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E-mail sona.sikolova@nmnm.cz

Ředitel školy Mgr. Soňa Šikolová

Bankovní spojení Komerční banka, a.s. 

stravné 107-1587530207/0100; školné 107-1587210297/0100;         
akce MŠ 107-1587210297/0100

Typ školy vícetřídní mateřská škola

Vzdělávací program ŠVP PV s názvem ŽIJEME POD MODROU OBLOHOU

Přijímací řízení květen příslušného školního roku

Charakteristika školy včetně uskutečněných změn nové podoby jednotlivých pracovišť 

Mateřská škola zřízená městem Nové Město na Moravě je vícetřídní předškolní zařízení
s celkovou kapacitou 357 dětí a s celodenním provozem od 6,15 do16,15 hodin. Navštěvují ji 
děti od 2 do 6, 7 let z města Nové Město na Moravě a dalších přilehlých obcí. 

Mateřská škola se skládá ze čtyř míst výkonu vzdělávání a školských služeb, které mají od 
nového školního roku 2020/2021 celkem 11 heterogenních tříd a 3 třídy homogenní:

Pracoviště  Počet tříd

Drobného 7

Žďárská 4

Pohledec 1

Slavkovice 2
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Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného – zde se nachází ředitelství, 
ekonomický úsek, stravovací úsek, nově zrekonstruovaná školní kuchyně, kde se vaří strava 
pro všechna pracoviště včetně obědů pro cizí strávníky a prádelna. Od ledna 2020 jsme v 
rámci doplňkové činnosti začali zajišťovat obědy i pro ZŠ a MŠ Křídla. 

Budova školy je umístěna uprostřed obytných domů v centru města, nedaleko od přírody, 
obklopena dvěma školními zahradami:
Herní: se sestavou šplhacích sítí, horolezeckou stěnou, lanem, kruhy, skluzavkou, 
houpačkami, trampolínou, hřištěm s umělým povrchem, výukovým altánem a třemi 
pískovišti. 
Přírodní: certifikovaná přírodní zahrada s květinovými záhony, jezírkem, okrasnou zahradou 
a sestavami k rozvoji smyslového vnímání.

V této dvojpodlažní budově se nachází 7 tříd s kapacitou 175 dětí. Celý areál budovy je 
oplocený a vstup do mateřské školy je zabezpečen čipy. V tomto školním roce ve spolupráci 
se Základní školou a Praktickou školou Nové Město na Moravě se zajistilo uzavření vstupních
bran celého areálu. Před školou je rezervované parkoviště pro rodiče dětí. 

Na základě zájmu a důvěry rodičů jsme v patře budovy mohli vytvořit zcela novou podobu 
třídy pro děti s povinným předškolním vzděláváním. Díky nemalým sponzorským darům se
v této třídě vybudovala speciální místnost Snoezelen, určená k poskytnutí pozitivně 
naladěného prostředí, které může mít funkci relaxační, poznávací a interakční. Snoezelen 
nabízí poznání odlišných senzorických zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a 
bezstarostného uvolnění. Cílem tohoto stimulačního a relaxačního prostředí je umožnit 
konkrétnímu jedinci autentický zážitek a uspokojit jeho individuální potřeby.  
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V souvislosti se zapojením do projektu Technické školky se v této třídě vytvořil koutek – 
dílnička s potřebnými technickými pomůckami a materiálem pro realizaci úkolů a vlastních 
námětů dětí. Cílem projektu je hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem dětí, 
podporovat a rozvíjet jejich: technické myšlení (prostřednictvím úloh z technických oborů – 
stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika), tvořivost (různorodá nabídka materiálů a 
pomůcek) a manuální zručnost (pomocí využití různého pracovního nářadí a ponku) a 
verbální schopnosti (vysvětlení, obhajoba vlastní práce a nápadů dětí). 

V době uzavření provozu školy v období pandemie (březen – květen) paní učitelky pečlivě 
roztřídily a nově uspořádaly kabinety s cvičebními pomůckami a didaktickými materiály pro 
vzdělávání. Došlo k výrazným změnám podoby jednotlivých tříd, kdy paní učitelky někdy i za
pomoci svých přátel či rodinných příslušníků, nově uspořádaly nábytek, hračky, předměty 
denní potřeby a vznikly tak nové hrací kouty umožňující rozvoj sebeobslužných dovedností 
dětí. 
Ve společných prostorách budovy školy jsou trvale připevněny aktivní prvky k rozvoji jemné 
motoriky a smyslového vnímání. Na základě celkové revize požární ochrany v nové budově 
jsme museli v průběhu školního roku některé tyto prvky odinstalovat včetně původní výzdoby
chodeb tak, aby byla vytvořena úniková cesta splňující potřebné předepsané požadavky 
požární ochrany. Při této souvislosti došlo k přesunu požárního hlásiče z prostoru kanceláře 
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do chodby tak, aby byl tento hlásič v případě potřeby přístupnější k obsluze pověřeným 
zaměstnancům. 

V průběhu školního roku a v době letních prázdnin se podařilo vytvořit chybějící zázemí 
šatny a kuchyňský koutek pro zaměstnance ekonomického úseku a vedení školy. 
Také zázemí pro zaměstnance stravovacího úseku bylo doplněno o poličky, botník a výdejní 
bezpečnostní pult.
V nové části budovy byla provedena nutná oprava dlouhodobě prasklého vodovodního 
potrubí na záchodě u dětí ve třídě Včelky s následným ošetřením a výmalbou přilehlých stěn, 
které byly promočené až na hlavní chodbu. 
Ve staré budově došlo k havárii prasklého vodovodního potrubí v umývárně třídy Broučci, 
zatopení části třídy, šatny pro zaměstnance i hlavní chodby. Tato oprava se prováděla 
urychleně v době běžného provozu mateřské školy.  

V době letních prázdnin v návaznosti na zápis dětí k předškolnímu vzdělávání školního roku 
2020/2021 a velkého zájmu rodičů přijetí nejmladších dětí byla v přízemí budovy uzpůsobena
třída pro děti dvouleté, které dovrší věku tří let postupně od září do prosince roku 2020. 
Novou podobu včetně výmalby svépomocí dostala původní třída Vodníků, která se proměnila 
na třídu Koťat. 

V rámci plánovaných investic se v době letních prázdnin provedla modernizace školní jídelny.
Na začátku měsíce července ovšem zkomplikovala veškerou práci havarijní událost v podobě 
zatopení celého prostoru školní jídelny včetně všech spotřebičů. Následovalo důležité jednání 
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se zřizovatelem, pojišťovnou, dodavateli nových spotřebičů a revizními techniky tak, 
abychom zajistili provozuschopnost školní jídelny již od začátku měsíce srpna, což se nám 
díky vstřícnosti všech zúčastněných podařilo. Původní plán v podobě nové instalace 
míchacího kotle v celkové výši 675 000,-Kč se rozšířil o instalaci dalších nových spotřebičů 
včetně nutných revizí a výmalby. Modernizace školní jídelny dosáhla částky bezmála 1 
milionu korun. 

K příjemnému domácímu prostředí celé mateřské školy přispíváme výzdobou tříd a šaten 
dětskými výtvory, které jsou průběžně obměňovány podle ročních období a příležitostí.

Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Pohledec – jednotřídní pracoviště s kapacitou 
28 dětí je umístěno v klidném prostředí na kraji obce s ideálními podmínkami pro rozvoj dětí 
v environmentální oblasti. V budově se nachází hospodářská část, výdejna stravy, kancelář a 
zázemí pro zaměstnance. Pro vstup do budovy bylo na začátku školního roku nově 
nainstalováno bezpečnostní elektrické otvírání dveří. Poděkování patří panu malostarostovi 
Ing. Krejčímu, neboť o tuto investici ve výši 9. 467,- Kč nám byl navýšen provozní příspěvek 
mateřské školy z rozpočtu obce Pohledec.

V průběhu letních prázdnin došlo ve třídě k přesunu některého nábytku, hraček a vytvořily se 
zcela nové hrací kouty cíleně rozvíjející samostatnost a nové možnosti pro spontánní hry dětí.

K budově přiléhá velká školní certifikovaná přírodní zahrada s dřevěným zahradním altánem
s nábytkem a novým zahradním domkem.
Herní prvky: skluzavka,  horolezecká stěna,  šplhadla,  síť,  průlezka,  houpačky a pískoviště.
Celá zahrada má vzrostlé stromy, záhony, bylinkovou spirálu, ovocné stromy, bobuloviny a
kompost. V důsledku pandemie a šetření finančních prostředků byla tato zahrada v průběhu
letních prázdnin udržována svépomocí i za pomoci přátel školy a rodičů dětí z Pohledce.

Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Slavkovice – objekt se nachází uprostřed 
vesnice, který je obklopen malebnou přírodou s velkou přírodní Ukázkovou zahradou.
V dvojpodlažní budově se nachází dvě třídy s kapacitou 56 dětí. Pro vstup do budovy bylo 
nově na začátku školního roku nainstalováno bezpečnostní elektrické otvírání dveří. 

V návaznosti na zápis dětí k předškolnímu vzdělávání školního roku 2020/2021 a zájmu 
rodičů byla během letních prázdnin v přízemí budovy nově uzpůsobena a vybavena třída
k docházce dětí dvouletých, které dovrší věku tří let postupně od ledna do srpna roku 2021. 
V této třídě bylo instalováno nové umyvadlo pro podporu samostatnosti dětí v oblasti 
výtvarných aktivit. Ze sponzorských darů byla zakoupena nová průlezka ve tvaru housenky 
pro nejmenší děti. Nábytek a hračky pro děti byly vybrány z majetku školy na pracovišti 
Drobného a za pomoci přátel školy převezeny do Slavkovic. 

Za obrovské pomoci rodičů a místních hasičů ze Slavkovic při stěhování nábytku, předmětů 
denní potřeby a hraček do poschodí budovy, se nám podařila vytvořit druhá účelově zařízená 
prostorná třída pro děti od 3 do 6, 7 let. Výmalba této třídy a nový nátěr kovových postýlek 
pro děti byl proveden svépomocí. Zakoupili jsme nový koberec a šatní skříně pro děti. 
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Poděkování patří panu malostarostovi Košíkovi, neboť o částku 88. 900,- Kč nám byl navýšen
provozní příspěvek mateřské školy z rozpočtu obce Slavkovice (39. 000,- Kč nákup nové 
myčky a 49. 900,- Kč vybavení třídy).

V průběhu letních prázdnin byla dále provedena v přízemí budovy celková rekonstrukce 
sociálního zázemí pro zaměstnance. Vznikla nová kancelář a šatna pro zaměstnance včetně 
jejího vybavení nábytkem, který byl vybrán z majetku školy na pracovišti Drobného a 
následně převezen a instalován za pomoci přátel školy. V poschodí budovy bylo nutné 
instalovat další telefon a počítač včetně intranetu. 

Certifikovaná ukázková zahrada tohoto pracoviště nabízí dětem prostor k bádání a pokusům, 
objevování a přemýšlení. Jednotlivé prvky rozvíjí smyslové vnímání a rozvoj dětí v oblasti 
environmentální výchovy. Aktivní zahrada slouží k relaxaci, odpočinku a všestrannému 
rozvoji individuálních potřeb dětí všech věkových skupin. Součástí této zahrady je dopravní 
hřiště, které vzniklo ve spolupráci s Besipem, kde si děti osvojují základní pravidla 
bezpečnosti v dopravě. Tato zahrada byla v důsledku šetření financí od doby pandemie 
udržována pouze svépomocí včetně významné pomoci rodičů dětí ze Slavkovic i v době 
letních prázdnin. 

Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Žďárská – budova byla postavena v okrajové 
části města v blízkosti nemocnice, jako čtyřtřídní pracoviště pavilonového typu s kapacitou 98
dětí. Vstup do mateřské školy je zabezpečen čipy. Součástí je školní kuchyň, kde se připravují
svačinky pro děti a hospodářská část s bytem paní školnice. 
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Na začátku školního roku došlo k technickému zhodnocení pronajatých prostor nájemcem 
SATT a.s., který zde instaloval klimatizační jednotku. Ve spolupráci s oddělením informatiky 
NMNM se na tomto pracovišti provedly kabelové rozvody nezbytné pro propojení i ostatních 
pracovišť naší mateřské školy. Na školní zahradě  byla provedena oprava dřevěného plotu.

V průběhu školního roku se vytvořila nová podoba kanceláře včetně vybavení nábytkem, 
který byl opět vybrán z majetku školy na pracovišti Drobného a převezen na pracoviště 
Žďárská. I tady došlo k výmalbě svépomocí.

Jednotlivé třídy tohoto pracoviště jsou uzpůsobeny tak, aby děti měly dostatek prostoru pro 
vlastní aktivní tvoření, rozvoj pohybových dovednosti a vědomostí.
V průběhu letních prázdnin byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení pro zaměstnance 
ve dvou šatnách. Současně byla i možnost v jedné třídě nainstalovat umyvadlo podporující 
samostatnost a sebeobslužné činnosti při práci dětí ve výtvarném koutku. 

Budovu celého pracoviště obklopuje velká zahrada s prvky přírodní zahrady, květinové 
záhony, stromy a keře, pískoviště, herní prvky, trampolína a venkovní bazén s filtrací. 
Jednotlivé prvky zahrady slouží k rozvoji pohybových dovedností a k rozvoji smyslového 
vnímání. 
Tato zahrada byla v důsledku šetření finančních prostředků od doby pandemie i v době letních
prázdnin udržována svépomocí.

Další specifikace materiálních podmínek

 Prostorné třídy rozměrově odpovídají požadavkům legislativy (na konci školního roku
KHS provedla výpočet prostoru tříd a stanovila novou celkovou kapacitu školy).

 Ve většině tříd je umístěn klavír a nově hudební koutky pro děti.
 Vybavení tříd, sortiment hraček a pomůcek se rozšířil díky sponzorským darům.  
 Osvětlení tříd je v souladu s příslušnou vyhláškou. 
 Budovy jsou udržovány s ohledem na hygienické a bezpečnostní požadavky.
 Jednotlivé třídy všech pracovišť jsou pečlivě udržovány v čistotě a teplota vzduchu je

pravidelně kontrolována odpovědným pracovníkem. Velikost stolů a židlí je upravena
tak, aby vyhovovala výšce dětí.

 Zdravotně hygienická zařízení jsou vybavena v souladu se závaznými předpisy.
 V  důsledku  pandemie  byla  nastavena  nová  hygienická  pravidla,  pravidla  pro

provádění úklidu a dezinfekce, pravidla školní jídelny a stravování.
 Nákup didaktických pomůcek a knih byl realizován z dotačního programu Šablony II.
 Didaktická technika zahrnuje CD přehrávače,  televize,  interaktivní  tabule,  tiskárny,

počítače – nově došlo k zapojení celé organizace v rámci intranetu města.
 Zefektivnění interní komunikace s využitím počítačů, složky pro vedení školy a  paní

učitelky – cílená podpora ředitelky pro pomoc a vzájemnou komunikaci zaměstnanců
napříč celou organizací.

 Tým  informatiků  NMNM  vytvořil  pro  naši  mateřskou  školu  specifický software
Aluška  umožňující vedení školní matriky v elektronické podobě.
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Personální podmínky

Druh práce Celkový počet Celková výše úvazků 

Pedagog 27 26,96

Asistent pedagoga 6 4,25

Chůva 2 1,60

Provozní zaměstnanec 9 7,16

Kuchařka 6 7,10

Vedoucí ŠJ 1 1,00

Ekonomka 1 1,00

Rozpočtář, finanční referent 1 1,00

Řidič 1 0,68

Pradlena 1 0,50

Zaměstnanců celkem 55 51,25

V souladu se zákonem č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, vedení školy splňuje
předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy a paní učitelky splňují předpoklady pro výkon
činnosti pedagogického pracovníka. 

 Cíleně  jsou  vytvářeny  podmínky  pro  zvyšování  odborné  úrovně  zaměstnanců  v
souladu  s  efektivním  využíváním  finančních  zdrojů  z  dotačních  programů  nebo
realizací  DVPP na  pracovišti  pro  všechny  učitelky  současně  (např.  Pedagogická
diagnostika, Technické školky, Kurz základů kybernetické bezpečnosti a další).  

 Vytváří se stav podpory a pomoci začínajícím pedagogům a asistentům pedagogů. 
 Je zakoupena odborná literatura, smysluplně vytvářen plán vzdělávání podle zájmu a

potřeb školy jednotlivých pedagogických a provozních zaměstnanců.  
 Všichni  zaměstnanci  se  společně  podílejí  na  příjemném,  klidném  a  estetickém

prostředí mateřské školy.

Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání

Zápis na školní rok 2020/2021 se z důvodu pandemie musel realizovat bez přítomnosti rodičů 
v prodloužené délce 14 dní. Měnící se informace z MŠMT o způsobu doložení povinného 
očkování způsobily nemalé komplikace při získávání těchto potvrzení od rodičů. Bylo podáno
106 žádosti o přijetí z toho 53 dvouletých dětí. Došlo ke zpětvzetí žádosti u 2 dětí a 1 dítě 
nebylo přijato z důvodu nedoložení dokladu o očkování. Následně bylo vyhověno dalším 6 
žádostem o přijetí, které byly podané individuálně v měsících červen, srpen a září 2020.

celkový počet dětí 313

OŠD 19

děti se SVP 5

cizinci 7
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Nastavování  epidemiologických  opatření  a  organizační  zajištění  provozu  v  období
pandemie od března 2020 

 Škola  byla  v  pohotovostním  režimu  pro  pomáhající  profese  se  sníženým  počtem
zaměstnanců ve výkonu práce (z 55 zaměstnanců pouze 29) a současně 5 zaměstnanců
školy bylo v rámci spolupráce převedeno na pomoc sociálním službám (jejich práce
byla hrazena z rozpočtu naší organizace).

 Od  18.  května  byl  provoz  školy  realizován  v  9  třídách,  projevila  se  loajalita  a
soudružnost mezi zaměstnanci při změně náplně práce a převedení učitelek do jiných
tříd i pracoviště – stmelení kolektivu, komunikace.

 Došlo k rozvoji externí komunikace s rodiči prostřednictvím třídních emailů a tvorby
vzdělávací nabídky zveřejněné na webu města, začátky podoby distančního vzdělávání
včetně natáčení videí pro děti.

 Uskutečnilo se při dodržení epidemiologických opatření i rozloučení s předškoláky,
dárky pro děti v podobě prezentací na CD – podpora rozvoje dovedností práce učitelek
na počítači, velké uznání za tuto práci celému kolektivu pedagogických pracovníků.

 Podařilo se zajistit formou daru 500 ks roušek pro děti a 40 ks ochranných štítů pro
naše zaměstnance.

 Nastavena úsporná opatření šetření financí na provoz: regulace vytápění, rozšíření 
náplně práce školnicím (sekání trávy, údržby zahrad), snížení mezd, snížení nákupů 
spotřebního materiálu na minimum, snížení opravy a údržby, práce a služby.  
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Otevřená komunikace a spolupráce s rodiči 

 Cílené seznámení s koncepcí školy na třídních schůzkách, webových stránkách města.
 Rozvoj emailové korespondence prostřednictvím vytvoření emailových adres ve všech

třídách mateřské školy, předávání informací, zasílání fotografií, námětů pro práci.
 Realizace nových individuálních schůzek rodičů ve všech třídách školy, zpětná vazba

pozitivní ohlas od rodičů.
 Aktivní  zapojení  rodičů  do  vzdělávacího  procesu  prostřednictvím  vzdělávacího

projektu Celé Česko čte dětem, individuální návštěvy rodičů v roli svých profesí v
jednotlivých třídách.

 Společná setkávání, besídky pro rodiče, akce a pomoc jednotlivých spolků rodičů.
 Pro rodiče a veřejnost v kulturním domě v lednu 2020 se uskutečnila Beseda o školní

zralosti  a  připravenosti  dětí  na  školní  docházku,  byla  promyšleně  zajištěna  účast
odborníků z oblasti předškolního vzdělávání.

 Natočena video prezentace třídy pro nejstarší děti, zveřejněna na webu a Facebooku.
 V souvislosti se zřízením nové třídy pro děti s povinným předškolním vzděláváním se

uskutečnilo dotazníkové šetření a následné seznámení rodičů s výsledkem. 
 Zavedeny  třídní  schůzky  s  rodiči  nově  přijatých  dětí  školního  roku  2020/2021

(červen).
 V  dostatečném  časovém  předstihu  byly  rodičům  sděleny  informace  nového

organizačního rozdělení školního roku 2020/2021 (červen).
 Nová  podoba  webu,  záložky:  Škola  (Charakteristika  školy,  nové  video  prezentace

jednotlivých  pracovišť,  Výroční  zprávy),  Koncepce  rozvoje  a  řízení,  Výchova  a
vzdělávání (Vzdělávací obsah MŠ – část ŠVP).

 Společně byla vytvořena prvotina Kronika 2019/2020, zveřejněna na webu a v tištěné 
podobě ponechána celoročně k nahlédnutí rodičům na jednotlivých místech výkonu 
vzdělávání a školských služeb Drobného, Pohledec, Žďárská, Slavkovice. 
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Prezentace organizace a zřizovatele, spolupráce s ostatními subjekty

 Cílená prezentace na webu města, pravidelné aktualizace, různá oznámení o průběhu
vzdělávání, nové podoby video prezentací, noviny Novoměstsko, Facebook.

 Zapojení do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“.
 Úzká spolupráce s SPC a PPP Jihlava, Žďár n. S., CPA Havlíčkův Brod, SPC Březejc,

Portimo  Raná  péče,  KD,  Knihovna,  DDM,  Novoměstské  lázně,  ZŠ  (z  důvodu
pandemie neuskutečněny naplánované akce), Horácká galerie, Horácké muzeum, SK
Vrchovina a další.

 Spolupráce se spolky rodičů na jednotlivých místech výkonu vzdělávání a školských
služeb Drobného, Pohledec, Žďárská, Slavkovice. 

 Získané obdivuhodné 3. místo  v celostátní soutěži o Nejlepšího kuchaře roku 2020 
ve společném stravování v kategorii nejchutnější svačinky v mateřské škole.
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Zapojení mateřské školy do projektů:

 MAP II.
 Logopedie – spolupráce s  SPC Březejc.
 APIV  – Vzdělávání pro MNG.
 Inkluze společné vzdělávání.
 SPR  – profesní portfolio pedagogického pracovníka.
 APIV B – Společné vzdělávání v pedagogické praxi na Vysočině.
 Ukázková Přírodní zahrada.
 Potravinová pomoc pro sociálně slabé rodiny.
 Projekt Šablony II.  
 Mrkvička – Eko Program.

Rozšíření komunikace a spolupráce s rodiči dětí v dalších letech 

 Vznik  Rady  školy  –  zástupci  rodičů  ze  všech  14  tříd,  společná  tvorba  podoby
konceptu komunikace a spolupráce školy a rodičů.

 Nastavení nové nabídky individuálního setkávání, komunikace rodičů s vedením školy
v odpoledních hodinách pravidelně 1x/měsíc v předem oznámených termínech daného
školního roku.

 Využívání  moderních technologií  pro efektivnější  externí  komunikaci  s  rodiči  dětí,
pravidelnost,  četnost,  obsahovou  významnost  předávání  informací  a  rozvoj
distančního vzdělávání.

 Společně budeme rozvíjet proces komunikace a vzájemného ovlivňování, zodpovědně
a citlivě předávat informace při každodenním přímém kontaktu všech zaměstnanců
školy s rodiči, který je v poměru: 80% učitelky v jednotlivých třídách, 10% vedení
školy, 10% nepedagogičtí zaměstnanci.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti 

Inspekční činnost byla provedena v termínu od 15. do 18.9.2020. V době zpracování výroční 
zprávy nejsou zpracovány závěrečné výsledky ČŠI Inspektorátu v Kraji Vysočina. 

Hospodaření za rok 2019  

Hlavními zdroji financování školy jsou dotace a příspěvky poskytnuté ze státního rozpočtu a 
od zřizovatele a vedlejší hospodářské činnosti (VHČ). 

Účetním obdobím školy je kalendářní rok. Z tohoto důvodu předkládáme výsledek 
hospodaření školy k 31.12.2019.
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Přehled dotací a příspěvků na rok 2019:

dotace od zřizovatele 4 057 762,00 Kč

dotace ze státního rozpočtu 21 392 389,00 Kč

odpady a ekolog.výchova 20 246,00 Kč

dotace Šablony 666 334,00 Kč

dotace Potravinová pomoc 131 815,00 Kč

Celkem poskytnuté dotace 26 268 546,00 Kč

Činnost k 31.12.2019 Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Hlavní 29 188 375,89 Kč 29 195 708,14 Kč -7 332,25 Kč

VHČ 365 542,00 Kč 156 947,42 Kč 208 594,58 Kč

201 262,33 Kč

Součástí této výroční zprávy je vytvořena prvotina Kronika školy 2019 – 2020, jejíž autorem 
je celý tým pedagogických pracovníků. Společnou snahou bylo touto formou prezentovat 
rodičům i širší veřejnosti vzdělávací aktivity a činnosti dětí ve všech třídách mateřské školy a 
záslužnou práci celého týmu zaměstnanců naší organizace. 

V Novém Městě na Moravě dne 7.10.2020                    

_____________________________
Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy
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