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1. Základní informace
Název školy

Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765, příspěvková organizace

Sídlo školy

U Splavu 2765, 690 02 Břeclav

Právní forma

Příspěvková organizace

IČO

49137115

Zřizovatel

Město Břeclav

Identifikátor

600 111 393

Telefon

519 373 057

E-mailová adresa

ms.usplavu@seznam.cz

Kapacita školy

100 dětí

Webové stránky

www.msusplavu.cz

Provoz školy

6:30 - 16:30
KOČIČKY
MYŠIČKY
SLUNÍČKA
ŹABIČKY

Provoz tříd

6:30 – 16:30
7:00 – 16:00
7:00 – 16:00
7:00 – 16:00

TŘÍDY

Počet
dětí

Počet dětí
SVP

Asistent
pedagoga

Sluníčka
Žabičky
Kočičky
Myšičky
CELKEM

25
25
25
25
100

1
1
0
0
2

1
1
0
0
2

Průměrná
docházka

%
64
60
64
72
65

Následující výroční zpráva je zpracována za školní rok 2020/2021 a navazuje na výroční
zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020.
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2. Charakteristika školy


Naše mateřská škola se nachází v klidné části města Břeclavi, nedaleko řeky Dyje, na sídlišti
U Splavu. Provoz trojtřídky byl zahájen v roce 1980, od roku 1994 jsme právním subjektem.



Zřizovatel Město Břeclav provedl v letech 2005-2006 rozsáhlou rekonstrukci,
tím MŠ prošla modernizací se zateplením a rozšířením o jednu třídu.



Děti jsou zařazovány do heterogenních tříd převážně dle přání rodičů. Prostorné třídy jsou
nadstandardně vybaveny: pomůcky, hračky, interaktivní tabule atd.



Nedílnou součástí je rozlehlá zahrada s chodníky a umělým kopcem. V letech 2014-2015
byla v rámci dotací EU a Města Břeclav zahrada MŠ přebudována na PŘÍRODNÍ
ZAHRADU.



Koncept zahrady přispívá k environmentální výchově a vzdělávání dětí. Umožňuje jim
sledování proměn přírody, osobní zkušenost, kterou mohou zažívat všemi smysly, rozvíjí
jejich klíčové kompetence. Prostřednictvím přírodní zahrady jsou děti vedeny k
odpovědnému chování k přírodě.



Jsou zde využity a vhodnou formou zapracovány nápady dětí, rodičů i učitelek mateřské
školy. Originální herní prvky z přírodních materiálů mají atypický charakter. Součástí
zahrady jsou nově vysazené stromy, keře a rostliny s jedlými plody a bylinkové záhonky.
K udržení celoročně kvalitního stavu travních ploch
je využíván automatický závlahový systém.



Navržené prvky nejsou nahodile umístěny, ale tvoří komplex zahrady, kde se odehrává život
rybáře kolem splavu (rybářská chatrč, loďka, lana a sítě, visutá lávka, opravna lodí, ponky,
kuchyňka pro přípravu ryb, fauna a flóra kolem řeky).
NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE BYL UDĚLEN CERTIFIKÁT PŘÍRODNÍ ZAHRADA
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4. Výsledky výchovy a vzdělání


Mateřská škola pracuje dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
a Školního vzdělávacího programu „Dobrodružství vodníka Pentličky“.



Integrované bloky ŠVP jsou pro naši mateřskou školu výchozími při tvorbě třídního
vzdělávacího programu.

1. Vodník Pentlička pomáhá dětem objevovat svět nad vodou
Tento integrovaný blok si klade za cíl vytvářet vztah k sobě, k lidem, k okolnímu světu
a také vytvářet žádoucí postoje a hodnoty.

2. Vodník Pentlička ukazuje dětem svět kolem vody
Zaměření tohoto integrovaného bloku je na upevňování a rozvíjení poznatků dětí o živé
i neživé přírodě, jak se ji naučit chránit a využívat její dary.

3. Vodník Pentlička listuje s dětmi knihou i kalendářem
Cílem tohoto integrovaného bloku je naučit děti vnímat spravedlnost, dobro, zlo, dostávat
se do světa fantazie a představ. Seznámit děti s tradicemi.


Předškolní vzdělávání má pro život dítěte dalekosáhlý význam. To, co dítě prožije a co
z okolního prostředí přijme, má trvalou hodnotu. V naší mateřské škole se běžně
setkáváme s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami. Proto také důsledněji cílíme na
to, aby, se děti v naší mateřské škole cítily bezpečně, příjemně a zažily si pocit, kdy
společně něčeho dosáhly a měly radost ze společných aktivit, výtvorů apod.



Pro časté vytyčování cílů s podporou a rozvíjením altruistického a prosociálního
chování se nám podařilo vytvořit kolektiv, který umožnil najít dětem se SVP své místo
a porozumění ve skupině.



Díky této strategii ve vedení třídy jsme z SPC Brno obdrželi náležité ocenění.
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Byly použity tyto metody a formy učení prožitkové, situační, kooperativní, frontální,
demonstrační. Metody monologické, dialogické, aktivizující, praktické.



Vzdělávací nabídku činností plánujeme pro děti dle inteligencí podle H. Gardnera.
Tzn., že komplexně připravujeme tematický celek, hry a činnosti v MŠ takovým
způsobem, aby zahrnovaly všechny typy inteligence dítěte. Tato vzdělávací nabídka
podněcuje dítě v jeho vrozeně nastavených dovednostech a schopnostech.



V letošním školním roce byly výsledky vzdělávání ovlivněny nepříznivou
epidemiologickou situací.



Během uzavření mateřské školy od. 1. 3. 2021 do 11. 4. 2021 jsme rodičům poskytovali
nabídku činností pro děti prostřednictvím webových stránek. S rodiči dětí s povinnou
předškolní docházkou jsme komunikovali a dostávali zpětnou vazbu v rámci nových
třídních emailů.



5 dětí z naší mateřské školy bylo přijaty do třídy s rozšířenou výukou Svět vzdělání ZŠ
Břeclav, Slovácká 40.

Zájmové aktivity:
 Angličtina - dvakrát do týdne, externí učitelka
Mgr. Lingová (platí si rodiče)
 Folklórní kroužek – zrušen od října 2020
 Bruslení - říjen - leden zrušeno
 Plavání - zrušeno
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5. Nejzdařilejší akce ve školním roce 2020- 2021
Výukové programy:
 Naučná stezka pro rodiče s dětmi s ekologickými tématy
 Projektový den
Divadelní představení organizovaná v MŠ:
 Divadlo pana Ševčíka – Perníková chaloupka
 Divadlo Sandry Riedlové – O zajíčkovi
 Tetiny v kuchyni
 Tetiny ve světě

Akce organizované jiným zařízením:
 Sportovní miniolympiáda břeclavských škol – MŠ Valtická
 Zdobení stromečku v městském parku

Akce organizované MŠ pro děti:
 Mikulášská stezka a nadílka v MŠ
 Masopustní karneval
 Focení dětí s jarní tématikou

Akce organizované MŠ pro rodiče:
 Konzultace pro rodiče
 On-line Vánoční zpívání u stromečku
 Depistáž školní zralosti
 Rozloučení předškoláků s Tetinami – pasování dětí na školáky
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Zrušené aktivity z důvodu uzavření mateřské školy:
 Kurz plavání
 Folklórní kroužek
 Vynášení Morény
 Den Země
 Maňáskové divadlo
 Návštěva knihovny
 Návštěva dopravního hřiště
 Den otevřených dveří
 Besídky ke Dni matek
 Zahradní slavnost

Zrušená divadelní představení v Kině Koruna:
 Kocour v botách
 Kluk z plakátu
 O princezně Karolínce a hodném draku Habánkovi
 Obušku z pytle ven

Věkové složení dětí ve školním roce 2020/2021
Počet dětí
nar. 1. 9. 2013 - 31. 08. 2014

7

nar. 1. 9. 2014 - 31. 08. 2015

23

nar. 1. 9. 2015 - 31. 08. 2016

35

nar. 1. 9. 2016 - 31. 08. 2017

30

nar. 1. 9. 2017 - 31. 08. 2018
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Odklad povinné školní docházky
Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Celkem

Počet dětí
7
0
7

Péče o integrované děti
Počet

Druh postižení

1

Diabetes mellitus

1

Epileptik

Děti dle státního občanství
Počet

Státní občanství

93

ČR

4

SR

2

Ukrajina

1

Čína

6. Výkon státní správy
Rozhodnutí
Počet přijatých žádostí
Přijaté děti do MŠ na školní rok 2020/2021
Přijaté děti, ale nastoupily do jiné MŠ
Nepřijaté děti na školní rok 2020/2021
Ukončení docházky dítěte (odchod do ZŠ)
Ukončení docházky dítěte (ne do ZŠ)
Odvolání
Individuální vzdělávání
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Počet
64
34
9
30
36
2
1
1

7. Údaje o pracovnících školy
Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2020/2021
Vzdělání – nejvyšší dosažené
Střední pedagogická škola
VŠ-předškolní výchova
VŠ-speciální pedagogika
Jiné

Počet učitelů
4
4

Odbornost učitelů ve školním roce 2020/2021
Přepočtený
počet na plně
zam. (úvazky)

Počet fyzických
osob
Kvalifikovaní učitelé
Nekvalifikovaní učitelé
Asistent pedagoga
Celkem

8
0
2
10

% z celkového počtu
(z přepočtených učitelů)

8
0
1,5
9,5

100%
100%
100%

Věkové složení všech přepočtených učitelů

Počet

do 35let
2

35-50 let
2

nad 50 let
4

Důchodci
0

Celkem
8

Věkový průměr je 43,5 let.
Celkem má mateřská škola šestnáct zaměstnanců: ředitelka, zástupkyně ředitelky, šest učitelek,
dvě asistentky pedagoga / školní asistentku, školníka, čtyři provozní zaměstnankyně,
administrativní pracovnici.
Věkový průměr všech zaměstnanců:
44 let
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Údaje o dalším vzdělávání učitelů a nepedagogických pracovníků včetně
řídících pracovníků školy

Školení pro zaměstnance:
 Vzdělávací kurz – primární logopedická prevence – 3 učitelky
 Posouzení a stimulace vývoje dítěte v předškolním věku – 8 učitelek
 Konflikty - řešení modelových situací z praxe – zástupkyně
 Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku – 1 učitelka
 Děti cizinců v mateřské škole – 2 učitelky
 Kontrola české školní inspekce – časté chyby škol – zástupkyně
 Stanovování hranic ve výchově dítěte - 3 učitelky
 Manipulace, konfliktní lidé a obrana proti nim – ředitelka, zástupkyně
 Majetek příspěvkových organizací a jeho kontrola – administrativní pracovnice
 Finanční kontrola – ředitelka, zástupkyně
 Podpora rozvoje školní zralosti – 1 učitelka
 Porucha vztahové vazby a její souvislost s poruchami chování dítěte –
1 učitelka
 H – mat – 8 učitelek
 Rozvoj grafomotorických dovedností – 1 učitelka

 MAS – Matematická pregramotnost – 1 učitelka
 Primární logopedická prevence – ředitelka, zástupkyně, 1 učitelka,

Kontroly:
 Audit – ing. Chmelík
 Inventarizace
 Přezkoušení dětí v individuálním vzdělávání
 SPC Brno Štolcova
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Poskytnuté praxe:
 Praktikantka – studentka Jana Lubalová

24. 11. - 11. 12. 2020

 Praktikantka – studentka Iveta Vražinová

31. 05. - 04. 06. 2021

 Praktikantka – studentka Beáta Svobodová

31. 05. - 11. 06. 2021

 Praktikantka – studentka Michaela Šimková

31. 05. - 11. 06. 2021

Přijatá opatření ředitelkou školy:



Vypracování dodatku Školního řádu k poskytování distanční výuky.

8. Personální změny


Pro dlouhodobou nemoc provozní zaměstnankyně ze třídy Kočičky byl zajištěn
zástup.



Pro dlouhodobou nemoc paní učitelky ze třídy Sluníčka byl zajištěn zástup.



Pro dlouhodobou nemoc paní asistentky byl zajištěn zástup.



Nastoupila nová administrativní pracovnice.
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9. Zpráva o hospodaření za rok 2020
Zpráva o hospodaření školy za rok 2020
Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765

Výnosy
Dotace z kraje - MŠMT
Dotace od zřizovatele
Dotace z ÚP Břeclav
Příspěvky od rodičů
Zúčtování fondů
Dotace z ESF - šablony
Ostatní výnosy - dary
Výnosy celkem

Náklady

Hospodářský
výsledek

7033028,00
1491000,00
0,00
308100,00
34990,00
233853,52
49335,20
9150306,72

Mzdy
Mzdy-nemocenská
Zákonné odvody (soc.,zdrav.poj.)
FKSP
Zákonné poj. zam.
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Opravy
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Zák. soc. nákl. - stravné
Zák. soc. nákl. - vzdělávání, zdr.
prohl., ost.
Nákl.z drobného dlouh.majetku
Jiné pokuty a penále
Ostatní provozní náklady
Náklady celkem

5622297,00
87399,00
1902029,00
114193,92
22501,00
321766,75
317554,00
9771,74
3068,00
1830,00
351898,33
58930,00
36875,20
121422,00
0,00
36048,00
9007583,94

Hospodářský výsledek

142722,78
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10. Zhodnocení a závěr
Inovace v podmínkách vzdělávání, podařilo se nám:
 Zrealizovat Naučnou stezku s ekologickými tématy.
 Pořídit velké magnetické tabule.
 Zajistit v mateřské škole metropolitní síť.
 Získat finanční dary od rodičů a firem v celkové hodnotě.
 Zapojit se do video čtení pro děti.
 Poskytovat nabídku činností přes webové stránky.
 Pořídit nový PC do ředitelny.
 Přestěhovat ředitelnu a sborovnu.
 Vymalovat část mateřské školy.
 FKSP – zvýšení částky na masáže.
 Pohovory s novými učitelkami.
Úpravy na zahradě:
 Rozpis pravidel na zahradě.
 Nátěry a údržba dřevěných domečků, laviček a herních prvků.
 Revitalizace bylinkové zahrádky.
Nové vzdělávací pomůcky:
 Nová diagnostika sociálních dovedností – Co už umím.
 Kytice – metodické pracovní listy k logopedické prevenci.
 Nové webové stránky.
 Nové maily – každá třída.
 Nástěnné edukační pexeso.
 Dřevěná kuchyňka.
 Zajistit pomůcky H – matu.
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Spolupráce:
 ZŠ Břeclav, Slovácká
 MŠ Břeclav, Okružní
 PPP Břeclav
 SPC Brno
 Fosfa – dodavatel ekologických čisticích prostředků Feel eco s benefity pro
zaměstnance, dětem k dispozici saláty
 Brontosaurus Břeclav
 Technické služby Břeclav
 S Duhovkou Břeclav, Lidická

Plány v podmínkách vzdělávání:
 Zateplení střechy.
 Čipové karty na zabezpečení dveří.
 Rozšíření brány.
 Tablety.
 Lyfle – komunikační portál.
 Výměna nosné konstrukce u houpačky.
 Stavba zázemí pro volný čas, setkávání s rodiči, divadla.
 Nové promovideo.
 Nové herní prvky.
 Malování tříd.
 Sítě do oken.
 Nová trička s logem.

Zpracovala:

Zdeňka Krutišová, ředitelka MŠ
Bc. et Bc. Věra Esterková, zástupkyně ředitelky MŠ
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