asistentky pedagoga.                                                                                                                 

Na začátku školního roku bylo diagnostikováno jedno dítě s podpůrnými opatřeními (PO) 

ve 3.stupni, během roku přibyly ještě další dvě - jedno se 3. stupněm PO, druhé se 4. stupněm 

PO).  Jako personální podpora zde působily 2 asistentky pedagoga. Toto pracoviště je 

spádovější pro děti ze sociálně slabších rodin a rodin ze sociokulturně znevýhodněného 

prostředí. Nově nastupujícím dětem byla umožňována postupná adaptace na dětský kolektiv. 

Rodiče mohli vstupovat do tříd, předávat učitelkám informace. Děti se naučily vzájemné 

toleranci a přátelství k druhým bez rozdílu toho, jak kdo vypadá. Osvědčila se spolupráce 

s rodiči při výpomoci na výletech a nejrůznějších akcích školy.                                                                                                                           

Od září 2018 nově nastoupila na tomto pracovišti na pozici zástupkyně vedoucí školní jídelny 

Kateřina Arvensisová. Po dobu  nemoci  kuchařky paní Radky Arvensisové , byla na zástup 

půjčena paní Marie Telepovská z MŠ U Koupaliště. Po odchodu p. R. Arvensisové 

do invalidního důchodu p.Telepovská na tomto pracovišti v pozici kuchařky zůstala.           

Dále nově v srpnu 2018 nastoupila p.Matoušková, která ale koncem března odešla. Na její 

místo pomocné kuchařky nastoupila od května 2019 p. Štěpánková. Další nové posily:                       

p. Hana Bartošová -na pozici uklízečky,                                                                                                        

p.Jana Juriková – na pozici uklízečky a pomocné kuchařky (sloučený úvazek).                                            

V lednu 2019 přešla jedna učitelka MŠ do ZŠ Nejdecká a jedna nastoupila do dlouhodobé 

pracovní neschopnosti z důvodu těhotenství. 

Třída Počet dětí Věk dětí Děti s PO 

1. třída Berušky 27 3-4 roky  

2. třída Sluníčka 25 4-5 let  

3. třída Mravenci 24 5-7 let + 2 děti s PO 

4. třída Kuřátka 26 5-7 let  

5. třída Ptáčci 28 2,5-3,5 roku + 1 dítě s PO 

 

MŠ Školní 737  

Vzdělávání na tomto odloučeném pracovišti směřuje k předávání a zprostředkování 

základních životních zkušeností v přirozeném prostředí vrstevníků a to cestou výchovy 

a vzdělávání na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů dítěte. Obsah ŠVP 

je uspořádán do šesti tematických celků, v nichž se vzdělávací oblasti vzájemně prolínají 

a ovlivňují. Doporučená podtémata „Pojď si spolu hrát“, „Co se děje v přírodě“, „Nejsme 

sami na Zemi“, „Ve městě“, „Cesta za zdravím“ a „V pohádkové zemi“ představují nabídku 

učiva na celý školní rok. Rozpracování do témat je ponecháno každé třídě v třídních 

programech s vlastním obsahem a časovým plánem. Respektuje věk, možnosti a zkušenosti 

dětí, podmínky MŠ, zaměření třídy. Další projekty informují o zaměření adaptačního 

programu, logopedické prevence, o zaměření činností, vedoucích k rozvoji tělesné zdatnosti 

a obratnosti dětí.  

Na tomto pracovišti bylo po celý rok zařazeno 1 dítě se 3. stupněm PO bez IVP a bez pomoci 

asistenta pedagoga.  

Před začátkem školního roku nastoupily tři nové pedagogické pracovnice. Za paní zástupkyni 

Janu Jansovou, která odešla do důchodu, nastoupila od srpna 2018 paní Jana Enan. Paní Věru 

Pivoňkovou, která rovněž odešla do starobního důchodu, nahradila nová, stále ještě začínající, 



15 
 

paní učitelka Lucie Zelinová. A do třetice, začínající paní učitelka Kateřina Procházková 

nahradila paní učitelku Ivanu Šestákovou, která nastoupila na místo ředitelky MŠ Chodov 

na pracoviště Nerudova.  

K 30. 6. 2019 odešla do starobního důchodu paní učitelka Maria Mokrá a na pracoviště 

MŠ Nerudova přešla od 1. 7. 2019 paní učitelka Martina Fišerová. Na uvolněná místa 

přestupuje z MŠ U Koupaliště paní učitelka Karolína Zahrajová a nově nastupuje v srpnu 

2019 paní učitelka Veronika Švábová. 

 

 

Třída  Počet dětí Věk dětí  Děti s PO 

1. třída Kuřátka 25 2,5-4 roky  

2. třída Koťátka 26 3-5 let +1 dítě s PO 

3. třída Sluníčka 24 4-6 let  

4. třída U Krtečka 28 5-7 let  

 

 

MŠ U Koupaliště 811 
 
Cílem vzdělávání na tomto pracovišti je dosáhnout maximálního rozvoje osobnosti dítěte, 

při respektování jeho individuality. Děti jsou ve vzdělávacím procesu podněcovány 

a motivovány k vlastní iniciativě, při které je dbáno na individuální tempo každého dítěte. 

Formou hry se zde snaží o rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení. Předávají zde dětem nové 

zkušenosti, znalosti, dovednosti a vědomosti. Podporují jejich tělesný rozvoj, spokojenost 

a pohodu. Rozvíjí u dětí schopnost přemýšlet, rozhodnout se, znát lidská práva, komunikovat 

s kamarády i s dospělými, učí je spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé. Snaží 

se vytvářet vhodné vzdělávací prostředí, podnětné, obsahově bohaté, v němž se děti mohou 

cítit jistě, bezpečně a které jim zajišťuje možnost projevovat se, bavit se, hrát si, zaměstnávat 

se přirozeným dětským způsobem. Do mateřské školy dochází velký počet dětí 

ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. V rámci probíhajícího projektu K.O.Z.A. o.p.s. 

Člověk v tísni tento školní rok měli možnost využít personální podporu – školního asistenta. 

Tato pozice prospěla k větší možnosti individualizace ve vzdělávání dětí z odlišného 

kulturního prostředí, lepší komunikaci mezi MŠ a rodinami. Pokračovala tu spolupráce 

s předškolním klubem Člověk v tísni. Děti z klubu měly možnost se při adaptačních pobytech 

seznámit blíže s prostředím mateřské školy, jejich rodiče před zápisy seznámili s podmínkami 

k přijetí do MŠ a rovněž jim dali možnost prohlédnout si prostory MŠ.  

Na tomto pracovišti bylo po celý rok zařazeno 1 dítě se 4. stupněm PO s IVP a s personálním 

podporou asistenta pedagoga.  

K personálním změnám na tomto pracovišti došlo na závěr školního roku, kdy z tohoto 

pracoviště přestoupily dvě učitelky na jiná pracoviště - Alena Křivánková na MŠ Nerudova, 

Karolína Zahrajová na MŠ Školní. V konkurzním řízení byly vybrány dvě nové kolegyně, 

které budou v příštím školním roce v pozici začínajícího učitele – Marcela Červenková a 

Michala Tvrdíková. 

 

 
Třída  Počet dětí Věk dětí  Děti s PO 

1. třída Berušky  2,5-3 roky  

2. třída Sluníčka  3-5 let +1 dítě s PO 

3. třída Pohádka 28 5-7 let  
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MŠ Nerudova 915 
 
Obsah ŠVP tohoto odloučeného pracoviště byl zpracován tak, aby vzdělávání postihlo celou 

osobnost dítěte, vycházelo z potřeb dítěte a dítě bylo podle individuálních schopností 

připraveno na další vzdělávání v základní škole. 

Ve třídě „Medvíďata“ se učitelky se zaměřovaly, kromě adaptace na prostředí MŠ, také 

na vytváření hygienických a zdvořilostních návyků. Vedly děti k samostatnosti, získávání 

poznatků, dovedností aj.  Děti postupně navázaly přátelské vztahy a více si hrály společně, 

dokázaly spolupracovat při nejrůznějších činnostech.                                                                 

Na třídě „Sluníčka“ s dětmi letos pracovala jedna učitelka na úvazek 0,75, druhou byla 

začínající učitelka, která si kvalifikaci doplňovala v průběhu roku studiem na SPgŠ v Praze 

a ředitelka Mateřské školy Chodov. Učitelky vedly děti k dodržování pravidel chování, 

společně řešily problémy v komunikativním kruhu. Sebeobsluhu děti zvládaly přiměřeně 

svému věku. Byl podporován rozvoj řeči a komunikace, byly zohledňovány individuální 

potřeby jednotlivých dětí.                                                                                                                                    

Ve třídě „Berušky“ bylo zařazeno 6 předškoláků, z nichž 2 děti u zápisu získaly odklad 

školní docházky. Učitelky vedly děti k osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, 

bezpečí, k rozvoji soustředění na činnosti, naučily je spoustu básní, písní a her. Věnovaly 

se i logopedické prevenci, rozvíjely komunikativní dovednosti.                                                  

Na třídu „Včelky“ byli zařazeni předškoláci a 4 děti s odkladem školní docházky. Cíle 

si učitelky stanovily tak, aby děti získaly kompetence potřebné pro další vzdělávání. Během 

roku učitelky dětem nabízely různé aktivity, kterými je všestranně rozvíjely, respektovaly 

jejich individuální zvláštnosti a snažily se v nich vytvářet zájem o učení, nové poznatky 

a zkušenosti.  Vedly děti k samostatnému rozhodování, vyjadřování souhlasu i nesouhlasu 

a schopnosti umět se domluvit s kamarády.  

Od srpna 2018 pracuje na této škole nová ředitelka MŠ Chodov p.Ivana Šestáková, vybraná 

konkurzem vyhlášeným zřizovatelem. Pracovní kolektiv nepedagogů dále posílila p. Lucie 

Košková na pozici uklízečky, která dočasně zastupuje Veroniku Křivovou (v současné době 

na mateřské dovolené). Další posilou je nově vytvořená pracovní pozice asistentky, 

sekretářky, kterou zřídil a finančně hradí zřizovatel. Toto místo získala p. Šárka Petrlíková. 

Po odchodu bývalé p. ředitelky p. Jany Piklové do starobního důchodu, vznikla potřeba 

zajistit další učitelku. Protože se i přes snahu nové ředitelky nepodařilo získat kvalifikovanou 

učitelku, byla na dobu nezbytně nutnou přijata Kateřina Hryzáková, DiS, která si ale 

okamžitě začala doplňovat kvalifikaci na SPgŠ Futurum v Praze. 

Třída  Počet dětí Věk dětí  Děti s PO 

1. třída Medvíďata 22 2,5-4 roky  

2. třída Sluníčka 25 3-5 let  

3. třída Berušky 25 4-6 let  

4. třída Včelky 24 5-7 let  
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b) Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci 

Odborná kvalifikace pedagogických pracovnic v % 

 

Ve školním roce 2018/2019 byla odborná kvalifikace pedagogických pracovnic .............97%. 

 

Od 1.10.2018 byla přijata do pracovního poměru na dobu nezbytně nutnou 1 nekvalifikovaná 

učitelka MŠ. Tato zaměstnankyně si potřebnou kvalifikaci dokončuje 2-letým nástavbovým 

studiem na SPgŠ Futurum v Praze. 

Od 1.1.2019 byla přijata do pracovního poměru na místo odešlé p. Zámečníkové p. Jindrová, 

která splňuje všechny podmínky kvalifikace. 

V květnu 2019 proběhlo výběrové řízení na místa učitelek odcházejících do starobního 

důchodu. Celkem se přihlásilo 7 uchazeček. Všechny vyhovovaly kvalifikačním 

předpokladům. Na společné poradě vedení bylo rozhodnuto o doplnění pedagogického 

kolektivu o p. Červenkovou, Švábovou a Tvrdíkovou.  

Obměnami v loňském i v letošním školním roce se pedagogický sbor MŠ Chodov výrazně 

omladil a jeho převážná věková struktura se pohybuje mezi 30 – 50 lety. 

 

Věková struktura všech pedagogických pracovnic k  30.6.2019:  

 

věk 18 – 30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 a více 

počet 1 10 13 8 5 

 

 

Také nepedagogický personál byl omlazen. Starší kolegyně vystřídaly nové posily - 3 paní 

uklízečky, 2 pomocnice obchodního provozu, 1 zástupkyně vedoucí školní jídelny. Převážná 

věková struktura těchto pracovnic je 40 – 60 let. Vzhledem k tomu nás v příštích letech čeká 

postupné omlazování i v této části kolektivu zaměstnanců MŠ Chodov. 

 

Věková struktura nepedagogických pracovnic k  30.6.2019:  

 

věk 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 a více 

počet 2 13 11 1 

 

Všechny pracovnice, kromě jedné učitelky MŠ, splňují kvalifikační podmínky pro výkon 

svého povolání.  

 

 

c) Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 
Ve všech odloučených pracovištích Mateřské školy Chodov ve školním roce 2018/2019 

pracovalo celkem 32 kvalifikovaných učitelek a 1 učitelka nekvalifikovaná. 

DVPP probíhalo dle školního Plánu DVPP.                                                                                                                                                               

Poznatky ze seminářů jsou písemně zpracovány a dány k dispozici ostatním nebo je vedena 

diskuse na dané téma.  
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Přehled kurzů, seminářů a školení absolvovaných pedagogickými pracovnicemi v rámci 

DVPP: 

 

Datum 

 

Název kurzu či školení DVPP Účastníci 

12.10. a 

26.10. 2018 

 

 

 

 

Kurz – Rodič – spojenec školy 

p.Hřebecký 

Davídková       Hryzáková 

Šestáková         Mrázková 

Enan                 Řezníčková 

Kukučková       Roffeisová 

Tvarůžková      Procházková 

Křivánková       Zelinová 

Petrušková        Štěpánová 

Dvořáková D.,    

23.10. 2018 Vzdělávání žáků – cizinců 

v praxi škol 

Zahrajová          Mrázková 

Jindrová             Lugertová 

5.11. 2019 Hudební činnosti při osvojování češtiny 

jako druhého jazyka 

Davídková         Horáková 

Řezníčková        Štěpánová 

8.a 9.11.2018 Malá technická univerzita Fišerová             Procházková 

Zelinová 

14.11.2018 Polytechnika Kalamárová 

15.11.2018 Předškolní klub Člověk v tísni – práce 

s dětmi se SVP (A.Pospíšilová) 

Mokrá                Šestáková 

Křehká               Valdmannová 

22.11. 2018 Jak úspěšně vést MŠ Enan 

23.11.2018 Vánoční dílna Tvarůžková 

9.,16., 

23.1.2019 

Jak pracovat s dětmi od 2 let v MŠ Durbáková          Zelinová 

Mrázková            Skácelová 

28.1.2019 Změny zákonů k 1.1.2019 Šestáková            Křivová 

6.2.2019 Práce asistenta pedagoga v MŠ a ZŠ Pintnerová           Jancsovicsová 

Vaňhová               

27.2. 2019 Správní řízení ve škole – Bernard Davídková          Enan 

Křivová               Dvořáková 

Šestáková 

14. a 28.2., 21. 

a 28.3., 4. a 

11.4. 2019 

Malá technická univerzita - tandemy Fišerová             Procházková 

Zelinová 

4.3.2019 Grafomotorika Roffeisová 

5.3.2019 Diagnostika dětí předškolního věku Horáková 

6.3. 2019 Možnosti využití počítače v praxi uč.MŠ Kukučková          Křivová 

Křivánková          Tvarůžková 

Mrázková             Kurčíková 

Brabencová          Křehká 

Lugertová             Řezníčková     

8.3.2019 Velikonoční dílna Kalamárová 

13.3.2019 Čtenářská pregramotnost Štěpánová 

4.4. 2019 Jak pracovat s dětmi – metodika dopravní 

výchovy pro MŠ 

Zahrajová              Štěpánová 

Petrušková             Hryzáková  

Roffeisová             Křivánková 

9.4. 2019 Jak správně cvičit s dětmi v MŠ Davídková             Tvarůžková 
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Pracovnice Mateřské školy Chodov jsou zapojeny do pracovních skupin v rámci Operačního 

programu pro výzkum a vzdělávání – MAP ORP Sokolovsko, Kraslicko: 

M. Davídková  - člen řídícího výboru a pracovní skupiny pro rovné příležitosti v předškolním 

vzdělávání   

L. Kalamárová – člen pracovní skupiny pro oblast polytechnického vzdělávání, finanční 

gramotnosti, čtení a matematické gramotnosti a podpory nadání u dětí v MŠ 

 

 

Přehled kurzů, seminářů a školení absolvovaných nepedagogickými pracovnicemi 

v rámci dalšího vzdělávání: 

 

Mrázková               Hryzáková 

Zulegerová             Křivová 

Kurčíková              Brabencová          

Valdmannová         Jindrová 

Zelinová                Enan 

Procházková 

14.5.2019 Diagnostika v MŠ PPP Kladno Enan                     Šestáková 

Křivová 

20.5. 2019 Kurz první pomoci Kukučková           Petrušková 

Mrázková             Durbáková 

28.5. 2019 

10.6.2019 

Vliv OMJ na školní úspěšnost žáků Davídková            Dvořáková J. 

Zahrajová             Brabencová 

Štěpánová             Dvořáková D. 

Jancsovicsová       Křivová 

Mrázková              Enan 

Řezníčková            Lugertová 

Zelinová 

30.5. 2019 Možnosti využití počítače v praxi uč.MŠ Zulegerová            Jindrová 

Petrušková             Štěpánová 

Hryzáková             Šestáková 

Mokrá                    Fišerová 

Zahrajová              Roffeisová 

4.10 2018 -

6.6.2019 

Kvalifikační studium pro ředitele škol a 

školských zařízení 

Šestáková 

Datum 

 

Název kurzu či školení DVPP Účastníci 

 

6.11.2018 

Řízení školního stravování pro mateřské 

školy 

Psotová 

Arvensisová 

 

 

9.1.2019 

 

Moderní bezmasé pokrmy, v hlavní roli 

zelenina a obiloviny 

Psotová 

Arvensisová 

Tesařová 

 

 

29.1.2019 

 

Oblíbené pokrmy o 30% zdravěji, v hlavní 

roli protein 

Psotová 

Arvensisová 

Tesařová 

 

25.3.2019 

 

Hygienické minimum 

 

Psotová             Arvensisová 
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d) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI, jiné kontroly 

 
 

Kontrola ČŠI  

 

Ve školním roce 2018/2019 proběhla inspekční činnost ve dnech 21. 3. 2019 − 26. 3. 2019 

na všech pracovištích MŠ Chodov.   

Inspekční činnost byla zaměřená na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

v mateřské škole podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

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

pozdějších předpisů, na zjišťování a hodnocení plnění školních vzdělávacích programů 

a jejich souladu s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 

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

Hodnoceným obdobím byly školní roky 2017/2018 a 2018/2019. 

 

Kladně bylo hodnoceno: 

o na pracovišti MŠ U Koupaliště - individualizace ve vzdělávání, integrace dětí, 

spolupráce mezi učitelkami a asistenty pedagoga, vyváženost řízených a spontánních 

aktivit. 

o na pracovišti MŠ Školní  - adaptace dětí, zapojení dětí se SVP a dětí s odlišným 

mateřským jazykem do vzdělávání, zpracovaný program uvádění začínajících učitelek 

do praxe (tato dokumentace byla poskytnuta ostatním pracovištím MŠ Chodov). 

o na pracovišti MŠ Nerudova – vstřícný přístup pedagogů, bohatá nabídka činností, 

nápadů 

 

 

 

Doporučení ke zlepšení nedostatků se týkaly zejména: 

 

- v oblasti výchovně vzdělávacího procesu: 

o organizace činností – dbát na vyváženost řízených a spontánních činností, více 

podporovat samostatnost, rozhodování, aktivitu, respektovat rozdílnou potřebu spánku 

o vzájemného sdílení zkušeností – účastnit se vzájemných konzultací, návštěv 

a hospitací, předávat si zkušenosti 

o využití výsledků vzdělávání v další práci – lépe pracovat s pedagogickou 

diagnostikou, vyhodnocovat pokroky, individualizovat činnosti 

o TVP a ŠVP – aktualizovat plány školy, dbát na větší přiměřenost cílů, obsahu, metod 

a forem práce s dětmi 

o vybavení – obměna vybavení tříd, lepší zpřístupnění pomůcek, hraček, dovybavení 

ICT technikou, rekonstrukce školních zahrad 

 

- v oblasti řídící a administrativní práce:  

 

 

14.8.2019 

 

 

Vaření v konvektomatu 

Psotová                Bauerová 

Tesařová              Telepovská 

Pötzlová             
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o dohoda o délce docházky dítěte do MŠ 

o vyhodnocení rizik – doplnění o riziko „akvárium s rybičkami“ 

o ověření, zda se dítě podrobilo očkování 

o výkaznictví – přesnější vyplnění výkazu S1-01 

o závodní stravování – přesnější vykazování nákladů 

 

Pracovníci MŠ Chodov byli se závěry inspekce seznámeni. 

Zjištěné nedostatky byly ihned odstraněny a preventivně byla přijata některá nápravná 

opatření (viz Inspekční protokol a zpráva a Vyjádření k protokolu a inspekční zprávě). 

 

 

 

Kontrola ČMOS pracovníků školství, inspektorát BOZP 

 

Kontrola proběhla dne 20.6.2019 a byla zaměřena na oblast bezpečnosti, ochrany zdraví 

při práci a prevenci rizik v této oblasti. 

Oblastní inspektor shledal, že předložená agenda je úplná a odpovídá platným předpisům 

BOZP. 

Výtky byly pouze při fyzické kontrole pracoviště MŠ U Koupaliště, kde jsou popraskané 

stěny v hospodářském pavilonu, nerovná, poškozená a uvolněná podlahová krytina 

ve spojovací chodbě a v šatně u třídy Pohádka. 

Termín odstranění závad byl stanoven do 31.12.2020 (vzhledem k tomu, že je tato situace již  

řešena ve spolupráci se zřizovatelem). 

 

 

 

e) Údaje o mimoškolních aktivitách 

 
 

 

Třídní schůzky k zahájení školního roku 

 

září – říjen 2019 

 

všechny MŠ 

 

Plavecký výcvik předškoláků v bazénu  TJ 

Baník  Sokolov    

 

 

září – listopad 2018 

 

 

všechny MŠ 

Logopedie (logopedická náprava) 

Mgr. Vránová v rámci projektu z OP VVV 

1x za 14 dní. 

 

 

září 2018 – červen 2019 

 

 

všechny MŠ 

 

Pravidelné návštěvy knihovny  - besedy na 

témata vybraná podle tematických bloků. 

 

 

září 2018 – červen 2019 

 

 

všechny MŠ 
 

Účast v Eko-projektu „Mrkvička“  

 

září 2018 – červen 2019 

 

MŠ Zahradní 

Školka CUP turnaj ve fotbale pořádaný 

DDM pro předškoláky  
 

září 2018 

 

všechny MŠ 
 

Besedy s velitelem městské policie panem 

Staňkem, téma bezpečnost, správné chování 

a primární prevence patologických jevů 

 

 

 

září 2018 – červen 2019 

 

 

 

všechny MŠ 
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Sebeobrana – placené lekce pro předškoláky 

zaměřené na obranu osobního bezpečí 

 

říjen 2018 – červen 2019 

 

všechny MŠ 

Finanční sbírka rodičů pro fond “Sidus“ –

prodej předmětů, výtěžek na podporu 

dětského oddělení FN Motol a 

individuálních pacientů 

  

 

 

říjen – listopad 2018 

  

 

 

MŠ U Koupaliště 

Návštěvy divadelních představení v KASSu 

dle nabídky – předškoláci 

Divadla v MŠ – všechny děti 

 

 

říjen 2018 – květen 2019 

 

 

všechny MŠ 

Zážitkové dny (kloboukový, sluníčkový, 

čertí, …) barevné dny, karnevaly, akce 

k připomenutí lidových tradic – Morana, 

Masopust, čarodějnice 

 

 

 

říjen 2018 – červen 2019 

 

 

 

všechny MŠ 

Odborník ve výuce - keramické a tvořivé 

dílny v DDM Chodov a v ZUŠ Chodov – 

předškoláci 

 

 

říjen 2018 – červen 2019 

 

 

všechny MŠ 

Adaptační dny v MŠ - spolupráce 

s předškolním klubem „Člověk v tísni“, 

návštěvy v MŠ  

 

 

říjen 2018 – červen 2019 

 

MŠ Zahradní 

MŠ U Koupaliště 

 

Fotografování dětí  

 

říjen – listopad 2018 

 

všechny MŠ 

 

Pobyt v solné jeskyni v Nejdku (1x v týdnu) 

 

říjen 2019 – leden 2020 

 

MŠ Zahradní 

 

Lampiónový průvod 

 

listopad 2018 

 

MŠ Školní 

 

Porcelánová školička Nová Role - exkurze 

 

listopad 2018 

 

MŠ Školní 

 

Halloween – ples strašidel 

 

listopad 2018 

 

MŠ Nerudova 

 

Mikulášská nadílka v MŠ - čerta, Mikuláše 

a anděla zahráli zaměstnanci MŠ     

 

 

prosinec 2018 

 

 

všechny MŠ 
 

Vítání občánků 

 

prosinec 2018 

 

MŠ Zahradní 

Finanční sbírka kolektivu pracovnic MŠ pro 

dětské oddělení nemocnice Sokolov 

 

prosinec 2018 

 
MŠ U Koupaliště 

 

Vánoční besídky na všech třídách 

 

prosinec 2018 

 

všechny MŠ 
 

Vystoupení v Klubu seniorů a v Domově 

s pečovatelskou službou v Chodově 

 

 

prosinec 2018 

MŠ U Koupaliště 

MŠ Školní 

 

Lyžařská školička v Potůčkách 

 

leden 2019 

 

všechny MŠ 

 

Vystoupení pro klienty Stacionáře 

Mateřídouška 

 

 

leden 2019 

 

 

MŠ Školní 

 

Návštěvy předškoláků v základních školách, 

spolupráce s učitelkami 1.tříd ZŠ  

 

 

leden – únor 2019 

 

 

všechny MŠ 
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Návštěva učitelek 1.tříd ZŠ v MŠ, besedy 

a rozhovory s rodiči před zápisy do ZŠ 

 

únor 2019 

 

všechny MŠ 

 

Vítání občánků 

 

únor 2019 

 

MŠ Zahradní 

 

Velikonoční dílnička 

 

březen 2019 

 

MŠ Školní 

 

 

 

Masopustní karneval  

 

 

 

březen 2019 

MŠ Školní 

MŠ Nerudova 

MŠ U Koupaliště 

MŠ Zahradní 

 

Exkurze do porcelánky v Nové Roli 

 

březen 2019 

 

MŠ Školní 

 

Zdobení velikonočních břízek na náměstí 

 

duben 2019 

 

všechny MŠ 

Návštěva seniorů v MŠ – velikonoční 

tvořivá dílnička “Já jsem malý koledníček, 

babičko“ 

 

 

duben 2019 

 

 

MŠ U Koupaliště 

Duhový týden v MŠ, oslava Dne země, 

úklid okolí MŠ ve spolupráci s rodiči a 

dětmi 

 

 

duben 2019 

 

 

všechny MŠ 

 

Vítání občánků 

 

duben 2019 

 

MŠ Zahradní 

 

Tréninky na ŠAKu 

 

duben – květen 2019 

MŠ Školní 

MŠ U Koupaliště 

 

Zápisy do MŠ  

 

květen 2019 

 

všechny MŠ 

 

Výchovný koncert v ZUŠ 

 

květen 2019 

 

všechny MŠ 

 

Besídky pro maminky 

 

květen 2019 

MŠ Zahradní 

MŠ U Koupaliště 

 

Návštěva v útulku pro opuštěná zvířata 

Chodov 

 

 

květen 2019 

 

 

MŠ Školní 

 

Fotografování dětí 

 

květen 2019 

 

všechny MŠ 

 

Výlety dětí – ZOO Plzeň, Chomutov, statek 

Bernard, botanická zahrada Bečov, farma 

Kozodoj,…. 

 

 

 

květen – červen 2019 

 

 

 

všechny MŠ 

 

Instalace tabla – předškoláci 

 

květen 2019 

 

všechny MŠ 

 

Praxe studentek SPgŠ Karlovy Vary 

a Pedagogického lycea Karlovy Vary 

 

 

květen 2019 

MŠ Zahradní 

MŠ Školní 

MŠ U Koupaliště 

 

Vítání občánků 

 

květen 2019 

 

MŠ Zahradní 

 

Oslavy Dne dětí v DDM Bludiště 

 

květen 2019 

 

všechny MŠ 
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Opékání vuřtů v MŠ červen 2019 MŠ Zahradní 

Školkolympiáda – sportovní soutěžení mezi 

MŠ pro děti od 4 do 5ti let.         
 

červen 2019 

 

všechny MŠ 

Informativní schůzky pro rodiče o novém 

způsobu hrazení plateb  

 

červen 2019 

 

všechny MŠ 

 

Pasování na školáky  
 

červen 2019 

 

všechny MŠ 

Informativní schůzka pro rodiče nových 

předškoláčků 

 

červen 2019 

    

MŠ Nerudova 

 

 

  

Spolupráce s rodiči 
 

Mateřská škola se prezentuje na webových stránkách, které byly na některých pracovištích 

letos aktualizovány.  

Vedle důležitých sdělení a aktuálního jídelníčku tam rodiče našli informace o dění ve škole, 

akcích a projektech a některé dokumenty školy.  

Každá třída pravidelně vkládala fotografie z činností dětí.  

Rodiče měli možnost zapojit se do aktivit na třídách. Také na jednotlivých třídách byli rodiče 

formou nástěnek v šatnách informováni o dění ve škole, měli možnost seznámit 

se s Podmínkami k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, se Školním řádem, Vnitřním 

řádem školní jídelny a dalšími aktuálními informacemi.  

Pravidelný denní kontakt v šatnách nebo na třídě s rodiči umožňoval sdělovat si informace 

o dítěti a společně postupovat při jeho výchově.  

Na třídních schůzkách byly společně řešeny organizační záležitosti a příprava společných 

akcí. 

 

Rodiče měli zájem o dění v MŠ. Využívali možnost pobývat s dětmi v MŠ, zejména s dětmi 

nově nastupujícími. Při zápisu si prohlédli mateřskou školu a hráli si s dětmi ve třídě, kam 

od září budou docházet, hovořili s učitelkami. 

Pro zpestření činností dětí a k prohloubení spolupráce školy a rodiny byla v průběhu roku 

v mateřské škole společně organizována řada školních a mimoškolních akcí. Rodiče se mohli 

rovněž zúčastnit několika tvořivých dílniček. 

 

Skupina rodičů ze všech pracovišť podpořila akci „Den země“ a společně s námi pomáhali 

při  úklidu našeho města. 

  

Zájem o své děti rodiče projevili i účastí na přednášce pí Vlasákové, výrobou 

masek na karnevaly, také pořízením různých dobrot pro děti, jako pohoštění na vánočních 

besídkách.  

Rodičům byly nabízeny konzultace se speciální pedagožkou Mgr. Vlasákovou, někteří rodiče 

projevili zájem a tuto nabídku využili, zejména rodiče předškoláků.                                               

Pro rodiče jsme pořádali ukázky práce dětí, hudebně recitační pásma, soutěže a další společné 

akce.  

 

Dosavadní spolupráce s rodiči je vcelku na dobré úrovni. Co se osvědčilo, v tom budeme 

pokračovat a i nadále budeme prohlubovat důvěru a otevřenost ve vztahu rodičů a pracovníků 

MŠ. 

Další partneři školy 
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Vzdělávací aktivity dětí v naší mateřské škole doplňujeme ve spolupráci s těmito institucemi:  

 

• PPP Karlovy Vary a Sokolov (odborná pomoc pro děti se SVP)  

• SPC Karlovy Vary a Sokolov (odborná pomoc pro děti se SVP) 

• ZŠ - přednášky pro rodiče, exkurse pro děti před zápisy do školy  

•DDM Bludiště - oslavy MDD, akce pro děti, Odborník ve výuce - keramika, 

Školkolympiáda, Školkacup  

• ZUŠ – výtvarný kroužek, Odborník ve výuce – obohacení výtvarných technik 

• Městská knihovna -  seznámení s prostředím, besedy, zapůjčení literatury k obohacení práce 

s dětmi, exkurse po památkách města  

• Městská policie - spolupráce s velitelem Městské policie Chodov panem Staňkem  

• Hasiči Chodov – spolupráce s velitelem, exkurze 

• KASS Chodov – divadelní představení 

• Město Chodov - zajištění autobusu na plavání, výstavy a akce pro veřejnost v Městské 

galerii, výtvarná soutěž, zdobení náměstí 

• Stacionář Mateřídouška – vzájemné návštěvy, vystoupení 

 

 

 

f) Závěry pro práci v příštím školním roce 

 
V oblasti výchovně vzdělávací:  

o rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

porozumění poslechu, rozvoj slovní zásoby) i produktivních (vytváření pojmů, 

kultivace mluvního projevu, zlepšování výslovnosti, vyjadřování)  

 

o zlepšování tělesné a fyzické zdatnosti, osvojování si dovedností důležitých k podpoře 

zdraví, bezpečí, vytváření zdravých životních návyků a postojů  

 

o rozvoj samostatnosti v sebeobsluze, kooperace ve skupině, dodržování společně 

domluvených pravidel chování, poznávání sebe sama, získání relativní citové 

samostatnosti, sebedůvěry  

 

o vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, respektu, tolerance, 

ohleduplnosti, vzájemné pomoci)  

 

o rozvoj kladného přístupu k životnímu prostředí  

 

o vytváření takových podmínek, aby rodiče se školou spolupracovali a společnými cíli 

a silami pomáhali rozvíjet všestrannou osobnost dítěte, zapojili se do dění v MŠ 

  

o využívání metod aktivního, prožitkového poznávání, experimentování, pokusů, 

manipulování  

 

o osvojení si některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj 

matematických a předčtenářských dovedností 
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Základem naší výchovně vzdělávací práce je snaha vytvořit vhodné podmínky pro každé dítě, 

akceptovat přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku a důsledně je promítat 

do obsahu, forem a metod jejich vzdělávání a také umožňovat rozvoj a vzdělávání každého 

jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb.                             

V Mateřské škole Chodov se snažíme vytvářet příznivé klima, což se projevuje ve výsledcích 

vzdělávání.                                                                                                                                             

Prostředí školy je podnětné, estetické, děti mají k dispozici dostatek hraček, didaktických 

pomůcek, knih, sportovního náčiní, výtvarného materiálu aj.  

 

V oblasti materiální: 

o pokračovat v opravách vnitřních prostor všech pracovišť, včetně rozvodů 

o pokračovat v obměně elektrospotřebičů a vybavení tříd  

o dovybavit třídy základním ICT vybavením, zlepšit dostupnost wifi připojení 

o realizovat rekonstrukce zahrad 

o dokončit rekonstrukci bývalého služebního bytu na kanceláře ředitelství MŠ Chodov 

 

V oblasti školní jídelny: 

o uskutečňovat výběr povinných plateb pomocí programu Stravné od firmy VIS Plzeň 

o modernizovat hospodaření školní jídelny pomocí programu Skladové hospodářství 

od firmy VIS Plzeň  

o obohacovat jídelníček dětí o regionální a sezónní potraviny, vařit z čerstvých surovin, 

omezit užívání polotovarů a směsí, více využívat konvektomat 

 

V oblasti řídící: 

o aktualizovat ŠVP a TVP 

o aktualizovat některé dokumenty školy 

o zefektivnit spolupráci mezi vedením a zástupkyněmi jednotlivých pracovišť 

o nastavit jasná pravidla pro odměňování zaměstnanců  

o vytvořit kritéria pro čerpání volna k samostudiu 

o při hospitační činnosti se zaměřit na oblast předškolní diagnostiky, dále 

na rozvoj samostatnosti, individualizaci výchovné práce, na užívání vhodných forem 

a metod 

 

 

 

V Chodově dne 1.10.2019 

Zpracovala: Ivana Šestáková, ředitelka MŠ Chodov 

Hodnotící zpráva byla projednána na poradě zaměstnanců školy dne   9.10.2019 


