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1 Základní údaje o mateřské škole Nezamyslice 

Mateřská škola Nezamyslice je součástí právního subjektu Masarykova základní škola a mateřská 

škola Nezamyslice, zřizovaná městysem Nezamyslice. Škola vykonává činnost základní a mateřské 

školy, a dále školní družiny a školní jídelny pro základní školu a pro mateřskou školu. 

Odloučené pracoviště, 1. máje 461, Nezamyslice. Tel: 582 389 130 

Provozovatel: Městys Nezamyslice 

Statutární zástupce Mgr. Petr Jordán, ředitel školy 

Odpovědná osoba: vedoucí učitelka Mgr. Veronika Remešová, DiS, Tel: +420 725 558 274,  

Vedoucí učitelka byla jmenována do funkce 1. 8. 2019  

MŠ Nezamyslice byla připojena do sítě škol 1. května 1999. Jedná se o MŠ trojtřídní s celodenní 

docházkou. 

Personální obsazení viz kapitola č.4.  

Provozní doba MŠ je od 6:15 do 16:30 hodin. 

Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ Nezamyslice činí 240 Kč pro děti do pěti let věku. Děti, které 

dovršily pěti let a všechny děti starší, mají následující školní rok docházku bezúplatnou. 

 

Školní rok Kapacita 
MŠ 

Počet 
tříd 

Počet 
zapsaných 

dětí 

rozdělení ve třídách Udělená 
výjimka 

Dodatečně 
přijato Broučci Kuřátka Koťátka 

2009/2010 56 2 56  28 28 ano  

2010/2011 60 3 60 12 24 24 ano  

2011/2012 65 3 65 11 26 28 ano  

2012/2013 65 3 61 9 26 26 ano 4 

2013/2014 65 3 64 14 25 25 ano  

2014/2015 65 3 65 14 24 27 ano  

2015/2016 65 3 65 13 25 27 ano  

2016/2017 65 3 65 12 27 26 ano  

2017/2018 65 3 64 14 23 27 ano  

2018/2019 65 3 61 13 24 24 ano  

2019/2020 65 3 61 10 25 26 ano 5 
(4 děti se během 
š.r. odstěhovaly) 

Tabulka č. 1, Obsazenost MŠ Nezamyslice v jednotlivých letech 

 

Na konci školního roku 2019/2020 odešlo 21 dětí do základní školy.  



 

1.1 Charakteristika budovy mateřské školy 
 

Současná budova mateřské školy byla uvedena do provozu dne 8. března 2010. Jedná se o 

nepodsklepenou, dvoupodlažní budovu, rozdělenou na část haly s jídelnou, úsek stravování, tři 

samostatné třídy a školní zahradu. 

Třída BROUČCI 

Třída pro děti dvou a tříleté. Nachází se v prvním patře budovy, v pravé části. Vstup do sociálních 

prostor je z chodby. Za třídou je umístěn kabinet pro pracovní materiál pedagogických pracovníků. 

Třída je vybavena nábytkem, ve kterém jsou uloženy didaktické pomůcky, hry pro spontánní hru a 

jednotlivé hračky. 

Třída KUŘÁTKA 

Děti jsou zde ve věku od tří do pěti let. Nachází se v přízemí budovy. Vstup do sociálních prostor je 

přes malou chodbičku, z níž vede také vstup do vstupní haly MŠ a kabinetu na pomůcky a materiál 

pedagogických pracovníků. Třída je také vybavena nábytkem tak, aby hračky a didaktický materiál byl 

dětem volně přístupný. Tato třída byla ve školním roce 2019/2020 částečně vybavena nábytkem 

starým a počítalo se s jeho výměnou. V zadní části třídy je prostor vymezen k odpolednímu odpočinku 

dětí. Ze třídy je umožněn vstup na terasu a školní zahradu. 

Třída KOŤÁTKA 

Děti jsou ve věku od pěti do sedmi let.  Tato třída se nachází v prvním patře budovy, v její levé části. 

Vstup k WC je také z chodby, z níž je také vchod do kabinetu výtvarného materiálu. Třída je celá 

vybavena novým nábytkem, jehož poslední dovybavení proběhlo v roce 2017.  Ze třídy je vstup na 

terasu. Terasa není zastíněna, proto v teplých měsících není využívána. Při vydatnějších srážkách pod 

dveřmi vedoucími ze třídy na terasu zatéká do horní i spodní třídy. S ohledem na neodpovídající 

velikost třídy pro daný počet dětí i na nedostatečné skladovací prostory celé MŠ bylo zahájeno jednání 

se zřizovatelem o případném obezdění terasy, tím zvětšení horní třídy i skladovacích prostor MŠ. 

Některé třídy MŠ jsou částečně vybaveny starším i novým nábytkem. Situace spojená s pandemií 

COVID-19 nám v letošním školním roce dala prostor částečně vybavit novým nábytkem třídu Kuřátek. 

Nový nábytek od firmy MOVYTO zde nahradil starý Univerzal v první části třídy. Druhá polovina třídy, 

bude dovybavena dle finančních možností. Nový nábytek odpovídá hygienickým, bezpečnostním 

požadavkům i vzrůstovým potřebám dětí. Vybavení tříd hračkami, pomůckami, literaturou dětskou i 

odbornou je na požadované úrovni, odpovídá počtu dětí, jejich věku, je průběžně obměňováno a 

doplňováno. Hračky, pomůcky i výtvarný materiál jsou dětem přístupné a pravidla pro jejich užívání 

jsou jasně stanovena.  

V souladu s rozvrhem ZŠ je dětem MŠ umožněna pravidelná tělesná výchova v hale SRC. Ve školním 

roce 2019/2020 děti také absolvovaly plavecký výcvik v Aquaparku ve Vyškově. 

JÍDELNA 

Prostor jídelny je víceúčelový. Slouží jako jídelna i kulturní místnost. Je zde ovšem velmi špatná 

akustika. V letních měsících se zde pohybuje teplota kolem 28 °C. Jídelna je odvětrávána dvěma 



 

ventilátory, sluneční paprsky jsou odstíněny protisluneční fólií v jehlanu a na oknech jsou 

nainstalovány venkovní žaluzie. Přes všechna tato opatření je teplota v jídelně v teplých měsících příliš 

vysoká. Proto bylo zahájeno jednání s firmou NAUPO o úpravě skel v jehlanu jídelny. Děti se mohou 

díky vybavení kuchyně stravovat na etapy. Kuchyně je s jídelnou spojena výdejními okny. Starší děti 

odebírají stravu i odnášejí talíře samy, mladší děti obsluhují učitelky. Děti vedeme k zásadám 

správného stolování. Z jídelny je přímý vstup na terasu a školní zahradu, také vstup do kanceláře 

vedoucí učitelky a šaten zaměstnanců se sociálním zařízením.  

Na začátku školního roku 2019/2020 byla dostavěna příčka mezi kanceláří vedoucí učitelky a místností 

izolace, díky čemuž vznikla samostatná místnost, kde je umístěna velká skříň s kostýmy. Zde také 

v průběhu pandemie byla vybudována přípojka vody, zakoupena a nainstalována pračka se sušičkou 

prádla.  

V průběhu hlavních prázdnin bylo vymalováno celé schodiště, jídelna, třída Broučků a přední část třídy 

Kuřátek, která byla vybavena novým nábytkem. Malířské práce provedla firma Burian Ivanovice. 

ÚSEK STRAVOVÁNÍ 

Kuchyně je vybavena moderními spotřebiči s kapacitou 100 jídel. Kapacita ve školním roce 2019/2020 

nebyla naplněna. Součástí prostor stravovacího úseku je kancelář vedoucí stravovny a šatna 

zaměstnanců s WC. Strava splňuje požadavky plnohodnotné stravy. Pitný režim je dodržován. Ve 

školním roce 2019/2020 byl na školní zahradě za podpory organizace MAS vybudován záhon pro 

pěstování zejména bylin a také zeleniny, které jsou používány při přípravě stravy pro děti. 

ZAHRADA MŠ 

Zahrada navazuje bezprostředně na MŠ. Je vybavena prvky Tomových parků, které umožňují 

pohybové vyžití ve všech ročních obdobích, dřevěným zahradním domečkem, terasou, přístupnou ze 

třídy Kuřátek a altánkem s vydlážděnou pevnou plochou. Týpí, které jsme ve školním roce 2018/2019 

osadili vrbovými proutky začínáme postupně tvarovat, aby poskytlo dětem další prostor ke hře. Vrstva 

kačírku pod herními prvky odpovídá bezpečnostním předpisům. Během uzavření školky při pandemii 

COVID-19 byly herní prvky zahrady revitalizovány za pomoci městyse Nezamyslice i pana školníka 

Stanislava Pukla. Byl vyměněn písek v pískovištích, ten odpovídá požadovaným hygienickým normám 

a zakoupeny nové ochranné sítě na obě pískoviště.  

Po dohodě se zřizovatelem městys Nezamyslice byla školní zahrada protažena o část travnaté plochy 

za hasičárnou, kterou děti využívají zejména na míčové hry, různé závody a překážkové dráhy, (např. 

na den dětí, pro účely tohoto hřiště byly zakoupeny dvě fotbalové branky). Prostor byl oplocen a 

zpřístupněn dvěma branami, a to ze zahrady MŠ a z ulice od školy. Branku od školy používá zejména 

školní družina, která také tento prostor využívá. Děti tento prostor obsazují velmi rády. Díky tomuto 

kroku jsme mohli dětem na školní zahradě opravit a ponechat kopec, který je stejně tak jako ostatní 

herní prvky zahrady velmi oblíben. Děkujeme zřizovateli za tuto možnost! 

Pravidelnou revizi herních prvků školní zahrady zajišťuje revizní technik Josef Venský. Drobné 

nedostatky a závady na školní zahradě i v budově MŠ odstraňuje školník pan Stanislav Pukl. Travnaté 

plochy školní zahrady jsou udržovány díky spolupráci se zřizovatelem. 



 

Vstup do MŠ je zajištěn prostřednictvím čipového zařízení, které umožňuje vstup do budovy ve 

stanovených časech. Čipy jsou následně přenosné i na ZŠ. Na budově MŠ je nainstalováno 

zabezpečovací zařízení s kamerami monitorujícími venkovní i vnitřní prostor MŠ. Dokumenty 

s osobními údaji dětí a zaměstnanců MŠ jsou zabezpečeny v uzamykatelných zásuvkách psacích stolů 

jednotlivých tříd a v kanceláři vedoucí učitelky, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

2 Hodnocení výchovy a vzdělávání ve školním roce 2019/2020 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP) s názvem S BAREVNOU DUHOU NAD 

HLAVOU, který je platný po dobu 3 školních let, tedy 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, vychází 

z požadavků RVP PV.  ŠVP charakterizuje veselé, radostné a láskyplné prostředí naší školy, kde jsme 

všichni kamarádi, a to kamarádi nejen mezi sebou, ale také s přírodou. Jsme s ní úzce spojeni a 

vnímáme všechny její barvy kolem nás. Naše MŠ vždy rozdávala dětem lásku, radost a pohodu, 

otevírala se dokořán všem členům rodiny, jejich potřebám a cíleně vedla děti k úspěšnému vstupu 

do ZŠ. Tímto směrem bychom chtěli pokračovat i nadále, zachovávat osvědčené zásady a metody, 

ale zároveň vnášet do výchovně vzdělávacího procesu nové přístupy ke vzdělávání dětí. 

 

2.1 Zhodnocení podmínek k realizaci vzdělávacího programu 
 

Ve školním roce 2019/2020 nastoupilo do MŠ celkem 61 dětí, které byly rozděleny do tří tříd podle 

věku. Z tohoto počtu měly 4 děti odloženou školní docházku, 1 dítě bylo vráceno s dodatečným 



 

odkladem. 27 dětí bylo povinných předškolní docházky, z toho do školy odešlo 21 dětí. 11 dětí bylo 

mladší tří let. Během školního roku nastoupilo 5 dětí a 4 děti z důvodu stěhování MŠ opustily. 

Snažíme se o to, aby se všichni účastníci výchovně vzdělávacího procesu naší MŠ cítili příjemně, 

spokojeně, dobře a bezpečně. Aby u nás panovaly přátelské a partnerské vztahy, vycházející ze 

vzájemné úcty a důvěry mezi všemi. Respektujeme individualitu dětí. Nově příchozí děti mají 

možnost postupné adaptace na nové prostředí a pro ně novou životní situaci. Rodiče mají možnost 

trávit s dětmi čas v MŠ v průběhu adaptačního období. Dbáme na to, aby všechny děti měly stejná 

práva, možnosti i povinnosti. Jakékoli projevy nenávisti, nerovnosti, podceňování či zesměšňování 

jsou nepřípustné. 

Sjednocujeme potřebu řádu a volnosti, která vyplývá z nutnosti dodržovat jistý řád a učit se 

pravidlům soužití ve společnosti. Pravidla společného soužití vytváříme spolu s dětmi a dbáme na 

jejich dodržování. Preferujeme učení prožitkem. Vzdělávací nabídka je dětem tematicky blízká, 

prakticky využitelná, přiměřeně náročná a pochopitelná. 

Respektujeme individualitu dětí, každý má právo na své tempo, svůj výběr činností, děti mají 

rovnocenné postavení. Děti jsou dostatečně oceňovány a hodnoceny. Při hodnocení převládají 

pozitiva a stimulace, snažíme se vyhýbat negativním slovním komentářům. V dětech chceme 

podněcovat smysl pro povinnost, ohleduplnost, vzájemnou pomoc, podporu, zdravé sebevědomí, 

toleranci, solidaritu, zdvořilost a také úctu ke zdraví. Co vyžadujeme po dětech, dodržujeme sami. 

Mateřská škola do svého edukačního programu zařazuje prevenci vadné výslovnosti, základy 

motorických a grafomotorických dovedností, jsme zapojení do projektu „Celé Česko čte dětem“, z 

pohybových aktivit před-plavecký výcvik, jógu a zaměřuje se také na environmentální vzdělávání 

vzhledem k prostředí, ve kterém se mateřská škola nachází. Každoročně se také zapojujeme do 

charitativní sbírky pro fond SIDUS, který díky získaným prostředkům financuje nákupy lékařských 

přístrojů. 

O děti pečuje plně kvalifikovaný personál, kolektiv pěti pedagogů, jedna chůva, uklízečka, vedoucí 

stravovny, kuchařka a pomocná kuchařka. Kolektiv je sladěný, srdečný a vlídný, vytváří přátelské a 

stimulující prostředí a tím i pozitivní klima celé mateřské školy. 

Péče všech pedagogických pracovníků je organizována tak, aby byla vždy a při všech činnostech 

zajištěna dětem optimální péče a zajištěn bezproblémový chod mateřské školy. 

Vedoucí učitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu. Členové týmu mají zájem o svůj 

osobní růst a soustavně a aktivně se vzdělávají, postupně, v průběhu celého roku s ohledem na 

finanční možnosti školy. Každá další aktivita pedagogů, která souvisí se zkvalitněním vlastního 

pedagogického procesu, je vítána a maximálně podporována.  

Vedoucí učitelka také zodpovídá za pedagogickou dokumentaci, vypracovává ŠVP a hodnocení školy 

ve spolupráci s ostatními učitelkami, provádí hospitace, kontroluje a eviduje docházku 

zaměstnanců, dodržování BOZP a předkládá návrhy drobných oprav. Vedoucí učitelka pravidelně 

pořádá pedagogické a provozní porady, kde se projednávají záležitosti týkající se výchovně 

vzdělávací činnosti, stejně tak její evaluace a provozní záležitosti. Účelem těchto porad je také 

podpora týmové práce a řešení problémů, vždy po dohodě a za účasti veškerého personálu MŠ ve 

spolupráci s ředitelem ZŠ a MŠ Nezamyslice. Všichni zaměstnanci MŠ se zapojují do řízení školy, je 

jim ponechán dostatek pravomocí a jejich názory a návrhy jsou respektovány. Aktivně 

spolupracujeme se zřizovatelem, ZŠ, ZUŠ Němčice nad Hanou, MŠ Mořice, MŠ Víceměřice, 



 

národopisným souborem Pantlék, DDM Orion Němčice nad Hanou, plaveckou školou Vyškov a 

v neposlední řadě také s odborníky z PPP a SPC v případě individuálních vzdělávacích problémů dětí. 

Bohužel z důvodu pandemie, v druhé polovině školního roku nebylo možné uspořádat všechny 

projekty, které jsme měli v plánu. 

V MŠ funguje efektivní vnitřní i vnější informační systém, a to prostřednictvím webu, nástěnek a 

informačních tabulí. Do budoucna bychom ale chtěli komunikaci se zákonnými zástupci ještě 

zkvalitnit pomocí zavedení systému Edupage i do prostředí MŠ. Důležité dokumenty, jako ŠVP, ŠŘ, 

PŘ, VZ jsou přístupné na webu školy, případně v kanceláři vedoucí učitelky MŠ. 

 

 

 

2.2 Vzdělávací a výchovné cíle v roce 2019/2020 
 

Hlavní myšlenkou ŠVP je vytváření příjemného prostředí, pocit sounáležitosti, vzájemné spolupráce, 

vstřícnosti, porozumění, vytváření zdravého životního stylu a sounáležitosti s přírodou. Cílem je 

dosáhnout u dětí vyvážený poměr činností motorických, kognitivních a estetických s důrazem na 

rozvoj osobnostně sociálních a morálních vlastností a dovedností. Tedy, aby děti, které mateřskou 

školu opouštějí, byly osobnosti, pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním 

možnostem co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se 

kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také 

zodpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se všemu, co budou 

v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které život přináší. 

 

 



 

2.3 Dlouhodobé cíle 
 

 Rozvoj prosociálního chování 

 Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení a komunikace 

 Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na 

své okolí. 

 Při plnění dlouhodobých cílů vycházíme ze splnění základních lidských potřeb v MŠ. 

 Fyziologické potřeby – potřeba pohybu, odpočinku, jídla, pití, určité intimity při hygieně. 

 Potřeba bezpečí – jasná pravidla dětem, známá, srozumitelná, na kterých se mohou jako 

spolutvůrci podílet. 

 Potřeba lásky, náklonnosti a sounáležitosti – při činnostech s dětmi využívat fyzického kontaktu 

(pohlazení, pochování, objetí aj.), kontaktů očima, soustředěnou pozornost. 

 Potřeba úcty, sebeúcty, přijetí a uznání – chovat se k dětem jako bytostem, které mají svou 

hodnotu již nyní, bez zahanbování a ponižování. 

 Potřeba seberealizace – dostatek podnětů pro všechny děti s různým vývojovým tempem. 

 

2.4 ŠVP S barevnou duhou nad hlavou 
 

Vzdělávací program je zpracován v deseti integrovaných blocích, které vychází z barev duhy a barev 

kolem nás. Jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry a jsou zpracovány tak, aby rozvíjely děti ve všech 

pěti vzdělávacích oblastech. 

 

Pro školní rok 2019/2020 obsahoval ŠVP následující integrované bloky: 

 Moje barevná školka 

 Od maminky do světa 

 Podzim čaruje – ovoce 

 Podzim čaruje – zelenina 

 Svatováclavské slavnosti 

 Oranžová příroda 

 V zdravém těle, zdravý duch  

 Barvy podzimu kolem nás  

 Papírový dráčku, vyletíš mi k mráčku?  

 Země česká, domov můj – 28. října 

 Příroda jde spát v hnědém fráčku 

 Barunka stůně  

 Na svatého Martina zimní čas nám začíná 



 

 Zajíčku v políčku, copak to jíš?  

 Kam se v zimě ježek schová?  

 Zlatá hvězda betlémská 

 Budliky, budliky, my jsme čerti z pekla  

 Adventní čas  

 Vánoce, Vánoce přicházejí  

 Můj milý Ježíšku  

 Tanec bílých vloček 

 Děti, nechte doma hračky, jdeme stavět sněhuláčky  

 Trojúhelník čepička, kulatá je hlavička  

 Kde to je a kdy to bylo?  

 Jak se píše moje jméno?  

 Na modrém ledu, bruslit dovedu 

 Tam, kde včera byly louže, tam to dneska pěkně  

 Bez práce nejsou koláče... 

 Tancuj, tancuj, medvěde  

 Kdo to ťuká na okénko, malý vrabeček  

 Travička zelená, to je moje potěšení 

 Jaro, země se otvírá  

 Jak kapička putovala  

 Chodí, chodí zvířátka, vodí s sebou mláďátka  

 Z pohádky do pohádky  

 Hody, hody, dejte vejce fialový 

 Já jsem malý koledníček  

 Podívej, mami dopředu, jak tě přes silnici převedu  

 Cyklista se rychle blíží, zvládá cestu bez potíží  

 Sklo je rozbitné, třídit jej je nezbytné 

 Červená je barva lásky 

 Maminka má svátek  

 Táta je náš velký vzor, silný jako vichr z hor  

 Beruško, půjč mi jednu tečku  

 Květen ten je prima, to už není zima 

 Po žluté sluneční cestičce 

 Když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát  

 Modré nebe nad hlavou  

 Poletíme do vesmíru  

 Hurá prázdniny  

 



 

 

 

2.5 Hodnocení průběhu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 
 

Výchovu a vzdělávání v naší MŠ plně přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním a 

emocionálním potřebám dětí. Dbáme na to, aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí 

v plné míře respektována. 

Při práci uplatňujeme následující metody práce: 

 Prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích 

 Činnostní a sociální, problémové 

 Spontánní sociální učení (přirozená nápodoba) 

 Smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání 

 Experimentování a pokus – omyl 

Užíváme tyto formy práce: 

 spontánní hry a činnosti, skupinové řízené činnosti 

 individuální činnosti, didakticky zacílené činnosti, frontální výuka 

 využíváme spontánních nápadů, podporujeme přirozenou dětskou zvídavost a potřebu 

objevovat 

 

Jak již bylo psáno, vzdělávací program je zpracován v deseti integrovaných blocích, které vychází 

z barev duhy a barev kolem nás. Integrované bloky jsou rámcové, nastiňují cíle a záměry a jsou 

zpracovány tak, aby rozvíjely děti ve všech pěti vzdělávacích oblastech.  Jsou zpracovány společně 



 

pro všechny věkové skupiny dětí a jsou závazná pro celou MŠ. Časový harmonogram těchto bloků je 

volný a přizpůsobitelný potřebám pedagogů, dané konkrétní situaci (počasí, zájmu dětí). Témata 

mohou být doplňována na základě dění kolem nás. Klíčová témata ŠVP byla vytvořena za spolupráce 

celého pedagogického sboru.  

Ze školního vzdělávacího programu vychází třídní vzdělávací program TVP, který učitelky společně 

zpracovávají pro svou třídu tak, aby požadavky i pravidla platící pro celou školu aplikovaly 

v konkrétních podmínkách třídy. TVP je každoročně aktualizován dle závěrů evaluace jednotlivých 

bloků. TVP vymezuje specifika dané třídy. Podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, 

určují pravidla soužití dětí, naznačují vzájemné spolupůsobení učitelek, volby metod a postupů 

evaluačního procesu a další potřebná specifika pro tu kterou třídu. 

Ve školním roce 2019/2020 jsme nově zavedli individuální třídní schůzky, při kterých jsme měli 

možnost v klidu pohovořit s rodiči o jejich dětech, o vývoji, pokrocích i nedostatcích. Tuto aktivitu 

hodnotíme velmi pozitivně a kladně, dává nám prostor více se s rodiči sblížit, navázat ještě vřelejší 

vztahy, založené na vzájemné pochopení, obohacování se a úctě. Nesmírně důležitá je shoda na 

směřování ke společnému cíli, tedy co nejlepšímu a nejefektivnějšímu rozvoji našich dětí.  

Bohužel pandemie COVID – 19 nám do výchovně vzdělávacího procesu nepříjemně zasáhla. Museli 

jsme se tedy, ač na tuto situaci nepřipraveni přeorientovat na tzv. distanční výuku, která sice z naší 

strany nebyla každodenní, jelikož jsme rodiče nechtěli přespříliš zatěžovat, ale probíhala dle našich 

možností v celku úspěšným způsobem. Kontakt s dětmi nám velmi chyběl, tak jsme se rozhodli, že 

děti budeme pravidelně navštěvovat a nosit jim výukové materiály domů. Vzájemná setkání jak 

s dětmi, tak s rodiči nás nabíjela a pomohla nám překonat těžkou dobu koranavirovou. Zde je právě 

na místě poděkovat všem rodičům, kteří doma s dětmi pracovali a rozvíjeli děti doma. Často 

nezapomněli na naše rozhovory při individuálních schůzkách a zaměřili se právě na doporučené 

oblasti. Z této zkušenosti jsme však vyvodili závěr, že by bylo na místě již do MŠ zavést systém 

Edupage, který používá ZŠ. Tímto by se nám velmi zjednodušil kontakt se všemi rodiči. 

V průběhu „koronavirových prázdnin“ jsme ani v budově školky nemeškali a snažili jsme se dohnat 

vše, na co za plného provozu není prostor. Revitalizovali jsme zahradu, školka se vybavila částečně 

novým nábytkem, proběhla drobná přestavba pro zabudování pračky a sušičky, probrali a protřídili 

jsme didaktický materiál a tělovýchovné pomůcky. Vše jsme před návratem dětí zpět do MŠ 

zdezinfikovali a důkladně uklidili. 

 

 



 

2.6 Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu ve třídě Broučků 
 

Třídu Broučků navštěvovalo celkem 10 dětí ve věku od dvou do tří let, ve vyváženém počtu 5 

chlapců a 5 dívek. Tuto třídu vedla paní učitelka Lucie Žurowská společně s chůvou Jitkou 

Květoňovou. V průběhu roku do třídy jeden chlapec nastoupil a dvě děti z důvodu stěhování 

docházku ukončily. Všechny děti byly do MŠ nově přijaté, proto adaptační období bylo těžké pro 

všechny z nich. Ze začátku bylo soužití dětí náročné, nechtěly si půjčovat hračky, hrát si spolu. Tento 

stav je však pro děti tohoto věku typický. V druhém pololetí si na sebe děti zvykly, vytvořily si 

kamarádské vazby, po příchodu do školky se vítaly a objímaly, krásně se spolu dokázaly loučit při 

odchodu domů.  Děti pochopily význam kamarádství a přátelství, což je pro jejich další soužití 

zásadní. Perfektně se adaptovaly na prostředí školy a její režim. Velké díky patří paní učitelce 

Lucince i chůvě Jitušce, které postupně dokázaly děti stmelit, zaujmout spoustou nabízených 

činností a tím děti rozvíjet ve všech důležitých oblastech. Děti se velmi rády předvedly rodičům při 

vánoční besídce, která se jim velmi povedla. Další plánované akce třídy Broučků bohužel nabourala 

pandemie COVID -19. I přes tuto dlouhou odmlku se děti do školky těšily a po „korona prázdninách“ 

se navzájem s nadšením vítaly. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.7 Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu ve třídě Kuřátek 
 

Do třídy Kuřátek bylo v roce 2019/2020 zapsáno 25 dětí. Z tohoto počtu bylo 10 dívek a 15 chlapců. 

Věkové složení skupiny bylo 3-5 let. Děti vedly paní učitelky Mgr. Veronika Remešová a Marcela 

Moravcová, DiS. Většina dětí byla již na školku adaptována. Nové byly pouze 4 děti, u kterých 

adaptace proběhla velmi dobře. Celkově ve třídě panovala poklidná atmosféra, děti si na sebe 

postupně zvykaly a vytvářely nová přátelství, držely se hesla „My jsme kamarádi, my se máme rádi!“ 

Začátkem školního roku měly děti často problém se sebeobsluhou, s úchopem tužky, lžíce i se 

stříháním nůžkami. Děti se však do nabízených činností rády zapojovaly, tudíž se dařilo dětem 

fixovat správné návyky při pracovních činnostech. Celkově měly děti na začátku roku problémy 

s barvami, početní řadou do desíti, orientací v čase. Snahou bylo, aby si děti tyto dovednosti 

osvojily, proto bylo velmi často do řízených činností zapojováno počítání, barvy, denní řád i dny 

v týdnu. Nabídka činností byla pestrá, se všemi klíčovými kompetencemi. Děti v průběhu roku 

udělaly významný pokrok ve svém vývoji. Výtečně se vydařily podzimní dílničky i vánoční besídka. 

Děti sklidily velký potlesk a ocenění od rodičů v podobě drobného pohoštění. Nemalý vliv na to měl 

i fakt, že obě kolegyně si velmi dobře porozuměly, táhly za jeden provaz tak, aby výchova dětí byla 

jednotná a vedla ke společnému cíli. Vychovat z dětí zdravě sebevědomé a empatické jedince, 

respektující individualitu nejen svoji, ale i druhých. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.8 Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu ve třídě Koťátek 
 

Třídu Koťátek navštěvovalo 26 dětí, z toho 14 chlapců a 12 dívek. Vedly je paní učitelky Vladimíra 

Horáková a Bc. Irena Coufalíková. V průběhu roku 2 děti z důvodu stěhování třídu opustily. Všech 26 

dětí bylo povinných školní docházky, 6 dětí bylo s odkladem školní docházky. Do školy nakonec 

nastoupilo celkem 21 dětí. Rodiče všech předškoláků byli seznámeni s povinnostmi a podmínkami 

povinného předškolního vzdělávání a všichni (až na dvě výjimky dětí ze sociálně slabších rodin) je 

dodržovali. Výchovně vzdělávací proces v plné třídě předškoláků byl zaměřen hlavně na přípravu 

úspěšného vstupu do ZŠ. Zvýšenou péči učitelky věnovaly zejména dětem s dodatečným odkladem, 

což byly děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Děti v průběhu roku získávaly spoustu informací o 

dění kolem sebe, rozvíjeli se po všech stránkách, učily se všímat si změn a dění ve svém okolí a 

následně se o své zážitky podělit s ostatními. Velkou výhodou byla možnost využívání SRC pro 

hodiny tělesné výchovy, kde se děti zdokonalily ve fyzické zdatnosti. Děti také absolvovaly 10 lekcí 

plavání v Aquaparku ve Vyškově a na konci školního roku měly možnost se zúčastnit cyklovýletu do 

Těšic za pokladem a zpět. Do výchovně vzdělávacího procesu byla také díky projektu organizace 

MAS, zapojena práce s robotickými včelkami BEE-bot, kterou si děti moc oblíbily. Při této činnosti se 

děti učily základům programování. Spousta dětí této třídy měla problém se správnou výslovností 

některých hlásek, proto intenzivní péče logopedky, byla na místě. I v této třídě patří velké díky 

paním učitelkám, které děti vedly ke společnému cíli.  

Děti povinné předškolní docházky měly možnost rozvíjet se v zájmových oborech, ve spolupráci 

se ZUŠ Němčice nad Hanou. 

Děti využily následujících zájmových oborů: 

 Výtvarný obor – 1 dítě – Radomíra Kubáníková – pedagog ZUŠ Němčice nad Hanou 

 Hudební obor – 9 dětí – BcA. Kamila Pospíšilová – pedagog ZUŠ Němčice nad Hanou 

 Taneční obor – 5 dětí – Dipl. Um. Magdalena Kettnerová – pedagog ZUŠ Němčice nad Hanou 

 



 

 

3 Akce pořádané mimo i v mateřské škole 
 

V průběhu školního roku byly pro děti organizovány následující akce, a to v prostorách MŠ i mimo 

ně. 

Divadelní představení v Němčicích nad Hanou – 1x měsíčně 

Plavání v Aquaparku Vyškov – 10 lekcí pro děti s povinnou předškolní docházkou 

Podzimní tvořivé dílničky pro rodiče a děti 

Drakiáda 

Pravidelné čtení knih externistou v rámci projektu Celé Česko čte dětem 

Mikulášská nadílka ve spolupráci s DDM Orion Němčice nad Hanou 

Vánoční nadílka 

Třídní vánoční besídky pro rodiče 

Návštěva Kostela sv. Václava v Nezamyslicích 

Kouzelník Katonas v MŠ 

Karneval v MŠ 

Muzikoterapie v MŠ 

Maňáskové divadlo v MŠ 

Jóga v MŠ 

Klaun Hubert v MŠ k příležitosti MDD 



 

Hvězdný zážitkový stan v MŠ 

Sportovní dopoledne k příležitosti MDD 

Cyklovýlet předškoláků do Těšic 

Slavnostní šerpování předškoláků 

 

Kvůli pandemii COVID-19 jsme bohužel nestihli všechny plánované akce, jako například velikonoční 

jarmark, jarní besídky, školní výlet, dopravní hřiště a další atraktivní události, na které se děti vždy 

velmi těší. Nezbývá než věřit, že následující školní rok bude pro školní akce příznivější. 

 

 

 

 

 

4 Pedagogický a provozní personál MŠ Nezamyslice 
 

O děti pečuje plně kvalifikovaný personál, kolektiv pěti pedagogických pracovnic a jedna chůva. 

Provoz naší MŠ dále zajišťují uklízečka, vedoucí stravovny, kuchařka a pomocná kuchařka. Ve 

školním roce 2019/2020 došlo ve vedení MŠ ke změně. Vedoucí paní učitelka Hana Gregorová po 

dlouholeté práci ukončila své působení v naší MŠ a odešla do zaslouženého důchodu.  

Novou vedoucí učitelkou MŠ Nezamyslice byla jmenována Mgr. Veronika Remešová a do 

pedagogického týmu byla přijata k 26. 8. 2019 nová paní učitelka Lucie Žurowská, která se starala o 

třídu nejmladších dětí, Broučků. 

Ráda bych i zde ještě jednou, za celý kolektiv mateřské školy, poděkovala paní učitelce Gregorové 

za všechnu její lásku a péči, kterou věnovala několika generacím „nezamyslických“ dětí. Školku 

vedla se srdcem na dlani a s upřímnou láskou ke všem. Výchova a péče o děti je pro ni posláním a 

pro nás všechny je velkou inspirací. Osobně paní učitelce Gregorové děkuji za to, v jak skvělé 

formě a s jakým úžasným klimatem jsem mateřskou školu převzala. Věřím, že i s novým 

kolektivem povedeme školku ve stopách paní učitelky „Haničky“ a „vaše, naše“ děti zde budou 

veselé a šťastné. 

4.1 Údaje o zaměstnancích MŠ Nezamyslice 
 

Pozice Jméno Vzdělání Úvazek 

Vedoucí učitelka Mgr. Veronika 
Remešová 

SPgŠ Boskovice 
VOŠ sociálně právní Kroměříž 
VŠ UPOL PF - pedagogika – 
správní činnost 

8 hodin 
(6 hod. přímé ped. 
práce a 2 hod. 
nepřímé) 

Učitelka Vladimíra SPgŠ Kroměříž 8 hodin 



 

Horáková (6 hod. přímé ped. 
práce a 2 hod. 
nepřímé) 

Učitelka Bc. Irena 
Coufalíková 

SPgŠ Kroměříž 
VŠ UPOL PF – speciální 
pedagogika předškolního věku 

8 hodin 
(6 hod. přímé ped. 
práce a 2 hod. 
nepřímé) 

Učitelka Marcela 
Moravcová, 
DiS. 

SPgŠ Přerov 
Veřejně správní akademie 
Vyškov 

8 hodin 
(6 hod. přímé ped. 
práce a 2 hod. 
nepřímé) 

Učitelka Lucie Žurowská SPgŠ Přerov 8 hodin 
(6 hod. přímé ped. 
práce a 2 hod. 
nepřímé) 

Učitelka Jitka Květoňová SOU Prostějov 
Kurz pro asistenty pedagoga v 
Přerově 

Na dílčí úvazek 
2hod. 21 min. 

Chůva Jitka Květoňová SOU Prostějov 
Profesní kvalifikace – Chůva pro 
děti do zahájení povinné školní 
docházky 

Dílčí úvazek 2hod. 
24 min. 

Vedoucí 
stravovny/pomocná 
kuchařka 

Bohuslava 
Novotná 

SZTŠ vyškov Ved. Kuch. 4 hod. 
48 min. 
Pom. Kuch. 1 
hod.12 min. 

Kuchařka Ilona Krejčířová SOU Lomnice u Tišnova – 
kuchař, číšník 

8 hodin 

Uklízečka Jana Fajstlová SOU Prostějov 7 hod. 12 min. 

Uklízečka Jitka Květoňová SOU Prostějov 5 hod. 

Tabulka č. 2, Údaje o zaměstnancích MŠ Nezamyslice 

 

Všechny pedagogické pracovnice se dále vzdělávají v rámci DVPP. Vzdělávací akce jsou zaměřeny na 

rozšíření profilu pedagogů, na moderní metody, trendy ve výchově a výuce, problémové chování, 

rozvoj tvořivosti apod. 

 

4.2 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
 

DVPP ve školním roce absolvovaly: 

Mgr. Veronika Remešová 

Konference FORUM mateřských škol 

Workshop BeeBot – praktické využití robotických pomůcek 



 

Kurz 1. pomoci 

Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku 

Vladimíra Horáková 

Workshop BeeBot – praktické využití robotických pomůcek  

Bc. Irena Coufalíková 

Stimulační a grafomotorický program pro učitele mateřských škol 

Workshop BeeBot – praktické využití robotických pomůcek  

Webinář – Předškolák v mateřské škole 

Marcela Moravcová, DiS. 

Hudební nástroje se představují 

Lucie Žurowská 

Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro MŠ – on – line seminář 

5 Kontroly provedené v MŠ Nezamyslice 
 

V průběhu školního roku 2019/2020 probíhala běžná kontrolní činnost, vycházející z plánu kontrolní 

činnosti. Tuto činnost provádí vedoucí učitelka MŠ. Dále probíhaly následující revizní kontroly. 

 Revize plošiny pro imobilní osoby MŠ  

 Revize požárních vodovodů 

 Revize hasících přístrojů 

 Revize plynových kotlů MŠ, ŠJ MŠ 

 Revize spalinových cest MŠ 

 Revize hromosvodů 

 Revize vzduchotechniky  

 Revize školní zahrady  

 Kontrola a čištění jímky Lapol  

 Revize elektro zařízení v MŠ 

 

 



 

 

 

6 Hospodaření  
 

6.1 Spolupráce se zřizovatelem 
 

Ve spolupráci se zřizovatelem byla prodloužena školní zahrada o herní plochu pro míčové hry a 

revitalizována zahrada. Bylo také zahájeno projekční řízení týkající se zastřešení a obezdění stávající 

terasy v patře, aby došlo ke zvětšení prostoru třídy Koťátek. 

 

6.2 Hospodaření s finančními prostředky 
 

Název akce Cena 

Revize  

Revize plošiny pro imobilní osoby 3.993,- 

Revize požárních vodovodů 577,- 

Revize plynových kotlů MŠ 7.159,- 

Revize plynových kotlů ŠJ MŠ 7.159,- 

Revize spalinových cest MŠ 700,- 



 

Revize hromosvodů 1.150,- 

Revize vzduchotechniky MŠ 1.663,- 

Revize vzduchotechniky ŠJ MŠ 2.256,- 

Revize školní zahrady 968,- 

Kontrola a čištění jímky LAPOL 3.850 

Revize elektrozařízení MŠ 3.800,- 

Revize elektrozařízení ŠJ MŠ 3.970,- 

  

Opravy a udržování  

Stavební úpravy a malování kanceláře 4.547,- 

Truhlářské práce – opravy 3.578,- 

Elektromontážní práce 10.720,- 

Oprava kotlů v MŠ 16.123,- 

Montážní práce k zapojení pračky 3.729,- 

Malování, oprava omítky v MŠ 33.900,- 

  

Pro potřeby školní jídelny  

Nádobí (vidličky, nože, hrnky) 3.047,- 

Kovový regál 2.153,- 

Válec + toner 1.183,- 

Plechy, GASTRO nádoba 1.869,- 

Tácky 994,- 

Boxy na potraviny 954,- 

Talíře 1.035,- 

Aktualizace licence software pro ŠJ MŠ 3.050,- 

Nakličovací miska  1.260,- 

  

Pro potřeby provozu MŠ  

Hračky a hry 21.701,- 

Rošty do plastových lehátek 10.900,- 

Videopřehrávač 1.735,- 

Vlnitý chodník TV 6.651,- 

Barevná tiskárna CANON 6.370,- 

Rádio Philips 3.076 

Dětská jídelní židle 24 ks 25.488 

Dětský jídelní stůl 3 ks 4.746,- 

Sítě na pískoviště 3.714,- 

Barvy na herní prvky na hřišti 2.652,- 

Dezinfekční lampa Hutermann 1.626,- 

Fotbalová branka 2 ks 2.798,- 

Pračka AEG 15.147,- 

Sušička AEG 17.580 

Nábytek do třídy Kuřátek 54.990 

Ochranné prostředky pro COVID-19 3.979,- 

Tabulka č. 3, Hospodaření s finančními prostředky 

 

 

 



 

 



 

Poděkování 

 

Děkuji panu starostovi Městyse Nezamyslice Ing. Vlastimilu Michlíčkovi, panu řediteli ZŠ Mgr. Petru 

Jordánovi a všem zastupitelům městyse za příkladnou péči a podporu naší mateřské školy, která je 

nezbytná pro její plynulý a bezproblémový provoz. Děkuji všem i za podporu v nelehké době 

„koronavirové“! Věřím a doufám, že další časy budou pro práci nás všech příznivější. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nezamyslicích, dne: 20. 09. 2020     Mgr. Veronika Remešová 


