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1) Základní údaje o škole
Název: Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace
IČO: 70993122
IZO základní školy: 102 931 879
Identifikátor zařízení: 600 130 665
Sídlo: Mostiště 50, Velké Meziříčí 594 01
Zřizovatel školy: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí 594 13
Údaje o vedení školy: Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka
Adresa pro dálkový přístup: j.dobrovolna@zsmostiste.cz
ID datové schránky: f5hmiv2
Web: www.zsmostiste.cz
Koordinátor ICT: Mgr. Jitka Dobrovolná
Metodik prevence: Mgr. Jitka Hublová
Údaje o školské radě:
RNDr. Petr Vrána jmenován zřizovatelem,
Mgr. Jitka Hublová zvolena za pedagogické pracovníky školy,
Bc. Martin Ambrož zvolen za zákonné zástupce nezletilých žáků
Součásti školy:
Základní škola – kapacita 100 žáků
Školní družina – kapacita 29 žáků
Školní jídelna-výdejna – kapacita 70 strávníků
Součásti příspěvkové organizace – odloučená pracoviště:
Mateřská škola (Mostiště, Olší nad Oslavou) – kapacita 53 žáků
Školní jídelna (Mostiště, Olší nad Oslavou) – kapacita 74 strávníků
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2) Materiálně technické vybavení
Budova základní školy se nachází v místní části Mostiště. Je dvoupodlažní. V přízemí je jedna
učebna, tělocvična, kabinet TV, výdejna obědů, družina, sociální zařízení a šatny. V prvním
poschodí jsou zbývající tři učebny, dva kabinety, sociální zařízení, sborovna a ředitelna. Škola
je vybavena moderním nábytkem, kvalitní audiovizuální technikou, v každé třídě je
interaktivní tabule, počítače, notebooky a tablety k využití žáky během výuky. K dispozici je
mnoho názorných pomůcek. Školní knihovna nabízí literaturu různých žánrů. K budově náleží
školní pozemek se zahradou. K výuce TV je využíváno přilehlé fotbalové hřiště a multifunkční
hřiště s umělým povrchem. Ve škole jsou pravidelně prováděny bezpečnostní, požární a
hygienické kontroly a revize.

3) Charakteristika školy
Škola je koncipována jako čtyřtřídní s prvním až pátým postupovým ročníkem. Spádový
obvod tvoří místní části Mostiště, Olší nad Oslavou a obec Martinice. Školu navštěvují také
děti z Velkého Meziříčí a Vídně. Výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání „Škola pro děti“. Klademe důraz především na tradiční hodnoty, jako jsou
kvalitní výuka, dobrá kázeň žáků, spolupráce s rodiči, individuální přístup k dětem a odborná
péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4) Přehled oborů vzdělání, ŠVP
Obory vzdělávání
79-01-C/01 Základní škola - počet ročníků 5
79-01-B/01 Základní škola speciální - počet ročníků 0

ŠVP – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro děti“
Cizí jazyk: anglický jazyk
Nabídka nepovinného předmětu: náboženství
Nabídka kroužků: taneční, florbal, malý šikula, animace, keramika, malý záchranář
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5) Personální zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí zaměstnanci
Jméno
Mgr. Jitka Dobrovolná

Pracovní
pozice
ředitelka
učitelka

Mgr. Jitka Hublová

učitelka

Mgr. Dana Konečná

učitelka

Mgr. Lenka Kalousková

učitelka

Mgr. Hana Hladíková
Olga Svobodová
Lenka Augustová

asistentka
pedagoga
vychovatelka
ve škol.druž.

Vzdělání, titul

Kvalifikace

Uč. pro 1. st. ZŠ,
Mgr.
Uč. pro 1. st. ZŠ,
Mgr.
Uč. pro 1. st. ZŠ,
Mgr.
Uč. pro 1. st. ZŠ,
Mgr.
Uč. pro 1. st. ZŠ,
Mgr.
Asist.pedagoga

Ano

Délka
Třídnictví
praxe
30 let 5. ročník

Ano

46 let

2. ročník

Ano

35 let

-

Ano

27 let

Ano

27 let

3. a 4.
ročník
1. ročník

Ano

11 let

-

Vychovatelství

Ano

10 let

-

Nepedagogičtí zaměstnanci
Jméno
Ladislava Sobotková
Petra Bojanovská
Mgr. Hana Vodová

Pracovní pozice
školnice
pomocná síla v kuchyni –
dovoz a výdej obědů
Školní asistentka v rámci
dotace Šablony III

Délka praxe
27 let
8 let
40 let – učitelka 1.st. ZŠ

6) Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání
Počet žádostí o odklad školní docházky
Počet přijatých žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022
Zápis do 1. ročníku proběhl v pátek 22. dubna 2022.
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7) Údaje o výsledcích vzdělávání
Ročník
Počet žáků s vyznamenáním
Počet žáků, kteří prospěli
Počet žáků, kteří neprospěli
Počet žáků s neomluvenou absencí
Počet žáků celkem

1.
11
0
0
0
11

2.
10
1
0
0
11

3.
4
3
0
0
7

4.
9
2
0
0
11

5.
9
2
0
0
11

Ve školním roce 2021/2022 nebyly řešeny žádné vážné kázeňské přestupky.
Přijímací řízení na osmileté gymnázium (z 5. ročníku)
Počet žáků, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek
Počet žáků přijatých ke studiu na gymnáziu

0
-

Počet žáků s různým stupněm podpůrného opatření
1. stupeň PO
2. stupeň PO
3. stupeň PO
4. stupeň PO
5. stupeň PO

1
5
1
0
0

8) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Mgr. Jitka Dobrovolná

Mgr. Jitka Hublová

Mgr. Hana Hladíková

 školení BOZP a PO
 seminář „Vzdělávání a škola ve světle práva“ - MAS MOST
VYSOČINY Velké Meziříčí
 seminář „Úpravy RVP“ - MAS MOST VYSOČINY Velké Meziříčí
 školení Robot Photon a interaktivní podlaha FlySky – Unikor
 webinář „Jak vést a řídit ženský kolektiv“ - MAS MOST
VYSOČINY Velké Meziříčí
 webinář „Revize RVP ZV – startovací balíček – Vzdělávání
koordinátorů změny - NPI ČR Jihlava
 školení BOZP a PO
 seminář „Vzdělávání a škola ve světle práva“ - MAS MOST
VYSOČINY Velké Meziříčí
 seminář „Agresivita ve škole – Jak zvládat agresi u žáků a
rodičů“ - vzdělávací agentura DIALOG
 školení BOZP a PO
 seminář „Vzdělávání a škola ve světle práva“ - MAS MOST
VYSOČINY Velké Meziříčí
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 Informatika – Eduteam Praha
 školení Robot Photon a interaktivní podlaha FlySky – Unikor

Mgr. Lenka Kalousková

Mgr. Dana Konečná

Lenka Augustová

Olga Svobodová

 školení BOZP a PO
 vstupní školení BOZP
 seminář „Vzdělávání a škola ve světle práva“ - MAS MOST
VYSOČINY Velké Meziříčí
 webinář „Náměty, nápady, hry, zajímavé metody do hodin
ČJ na prvním stupni ZŠ“
 školení BOZP a PO
 seminář „Vzdělávání a škola ve světle práva“ - MAS MOST
VYSOČINY Velké Meziříčí
 školení BOZP a PO
 seminář „Vzdělávání a škola ve světle práva“ - MAS MOST
VYSOČINY Velké Meziříčí
 školení BOZP a PO
 seminář „Vzdělávání a škola ve světle práva“ - MAS MOST
VYSOČINY Velké Meziříčí

9) Údaje o aktivitách a akcích školy
MĚSÍC
Září
Říjen

Listopad

Prosinec

Leden
Únor

Březen

Duben

AKCE
Slavnostní zahájení školního roku
Zvířátka ve škole – záchranná stanice Ikaros Pavlov
Primární preventivní program
Beseda se včelařkou
Loutková pohádka
Rozsvícení vánočního stromu v Mostištích
Florbal – okrskové kolo
Dopravní výchova – teorie ve škole
Mikulášská nadílka
Vánoční zpívání ve škole
Tančí celá škola – soutěž ČT Edu
Vánoční týden ve škole (vánoční aktivity, všechny ročníky)
Recitační soutěž
Primární preventivní program
Karneval
Soutěž ve zpěvu
Školní soutěž ve šplhu
Hrátky se dřevem – Chaloupky Baliny
Zábavný pořad ve škole – žonglování
Biatlon (školní soutěž)
Okrsková soutěž ve šplhu (Velké Meziříčí)
Program k Velikonocům
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Květen

Červen

Soutěž ve šplhu – okresní kolo (Žďár nad Sázavou)
Sbírka „Děti dětem“ pro děti z Ukrajiny
Soutěž Matematický klokan
Velikonoční výstava (Velké Meziříčí)
Netradiční schůzka rodičů (s programem)
Projektový den – Energie
Taneční soutěž (Velké Meziříčí)
Florbal – soutěž (Velké Meziříčí)
Malý záchranář – soutěž (Havlíčkův Brod)
Koncert sborů Slunko, Sluníčko a Harmonie (Velké Meziříčí)
Polytechnická výchova (Oslavice)
Soutěž Besip (Velké Meziříčí)
Vítání občánků (Martinice)
Dopravní výchova (dopravní hřiště Velké Meziříčí)
Divadelní představení (Janáčkovo divadlo Brno)
Školní výlet
Život v pohybu (školní zahrada)
Rozmarínek - program o přírodě (Petráveč)
Nocování ve škole (5.ročník)
Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku

Pravidelné kurzy:
Od 27. dubna 2022 probíhal plavecký kurz v Plavecké škole Laguna Třebíč – 10 lekcí.
Zúčastnily se všechny ročníky.
Účast na soutěžích:
Okrsková soutěž ve šplhu Velké Meziříčí – 2x 2. místo, 1x 3. místo
Okresní soutěž ve šplhu Žďár nad Sázavou – 1x 3. místo
Florbal – okrskové kolo Velké Meziříčí – 3. místo
Malý záchranář – krajské kolo Havlíčkův Brod – 3. místo
Matematický klokan
Taneční soutěž Velké Meziříčí
Soutěž Besip Velké Meziříčí
Tančí celá škola – soutěž Čt Edu
Výtvarné soutěže v průběhu roku
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Zapojení do projektů:
 Mléko a ovoce do škol – podpora zdravé výživy dětí
 Sazka – olympijský víceboj – rozvoj sportovní všestrannosti žáků základních škol
 Zdravé zuby – projekt vede děti k zdravému životnímu stylu a ochraně zdraví
 Sportuj ve škole – projekt na podporu sportování ve školní družině
 Mc DonaldsCup – celorepublikový žákovský fotbalový turnaj

 Les ve škole, škola v lese – mezinárodní výukový program o lese
 Celé Česko čte dětem – projekt zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti dětí a
posílení emočního zdraví

 Fond Sidus – projekt na podporu nemocných a handicapovaných dětí

10) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
Ve školním roce 2021/2022 neproběhla ve škole inspekční činnost ČŠI.

11) Základní údaje o finančních zdrojích
 MŠMT – přímé výdaje na vzdělávání (2022) Neinvestiční výdaje: 8 629 016 Kč
Prostředky na platy: 6 276 669 Kč
Odvody – Pojistné: 2 121 514 Kč
FKSP: 125 553 Kč
Ost. neinvest. výdaje: 105 300 Kč
 MŠMT – finanční prostředky na pořízení
Digitální uč. pomůcky (ZŠ ): 50 000 Kč
technického vybavení (2022)
Prevence digit. propasti (ZŠ):21 000Kč
Digitální uč. pomůcky (MŠ): 32 000 Kč
 MŠMT – národní plán doučování
Doučování (1.-8. 2022): 14 950 Kč
 Zřizovatel Město velké Meziříčí – výdaje na Schválený rozpočet hlavní čin. PO:
provoz školy (2022)
1 918 000 Kč
 Dotační programy MŠMT (2020-2022)
Šablony III: 554 784 Kč
 Úplata - školní družina
17 400 Kč
- předškolní vzdělávání
84 800 Kč
 Sponzorské dary (šk.rok 2021/2022)
137 000 Kč
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12) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních programů.

13) Prezentace školy
 Účast v soutěžích, projektech, články v médiích, webové stránky školy.
 Rozsvícení vánočního stromu – Mostiště
 Vítání občánků – Martinice.

14) Realizované projekty financované z cizích zdrojů
 MŠMT
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělání – Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony III pro ZŠ
Název projektu: ZŠ Mostiště – Šablony III
Registrační číslo projektu: CZ. 02. 3.X/0.0/0.0/20_080/0018661
Období: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022
Cíl projektu: zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových
kompetencích.
Výše dotace: 554 784 Kč
Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:







Školní asistent – personální podpora ZŠ
Projektový den ve výuce ZŠ (1krát)
Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ - 48 hodin/48 týdnů, nákup 14 ks tabletů Lenovo M10+
Školní asistent – personální podpora MŠ
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím
vzájemných návštěv MŠ
Projektový den ve výuce MŠ (5krát)
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Národní plán obnovy – Doučování žáků škol realizace investice 3.2.3
Období: 1. 1. 2022 – 31. 8. 2022
Cíl projektu: Podpora vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na
nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
Výše dotace: 14 950 Kč
Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:


Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Národní plán obnovy – Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení dětí a
žáků a jejich digitálních kompetencí
Období: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
Cíl projektu: Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy.
Výše dotace: Základní škola 50 000 Kč
Mateřská škola 32 000 Kč
Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:
Základní škola


Nákup – vizualizér, roboti Photon, fotoaparát

Mateřská škola


Nákup – robotické učební pomůcky – včelka, robotické stavebnice

Národní plán obnovy - Prevence digitální propasti
Období: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
Cíl projektu: Pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky
Výše dotace: 21 000 Kč
10
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Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:



Nákup – tablety Lenovo 10 Pro
Nákup – robotické učební pomůcky – včelka, robotické stavebnice

15) Spolupráce s rodiči
Rodičovská schůzka – listopad 2021
Rodičovská schůzka – duben 2022
Individuální schůzky kdykoliv dle potřeby. Rodiče jsou pravidelně informováni o prospěchu a
chování žáků.

16) Údaje o spolupráci s jinými organizacemi







Pedagogicko-psychologická poradna Velké Meziříčí
Středisko výchovné péče Velké Meziříčí
Středisko volného času Dóza Velké Meziříčí
MASMOST Vysočiny – MAPy II., Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko
Spolupráce s mateřskou školou – pohádky pro děti z MŠ, společné programy
Spolupráce s okolními školami – sdílení, výměna zkušeností, návštěvy

……………………………………………………………..
V Mostištích 31. 8. 2022

Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka
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Schváleno pedagogickou radou dne: 31. 8. 2022
Schváleno Školskou radou dne: 20. 10. 2022

Příloha 1
Fotogalerie Základní školy

Příloha 2
Zpráva o činnosti MŠ Mostiště

Příloha 3
Zpráva o činnosti MŠ Olší nad Oslavou
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Příloha 2

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY
Školní rok 2021/2022
PRACOVIŠTĚ: MŠ Mostiště
•

Identifikační údaje

Název školy:

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50,
příspěvková organizace

Sídlo:

Mostiště 50, Velké Meziříčí 594 01

Internetové stránky:

www.zsmostiste.cz

Ředitelka školy:

Mgr. Jitka Dobrovolná
Tel: 566522991
E-mail: j.dobrovolna@zsmostiste.cz

IČO:

70993122

REDIZO:

600130665

Zřizovatel školy:

Město Velké Meziříčí

Odloučené pracoviště:

MŠ Mostiště 127

Vedoucí učitelka:

Jitka Muchová
Tel: 773778093

Provoz školy

6,30 – 15,30 hod

Kapacita školy:

25 dětí

Počet dětí celkem:

25 dětí

Počet dětí s odkladem
školní docházky:

1

Věkové složení dětí:

3- 7 let

Úplata za předškolní
vzdělávání:

240 Kč měsíčně

Název ŠVP:

Poznáváme svět s Krtkem

120 Kč prázdninový provoz
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•

Personální zabezpečení

Vedoucí učitelka:

Jitka Muchová

Učitelka:

Renata Kaštanová

Asistentka pedagoga:

Dagmar Opálková

Školní asistentka:

Miluše Malcová

Školnice:

Miluše Malcová

Vedoucí ŠJ:

Petra Bojanovská

Kuchařka:

Jana Kratochvílová

Úklid:

Miluše Malcová

•

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Pedagogičtí
pracovníci
Renata Kaštanová

sdílení MŠ VM, pracoviště Čechova

Jitka Muchová

sdílení MŠ VM, pracoviště Čechova
sdílení ZŠ a MŠ Oslavice

•

Údaje o zápisu

Termín zápisu:

3. 5. a 4. 5. 2022

Počet žádostí o přijetí:

25

Počet přijatých dětí:

9

•

Výsledky výchovně vzdělávací práce

Rozvíjely jsme osobnost dítěte s ohledem na jeho potřeby, možnosti a zájmy cestou
přirozené výchovy. Vedly jsme děti k logickému myšlení, vytvářely jsme u dětí morální
hodnoty. Pro vstup do ZŠ jsme připravily 9 dětí předškoláků. Vhodné prostředí a podmínky
pro vzdělávání ve spolupráci s AP byly vytvořeno 1 dítěti s podpůrným opatřením.
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•

Aktivity

•

Celé Česko čte dětem

•

Projekty: Švadlenka
Malí zahradníci

•

Akce:
Bílý den v MŠ
Olympiáda v MŠ
Karneval v MŠ
Svátek dětí
Návštěva Policie ČR v MŠ
Odpoledne s předškoláky, návštěva Policie ČR ve VM
Pasování předškoláků
Rozloučení s předškoláky

•

Spolupráce se ZŠ, rodiči, jinými organizacemi
Spolupráce se ZŠ probíhá formou:



•

předání informací ZŠ o předškolních dětech před zápisem

•

návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ

•

návštěva společných kulturních představení ve škole / žonglér Milan Ošmera/

•

kontrolní činnosti ředitelky v MŠ

Spolupráce s rodiči
•

aktuální informace na nástěnce MŠ a webových stránkách

•

dokumenty MŠ na webových stránkách

•

každodenní kontakt s rodiči při předávání dítěte

Vzhledem k pandemii Covid-19 nebylo možné uskutečnit aktivity /besídky aj./
Čertovská besídka formou yotube.
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Spolupráce se zřizovatelem

Dle schváleného rozpočtu hospodaří MŠ s přidělenými financemi v souladu s pravidly 3E.
Jsou prováděny různé opravy.





Spolupráce se SPC při ZŠ a SŠ Březejc
•

náprava řeči dětí v MŠ

•

logopedická setkání

Požadavky na zvelebení MŠ:
- nákup hraček
- nákup didaktických pomůcek
- nákup odborných knih pro pedagogy
- nákup trampolíny
- pořídit do MŠ vyvýšené záhony / 2 kusy/
- pořídit nový počítač do ředitelny
- nákup nové sekačky

Zpráva o činnosti MŠ byla projednána s ředitelkou školy dne 31. 8. 2022.

………………………..................................

......................................................

Jitka Muchová, vedoucí učitelka MŠ

Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka školy
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Příloha 3

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY
Školní rok 2021/2022
PRACOVIŠTĚ: MŠ Olší nad Oslavou
1. Identifikační údaje
Název školy:
Sídlo:
Internetové stránky:
Ředitelka školy:

IČO:
REDIZO:
Zřizovatel školy:
Odloučené pracoviště:
Vedoucí učitelka:
Provoz školy
Kapacita školy:
Počet dětí celkem:
Počet dětí s odkladem
školní docházky:
Věkové složení dětí:
Úplata za předškolní
vzdělávání:
Název ŠVP:

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50,
příspěvková organizace
Mostiště 50, Velké Meziříčí 594 01
www.zsmostiste.cz
Mgr. Jitka Dobrovolná
Tel: 566522991
E-mail: j.dobrovolna@zsmostiste.cz
70993122
600130665
Město Velké Meziříčí
Mateřská škola Olší nad Oslavou 41, 594 01 Velké Meziříčí
Jitka Smolíková
Tel: 773 778 094
6,30 – 15,30 hod
28 dětí
23 dětí
0 dětí
od 2 do 6 let
240 Kč měsíčně
120 Kč prázdninový provoz
„Umění – klíč k poznání i k srdci“

2. Personální zabezpečení
Vedoucí učitelka:
Učitelka:
Asistentka:
Školnice:
Vedoucí ŠJ:
Kuchařka:
Úklid:

Jitka Smolíková
Barbora Povová
Eva Kopečná
Jana Chalupová
Růžena Havlíčková
Růžena Havlíčková
Jana Chalupová
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3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pedagogické pracovnice si rozšiřovaly odborné znalosti samostudiem odborné pedagogické
literatury a studiem článků v odborných časopisech zabývající se předškolním vzděláváním.
Pedagogické pracovnice uplatňovaly získané znalosti, dovednosti a náměty z absolvovaných
projektů, seminářů, kurzů i ze samostudia odborné pedagogické literatury a článků
v odborných časopisech zabývající se předškolním vzděláváním ve výchovně vzdělávacích
činnostech.
Samostudium odborné pedagogické literatury – učitelka MŠ
Autismus, Jak pracovat s dětmi a dospívajícími s poruchou autistického spektra
Psychoedukační profil 0 - 7 let
Strukturované učení
Třídní projekty v MŠ
Rok stromů
Individualizace v MŠ
Čtenářská strategie
Logopedické hádanky 2
Když jazýčkem zacvičíme, krásně se hned rozmluvíme
Špunti ve školce
Nápadníček
Když se řekne rozcvička
Moje zdravé tělo
Jógové pohádky
Básničky, říkadla, písničky a hudebně pohybové hry pro děti předškolního věku
Dokumenty, pokyny a materiály k zajištění bezpečnosti dětí v MŠ
Manuály MŠMT
Samostudium odborné pedagogické literatury – vedoucí učitelka MŠ
Rozvoj inteligence u dětí od 3 do 6 let
Autismus, Jak pracovat s dětmi a dospívajícími s poruchou autistického spektra
Psychoedukační profil 0 - 7 let
Strukturované učení
Třídní projekty v MŠ
Rok stromů
Individualizace v MŠ
Čtenářská strategie
Logopedické hádanky 2
Když jazýčkem zacvičíme, krásně se hned rozmluvíme
Špunti ve školce
Nápadníček
Když se řekne rozcvička
Moje zdravé tělo
Jógové pohádky
Básničky, říkadla, písničky a hudebně pohybové hry pro děti předškolního věku
18
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Dokumenty, pokyny a materiály k zajištění bezpečnosti dětí v MŠ
Manuály MŠMT
Samostudium odborné pedagogické literatury – učitelka MŠ
Autismus, Jak pracovat s dětmi a dospívajícími s poruchou autistického spektra
Psychoedukační profil 0 - 7 let
Strukturované učení
Básničky, říkadla, písničky a hudebně pohybové hry pro děti předškolního věku
Dokumenty, pokyny a materiály k zajištění bezpečnosti dětí v MŠ
Manuály MŠMT
Pedagogické pracovnice se zúčastnily vzdělávací akce „Vzdělání a škola ve světle práva“projektu „MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Velké Meziříčí“.
V rámci projektu ZŠ Mostiště – Šablony III se uskutečnilo sdílení pedagogů z různých škol
prostřednictvím vzájemných návštěv.
4. Údaje o zápisu
Termín zápisu:
Počet přihlášených dětí:
Počet přijatých dětí:

3. 5. 2022 – 4. 5. 2022
10 (MŠ Olší)
7

5. Výsledky výchovně vzdělávací práce
Výchovně vzdělávací práce MŠ vycházela z Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání a Školního vzdělávacího programu mateřské školy.
5.1. Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí
se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení
základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.
Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.
Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před
vstupem do základního vzdělávání. Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj
osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém
a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních
hodnot a mezilidských vztahů.
5.2. Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými
a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch
rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy,
rodiny a společnosti.
5.3. Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci
podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho
individuální možnosti.
5.4. Vzdělávání dětí od dvou do tří let
Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a
záměry vzdělávání jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Specifika
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vzdělávání dětí od dvou let souvisí s dosahovou úrovní ve všech oblastech vývoje
dítěte. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje,
poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně
egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které ji
naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Dvouleté dítě se učí nejvíce
nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Děti vyžadují
opakování činností, potřebují pravidelné rituály, pozornost udrží velmi krátkou
dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace
se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností,
ponechání co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity. Při vzdělávání
dětí mladších tří let zajišťuje mateřská škola podmínky, požadavky a individuální
potřeby, které reagují na vývojová specifika vzdělávání dětí od dvou do tří let.
5.5. Povinné předškolní vzdělávání
Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou
pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního
vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek povinného vzdělávání stanovila
ředitelka školy, a to v rozmezí od 8,00 hodin do 12,00 hodin (§ 1c vyhlášky č.
14/2005 Sb.).
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období
školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.
Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v
němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3).
Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní
vzdělávání, docházelo řádně do školy.
Individuální vzdělávání dítěte
Žádný zákonný zástupce dítěte, které plní povinnost předškolního vzdělávání,
neprojevil zájem o individuální vzdělávání dítěte.
5.6. Uplatňovat rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání:
a)
rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
b)
osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
c)
získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná
osobnost působící na své okolí
Hlavním prostředkem rozvoje a kultivace předškolního dítěte, obohacením jeho poznání
i sociální zkušenosti v mateřské škole je obsah předškolního vzdělávání. Obsah je
strukturován do oblastí předškolního vzdělávání, které jsou v RP nazývány:
- Dítě a jeho tělo
- Dítě a jeho psychika
- Dítě a ten druhý
- Dítě a společnost
- Dítě a svět
Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program a jeho uskutečňování vychází z Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání. Rámcový program pro předškolní vzdělávání
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vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí
předškolního věku.
Hlavním cílem je naplňovat Školní vzdělávací program s názvem „Umění – klíč k poznání
i k srdci“.
MOTTO:
„ Krása má tu sílu a schopnost, že do lidských srdcí vnáší mír.“ – „Zdraví a veselá mysl
jsou zdrojem krásy.“
Školní vzdělávací program klade důraz na všechno, co přirozené: staví do svého středu
dítě s jeho přirozenými potřebami, respektuje osobní i specifické zvláštnosti jednotlivých
dětí, různé tempo jejich rozvoje a učení, jejich rozdílnou sociální zkušenost, různé zájmy,
potřeby i ostatní vnitřní potřeby dětí, akcentuje především prožitou zkušenost dítěte.
Snaží se každému dítěti vytvořit podmínky pro optimální rozvoj jeho osobních
předpokladů.

Školní vzdělávací program je zaměřen na:








rozvíjení estetického smyslu člověka, tj. schopnosti vnímat, prožívat a chápat
skutečnost nově, intenzivně a hlouběji, s uspokojením, rozvíjet vlohy a schopnosti
dětí
ovlivňování citové a volní sféry duševního života estetikou
estetické city související s celkovým emocionálním bohatstvím dítěte
vytváření podmínek pro prožívání duševní a tělesné pohody
respekt k přirozeným potřebám dětí
podporu zdraví v mateřské škole
společenství mateřské školy a rodiny, prohlubování spolupráce rodiny a mateřské
školy

Filozofie školy:







rozvíjení osobnosti dítěte pomocí estetických prožitků a zálib, vytvářet estetické
podněty
estetickými činnostmi vytvářet dětem podnětné a vlivné prostředí, předcházet stresu,
estetické city souvisí s celkovým emocionálním bohatstvím člověka
vytvářet pocit životní pohody, souladu a harmonie, týká se celého člověka a jeho
prostředí
podporovat své zdraví i okolí odpovídajícím chováním, postoji myšlením a celoživotně
praktikovaným zdravým způsobem života
naučit děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a k praktickým dovednostem
chránit si zdraví
podporovat partnerské vztahy mezi dětmi, pracovníky školy, rodiči
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usilovat o to, aby uspořádání dne naší mateřské školy odpovídalo správné
životosprávě dětí s ohledem na jejich potřeby

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Realizovat zaměření MŠ na rozvoj estetických činností a podporu zdraví v MŠ.
Na žádost zástupce dítěte poskytovat informace a poradenskou pomoc
v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.
Uspokojovat a respektovat každodenní potřeby dítěte, individuální potřeby, zaměřit
se na vytváření citového vztahu, upevňovat přátelství mezi dětmi, pečovat o
spokojenost dětí i dospělých.
Poskytovat množství rozmanitých příležitostí pro prožívání.
Citlivě začlenit do výchovně vzdělávací práce tradice, významné svátky – Vánoce,
Velikonoce, narozeniny dětí.
Zajišťovat dětem příjemný, lákavý a radostný pobyt v mateřské škole, paní učitelky
vypracovávají plány výchovně vzdělávací práce, náměty a podněty čerpají
z odborných a dalších publikací.
Pedagogické pracovnice se odborně vzdělávají, obohacují si svoje znalosti,
dovednosti, které následně využívají k pedagogické činnosti.
Pracovníci mateřské školy se účastní akcí mateřské školy.
Vytvářet přátelskou spolupráci s rodiči dětí, schůzky, společné akce, besídky…
S rodiči dětí, které mají špatnou výslovnost vedoucí učitelka školy projednává
zabezpečení logopedické péče dětí.
Dle potřeby mateřská škola spolupracuje s dalšími odborníky, např. OPPP.
Mateřská škola rozvíjí spolupráci s mateřskými a základními školami v okolí.
Mateřská škola zlepšuje estetické prostředí mateřské školy a věcné (materiální)
podmínky školy.
Mateřská škola upravuje prostorové podmínky dle hygienických požadavků na počet
přijatých dětí.

Školní vzdělávací program je vytvořen na dobu tří let, obsahuje tři integrované bloky.
Ve školním roce 2021/2022 bylo předškolní vzdělávání realizováno v integrovaném
bloku „Barevný svět“ - společně jsme poznávali rozmanitost světa, jeho krásu, vnímali
jsme pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý svět kolem nás, prožívali jsme mnohá
dobrodružství.
Tematické celky integrovaného bloku:
ZÁŘÍ – NÁŠ SVĚT
ŘÍJEN – SVĚT SMYSLŮ
LISTOPAD – SVĚT BAREV
PROSINEC – SVĚT POHÁDEK
LEDEN – SVĚT SPORTU
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ÚNOR – SVĚT HUDBY
BŘEZEN – SVĚT ZVÍŘAT
DUBEN – SVĚT VESMÍRU
KVĚTEN – SVĚT ROSTLIN
ČERVEN – SVĚT TECHNIKY
ČERVENEC – SVĚT PRAVĚKU
6. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Projekty: celoroční
Podpora zdraví dětí v mateřské škole – podporovat zdraví dětí, předcházet
onemocněním, vytvářet příznivé prostředí
Zdravé zuby – projekt zaměřen na péči o chrup
Sportuj s krtečkem – podpora sportování v rámci mateřské školy
Celé Česko čte dětem – projekt na podporu emočního zdraví, na podporu čtenářské
gramotnosti, na propagaci literatury
Hello Cookie – projekt zaměřený na seznamování dětí s anglickým jazykem hravou
formou
S krtečkem si hop a skok, povídáme celý rok – podpora logopedické prevence
Projektové dny:
Tvořivé dílny – Vánoce, Velikonoce – rozvoj tvořivosti, kreativity
Lístečkování – tvořivé činnosti a hry s listy
Skřítci – tvořivé činnosti z přírodnin
Korálkování – tvořivé činnosti z korálků
Červený den – vítání ročního období – Podzim – barva – oblečení dětí, jídelníček,
tvořivost s červenou barvou, hry – červená barva, reakce, výstavka – Co všechno je
červené? Podzimní hry, písničky, tanečky.
Modrý den - vítání ročního období – Zimy – barva – oblečení dětí, jídelníček, tvořivost
s modrou barvou, hry – modrá barva, reakce, výstavka – Co všechno je modré? Zimní
hry, písničky, tanečky.
Zelený den - vítání ročního období – Jara – barva – tvořivost se zelenou barvou, hry –
zelená barva, reakce, výstavka – Co všechno je zelené? Jarní hry, písničky, tanečky.
Žlutý den - vítání ročního období – Léta – barva – oblečení dětí, jídelníček, tvořivost
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se žlutou barvou, hry – žlutá barva, reakce, výstavka – Co všechno je žluté? Letní hry,
písničky, tanečky.
Květinový den – kytky – oblečení dětí, květinová výzdoba a dekorace, tvořivost s
květinami, hry – s námětem květin, výstavka – Co všechno kvete? Společenské hry,
písničky, tanečky. Seznamovat se s květinami.
Recyklohraní – ukliďme si svět
Den s policisty – seznamovat děti se zaměstnáním policisty – oděv, co používá ke své
práci, využití policejního auta, význam profese…., hry „Na policisty“

Akce v jednotlivých měsících:
Září
Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022
Hračky - kolektivní práce dětí
Jsem ve školce - kolektivní práce dětí
Logopedická depistáž

Říjen
Slavnost vitamínů
Fotografování dětí - Vánoce 2021
Pouštění dráčka
Putování krásnou podzimní krajinou

Listopad
Svatý Martin - tradice a zvyky, pranostiky
Módní přehlídka do deště
Malované počasí - výtvarná soutěž
Vytváření přáníčka
Turistická vycházka lesní krajinou
Návštěva u vánočního stromu
24

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace
Mostiště 50, Velké Meziříčí 594 01

Prosinec
Adventní čas - lidové tradice
Výroba adventního věnce
Svatý Mikuláš - tradice a zvyky
Mikulášská nadílka dětem
Vánoční stromeček - překvapení pro děti
Vánoční dárek pro rodiče
Vánoce, Vánoce přicházejí - písně a koledy
Štědrý den ve školce - tradice a zvyky, nadílka dětem,
slavnostní posezení u vánočního stromečku

Leden
Hračka od Ježíška - výtvarná soutěž
Tři králové - tradice, zvyky a pranostiky
Říkanky ze Slabikáře pro 1. ročník ZŠ - přednes
Pozorování krásy zimní přírody
Stavění sněhuláků
Hry se sněhem
Zimní olympiáda
Bobování na sněhu
Ledové čarování - pokusy a působivé efekty z mrznoucí vody
Krmení ptáčků

Únor
Svatý Valentýn - tradice a zvyky
Svatý Valentýn - vytváření valentýnek
Super Star - pěvecká soutěž
Stavění sněhuláků
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Hry se sněhem
Zimní hry
Zimní sporty
Pokusy se sněhem, ledem a rampouchy
Krmení ptáčků

Březen
Mezinárodní den žen - tradice a zvyky
Mezinárodní den žen - tvořivost dětí
Masopust - lidové tradice a zvyky
Karneval MŠ - průvod masek, módní přehlídka masek, soutěže
Nejkrásnější karnevalová maska - soutěž
Vítání jara - tradice a zvyky
Jaro - recitační soutěž
Pokusy při klíčení rostlin
Naše knihy z domova – diskuze o knihách, návštěva knihovny
Aranžování kytiček
Cvičíme a hrajeme si venku

Duben
Máme rádi zvířata - recitační soutěž
Pomlázkový den - velikonoční tradice a zvyky
Den Země - Čistá Vysočina
Zápis dětí do 1.třídy ZŠ v Mostištích
Dárek pro děti k zápisu do mateřské školy - tvořivost dětí
Počítáme spolu a pro sebe - matematická soutěž
Tradice a zvyky Filipojakubské noci
Čarodějnice - tvořivost
Módní čarodějnická přehlídka
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Volba „Miss čarodějnice 2022“
Čarodějnické soutěže a rej

Květen
Zápis dětí do mateřské školy
Den matek - význam tradice, beseda s dětmi
Přáníčko pro maminky - tvořivost dětí
Dárek pro maminku - tvořivost dětí
Den rodin - význam tradice, beseda s dětmi
Přáníčko z lásky pro rodinu
Olympijské hry
Olšovský slavík - pěvecká soutěž
Kreslení na chodníku

Červen
Mezinárodní den dětí - oslava
Fotografování dětí
Předškolácká trička - vytváření s předškoláky
Nocování předškoláčků ve školce
Výprava za objevením ukrytého pokladu
Školní výlet - cestování vláčkem, návštěva dětského hřiště
Hry a sporty dětí
Maturita MŠ
Diskotéka MŠ
Slavnostní rozloučení s dětmi na konci školního roku
Slavnostní rozloučení s předškoláky společně s rodiči - program
Šerpování předškoláčků
Krtečkovo vysvědčení
Indiánská stezka odvahy
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Plnění bobříků

Červenec
Rekreační činnosti
Turistický výšlap
Hry a sportovní činnosti dětí
Hry v přírodě

7. Spolupráce se ZŠ, rodiči, jinými organizacemi
Mateřská škola má vytvořenou vynikající spolupráci se Základní školou Mostiště.
Mateřská škola vytváří součinnost se základní školou, aby tím pomohla vytvářet
podmínky pro nestresující, plynulý přechod dětí z mateřské školy do 1. ročníku školy
základní.

Spolupráce mateřské školy s rodiči
Spolupráce s rodiči je uskutečňována každodenně. Veškeré dotazy a připomínky mohou
rodiče uplatňovat u vedoucí učitelky mateřské školy a paní učitelky mateřské školy.
Informační systém je zajištěn následovně:
- pohovory /ráno – odpoledne/
- třídní schůzky, nástěnky, informace na webových stránkách školy
- setkání
- individuálně dohodnuté schůzky
- vedoucí učitelka zpracovává rodičům potřebné informace i na webových stránkách
školy

Cílem je rovněž:
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- vytvoření dobrého základu pro účinnou spolupráci rodičů a učitelek MŠ
- upevňování kladných vztahů s rodiči
Rodičům jsou poskytovány informace o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních
pokrocích v rozvoji i učení. Během školního roku jsou vedeny rozhovory a konzultace
s rodiči předškolních dětí o přípravě dítěte na vstup do základní školy, případná
doporučení, s rodiči je projednán zápis do ZŠ, v případě potřeby odklad školní docházky
dítěte do ZŠ.
Spolupráce mateřské školy s ostatními institucemi
Spolupráce se ZŠ.
Spolupráce s Dózou Velké Meziříčí.
Spolupráce s obcí Olší nad Oslavou.
Spolupráce se zájmovými spolky, organizacemi a sdruženími v obci.

Spolupráce se specialisty
Pedagogicko psychologická poradna
Speciálně pedagogické centrum
Logopedie
OSPOD
Dět. pediatři

8. Požadavky na zvelebení MŠ
Úprava venkovního zařízení MŠ (sociální zařízení dětí, brána)
Malování prostorů
Nákup hraček
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Nákup didaktických pomůcek
Nákup pedagogické literatury, dětských knih a CD
Koberec do třídy
Rohový stánek
Konferenční křesla
Nové nádobí

Výroční zpráva byla projednána a schválena 31. 8. 2022

…………………………………………………………….

……………………………………………………………

Jitka Smolíková, vedoucí učitelka MŠ

Mgr. Jitka Dobrovolná, ředitelka školy
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FOTOGALERIE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Slavnostní přivítání prvňáčků

Naši kamarádi ze Záchranné stanice Ikaros nás tentokrát
navštívili s dravci.

Zajímavé povídání s paní včelařkou Kočí (z projektu MAP II)

Loutkové divadlo našeho dlouholetého kamaráda Honzy
Hrubce nesmí žádný rok chybět.

Mikulášská nadílka a Vánoce ve škole.

Pořádně jsme se protáhli s programem „Škola v pohybu“.

Karnevalový rej masek.

Ve škole jsme uspořádali dobrovolnou sbírku školních a
sportovních potřeb pro děti uprchlíků z Ukrajiny. Po
domluvě od nás věci odebrala Charita ve Žďáře nad
Sázavou.

Soutěž v biatlonu měla velký úspěch.

Školní, okrsková a okresní soutěž ve šplhu.
Jsme dobří šplhavci. 

Všechny ročníky naší školy se každoročně účastní plaveckého
kurzu v Třebíči.

Okresní soutěž „Mladý záchranář“.

Pravidelně se účastníme výstav ve Velkém Meziříčí.
Jarní výstava a naše téma: „Kočky kam se podíváš“

K zápisu do 1. ročníku se dostavilo 16 dětí, z toho čtyři s žádostí
o odklad školní docházky.

Schůzku rodičů jsme tentokrát pojali trochu netradičně.
Náš bývalý žák Filippos Kaminaras ochotně vyšel vstříc
našemu nápadu a připravil nám pro rodiče chutné
občerstvení spojené se zajímavým povídáním.

Podle vítězného návrhu žákyně Lucky Švihálkové
(hlasovala široká veřejnost – Velkomeziříčsko, Novinyvm)
vznikly školní dresy, které jsme mohli zakoupit díky
našim štědrým sponzorům.

Na návštěvě v Základní škole v Oslavici.

Tradiční vystoupení našich žáků na slavnostním Vítání
občánků v Martinicích.

Nejlepší animátoři

Učili jsme se žonglovat.

V miniturnaji ve florbalu jsme byli třetí.

Žáci 4. a 5. ročníku navštívili v rámci dopravní výchovy
dopravní hřiště ve Velkém Meziříčí.

Projektový den na téma „Energie“.

Návštěva Chaloupek – polytechnický program.

Soutěž s Besipem.

Ochutnávka exotického ovoce od Bovysu – našeho
dodavatele v projektu Mléko a ovoce do škol.

Obrovského úspěchu jsme dosáhli v krajském kole
soutěže Malý záchranář v Havlíčkově Brodě, kde jsme
obsadili třetí místo.

Celostátní soutěž - Matematický klokan a naši nejlepší
počtáři.

Návštěva zahradnictví Rozmarínek v Petrávči spojená s výukovým
programem o přírodě.

Zúčastnili jsme se taneční soutěže Dóza Dance.

Sobotní představení „Ferda Mravenec“ v Janáčkově
divadle v Brně.
Díky našim sponzorům dostaly děti zájezd jako dárek
k MDD.

Školní výlet.
Tentokrát jsme navštívili naučně zábavné centrum VIDA
v Brně.

Tradiční „přespávačka“ páťáků ve škole, bohatý program a
mnoho zážitků.

Společné rozloučení s páťáky se žádný rok neobejde
bez slziček.

Videa:
Škola tour – představení naší školy
Scénář a průvodci pořadem: žáci pátého ročníku
Odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=ZKrMQhTefpc&t=9s
Tančí celá škola – účast v soutěži ČT Edu Stardance
Choreografie: žáci 5. ročníku a paní učitelka
Odkaz
https://www.youtube.com/watch?v=ctBm6_XBXW0
Vánoční zpívání
https://www.zsmostiste.cz/aktuality-zs/vanocni-zpivanivideo
Videa animačního kroužku:
Plastik video
Scénář a animace: Nela a Bára (5.ročník)
Odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=w7hwNBnT_sM&t=31s
Moje nezbedné pouzdro
Scénář a animace: Veronika (5.ročník)
Odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=VFzVj5YT8n8
Život se štěnětem
Scénář a animace: Nela, Bára, Verča (5.ročník)
Odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=4r-iG_zXCVQ&t=51s

