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stravné 107-1587530207/0100; školné 107-1587210297/0100;          
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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
celkem 10 heterogenních tříd a 4 třídy homogenní:

Pracoviště  Počet tříd

Drobného 7

Žďárská 4

Pohledec 1

Slavkovice 2
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Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného

Prezentace pracoviště na webových stránkách 

https://www.youtube.com/watch?v=_ETY_1HXSBg 

Prezentace samostatné třídy pro nejstarší děti na webových stránkách

https://www.youtube.com/watch?v=6pNaGEvoHnE&t=197s 

https://www.youtube.com/watch?v=l6ljzjD3e7c 

Dvojpodlažní budova má 7 tříd s kapacitou 175 dětí,  nachází se zde ředitelství, ekonomický
úsek,  prádelna,  stravovací  úsek  a  školní  kuchyně,  kde  se  vaří  strava  pro  všechna  naše
pracoviště. V rámci doplňkové činnosti zajišťujeme obědy pro cizí strávníky včetně 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,  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.

Celý areál budovy je oplocený a vstup do mateřské školy je zabezpečen čipy. Ve spolupráci
se Základní školou a Praktickou školou Nové Město na Moravě se podařilo vyřešit uzavření
vstupních bran celého areálu po ukončení provozu mateřské školy. 

O  letních  prázdninách  jsme  renovovali  dřevěné  herní  prvky  na  školní  zahradě.  Panu
školníkovi pomáhali brigádně studenti z Nového Města na Moravě. 
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Paní  učitelky  namalovaly  dětem na chodníky veselé  barevné obrázky za  účelem podpory
rozvoje  pohybových  dovedností  a  orientaci  v  prostoru.  Díky  sponzorům  jsme  pořídili  a
instalovali čtyři lavičky z masivního dřeva, které děti ze speciální předškolní třídy radostně
s velkým zaujetím společně natřely. 

U hlavního vstupu do budovy se nově instalovala úřední deska, která byla z majetku města
Nové Město na Moravě převedena do vlastnictví mateřské školy.
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Před  budovou  mateřské  školy  je  rezervované  parkoviště  pro  rodiče  dětí.  Máme  nově
nastavenou efektivní  spolupráci  s  Městskou policií  Nové Město na Moravě,  která  poctivě
provádí kontrolu zaparkovaných osobních vozů na vyhrazeném místě pro školu v době jejího
provozu. Po několika letech jsme tak společně našli řešení, aby zákonným zástupcům dětí
byla zajištěna volná parkovací místa. Tento systém vyžaduje vystavení parkovacích karet pro
zákonné zástupce, kterých jsme ve školním roce vystavili celkem 79 kusů. 

Pokračovali jsme v modernizaci školní kuchyně nákupem nové multifunkční pánve. Dodané
zařízení včetně instalace stálo více než 630 000,- Kč a bude jistě dobrým pomocníkem pro
usnadnění práce paním kuchařkám. 

Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Žďárská

Prezentace pracoviště na webových stránkách 

https://www.youtube.com/watch?v=DY1fihrOdY4

Čtyřtřídní pracoviště pavilonového typu s kapacitou 98 dětí se nachází v okrajové části města
v blízkosti nemocnice. Součástí je školní kuchyň, kde se připravují svačinky pro děti z celé
organizace. Vstup do mateřské školy je zabezpečen čipy. Nově se instalovala úřední deska,
která byla z majetku města Nové Město na Moravě převedena do vlastnictví mateřské školy.
V budově je hospodářská část s bytem paní školnice.  Budovu  celého pracoviště obklopuje
velká zahrada s prvky přírodní zahrady, květinové záhony, stromy a keře, pískoviště, herní
prvky, trampolína a venkovní bazén s filtrací.  

V tomto školním roce jsme vyměnili ve všech čtyřech třídách původní lehátka za nové a tato
investice byla ve výši 171 600,- Kč. V průběhu letních prázdnin se opravily některé zahradní
prvky a vyrobila se nová podlaha i nátěr u dřevěného domečku pro děti.

5

https://www.youtube.com/watch?v=DY1fihrOdY4


V  nové  specifické  třídě  pro  děti  s  povinným  předškolním  vzděláváním  se  z  přilehlého
kabinetu  didaktických  pomůcek  podařilo  vytvořit  nový  prostor  pro  výtvarné  a  pracovní
aktivity dětí. 
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V rámci zapojení školy do celonárodního projektu Šablony III se realizoval projektový den s
názvem  „Kam  Karkulko  malá,  kam?“  na  téma  polytechnického  vzdělávání,  podpory
podnikavosti,  kreativity  a  logického  myšlení.  Cílem  bylo  společné  vedení  pedagogů  a
odborníka z praxe při výrobě dřevěných zážitkových loutek s využitím metod prožitkového
učení. Navázali jsme plynule na náš celoroční projekt technických školek a při slavnostním
odhalení  sochy „Stromu technických školek“ na školní  zahradě,  děti  zahrály  s  dřevěnými
loutkami krásné divadelní představení.

Slavnostního odpoledne se účastnili rodiče dětí, zástupci zřizovatele a přátele školy. Celou
událost zaznamenali a odvysílali ve dvou reportážích  v regionální televizi reportéři Televize
Vysočina.

Prezentace projektu technických školek v naší mateřské škole na webových stránkách

https://www.youtube.com/watch?v=Imt7gVSay_8

https://www.youtube.com/watch?v=Z5yDAnxmho8
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Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Pohledec

Prezentace pracoviště na webových stránkách

https://www.youtube.com/watch?v=Rfie0LkH20I 

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. Vstup do budovy  je
zajištěn bezpečnostním elektrickým otvíráním dveří.  Nově se instalovala úřední deska, která
byla z majetku města Nové Město na Moravě převedena do vlastnictví mateřské školy.

K budově přiléhá velká školní zahrada s celou řadou herních prvků a certifikovaná přírodní
zahrada s dřevěným zahradním altánem s nábytkem a novým zahradním domkem. Zahrada
má vzrostlé stromy, záhony, bylinkovou spirálu, ovocné stromy, bobuloviny a kompost. 

Pro děti i v tomto roce byly do této třídy zakoupeny další nové hračky a cvičební pomůcky ve
výši 25 000,- Kč (mikroskop, koloběžka, půlkulatý stůl, obruče, tyče, zahradní nářadí a jiné).

V rámci zapojení školy do projektu JEDLÝ LES s přispěním Fondu Vysočiny se podařilo tuto
zahradu dále rozšířit,  kdy celkové náklady byly ve výši 85 000,- Kč. Realizace nové části
přírodní zahrady se účastnily naše děti a 19 dospělých z řad rodičů i přátel místní komunity. 
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Místo výkonu vzdělávání a školských služeb Slavkovice

Prezentace pracoviště na webových stránkách

https://www.youtube.com/watch?v=97xlZjewMSY 

Objekt  se  nachází  uprostřed  vesnice,  který je  obklopen malebnou  přírodou.  Certifikovaná
ukázková zahrada tohoto pracoviště nabízí dětem prostor k bádání a pokusům, objevování a
přemýšlení.  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. V dvojpodlažní budově se nachází dvě třídy s kapacitou 56 dětí. Vstup do budovy
zajišťuje bezpečnostní elektrické otvírání dveří. 

Nově  se  instalovala  úřední  deska,  která  byla  z  majetku  města  Nové  Město  na  Moravě
převedena do vlastnictví mateřské školy.

V  návaznosti  na  zápis  dětí  a  podporu  zřizovatele  rodin  s  malými  dětmi  byl  opakovaně
uspokojen zájem rodičů a kapacita této třídy s nejmladšími dvouletými dětmi se plně naplnila.

Snaha vedení školy o budování kvalitního týmu zaměstnanců v naší organizaci, a to s cíleným
rozvojem týmové práce a využíváním nových trendů ve vzdělávání, se potvrdila na tomto
pracovišti.  Do obou tříd  nastoupily čtyři  mladé ambiciózní  kreativní  paní  učitelky a  díky
svému přístupu k dětem a své práci velice brzy získaly pozitivní zpětnou vazbu od rodičů. 

Lampiónový  průvod  a  zábavné  hry  na  jednotlivých  stanovištích  se  uskutečnily  společně
s rodiči a místní komunitou. Cestu ke stanovištím dětem lemovala světýlka, která je dovedla k
cíli, kde na ně čekal dýňový odznáček a balíček s překvapením. Na závěr bylo pro účastníky
připraveno občerstvení a teplý nápoj. 
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Přirozené zapojování rodičů do výuky s dětmi při zavádění nových aktivit dětí při modelování
keramickou hlínou.

Čarodějnický týden plný her, výroby kouzelných lektvarů a symbolického upálení čarodějnice
na zahradě mateřské školy.
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Vzdělávací projekty realizované v mateřské škole

Celé Česko čte dětem – oficiální registrace školy před 3 lety, probíhá ve všech třídách, rodiče
se účastní  přímo vzdělávání  ve třídě a povídají  dětem o svých profesích a zájmech,  čtou
pohádky. Příkladně nastavená spolupráce školy se zákonnými zástupci dětí.

Svět nekončí za vrátky – ve spolupráci se Sokolem probíhá ve třídách, kde se chtěly paní
učitelky  zapojit.  Rozvíjí  se  sportovní  dovednosti  a  týmová  práce  dětí.  Motivace  pomocí
Deníčku samolepek zvířátek za splněné úkoly,  které si děti  samy nalepí.  Navíc se mohou
naučit další různé básničky, písničky, rozpočítadla a využít omalovánky. 

Technické  školky  –  rozvoj  technického  myšlení,  grafomotoriky,  tvořivosti  a  manuální
zručnosti primárně ve třídách pro děti s povinným předškolním vzděláváním, neboť zde jsou
vytvořeny vzhledem k věku dětí nejlepší možné podmínky pro tuto realizaci. Velké uznání i
za realizaci ve smíšených třídách Mravenci, Koťata a Krtci. Díky tomuto projektu se nám daří
objevovat a rozvíjet také nadané děti. 

Edukativně stimulační skupiny – realizace v naší škole je na základě osobních zkušeností a
letité praxe paní ředitelky,  která dříve pracovala v Jihomoravském kraji,  kde tento projekt
před  30 lety  vznikl.  Autorkou je  Mgr.  Jiřina  Bednářová ministerstvem školství  uznávaný
odborník na školní zralost a připravenost dětí před vstupem do ZŠ.  Naprosto ojedinělý rozvoj
předškolních dětí za přímé účasti a pomoci rodičů ve spolupráci s učitelkami, kdy se hravou
formou dle metodiky rozvíjí schopnosti a dovednosti důležité pro zvládání budoucího čtení,
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psaní a počítání. Skupiny probíhají na Drobného ve třídě Včelek a na Žďárské ve třídě Zajíců.
Podmínkou pro rozšíření  do dalších  tříd  je  osobní  iniciativa  a  další  vzdělávání  pedagogů
přímo v Pedagogicko-psychologické poradně v Brně.

Digitalizace ve vzdělávání – v rámci rozvoje digitální pregramotnosti dětí v mateřské škole v
souladu  se  současnými  trendy  rozvoje  informatického  myšlení  byly  zakoupeny  různé
didaktické pomůcky a technologie v celkové výši 225 000,- Kč. Zavedení moderních metod
výuky a technologií v naší mateřské škole, jako příkladů dobré praxe, přijeli zdokumentovat i
reportéři regionální televize Vysočina. 

Prezantace  na webových stránkách  –  Jak se učí  děti  v  předškolním věku v Novém
Městě na Moravě? 

https://www.youtube.com/watch?v=X9850atVO9w

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Po celý školní rok jsme cíleně využívali možnosti DVPP z projektu SYPO, který zapojeným
školám  nabízí  zdarma  velmi  kvalitní  pestrou  nabídku  vzdělávacích  seminářů,  webinářů,
workshopů a partnerských kooperací.  Projekt SYPO je realizován Národním pedagogickým
institutem  ČR,  spolufinancován  Evropskou  unií  a  podporován  MŠMT.  V rámci  projektu
vznikl metodický kabinet předškolního a prvostupňového vzdělávání na národní, krajské
a oblastní úrovni. Jeho cílem je propojit vyučující 1.stupně a učitele mateřských škol. Vytváří
prostor  pro sdílení  a výměnu zkušeností  a inspirativních  příkladů z praxe kolegů,  přímou
podporu ve vzdělávání, přehled a zajištění kvalitních lektorů pro školu a osobní profesní růst
našich učitelů v roli lektorů. Zapojení naší školy umožnilo efektivnější využívání financování
a současně ojedinělou prezentaci práce našich pedagogů v roli lektorů.

V důsledku válečného konfliktu na Ukrajině a nečekaného přijetí 8 dětí cizinců v průběhu
školního roku, jsme neprodleně zajistili  vzdělávání pedagogů jako pomoc při adaptaci dětí
cizí národnosti. Navíc jsme dětem v určených třídách poskytovali jazykovou podporu. 

Na pracovišti Drobného jsme zorganizovali pro celý pedagogický sbor vzdělávání v oblasti
poskytování první pomoci a digitalizace ve vzdělávání.

Rozvíjení firemní kultury

V tomto  školním roce  jsme  se  společně  zaměřili  na  rozvíjení  firemní  kultury.  Celoroční
supervize týmu byla realizována prostřednictvím profesionální pomoci zaměřené na zvýšení
kvality práce, reflexe a sebereflexe pedagogických a provozních pracovníků. Cíleně proběhla
i  diagnostika  manažerských  dovedností  celého  vedení  školy.  Na  přání  pedagogických
pracovníků se supervize zaměřila také na vztahy mezi dětmi a dospělými – attachment.
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Celé  vedení  školy  realizovalo  neformální  i  formální  individuální  pohovory  se  všemi
zaměstnanci včetně poskytnutí zpětné vazby a společného vyhodnocení.

Dle náročnosti  práce máme nastaveny osobní příplatky a  transparentně kritéria pro cílové
odměny. Za rok 2021 byly zaměstnancům vyplaceny odměny ve výši 2 987 904,- Kč.

Cíleně postupně zlepšujeme pracovní prostředí v celé organizaci a tento školní rok jsme dle
přání  zaměstnanců  pro  jejich  využití  pořídili  nábytek  a  předměty  ve  výši  210  000,-  Kč.
Podporu rozvoje přátelské komunikace a mezilidských vztahů jsme rozvíjeli při poradách,
společném  vánočním  posezení  a  sportovní  akci  Olympiáda  celé  naší  mateřské  školy.
Pedagogickou poradu v závěru školního roku jsme pro paní učitelky zajistili s občerstvením v
příjemném  prostředí  konferenční  místnosti  kulturního  domu.  Společně  jsme  aktualizovali
jeden  z  nejdůležitějších  vnitřních  dokumentů  naší  organizace  Etický  kodex.  Využíváme
intranet – společná úložiště dokumentů a námětů pro práci. Zaměstnanci se společně podílejí
na příjemném a estetickém prostředí mateřské školy. 

Provoz mateřské školy v důsledku koronavirové pandemie

Celý  školní  rok  v  důsledku  koronavirové  pandemie  jsme  se  opět  potýkali  s  nedostatkem
zaměstnanců ve výkonu práce,  kdy od září  do srpna školního roku z celkového počtu 64
zaměstnanců jich průměrně měsíčně 27 nebylo ve výkonu práce. Celoročně se tak měnily a
velmi složitě  nastavovaly provozní  podmínky naší  mateřské školy se čtyřmi odloučenými
pracovišti. Museli jsme spojovat třídy a měnit personál napříč celou organizací. Projevila se
vzájemná pomoc, podpora a osobní charakter zaměstnanců, kteří zůstali ve výkonu práce.  

Personální rozdělení

Druh práce Celkový počet Celková výše úvazků 

Vedení školy 3 3,00

Pedagog 26 25,208

Asistent pedagoga 7 5,50

Školní asistent 2 1,00

Vedoucí školník 1 1,00

Školnice, uklizečky 9 6,96

Vedoucí ŠJ 1 1,00

Kuchařky 11 8,11

Účetní, ekonom 1 1,00

Finanční referent, sekretář 1 1,00

Řidič 1 0,68

Pradlena 1 0,50

Celkem 64
(4 zaměstnanci 2 druhy práce)

54,958
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Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání

Zápis na školní rok 2022/2023 se konal 2 – 3.5.2022  a bylo podáno celkem 108 žádostí. 

Přijato  bylo  87  dětí  z  toho  32 dvouletých  dětí.  Počet  nepřijatých  dětí  21  z  toho  12 dětí
spádových, nejmladších, 8 dětí z nespádových částí a 1 dítě mladší 2let.

V měsíci červen, červenec a srpen 2022 bylo vyhověno dalším 4 žádostem o přijetí, které byly
podané individuálně.

Počet dětí k 30.9.2022 na školní rok 2022/2023:

celkový počet dětí 321

OŠD 9

děti se SVP 5

cizinci 4

Údaje o Zvláštním zápisu k předškolnímu vzdělávání

Dle zákona č. 67/2022 Sb. se pro  děti cizinců, kterým byla v České republice poskytnuta
dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem
na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se konal Zvláštní zápis v termínu
1.6.2022. 

Byly podány 3 žádosti a 2 děti byly přijaty. 1 dítě nebylo přijato, neboť nesplnilo podmínky
pravidelného očkování podle §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Následně na základě aktualizovaného seznamu cizinců z Městského úřadu Nové Město na
Moravě, jsme ještě v průběhu letních prázdnin hledali a žádali zákonné zástupce dalších 3 dětí
cizinců s pobytem v Novém Městě na Moravě, aby nám doložili, kde se budou jejich děti
vzdělávat.

Otevřená komunikace a spolupráce s rodiči 

 Rada školy – 4 přátelská setkání s rodiči zástupci 14 tříd, zápis zveřejněn na webu

 pozitivní zpětná vazba za emailovou komunikaci včetně zasílání fotografií, videí 
(zakoupením 14 fotoaparátů bylo zajištěno GDPR pro bezpečné pořízení fotografií) 

 spokojenost za nastavení individuálních schůzek s rodiči v jednotlivých třídách

 podpora formou sponzorských darů a velká pomoc rodičů při přípravě na Olympiádu

 nově v KD setkání celého vedení školy s rodiči nově přijatých dětí šk. roku 2022/23

 pozitivní zpětná vazba v souvislosti se zřízením tříd pro 2leté děti, tříd předškoláků, 
projektů sportovní akce Olympiáda a Technické školky
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 uznání a poděkování za realizaci Edukativně stimulačních skupin ve třídě předškoláků 
Drobného, Žďárská – 10 lekcí přímé účasti rodičů ve výuce

 cílené seznámení s koncepcí školy na třídních schůzkách, webových stránkách města;

 charakteristika školy, vzdělávacího obsahu na webu i formou video-prezentací

 Kronika 2021/2022, zveřejněna na webu a v tištěné podobě ponechána k nahlédnutí
rodičům na jednotlivých místech výkonu vzdělávání a školských služeb Drobného,
Pohledec, Žďárská, Slavkovice; 

 využíváno moderních technologií pro rozvoj efektivnější externí komunikace s rodiči
dětí, nové možnosti pro individuální a distanční vzdělávání.

Prezentace organizace a zřizovatele, spolupráce s ostatními subjekty

 cílená prezentace na webu města – 91 článků o mateřské škole, nové podoby video
prezentací, noviny Novoměstsko, Facebook, Kronika školy;

 prezentace celé organizace výtvarných prací v Kulturním domě a Městských lázních;

 čtenářská soutěž -  Buchty a loutky dětem; 

 zapojení do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“ úspěch Martin K., který se
umístil v okresním a později i v krajském kole soutěže;
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 spolupráce Chaloupky, o.p. „Ke studánce Barborce a Vitulce“;

 „Rozdávání radosti“ vystoupení dětí, dárečky: Nemocnice v Novém Města na Moravě,
Dům s pečovatelskou službou, Zdislava, CODUS, Portimo o.p.s.

 vzájemné  sdílení  radosti  při  ojedinělé  sportovní  akci  uskutečněné  na  atletickém
stadionu města  za  účasti  rodinných zástupců,  zřizovatele,  sponzorů  a  přátel  školy;
celou  akci  přijeli  zdokumentovat  i  reportéři  regionální  televize  Vysočina,  velmi
vzácnou návštěvou byla paní Mgr. Hana Splavcová zástupce NPI ČR. 

Prezentace Olympiády na webových stránkách školy  a facebooku města

https://www.youtube.com/watch?v=Tbkc4jYw-SM 

https://www.youtube.com/watch?v=MRK6AUKnyyc 
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Zapojení mateřské školy do projektů:

 SYPO
 MAP II
 Logopedie – spolupráce s  SPC Březejc
 APIV B – Společné vzdělávání v pedagogické praxi na Vysočině
 Ukázková Přírodní zahrada
 Potravinová pomoc pro sociálně slabé rodiny
 Projekt Šablony III.  
 Mrkvička – Eko Program
 Ekologická výchova - Projekt Jedlý les

Hospodaření za rok 2021  

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 31.12.2021.

Přehled dotací a příspěvků na rok 2021:

dotace od zřizovatele 4 223 300,00 Kč

dotace ze státního rozpočtu 28 350 071,00 Kč

dotace Šablony 351 775,00 Kč

dotace Potravinová pomoc 78 960,00 Kč

Celkem poskytnuté dotace 33 004 106,00 Kč

Činnost k 31.12.2021 Výnosy Náklady Hospodářský 
výsledek

Hlavní 36 285 941,12 Kč 36 296 372,84 Kč -10 431,72 Kč

VHČ 493 418,00 Kč 297 341,24 Kč 196 076,76 Kč

185 645,04 Kč

Součástí této výroční zprávy je třetí vydání Kroniky školy 2021 – 2022, jejíž autorem je celý
tým pedagogických pracovníků.  Společnou snahou  je 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 18.10.2022                    

_____________________________
Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy
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