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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 4.11.2019, SZÚ Praha
Provoz školy:  6.00 - 16.30 hod
Počet tříd:  2 třídy 24 dětí     1.třída   21 dětí     1.třída – 23 dětí

 2 třídy 22 dětí     integrováno 9 dětí s SVP
Mateřskou školu navštěvovalo ve školním roce 2020/21   136 dětí. 

Děti z hlediska státní příslušnosti:
státní příslušnost česká vietnamská jiná

počet dětí 120 14 2  
Počty dětí školy
třída počet z toho 

chlapců
z toho dívek výjimka 

z počtu  
         1. Koťata 22 12 10 0
         2. Hvězdičky 24 15 9 0
         3. Sluníčka 24 12 12 0
         4. Berušky 22 13 9 0
         5. Medvídci 23 13 11 0
         6. Motýlci 21 11 9 0
celkem 136 70 66 0

Ve škole byly 9 dětí s 1 dítě s 2. stupněm podpůrných opatření,6 dětí s 3.stupněm podpory a 2  
děti se 4. stupněm. 4 asistentky pedagoga na 3,665 úvazku.  Děti mladší 3 let jsme nepřijali.

2. Personální zabezpečení činnosti školy
Učitelky:

SPgŠ 0 10
VŠ - Bc 0 2

VŠ učitelství pro MŠ 0 1
 celkem 0 13

V mateřské škole pracovalo celkem 13 učitelek, z toho 1 učitelka důchodkyně na překrývání a 
4 pedagogické asistentky.
Věkové složení pedagogických zaměstnanců ( bez AP)

do 30 let 31 - 40 41 - 55 nad 55 celkem
3 0 8 2 13  

V září  2020  nastoupila  jedna  nekvalifikovaná  pedagogická  asistentka  a  jedna  začínající  
učitelka. V prosinci skončila jedna učitelka a za ni nastoupila začínající učitelka.
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V době krizového stavu ukončila PP 1 učitelka – důchodkyně se zkráceným úvazkem pracovní  
smlouvu  z důvodu  obavy  ze  zdravotních  komplikací  a  nastoupila  druhá  důchodkyně  –  
kvalifikovaná  učitelka.  Ostatní  pedagogové  vzdělávali  předškoláky  on-line  (distanční  
vzdělávání v březnu a části dubna) nebo si rodiče chodili pro úkoly a přinášeli splněné úkoly  
do školky. Přizpůsobili jsme se podmínkám jednotlivých rodin. Zapojili se všechny předškolní  
děti s povinnou docházkou.

Věkové složení nepedagogických pracovníků
do 30 let 31 - 40 41 - 55 nad 55 celkem

0 0 7 4 11  
 Provozní zaměstnanci : 
     MŠ zaměstnávala ve školním roce 2020/21  3 provozní zaměstnance 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.  Dvě kuchařky pracovaly na úvazek  
0,937  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.  Školní jídelna  
vařila  pro  Waldorfskou  mateřskou  školu  Wlaštovka.  Celkem  se  stravovalo  17  dětí.  
Připravenou stravu si škola vydávala sama.

3. Údaje o přijímacím řízení 
Zápis do MŠ  probíhal po celý květen 2021. Byl bezkontaktní. Rodiče mohli předzapsat  

dítě elektronicky a dodatečně doručit podepsané dokumenty k zápisu. Bylo zapsáno 66 dětí.  
Nebylo přijato  10 dětí,  7  zákonných zástupců vzalo žádost  zpět.  Všechny 3 leté  děti  byly  
přijaty. Bylo přijato jedno dítě s SVP s 4.stupněm podpůrných opatření.. V mateřské škole je  
ve školním roce 2021/22 zapsáno celkem 138 dětí.  Do mateřské školy jsme přijali 10 dětí s  
povinnou předškolní docházkou. 1.září rodiče odhlásili další děti – stěhování. Přijali jsme 3  
předškoláky, kteří se nedostavili k zápisu. Celkem bylo přijato 56 nových dětí.

Rodiče  získali  informace  k zápisu  na  webových  stránkách  školy.  S ředitelkou 
komunikovali  prostřednictvím  e-mailu  a  telefonu.  Individuálně  si  mohli  domluvit  schůzku  
nebo nahlédnout do spisu.

Do ZŠ odešlo 42 dětí a 3 děti odešly do přípravné třídy ZŠ.  Sedm dětí se odstěhovalo  
nebo přešlo na jinou MŠ. Z toho bylo 6 dětí  s podpůrnými opatřeními.  Od školního roku 
2021/22 se snižuje počet dětí ve třídě o 7. Důvodem jsou děti s SVP 3-4. stupně. Ve škole  
zůstává  10 dětí  s odkladem školní docházky.  Mateřskou školu navštěvují  ve školním roce  
2021/22  4 dětí s podpůrnými opatřeními.  Učitelům pomáhají  3 pedagogické asistentky na  
celkem 2,89 úvazku.

4. Výsledky vzdělávání dětí

 Každému dítěti je vedena učitelkou diagnostika. V tabulkách je uvedené hodnocení dosažení  
určitých dovedností, schopností a poznatků. Diagnostiky jsou nedílnou součástí pedagogické  
práce učitelky a jsou podkladem pro konzultace s rodiči.  
V letošním  školním  roce  se  děti  s povinnou  předškolní  docházkou,  v době  uzavření  MŠ 
z důvodů vládních opatření, účastnily distančního vzdělávání. To probíhalo formou posílání  
úkolů a návrhy činností e-mailem, osobním předáním nebo jako on-line setkávání s dětmi.  
V průběhu distančního vzdělávání učitelky průběžně hodnotily zvládání zadávaných úkolů a  
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dovedností,  komunikaci  s dítětem  při  on-line  přenosech,  pracované  úkoly  a  diskutovaly  
s rodiči další postup a metody vzdělávání jejich dětí. Ve 4 třídách byly děti se SVP s potřebou 
asistenta pedagoga. 
Hodnocení obsahu vzdělávání bylo provedeno podle indikátorů v 5 tématech (hodnoceno 1-4 
body). 

1. Kdo jsem já a kam patřím – 3,50
2. Chci být zdravý – 3,46
3. Jak se mění příroda kolem nás – 3,36
4. Jak se nám žije na Zemi – 3,40
5. Navštívíme svět kouzel a radostí – 3,24

1. Kdo jsem já a kam patřím – 3,50
Na jaře tohoto školního roku byla MŠ z nařízení vlády uzavřena (Covid-19). Děti s povinnou 
předškolní docházkou se účastnily distanční výuky. Ta probíhala nejen formou zasílání úkolů 
k plnění (případně vyzvedávání úkolů rodiči) v různých oblastech vzdělávání, ale i za pomoci  
on-line setkávání s dětmi. Děti úkoly plnily svědomitě, on-line setkávání se účastnila většina 
dětí. 
Více se zaměříme na:

 uvědomovat si své přednosti a nedostatky – sebehodnocení

 správnou výslovnost

 korektní úchop tužky

 respekt k právům a povinnostem jednotlivých členů rodiny

2. Chci být zdravý – 3,46
Tomuto podtématu byla věnována velká pozornost, především v oblasti sebeobsluha a 
hygieny. Velmi jsme dbali na zvládání správného postupu při mytí rukou. Předškoláci se 
naučili ochránit své zdraví s pomocí odborníků ve Světě záchranářů v Karlových Varech..
Více se zaměříme na:

 nedůvěřovat neznámým lidem

 ošetření jednoduchého úrazu, chránění se před úrazem

 neodmítat zdravou stravu, mít představu o zdravé životosprávě

3.  Jak se mění příroda kolem nás – 3,36
Poznatky o přírodě získaly děti  na projektovém dni na Školním statku, v DDM v projektu Ze 
života včely a realizace projektu Den Země (která ale proběhla v omezené míře – Covid-19)
Více se zaměříme na: 

 pojmenování alespoň 6 volně žijících a exotických zvířat a jejich mláďat

 znát význam jednoduchých časových pojmů a jejich užívání v běžné řeči

 znalost koloběhu vody v přírodě a znát její význam

 pojmenování několika druhů listnatých a jehličnatých stromů

 charakteristiku biotopů 

4. Jak se nám žije na Zemi – 3,40
Z důvodu epidemiologických opatření jsme se v tomto školním roce nemohli účastnit exkurzí 
na pracovištích rodičů. Dopravní projekt se uskutečnil v plné míře. S policisty diskutovaly 
některé děti, předškoláci navštívili Svět záchranářů, kde se učili chránit své zdraví před 
požárem, ve vodě, zavolat si pomoc telefonem, oznámit nehodu. V závěru roku jsme poznávali  
blíže naše město Cheb.
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Více se zaměříme na:
 znát své město, jeho historii

 mít poznatky o povolání rodičů

 vědět, že žijí v ČR, znát název hlavního města a státní symboly

 určování vpravo, vlevo

5.  Navštívíme svět kouzel a radostí – 3,24
Řada poznatků z tohoto podtématu bývá pro děti předškolního věku zařazována na konci 
školního roku. Některé dovednosti byly s ohledem na průběh tohoto školního roku u určitých 
dětí na nižší úrovni. Pohádky jsme si s dětmi užili. Dokonce se nám podařilo realizovat i 
Dětský karneval.
Více se zaměříme na: 

 znalost pověstí

 využívání tvořivé dramatiky

 slyšet a pojmenovat hlásku na konci slova

 skládání slov z hlásek a rozkládání slov

 řazení obrázků podle dějové posloupnosti

 Hodnocení cílů za školní rok 2020 / 21

1.Předcházet vyhoření aktivní relaxací, problémy probírat na pedagogických radách, 
společně hledat řešení, mluvit o svých pocitech, zapojovat se do vzdělávání k tomuto 
tématu.
V závěru  školního  roku  už  byla  možnost  se  setkávat  na  společných  poradách,  kde  jsme  
diskutovali společné problémy a sdíleli možnosti jejich řešení. To přispělo k zlepšení nálady a  
vytvoření příznivé atmosféry ve škole. 

2. Organizovat setkání s učiteli ZŠ, vzájemné předávání poznatků, zkušeností.
Jediné setkání se uskutečnilo v září. Poté již nebylo možné z epidemiologických důvodů.

3. Pečovat o rostliny na zahrádce třídy, využití bylin v kuchyni.
Děti  společně  s učitelkami  zasadily  bylinky,  pozorovaly  je.  Bylinky  jsou  málo  vzrostlé  
k využití v kuchyni. Ve školce si děti do truhlíků zasadily fazole a pečovaly o ně a pozorovaly  
jejich růst. Ve využívání zahrádky budeme pokračovat.

4. Připravovat pro děti exkurze a besedy se zajímavými lidmi – učení prožitkem
Při plnění šablon děti navštívily Svět záchranářů v Karlových varech, včelaře v DDM a 
Školní statek v Dolních Dvorech, kde se seznámily s prací záchranářů, chovatelů a pěstitelů a  
včelaře. Z omezených podmínek jsme maximálně využili všech možností.

5. Zaměřit se na uplatňování programů ITC v praxi – využití tabletů, počítačových 
vzdělávacích programů ( MAGICBOX)
Děti ze třídy Berušek aktivně využívají tablety pro vzdělávání v rámci Šablon lll. Děti i 
učitelky se je naučily používat při on-line vzdělávání v době uzavření MŠ. Nově získané 
zkušenosti budou děti využívat i nadále
. 
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6. Věnovat zvýšenou pozornost dětem s podpůrnými opatřeními, cizincům a dětem z méně 
podnětného prostředí.
V škole bylo v 9 dětí s SVP. Učitelky s asistentkami pracovaly podle IVP. Děti dosáhly velké 
zlepšení. Dívka ze třídy Motýlků se velmi pěkně socializovala. Všechny předškolní děti se 
zapojovaly i během distanční výuky za pomoci asistentek. Ty pro ně vytvářely pomůcky, byly 
v kontaktu s rodiči. Cizincům se věnovali školní asistenti v dopoledních hodinách. 
Rozšiřovali jejich slovní zásobu a pomáhali s vytvářením kartiček pro rozvoj slovní zásoby. 
Učitelky se cizinců věnovaly průběžně po celý den.

7. Získávat rodiče osobním přístupem k účasti na společných akcích a přednáškách 
Rodiče se kromě společného setkání v září se speciální pedagožkou Mgr. Kučerovou, zapojili 
do webinářů Školní zralost -2x , Polytechnické dovednosti a Kamarádka kniha. I přes 
nepříznivou situaci se nám podařilo uskutečnit 6 setkání s rodiči ze Šablon lll.a 
zprostředkovat rodičů na videu vánoční besídku.

8. Podílet se na přípravě Projektových dnů ve škole i mimo školu
Uskutečnilo 6 projektových dnů – ve světě záchranářů, kde děti prožitkem získaly vědomosti, 
které je ochrání v nebezpečných situacích. Dále 6 projektových dnů ve Školním statku 
v Dolních Dvorech – středisku EVVV– Za zvířátky na statek, 4 projektové dny – ze života včel  
v DDM Cheb – beseda se včelařem. V projektových dnech budeme dále pokračovat, protože 
jsou zdrojem poznatků prostřednictvím prožitku. 
 

5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

 Všechny cíle  vzdělávání  pro  školní  rok 2020/21 se  podařilo  splnit,  i  když  se  plánované  
semináře nekonaly z epidemiologických důvodů. 
Vzdělávání bylo zaměřeno na tyto oblasti dle profesních vzdělávacích cílů učitelek a potřeb  
školy. Učitelky si samy vyhledaly webináře k plánovaným oblastem.
Cíle:
 Řízení školy, manažerské dovednosti, změny v legislativě
 Rozvoj polytechnického vzdělávání dětí
 Diagnostika dítěte
 Rozvoj emoční inteligence
 Téma vyhoření pedagogů 
 Výchova  a vzdělávání dětí se speciálními potřebami - dysfázie
 Uvádění začínající učitelky do praxe
 Rozvíjení matematických představ a předčtenářské gramotnosti

Většina z plánovaných seminářů se neuskutečnila., přesto se nám podařilo všechny cíle splnit.  
on-line formou webinářů.

 Čtyři učitelky se zúčastnily webináře BESIP – Pohyb organizované skupiny
 K problematice dětí s vývojovou dysfázií – 5 pedagogů se se zúčastnilo webináře – 

Nemluví a nemluví -  k rozvoji komunikace dětí.
 Speciální pedagogiku pro pedagogy –UJEP .Paní učitelka s úspěchem studium 

absolvovala.
 2 učitelky-  webinář Dětský autismus, Jak přistupovat k dítěti s vývojovou dysfázií, 

základní desatero PAS, Těžká vývojová dysfázie, Emoce předškolních dětí a jak si 
s nimi poradit

 Vývojová dysfázie v praxi – webinář 2 učitelky a AP.
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 Pedagogické diagnostice byly věnovány 2 webináře pro rodiče a učitelky – 12 
učitelek. Znalosti jsme ihned  začaly využívat v praxi.

 Problematika ITC – využití tabletů při práci s předškolními dětmi – 1 učitelka – 
Počítač, tablet a telefon ve výuce-1 učitelka, 2 učitelky se zúčastnily webináře jak 
nastavit distanční výuku v MŠ.

 Předmatematické představy – 1 učitelka- webinář Budování matematických představ 
dětí 3-6 let Hejného metodou. P.D. prostudovala knihu M.Kaslové: Předmatematické 
činnosti a vypracovala výtah k využití ve třídě.

 Několika webinářů zaměřených na nadání dětí a tvořivost se zúčastnila 1 učitelka.
 Jedna učitelka se zúčastnila webináře Formativní hodnocení .
 Polytechnického semináře pro rodiče a učitele se zúčastnily 4 učitelky.
 3 učitelky se zúčastnily semináře Nováčkové: respektovat a být respektován.

Všechny poznatky z webinářů sdílely učitelky na pedagogických poradách.

Učitelky a AP prostudovali odbornou literaturu z učitelské knihovny, časopis Informatorium, 
Speciál pro MŠ, Řízení školy, účastnily se webinářů MAP.

6. Prevence sociálně patologických jevů

      V podmínkách ŠVP jsou nastaveny takové podmínky, které předcházejí vzniku sociálně  
patologických  jevů.  Děti  se  s důvěrou obracejí  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  přijímají  jako  
obohacující  a  přirozené.  Děti  si  společně  tvořily  pravidla  chování  a  vzájemně  se  
upozorňovaly na jejich dodržování.  
    

7. Prezentace školy a aktivity školy

Všechny důležité informace získávají rodiče z webových stránek školy. Webové stránky  
mají dobrou kvalitu a je možné je číst na všech chytrých telefonech. Každá třída na webu  
zveřejňuje své vzdělávací cíle na týden a informuje rodiče o akcích třídy i školy. Učitelky  
pořizují z akcí fotografie skupin dětí. Na webu jsou k nahlédnutí všechny povinné dokumenty.  
V době distanční výuky byl náš web pro mnohé rodiče velkým zdrojem informací.  Rodiče  
mladších dětí  si  mohli  z webu stahovat nápady pro práci  s dětmi,  na vycházky s dětmi a 
pracovní  listy.  S předškolními  dětmi  probíhala  distanční  výuka  v on-line  prostředí  nebo 
prostřednictvím e-mailů dostávaly úkoly na týden dopředu.
    Mnoho tradičních akcí se z hygienických důvodů nemohlo uskutečnit. Ve školce proběhly  
vánoční besídky, které jsme pro rodiče natáčely a dětský karneval. Po otevření školy jsme pro  
děti připravily projektové dny na Školním statku v Dolních Dvorech, navštívili jsme včelaře a  
besedovali  s ním ve včelíně  v DDM. Předškoláci  si  upevnily  znalosti  z ochrany zdraví  ve  
Světě záchranářů na projektovém dni.
   Na kroužek bruslení se nepodařilo realizovat. Pěvecký kroužek Radovánek se také nemohl  
scházet vzhledem k platným hygienickým opatřením.
Kroužek Malý stavitel - Malá technická univerzita – ve dvou pavilonech.  Navštěvovalo ho 
24 dětí ze dvou tříd. Dětí se naučily mnoho nových pojmů a dovedností. Spolupracovaly při  
stavbách, vnášely  do staveb i  vlastní  tvořivé nápady. Na konci  každé hodiny vypracovaly  
pracovní lis, ve kterém si zopakovaly nové poznatky. Lekce na sebe navazovaly – Malý stavař,  
Ropař, Plynař, Stavitel mostů, Ekolog, Vodohospodář apod. V druhém pololetí se postupně  
zúčastnily všechny předškolní děti.
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Jazykový kroužek Povídálek  nebylo možné realizovat.
Od 4 let byly všechny děti zapojeny do projektu “Školka v pohybu“. Děti se na podzim do  
října  a  na  jaře  jednou  v měsíci  účastnily  pohybových  tréninků  společně  s učitelkami  
a trenéry FK Hvězda Cheb. 
Uspořádali jsme pro rodiče několik webinářů společně s MAP Cheb – 2 x Školní zralost, 1x  
Dětská kniha, webinář k Polytechnickému vzdělávání a dětské hře. Účast rodičů byla velmi  
dobrá.

8. Výsledky kontrol
             Ve škole byla v září 2020 ČŠI. Škola byla hodnocena v inspekční zprávě  velmi dobře  
ve všech oblastech vzdělávání. Silnou stránkou školy je koncepční řízení, spolupráce učitelek  
a asistentek pedagoga s rodiči, přátelské prostředí školy a množstvím nabízených aktivit pro  
děti. Některé začínající učitelky ještě budou pracovat na zlepšení formativního hodnocení. Ve  
škole se daří děti s SVP připravit na školní docházku.
 
9. Hospodaření školy

Hospodaření školy probíhá v souladu se zákony a směrnicemi.
Rok 2020 uzavřela škola se zlepšeným hospodářským výsledkem 242 883,07 Kč, k 30.6.2021 
skončilo hospodaření se zlepšeným hospodářským výsledkem 154 881,18 Kč.
 V tomto školním roce jsme vyměnili kryty na topení ve třídě Medvídků, bylo zakoupeno 8 ks  
dveří,  11 tabletů  a PC ze Šablon,  stojany na dezinfekci  a  skříně  na pomůcky.  Dále byly  
natřeny dřevěné zahradní prvky. 

10. Zapojení školy do projektů
    Od června 2020 realizujeme projekt ze Šablony lll.- Operační program Výzkum, vývoj a  
vzdělání  s názvem  –  Šablony  lll.-  Školka  nových  příležitostí.  Celková  výše  finančních  
prostředků bude činit 403 004,00 Kč. Máme zrealizováno 10 projektových dnů ve škole, 6  
projektových  dnů mimo školu  a  6  odborně  zaměřených  setkávání  s rodiči.  S deseti  dětmi  
realizujeme každý týden vzdělávání dětí prostřednictvím tabletů ve třídě Berušek. Ve školním  
roce   2021/22  budeme  s výukou  s tablety  pokračovat.  Tablety  jsme  využili  pro  učitelky  
k distančnímu vzdělávání.  Plánujeme  zkušeností  využít  při  možném distančním vzdělávání  
předškolních dětí. 2 učitelky pracovaly po pracovní době na 0,1 úvazek jako školní asistentky.  
Pomáhali dětem ze znevýhodněného prostředí se zlepšením slovní zásoby a komunikací.

11.Spolupráce s partnery školy
  Spolupracujeme  s 2.ZŠ a 6.ZŠ a dalšími partnery - s DDM Sova, Západočeským divadlem,  
stadionem Cheb, SK Školka a Škola v pohybu, z.s., FK Hvězda Cheb, Chebskými lesy, ZUŠ,  
Dětskou  knihovnou,  Ekologickým  centrem  v Dolních  Dvorech  a  Záchranným  kruhem  i  
Městskou policií  a hasiči.  Mnoho tradičních akcí  jsme nemohli  v roce 2020/21 uskutečnit  
z hygienických  důvodů.  Při  realizaci  podpůrných  opatření  spolupracujeme  se Školským 
poradenským zařízením. Spolek rodičů pomáhal mateřské škole a zakoupil hračky a pomůcky  
pro děti.
 
V Chebu dne 26.8..2021                                                     Mgr. Ludmila Mračková

Přílohy:
1. Výsledky hospodaření k 31.12.2020
2. Rozbor hospodářského výsledku za rok 2020
3. Výsledky hospodaření k 30.6.2021
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4. Rozbor hospodářského výsledku k 30.6.2021
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	Ve škole byly 9 dětí s 1 dítě s 2. stupněm podpůrných opatření,6 dětí s 3.stupněm podpory a 2 děti se 4. stupněm. 4 asistentky pedagoga na 3,665 úvazku. Děti mladší 3 let jsme nepřijali.
	Věkové složení pedagogických zaměstnanců ( bez AP)

	Vzdělávání bylo zaměřeno na tyto oblasti dle profesních vzdělávacích cílů učitelek a potřeb školy. Učitelky si samy vyhledaly webináře k plánovaným oblastem.

