
 

Výroční zpráva MŠ Choustník 

2017/18 
 

1. Základní údaje o škole 

 

1.1 škola 

název školy Mateřská škola Choustník 

adresa školy Choustník 16, 391 18 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 47268034 

IZO 047268034 

vedení školy Ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Karel Zvěřina 

vedoucí učitelka MŠ Zdeňka Muselíková 

 

kontakt tel.: 381 59 21 21 

e-mail:mschoustnik@seznam.cz 

www:zschoust.cz 

 

1.2 zřizovatel 

název zřizovatele Obec Choustník 

adresa zřizovatele Obecní úřad Choustník 16, 391 18 

kontakt tel.:381 59 21 17 

e-mail: obec.choustnik@volny.cz 

 

1.3 součásti školy 

 Kapacita - naplněnost 

Mateřská škola 45 – 43 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ oddělení 

Mateřská škola          2 

 

 

1.5 materiálně-technické podmínky školy 

Učebny, herny, třídy V MŠ jsou 2. třídy. Celkem využíváme 3 

místnosti o celkové rozloze 180m2  jako 

hernu, jídelnu i ložnici. Vybavení vyhovující, 

zařízené podle hygienických požadavků a 

norem pro 3-7 leté děti. 

 

Zahrada -  hřiště Vymezený prostor pro pohybové hry, 

zahrada nedostatečně vybavena převážně 

starými herními prvky a nevyhovující 

skluzavkou pro malé děti. Z bezpečnostních 

důvodů musel být odstraněn kolotoč. 

Prostor školní zahrady se zvětšil pro volný 

pohyb a míčové hry.  

 

Žákovský nábytek Třídy v MŠ jsou zařízeny částečně novým 

částečně starým nábytkem, lehátka jsou 

v jedné třídě nahrazena odpočinkovými 



matracemi. Lůžkoviny jsou nové, ale ne pro 

všech 45 dětí. Stoly a židle splňují 

hygienické normy pro 3-7 leté 

děti. 

 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

Didaktické pomůcky i hračky jsou průběžně 

doplňovány – dle finančních možností a 

odpovídají věkové skupině 3-7 let. 

 

Vybavení  učebnicemi a učebními texty Jsou průběžně doplňovány. 

 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

Pro potřeby učitelek jsou k dispozici 2 PC a 

1 tiskárna. Třída starších dětí byla vybavena 

interaktivní dotykovou obrazovkou. 

Při zapnutí více spotřebičů dochází - celkem 

pravidelně - k výpadkům  elektrického 

proudu – jističe. 

 

Komentář: MŠ má pouze výdejnu stravy. V malé 

kuchyňce se připravují dopolední a 

odpolední svačinky. Vybavení výdejny je 

potřeba doplnit skříňkami s pracovní 

plochou, větší lednicí (45 dětí), stoly a stolky 

pro přípravu a výdej stravy, sporákem. 

Kuchyně se nachází v budově ZŠ.  

Byly započaty úpravy školní zahrady, která 

byla při daném počtu dětí nevyhovující. 

Vybavení herními prvky na školní zahradě je 

stále nedostačující a herní prvky jen částečně 

odpovídají věkové skupině 2-7 letých dětí. 

Travnatý porost je necelistvý a nesplňuje 

hygienické normy. Dopadovou plochu pod 

skluzavkou je nutné doplnit pískem. 

V mateřské škole naprosto chybí zázemí pro 

učitelky. Vzhledem ke stavebním dispozicím 

nelze tento problém v současné době řešit. 

Ve třídách se potýkáme s nedostatkem 

úložných prostor pro učební materiály a 

pomůcky. 

Stále ještě nedošlo k výměně 3ks oken – 

výdejna, toalety dětí. V zimě tato okna 

promrzají a odebírají teplo z vnitřních 

prostor. 

 

 

 

 

2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy 

 

2.1 Přehled oborů předškolního vzdělávání 

 Obor vzdělání Poznámky 

 

Zařazené třídy 

 Mateřská škola RVP PV 

 

2 



 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program  

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

(viz Rámcový vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání) 

 

„S krtečkem a se zvířátky, 
projdem rokem tam a zpátky. 

Podej mi ruku a přestaň se bát, 
poznáme svět, budeme si hrát…“ 

 

  

 

3. Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 5 

Počet učitelek MŠ 3 

Školní asistent  1 

Počet správních zaměstnanců MŠ 1 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek. 

Stupeň vzdělání 
Aprobace 

1 vedoucí 

učitelka MŠ 

1,0 SPgŠ Učitelství pro MŠ 

2 učitelka MŠ 1,0 VŠ 

Bakalářský studijní 

program 

Učitelství pro MŠ 

3 učitelka MŠ 1,0 SŠ 

 pedagogiky a sociálních 

služeb 

Předškolní a 

mimoškolní 

pedagogika 

 

3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důchodového 

věku 

v 

důchodovém 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 

 

3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 kuchařka 0,22 SOU 

1 uklízečka 0,78 SOU 

1 Školní asistent 0,50 VŠ 

  

 

4. Zápis k povinné školní docházce  

 

4.1 Zápis do MŠ a k povinné školní docházce 

počet dětí 

 u zápisu 

do MŠ 

počet dětí přijatých 

na školní rok 2017/18  

 počet dětí  

u zápisu do ZŠ 

počet odkladů 

pro  školní rok 

2017/18 

11 11  17 4 

  



5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Údaje o integrovaných žácích: 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

S vývojovými poruchami   0 

Zdravotní postižení - těžké vady řeči  0 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

V předškolním věku nejsou rysy SPJ ještě plně vyhraněny – v tomto věku probíhá intenzivní 

utváření osobnosti. Náznaky nebo sklony k šikaně lze ovšem již pozorovat. 

Prevence: použití metod 

- každodenní vysvětlování s praktikováním zásad pozitivního vztahu k ostatním dětem, vzájemné  

  pomoci a respektování 

- vytváření bezpečného a podnětného prostředí 

- důsledné dodržování nastavených pravidel chování a jednání naší společnosti 

- vedení dětí k odpovědnosti za své chování se všemi důsledky 

- stanovením pravidel chování ke svým vrstevníkům 

- použití komunikačního kruhu /vyslechnout ostatní a mít možnost být slyšen- postoje, názory,  

  myšlenky 

- využití poradenství MŠ, PPP, SPC 

- využívání her kooperativního charakteru další činnosti a příležitosti jsou zapracovány do ŠVP 

- úzká spolupráce s rodinou 

Specifické, nestandardní chování  konzultovat s rodiči, dalšími odborníky PPP, SPC atp. 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

Údaje o významných 

mimoškolních aktivitách 
 

Spolupráce školy a 

dalších subjektů 

Spolupráce s OÚ Choustník Vánoční stromeček, vítání občánků  

Akce školy Divadlo O. Nedbala Tábor, 

Divadlo Zvoneček 

Divadlo Fábula 

Divadlo Kolem 

Divadlo Šternberk 

Divadlo Šikulka 

Šáša Ála 

Kouzelnické představení 

Malé cirkusové představení 

ZOO Dvorec v MŠ  

Ukázka sokolnictví v ZŠ 

Výlet na hrad, výstup na věž  

Bobování, sáňkování 

Hravé odpoledne s rodiči.  

Návštěva důležitých míst v obci ( OÚ, Pošta, obchod, zdravotní 

středisko …) 

Prodejní výstavky knih a hraček (nabídka pro rodiče) 

Celodenní výlet na konci školního roku ZOO Dvorec 

Výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí 

Mikulášská nadílka 

Vánoční trhy – výrobky  

Besídka ke Dni matek 



Maškarní rej a diskotékou 

Oslava MDD s hledáním pokladu 

Rozloučení s budoucími školáky stužkování + noc ve školce 

Návštěva 1. třídy v ZŠ 

Prima vizus – vyšetření očí 

Akce k prevenci sociálně 

patologických jevů 

Beseda- Policie  

Akce k environmentální 

výchově 

Za bludným kořenem 

Projekty, kampaně Logopedická prevence a rozvoj řeči - rozvíjení komunikativních   

                                                            dovedností dětí 

My se vody nebojíme – plavecký kurz 

Děti do bruslí  

 

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Neproběhla inspekce. 

 

9. Základní údaje o hospodaření 

Hospodářka školy 

 

10. Údaje o zapojení školy do rozvojových programů 

Není  

 

11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Není 

 

12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Není 

 

 

 

 

V Choustníku 15.10.2018                                                         

Zdeňka Muselíková 

      vedoucí učitelka MŠ Choustník 

 


