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1. Základní informace
Mateřská škola Lednice, příspěvková organizace, byla zřízena k 1. 12. 2002 jako právnická osoba.
Identifikační údaje:
IČ: 75022389
Adresa: Břeclavská 360, 691 44 Lednice
Telefon. 607 081 595 (provoz MŠ), 607 081 594 (ředitelka MŠ)
e – mail: skolka@mslednice.cz
Webové stránky: www.mslednice.cz
Statutární zástupce: Mgr. Simona Kratochvílová
Zřizovatel školy: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
Kapacita školy: 83 dětí
Počet tříd: 4 – s celodenním provozem a 2 výdejnami jídla
Počet zaměstnanců: 12
Provoz školy: 6:15 – 16:15

2. Charakteristika školy
V současné době má mateřská škola čtyři třídy s různou kapacitou. S dětmi pracuje 7
kvalifikovaných pedagogických pracovnic a 4 správní zaměstnanci. Pro vzdělávání ve třech třídách:
SLUNÍČKA, KUŘÁTKA a KOŤÁTKA škola využívá jednopodlažní budovu pavilónového typu –
„přístavbu“. Součástí MŠ je čtvrtá třída, VČELIČKY, s vlastní výdejnou a stabilní lehárnou, která je
odloučeným pracovištěm. Třída vznikla rekonstrukcí z bývalých prostor ZŠ v roce 2010 a nachází se
ve stejném areálu, vzdáleném asi 50m.
Přístavba je chodbou spojená s historickou vilkou, ve které je umístěno technické zázemí
mateřské školy. Prostory ve vilce ke vzdělávání sloužily původně, dnes je zde umístěna místní
knihovna. Obě budovy, vilka i přístavba, pro svůj nepříznivý technický stav vyžadují rekonstrukci.
Se zřizovatelem probíhá intenzivní jednání ohledně výstavby nové budovy (dvě třídy, přičemž
stávající budova třídy Včeliček bude i do budoucna fungovat). O letních prázdninách došlo k výměně
oken v celé budově třídy Včeličky.
Součástí MŠ je rozsáhlá zahrada s okrasnými keři a vzrostlými stromy. Oplocená část je
vybavená vkusnými barevnými sestavami pro pohybové i rekreační aktivity dětí ze všech čtyř tříd.
V zahradním přístřešku pod terasou vilky jsou uloženy venkovní hračky. MŠ nemá vlastní kuchyni.
Strava je dovážena z blízké vývařovny ZŠ.




kapacita MŠ je 83 dětí
počet tříd – 4, jsou heterogenní /věkově smíšené/, s celodenním provozem
počet dětí ve třídách k 1. 9. 2017 je: 20 + 20 + 28 + 15 / celkem 83
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počet pedagogických pracovnic – 7 /slovy sedm/, které jsou plně kvalifikované a s úvazkem:
6 pracovnic - 1.000, jedna pracovnice – 0,500 /hrazena obcí/
školní asistent a chůva (oba 0,500 úvazek jsou hrazeny z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, tzv. Šablony pro MŠ)
počet provozních zaměstnanců 4 /slovy čtyři/ : pomocná kuchařka - na poloviční úvazek, dvě
uklízečky – na poloviční úvazek /jeden úvazek placen obcí/, uklizečka/školnice/ - na plný
úvazek

3. Výsledky výchovy a vzdělávání
A/ Filosofie našeho vzdělávacího programu je vedení dětí k environmentální citlivosti (senzitivity).
Školní vzdělávací program: „Pojďme spolu hned, poznávat náš svět.“
Školní vzdělávací program vychází z RVP PV. Vzdělávání dětí směřujeme k naplňování
dílčích cílů a klíčových kompetencí. Opíráme se o nové poznatky z vývojové psychologie a
pedagogicky předškolního věku. Filozofií naší školy je rozvíjet osobnost samostatného, zdravě
sebevědomého, tvořivého jedince cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního učení
a vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, rozvíjet péči o děti se
specifickými vzdělávacími potřebami i o děti zdravé. Zaměřujeme se na bližší poznávání okolí i
světa kolem sebe a jeho propojení s přírodou.

ŠVP obsahuje celkem čtyři integrované bloky, které se navzájem prolínají:
Mezi integrované bloky patří:
1. VÍM, KDO JSEM
2. CHCI VĚDĚT CO NEJVÍCE
3. SPOLU JE NÁM DOBŘE
4. NECHCI BÝT STRANOU, KDYŽ SE NĚCO DĚJE
5. JSEM SOUČÁSTÍ MODRÉ PLANETY
Integrovaný blok - VÍM KDO JSEM
Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí poznávat sám sebe a připravovat se na role
budoucí. Rozvíjet osobnost samostatného, sebevědomého dítěte schopného spolupracovat a
komunikovat, podporovat zdravý vývoj s přiměřenou pohybovou aktivitou.
Integrovaný blok - CHCI VĚDĚT CO NEJVÍCE
Dle vzniklých situací a plánovaných činností se dítě učí poznávat svět kolem sebe, příčiny a důsledky
změn. Podporovat u dětí samostatnost, sebevědomí, vlastní úsudek, schopnost pozorovat okolí a
přitom uvažovat, tvořivě myslet a jednat. Umět se přizpůsobovat nečekaným situacím, chápat,
vědomosti nejen přijímat, ale prozkoumávat a mít odvahu experimentovat.
Integrovaný blok - SPOLU JE NÁM DOBŘE
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Využitím situací a plánovaných činností se dítě učí přátelským vztahům, respektovat názory druhých
a řešit vzniklé situace.
Integrovaný blok - NECHCI BÝT STRANOU, KDYŽ SE NĚCO DĚJE
Navozením situací a činností se dítě učí aktivně se zapojovat do dění kolem sebe a ovlivňovat jeho
průběh.
Integrovaný blok - JSEM SOUČÁSTÍ MODRÉ PLANETY
Záměrem je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na
životní prostředí. Rozvíjet prostřednictvím různých činností kladný vztah k okolí a prostředí, ve
kterém dítě žije. Vést děti k zodpovědnosti za vlastní jednání, učit se poznávat a chápat, že lidská
činnost může životní prostředí chránit, ale také poškozovat.
Zájmové aktivity:
 angličtina - dvakrát do týdne, externí učitelka (platí rodiče)
 bruslení - říjen - leden pro přihlášené
 plavání - květen - červen – pro přihlášené
 tanečně pohybový kroužek
 logopedie - jednou za 14 dní provádí nápravu narušené komunikační schopnosti speciální
pedagog – logoped (pro přihlášené – platí rodiče)
B/ Věkové složení dětí:
Počet dětí
11
19
23
28
2

Narozen/a
1.9.2014-31.8.2015
1.9.2013 a 31.8.2014
1.9.2012 -31.8.2013
1.9.2011-31.8.2012
1.9.2010-31.8.2011
C/ Odklad povinné školní docházky ve školním roce 2017/2018: 5
Odklad povinné školní docházky ve školním
roce 2017/2018
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4. Výkon státní správy
Rozhodnutí
Přijetí dítěte ve školním roce 2017/2018
Ukončení docházky do MŠ (z důvodu stěhování)
Odvolání

Počet
2
2
0

Děti u zápisu na školní rok 2018/2019
Přijaté

19
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Nepřijaté

8

Celkem

27

5. Údaje o pracovnících školy
a) Dosažené vzdělání pedagogů ve šk. roce 2017/2018
Vzdělání – nejvyšší dosažené
Střední pedagogická škola
Vysokoškolské
Jiné

Počet
6
1
0

b) Odbornost pedagogických pracovníků (+ chůvy a školního asistenta) ve šk. roce 2017/2018
počet fyzických osob
Kvalifikovaní učitelé
Chůva
Školní asistent
Asistenti pedagoga
Celkem

přepočtený počet na
plně zam. (úvazky)
6,5
0,5
0,5
0
7,5

7
1
1
0
7

c) Věkové složení všech přepočtených učitelů

Počet
Věkový průměr
pedagogů

do 35 let
3

35-50let
1

nad 50 let
3
41,7

Důchodci
0

Celkem
7

d) Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené: 1
e) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících
pracovníků školy:

1.

Průběžné vzdělávání je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s
procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové
poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné
didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence
sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví, práce s ICT, ŠVP, BOZP. Dále je
zaměřeno na zvyšování schopnosti profilace školy v oblastech environmentální výchovy a
ekologie a tím zkvalitňovat nabídku školy směrem k rodičům. Ředitelka mateřské školy
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v tomto školním roce absolvovala kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
a splnila tak podmínku, že ředitelem školy může být jen ten, kdo získal nejpozději do 2 let
ode dne, kdy začal vykonávat činnost ředitele školy, znalosti v oblasti řízení školství
absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
podle § 24 odst. 4 písm. a).
Během školního roku 2017/2018 jsme se zúčastnili těchto vzdělávacích akcí:
 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
 Právní poradna
 Emoční a sociální zralost dítěte před nástupem do školy
 BOZP a PO v regionálním školství a současné legislativní změny
 Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohledu
 Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou – vítání jara
 Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží
 Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence
 Komunikativní dovednosti předškolních a mladších školních dětí
 Zvládání konfliktů a agresivního chování ve školním prostředí
 Právní předpisy v činnosti školy – současnost a změny v průběhu posledního roku

6. Personální změny
Od září 2017 nastoupila paní Andrea Peková, která působí v naší MŠ v dopoledních hodinách
jako školní asistent k dětem ohroženým školním neúspěchem (1/2 úvazek) a v odpoledních hodinách
jako učitelka MŠ (1/2 úvazek hrazený zřizovatelem). Z operačního programu OP VVV je hrazena
byla také hrazena chůva k netříletým dětem ve třídě Včeliček, Marcela Kabátová s ½ úvazkem na
dobu 10 měsíců. Od 1.7.2018 došlo ke změně obsahu pracovní smlouvy a vrátila se opět na místo
uklízečky. Počátkem měsíce dubna odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Martina Loukotová,
a na její mímsto nastoupila jako záskok po dobu nepřítomnosti paní učitelka Andrea Fajkusová.
Kvůli dlouhodobé pracovní neschopnosti uklízečky/školnice, paní Lenky Kodlové, nastoupila jako
záskok za nemoc paní Eva Hubáčková. Rovněž za dlouhodobou pracovní neschopnost paní učitelky
Jany Kabátové, nastoupila v polovině ledna paní učitelka Marie Lebedová, která měla smlouvu na
dobu určitou – do 30.6.2018

7. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí ve školním roce
2017/18
Byla provedena státní kontrola na základě pověření zřizovatele obce Lednice a vedoucího kontroly,
starosty RNDr. Libora Kabáta, ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č.
552/1991 Sb. Během školního roku byly také provedeny všechny předepsané revize a prohlídky,
včetně prověrky BOZP.

8. Nejzdařilejší akce ve školním roce 2017/2018
7

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2017/2018
Mateřská škola Lednice, příspěvková organizace, Břeclavská 360, Lednice, 69144
Výukové programy:






Tematická podzimní vycházka – „Podzimníčku, kde jsi?“
Výukový program „Zdraví dětem“
Hudebně vzdělávací program – „Hudební cesta kolem světa“
Tematická jarní vycházka – „Veverko, kde jsi?“
Edukativní program „Kozy na zahradě“

Divadelní představení organizovaná v MŠ:









Divadlo Rolničky
Divadýlko Květinka – Jedna, dvě, tři, čtyři, pět – domluveno, platí hned.
Filmové představení v kinosále
Pohádka o Červené Karkulce
Divadlo Barborka – Kouzelný kolotoč pohádek
Hudební představení „Dětským srdíčkům“
Kouzelnické představení Kellner
Divadelní představení „Princ a Popelka“

Akce organizované MŠ pro děti:





















Bruslení
Plavání
Logopedie
Angličtina
Hudebně-pohybový kroužek
Mikulášská nadílka
„Superstar“- pěvecká soutěž
Výlet do obory v Bulharech
Masopustní rejdění, karneval masek, průvod obcí
Návštěva místní knihovny
Každou poslední středu v měsíci sportování v tělocvičně
„Sporťáček“ – soutěž v běhu, skoku, hodu /naše olympiáda/
Oslava Dne myslivosti /Nejdek - pro starší děti/
Den dětí na školní zahradě
Plavba na lodičkách /pan Martínek/
Školní výlet do Wikylandu
Depistáž předškoláků - školní zralost, v MŠ – PPP Břeclav
Pasování předškoláků aneb VÝKOP ZE ŠKOLKY a SPANÍ VE ŠKOLCE
Prohlídka lednického zámku a skleníku
Exkurze do písečného světa na sochy z písku

Akce organizované jiným zařízením:
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Sportovní Olympiáda pro předškoláky ve Valticích – Centrum volného času 4All
Návštěva 1. Třídy (předškoláci) a oběd ve školní jídelně
Návštěva dopravní Policie v MŠ
Rychlá kola – dopravní hřiště /autoškola Svoboda/
Cyklovýlet předškoláků na Nový Dvůr – exkurze ve stájích, jízda na koních – firma
BORS
Den myslivosti v Nejdku – předškoláci
Mikulášské sportování v Břeclavi
Exkurze na stáji Salma (2. místo za sběr kaštanů)

Akce organizované MŠ pro rodiče:












Rodinné dýňování, odpolední akce s rodiči, táborák a opékání špekáčků
Domácí úkol pro rodiče a děti, výstava na lázeňské kolonádě (vyrábění Sněhuláka)
Rozsvěcování vánočního stromu spojeného se zpíváním a tvořivou dílničkou
„Vánoční zpívání“ vystoupení na jarmarku v obci
Přednáška pro rodiče předškoláků- „Školní zralost“
Den otevřených dveří
Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí
Slet čarodějnic a čarodějů, odpolední akce s rodiči, táborák a špekáčky
Besídka ke dni matek pro rodiče a přátele školy
Edukativně stimulační skupiny pro předškoláky a jejich rodiče
Masopustní průvod obcí

9. Oblast materiálního vybavení a oprav
– spolupráce s obcí
Škola se snaží zlepšovat podmínky k naplňování cílů, které si formulovala a zhodnotila dle
daných kritérií. Intenzivně jedná se zřizovatelem o zlepšení a zkvalitňování podmínek v mateřské
škole.
Ve školním roce 2017/2018 jsme pořídili:











Mobilní telefony (2ks)
Elektrická trouba na pečení
Přikrývky (70ks)
Nové webové stránky
Výměna ohřívače vody
Otočné a kancelářské židle do tříd
Zahradní domeček
Rekonstrukce a nátěr zahradních prvků a laviček
Koloběžky (2ks)
Tělocvičné nářadí
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707,3 674,16 771,11 193,7 710,10 969,57 332,17 600,6 158,5 640,-
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Domečky pro panenky (3ks)
Koberec do třídy Včeliček
Výměna, položení a lepení nového koberce
Výmalba ve třídě Včeliček
Uspořádali jsme „Vánoční sbírku“ na hračky s výtěžkem

21 798,16 872,9 014,37 159,41 950,-

10. Zhodnocení a závěr
V tomto školním roce se nám podařilo splnit několik cílů, které jsme si stanovili. Z operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání /OP VVV/ jsme čerpali personální šablony – chůvu u
nejmenších dětí ve třídě ve Včeliček a školního asistenta ve třídě Kuřátek, která byla nápomocna
dětem ohroženým školním neúspěchem. Díky této personální pomoci jsme mohli naplnit celou
kapacitu mateřské školy a i ve třídě Včeliček, kde bylo v tomto školním roce 28 dětí. Díky této
personální pomoci se nám podařilo dostatečně a kvalitně děti vzdělávat i při takto vysokém počtu
dětí.
Dlouhodobě se nám daří získávat sponzory především z řad rodičů - výtěžek z loňské vánoční
sbírky byl nejúspěšnější v historii. V tomto školním roce se nám podařilo vybavit zahradu novým
zahradním prvkem – domečkem a také všechny zahradní prvky zrenovovat a natřít.
Velkou proměnou prošla také třída Včeliček. Ve spolupráci se zřizovatelem byly vyměněny
všechna okna, včetně nových sítí, parapetů a žaluzií. Zároveň došlo také k výmalbě a výměny
koberce za nový. Zřídili jsme také nové webové stránky, které jsou přehlednější, modernější a rovněž
mají rodiče možnost shlédnout na nich fotografie z dění v MŠ, v souladu s tzv. GDPR. Aktivní jsme
rovněž na facebookových stránkách, kde rodiče pravidelně informujeme o dění v MŠ. Došlo také ke
zrušení pevné linky v budově MŠ která byla nahrazena mobilními telefony. Pevná linka se tak již
nenachází v ředitelně ale mobilní telefon je přístupný všem pracovníkům v „kuchyňce“. Druhý
mobilní telefon má ředitelka MŠ u sebe a je tak k dispozici i mimo kancelář.
Zavedli jsme tzv. Edukativně stimulační skupiny (soustavná příprava na školu s dětmi a jejich
rodiči) a v rámci nich jsme také spolupracovali se základní školou. Rovněž min. 1x za měsíc
využíváme tělocvičnu základní školy a chodíme tam cvičit.
V příštím školním roce bychom se rádi dočkali nové budovy, protože stávající je v havarijním
stavu. Naši mateřskou školu hodnotí rodiče převážně velmi pozitivně (viz. dotazník z května
letošního roku). Ani v tomto školním roce nechybělo tablo předškoláků, které se nacházelo
v prostorách obchodu Coop. I letos jsme pravidelně obměňovali výstavku výtvarných prací na
lázeňské kolonádě a rovněž publikovali články v lednickém zpravodaji. V příštím školním roce se
chceme znovu zapojit do tzv. Šablon II.
I nadále chceme ještě více spolupracovat s organizacemi v obci, základní školou a také s rodiči
dětí. Rádi bychom také pořídili interaktivní tabuli alespoň do jedné ze tříd a využívali tak moderní
interaktivní pomůcky při vzdělávání u předškolních dětí.

10

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 2017/2018
Mateřská škola Lednice, příspěvková organizace, Břeclavská 360, Lednice, 69144

11. Zpráva o hospodaření školy za rok 2017
Zpráva o hospodaření 2017 /v Kč/
Výnosy /příjmy/:
Poznámka

Neinv. dotace KÚJK
Čerpnání FO
Čerpání IF
Obecní dotace
Projekt
Ost. výnosy z čin.
Úroky
Výnosy z prodeje služeb/školné/
Výnosy celkem

UZ 33052 , UZ 33353, UZ
3446199,16 33073
11000,00
26759,00
1076000,00
142862,60
72,00 účet 649
167,65 účet 662 /Bú, Sú/
250800,00 účet 602
4953860,41

Náklady:

Poznámka

Spotřeba materiálu
242920,07 účet 501
elek. energ. - 12 120,-Kč
účet 502
plyn- 36 100,-Kč
účet 502
celkem plyn + el.en.
281347,93
VaK
58446,00 účet 503
Odpisy dlouh.majetku
30732,00 účet 551
Opravy a udržování, ostatní služby
120778,50 účet 511
Cestovné
1457,00 účet 512
Mzdové náklady/dotace KÚJK/
3970874,38 účet 521,524,525,527
Ostatní služby
121411,30 účet 518
Náklady z drob. dlouhodobého majetku
75555,00 účet 558
Ostatní náklady z čin.
7337,12 účet 549
Jiné daně a poplatky
30,00 účet 538
Náklady celkem

4910889,30

Výsledek hospodaření v roce 2017: 42 971,11 Kč
Mgr. Simona Kratochvílová

V Lednici dne 27.8.2018
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