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                                        1.   Identifikační údaje 
 

Název školy:   Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6, příspěvková organizace 

 
Sídlo školy:   Břeclav, Břetislavova 6 

 

Odloučené pracoviště Břeclav, Slovácká 39 
 

Zřizovatel:  Město Břeclav 

 
Ředitelka školy:  Lenka Čudová 

 

IČO:    49137158 

 
Typ školy:   celodenní 

 

Stanovená cílová kapacita školy:    44 dětí - Mateřská škola budova Břetislavova 6 
                                                         65 dětí - Mateřská škola budova Slovácká 39 (odloučené pracoviště) 

 

Počet tříd:              2 třídy v Mateřské škole budova Břetislavova 6 
                                      3 třídy v Mateřské škole budova Slovácká 39 

 

 

Typ oddělení:   věkově smíšené 
 

Provozní doba:               pondělí - pátek od 06:30 hodin do 16:30 hodin 

 
Kontakt:   telefon: 519 371 203 Mateřská škola ul. Břetislavova 

                                                    519 370 494 Mateřská škola ul. Slovácká 

                    731 588 153 ředitelka mateřské školy 

 
E-mail:               msbretislavova@post.cz 

               www.msbretislavova.cz 

 
Počet pracovníků:    Mateřská škola ul. Břetislavova 6 

                                         4 pedagogické pracovnice 

           2 pracovnice provozní 
                                         1 asistent pedagoga 

                                         1 administrativní pracovnice 

 

                                         Mateřská škola ul. Slovácká 39 
                                         6 pedagogických pracovnic 

                                         3 pracovnice provozní 

                                         2 asistenti pedagoga 
 

Stravování:    zajištěno dodavatelským subjektem 

 

mailto:msbretislavova@post.cz
http://www.msbretislavova.cz/


MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘECLAV, BŘETISLAVOVA 6 

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6, je školkou dvojtřídní s kapacitou 44 dětí a sídlí v rodinné vilce nedaleko 

centra města. Budova školy sloužila původně jako městské jesle. 

 

V roce 1992 byla dokončena její rekonstrukce a v témže roce zahájila provoz naše mateřská škola. 
 

Mateřská škola se nachází blízko centra města v klidové okrajové části. V blízkém okolí je řeka, lesík. Blízkost 

přírody nám poskytuje nepřeberné množství podnětů při našich objevných výpravách. 
Budovu školy obklopují ze dvou stran dvě oddělené zahrady, které jsou vybaveny odpovídajícím sportovním 

zařízením a herními prvky, umožňující dětem pohybové a herní aktivity. Každá zahrada má svoje vlastní pískoviště. 

 
Mateřská škola má k dispozici dvě herny s přilehlými šatnami a sociálním zařízením. Rodinný charakter, snadná 

dopravní dosažitelnost a rozsah nabízených aktivit pro děti a rodiče je předpokladem její každoroční 100% 

naplněnosti. 

Prostorové podmínky budovy jsou odpovídající požadavkům předškolního vzdělávání. 
Třídy pro děti máme vybaveny dětským nábytkem, hračkami a pomůckami. Prostory mateřské školy zdobí práce a 

výtvory dětí. 

 
Součástí prostorového vybavení jsou i příruční sklady pro ukládání pomůcek, sportovního náčiní a potřebného 

materiálu. Potřebné zázemí mají i naše pedagogické a provozní pracovnice. Kromě standardních prostor máme 

dispozici menší třídu, která slouží k provozování zájmových aktivit dětí.  
 

Mateřská škola slouží zároveň i jako volební místnost pro spádový volební okrsek. 

 

Obě třídy jsou vybaveny novým nábytkem, který odpovídá současným trendům a potřebám. V letošním roce jsme 
vymalovali technickou část budovy, byly provedeny i nezbytné opravy zdiva ve třídách; kompletní úpravou prošla i 

kancelář ředitelny, kterou bylo potřeba upravit pro potřeby pětitřídní mateřské školy. 

 
V letošním šk. roce byly vymalovány provozní prostory školy; v kanceláři ředitelny došlo k výměně podlahové 

krytiny. Do obou tříd mateřské školy byly pořízeny nové koberce. 

 

 
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLOVÁCKÁ 39 - ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ 

 
Odloučené pracoviště Mateřská škola Slovácká 39 je školkou trojtřídní, a nachází se téměř ve středu města 

v blízkosti sídliště. Přesto je dostatečně vzdálená od hlavní komunikace. Podle dostupných informací byla školka 

postavena v roce 1976 a svůj provoz zahájila v roce 1977. 
 

Budova školy je obklopena rozlehlou zahradou se spoustou zeleně.  

 

Školka je jednopatrová, k dispozici jsou tři třídy pro 65 dětí. 
Třídy jsou vybaveny dětským nábytkem, hračkami a pomůckami. I zde vstupní prostory mateřské školy zdobí práce 

a výtvory dětí. 

Dvě třídy, které se nachází v hlavní části budovy, mají k dispozici vlastní kabinety pro uložení pomůcek a materiálu; 
třetí třída má k dispozici úložné prostory omezené, tvořené pouze nábytkovou sestavou.  

 

Rozlehlá zahrada je vybavena herními prvky, třemi pískovišti a prostorným zahradním domkem, který slouží jako 
úložiště hraček pro pobyt dětí venku.  

 

V letošním školním roce byla zrealizována další část plánovaných prací týkající se úprav interiéru celé budovy. 

Šatny dětí jsou vybaveny novými barevnými skříňkami a ve třídách byly obnoveny původní dřevěné obklady. 
Současně došlo k výměně koberců ve dvou třídách a ve vstupních prostorách budovy včetně schodiště je nově 

položená dlažba. V celé budově jsou nové kryty na radiátory. Také kancelář našich pedagogů je vybavena novým 

nábytkem.  
Pro děti na MŠ Slovácká jsme pořídili nový interaktivní koberec. 

 

 

 
 

 



 

PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL 

 

Obě mateřské školy mají provoz denně (pondělí - pátek) od 6:30 hod. - 16:30 hod. 

Dobu a délku provozu můžeme upravit dle potřeb a požadavků rodičů či zřizovatele. 
V době sníženého počtu dětí v obou mateřských školách (např. období hlavních prázdnin) je v provozu jedna budova 

mateřské školy dle aktuálního počtu přihlášených dětí. 

 
Děti v obou mateřských školách jsou rozděleny do tříd ve věkově smíšených skupinkách. Při zahájení provozu 

mateřské školy v ranních hodinách se děti scházejí v jedné třídě; při odpoledním poklesu počtu se děti slučují.  

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od tří let věku. Ty mohou docházet do mateřské školy nepravidelně 
nebo jenom část dne. 

 

Celodenní stravování (od 9/2015) zajištuje pro obě mateřské školy společný dodavatelský subjekt, kterým je Školní 

jídelna při Základní a Mateřské škole Kupkova 1, Břeclav. 
 

 

 
 

 

Prioritou obou našich mateřských škol je zachovat a rozvíjet profesionální vztahy se  
zřizovatelem – Městem Břeclav, neboť tyto vztahy jsou nezbytnou podmínkou i předpokladem pro naši kvalitní práci. 

 

Velkou péči věnujeme spolupráci s našimi rodiči a jejich informovanosti. Veškeré pedagogické úsilí směřujeme 

k tomu, aby naše děti byly spokojené, šťastné; aby život v obou našich mateřských školách byl pro všechny pestrý, 
příjemný a plný zážitků… 

 

 
 

V letošním šk. roce jsme ke spolupráci přizvali i profesionálního kouče - pedagoga, který nám pomáhá definovat Vizi 

naší mateřské školy, nastavit procesy k jejímu naplnění a současně ujasnit si roli profesionálního pedagoga.  

Témata koučování:   

 definice Vize mateřské školy 

 prezentace školy 

 vzájemná spolupráce 

 vnitřní i vnější komunikace 

 hodnocení a sebehodnocení 

 předávání informací, zkušeností (sdílení) 

 určování priorit 

Každá pedagogická pracovnice má možnost si zvolit dle vlastní profesní potřeby i zájmu individuální koučování. 

Vzhledem k objemu sdílených informací bude tato spolupráce probíhat i nadále. 

 

 



2. Personální podmínky školy k 30. 6. 2017 
 

 

Ředitelka mateřské školy:   Lenka Čudová 

 
Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 

pedagogičtí pracovníci     Jedličková Anděla (zástupkyně ředitelky) 

                                          Mgr. Smolíková Jana  
                                              Petrů Vítězslava 

                                               Urbánková Michaela 

    
asistent pedagoga Jakubíková Iva  

 

provozní pracovnice         Fabičovicová Ludmila 

                                          Grasgrúberová Andrea 
 

Mateřská škola ulice Slovácká 39  

 pedagogičtí pracovníci:        Čudová Lenka 
                                               Havlíčková Jitka 

  Kocábová Dagmar 

Klvačová Olga 
Provázková Irena 

Sedláková Aranka 

 

asistent pedagoga                  Musilová Lenka 
                                              Servitová Elisabeth  

 

 provozní pracovnice:           Ďurčanská Antonína 
                                              Fabičovicová Jitka 

                                              Němcová Věra 

                  

- osm pedagogických pracovnic splňuje předepsanou požadovanou kvalifikaci dle aktuálně platné    
   legislativy  

-  dvě pedagogické pracovnice si v současné době doplňují požadované vzdělání v souladu s platnou   

   legislativou 

 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA 

             pedagogiky a sociálních služeb, s.r.o., Obrataň 

 

 

 

 

3.  Statistické údaje o škole (stav k 30. 6. 2017) 

 

 

Školní rok 

2015/2016 
Počet tříd Celkový počet dětí 

Počet dětí na 

jednu třídu 

Průměrný počet dětí 

na jednoho pedagoga 

Počet dětí s odlišnou 

délkou docházky 

tř. Mateřská škola 
Břetislavova 

2 44 20 + 24 10 +12 0 

tř. Mateřská škola 

Slovácká 
3 65 25 + 25 +15 12, 5 + 12, 5 + 7, 5 0 

 Celkem 5 109  10, 9  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Odchody do základní školy a odklady povinné školní docházky k 31. 8. 2017 

 

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6  

 

 Důvod  Počet dětí 
Ukončení docházky do MŠ  
(odchody do ZŠ a jiné) k 31. 8. 2017 

17 + 2  

Odklad povinné školní docházky  

(stav k 31. 8. 2016) 
2 

 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 
 

 

 

  Mateřská škola Břeclav, Slovácká 39 

 

Důvod  Počet dětí 
Ukončení docházky do MŠ  
(odchody do ZŠ a jiné) k 31. 8. 2016 

21 + 2  

Odklad povinné školní docházky  
(stav k 31. 8. 2017)* 

2 

 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 
* k 30. 9. 2016 byly do mateřské školy přijaty dvě nové děti s odkladem povinné školní docházky 

 

 

Věkové složení dětí k 30. 9. 2016 
 

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 

 

Období  Počet dětí Z toho nově nastupující 
 1. 9. 2014 a později 0 0 
 1. 1. 2014 - 31. 8. 2014 0 0 
 1. 9. 2013 - 31. 12. 2013 1 1 
 1. 9. 2012 - 31. 8. 2013 10 8 
 1. 9. 2011 - 31. 8. 2012 10 1 
 1. 9. 2010 - 31. 8. 2011 23 2 
1. 9. 2009 – 31. 8. 2010 0 0 
31. 8. 2009 a dříve 0 0 
 

 

 

Mateřská škola ulice Slovácká 39 

 

Období  Počet dětí Z toho nově nastupující 
 1. 9. 2014 a později 0 0 
 1. 1. 2014 - 31. 8. 2014 3 3 
 1. 9. 2013 - 31. 12. 2013 2 2 
 1. 9. 2012 - 31. 8. 2013 20 13 
 1. 9. 2011 - 31. 8. 2012 19 4 
 1. 9. 2010 - 31. 8. 2011 18 1 
1. 9. 2009 – 31. 8. 2010 3 3 
31. 8. 2009 a dříve 0 0 
 

 

 

Údaje o přijímacím řízení na šk. rok 2016/ 2017 
 

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 

 

 Počet volných míst  Počet podaných žádostí o  přijetí  Počet odmítnutých žádostí 
12 celkem za obě MŠ       79 celkem za obě MŠ       41 



 
 

Mateřská škola Břeclav ulice Slovácká 39 

 

 Počet volných míst  Počet podaných žádostí o  přijetí  Počet odmítnutých žádostí 
26 celkem za obě MŠ       79  celkem za obě MŠ       41 

 

 

 

Údaje o přijímacím řízení na šk. rok 2017/2018 (k 31. 8. 2017) 

 

 Počet volných míst  Počet podaných žádostí o přijetí  Počet odmítnutých žádostí 
36 85 49 

 
 

Péče o integrované děti na šk. rok 2016/2017 (k 31. 8. 2017) 

 

 Počet dětí              Druh postižení (§ 16. zák./č.561/2004 Sb.) 
1                      autismus - MŠ Břetislavova 6 
1                      autismus - MŠ Slovácká 39           4. stupeň 
1                      těžce tělesně - MŠ Slovácká 39 

 

 

  Péče o integrované děti na šk. rok 2017/2018 (k 31. 8. 2017) 

 

 Počet dětí                Druh postižení (§ 16.   zák.č.561/2004 Sb.) 
1              tělesně postižené - MŠ Břetislavova 6           4. stupeň 
1              autismus - MŠ Slovácká 39                          4. stupeň 
1              těžce tělesně postižené  - MŠ Slovácká 39     4. stupeň 

 

 

 Školy v přírodě 

 

 Počet dětí                    Počet dnů na jedno dítě 
0                                     0 

 

   

4. Úplata za předškolní vzdělávání 
   Stanovená výše úplaty pro školní rok 2016/2017 činila 600.- Kč 

 

5. Údaje o pracovnících škol 

 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve šk. roce 2016/ 2017 (stav 30. 6. 2017) 

 

 Vzdělání - nejvyšší dosažené  Počet učitelů 
Střední pedagogická škola 8 
VŠ - předškolní výchova 1 
Jiné 1 
 

 

Věkové složení všech přepočtených učitelů 

 

Věk do 35 let 35-50 let nad 50 let důchodci celkem 
Počet 2 4 3 1 10 

 

Přehled o přijetí absolventů SpgŠ, VOŠ pedagogická, PgF do pracovního poměru 
Ve šk. roce 2016/2017 nebyl přijat do pracovního poměru žádný absolvent výše uvedené školy. 

 

 

 

 

 



 

Údaje o dalším vzdělávání všech pedagogických pracovnic školy realizovaných ve šk. roce 2016/2017 

 

Typ DVPP Počet pracovníků 
Hrou k očekávaným výstupům 1 
Zásady práce s dětmi ADHD, ADD - I část 1 
Zásady práce s dětmi ADHD, ADD - II část 1 
Rozvoj grafomotorických dovedností , odstranění grafomotorických obtíží 2 
Čtenářská pregramotnost 1 
Počátky dětského čtenářství, čtenářská gramotnost - I část 1 
Počátky dětského čtenářství, čtenářská gramotnost - II část 1 
Obtížné rozhovory 1 
Právní předpisy   1 
Hrou k očekávaným výstupům 1 
Spolupráce asistenta pedagoga s pedagogem 3 
Tvořivé hry a činnosti pro MŠ 1 
Inventarizace majetku 1 
Diagnostika školní připravenosti, varianta pro pedagogy škol 1 
Studium pro asistenty pedagoga 2 
Sklad a skladová evidence 1 
Školský zákon - změny, úpravy 1 
Kompetence ředitele se zaměřením na správní řízení a pracovně právní oblast 2 
Proč a jak s RVP PV 1 
Školení k pravidlům PO 1 
Asertivita, profesionální komunikace a zvládání konfliktů v rozsahu 16 hodin 1 
Základy mentorských dovedností  v rozsahu 32 hodin 1 
 
Pro tým pedagogů z obou mateřských škol bylo zrealizováno společné koučování, které pokračuje i v následujícím 

šk. roce. 

 

 

6.  Údaje o hospodaření školy 

               

Hospodaření mateřské školy za rok 2016 skončilo hospodářským přebytkem v částce 326 808,18 Kč. 
Návrh na jeho přerozdělení do fondů byl zřizovatelem schválen. 

Kladný hospodářský výsledek a jeho převedení do fondů škola vytváří systematicky, aby docházelo k postupnému 

 zvelebování v na sebe navazujících krocích a k efektivnímu využívání přidělených finančních prostředků na obou 
mateřských školách. 

 

Finanční prostředky na provoz školy 

 

Rok 2016 
Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 

 
1 800 000, 00 Kč 

Rok 2017 1 800 000,00 Kč 
Hospodářský výsledek (r. 2016) 326 808,18 Kč 
 
Mateřská škola - budova Slovácká 39 

V období hlavních prázdnin 2017 proběhla plánovaná výměna dlažby ve  všech vstupních prostorách budovy včetně 

schodiště.  

 
Jiné: 

 další postupné vybavování potřebným nábytkem (vybavení kanceláře pro pedagogy, vybavení ředitelny na 

obou mateřských školách včetně výměny podlahových krytin) 

 výměna krytů na radiátory v celé budově 

 pořízení šatních skříněk 

 obnova fondu hraček a pomůcek pro děti 

 pořízení interaktivního koberce 

 postupné vytváření zázemí pro děti s podpůrnými opatřeními v rámci inkluzivního vzdělávání  

 

 

 

 



Mateřská škola - budova Břetislavova 6 

 malování budovy 

 výměna koberců ve dvou třídách 

 výměna podlahové krytiny v ředitelně  

 

 

 

    Zpráva o hospodaření školy za rok 2016 

    Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 
    Výnosy Náklady Hospodářský výsledek 

Dotace z kraje - MŠMT 4510911,00     

Dotace od zřizovatele 1800000,00     

Dotace z  ÚP Břeclav 0,00     

Příspěvky od rodičů 484089,00     

Zúčtování fondů 48310,00     

Úroky 0,00     

Ostatní plavání, bruslení 30291,20     

Výnosy celkem 6873601,20     

        

Mzdy   3449652,00   

OPPP   0,00   

Mzdy-nemocenská   49317,00   

Zákonné odvody (soc.,zdrav.poj.)   1125180,00   

FKSP   50867,00   

Zákonné poj. zam.   13688,00   

Spotřeba materiálu   428963,01   

Spotřeba energie   182178,10   

Spotřeba vodné   42479,23   

Opravy   331339,30   

Cestovné   1559,00   

Náklady na reprezentaci   1753,00   

Ostatní služby   562206,24   

Zák.soc.nákl.-stravné   50750,00   

Zák.soc.nákl.-
vzdělávání,zdr.prohl.,ost.   24144,50   

Nákl.z drobného dlouh.majetku   217719,00   

Jiné pokuty a penále   0,00   

Ostatní provozní náklady   14997,64   

Náklady celkem   6546793,02   

        

Hospodářský výsledek     326808,18 
zpracovatel firma Pets, Hajdinová s.r.o., Břeclav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Filozofie mateřské školy: 

 

V naší mateřské škole se snažíme vést děti k tomu, aby rozvíjely své schopnosti či dovednosti, které potřebují k 
úspěchu, nebo aby byly spokojeny s tím, co dělají. 

 

   ''Nehodnoťme děti podle toho, jestli odpovídají vymezeným směrnicím úspěšnosti, věnujme méně času neustále 
snaze je ukáznit a zhodnotit.  

Užitečnější by bylo, snažit se jim pomoci nalézt jejich přirozené schopnosti a nadání a pak je rozvíjet…’’ 

 
Motto naší mateřské školy: „ ...spokojené dítě - za ruce spolu malými krůčky dál...'' 

Mateřská škola je zaměřena na všestranný rozvoj dítěte. Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu.  

Stěžejním úkolem pro následující období je i nadále pokračovat ve zlepšování vzdělávacích podmínek.  

 

8. Spolupráce s jinými subjekty 

▪ PPP Břeclav 

▪ MAS Lednicko - valtický areál z.s., Břeclav 
▪ RYTMIK Dětem o.p.s. Hodonín 

▪ zajištění pravidelného konzultačního servisu a metodické podpory externího speciálního pedagoga  

  v rámci stanovených podpůrných příp. preventivních opatřeních v souladu s inkluzivním vzděláváním 
▪ Německé zemské gymnázium Základní a Mateřská škola o.p.s. Brno - vedení pedagogické praxe pro  

  studentky 

▪ Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace Speciální pedagogické centrum 

▪ Paspoint, z.ú. centrum podpory lidí s autismem a jejich blízkých     Raná péče 
▪ Městský úřad Břeclav, odbor sociálních věcí, odd. sociálně - právní ochrany dětí 

▪ Prima Vizus o.p.s. 

▪ Speciální pedagogické centrum Mateřská a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka 
▪ IQ Roma servis z.s., Břeclav 

 

 

9. Přehled pravidelných aktivit 
 K pravidelným nadstandardním aktivitám, které podporují záměry obou mateřských škol v oblasti výchovy a 

vzdělávání, patří: 

 ▪ edukačně - stimulační program pro děti, které zahájí povinnou šk. docházku (probíhá celoročně) 
 ▪ výuka anglického jazyka (probíhá celoročně) 

 ▪ pravidelná depistáž dětí ve spolupráci s PPP Břeclav v rámci posuzování školní zralosti dětí 

 ▪ bruslení dětí - HC Lvi Břeclav 
 ▪ předplavecký výcvik - Plavecká škola Delfín Břeclav 

 ▪ návštěvy divadelních představení 

 ▪ divadelní představení umělců hostujících přímo v mateřské škole (pravidelně 1x měsíčně) 

 ▪ celoškolní táboráky s opékáním, zpěvem a kytarou 
 ▪ výstavy dětských prací v mateřské škole a obesílání celorepublikových výtvarných  

   soutěží pracemi dětí 

 ▪ akce pro rodiče v rámci Vánoc, Velikonoc, zakončení školního roku atd... vždy 1x měsíčně 
 ▪ návštěvy Městského muzea Břeclav, Městské knihovny Břeclav 

 ▪ nabídka zájmových aktivit pro děti (výtvarné tvoření dětí) 

 ▪ pravidelné fotografování dětí 
 ▪ jednodenní výlety dětí 

 ▪ logopedická péče pro děti (zajištěná dvěma kvalifikovanými logopedkami) 

 

 

10. Přehled aktivit realizovaných ve školním roce 2016/ 2017 
 ▪ „Medová snídaně“  - projekte Ministerstva zemědělství ČR 

 ▪ Mikulášské sportování ve spolupráci s Regionálním sdružením ČUS Břeclav 
 ▪ divadelní představení pro děti v MŠ 

 ▪ návštěva divadla Radost Brno 

 ▪ zápis dětí, které zahájí povinnou školní docházku v základní škole 

 
 



 
 ▪ zápis dětí do mateřské školy na šk. rok 2016 - 2017 

 ▪ výlet dětí  Archeoskanzen Modrá 

 ▪ sportovní Miniolympiáda břeclavských mateřských škol 

 ▪ vánoční trhy Města Břeclavi - vystoupení dětí 
 ▪ výuka logopedie 

 ▪ Sférické kino  

 ▪ Masopust ve školce 
 ▪ Pohádkový karneval 

 ▪ návštěva Městské knihovny Břeclav  

 ▪ vánoční pečení ve školce 
 ▪ návštěva dětí v 1. ročníku základní školy (ZŠ a MŠ Kupkova Břeclav a ZŠ Slovácká Břeclav) 

 ▪ návštěva Planetky Břeclav (centrum pro děti) 

 ▪ „Tetiny na prázdniny“ - návštěva kina Koruna  

 ▪ pečení perníčků   
 ▪ návštěva učitelky v ZŠ 
 

 

 
 ▪ návštěva HZS Břeclav spojená s ukázkou práce 

 ▪ „Koukají se správně?“ - vyšetření zraku dětí ve spolupráci s rodiči a společností Primavizus 

 ▪ oslavy Mezinárodního dne dětí 

 ▪ návštěva Základní umělecké školy Břeclav 
 ▪ depistáž dětí, které v následujícím školním roce zahájí povinnou školní docházku  

   (ve spolupráci s PPP Břeclav)  

 ▪ návštěva Městské knihovny Břeclav 

 

 

 
 

 



 ▪ návštěva NZM Valtice - vánoční tvoření 
 ▪ soutěž o nejoriginálnější čarodějnici 

 ▪ výlety dětí - ZOO Brno 

 ▪ výlety dětí - ZOO Hodonín 

 ▪ pravidelná setkání ředitelky mateřské školy s rodiči vždy 1x měsíčně 
 ▪ „Adventní jablíčkování“ 
 ▪ „BuBo“ - vědomostní soutěž dětí břeclavských mateřských škol 

 ▪ návštěva policie ve školce (prevence sociálně patologických jevů) 
 ▪ Mikulášská a vánoční nadílka ve školce  

 ▪ pravidelné třídní schůzky 

 ▪ Pyžamková párty  
 ▪ návštěva NZM Valtice - interaktivní výstava ''Předadventní  tvoření' 

 ▪ Čokotretra - sportovní klání dětí a žáků břeclavských škol (akce ve spolupráci se zřizovatelem) 

 ▪ konzultace pro pedagogy MŠ - problematika logopedie, inkluzivní vzdělávání 

 
 

Společné akce pro rodiče a děti 

 ▪ Pexesiáda - sportovní klání rodinných týmů 
 ▪ „Dýňování“  - podzimní tvoření z dýní (vyřezávání z dýní, opékání špekáčků…) 

 ▪ společný výlet rodičů a dětí historickým vláčkem do Lednice; víkendová akce  

   (cesta historickým vláčkem, návštěva lednického parku, minaretu…)  

 ▪ výroba draků - společná akce pro rodiče a děti 
 ▪ ''Počasí na draka'' drakiáda, víkendová akce pro děti a rodiče (pouštění draků) 

 ▪ společné předvánoční a velikonoční tvoření pro rodiče a děti 

 ▪ vánoční besídky pro rodiče dětí 
 ▪ přednáška pro rodiče „Školní zralost“ spojená s konzultací - PPP Břeclav 

 ▪ „Broučkování“ - společná akce pro děti a rodiče 

 ▪ „Čarodějův poklad“ - společná akce pro děti a rodiče u příležitosti Dne Země 
 

 

 

 
 

 



 ▪ oslavy Dne matek 
 ▪ slavnostní pasování předškoláků 

 ▪ „Uspávání zahrady“  

 ▪ Královská slavnost 

  ▪ Z pohádky do pohádky 
 ▪ Dny otevřených dveří pro veřejnost 

 ▪ společné setkání s maminkami (ukončení školního roku) 

 ▪ Čarodějnice 
 ▪ společné zahájení edukačně - stimulačního programu pro děti, které zahájí  

    povinnou školní  docházku  

 
 

11.  Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

Ve šk. roce 2016/2017  proběhla v mateřské škole kontrolní činnost ČŠI 

 

11.  Údaje o provedených kontrolách v mateřské škole ve šk. roce 2016/ 2017 

 

▪ Státní úřad inspekce práce Oblastní inspektorát práce Brno 
▪ AUDIT - DANĚ, spol. s.r.o. Brno, kontrola účetní uzávěrky 

▪ standardní kontroly zřizovatele 

 
 

12. Změna vedení školy 

Změna ve vedení školy neproběhla.          

 

13. Závěr 

Koncepce rozvoje mateřské školy je zpracovaná z hlediska dlouhodobého, střednědobého a krátkodobého plánování 

v následujících oblastech:                                              - věcné podmínky   

                                                                                       - řídící práce 

                                                                                       - spolupráce s rodiči 

 

Stěžejním úkolem pro následující období je i nadále pokračovat ve vytváření podmínek k inkluzivnímu vzdělávání a 
současně i nadále pokračovat ve zlepšování podmínek ke vzdělávání v technické oblasti:  

 

Mateřská škola  Slovácká 39 
▪ postupné vybavení školní zahrady herními prvky  

▪ odborné prořezání stromů na zahradě  

▪ vybudování zasklené terasy pro zvýšení komfortu při pohybu v budově 
▪ vysokorychlostní připojení internetu 

▪ obklady kuchyní (dokončení) 

 

Mateřská škola  Břetislavova 6 
▪ vysokorychlostní připojení internetu 

▪ výměna dlažby v technické části budovy 

▪ vybudování bezbariérového přístupu do budovy školy 
▪ vybavení ředitelny novým nábytkem 

▪ pořízení nového venkovního koberce 

 
 

  

 

Lenka Čudová                                                                                            

ředitelka mateřské školy 

 

Břeclav, 30. 10. 2017 


