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1. Úvod
Uplynulý školní rok byl posledním školním rokem, který jsme strávili v budově MŠ na ulici
Horky. V průběhu tohoto roku jsme pokračovali v poklidné a příjemné atmosféře školy ve
vzdělávání, výchově dětí a rozvoji jejich osobnosti.
Přesto tento školní rok byl něčím výjimečný. Již v začátku školního roku nastaly přípravy
k zařizování interiéru nové budovy MŠ, hledání nových zaměstnanců jak pedagogů, tak
provozního personálu pro rozšířenou kapacitu školy a novou školní jídelnu. Nová budova školy
byla předána zřizovatelem MŠ do užívání 1. srpna 2022. Poté nastalo stěhování do nové budovy
a vybavování nových prostor. 29. srpna se uskutečnilo slavnostní otevření školy za přítomnosti
veřejnosti.
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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
Personální zabezpečení bylo stejné jako v předchozím školním roce a k žádným změnám ve
školním roce 2021/22 nedošlo.
Personální obsazení:
ředitelka školy: Bc. Jitka Kopecká
učitelka: Mgr. Marcela Hebertová
asistentka a učitelka: Mgr. Renáta Chrástová
školnice: Helena Markusíková
Zaměstnanci pracují profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly,
pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

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 do konce školního roku 2021/22 zajišťovala provoz a vzdělávání v budově
s jednou třídou, sociálním zařízením a kuchyní na přípravu jídla. Prostory mateřské školy jsou
příjemné, čisté a tvoří estetické prostředí. Třída je vybavena vyhovujícím nábytkem pro děti.
Všechny hračky a didaktické pomůcky odpovídají věkové hranici vhodnosti použití (3–7 let).
Do mateřské školy byly v průběhu školního roku dokupovány didaktické hračky a pomůcky a
pomůcky pro výtvarnou činnost dětí. Rovněž knihovna, jak pro děti, tak pro učitele byla
průběžně doplňována novými knihami. K budově MŠ přináleží zahrada s herními prvky.
Strava do MŠ byla dodávána z jídelny pro školy VITALITÉ z Brna. Dětem se tak dostávalo
jídlo z prověřených a kvalitních surovin, čerstvé, bez polotovarů a separátů, vařené bez
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chemických náhražek a konzervantů s nízkou kalorickou hodnotou. Děti měly k dispozici denně
vysoký podíl zeleniny a ovoce. Pitný režim byl vždy přísně dodržován.

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 3. května do 4. května 2022. Podaných žádostí
o přijetí dítěte do MŠ Rebešovice bylo 33 a všem žádostem bylo vyhověno.

7. Školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program je zpracován v souladu s cíli Rámcového vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání. Ve školním roce 2021/2022 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.

8. Hospodaření školy
Mateřská škola i ve školním roce 2021/2022 dostatečně finančně podporována ze strany
zřizovatele. Finanční prostředky byly účelně a efektivně využity.
Od 1. 1. 2022 je účetnictví zpracováváno externími účetními panem Filipem Zábrahou a
Tomášem Klofandou. Veřejnosprávní kontrola hospodaření Mateřské školy Rebešovice byla
provedena v termínu 14. 2. 2022 až 18. 2. 2022. Podkladem pro kontrolu byly předložené účetní
doklady, účetní výkazy a jiné dokumenty MŠ za rok 2021 a výsledky inventarizace k 31. 12.
2021. Okamžikem vyhotovení zprávy je 11. březen 2022.

9.

Spolupráce s rodiči

S rodiči jsme navázali přátelské vztahy. V uplynulém školním roce jsme již mohli uskutečnit
řadu společných aktivit, například společné tvoření, společné hraní ve školce, besídky……
Rodiče jsou maximálně seznamováni a informováni o vzdělávání a činnosti v mateřské škole
a vhodným způsobem (prostřednictvím webových stránek školy, informační tabule v MŠ) jsou
jim předávány potřebné informace a různá sdělení. Pedagogové informují rodiče o prospívání
jejich dětí na individuálních konzultačních schůzkách. Společně s rodiči se domlouváme na
postupech při výchově a vzdělávání dětí.
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10. Aktivity a prezentace MŠ
Mateřská škola se na veřejnosti prezentuje prostřednictvím webových stránek. Děti naší
školky, při vítání občánků obce Rebešovice, zpestřily program svým vystoupením a předaly
rodinám malý dárek.
V uplynulém školním roce naši mateřskou školu navštívila paní Hradecká se svým
interaktivním hudebně-vzdělávacím programem, prostřednictvím hudebních umělců bylo
dětem v programu Písničky z večerníčků představeno spousta hudebních nástrojů. Studenti
stomatologie ve školce uskutečnili vzdělávací, interaktivní přednášku v péči o chrup Zdravý
zoubek.
Pedagogičtí pracovníci pro děti v MŠ připravili spoustu tematických akcí: Uspávání
broučků, Mikulášskou besídku, vánoční besídku, karneval, den tříkrálový, hledání
velikonočního zajíčka. V měsíci knihy, v březnu, děti navštívily místní knihovnu a byly tak
seznámeny s prostředím a fungováním knihovny. Na závěr školního roku proběhlo rozloučení
s předškoláky za přítomnosti zástupců Obce Rebešovice.
Pro hodnocení školní zralosti budoucích školáků mateřskou školu navštívila pedagogická
psycholožka ze Základní školy Chrlice. Pro logopedickou depistáž - vyšetření řeči dětí jsme
pozvali do MŠ klinickou logopedku.
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
zlepšení kvality vzdělávání v regionu. Cílem projektu je prohlubování spolupráce mezi školami,
zřizovateli, rodiči a ostatními aktéry v místním vzdělávání. Prostřednictvím různých akcí
dopomáhají ke vzdělávání a informovanosti ředitelů škol i pedagogů.

11. Kontrolní činnost
Všechny kontrolní činnosti probíhají dle plánů. V září až listopadu 2021 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.

12. 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. Snaží se vybavit děti potřebnými kompetencemi pro další vzdělávání a život.
Současně jsou dětem dobrými průvodci na jejich cestě za poznáním.
Úspěšně se nám i tento školní rok dařilo plnit cíle a vize, které jsme si stanovili.
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