
            

                               Základní škola a Mateřská škola Radim, okres Kolín 
                            příspěvková organizace 

                                            

                               

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2019/2020 
 

 

a) Základní údaje o škole 
název:   Základní škola a Mateřská škola Radim, okres Kolín 

sídlo:    Školní 9 

Zřizovatel školy:  Obec Radim 

Ředitelka školy:  Mgr. Petra Jirková 

Zástupkyně ředitelky:  Ivana Čáslavová 

e-mail:    ms.radim@centrum.cz 

školská rada zřízena  k: 20. 12. 2005 

 

 

 

b) Přehled oborů vzdělávání 
79-01-C Základní škola   IZO: 002 174 278 

    Školní družina   IZO: 113 300 115 

    Mateřská škola   IZO: 007 512 422 

 

MŠ Radim měla dvě třídy. Mateřskou školu navštěvovalo 56 dětí. 

I. třída  Myšky - 28 dětí   

II. třída  Veverky - 28 dětí 

 

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 

                                                

Mateřská škola pedagogové 4    nepedagogové 2  

asistent pedagoga 1 (od 1. 9. 2019) 

školní asistent 1 (od 1. 10. 2019) 

     

V MŠ pracovaly 4 pedagogické pracovnice na celý úvazek, aprobovanost byla 100 %. 

SŠ -  pedagogické vzdělání - 4 učitelky (36, 35, 22 a 11 let odborné praxe) 

SŠ -  všeobecná zdravotní sestra + Studium pro asistenty pedagoga – vzdělávací program akreditovaný 

MŠMT č.j.: MSMT  - 364/2017-2-189v rozsahu 120 hodin -  asistentka pedagoga;   

SŠ – nepedagog. zaměření + Studium pro asistenty pedagoga – vzdělávací program akreditovaný MŠMT 

č.j.: MSMT  - 364/2017-2-189v rozsahu 120 hodin – školní asistentka;     

V MŠ pracovaly dvě provozní pracovnice – 2 uklízečky – jedna na celý úvazek, druhá na 0,500 úvazku. 

Školní jídelna - výdejna  je zapsána do školského rejstříku od 7. 1. 2009 rozhodnutím KÚ Středočeského 

kraje č.j.:186415/2008/KUSK/1; pracuje v ní 1 pracovnice na 0,500 úvazku; 

    

Všichni pracovníci jsou způsobilí pro výkon své funkce.  

mailto:ms.radim@centrum.cz


d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do 

     mateřské školy  

K zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021 bylo podáno 31 přihlášek. 15 z Radimi, 7 z Chotutic, 3 z Vrbčan, 

2 z Dobřichova, 1 z Chotouně, 1 z Tismic, 1 z Peček a 1 z Plaňan. K docházce do MŠ bylo přijato 18 dětí. 

Do ZŠ odchází 18 dětí (12 do ZŠ Radim, 6 do jiných škol). Třem dětem byl udělen odklad školní docházky.   

 

 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními  

vzdělávacími programy 
 

Přehled učebních plánů: 

 

Pracovali jsme dle vlastního ŠVP „Poznáváme svět“, verze IV, který je zpracován v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro mateřské školy. Každá třída má vypracovaný svůj Třídní vzdělávací program. 

I. třída (Myšky) pracuje podle Třídního vzdělávacího programu „Pohádkový rok“, II. třída (Veverky) 

Třídního vzdělávacího dle programu „Království pod lípou“. 

Třídní vzdělávací programy jsou otevřenými dokumenty, které lze dle potřeby aktualizovat. 

Prostřednictvím různých akcí (drakiáda, karneval, pracovní dílny, výstavy ručních prací, oslavy) do 

programů zapojujeme i rodiče.  

 

 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Minimální preventivní program je zpracovaný na období jednoho školního roku a úkoly v něm stanovené 

jsou průběžně plněny. 

 

 

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Ivana Čáslavová 

 Podpora autoevaluace mateřské školy s využitím systému InspIS ŠVP (Vinohradská 184, Praha 2) 

 Forum mateřských škol (Hotel Artemis, U Sluncové 71/14, Praha 8) 

 Celostátní konference pro ředitelky a ředitele mateřských škol (Na Zlíchově 18, Praha 5) 

 Počítačové vychytávky – aneb efektivní práce s počítačem ((Šablony pro MŠ a ZŠ II OP VVV) 

Štefánikova 249/30, VIC Praha 5) 

 

Evženie Břízová 

 Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ ((Šablony pro MŠ a ZŠ II OP VVV) VIC ČVUT, 

Jugoslávských partyzánů 1580,  Praha 6) 

 Počítačové vychytávky – aneb efektivní práce s počítačem ((Šablony pro MŠ a ZŠ II OP VVV) 

Štefánikova 249/30, VIC Praha 5) 



Jana Petráková 

 Počítačové vychytávky – aneb efektivní práce s počítačem ((Šablony pro MŠ a ZŠ II OP VVV) 

Štefánikova 249/30, VIC Praha 5) 

 Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání ((Šablony pro MŠ a ZŠ II OP VVV) VIC ČVUT, 

Jugoslávských partyzánů 1580,  Praha 6) 

 

Dana Zámostná 

 Základy čtenářské pregramotnosti v mateřské škole ((Šablony pro MŠ a ZŠ II OP VVV) VIC 

ČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580,  Praha 6) 

 Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání ((Šablony pro MŠ a ZŠ II OP VVV) VIC ČVUT, 

Jugoslávských partyzánů 1580,  Praha 6) 

Alena Koděrová 

 Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ ((Šablony pro MŠ a ZŠ II OP VVV) VIC ČVUT, 

Jugoslávských partyzánů 1580,  Praha 6) 

 

Všichni zaměstnanci MŠ působí na děti tak, aby byly respektovány individuální potřeby a možnosti dětí. 

Cílem naší práce je kvalitní rozvoj každého jedince ve všech vzdělávacích oblastech. 

                                         

Nové poznatky byly uplatňovány v praxi.  

          

Učitelky průběžně vykonávaly ve svých třídách vzájemné hospitace. 

Vzhledem k uzavření ZŠ a MŠ z důvodu protiepidemiologických opatření se neuskutečnily vzájemné 

hospitace elementaristky ZŠ a učitelky MŠ.  

 

 

h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
MŠ uspořádala: 

 Celoroční projekt „Svátky a tradice“ 

 Výuku AJ v rámci kroužku 

 Drakiádu (ve spolupráci s rodiči) 

 Relaxační pobyt v solné jeskyni v Českém Brodě (11x) 

 Výuku na Dopravním hřišti v Kolíně 

 Interaktivní pořad „Přijede k nám návštěva“ 

 Adventní prohlídku na zámku Loučeň 

 Čertí rojení 

 Vánoční besídky 

 Návštěvu DPS – vánoční vystoupení 

 Divadélko v MŠ „O vodníku Řešátkovi“ – Divadlo Harmonika 



 Návštěvu Planetária Praha 

 Oslavu MDD 

 Rozloučení s předškoláky 

 Prodejní výstavy knih (několikrát ročně) 

 Informativní schůzku s rodiči dětí 

Některé z akcí pořádáme ve spolupráci s rodiči (společná účast, příprava kostýmů, sběr papíru, sběr 

plodů…) 

 

Společně se ZŠ se děti se zúčastnily: 

 

 Sběru starého papíru 

 Vítání občánků v Radimi 

 Vítání občánků v Chotuticích  

 Vánočního fotografování 

 Vánočního zpívání 

 Multikulturního pořadu – „Africká kultura“ – skupina Emongo 

 Fotografování třídních kolektivů 

 Sběru pomerančové a citronové kůry 

 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 
 Ve školním roce 2019/2020 nebyla na škole provedena kontrola ČŠI. 

   

j) Základní údaje o hospodaření školy 

  
    Viz. novela č.195/2012 Sb. Vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů a výročních zpráv, §7, odst.2; 

 

k) Údaje o zapojení školy do mezinárodních rozvojových programů 

 
MŠ se nezapojila do žádného z mezinárodních rozvojových programů. 

 

l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 
 Viz vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 

 



m) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných  

z cizích zdrojů 

-v rámci OP VVV, na základě žádosti o poskytnutí dotace v rámci Výzvy Podpora škol formou  projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony II pro MŠ a ZŠ byla ZŠ a MŠ Radim poskytnuta dotace ve výši 

1 162 975,- Kč na projekt reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015360“ s názvem „MŠ a ZŠ Radim 63“. 

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí pro MŠ: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, 

usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ, školní asistent – personální podpora MŠ, školní speciální pedagog 

– personální podpora MŠ, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči; 

 

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Akce pořádané školou ve spolupráci se zřizovatelem: 

- návštěva DPS u příležitosti vánočních svátků 

- vánoční zpívání ve spolupráci s OÚ a TJ Viktoria Radim 

- účinkování na Vítání občánků v radimské kapli a na OÚ v Chotuticích 

              

Dle dohody se zřizovatelem byla mateřská škola v době pandemie COVID – 19 uzavřena od 17. března do 

15. května 2020. 

 
 

 

Výroční zpráva o činnosti MŠ za školní rok 2019/2020  bude projednána na pedagogické radě dne 27. 8. 

2020. 

 

 

 

 

V Radimi  29. 6. 2020                                                                        Ivana Čáslavová 

                                                                                                     (zástupkyně ředitelky školy) 

                                                                                                            

 

 

                                                              

 

                                                                                                             Mgr. Petra Jirková                                                                                      

                                                                                                              (ředitelka školy) 

 

 

 

 


