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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 provozního úseku  

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.  
 
Pedagogičtí pracovníci školy pro školní rok 2020/2021 

 
Nepedagogičtí pracovníci školy 

 
 
  

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  Odchod na MD 

Sádlíková Eliška  učitelka třída kočičky  Nástup po MD 

Tynklová Tereza, DiS.  učitelka třída kočičky   

Brablíková Eliška učitelka třída myšičky  

Bartáková Kateřina  asistent pedagoga  

Uhrová Pavlína  školnice  

Korkován Zoltán  školník  

Milena Kraiselová  uklízečka  

Hajzlerová Věra  kuchařka  

Jašíčková Alena  kuchařka  



5 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
V tomto školním roce jsme z důvodu epidemiologické situace covid-19 vzdělávací semináře 
nenavštěvovali. 
 

Název Počet hodin Počet zúčastněných 

Konference zaměřená na rozvoj MŠ v MAP 
Vyškovsko 

3 1 

Celkem 3 1 

 
 

3. Cíle pro školní rok 2020/2021 
 

 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 a logopedie. 
Jednou za 14 dní navštěvuje naši školku paní logopedka, která s dětmi pracuje individuálně. V tomto 
školním roce navštěvovalo logopedii 16 dětí.  

 
 

Termín  Název akce  

září  Přespolní běh  

září Putování za skřítky 

říjen Divadlo Šikulka 

říjen Pečeme jablíčkové růže 

říjen Nácvik požárního poplachu  

říjen  Bramborová olympiáda  

říjen  Pečeme brambůrky  

říjen Halloween  
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říjen  Drakiáda  

prosinec Pečeme vánoční cukroví  

prosinec Mikuláš 

prosinec Vánoční nadílka  

prosinec Přání seniorům do Nového roku 

leden Sněhulákový den  

únor Valentýnská párty s bláznivým účesem  

červen Po stopách dinosaurů 

červen Dinosauří párty 

červen Malování na obličej a hledání pokladu 

červen  Pasování předškoláků na školáky  

 

5. Průběh a výsledky vzdělávání  
Zápis do mateřské školy na další školní rok probíhal od 3. do 7. května 2021 v budově mateřské 
školy. Termín konání zápisu se řídí § 34 Školského zákona. V tomto školním roce podalo žádost o 
přijetí k předškolnímu vzdělávání celkem 21 rodičů dětí. Z toho 13 rodičům dětí bylo vyhověno.  

 

Přijaté děti do MŠ 13 dětí 

Nepřijaté děti do MŠ 8 dětí 

Odchod do 1. třídy ZŠ 14 (12 – ZŠ Bohdalice, 2 – Vyškov) 

Odklad školní docházky 6 dětí 
 

 Počty dětí ve škole 

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

Třída kočičky  26 11 15 2 

Třída myšičky  27 16 11 3 

Celkem 53 27 2 5 

 

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 18,5 16 17,4 

Třída myšičky 27 19,9 17,7 19 

celkem 53 38,4 33,7 36,4 

 

  
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 
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informace o chodu školky a jejích akcí slouží rodičům nejen nástěnky u jednotlivých tříd, ale i 
webové stránky.  
V tomto školním roce proběhla krásná spolupráce s rodiči při distanční výuce.  

 
Spolupráce se základní školou 
Spolupráce se základní školou je na velmi dobré úrovni, vedení školy nám vždy vychází vstříc. Již 
tradičně nás základní škola zve na Přespolní běh, kterého se i letos zúčastnily děti ze třídy Kočiček. 

 
MAS Vyškovsko 
V tomto školním roce pro nás MAS Vyškovsko přichystalo krásnou akci pro předškoláky. Děti se 
vydaly do Kučerova, kde si vyzkoušely různá řemesla našich předků. Všem se akce velice líbila a 
těšíme se na další spolupráci 

 
 

7. Celkové hodnocení  
Začátek školního roku se uskutečnil v úterý 1. 9. 2020 a to opět s plným počtem dětí v obou třídách. 
Na děti čekalo spoustu nových hraček a didaktických pomůcek, ale také nové vstupní dveře a nová 
okna v prostoru šaten.  
A protože se u nás ve školce pořád něco děje, přivítali jsme podzim se skřítkem Podzimníčkem, 
kterému děti pomáhaly plnit úkoly, vrhli jsme se na Bramboriádu, ale také se naše školka proměnila 
ve školku plnou strašidel. Děti si všechny akce náramně užily a při tom se formou hry, prožitků a 
pokusů naučily spoustu nových věcí. Pochvalu zaslouží i maminky, které dětem nachystaly krásné 
kostýmy. 
Kvůli covidovým opatřením jsme nemohli mít ve školce vánoční besídku, ale o to víc jsme si s dětmi 
užili vnímání vánočních tradic.  
Po zimních radovánkách nás čekalo nemilé překvapení, kdy jsme z důvodu nařízení vlády museli 
od 1. března uzavřít mateřskou školku a přešli jsme na distanční výuku.  
Distanční výuka byla pro nás novou zkušeností, ale všichni jsme se zapojili s nadšením. Každý 
týden čekalo na děti na našich webových stránkách nové téma, se kterým se děti seznámily za 
pomoci rodičů. Vše probíhalo formou hry, pohádek a zábavných úkolů. Děti se také mohly zapojit 
do plnění výzev, jako třeba hledání malovaných kamínků, procházky do lesa, sázení jarních 
květin, ... Velké poděkování patří rodičům, kteří se tohoto úkolu statečně ujali a posílali nám fotky 
z distanční výuky.  
V dubnu jsme otevřeli školku pouze pro předškoláky a v květnu se k nám už připojili všechny děti. 
Toho jsme využili a připravili jsme akci Putování za dinosaury, ale také krásnou rozlučku pro 
předškoláky spojenou s pasováním a rozloučili jsme se se školním rokem.  
 
Všichni zaměstnanci se svou prací podíleli na vytvoření podnětného, klidného a příjemného 
prostředí, za což jim patří velké poděkování.  









 
  



 


