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Výroční zpráva o činnosti školy pro školní rok 2021/2022 

 

1. Základní údaje o škole 

Škola  

Název školy Mateřská škola Újezd u Rosic, příspěvková 

organizace, okres Brno-venkov 

Adresa školy Újezd u Rosic č. 61, Újezd u Rosic 664 84 

Právní forma příspěvková organizace 

IČO 70993734 

Číslo organizace 3053 

Identifikátor školy 600 109 763 

IZO MŠ 107 604 248 

IZO ŠJ 103 091 963 

ID datové schránky utuk242  

Vedení školy ředitelka: Bc. Marcela Onderková 

Tel.: 721249946 

Kontakt mobil: 721249946 

e-mail: matskola@ujezdurosic.cz 

https://www.msujezdurosic.com/ 

Délka provozu školy: 6:45 – 15:45 hodin 
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Materiálně-technické podmínky školy 

Pro práci s dětmi 1x třída, 1x šatna, 2x sociální zařízení, 1x ložnice 

K zajištění stravování Samostatná vývařovna 

Zázemí pro zaměstnance 2x sociální zařízení, 1x společná šatna 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

1x PC, 1x kopírka + skener, 2x tiskárna, 1x televize, 

1x DVD přehrávač, 2x notebook, 9x tablet, 

1x nabíjecí box 

Investiční rozvoj V roce 2021, v měsíci červenci a srpnu, proběhla 

rekonstrukce ložnice – sanování plísně, nové 

obložení, položen nový koberec, zakoupen nový 

nábytek. Byla zařízena a vybavena kancelář pro 

vedoucí stravování. Vybourány 2x luxfery a 

nahrazeny okny s odvětráním. Byla vymalována 

nová třída, kancelář vedoucí stravování i ředitelna. 

V zimních měsících proběhla rozsáhlá rekonstrukce 

přípraven jídla a vzniklo nové sociální zařízení pro 

druhou třídu. V původní třídě bylo vyměněno 

umyvadlo a zajištěn ohřev vody. Do kuchyně byl 

zakoupen nový bojler. 

Nábytek a vybavení 30x nová lehátka pro děti, 15x nové židle a 4x stůl 

do nové třídy, nábytková stěna, skříň na lůžkoviny. 

Skříň do kanceláře. Nový nábytek byl pořízen do 

ředitelny i kanceláře, nové křeslo pro paní učitelku 

i vedoucí stravování. 

1x odvlhčovač vzduchu, 1x čistička vzduchu. 

Zakoupena nová světla do nově budované třídy. 
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Plán materiálně technických požadavků viz. Soupis závad odeslaný na OÚ v červenci 2022 

 7x skleněné dveře v prostorách MŠ (hrozí úraz sklem) 

 1x únikový východ  

 4x stará okna v prostorách MŠ (únik tepla) 

 Poklop na uhlí pod oknem kuchyně  

 Zcela nevyhovující šatna (tmavá, skříňky nejsou připevněny ke zdi – hrozí spadnutí na děti, 

skříňky jsou rozklížené vlhkem a stářím, v šatně je plíseň a vlhko dosahující do cca 1 m) 

 Pedagogičtí zaměstnanci nemají šatnu ani skříňky k odkládání osobních věcí 

 2x komíny, které hrozí zřícením na děti či procházející osoby 

 Odlupující se zdivo a omítka na celém objektu 

 Rekonstrukce kuchyně pro navýšení počtu strávníků 
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2. Vzdělávací program mateřské školy 

Název programu Zaměření programu 

ŠVP – „Jsme děti veselé a hravé, chceme 

poznávat svět a být zdravé“ 

Platnost dokumentu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2022 

Školní rok v naší mateřské škole je spjat 

s přírodou. Cílem předškolního vzdělávání dětí je 

poznávat přírodu v jednotlivých ročních období 

a využít poznatky ve výchovných činnostech. 

Vzhledem k tomu, že jsme venkovská mateřská 

škola, máme k přírodě blízko, a proto se snažíme, 

aby děti přírodu milovaly, chránily ji a měly k ní 

kladný vztah a tento vztah přenášely na své 

blízké, kamarády a později na své děti. Výchovné 

působení je obsaženo ve školním vzdělávacím 

programu s názvem „Jsme děti veselé a hravé, 

chceme poznávat svět a být zdravé“. 

Zpracováno v deseti integrovaných blocích, které 

nejsou ohraničeny a volně na sebe navazují. Je 

možné prolínání, přesouvání, procvičování 

a opakování. Vychází z ročních období, svátků, 

lidových tradic, akcí školy atd. 

Doplňkové činnosti Metoda dobrého startu 

Logoped 

Sociální pedagog 

Jóga v MŠ 

Vzdělávání s informační a komunikační technikou 
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3. Údaje o dětech a zaměstnancích 

Výsledky přijímacího řízení za rok 2021 

Kapacita školy celkem 25 dětí 

Počet přijatých dětí pro školní rok 2021/2022 4 dětí 

Počet nepřijatých dětí pro školní rok 2021/2022 5 dětí 

 

Zaměstnanci MŠ 

Personální obsazení 4 zaměstnanci na PS: Ředitelka, učitelka, vedoucí 

školní jídelny/školnice, kuchařka 

Na DPP: Logoped, sociální pedagog, grafička a 

účetní 
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4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 

školy 

Programy pro pedagogické pracovníky 
 

Počet pracovníků 

Kurz první pomoci 4 

Kvalifikační studium pro ředitele škol – p. ředitelka 1 

Leadership jako proces vedení lidí – p. ředitelka 1 

Individualizace v MŠ – p. ředitelka 1 

Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika – p. ředitelka 1 

Vztahy v rodině a význam rodinných rituálů – p. ředitelka 1 

Respirační onemocnění aneb jak se k tomu má postavit MŠ – p. ředitelka, p. 

učitelka 

2 

Vítání jara – p. učitelka 1 

Polytechnika, dvoudenní kurz – p. učitelka 1 

Sebehodnocené a seberozvoj – p. učitelka 1 

 
 

Programy pro nepedagogické pracovníky 
 

Počet pracovníků 

Bezpečnost práce, školení pro vedoucí ŠJ 2 
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5. Údaje o aktivitách a významných akcích školy 

Významné akce školy 

 Slavnostní pasování na školáky – akce pro děti a rodiče 

 Tablo s předškoláky 

 Čertovské rejdování, Mikulášská nadílka, Vánoční nadílka či Čertovská bojovka 

 Masopustní karneval 

 Oslava Velikonoc  

 Canisterapie v MŠ 

 Výlet do Permonia 

 Výlety do lesa 

 Divadelní představení, koncerty s lidovou hudbou 

 Den dětí s bojovkou a „Krysáky z Vizovic“ 

 Spaní ve školce 

 Slavnostní zahájení školního roku – akce pro děti a rodiče 

 „Zažehávání“ lásky k hudbě s panem Vítem 2x 

 Čarodějnický rej v MŠ 

 Sázení stromů a keřů v předzahrádce MŠ 

 Den otevřených dveří 

 Návštěva ZŠ a „Zápis nanečisto“ 

 Program se sokolníky lednického zámku 

 Malá technická univerzita a stavitelé věží, mostů a měst – 3x 

 Výroba vánočních ozdob pro MOÚ 

 Slet andělů s MOÚ 

 Obraz „Koníček v rajské zahradě“ 

 Spolupráce s rodiči na vánočních dárcích pro děti (Vánoční strom přání) 

 Vánoční focení pro děti i rodiče 

 Svatomartinský průvod světýlek, Tříkrálová sbírka či den hudby s dětmi z MŠ 

 Mobilní planetárium v MŠ 
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6. Účast školy v soutěžích 

Soutěže s naší účastí Vyhlašovatel 

3. místo výtvarná soutěž „Voda čaruje“ rok 2022 Povodí Moravy 

Cena generálního ředitele pro kolektiv 2021 Povodí Moravy 

Cena generálního ředitele pro jednotlivce 2021 Povodí Moravy 
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7. Aktivity vedení 

Aktivity vedení školy 

 V létě 2021 proběhla kontrola dokumentace MŠ a byly vyhotoveny zcela nové směrnice 

a dokumenty, které odpovídají standardům. 

 Grafičkou byly vyhotoveny webové stránky MŠ, které jsou pravidelně doplňovány a 

aktualizovány. Velký ohlas má sekce Předškoláci či Jídelna. Grafička vytvořila i stránky na 

Facebooku, kde do uzavřené skupiny přispívají paní učitelky zážitky a fotky z chodu MŠ. Byly 

vytvořeny i obrázky s různou tématikou po celé budově MŠ a ihned u vstupu vítá návštěvníky 

nové logo MŠ. 

 Na Knižním veletrhu pořádaném MAS Bránou Brněnskou v Kuřimi byly zakoupeny pomůcky za 

osm tisíc od MAS   

 Díky Národnímu plánu obnovy obdržela MŠ 16 tisíc za které byly zakoupeny digitální pomůcky 

pro MŠ 

 Byly zavedeny Konzultační hodiny pro rodiče v odpoledních hodinách 

 Obdržení daru od obcí Stanoviště a Hluboké – zakoupeny hračky na zahradu či odvlhčovač a 

čistička vzduchu 

 Zvýšení kvality výuky i hygienických podmínek  
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8. Projekty a dotace 

Celé Česko čte dětem; děkujeme rodičům za projevenou iniciativu a zájem o projekt Celé Česko 

čte dětem. Více o projektu se dozvíte na https://www.msujezdurosic.com/programs  

Metoda dobrého startu (MDS) sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti 

se sférou emociálně motivační a sociální. Více o projektu se dozvíte na 

https://www.msujezdurosic.com/programs  

Slet andělů ve spolupráci s garantkou MŠ, malířkou Anitou Steinocherovou. Děti, rodiče či přátelé 

školy vyráběli anděly z různých materiálů. Andělé byli umístěni v prostorách Masarykova 

onkologického ústavu Brno a sloužily i jako dárky pro děti či dospělé, kteří navštívili MOÚ. 

Se Sokolem do života; zdravé cvičení v MŠ s řadou odměn pro děti. Více o projektu se dozvíte na 

https://www.msujezdurosic.com/programs  

Koníček v rajské zahradě; projekt ve spolupráci s garantkou MŠ, Anitou Steinocherovou, který 

natáčela i televize. Děti dokreslily obraz, který je nyní instalován na MOÚ a dělá radost. Více 

informací o projektu a video na https://www.facebook.com/msujezdurosic  

Šablony pro MŠ Újezd; projekt je spolufinancován evropskou unií a v rámci šablon byl zaměstnán 

logoped a sociální pedagog. Děti absolvovaly Projektové dny ve výuce atd. Více o projektu na 

https://www.msujezdurosic.com/programs  

Výroba vánočních ozdob pro MOU; děti z přírodních materiálů vyrobily vánoční ozdoby pro MOÚ 

v Brně a ty pak zdobily Vánoční strom a přinesly mnoho radosti. Více informací o projektu a video 

na https://www.facebook.com/msujezdurosic  

 

 

 

 

V Újezdě u Rosic dne 22. 7. 2022 

 

 

      Vypracovala: Bc. Marcela Onderková, ředitelka 
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