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1. Základní údaje  

 
a) Název školy: Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov,  

příspěvková organizace 

 

b) Sídlo:  MŠ Bohdalice 125, 683 41, Bohdalice-Pavlovice  

 

c) Zřizovatel:  Obec Bohdalice-Pavlovice, Bohdalice 125, 683 41, Bohdalice-Pavlovice 

 

d) Vedení školy:  Mgr. Jakub Vaštík    zástupce statutárního orgánu  

Mgr. Radim Klvač zástupce ředitelky  

Michala Kozáková, DiS.  vedoucí učitelka MŠ 

Alena Prštická  vedoucí školní jídelny  

Mgr. et Bc. Karin Šulcová  ředitelka školy uvolněná pro výkon veřejné 

funkce  

 

 

 

e) Kontakty:   web: www.zsamsbohdalice.cz 

   tel.:      mobil   pevná 

    ředitelna:   602 303 106   517 358 276  

    zástupce:   732 716 323 

    školka:    602 235 142  517 358 251  

    školní jídelna:   602 303 116   

   email:   

    ZŠ:   info@zsamsbohdalice.cz  

    MŠ:   skolka@zsamsbohdalice.cz 

    ŠJ:   jidelna@zsamsbohdalice.cz 

     

 

f) Další údaje:  IČO:     46 271 139 

Bankovní spojení:   KB 864140430297/0100 

   REDIZO:    600 126 013    

datová schránka:   ciumbmr 

právní forma:   příspěvková organizace 
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Mateřská škola 
Mateřská škola se nachází ve středu obce Bohdalice a je spádovou oblastí pro obce Pavlovice, 
Manerov a Kozlany.  
Stravování dětí probíhá v rámci spolupráce se základní školou. Svačinky připravuje kuchařka v MŠ, 
ale obědy se dováží ze ZŠ. 

 
Součásti školy Kapacita 

Mateřská škola  56 dětí 

Školní výdejna 56 dětí 

 

Druh školy S celodenním provozem 

Počet tříd  2 třídy 

Provozní doba 6:30 – 16:15 

 

Materiální vybavení  
V budově  mateřské školy máme dvě velké prosluněné třídy. Každá třída má svoji šatnu, jídelnu, 
sociální zařízení a venkovní terasu. Prostory tříd umožňují realizovat nejrůznější druhy spontánních, 
řízených, skupinových i individuálních činností. Dětský nábytek, hygienické zařízení i celkové  
vybavení jsou přizpůsobeny požadavkům dětí. Vzhledem k potřebě rozmanité nabídky činností jsou 
dětem vytvořena centra aktivit s bohatým výběrem pomůcek a hraček. Součástí mateřské školy je 
také rozlehlá školní zahrada. 

Celkové prostředí a vybavení mateřské školy je obrovským zdrojem inspirace pro nová poznání. 

 

2. Personální údaje 
Personální obsazení MŠ je optimální pro plnění cílů ŠVP. V každé třídě jsou dvě učitelky, které se 
střídají v dopoledních a odpoledních směnách. Při nejvíce bezpečnostně náročných činnostech jsou 
vždy ve třídě obě. V případě potřeby doplňuje pedagogický tým asistentka pedagoga. Tak tomu bylo 
i v tomto školním roce. Školní asistentka byla přidělena k chlapci do třídy kočiček.  
 
Pedagogičtí pracovníci školy pro školní rok 2019/2020 

 
 

Nepedagogičtí pracovníci školy 

 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

Mgr. et Bc. Karin Šulcová  ředitelka školy   

Mgr. Jakub Vaštík  zástupce  ředitelky  
zástupce statutárního orgánu 

 

Kozáková Michala, Dis.  vedoucí učitelka MŠ  

Mgr. Žižlavská Johana učitelka třída kočičky    

Říhová Kristýna  učitelka třída kočičky    

Hustolesová Iveta učitelka třída myšičky  odchod na MD 

Tynklová Tereza školní asistent od ledna 2020 učitelka  

Bartáková Kateřina  asistent pedagoga  

Uhrová Pavlína   školnice   

Korkován Zoltán  školník  

Ivančáková Kateřina   uklízečka  

Hajzlerová Věra  kuchařka  

Jašíčková Alena  kuchařka    
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V tomto školním roce jsme využívali kvalitní semináře  v rámci Šablon nebo kurzy pořádané MAS 
zejména v oblasti Inkluze, Osobnostního rozvoje pedagogů, matematické a předčtenářské 
gramotnosti.  
 

Název Počet hodin Počet zúčastněných 

Společné vzdělávání – inkluze v MŠ 16 2 

Matematická pregramotnost v předškolním 
vzdělávání 

8 1 

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku 8 1 

Asistent pedagoga v mateřské škole 8 1 

Cestička do školy aneb Budou z nás školáci 8 1 

Polytechnické vzdělávání dětí v mateřské škole 8 1 

Celkem 56 7 

 
 

3. Cíle pro školní rok 2019/2020 
 

 být mateřskou školou, kam budou děti i zaměstnanci chodit rády, kde bude vládnout 

pohoda, přátelství a vzájemná  spolupráce 

 podporovat a prohlubovat dobrou spolupráci s rodiči 

 zajistit harmonický tělesný i duševní vývoj dítěte s ohledem na jeho individualitu  

 soustavně dbát na BOZ dětí i zaměstnanců 

 

4. Vzdělávací program školy 
Školní vzdělávací program jsme nazvali Školka plná poznání. Program vyváženě zahrnuje všechny  
oblasti vzdělávání předškolních dětí, které se zaměřují na rozvoj celé osobnosti dítěte, a přitom 
respektuje individualitu každého dítěte. Důraz je kladen na získávání klíčových kompetencí 
potřebných k úspěšnému pokračování ve vzdělávání na základní škole, ale hlavně na přípravu dětí 
pro život.  
Motto naší MŠ je „Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já 
pochopím.‘‘ 
Snažíme se dětem na základě tohoto motta poskytnout kvalitní předškolní vzdělávání založené na 
komplexním a individuálním přístupu ke každému dítěti. Program výuky je zaměřen zejména na 
prožitkové a kooperativní učení hrou a činností dětí, které jsou založeny na zážitcích dítěte. 
Podporují jeho zvídavost a potřebu objevovat.  
Součástí ŠVP jsou třídní vzdělávací plány – TVP, která upravují jednotlivá témata, zaměřuje se na 
konkrétní cíle a činnosti ve vzdělávací nabídce.  
Další možnosti rozvoje činnosti dětí nabízejí doplňkové programy, dechová cvičení s flétničkou, 
angličtinka, plavání a logopedie. 
Jednou za 14 dní navštěvuje naši školku paní logopedka, která  dětmi pracuje individuálně. V tomto 
školním roce navštěvovalo logopedii 19 dětí.  

 
 

Termín  Název akce  

září  Přespolní běh  

září Mami tati, pojď si hrát  

říjen  Pečeme štrůdl  
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říjen Návštěva 1. třídy  

říjen Divadlo o veliké řepě  

říjen Bubu den  

listopad Návštěva podzimníčka  

listopad Návštěva pana myslivce  

listopad Drakiáda  

prosinec  Vánoční dílničky pro rodiče a děti  

prosinec Mikuláš  

prosinec Třída plná čertíků  

prosinec Vánoční nadílka  

prosinec Přání seniorům do Nového roku 

prosinec Vánoční besídka  

leden Návštěva kostela v Bohdalicích  

leden Představení – děti ze ZŠ Bohdalice  

leden Sněhulákový den  

únor  Sférické kino  

únor Valentýn v MŠ 

březen Keramická dílna pro rodiče  

 

5. Průběh a výsledky vzdělávání  
Zápis do mateřské školy na další školní rok proběhl 4. 5. 2019 v budově mateřské školy. Termín a 
konání zápisu probíhá podle § 34 Školského zákona. V tomto školním roce podalo žádost o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání celkem 19 rodičů dětí. Z toho 12 rodičům dětí  bylo vyhověno.  

 

Přijaté děti do MŠ 12 dětí 

Nepřijaté děti do MŠ 7 dětí 

Odchod do 1. třídy ZŠ 14 (9 – ZŠ Bohdalice, 5 – Vyškov) 

Odklad školní docházky 0 děti 
 

 Počty dětí ve škole 

 
třída počet dětí z toho chlapců z toho dívek výjimka z počtu 

Třída kočičky  28 12 16 4 

Třída myšičky  26 15 11 2 

Celkem 54 27 27 6 

 

Školní úrazy  
 

Počet záznamů v knize úrazů   0 

Počet odeslaných záznamů o 
úrazech  

0 

 

Průměrná docházka dětí 

 
Třída Počet zapsaných 

dětí 
Průměr za 
1. pololetí 

Průměr za 
2. pololetí 

Průměr za 
školní rok 

Třída kočičky  26 21,1 8,7 14,9 

Třída myšičky 28 18 9,1 13,6 

celkem 54 39,1 17,8 28,6 
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6. Spolupráce školy  

 
Spolupráce s rodiči  
Spolupráce školy s rodiči je založena na vstřícném předávání vzájemných informací prostřednictvím 
třídních schůzek, individuálních pohovorů, ale i na neformálních akcích a vzájemném setkávání. Pro 
informace o chodu školky a jejích akcí slouží rodičům nejen nástěnky u jednotlivých tříd, ale i 
webové stránky.  
V tomto školním roce proběhla krásná akce, při které si rodina Kaláčkových připravila pro děti 
zážitkový program o lese. Děti se dozvěděly mnoho nových zajímavostí o lese, volně žijících 
zvířatech, práci myslivců a výcviku loveckých psů.  

 
Spolupráce se základní školou 
Spolupráce se základní školou je na velmi dobré úrovni, vedení školy nám vždy vychází vstříc. 
Pravidelně jsme zváni na přespolní běh, žáci ze základní školy si pro nás připravili krásné divadlo o 
tom, jak se učí strašidla, navštívili nás ve školce s vánočním představením, ale také nás provedly 
celou školou. Děti tak mohly nahlédnout  do vyučování a aktivně se zapojit do plnění úkolů. Třída 
kočiček také pravidelně využívá školní tělocvičnu k procvičování hrubé motoriky. 

 
Spolupráce s obcemi  
Spolupráce se zřizovatelem – obcí Bohdalice-Pavlovice je na velmi dobré úrovni. Také děkujeme 
obci Kozlany, která přispívá ke zkvalitnění výchovně vzdělávací práce.  
 
 

 

7. Celkové hodnocení  
Nový školní rok jsme zahájili s plným počtem dětí v obou třídách. V prvních týdnech se děti 
seznámily s prostory MŠ, zaměstnanci a režimem dne. Hned od začátku školního roku měly děti 
plno nadstandartních aktivit, mezi nejvydařenější patří Bubu den, kdy se děti, ale i paní učitelky 
proměnily ve strašidla, putovali jsme také za Skřítkem Podzimníčkem, navštívilo nás divadlo, děti si 
zkusily upéct jablečný štrůdl, ale nejvíce se těšily na Mikuláše a vánoční nadílku. 

 
Děti ze třídy kočiček se zapojily do soutěže „Domestos.“ V průběhu několika měsíců pilně plnily 
úkoly, což se jim vyplatilo a pro naši školku vyhrály spoustu čisticích prostředků. 
Po tak krásném začátku nás v březnu čekalo nemilé překvapení, kdy jsme musely kvůli epidemii 
uzavřít mateřskou školu. Až koncem května jsme mohly školku opět otevřít, a připravit  krásné 
rozloučení s dětmi, které nastoupí do první třídy. Děti si vytvořily tablo předškoláků, které si vystavily 
na obecní nástěnce, nachystaly si vystoupení a složily také malou maturitu, kterou všichni zvládli 
na výbornou.  

 
V tomto školním roce došlo k výměně oken ve třídě kočiček, také byly vyměněny vchodové dveře a 
okna v šatně u dětí, byla provedena  výměna linolea na chodbě a dětem byly zakoupeny nové 
speciální i didaktické pomůcky pro jejich všestranný vývoj.  
Interiér i exteriér mateřské školky je neustále vylepšován, materiální podmínky jsou ve špičkové 
kvalitě, máme dostatek hraček i výukových pomůcek. V dalším školním roce se budeme těšit na 
rekonstrukci předzahrádky MŠ, rekonstrukci sociálního zařízení pro zaměstnance a na menší 
úpravy zahrady MŠ. 

 
Všem zaměstnancům patří velké poděkování za perfektní zvládnutí  celého školního roku. Celý 
kolektiv  pracuje jako tým, společně plánuje pedagogickou práci a chod mateřské školy. Učitelky si 
pečlivě tvoří TVP a volí pro děti činnosti tak, aby byly stále zajímavé a naplňovaly klíčové 
kompetence.  

 







 


