
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogická rada schválila výroční zprávu dne 31.08.2021 



Obsah 
1. Základní údaje o škole ..................................................................................................................... 3 

2. Charakteristika školy ....................................................................................................................... 3 

3. Materiálně technické vybavení školy .............................................................................................. 5 

4. Přehled oborů vzdělání, které škola poskytuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku.......... 6 

5. Personální zabezpečení činnosti školy ............................................................................................ 6 

6. Zápis k předškolnímu vzdělávání ..................................................................................................... 8 

7. Prevence sociálně patologických jevů ............................................................................................. 9 

8. Školní úrazy a prevence rizik ......................................................................................................... 10 

9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků školy ................................................... 10 

10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti .................................................................................. 11 

10.1. Distanční vzdělávání v době uzavření mateřských škol............................................................ 12 

10.2.Aktivity školy ............................................................................................................................. 12 

11. Mimořádná opatření ................................................................................................................. 12 

12. Vyřizování stížností, podněty .................................................................................................... 13 

13. Inspekční a kontrolní činnost .................................................................................................... 13 

14. Zapojení školy do mezinárodních projektů a do projektů financovaných z jiných zdrojů ........ 14 

15. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery ... 15 

16. Hospodaření školy ..................................................................................................................... 16 

17. Zpracovatel ................................................................................................................................ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Základní údaje o škole 
 

Název školy Mateřská škola Cheb, Osvobození 67, příspěvková 

organizace 

Adresa školy Osvobození 67, Cheb 

IČ 70987319 

Bankovní spojení 3534331/0100 

Telefon +420 354 430 138, +420 354 430 228 

E-mail  slunicko@msosvobozeni.cz   

Adresa internetové stránky www.msosvobozeni.cz 

ID datové schránky  t6qkmvc 

Právní forma příspěvková organizace 

Zřizovatel Město Cheb 

Součásti školy odloučené pracoviště Pastýřská 4, Cheb 

IZO ředitelství  600066177 

Vedoucí a hospodářští pracovníci Bc. Veronika Kubicová     

Bc. Vladimíra Petríková 

Jana Kauerová              

Yvona Kuňáková           

Miriam Novotná               

ředitelka školy 

zástupkyně ředitelky školy 

vedoucí školní jídelny 

účetní PAM 

ekonomická účetní 

 

 

 

 

2. Charakteristika školy 
 

Mateřská škola začala psát svoji historii 1. 3. 1967 jako Společné zařízení jesle-mateřská 
škola, postavená v sídlištní zástavbě Hradčany v ulici Osvobození 67, Cheb.  

V současné době je hlavní činností školy dle zřizovací listiny zabezpečení předškolní výchovy 
uspokojováním přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti a vzdělávání dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 8 a 10 zákona č. 561/2004 Sb. Kapacita 
školy zapsaná v rejstříku škol činí 203 dětí. Zřizovatelem školy je Město Cheb 

mailto:slunicko@msosvobozeni.cz


Mateřská škola disponuje hlavním areálem umístěným v ulici Osvobození 67 a odloučeným 
pracovištěm v ulici Pastýřská 4. 
 
V hlavním areálu školy se nachází 5 budov, které jsou vzájemně propojeny spojovací 
chodbou a odlišené barevnými geometrickými tvary. Ve čtyřech budovách je umístěno 6 
běžných tříd a 1 bezbariérová třída podle § 16 odst. 9 školského zákona pro děti se 
speciálními vzdělávacími potřebami zejména v oblasti logopedie. V páté budově se nachází 
kancelář ředitelky školy, vedoucí školní jídelny, kuchyně, prádelna a prostory sloužící ke 
skladování.  
 
Rozpis pavilonů: 

I. pavilon – červené kostičky (U Krtečků, U Štěňátek) 
II. pavilon – modré kostičky (U Koťátek, U Veverek) 
III. pavilon – žlutá kolečka (U Zajíčků, U Medvídků) 

IV. pavilon – oranžová kolečka (U Ježečků – bezbariérová třída dle § 16 odst. 9 ŠZ) 
V. pavilon – zelené kostičky (hospodářský pavilon) 

 
K dispozici má mateřská škola zahradu s vybavením určeným pro herní a sportovní aktivity 
dětí. Celá školní zahrada je plná zeleně, jež se stává inspirací pro environmentální výchovu.  

Hlavní vchod do mateřské školy je z ulice Osvobození. Druhý, vedlejší vchod, je z ulice 
Vrchlického. Tento vchod je přes den od 8:30 do 12:00 uzavřen z důvodu bezpečnosti dětí. 
Zahrada není průchozí pro okolní veřejnost. 
  
Odloučené pracoviště v Pastýřské ulici je umístěno v 1. poschodí budovy očního stacionáře a 
je tvořeno jednou třídou s názvem „U Klokánků“ zřízenou podle § 16 odst. 9 školského 
zákona pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami zejména v oblasti péče o zrak. 
V budově je oční ambulance, která je unikátem v našem městě. Děti navštěvující tuto třídu 
na základě doporučení SPC mají možnost v rámci edukačního procesu každodenního cvičení 
a rozvoje v oblasti péče o zrak.  
 
Budova očního stacionáře rovněž disponuje zahradou, kterou využívají i děti navštěvující 
„Klokánky“.  
  

V září 2020 začalo mateřskou školu navštěvovat 166 dětí, na konci školního roku byl 
evidován následující počet dětí: 

 

Název třídy Počet dětí 

U Krtečků 23 

U Medvídků 21 

U Veverek 24 

U Štěňátek 24 

U Zajíčků 24 



U Ježečků 14 

U Koťátek 24 

Odloučené pracoviště U Klokánků 12 

Celkem 166 

 
 

3. Materiálně technické vybavení školy 
 

Celý komplex mateřské školy disponuje dostatečně velkými vnitřními i venkovními prostory 
odpovídajícími počtu dětí, které mateřskou školu navštěvují.  
 
Třídy mateřské školy jsou plně vybaveny odpovídajícími edukačními pomůckami, hračkami a 
sportovním nářadím plně vyhovujícím dětem ve věku 3 – 7 let. Prostory jsou zrekonstruované 
a splňují hygienické a bezpečnostní normy. Třídy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona 
jsou vybaveny speciálními pomůckami určenými pro vzdělávání dětí s SVP.  
 
Pro vzdělávání dětí v oblasti nových technologií využívají pedagogové přenosnou interaktivní 
tabuli MagicBox. Všechny třídy jsou nově vybaveny internetovým připojením pro možnost 
využití PC při prezenčním i distančním vzdělávání. Na jednotlivých třídách v hlavním areálu je 
rozmístěno 5 stolních počítačů s černobílými tiskárnami a kopírkami a 2 notebooky. Na 
odloučeném pracovišti je 1 stolní počítač a tiskárna s kopírkou.  PC techniku bude nutné 
postupně na třídách obnovit. Pedagogové mají ve společném prostoru k dispozici stolní 
počítač plně vybaven softwarem s multifunkční barevnou tiskárnou. Zakoupen byl 
interaktivní vzdělávací program Alfíček.cz, do nějž mají přístup jak pedagogové, tak děti 
navštěvující mateřskou školu. Tento program lze využít při prezenčním, ale i distančním 
vzdělávání díky zpětné vazbě.   
 
Pro zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců byl zakoupen kávovar a lednice. 
 

Mateřská škola má vlastní vývařovnu, kde se vaří průměrně pro 140 strávníků denně. 
Kuchyně je plně vybavena, avšak prostory neodpovídají z hlediska BOZP a bude nutné provést 
rekonstrukci zejména podlah a odtokových kanálů. V letošním roce v době uzavření mateřské 
školy  z důvody prázdnin byly vymalovány prostory kuchyně a skladů. 
 
Zahrada hlavního areálu mateřské školy prošla v letech 2008 -2009 revitalizací. Prostory byly 
osázeny rozmanitými rostlinami a dřevinami, které jsou využívány v rámci environmentální 
výchovy dětí. Po celé ploše zahrady jsou rozmístěny herní, sportovní a vzdělávací prvky. 
V červnu 2021 byla zakoupena nová dřevěná herní sestava, která nahradila již nevyhovující 
stávající sestavu.  Rovněž byly zahájeny práce na údržbě zeleně – ořez větví, odstranění 
suchých větví a keřů, prostřih keřů, omlazení, dosypání kůry. 
 
 



4. Přehled oborů vzdělání, které škola poskytuje v souladu se 

zápisem ve školském rejstříku 
 

Hlavní činností školy dle zřizovací listiny a v souladu se zápisem ve školském rejstříku je 
zabezpečení předškolní výchovy uspokojováním přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho 
osobnosti a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami dle § 16 odst. 8 a 10 
zákona č. 561/2004 Sb.   

Ve školním roce 2019/2020 byly děti v mateřské škole vzdělávány podle Školního 
vzdělávacího programu s názvem „Sluníčko“. Pedagogové jednotlivých tříd v souladu s ŠVP 
vytvořili třídní vzdělávací programy. 

5. Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Pedagogičtí pracovníci 

Titul Jméno Třída Vzdělání  Úvazek  

 Bendová Svatava U Medvídků Pedagogické 0,5322 

 Berkovcová Anna U Klokánků Pedagogické 0,161 

 Brabcová Jana U Štěňátek Pedagogické  1 

 Čadková Jitka U Koťátek Pedagogické 0,5 

 Dvořáková Marta U Zajíčků Pedagogické 0,5 

 Frousová Eva U Krtečků Pedagogické 1 

 Gregorová Radka U Štěňátek Pedagogické 1 

 Hanušová Miroslava U Veverek Pedagogické 1 

 Janotová Nikolína U Krtečků Pedagogické 1 

 Korseltová Lucie U Koťátek Pedagogické 1 

Bc. Krákorová Barbora U Ježečků Pedagogické 1 

Bc. Kubicová Veronika ŘŠ, U Medvídků Pedagogické  1 

Bc. Petríková Vladimíra ZŘŠ, U Koťátek Pedagogické 1 

 Rolníková Iveta U Veverek Pedagogické 1 

 Šímová Kateřina U Medvídků Pedagogické 1 

 Toncarová Marcela U Zajíčků Pedagogické 1 

 Vlčková Miloslava U Ježečků Pedagogické 1 

Bc. Volfová Renata U Klokánků Pedagogické 1 

 Vrubelová Věra U Klokánků Pedagogické 1 

 Zábranová Mariana U Veverek Pedagogické 1 

 

Asistenti pedagoga 

 

Titul Jméno Třída Úvazek  

 Berkovcová Anna U Klokánků 0,75 

 Plechová Jana U Ježečků 1 

 

 



Zaměstnanci ŠJ 

Jméno Zařazení Úvazek  

Brutvanová Katarína Pomocná kuchařka 1 

Kauerová Jana Vedoucí ŠJ 1 

Rajtmajerová Jana Pomocná kuchařka 1 

Žáčková Petra Hlavní kuchařka 1 
 

Provozní zaměstnanci 

Jméno Zařazení Úvazek  

Burdová Hana Školnice  1 

Černá Dáša  Uklízečka  1 

Eliášová Ráchel Uklízečka  1 

Škrdlová Blanka Uklízečka  1 

Zíslerová Naděžda Uklízečka  0,5 

Kubica Josef Údržbář  DPP 
 

Účetní 

Jméno Zařazení Úvazek  

Kuňáková Yvona Účetní PAM 0,325 

Novotná Miriam Ekonomická účetní 0,355 

 

Věkový průměr zaměstnanců školy včetně asistentů pedagoga a DPP   

Věk Žena Muž Celkem 

Do 24 let 2  2 

25 – 29 let 1  1 

30 – 34 let 1  1 

35 – 39 let 3  3 

40 – 44 let 3  3 

45 – 49 let 3 1 4 

50 – 54 let 2  2 

55 – 59 let 10  10 

60 – 64 let 5  5 

65 – 69 let 0  0 

70 – 74 let 1  1 

75 – 79 let 1  1 

CELKEM 32 1 33 

 

   

  

 



  

6. Zápis k předškolnímu vzdělávání 
 

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/22 vzhledem k platným opatřením 

probíhal bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců online formou elektronického 

předzápisu přes program Správa MŠ. 

Ve školním roce 2020/2021 odchází do základní školy celkem 50 dětí. Odklad školní docházky 

má 8 dětí.  Volných míst pro školní rok 2021/2022 je 53.  

Celkem mateřská škola obdržela 69 platných žádostí. Z důvodu přijetí na jinou mateřskou 

školu bylo 7 žádostí vzato zpět před vydáním rozhodnutí. Nepřijato bylo 9 dětí mladších 3 let. 

K zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání nepodalo žádost 5 dětí. Dodatečně po výzvě 

si dokumenty k zápisu vyzvedlo 1 dítě. Na výzvu nereagovaly 4 děti. Tyto byly dohledávány 

v součinnosti s MěÚ Cheb. Podařilo se dohledat 1 dítě, které již změnilo trvalé bydliště a 

spádově patří do jiného města.  
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7. Prevence sociálně patologických jevů 
 

Mateřská škola je prvním článkem vzdělávací soustavy a pro dítě vstup do MŠ tvoří velký 

mezník. Poprvé je samo v cizí společnosti bez rodičů, v jiném prostředí než bylo zvyklé, učí se 
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akceptovat a přijímat druhé i pravidla soužití. Pedagogové v mateřské škole vedou děti 

k osvojení si pravidel slušného, žádoucího chování. U dítěte v mateřské škole nelze hovořit 

přímo o sociálně patologickém chování, ale o nevhodném chování, které se může rozvinout 

v sociálně patologické. Boj proti vzniku sociálně patologického jevu je přirozenou a 

neodmyslitelnou součástí vzdělávání a výchovy v mateřské škole a zasahuje do všech oblastí 

výchovy a vzdělávání. Děti jsou vedeny k uvědomování a respektování rozdílů mezi lidmi, 

k pravidlům slušného a vhodného chování. Na prevenci vzniku sociálně patologických jevů se 

podílejí všichni pedagogové a zaměstnanci školy.  

 

8. Školní úrazy a prevence rizik 
Datum Místo Popis Hlášeno Odškodnění 

Červen 2021 Třída MŠ Zlomenina ruky Ano  Ano  

 

Prevence rizik 

Děti jsou pravidelně poučovány o bezpečnosti při hrách ve třídě i při pobytu na zahradě. O 

poučení jsou vedeny písemné záznamy v třídní knize. Na školní zahradě zajišťují pedagogové 

dohled ve všech jejích částech. 

Mateřská škola eviduje minimální počet úrazů. 

9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků školy 
 

Název DVPP Datum konání  Počet hodin Místo Účastník 

Přijímací řízení 19.2. 2021 5,5 hodiny Online Bc. Kubicová 
Bc. Petríková 

Rozvoj hry, představivosti a 
podpora smyslového vnímání u 
dětí s poruchami autistického 
spektra 

22.2.2021 3 hodiny Online Vlčková 

Školní zralost 22.3.2021  Online Bc. Krákorová 
Bc. Petríková 
Šímová 

Záludnosti spisové služby ve 
školách 

Duben 2021 e-learning Online Bc. Kubicová 
Bc. Petríková 

ŠVP 28.4.2021 7 hodin Ředitelna (školitel 
- L. Burdíková) 

Bc. Kubicová 
Bc. Petríková 
Vlčková 

Nástrahy odměňování pedagogů 
aktuálně 

6.5.2021 e-learning Online Bc. Kubicová 

Krajský workshop I. ZS Kolegiální 
podpora v mateřských školách a 
na 1. stupni základních škol 

7.6.2021 3 hodiny Online 
SYPO 

Hanušová 
Bc. Kubicová 
Rolníková 



Dětské emoce: naučme se s nimi 
zacházet 

17.6.2021 3 hodiny Online Frousová 
Janotová 

Profesní rozvoj vedení škol 
v zrcadle zkušeností 

8.6.2021 7,5 hodiny Online  
SYPO 

Bc. Kubicová 

Tandem – spolupráce se SRN 17.6.2021 2 hodiny Online Bc. Kubicová 

Začínající učitelé: jejich postřehy 
a zkušenosti 

22.6.2001 1 hodina Online 
SYPO 

Bc. Kubicová 
 

Setkání škol-Implementace 
Systému podpory začínajících 
učitelů 

23.6.2021 1,5 hodiny Online  
SYPO 

Bc. Kubicová 

Základy první pomoci pro 
zaměstnance škol a školských 
zařízení 

30.8.2021 3 hodiny MŠ (školitel – PM 
educa) 

Sbor 

Tvorba TVP 31.8.2021 5 hodin MŠ (školitel – L. 
Burdíková) 

Sbor 

 

 

Ostatní zaměstnanci školy 

 

Název DVP Datum konání  Počet hodin Místo Účastník 

Webinář pro školní jídelny 29.3.2021 3 hodiny Online  
  

Brutvanová 
Rajtmajerová 
Žáčková 

Základy první pomoci pro 
zaměstnance škol a školských 
zařízení 

30.8.2021 3 hodiny MŠ (školitel 
– PM 
educa) 

Všichni provozní 
zaměstnanci a 
zaměstnanci ŠJ 

 

 

 

10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 
 

Činnosti, aktivity a informace mateřské školy jsou průběžně zveřejňovány na webových 

stránkách školy a od ledna 2021 také na Facebooku školy. Dlouhodobě spolupracujeme 

s 5.ZŠ, sportovními trenéry, zimním stadionem Cheb, Fachakademie Weiden a dalšími 

partnery, v rámci ergoterapie navštěvujeme domovy pro seniory. Vzhledem k pandemické 

situaci nebylo možné ve školním roce 2020/2021 tyto akce pořádat.  

 

 



 10.1. Distanční vzdělávání v době uzavření mateřských škol 
 

Mateřská škola poskytovala distanční vzdělávání dětem s povinnou předškolní docházkou. 

K předání dokumentace, pracovních listů docházelo online přes emailové adresy nebo po 

domluvě osobně v mateřské škole za dodržování platných opatření. Pro předškoláky byl 

zakoupen interaktivní program Alfíček.cz, do něhož se děti přihlašovaly pomocí přidělených 

hesel a pedagog měl přehled o aktivitě dětí. Vypracované materiály zákonní zástupci vraceli 

zpět do MŠ. Na Facebooku byly zveřejněny příspěvky pro děti v podobě četby pohádek, 

divadla či návodu na vyrábění, které zpracovaly učitelky.  

Pro mladší děti byla vytvořena tzv. Školka na plotě. Zde byly umístěny různé úkoly, které 

mohly děti se svými zákonnými zástupci vypracovávat a opět přes Facebook podávat 

zpětnou vazbu do MŠ.  

 

10.2.Aktivity školy 
Vzhledem k epidemiologické situaci nebylo možné uskutečnit všechny plánované aktivity. 

Duben 2021 Pálení čarodějnic v MŠ 

Červen 2021 Oslava dne dětí na téma Indiáni 

 Pěší výlet na Stein – stopovačka s pokladem 

 Pěší výlet do Hájů za zvířátky na statek 

 Pěší výlet DDM Sova 

 Pasování školáků 

 Výlet autobusem na Ameriku – Františkovy 
Lázně 

 

11. Mimořádná opatření 
 

Ani v tomto školním roce se nám nevyhnula protiepidemická opatření. Od září 2020 byla 

dětem v mateřské škole při příchodu měřena tělesná teplota, nekonaly se žádné akce, byla 

dodržována bezpečnostní a dezinfekční pravidla. Doporučeno bylo omezení pohybu třetích 

osob tedy i zákonných zástupců v mateřské škole. Dne 14.10 došlo k uzavření ZŠ, mateřské 

školy nadále fungovaly bez většího omezení.  

Pro naši mateřskou školu bylo nejtěžší období od ledna 2021, kdy většina zaměstnanců byla 

ve stavu pracovní neschopnosti. Přesto jsme toto náročné období zvládly a nebyly nuceni MŠ 

uzavřít. Uzavíraly se pouze jednotlivé třídy. 27.2.2021 rozhodla vláda o uzavření mateřských 

škol. Hejtman Karlovarského kraje rozhodl, že naše mateřská škola bude od 01.03. vykonávat 

péči o děti rodičů zaměstnaných v kritické infrastruktuře. Celkem bylo po tuto dobu 

přihlášeno 31 dětí z celého Chebu. K datu 30.3.2021 bylo nutné povinné testování 

zaměstnanců. 

Od 12.4. byl ukončen provoz vybrané školy a do mateřské školy opět nastoupily děti 

s povinným předškolním vzděláváním a děti ze speciálních tříd. Jejich pobyt v mateřské škole 



byl podmíněn antigenním testováním, vždy v pondělí a ve čtvrtek. V tomto období směly být 

v MŠ vytvořeny skupiny po 15 dětech.  

Od 26.4. 2021 byl provoz opět zpřístupněn všem dětem. Zrušilo se povinné testování dětí, 

testování zaměstnanců zůstalo do 30.6.2021.  

12. Vyřizování stížností, podněty 
 

Stížnosti proti rozhodnutí ředitele ve správním řízení nebyly žádné. Stížnosti proti průběhu 

vzdělávání nebyly žádné.  

13. Inspekční a kontrolní činnost 
 

Hospitační činnost 

Ředitelka školy  

- 6 hospitací zaměřených na individuální přístup k dětem, plánování řízené činnost, 

režimové chvilky, pobyt venku, činnosti pro nespavé děti 

- Kontrola distančního vzdělávání u všech pedagogů, vedení dokumentace, evaluace 

Zástupkyně 

- 2 hospitace u začínajícího pedagoga zaměřené na zvládání organizace dne 

Zavádějící učitelka I. Rolníková 

- Vzájemné konzultace, zápisy, motivační pohovory s vedením školy, příprava 

materiálů, společné zapojení do SYPO 

Důležité byly zejména vzájemné hospitace kolegyň. Doporučené zvláště pro začínající 

učitelky – čerpání inspirace, návody na práci, rozšíření vědomí o práci učitelky. 

 

Kontrolní činnost 

Kontroly probíhaly průběžně po celý školní rok. Zaměřeny byly zejména na dodržování BOZP, 

PO, dodržování platných opatření a hygienických předpisů.  

Pravidelně probíhala kontrola hospodaření, vedení účetních záznamů a povinné 

dokumentace školy. 

 

Veřejné kontroly 

ČŠI 

Ve školním roce 2020/2021 nebyla uskutečněna v mateřské škole kontrola ČŠI. 



Krajská hygienická stanice 

Dne 2.6.2021 proběhla kontrola školní jídelny s výsledkem bez závad. Předmětem kontroly 

bylo: 

Plnění povinností stanovených v přímo použitelných předpisech ES týkajících se potravin:  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady 

a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 

stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (dále jen „nařízení 178“) 

 - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (dále jen 

„nařízení 852“)  

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o 

potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 

90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 

(dále jen „nařízení 1169“)  

 

Plnění povinností k ochraně veřejného zdraví při poskytování stravovacích služeb, které 

stanoví:  

- aktuálně platná mimořádná opatření vydaná postupem dle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 

2 zákona 258 ve spojení s § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 94/2021 Sb. pro oblast:  nošení 

ochranných prostředků dýchacích cest  

- Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon 110“)  

- Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „vyhláška 137“)   

 

 

14. Zapojení školy do mezinárodních projektů a do projektů 

financovaných z jiných zdrojů 
 

Mateřská škola je zapojena do projektu Tandem. Jedná se o mezinárodní projekt, který 

probíhá již několik let. Jde o spolupráci mezi mateřskou školou a Caritas-Fachakademie für 

Sozialpädagogik Weiden. Spolupráce umožňuje studentům se zájmem vykonávat 3týdenní 

praxi v České Republice a získat tzv. „Europas“. V rámci těchto praxí pracují studenti 

v mateřské škole jako učitelé, navštěvují v rámci odpoledních aktivit další školská a 

volnočasová zařízení pro děti. Pro tuto spolupráci jsme získali od Nadace Chebské lesy 

příspěvek ve výši 1.500,- EUR. Ve školním roce 2020/2021 vzhledem k epidemiologicky 

závažné situaci nebylo možné tento projekt uskutečnit.  



Mateřská škola zatím není zapojena do dalších projektů financovaných z jiných zdrojů. 

V červnu 2021 byla podána a schválena žádost o dotaci z projektu Šablony III. Tento projekt 

bude zahájen v září 2023. 

Rovněž jsme se zapojily do projektu SYPO, který pomáhá vedení školy, zavádějícím a 

začínajícím učitelům. V současnosti jsme se zúčastnili několika webinářů pořádaných NPI a 

SYPO. Projekt bude plně zahájen od září 2021. Tento projekt je pilotní. V jeho průběhu bude 

zpracováván metodický materiál na základě našich postřehů, zkušeností a vědomostí, který 

následně bude využíván začínajícími, zavádějícími učiteli a vedením škol.  

 

15. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery 
 

Odborová organizace 

Při mateřské škole působí odborová organizace, která je velmi aktivní. N. Janotová se 

pravidelně účastní jednání v Praze, předkládá členkám organizace zprávy a informace. 

Rovněž spolupráce s vedením školy je na dobré úrovni. 

 

Mezinárodní spolupráce 

Naše mateřská škola spolupracuje s Caritas-Fachakademie für Sozialpädagogik Weiden. 

 

Spolupráce se ZŠ 

Mateřská škola spolupracuje s 5. ZŠ. V rámci spolupráce je pro děti z MŠ připraven koncert 

souboru, návštěva v 1.třídách v rámci výuky, sportovní dopoledne. Pro rodiče dětí je 

připravena konzultační schůzka s pedagogy na téma „Vstup do ZŠ“. 

 

Spolupráce s Městkou knihovnou Cheb 

Děti z mateřské školy navštěvují pravidelně knihovnu v rámci chystaných akcí knihovnou či 

pedagogy mateřské školy.  

 

Spolupráce s Ekofarmou Dolní Dvory 

V rámci environmentální výchovy a vzdělávání navštěvují děti pravidelně ekoformu. 

Přichystané jsou různé programy, kde se děti hravou a zábavnou formou seznamují s faunou 

i florou.    

 



Spolupráce s domovem pro seniory 

V rámci spolupráce jsou pro seniory připravovaná vystoupení a pravidelné návštěvy tzv. 

ergoterapie. 

 

Spolupráce Canisterapie 

Návštěvy speciálně vycvičených psů v mateřské škole se stala nedílnou součástí výchovy a 

vzdělávání. Připravují se speciální programy pro děti nejen ve speciálních třídách.  

 

16. Hospodaření školy 
 

Čerpání rozpočtu k 31.12.2020 

Viz příloha 

 

Čerpání fondů 

Investiční fond 

- 12/2020 zakoupen kotel na vodu – 99.220,- Kč  

- 06/2021 zakoupena herní sestava na školní zahradu – 107.730,- Kč 

 

Rezervní fond 

- 06/2021 převod finančních prostředků ve výši 107.730,- Kč do investičního fondu 

 

 

17. Zpracovatel  
 

Výroční zprávu zpracovala a dne 30.08.2021 předložila na pedagogické radě ředitelka školy 

Bc. Veronika Kubicová. 

 

 

 

………………………………………………. 

Bc. Veronika Kubicová 

Ředitelka MŠ 


