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1. Základní údaje o škole

Adresa: Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39, PSČ: 350 02
Telefony:  tel: 354 433 154, 778 424 875
web: www. skolkapohadka.cz
E- mail:   info@skolkapohadka.cz
Součásti školy:  školní jídelna IZO: 102540918
IČO:70987327   DIČ: 123 – 70987327
Kapacita školy:  161  dětí
Kapacita školní jídelny: 200 jídel
Právní forma:  příspěvková organizace
Zřizovatel školy: Město Cheb
Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Mračková
Statutární zástupce: Ivana Červenková
Výchovně vzdělávací program školy: „Co nás baví, hrát si, poznávat a být zdraví “
Mateřská škola podporující zdraví- obnovený certifikát ZMŠ 19.10.2016, SZÚ Praha
Provoz školy:  6.30 - 16.30 hod
Počet tříd:  2 třídy 27 dětí     třída s 2 letými dětmi     21 dětí

 2 třídy 26 dětí    třída s dětmi s integrací  25 dětí
Mateřskou školu navštěvovalo ve školním roce 2018/19  152 dětí. 

Děti z hlediska státní příslušnosti:
státní příslušnost česká vietnamská jiná

počet dětí 130 19 3  
Počty dětí školy
třída počet z toho 

chlapců
z toho dívek výjimka 

z počtu  
         1. Koťata 26 14 12 2
         2. Hvězdičky 26 14 12 2
         3. Sluníčka 26 14 12 2
         4. Berušky 25 13 12 1
         5. Medvídci 25 14 11 1
         6. Motýlci 26 14 12 2
celkem 154  83  71 10

Ve škole byly 4 děti s 3. stupněm podpůrných opatření a jedno dítě se 4. stupněm podpůrných 
opatření a 2 asistentky pedagoga na 1,75 úvazku. Zakoupené pomůcky pro děti  jsou ve 
snímku školy na webu školy. Děti mladší 3 let jsme nepřijali.

2. Personální zabezpečení činnosti školy
Učitelky:

vzdělání nekvalifikovaná kvalifikovaná
SPgŠ 0 12
VOŠ 0 1

VŠ učitelství pro MŠ 0 1

V mateřské škole pracovalo celkem 14 učitelek, z toho 2 učitelky důchodkyně na překrývání.
Věkové složení učitelek :

do 30 let 31 - 40 41 - 55 nad 55 celkem
1 4 6 3 14  

V listopadu 2018 odešla učitelka do jiného města a za ni nastoupila začínající učitelka (dosud  
pedagogická  asistentka).  V červenci  2019  ukončily  pracovní  poměr  2  učitelky  a  jedna  
asistentka.
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Věkové složení nepedagogických pracovníků
do 30 let 31 - 40 41 - 55 nad 55 celkem

0 0 8 3 11  
 Provozní zaměstnanci : 
     V MŠ pracovali  ve školním roce 2018/2019 3 provozní zaměstnanci na 2,75 úvazku,  
1 školnice na 0,5 pracovní úvazek. Údržbář a mzdová účetní byli zaměstnáni na dohodu o  
provedení práce. 
     Vedoucí školní jídelny odpovídá za školní stravování a vedla dokumentaci o   úplatě za  
předškolní vzdělávání. Pracovala na pracovní úvazek 1,0. V prosinci odešla do důchodu a na  
její místo nastoupila jiná, zkušená vedoucí ŠJ. Dvě kuchařky byly zaměstnány na úvazek 1,00  
a pomocná kuchařka na snížený úvazek 0,875. Kuchařky odpovídají za vyloučení alergických  
potravin pro děti. Školní jídelna zařazovala do jídelníčku vyváženě potraviny dle spotřebního  
koše a reagovala na nové  poznatky o zdravé výživě.  Děti  měly k dispozici  výběr  nápojů,  
včetně vody, ovoce a zeleninu každý den a vodu z pítek na zahradě. V tomto školním roce 
jsme zavedli omlouvání dětí den předem, aby nedocházelo k plýtvání potravinami.

3. Údaje o přijímacím řízení 
Zápis se konal v měsíci květnu 2019. Bylo zapsáno 65 dětí. Nebylo přijato 16 dětí, 2 děti  

byly přijaty na jinou MŠ, dvě děti nebyly přijaty – jedno z důvodu nesplnění očkování a druhé 
z jiných důvodů. Žádný zákonný zástupce se neodvolal proti rozhodnutí o nepřijetí.  V září  
2019 nastoupilo 45 nově přijatých dětí. V mateřské škole je zapsáno v září 2019 celkem 137  
dětí. Do školky jsme přijali 2 dětí do 3 let a 7 dětí k povinné předškolní docházce. Přijali jsme  
2 děti s 3. stupněm podpory a 1 dítě se 4. stupněm podpory.

Rodiče  při  zápisu  projevili  zájem  o  vzdělávací  program  MŠ,  pozitivně  hodnotili  
spolupráci  školy  s rodiči,  setkání  s přednáškami  odborníků,  podporu sportu  a  vzdělávací  
program školy. Rodiče získali informace o ŠVP z webových stránek školy a od rodičů dětí,  
které již školu navštěvali.

Do ZŠ odešlo 38 dětí,  odloženou školní docházku má 15 dětí,  z toho 4 děti  odešly do  
přípravné třídy.  Ve škole zůstává 11 dětí  s odkladem školní docházky.  Z MŠ se z důvodu 
stěhování  odhlásily 2 děti. Celkem je ve škole ve školním roce 2019/20 7 dětí s podpůrnými 
opatřeními. Učitelům budou pomáhat realizovat IVP pedagogické asistentky na celkem 2,75  
úvazku.

4. Výsledky vzdělávání dětí
     Učitelky hodnotily výsledky vzdělávání dětí v 5 oblastech podle témat našeho školního 
vzdělávacího programu. K hodnocení jsme použili škálu 1-4 .
    O každém dítěti vede učitelka diagnostiku podle knihy Diagnostika dítěte předškolního  
věku od Jiřiny Bednářové. Výsledky zapisujeme do tabulek podle toho, zda činnosti vykonává  
samostatně,  s dopomocí nebo se mu nedaří. Do diagnostiky zapisují učitelky i  pozorování  
dětí,  pokroky  a  zvláštnosti  v chování.  Záznamy provázejí  děti  do  konce  docházky  a  jsou  
podkladem  pro  schůzky  s rodiči.  Rodičům  dětí,  které  potřebují  individuální  pomoc 
v některých oblastech, jsme nabídli kurz se speciálním pedagogem v MŠ.  U některých dětí se 
podařilo napravit nedostatky a děti mohly odejít do ZŠ. V letošním roce zůstává v MŠ 12 dětí  
s odkladem školní docházky.
   Jsou to děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, s poruchou výslovnosti a cizinci s malou 
slovní zásobou.

Provedli jsme hodnocení obsahu vzdělávání dle indikátorů v 5 tématech.( 1-4 body)
1. Kdo jsem já a kam patřím – 3,48
2. Chci být zdravý – 3,7
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3. Jak se mění příroda kolem nás – 3,54
4. Jak se nám žije na zemi – 3,46
5. Navštívíme svět kouzel a radostí – 3,48

Děti mají nejvíce znalostí z přírody. Děti mají dobré znalosti z oblasti zdraví a zdravé výživy. 

1. téma: Kdo jsem a kam patřím -  3,48
Nejlépe hodnocené indikátory:

 Děti navazují přátelské kontakty s kamarády

 Spolupracují s dětmi různého věku

 Mají představu o roli školáka
 Méně hodnocené indikátory:

 Vyslovují správně

 Orientují se v prostorových vztazích
2.téma : Chci být zdravý - 3,70
Nejlépe hodnocené indikátory:

 Mají představu o lidském těle a jeho funkcích

 Vědí, proč si čistí pravidelně  zuby

 Napodobují různé druhy sportů
Méně hodnocené indikátory:

 Děti nedůvěřují neznámým lidem
3.téma: Jak se mění příroda kolem nás -  3,54
Nejlépe hodnocené indikátory:

 Děti poznají a pojmenují charakteristické rysy 4 ročních období

 Umí své zážitky z přírody esteticky ztvárnit
Méně hodnocené indikátory:

 Vědí, z jakých částí se skládá rostlina a strom

 Rozlišují časové pojmy- včera, dnes, zítra
4.téma: Jak se nám žije na Zemi - 3,46
Nejlépe hodnocené indikátory:

 Znají základní pravidla pro chodce a řídí se jimi

 Třídí odpad a vědí proč
Méně hodnocené indikátory:

 Vědí, že žijí v ČR, znají základní symboly
5.téma: Navštívíme svět kouzel a radostí - 3,48
Nejlépe hodnocené indikátory:

 Znají některé místní pověsti

 Dokáží odlišit smyšlený příběh od reality
Méně hodnocené indikátory:

 Skládají slova z jednotlivých hlásek

 Pojmenují a slyší hlásku na konci slova
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  Své poznatky si děti rozšířily na besedách s policisty, záchranáři, hasiči. Zapojili jsme se s  
dětmi do programu KHS „ Čisté ručičky…“Ornitologové seznámili děti s životem a výcvikem 
sov  a  dravců.  Děti  s učitelkami  navštívily  naučnou  stezku  Krajinka,  Ekologické  centrum  
Školní  statek v Dolních  Dvorech a na několika  výletech  poznávaly  přírodu a nutnost  její  
ochrany. S planetami se děti seznámily v mobilním planetáriu. Zúčastnily se také adventního  
zdobení stromečku na náměstí a sboreček Radovánek zazpíval na náměstí koledy a při loučení  
předškoláků  s pasováním.  Předškolním  dětem,  které  potřebovaly  rozvíjet  některé  oblasti  
vnímání a poznání, jsme umožnili ve školce navštěvovat předškolní kurz s rodiči. Rozvíjení  
zdravého životního stylu jsme podpořili plaváním předškoláků v bazénu, bruslením a účastí  
všech dětí na atletické olympiádě. Všechny děti plnily odznak zdatnosti v projektu sokolské  
obce „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Děti si prakticky vyzkoušely své dopravní  
vědomosti a dovednosti na dopravním hřišti na zahradě. Technické vědomosti si rozvíjely děti  
v Malé technické univerzitě. Získali jsme zatím do výpůjčky soubor stavebnic LEGO DUPLO  
k 12. lekcím Malého stavbaře, architekta, odpadáře, vodohospodáře atd. Proškolené učitelky  
seznámily děti  s několika počátečními lekcemi.  V dalším roce budeme v MTU pokračovat.  
V listopadu děti připravily zdravé pohoštění pro rodiče. 
Lesník z Chebských lesů provedl děti po lese a seznámil je s péčí o les. Rodiče se zapojili do  
vzdělávání dětí na několika společných akcích – Den rodiny, loučení s předškoláky, hry na 
zahradě s rodiči, velikonoční dílny, pasování na školáky, hledání pokladu. Pro rodiče jsme  
připravili několik  setkání s odborníky na různá témata podle přání rodičů.
Se žáky 6. ZŠ děti získaly děti poznatky o vodě na jednotlivých stanovištích.

Zhodnocení cílů školy

1. Rozvíjení správné výslovnosti dětí, uplatňování zkušeností z kurzu pro logopedické 
asistenty, založení a vedení kroužků správné výslovnosti – Povídálek 

Pět dětí si procvičovalo výslovnost a slovní zásobu v kroužku u p. uč. Zoubkové a 5 dětí u  
paní uč. Krausové. U všech dětí došlo ke zlepšení a k rozvoji slovní zásoby. Problematická  
byla  spolupráce  s rodiči  cizinců.  Logopedické  a  artikulační  chvilky  a  dechová  cvičení  
zařazovaly učitelky během dne. V režimových momentech rozvíjely učitelky sluchové vnímání  
a  rytmizaci.  Také  v  pěveckém  sborečku  Radovánek  se  učitelky  věnovaly  dechovým,  
artikulačním cvičením a gymnastice mluvidel.

2. Grafomotorická cvičení ( J.Bednářová ) zařazovat již od 4 let. Prostudovat dostupné 
materiály J.Bednářové  a uplatňovat znalosti v praxi.

Grafomotorická cvičení zařazovaly učitelky do všech témat podle metodické řady. Postupně  
s věkem zmenšujeme plochu na cvičení. Učitelky dbají na správný úchop tužky a pastelky.  
Pracovní listy ukládáme dětem do portfolia. V druhém pololetí si zkopírujeme některé listy na  
zrakovou a prostorovou orientaci i k MP z knih Mgr. Bednářové.

3. Věnovat zvýšenou péči předškolním dětem, které dosud nenavštěvovaly MŠ, dětem 
z méně podnětného prostředí a cizincům a pomoci jim začlenit se do dětského kolektivu.

Všem  předškolním  dětem  byla  věnována  zvýšená  pozornost.  Ve  třídách  bylo  mnoho  
předškolních  dětí  cizinců,  kteří  mají  omezenou  slovní  zásobu.  Doporučili  jsme  rodičům  
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návštěvu PPP. Děti se velmi dobře začlenily do kolektivu. V dovednostech a poznatcích jsme  
u těchto dětí zaznamenali velké zlepšení. Většina z nich odešla do školy v 6 letech.
S předškolními dětmi s podpůrnými opatřeními pracovaly učitelky podle IVP. 

4. Rozvíjet jemnou motoriku jako podporu řečových schopností. Podporovat konstruktivní  
schopnosti a dovednosti využíváním vhodných stavebnic a seznamováním s technickými  
principy a stavbou podle plánků. Získat  nové poznatky a zkušenosti  prostřednictvím  
Malé technické university.

Děti  využívaly  nové  pomůcky  ke  konstruování.  Předškoláci   konstruovaly  podle  plánku,  
využívaly hru Aximo. Děvčata si vybíraly spíše navlékání a vyšívání. Tři učitelky absolvovaly  
seminář k Malé technické univerzitě a nové pomůcky jsme začali využívat při práci s dětmi.

5. Podporovat obratnost dětí a správné držení těla využíváním tělovýchovného náčiní, 
zdravotních cvičení, haly, stadionu, bazénu, zahrady. Podporovat spontánní pohyb a 
sportování.

Všechny  děti  byly  zapojeny  do  programu“  Sportujeme  se  zvířátky“,  každý  týden  splnily  
některý z úkolů. Děti nové cviky velmi bavily a motivovaly je ke cvičení.  
Plavání se postupně účastnily všechny předškolní děti.  Cvičení  jsme zařazovali  při  hrách,  
zdravotní cviky a nové dovednosti procvičujeme s dětmi při řízených činnostech.

5.Další vzdělávání pedagogických pracovníků

V školním roce 2018/19 se ředitelka zúčastnila  Ředitelského nápovědníku. Seznámila se 
s projevy syndromu vyhoření, změnami ve Školském zákoně a se změnami vztahů mezi školou 
a zřizovatelem a metodikou nového financování ve školství.

 3 učitelky se zúčastnily přenášky“ Komunikace s konfliktním klientem“ a poznatky 
předaly ostatním učitelkám na pedagogické radě.

 Většina učitelek a asistentky se zúčastnily semináře Mgr. Kučerové o spolupráci 
učitele a asistenta pedagoga.

 Ředitelka se zúčastnila přednášky Institutu zdravého životního stylu – pestrá                
strava a nutriční doporučení.

 Pokračovali jsme ve vzdělávání v oblasti dětské jógy II. – 2 učitelky
 4 učitelky se zúčastnily vzdělávání KÚ z projektu – Malá technická univerzita – 

polytechnika názorně a jednoduše.
 Ve dvoudenním kurzu k rozvoji pohybových aktivit v MŠ se seznámila 1 učitelka. 

Poznatky z kurzu zařazují do cvičení všechny učitelky. 
 Všechny učitelky nastudovaly metodiku sokolského projektu „Svět nekončí za vrátky-

cvičíme se zvířátky“ Projekt jsme realizovali celý školní rok se všemi dětmi.
 Jedna učitelka se zúčastnila semináře Dopravní výchova v MŠ a všechny učitelky se 

seznámily s metodikou dopravní výchovy z tohoto semináře.
 Seminář Předmatematická gramotnost lektorky Bednářové byl přínosem pro celou 

školu.
 Účastníme se na workshopů „ Klokanní školka“ – diagnostika, předmatematické 

představy, prostorové představy, seznámení s pomůckou „Klokanův kufr“. 
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6. Prevence sociálně patologických jevů

      V podmínkách ŠVP jsou nastaveny  takové  podmínky,  které  eliminují  vznik  sociálně  
patologických jevů.  Děti  se s důvěrou obracely  na   učitelku,  učitelky v komunitním kruhu 
umožňovaly dětem sdělovat své pocity a pozitivní i negativní zážitky. Prostřednictvím tvořivé  
dramatiky děti  prožívaly  příběhy a učily  se je  řešit.  Odlišnosti  mezi dětmi jsme učili  děti  
přijímat jako obohacující a přirozené. Děti si společně tvořily pravidla chování a vzájemně se  
upozorňovaly na jejich dodržování. Garantem jejich dodržování byly učitelky. 
Jakýkoliv problém jsme řešili ihned s dětmi v komunitním nebo diskuzním kruhu a s rodiči  
společně s učitelkou i ředitelkou. V školním roce 2018/19 jsme nemuseli řešit žádnou šikanu,  
ani závažný výchovný problém.
    

7. Prezentace školy a aktivity školy

Všechny důležité  informace mohou rodiče získat  na webových stránkách školy.  Každá  
třída na webu zveřejňuje vzdělávací cíle na týden a informuje rodiče o akcích třídy i školy.  
Učitelky pořizují z akcí fotografie skupin dětí. Na webu jsou všechny povinné dokumenty. 
    Kromě mnoha tradičních akcí  je  naší  nejdůležitější  akcí  Den zdraví.  Také Den Země  
oslavila celá škola. Děti navštívily sběrný dvůr, Chebské lesy, Krajinku. Spolupracujeme s  
2.ZŠ a 6.ZŠ, navštěvujeme první třídy, děti vystupovaly ve škole i školce a seznamámily se se  
školou.  Spolupráce umožňuje bezproblémový přestup dětí do školy. 
   Na kroužek  bruslení chodilo  25  dětí,  naučily  se  základům bruslení.  Pěvecký  kroužek 
Radovánek navštěvovalo 28 dětí od 4 do 6 let. Zpívání předcházela dechová a artikulační  
cvičení, která dětem pomáhala ke zlepšení výslovnosti a k dokonalejší intonaci. Učitelky hrály  
s dětmi  lidové  hudební  hry,  tanečky  a  na  rytmické  nástroje.  Děti  2  x  vystupovaly  na  
veřejnosti. Na adventních trzích s pásmem „těšíme se na Vánoce“ a na pasování s pásmem 
„Kamarád“. Za celý rok se děti naučily 30 písní, tanečků. Písně doprovázely na hudební a  
rytmické nástroje. Dva kroužky správného mluvení navštěvovalo10 dětí s vadami výslovnosti.  
S dětmi paní  učitelky  prováděly  dechová,  artikulační  cvičení,  rytmizaci  a melodizaci  slov  
hravou formou. Všem dětem se významně zlepšila výslovnosti a obohatila slovní zásoba.  
Radniční listy otiskly 3 články o naší MŠ. Den zdraví v MŠ, Projektu všestranné zdatnosti –
„Svět  nekončí  za vrátky-cvičíme se zvířátky“ a informace o projektu  „Voda“, kterého se  
zúčastnily naše děti společně s dětmi  ze  6.ZŠ.

8. Výsledky kontrol

Všechny  doklady  jsou  vedeny  v souladu  s předpisy.  Kontrola  KHS  z 30.10  2018 
uložila škole instalaci výlevky a umyvadla do přípravny zeleniny. V únoru 2019 byla závada  
odstraněna. Kontrola stravování byla bez závad. Kontrolní orgán Hasičského záchranného  
sboru zjistil drobné nedostatky, které byly odstraněny v termínu. 

 Českomoravský odborový svaz pracovníků školství provedl kontrolu BOZP na škole.  
BOZP je v pořádku, bez závad. 

Kontrola oddělení interního auditu Města Chebu zjistila, že zaměstnancům, vyslaným  
na  pracovní  cestu,  byly  proplaceny  nižší  náhrady.  Nedostatky  byly  odstraněny,  náhrady  
doplaceny. Hospodaření s majetkem bylo bez závad.
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9. Hospodaření školy
Hospodaření školy probíhá v souladu se zákony a směrnicemi.

Rok 2018 uzavřela škola se zlepšeným hospodářským výsledkem 264 135,42 Kč,  z toho z  
doplňkové činnosti zisk 500,00  Kč. Za 1. pololetí 2019 skončilo hospodaření se zlepšeným  
hospodářským výsledkem 36 514,91 Kč, z toho z doplňkové činnosti zisk  500 Kč.

10. Zapojení školy do projektů
    V květnu 2019 byla schválena závěrečná zpráva ze Zjednodušené šablony pro MŠ -  
Projekt  s názvem  „Mateřská  škola  pro  všechny„  - registrační  číslo  
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006950.  Učitelky  se  vzdělávaly  se  v několika  oblastech,  
spolupracovaly  jsme s  dalšími MŠ,  pořádali  jsme vzdělávací  akce  pro rodiče,  zaměstnali  
chůvu do třídy s dětmi od 2 let. Pro rodiče jsme uspořádali 6 odborných přednášek. Získali  
jsme  ze  Šablon  541 012  Kč.  Ze  zůstatku  finančních  prostředků,  které  zbyly  po  realizaci  
šablon, jsme zakoupili pomůcky za 170 585 Kč. Ředitelka školy se aktivně účastnila jednání  
kulatých stolů a řídícího výboru MAP. Škola se zapojila do projektu KHS „ Aby ruce byly  
čisté“  a  do  projektu  Karlovarského  kraje  „  Vzdělávání  pedagogických  pracovníků  
mateřských škol a prvního stupně ZŠ v oblasti  polytechnických disciplín - Malá technická  
univerzita“. Škola z projektu získala do výpůjčky LEGO DUPLO a metodiku Malé technické  
univerzity s pracovními listy. Chceme se stát centrem polytechniky pro chebské a okolní MŠ.

11.Spolupráce s partnery školy
  Škola  má smlouvu o spolupráci  s 2.ZŠ a 6.ZŠ. 
Dlouhodobě spolupracujeme s DDM Sova, Západočeským divadlem, kinem Svět, stadionem 
Cheb,  sportovní  halou,  chebským  bazénem,  Chebskými  lesy,  ZUŠ,  Dětskou  knihovnou,  
Ekologickým  centrem  v Dolních  Dvorech,  KHS. Organizovali  jsme  ve  škole  předškolní  
kroužek  pro  rodiče  a  děti,  k přípravě  dětí  na  školu.  Při  realizaci  podpůrných  opatření  
spolupracujeme se Školským poradenským zařízením v Chebu. 
     Dále  jsme  spolupracovali  s  Policií  ČR,  hasičským  záchranným  sborem,  s ČČK, 
Záchranným kruhem a ornitology. Spolek rodičů pomáhal mateřské škole a zakoupil hračky a  
pomůcky pro děti.
 
V Chebu dne 10.9.2019                                                      Mgr. Ludmila Mračková

Přílohy:
1. Výsledky hospodaření k 31.12.2018
2. Rozbor hospodářského výsledku za rok 2018
3. Výsledky hospodaření k 30.6.2019
4. Rozbor hospodářského výsledku k 30.6.2019
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	Ve škole byly 4 děti s 3. stupněm podpůrných opatření a jedno dítě se 4. stupněm podpůrných opatření a 2 asistentky pedagoga na 1,75 úvazku. Zakoupené pomůcky pro děti jsou ve snímku školy na webu školy. Děti mladší 3 let jsme nepřijali.
	Věkové složení učitelek :


