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Základní údaje o škole 

Název:   Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín 

Právní norma: příspěvková organizace 

Příspěvková organizace sdružuje: 

      a/ Mateřská škola, Filipovská 686 s neoficiálním názvem „Slunečnice“  -  jejíž 

předmět činnosti je vymezen §33 – 35 zákona č.561/2004 Sb. a vyhláškou 

č.14/2005 Sb. 

         kapacita: 56 

         adresa: Mateřská škola 

                       Filipovská 686 

                       407 53  Jiříkov 

         tel.číslo: 412  338  362, mobil: 731 449 189 

         e-meil:   msjirikov@iex.cz 

         kontaktní osoby:  statutární zástupce MŠ:  Majáková  Lenka 

                                         zastupující učitelka:  Petrová Miroslava 

     b/  Mateřská škola, Hradecká 518 (odlouč.prac.) s neoficiálním názvem „Na 

kopečku“– jejíž předmět činnosti je vymezen § 33-35 zákona č.561/2004 Sb. a 

vyhláškou č. 14/2005 Sb. 

          kapacita:  75 

          adresa:    Mateřská škola  

                           Hradecká 518 

                          407 53 Jiříkov 

           tel.číslo: 412 338 388, 731 449 190 

           kontaktní osoby:  vedoucí odloučeného pracoviště  

                                                Zadinová Lenka Bc.  

mailto:msjirikov@iex.cz


     c/ Školní jídelna – zajišťující činnost školního stravování podle §119 zákona 

č.561/2004 Sb., o školním stravování a vyhlášky č.84 o závodním stravování 

             kapacita: 148 jídel 

             adresa: vždy součástí každé budovy MŠ 

             kontaktní osoba:  vedoucí ŠJ:  Boleslavová Eva 

 

Zřizovatel:  Město Jiříkov 

                      Náměstí 464 

                    407 53 Jiříkov 

Zařazení do sítě škol:  od 1.1.2003 

 



Stručná charakteristika školy 

 

                                       MŠ  „Slunečnice“ 

 

  Budova mateřské školy „Slunečnice“ se nachází na ulici Filipovská. Součástí je 

prádelna se sušárnou. 

  Kapacita této budovy je 56 dětí. Je podsklepená. V prostorách sklepů se 

nachází sklad na zeleninu. Součástí jsou i půdní prostory, které se využívají jako 

archiv a v zimním období zde pradlena věší prádlo.  

  Budova je jednopatrová. V každém podlaží se nachází jedna kompletně 

vybavená třída. Výhodou je, že každá třída má svůj samostatný vchod. 

V přízemí je umístěna třída Motýlků se šatnou a sociálním zařízením, kancelář 

ředitelky a hospodářky, kuchyň, sklad potravin a sociální zařízení pro kuchařku. 

  V prvním patře najdete třídu Cvrčků se šatnou, sociálním zařízením se 

sprchovým koutem pro děti, ateliér,šatnu a WC pro personál se sprchovým 

koutem. K odpočinku pro malé děti slouží pro obě třídy lehárna. Starší  děti 

odpočívají na rozkládacích lehátkách pouze cca 30 minut.  

  Každá třída a přilehlá herna je využívána v průběhu celého dne. Herny obou 

tříd jsou rozdělené na koutky, které dětem poskytují soukromí. Třídy jsou 

vybavené velkým množstvím didaktických pomůcek a hraček. Knihy a 

encyklopedie jsou v dosahu dětí a podněcují jejich přirozenou zvídavost. 

  Zahrada školy nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoliv ročním období. 

Na její velkou rozlohu nám nechal městský úřad v listopadu  nainstalovat nové 

herní prvky, které máme zatím v propůjčce., než se nám podaří získat nějakou 

dotaci. Stinná zákoutí pro pobyt dětí na zahradě v letních měsících zajišťují 

krásné vzrostlé stromy. Za zmínku stojí i krásné okolí našeho městečka, které je 

plné lesů, luk a hájů, proto slouží často jako cíl našich vycházek. Při vycházkách 

také občas zavítáme k okolním rybníkům. 

  Jedinou vadou je umístění této budovy u hlavní cesty, kde se neustále 

pohybuje velký počet aut. 

 
 

 

 



MŠ „Na kopečku“ 

 

      Toto odloučené pracoviště se nachází v klidném prostředí na malém 

kopečku, od čehož pochází neoficiální název. 

   Kapacita této budovy je 75 dětí. Je jednopatrová. V přízemí vpravo se nachází 

šatna učitelek, sborovna, místnost pro provozní zaměstnance se sociálním 

zařízením, kancelář pro vedoucí stravování, velká kuchyň vybavená moderní 

technologií v souladu s požadavky EU a s výtahem do výdejny v prvním patře, 

kotelna. 

   Vlevo je umístěna třída Vodníků se šatnou a sociálním zařízením. Výhodou 

této třídy je, že má samostatný vchod. Protože tato třída není otevřena pro 

nedostatečný počet dětí, využívá se částečně jako tělocvična a částečně jako 

lehárna pro mladší děti z obou tříd. 

   V prvním poschodí je kabinet s pomůckami, WC pro pedagogický personál. 

Vpravo najdeme třídu Sluníček a vlevo zase třídu Berušek. Samozřejmě každá 

třída má svou šatnu a sociální zařízení. Obě jsou propojeny výdejnou jídla. 

    Třídy mají velkou hernu s přilehlou částí se stolky, vše je kompletně 

vybavené. 

     Všechny třídy jsou vybaveny dostatečným množstvím herních, didaktických a 

výtvarných pomůcek, rozdělených podle věku dětí. 

    K  budově mateřské školy patří také nově vybudovaná zahrada v přírodním 

stylu s názvem „Zahrada krále Jiříka“, která byla vytvořena s dotace. 

                                           

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Personální podmínky 

Zaměstnanci školy – pedagogické pracovnice: 

  

Jméno,příjmení 
          titul 

      funkce    kvalifikace   délka praxe     platové 
   zařazení           

      úvazek    

Majáková 
       Lenka 

 
   ředitelka 

 
       ano 

 
       38 

 
      11/7 

          
          1 

Petrová 
    Miroslava 

 
   učitelka 

 
       ano 

 
       39 

 
        9/7 

 
          1 

Hurtigová 
     Denisa 

 
   učitelka 

 
       ano 

 
       10 

 
        9/3 

 
          1 

Nedvídková 
       Radovana 

 
   učitelka 

 
       ano 

 
       35 

 
        9/7 

 
          1 

Bc.Zadinová 
        Lenka 

vedoucí 
odloučeného  
pracoviště 

 
      ano 

 
       28 

 
      10/5 

 
          1 

Palounková 
        Věra 

    
  učitelka   

 
      ano 

 
       22       

 
        9/5 

 
          1 

Pokoráková 
     Markéta 

 
   učitelka 

 
      ano 

 
       25      

 
        9/5 

 
          1 

Hánová 
     Markéta 
          

 
   učitelka 
 

 
       ano 
 

 
       15 
 

 
        9/4 
 

 
          1 
 

Vítková 
        Žaneta 

   asistent 
 pedagoga 

        ano          1          8/1           0,5 

 

 

Personální změny v hodnoceném období 

MŠ Filipovská 

Od září pracuje ve třídě Motýlků slečna Vítková Žaneta jako asistent pedagoga 

na 0,5 úvazku a jako školní asistent na 0,5 úvazku.  

MŠ Hradecká 

Od listopadu pracuje ve třídě Sluníček slečna Zajanová Jana jako chůva. 



 

 

Současné věkové rozpětí učitelek 

do 25let 25-30let 30-35let 35-40let 40-45let 45-50let nad 50let 

1 0 1 1 2 1 3 

 

Provozní pracovnice 

              

Jméno,příjmení 
      titul 

           

         funkce 
 
    délka praxe 

        platové 
       zařazení 

 
       úvazek 

Boleslavová 
           Eva 

vedoucí 
      stravování 

 
            42 

 
          7/10 

 
            1 

Baňacká 
           Miloslava 

 
     školnice 

 
            39 

 
          4/12 

 
            1 

Zelená 
                  Jana 

 
       školnice 

 
             

 
           4/10 

 
            1 

Petrová 
             Olga 

 
       kuchařka 

 
            36 

 
           5/12 

 
            1 

Nováková 
          Jaroslava 

 
       kuchařka 

 
             

 
           5/10 

 
            1 

Harváthová 
                   Jana 

       pomocná 
        kuchařka  

   
           5/10 

 
             0,5 

Holečková  
        Viola 

       pomocná 
        kuchařka 
       

  
            5/10 

 
             0,5 

 

Personální změny v hodnoceném období 

MŠ Filipovská 

Od ledna 2019 nastoupila do kuchyně na pomocná kuchařka paní Horváthová 

Jana. 

MŠ Hradecká 

Od ledna 2019 nastoupila do kuchyně pomocná kuchařka paní Holečková Viola. 



Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Pedagogický sbor je  z 100% kvalifikovaný. 

  Další vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí plánem DVPP, lze si také zvolit 

dle aktuální nabídky vzdělávacích institucí, vždy podle finančních možností 

příspěvkové organizace. 

Absolvované semináře: 

Ředitelka                

- Novely právních předpisů k 1.1.2019 

- Kolokvium ředitelů 

- Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních 

- Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ 

 

 

Učitelky:  

- Učíme se venku 

- Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ 

- Nové trendy ve výuce TV – pro děti MŠ  

- Jak mě vidí dítě a co z toho vyplývá 

- Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro MŠ 

- Škola v pohybu 

- Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ 

- Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ 

- Jak reagovat na dětskou agresivitu v MŠ 



- Hranice a rituály ve výchově dětí 

- Podpora správného rozvoje řeči – prevence v MŠ 

- Kolokvium ředitelů 

Asistent pedagoga: 

- Hranice a rituály ve výchově dětí 

Vedoucí stravování: 

- Ochrana veřejného zdraví 

 

O všechny nabyté vědomosti se podělíme na pedagogických radách či ve vzájemných 

rozhovorech. Snažíme se je využívat při vzdělávání dětí. 

V příštím školním roce se zaměříme především na metody a formy předškolního 

vzdělávání a na pedagogickou diagnostiku. 

 

Evaluace  průběhu vzdělávání 

MŠ Filipovská 

Klady: 

• šikovnost v sebeobslužných činnostech, v hygienických návycích, ve 

zdvořilostních návycích 

• dodržování jasných a smysluplných pravidel, vzájemný respekt 

• u starších dětí dobrá samostatnost 

• zapojení všech dětí do kolektivních řízených činností 

• dobrá spolupráce mezi dětmi  

• zařazování individuálních logopedických chvilek 

• zlepšení komunikace, řečového projevu i slovní zásoby u většiny dětí  



• nezaregistrováno žádné agresivní chování dětí 

• poznávání společenských pravidel – návštěvy divadelních představení, 

kin, besedy s městskou policií a hasiči 

 

Zápory:  

•  individuální činnosti s dětmi – prokazatelně uvádět 

• formy a metody činností 

• portfolia dětí 

• zapisování do třídních knih 

 

MŠ Hradecká 

Klady: 

• dobré osvojení hygienických návyků, sebeobsluhy 

• výborná adaptace nejmenších dětí (dvouletých) 

• děti se naučily střídat role, umět prohrávat 

• využívání herny třídy Vodníků ke cvičení na tělovýchovném nářadí 

• dobrý úchop tužky, štětce 

• zařazování logopedických chvilek 

• část zařazování aktivit na prodlužování pozornosti 

• pomoc starších dětí mladším 

• poznávání společenských pravidel – návštěvy divadelních představení, 

kin, besedy s městskou policií a hasiči 

• osvojení společenských návyků – pozdrav, poděkování, vyřízení vzkazů 

• upevnění samostatnosti a zodpovědnosti u nejstarších dětí 



Zápory: 

• prokazatelně uvádět individuální činnosti s dětmi 

• formy a metody činností 

• portfolia dětí 

• zapisování do třídních knih 

Závěr: 

• více promýšlet formy a metody činností 

• promyslet organizaci činností uvnitř MŠ 

• využívat tzv. center aktivit 

• lépe využívat překrývání učitelek 

 

Nadále probíhají naše vnitřní projekty: 

 

Projekt „Kdo si hraje, nezlobí aneb na stáří nezáleží“ pod vedením pí uč. 

Petrové a pí uč. Hurtigové 

Projekt „Kniha je náš kamarád“ pod vedením pí uč. Petrové  

Spolupráce MŠ „Slunečnice“ s městskou knihovnou v Jiříkově pod vedením pí 

uč. Petrové 

Spolupráce MŠ „Na kopečku“ s Městskou knihovnou Rumburk  pod vedením pí 

uč. Zadinové 

Projekt „Malý záchranář“ pod vedením pí uč. Hurtigové a Pokorákové 

Sboreček „Sluníčko“ 

 

Hodnocení těchto projektů jsou přílohou tohoto hodnocení.   



ZÁVĚRY:   

- najít nové projekty, které by byly součástí prožitkového vzdělávání dětí 

 

Materiální podmínky ke vzdělávání 

 Dle finančních možností se obě budovy snažíme obnovovat a doplňovat 

didaktickými pomůckami a novými hračkami. 

 

MŠ Filipovská – zakoupení 

- pomůcek ke vzdělávání hrazené z podpůrných opatření 

(balanční dráha, hmatové hry, puzzle, hra pro rozvoj smyslů – 

čich,zrak, zvukové hry, balanční houpačka, mozaiky apod.) 

- vzdělávacích programů na interaktivní tabuli 

- vzdělávací pomůcky hrazené ze šablon  

(pomůcky pro environmentální výchovu, výtvarný materiál, 

kreativní materiál, řezačka, knihy, tabule na papírové role, ochranné 

dětské přilby, dětské kolo apod.) 

- hračky a pomůcky hrazené z darů rodičů 

(zahradní domečky, kinetický písek, molitanové kostky, magnetické 

tabulky, požární stanice, kočárek, panenky apod.) 

- fotoaparát 

- skříně na prádlo 

- nový nábytek do ateliéru 

- výtvarné vozíky 

- notebook 

- tiskárna 

- dětské povlečení 40 ks 

 

 

Realizování:  

- podlahové krytiny po cel budově MŠ 

- montáž CO2 detektorů 

- úprava pozemku za prádelnou 

 



Opravy: 

- výměna zvonku u branky 

- opravy WC 

- oprava kotle 

- oprava střechy 

- oprava sklepních prostor - plíseň 

 

MŠ Hradecká 

Zakoupení: 

- vzdělávacích programů na interaktivní tabuli 

- vzdělávací pomůcky hrazené ze šablon 

(výtvarné pomůcky, dva výtvarné stolky, tabule s rolí papíru, 

pomůcky pro environmentální výchovu, 2 výtvarné tématické  

stolky, tematické kruhy s obrázky, molitanové geometrické 

tvary, stojan na sušení výkresů prac. sešity, knihy apod.) 

- hračky a pomůcky hrazené z darů rodičů 

(zahradní domek, kinetický písek, stavebnice apod.) 

- fotoaparát 

- laminovačka 

- tiskárny 

- dětské povlečení 35 ks 

- dětská nepromokavá prostěradla 5ks  

 

Realizování: 

- malování budovy 

- čištění koberců 

- natírání zahrady 

 

Opravy: 

- světel 

- kohoutků 

- vzduchotechniky 

- oprava střechy 

- opravy kotle 

- oprava el.trouby 

- oprava čerpadla 



- oprava myčky  

 

Závěr na příští školní rok:   

              -   oprava plotu na MŠ Filipovská 

              - vytvoření venkovního WC z části prádelny 

              -  rekonstrukce prádelny 

 

Počty dětí 

Dle § 34 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovila termín, 

dobu a místo pro podávání žádostí o přijetí dětí do mateřské školy pro školní 

rok 2017/18 ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem dne 6.5.2019 . 

Veřejnost byla informována prostřednictvím plakátů, webových stránek a 

jiříkovských novin.  

 

Statistický výkaz:  

k 30.9.2018:     Filipovská       celkem:  50         celodenní docházka: 49 

                                                                              polodenní  docházka:  1 

                            Hradecká       celkem: 50         celodenní docházka: 50 

                                                                               polodenní docházka:    0 

Odhlášené děti v průběhu šk.roku 2018/2019:                                                                  

                               Filipovská: 2      Hradecká:  5 

 

Přihlášené děti v průběhu šk.roku 2018/2019:      

                               Filipovská: 3        Hradecká: 6 

 



K zápisu na školní rok 2018/2019 se dostavilo 34  zákonných zástupců, vyhověno 

bylo všem  29 žádostem. 

 

Úplata za předškolní vzdělávání: 

Podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a § 6 odst. 2 vyhlášky č. 

14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů byla na školní 

rok 2017/2018 stanovena výše úplaty za vzdělávání dítěte v mateřské škole 350,-Kč 

měsíčně pro období od 1.9. 2018 do 31.8.2019. Úplatu za vzdělávání a úplatu za 

stravování vybírala vedoucí stravování v oznámených termínech na nástěnkách. 

Zákonní zástupci dítěte měli možnost platit v hotovosti i účtem 

 

Spolupráce s rodiči  

MŠ Filipovská 

• informativní schůzka pro rodiče 

• individuální komunikace 

• směřování a pomoc k odbornému vyšetření 

• spolupráce při zajišťování výletů 

• zajišťování netradičních pomůcek pro vzdělávání dětí (ovoce, zelenina, dýně…) 

• zapojování do charitativních činností – Fond Sidus 

• doprovody dětí na veřejná vystoupení MŠ (sboreček, vítání občánků..) 

• výtvarné dílny (podzimní, vánoční, velikonoční..) 

• beseda pro rodiče předškoláků – pí Mgr. Sladká ze ZŠ 

• organizování Testu rizika PPP Rumburk 

• screeningové vyšetření očí – Prima Vizus 

• asistence učitelek při zápise do ZŠ – podpora dětem i rodičům 



• Den otevřených dveří 

• brigáda rodičů na školní zahradě 

•  akce „Táto, mámo, cvičme spolu“ 

• „hravé odpoledne s taťkou“ 

• besídky vánoční a ke Dni matek 

• pomoc otců při kempování na zahradě MŠ „Pouťová přespávanda“ 

• loučení se školním rokem „Bezpečně na prázdniny“ 

• pasování předškoláků 

• zapojení do ekologické soutěže ve sběru pet lahví 

 

MŠ Hradecká 

• spolupráce s rodiči při adaptaci 

• konzultace s rodiči ohledně doporučených vyšetření 

• spolupráce s rodiči při odkladech školní docházky 

• opravy odstrkovadel 

• brigáda rodičů –natírání zahrady 

• tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi 

• účast na akcích pořádaných školou 

• beseda pro rodiče předškoláků – Mgr. Sladká ze ZŠ 

• zapojování do charitativních činností 

• organizování Testu rizika PPP Rumburk 

• screeningové vyšetření očí – Prima Vizus 

• asistence učitelek při zápise do ZŠ – podpora dětem i rodičům 



• Den otevřených dveří 

• loučení se školním rokem „Bezpečně na prázdniny“ 

• pasování předškoláků 

• zapojení do ekologické soutěže ve sběru pet lahví 

• finanční a hmotná pomoc rodičů 

 

Spolupráce se ZŠ 

• informace o prvňáčcích 

• beseda pí Mgr. Sladké  

• návštěva 1.tříd 

• zapůjčení velké i malé tělocvičny 

• spolupráce při zápisech 

• zapůjčení zahrady „Krále Jiříka“ 

• spolupráce při organizaci olympiády 

                   

Prevence rizik a předcházení úrazů 

 

MŠ Filipovská 

Počet záznamů v knize úrazů:     11 

Počet odeslaných záznamů o úrazech:  2 

Vyhodnocení úrazů 

Herna, třída, šatna, umývárna…:  2  

Školní zahrada :     8 



Vycházka:      1 

Nejčastější zranění  

 drobné oděrky 

 boule 

 

MŠ Hradecká 

Počet záznamů v knize úrazů:     28 

Vyhodnocení úrazů 

Budova MŠ:      14 

Školní zahrada:    12 

Vycházka:   0 

Nejčastější zranění 

Odřeniny, škrábnutí, kousnutí, boule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Přílohy 

 

příloha č.1: Plán hospitací a kontrolní činnosti 

příloha č.2: Plán a evaluace DVPP  

příloha č.3: Evaluace environmentální výchovy 

příloha č.4: Evaluace EVVO 

příloha č.5: Evaluace projektu „Kdo si hraje, nezlobí, aneb na věku  

                      nazáleží“ 

příloha č.6: Evaluace sborečku Sluníčko 

příloha č.7: Evaluace projektu „Kniha je náš kamarád“ 

příloha č.8: Evaluace projektu spolupráce se Spolkem dobrovolných  

                      hasičů Jiříkov a Městskou policií Jiříkov 

příloha č.9: Evaluace akcí  

                                                                            

                                                                      

 

                                                                                 Zpracovala: Majáková Lenka 

                                                                                                      ředitelka     

Podpisy: 

 

 

 

    



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


