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1. Úvod
V srpnu 2020 došlo ke změně statutárního zástupce mateřské školy a byla tak jmenována
nová ředitelka. Ta pro mateřskou školu stanovila nové cíle a vize v oblastech, které jsou v řízení
mateřské školy nejdůležitější. Jsou jimi oblasti výchovy a vzdělávání, oblast personální, oblast
organizace a řízení, oblast ekonomicko-provozní, oblast sociálního prostředí a klima školy,
oblast spolupráce a vztahy s veřejností. Vize, cíle a strategie k jejich dosažení jsou uvedeny
v Koncepci pro mateřskou školu Rebešovice. V průběhu školního roku se tyto cíle a vize začaly
úspěšně plnit, a to vedlo ke zkvalitnění a zefektivnění vzdělávání dětí, k osobnostnímu rozvoji
dětí, k rozvoji přátelského vztahu s rodiči a také k předávání informací jak rodičům, tak
veřejnosti.
Z vize a strategie rozvoje mateřské školy vychází i nový Školní vzdělávací program, který
je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
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2. Údaje o mateřské škole
Název a sídlo školy:
IČ:
Zřizovatel:
Ředitelka školy:
Kapacita školy:
Počet tříd:
Provoz školy:
Telefon, e-mail:
webové stránky:

Mateřská škola Rebešovice, okres Brno – venkov, příspěvková
organizace, Horky 400, Rebešovice 664 61
72551046
Obec Rebešovice
Bc. Jitka Kopecká
25 dětí / zapsáno 25 dětí
jedna
od 7:00 hodin do 16:30 hodin
777104799, reditelka@ms.rebesovice
www.msrebesovice.cz

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
V první polovině školního roku došlo k personálním změnám. V září k nástupu nově
jmenované ředitelky, v listopadu odchodu stávající učitelky a následně nástupu nové učitelky.
V únoru, na základě vyřízených dotací byla přijata školní asistentka na dobu jednoho roku,
s pracovním úvazkem 20 hodin týdně. Současně tato pracovnice vykonává zkrácený úvazek (10
hodin týdně) pedagogické pracovnice tak, aby byly přímé činnosti s dětmi zajištěny dvěma
pedagogickými pracovnicemi. Těmito změnami bylo vytvořeno v mateřské škole příjemné
pracovní klima, které vedlo ke zvýšení kvality a efektivity práce. Mezi zaměstnanci panují
dobré mezilidské vztahy a důvěra. Zaměstnanci pracují profesionálním způsobem v souladu se
společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání
předškolních dětí.
Personální obsazení:
ředitelka školy: Bc. Jitka Kopecká
učitelka: Mgr. Marcela Hebertová
asistentka a učitelka: Mgr. Renáta Chrástová
školnice: Helena Markusíková

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Na odbornost a vzdělanost pedagogů je kladen velký důraz. Pedagogické pracovnice jsou
plně kvalifikované. Nadále jsou motivovány a podporovány v dalším odborném vzdělávání,
hlavně v oblastech pedagogiky a psychologie. Systematickým vzděláváním prostřednictvím
kurzů, seminářů a sebevzděláváním tak získávají vyšší úroveň profesních kompetencí.

5. Materiálně-technické podmínky MŠ
Mateřská škola zajišťuje provoz a vzdělávání v budově s jednou třídou, sociálním zařízením
a kuchyní na přípravu jídla. Prostory mateřské školy jsou příjemné, čisté a tvoří estetické
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prostředí. Třída je vybavena vyhovujícím nábytkem pro děti. Byla dovybavena nábytkem pro
učitele a pomůckami pro výuku. Všechny hračky a didaktické pomůcky odpovídají věkové
hranici vhodnosti použití (3–7 let). Do mateřské školy byly během školního roku nakoupeny
didaktické hračky a pomůcky, pomůcky pro výtvarnou činnost dětí. Knihovna jak pro děti, tak
pro učitele byla doplněna novými knihami. K budově MŠ přináleží zahrada s herními prvky.
Stravu do MŠ dodává od ledna 2021 jídelna pro školy VITALITÉ z Brna. Dětem se tak
dostává jídlo z prověřených a kvalitních surovin, čerstvé, bez polotovarů a separátů, vařené bez
chemických náhražek a konzervantů s nízkou kalorickou hodnotou. Děti mají k dispozici denně
vysoký podíl zeleniny a ovoce. Je přísně dodržován pitný režim.

6. Přijímací řízení do MŠ
Předškolní vzdělávání v Mateřské škole Rebešovice je poskytováno dětem ve věku od 2 do
6 let. Přijímací řízení probíhá dle platného správního řádu a stanovených kritérií. Ve správní
lhůtě vydala ředitelka rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ. Při přijímání dětí k
předškolnímu vzdělávání byly dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,
konkrétně § 50 zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví). Zápis k
předškolnímu vzdělávání se konal v období od 2. května do 16. května 2021. Podaných žádostí
o přijetí dítěte do MŠ Rebešovice bylo 20, přijato bylo 7 dětí.

7. Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s cíli Rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání. Ve školním roce 2020/2021 jsme pracovali podle Školního
vzdělávacího programu „S písničkou po celý rok“, který je rozpracován do integrovaných
bloků. Bloky jsou časově i tematicky rozčleněny tak, že jsou pro děti srozumitelné a blízké.
Koncem února naše aktivity, při kterých děti získávaly spoustu vědomostí a dovedností
přerušila nepříznivá epidemiologická situace a školka byla uzavřena. I přesto se učitelky dětem
dál snažily předávat inspiraci pro aktivity a materiály k distanční výuce. Pro zpestření paní
učitelky navázaly s dětmi kontakt prostřednictvím on-line setkávání.

8. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve dnech 3. 12. 2020 – 7. 12. 2020 proběhla v MŠ Rebešovice inspekční činnost. Předmětem
inspekční činnosti podle § 174 odst. 6 ve smyslu odst. 2 písm. b), c) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Výsledky
hodnocení byly převážně kladné a pozitivní. Inspekční zpráva Mateřské školy Rebešovice je
k dispozici u ředitelky mateřské školy a na webových stránkách České školní inspekce.
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9. Hospodaření školy
Mateřská škola je dostatečně finančně podporována ze strany zřizovatele. Finanční
prostředky jsou účelně a efektivně využívány.
Od 25. 9. 2020 je účetnictví zpracováváno externí účetní Bc. Michalou Koudelkovou.
Veřejnosprávní kontrola hospodaření Mateřské školy Rebešovice byla provedena v termínu
9. 3. 2021 až 15. 3. 2021. Podkladem pro kontrolu byly předložené účetní doklady, účetní
výkazy a jiné dokumenty MŠ za rok 2020 a výsledky inventarizace k 31. 12. 2020. Okamžikem
vyhotovení zprávy je 29. březen 2021.
Na základě žádosti zapojit se do projektu „Šablony III“ byla naší MŠ Rebešovice
poskytnuta dotace ve výši =237.402,--Kč. Cílem projektu je zajištění a financování personální
podpory v podobě pozice asistenta.

10. Spolupráce s rodiči
Na spolupráci mateřské školy s rodiči nám velmi záleží. Bohužel v uplynulém školním roce,
z důvodu covidových opatření a vládních nařízení nebyla možnost spolupracovat s rodiči tak,
jak bychom si všichni přáli. Přesto pedagogové s rodiči navázali přátelské a partnerské vztahy.
Takové vztahy mezi školou a zákonnými zástupci dětí jsou ukazatelem kvality MŠ.
Rodiče jsou maximálně seznamováni a informováni o vzdělávání a činnosti v mateřské škole
a vhodným způsobem (prostřednictvím webových stránek školy) jsou jim předávány potřebné
informace a různá sdělení. Pedagogové informují rodiče o prospívání jejich dětí na
individuálních konzultačních schůzkách, společně se domlouvají na postupech při jejich
výchově a vzdělávání

11. Aktivity a prezentace MŠ
Mateřská škola se na veřejnosti prezentuje prostřednictvím webových stránek, které byly
nově zřízeny v říjnu 2020. Veřejná vystoupení vzhledem ke covidovým opatřením nebylo
možné uskutečnit. Akce v MŠ byly rovněž v důsledku covidových opatření omezeny.
Mateřskou školu navštívilo se svými výchovnými pohádkami maňáskové divadlo Šikulka, dále
se v mateřské škole uskutečnilo interaktivní hudebně-vzdělávací představení Indiánská
pohádka. Pro předškoláky byl uspořádán vzdělávací projekt s programem zaměřeným na
logické myšlení a předmatematickou výuku. Přínosem v sociální oblasti byla pro děti přednáška
o asistenčních psech s ukázkami asistenčního psa.
Pedagogičtí pracovníci pro děti v MŠ připravili tematické akce: Když se čerti rojili, vánoční
besídku, karneval, den tříkrálový, týden pokusů. V závěru školního roku se uskutečnilo setkání
s rodiči, na kterém vystoupily dětí s kulturním pásmem. Současně proběhlo rozloučení
s předškoláky. Na školní zahradě byly pro děti připraveny různé soutěže a sportovní činnosti.
Naše školka je zapojena do projektu „MAP II ORP Šlapanice“. Je to soubor aktivit
realizovaných místními akčními skupinami Bobrava a Slavkovské bojiště, které vedou ke
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zlepšení kvality vzdělávání v regionu. Cílem projektu je také prohloubení spolupráce mezi
školami, zřizovateli, rodiči a ostatními aktéry v místním vzdělávání.
Pro vnímání pohybu jako přirozené součásti života jsme se zapojili do programu „Se
Sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Projekt je určený pro děti
od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní
nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání. Zapojením mateřské školy i rodičů do
kampaně „Celé Česko čte dětem“ si dáváme za cíl, aby se knihy staly nezbytnou součástí života
dětí. Děti mají ve školce založeny své „První čtenářské deníky“ a s nadšením s nimi začaly
pracovat.
Protože chceme, aby naše školka šla cestou zdravého životního stylu, zapojili jsme se do
projektu „Skutečně zdravá školka“. Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které
je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin.

12. Kontrolní činnost
Všechny kontrolní činnosti probíhají dle plánů. V září až listopadu 2020 probíhaly technické
kontroly zařízení MŠ, kontrola BOZP, kontrola hygieny a stravování. Kontrolu prováděli
odborníci z daných oblastí.
Kontrolní činnost vzdělávání probíhá průběžně během školního roku prostřednictvím
hospitací a pomocí evaluačního systému. Kontrolu provádí ředitelka školy.

13. Závěrečné ustanovení
Úkolem mateřské školy je doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dětem prostředí s
dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení. Vytvořit
u dětí návyky, postoje a žebříček hodnot. Všichni zaměstnanci školy se snaží tento důležitý
úkol plnit a dětem být dobrými průvodci na jejich cestě za poznáním a snaží se je vybavit
potřebnými kompetencemi pro další vzdělávání a život.

Bc. Jitka Kopecká
ředitelka školy
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