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1. Základní údaje o škole
NÁZEV ŠKOLY: Mateřská škola Olbramkostel, okres Znojmo, příspěvková organizace
SÍDLO ŠKOLY: Olbramkostel 69, Kravsko, 67151
REDIZO: 600126692
IČO: 71001662
IZO: 107614821
KONTAKTY: Mobilní telefon: 607 905 140
Email: ms.olbramkostel@seznam.cz
Web. stránky školy: http://www.olbramkostel.cz/domovska-stranka-ms-olbramkostel/d1254/p1=1188
ID datové schránky: pzdu62r
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŠKOLY: Bc. Kateřina Winterová, DiS.
Datum zápisu školy do rejstříku: 1.1.2005
Právní forma: příspěvková organizace
NÁZEV ZŘIZOVATELE: Městys Olbramkostel
ADRESA ZŘIZOVATELE: Olbramkostel 69, 671 51 Kravsko
KONTAKTY: Telefon: 602 657 640
Email: ou.olbramkostel@tiscali.cz
Provozní doba: 6:15 – 16:15 hodin
Mateřská škola s celodenním provozem.
Kapacita: 28 dětí, naplněna do počtu 28 dětí
Počet tříd: 1

2. Demografický vývoj
Počet zapsaných dětí k 30.9.2019
Počet dětí s odkladem školní docházky v
roce 2019/2020
Počet dětí mladších 3 let (k 30.9.2019)
Počet integrovaných dětí v roce 2019/2020
Počet odcházejících dětí do ZŠ k 31.8.2020
Počet odhlášených dětí

28 dětí + 1 dítě (zapsané k 1.4.2020)
1 dítě
0 dětí
0 dětí
10 dětí
1 dítě

3. Charakteristika MŠ
Mateřská škola Olbramkostel je umístěna ve středu městyse Olbramkostela od 1.1.2003
v právní subjektivitě jako příspěvková organizace. Jejím zřizovatelem je městys
Olbramkostel. V blízkosti MŠ se nachází rybník Neplech a rozsáhlý kemp. Okolí
Olbramkostela lemují rozsáhlé lesy. Za městysem je vybudované velké fotbalové hřiště
umožňující dětem provozovat sportovní aktivity.
Budova mateřské školy má k dispozici tři místnosti (třída, herna, odpočinková místnost),
vlastní sociální zařízení, šatnu a výdejnu jídla – malou kuchyňku. Toto uspořádání poskytuje
dětem možnost soukromí. U třídy je také zázemí pro učitelky a paní ředitelku (šatna-kancelář
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a sociální zařízení). Jednotlivé místnosti jsou vybaveny starším postupně se obnovujícím
novým nábytkem, dostatečným množstvím hraček a didaktického materiálu pro děti, a tak si
děti mohou v klidném a pohodovém prostředí bez stresu prožívat radostné dětství ve
společnosti svých kamarádů.
Jednotřídní MŠ má dostatečně velké prostory a uspořádání vyhovující skupinovým a
individuálním činnostem dětí. Starý nábytek v obou hracích třídách postupně nahrazujeme
novými skříněmi, stoly, ve třídě je nová kuchyňka, obchod. V roce 2020 upravený stůl a 2
ks židliček pro nejmenší děti.
V šatně jsou již od roku 2019 nové šatní skříňky.
Hračky jsou umístěny tak, aby je děti viděly a mohly si je sami vzít a uklidit. Hračky a
pomůcky je třeba stále doplňovat a obnovovat. Taktéž dokupovat výtvarný materiál,
tělovýchovné náčiní a nářadí. Dobře zásobená knihami je dětská a odborná knihovna.
V roce 2016 byla do třídy nainstalována interaktivní tabule napojená na počítač a internet
(wifi). V roce 2019 byly do třídy dětem pořízeny tablety (10 ks) + nabíjecí zařízení včetně
dřevěných pomůcek.
Děti odpočívají v lehárně na kovových stabilních lehátkách.
V roce 2016 byla provedena rekonstrukce umývárny a WC. Nyní vyhovuje navýšenému
počtu dětí. V roce 2020 opět provedena úprava na ručníky – přidělány přepážky mezi
jednotlivými ručníky (již se nedotýkají).
Součástí prostor MŠ je i výdejna-kuchyňka, kde se dětem dochystává strava. Sousedí
s kuchyní, v níž se připravují obědy a svačiny pro děti z MŠ. Tato kuchyň nepatří MŠ, ale je
v pronájmu pana Spáčala. Kuchyň zajišťuje veškeré stravování včetně pitného režimu pro
děti.
Vstup do MŠ zabezpečuje elektrický zvonek s kamerou.
Za budovou se nachází prostorná školní zahrada, která je součástí MŠ. Slouží k rozvoji
spontánních her a pohybových aktivit. Nachází se zde pískoviště, dřevěný domeček pro děti,
domek na hračky, průlezový domeček se skluzavkou vybudovaný v roce 2016. Po
rekonstrukci zahrady v roce 2019 (rekonstrukce školní zahrady v přírodním stylu z projektu
SFŽP za výše příspěvku SFŽP ČR 312.571,-Kč a spolufinancování žadatele – Městys
Olbramkostel 55.160,-Kč) se na školní zahradě ještě nachází herní sestava se skluzavkou pro
děti od 2 let, vodní herní prvek včetně kačírku, parkur 2 pole (lezecká síť, balanční lano),
Houpadlo koník, indiánský lezecký domek s lavičkami, smyslový chodník, 2 vyvýšené
záhony s lavičkami po jedné straně, kompostér, ohniště s lavičkami. V srpnu 2020
zaměstnanci MŠ ošetřili barvou hrací prvky (dřevěné).
Všechny vnitřní a venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle
platných předpisů.
Kolektiv mateřské školy se letos nepatrně změnil. V letošním školním roce nastoupila nová paní
učitelka, bývalá paní ředitelka zůstala na zkrácený úvazek jako paní učitelka a od 1.8.2019 byla
paní učitelka jmenována paní ředitelkou. Ve školním roce byla i po dobu nemoci pomocnice
v kuchyni přijata nová síla. Pracujeme ve vzájemné shodě, která dává dětem i rodičům pocit
klidu, lásky a pohody.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
● počet pedagogů, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci :1
● počet účastníků průběžného vzdělávání: 3
NÁZEV DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

HODIN

Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí primární logopedická prevence
Zajímavé pokusy a objevy pro děti
Polytechnické vzdělávání v mateřských školách
a na 1. stupni základních škol
Studia pro ředitele škol a školských zařízení
2019-2020
Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské
škole
Polytechnické vzdělávání v mateřských školách
a na 1. stupni základních škol
Rozvíjíme matematickou pregramotnost
Čtenářská pregramotnost – jazyková výchova
dětí předškolního věku
O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem
Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro
mateřské školy
Proškolení a osvědčení znalostí vybraných
hygienických předpisů a protokol auditu 2020
Podpora autoevaluace mateřských škol
s využitím systému InspIS ŠVP

v rozsahu 60 hodin

POČET
PRACOVNÍKŮ
1

v rozsahu 8 hodin
v rozsahu 8 hodin

1
1

v rozsahu 100 hodin výuky prezenční 1
formou a 20 hodin odborné praxe
v rozsahu 8 hodin
2
v rozsahu 8 hodin

2

v rozsahu 16 hodin
v rozsahu 16 hodin

2
1

v rozsahu 4 hodin
v rozsahu 3 hodin

1
1

v rozsahu 4 hodin

1

v rozsahu 6 hodin

1

Ve školním roce 2019/2020 proběhlo sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
prostřednictvím vzájemných návštěv. Mateřská škola Olbramkostel navázala
spolupráci s Mateřskou školou, Znojmo, nám. Republiky 15, příspěvková organizace.
V měsíci květnu 2018 se naši pedagogové zúčastnili setkání CKP v MŠ Holandská 2 Znojmo
na téma Tvoření a práce s materiály. Následně se pedagog z MŠ Znojmo, nám. Republiky
15, seznámil v MŠ Olbramkostel s Moderní formou výuky v MŠ.
Učitelé spolupracují se ZŠ Kravsko i jinými organizacemi (např.: Farní úřad Olbramkostel,
SDH). Vedení školy spolupracuje se zřizovatelem městyse Olbramkostel, zúčastňuje se
schůzek se starostou městyse. Mateřská škola dále spolupracuje s orgány státní správy,
s odborníky poskytující pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích problémů – PPP
Znojmo. Ve školním roce 2019/2020 byla navázaná spolupráce se Speciálně pedagogickým
centrem (SPC) (orientační logopedické vyšetření).
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 JSME SPOLUPRACOVALI:
● se zřizovatelem – Putování se světýlky za vánočním stromem, Vítání občánků,
Vánoční besídka, Masopust, Pasování předškoláků.
● s Klubem rodičů – Sběr papíru, Vánoční tvoření
● s Farním úřadem v Olbramkostele. Pan páter navštěvuje MŠ s dětem vypráví
poučnou pohádku a za pomoci kytary si s nimi zazpívá.
● ZŠ Kravsko – předškoláci navštívili školu
● Česká obec sokolská - projekt „Svět nekončí za vrátky-cvičíme se zvířátky“.
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● Státní veterinární správa – projekt „Máme rádi zvířata“
● Malá technická univerzita z.ú. - pořádali jsme projektové dny v MŠ
● Jihomoravské muzeum Znojmo – „Polytechnika v historii“ projektový den mimo
MŠ
● Ekotechnické centrum třebíč (Ekobioenego z.s.) – program Vesmír, Jak funguje
energie, Science show.
● Proběhly v MŠ i besedy – Začátek a období adaptace – naše dítě je poprvé v MŠ“,
„Školní připravenost“.
● Kejklíř,
● Soutěže – např.: Domestos, Toulky za zvěří (Myslivecká jednota Znojmo), Logická
olympiáda (Menza), Ministerstvo vnitra ČR (Svět očima dětí), Nejkrásnější škola
NOVADIDA (www.nejkasnejsiskola.cz)
Rodičům jsou informace předávány ústně při scházení a rozcházení dětí, písemně na
nástěnkách, v šatnách i na webových stránkách. Dále i přes předsedy Klubu rodičů při MŠ
Olbramkostel, z.s. (V roce 2015 založen Klub rodičů při MŠ Olbramkostel, z.s.). Ke
spolupráci se zvou i rodiče.

4. Organizace vzdělávání
Organizace průběhu dne je daná rámcově, je možné ji dle potřeb a okolností upravovat a
měnit. Snažíme se o vyvážený poměr spontánních a řízených činností. Počet dětí ve třídě
odpovídá požadavkům vyhlášky o předškolním zařízení.
Pobyt venku zařazujeme každodenně, pokud nám přeje počasí.
Preferujeme vzdělávání formou pohádky, hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Tyto
v dítěti probouzí chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Od tohoto plyne i název
našeho ŠVP „Kuk do světa poznání“. Jejich základem jsou přímé prožitky dítěte. Klademe
důraz na poměr vyváženosti spontánních aktivit a řízených činností v menších, či větších
skupinách, nebo individuální způsob výuky.
Vzdělávání probíhá ve třídě MŠ, na školní zahradě (při pobytu venku) vzhledem ke
specifickým potřebám dětí na základě zpracovaného třídního vzdělávacího programu. Tento
je v souladu s novým ŠVP PV naší mateřské školy a nese název „Kuk do světa poznání“. Je
rozvržen na týdenní časové úseky. Tento program jsme v průběhu školního roku
aktualizovali, obměnili a snažili jsme se o jeho zdokonalení. Vzdělávání se bude
přizpůsobovat vývojovým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí každé
věkové skupiny. Vývojová specifika jsou při vzdělávání dětí respektována. Předškoláci se
již tento školní rok seznamovali a formou hry se vzdělávali na tabletech (v průměru 1x týdně
max. 1 hod.) a na interaktivní tabuli.
V tomto roce jsme navázali spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem a jednou z forem
vzdělávání jsou i netradiční činnosti pod vedením pedagoga školy:
● Logopedickou prevenci – pod kontrolou učitelky s tímto doplněným vzděláním.
Ke vzdělávání patří i výlety, návštěvy kulturních zařízení, sportovních akcí: divadla, galerie a
účast na výtvarných soutěžích a akcích pro děti pořádaných různými organizacemi např.
Myslivecká jednota, Policie ČR, Domestos, Slavíček aj.

6

Mateřská škola Olbramkostel, okres Znojmo, příspěvková organizace
Olbramkostel 69, 671 51 Kravsko, IČ: 71001662, tel.: 607 905 140,
webové stránky: www.olbramkostel.cz, email: ms.olbramkostel@seznam.cz

Pro větší informovanost rodičů zveřejňujeme na webu školy a spolupracujeme s Klubem rodičů
při MŠ Olbramkostel, z.s., který zveřejňuje informace na FB (uzavřená skupina).

5. Režim dne v Mateřské škole Olbramkostel
Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich
aktuální či aktuálně změněné potřeby.
ORGANIZACE DNE : vychází z RVP PV, charakteristiky naší školy, věkových a
vývojových zvláštností dětí. V případě potřeby je obměnitelný a dává možnost přizpůsobit
se jednotlivým situacím.
6:15 – 8:45 hod.
8:40 – 9:05 hod.
9:05 – 9:40 hod.
9:40 – 9:45 hod.
9:45 – 11:45 hod.
11:45 – 12:15 hod.
12:15 -12:30 hod.

14:00 – 14:30 hod.
14:30 – 16:15 hod

aktivity dětí s ohledem na jejich individuální potřeby, prav. činnost pro
pobyt a zdraví
hygiena, svačina dopolední
skupinové, spontánní a řízené činnosti podle plánu
ovoce, pitný režim
pobyt venku (jeho délka je v kompetenci učitelky, která zohledňuje
povětrnostní podmínky a vhodnost oblečení)
hygiena, oběd (upevňování správných návyků při stolování,
samostatnosti a vzájemné pomoci druhému kamarádovi)
hygiena, příprava na odpočinek, rozchází se po obědě domů (po obědě
děti odpočívají. Délka odpočinku zohledňuje individuální potřeby dětí,
zpravidla trvá v rozmezí od 12:30 do 14:00. Nabídka klidové činnosti
pro děti s nižší potřebou spánku.)
hygiena, odpolední svačina (podpora samostatnosti)
činnost dle zájmu dětí, skupinové hry, opakovací chvilky, rozvoj
jemné a hrubé motoriky, individuální činnosti.

6. Popis personálního zabezpečení
a) Celková skladba zaměstnanců (k 30. 6. 2020)
Pedagogové Provozní pracovníci

Počet
Fyzický
Celkem

3

1
4

b) Skladba zaměstnanců
Pracovní zařazení
P. č.
1
2
3
4
5

Ředitelka
Učitelka
Učitelka
Uklízečka
Pomocná v kuchyni

Úvazek

Poznámky

1
1
0,37
0,5
0,25

c) Skladba Externí pracovníci
P. č.
Pracovní zařazení
1
Administrativa (mzdy, účetní)
2
GDPR

Osob
2
1
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Věk
Počet

d) Věkové složení pedagogických pracovníků k 30. 6. 2020
Do 20 let 21-30 let
31-40 let 41-50 let 51-60 let Od 61 let
0

0

2

0

1

1

e) Kvalifikovanost pedagogických pracovníků k 30. 6. 2020 (podle zákona č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů)
Celkový počet
Z toho s odbornou
Z toho bez odborné
pedagogických pracovníků
kvalifikací
kvalifikace
3
3
0
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků ve školním roce 2019/2020 byla 100 %.

7. Výsledky soutěží a přehlídek
● Děti se zúčastnily několika výtvarných soutěží. Například soutěže „ Toulky za zvěří“
(Myslivecká jednota Znojmo), kde se nám jedna holčička, která získala ČESTNÉ
UZNÁNÍ.

● Výsledky Logické olympiády 2019/2020: Začátkem října proběhlo školní kolo
Logické olympiády, do kterého se zapojilo celkem 6 dětí naší školy. Byla to pro děti
zajímavá životní zkušenost.
Celkem se v kategorií Kategorie MŠ do soutěže zapojilo 902 řešitelů , z toho v našem
kraji 172.
Pořadí kraj :

Celkové pořadí:

1 dítě: 29. - 33. místě

143. - 201. místě

2 dítě: 66. - 82. místě

352. - 421. místě

3 dítě: 83. - 93. místě

422. - 467. místě

4 dítě: 94. - 102. místě

468. - 521. místě

5 dítě: 132. - 144. místě

664. - 716. místě

6 dítě: 132. - 144. místě

664. - 716. místě
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● Dále děti vyráběly ozdoby na vánoční stromeček na náměstí Městys Olbramkostel.
● Bohužel z důvodu covid -19 neproběhly akce Slavíček Znojmo a Miniatletika Znojmo,
na které jsme byly nahlášeny. Snad příští rok již bude jiná situace.

8. Spolupráce s rodiči
Mateřská škola aktivně spolupracuje s rodiči včetně s Klubem rodičů při MŠ Olbramkostel, z.s.
Během prvních tří měsíců všech 27 dětí z celé školy secvičili
pásmo na „Vítání občánků“, „Putování se světýlky za vánočním
stromem“ a „Vánoční besídka“. Vánoční koledy děti s dopomocí
pedagogů v předvánočním čase rodičům a veřejnosti zazpívali
v kulturním sále Městys Olbramkostel. Akce se dětem velice
vydařily. Všem nám navodili krásný chvilky.
V říjnu Klub rodičů … dětem uhradil vystoupení Kejklíře Vlasty,
na které byli pozvaní i veřejnost s dětmi.
Koncem listopadu si děti s rodiči v rámci VÁNOČNÍHO
TVOŘENÍ vyrobili svíčky. Tvoření všechny velmi bavilo. Díky
Klubu rodičů … jsme akci mohli realizovat, protože ji
zafinancovali.
V rámci nepříznivého vývoje pandemie covid-19 jsme byli nuceni
přerušit provoz MŠ. Další nabídka předškolního vzdělávání
hlavně u předškoláků proběhla v rámci spolupráce s rodiči, kde
učitelky nachystaly vzdělávací materiály. Následně je předali
zákonným zástupcům. Další nabídka aktivit pro vzdělávání doma
byla zveřejněna na webu MŠ, a nebo na FB Klubu rodičů…
Ze srdce bych chtěla poděkovat jedné rodině z Klubu rodičů při
MŠ Olbramkostel, z.s. za krásně zrekonstruovanou dětskou
kuchyňku pro děti, kterou nám předali v červnu 2019. Děti z
kuchyňky byly nadšené.
V srpnu jsme udělali schůzku s rodiči i s rodiči nově přijatých dětí.
Rodiče byli seznámeni s chodem mateřské školy, dozvěděli se, co děti do mateřské školy
potřebují a zodpověděli jsme jim všechny otázky atd.

9. Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
Přijetí k předškolnímu vzdělávání pro budoucí školní rok
Celkový počet
Počet rozhodnutí o
Počet rozhodnutí
žádostí o přijetí
přijetí – vydaných
o nepřijetí
během celého školního
roku
6

6

0

Počet dětí, které skutečně
k 1. 9. 2020 nastoupily

6

Zápis do mateřské školy byl naplánován od 2. května 2020 do 10. května 2020. K zápisu podali
přihlášku zákonní zástupci 5 dětí. 1 zákonný zástupce dítěte se dostavil před termínem zápisu, z
důvodu volného místa bylo dítě ještě ve školním roce 2019/2020 přijato k předškolnímu
vzdělávání.
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Přijímání dětí proběhlo podle předem stanovených Kritérií o přijetí. Celkem bylo z 5 dětí přijato
5 dětí.

10. Evaluace
CO
– cíl
evaluace

KDO
provádí
evaluaci

KDY
- čas.
rozvržení

JAK
- nástroje evaluace
Kritéria, vstupní informace:

Funkčno
st ŠVP a
vlastní
hodnoce
ní školy

učitelky,
zaměstnan
ci, rodiče

1x za 3
roky

- kritéria ŠVP dle RVP PV
- Hodnotili jsme začátkem ledna
2020 a na základě školení ČŠI
byl aktualizovaný ŠVP. Více
propojený klíčové kompetence,
dílčí cíle a očekávané výstupy s
RVP PV. Hodnocení TVP je
ovlivněné uzavřením MŠ v
době nepříznivé situace s
vývojem COVID-19.
- Během školního roku 2019/2020
proběhly 4 hospitace bez
větších problémů. Dále 4
pedagogické rady a 4 provozní
porady. Vždy bez připomínek,
stížnosti ...
- Ve školním roce 2020/2021 se
zpracovává dotazník
spokojenosti rodičů.

Techniky a
formy:
Na základě
vstupních
písemných
hodnocení
oblastí dle
vyhl.15/2005
Sb. pro
vlastní
hodnocení
školy se
závěry
z jednotlivýc
h oblastí
- závěry
z porad

Výstupy:
-písemné
vyhodnocení
jednotlivých
oblastí záznamy z
pedagogických
rad a provozních
porad

11. PŘIPOMÍNKY A NÁVRHY KE ZŘIZOVATELI
Velice děkujeme našemu zřizovateli, zastoupeným panem starostou, za podporu, vynikající
spolupráci, vstřícnost a ochotu řešit provozní záležitosti a těšíme se na další spolupráci a
všechny společné kulturní akce, které budeme realizovat v příštím školním roce.

Vypracovala: Bc. Kateřina Winterová, DiS., ředitelka MŠ Olbramkostel

V Olbramkostele, dne 31. 8. 2020

Bc. Kateřina Winterová, DiS.
ředitelka MŠ Olbramkostel
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