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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 

Mateřská škola Radim, okres Kolín 

 

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:    skolka@skolaradim.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) 

     

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

SŠ -  pedagogické vzdělání - 4 učitelky (38, 37, 24 a 13 let odborné praxe). Všechny učitelky 

mají vystudovaný obor učitelství pro mateřské školy. 

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; 
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Všichni pracovníci jsou způsobilí pro výkon své funkce. 

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

     do mateřské školy  

K zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023 bylo podáno 31 přihlášek; 17 z Radimi, 2 z Chotutic, 

4 z Vrbčan, 3 z Plaňan, 1 z Cerhýnek, 3 z Dobřichova a 1 z Peček. K docházce do MŠ bylo 

přijato 16 dětí. Do ZŠ odchází 16 dětí (15 do ZŠ Radim, 1 do ZŠ Kolín). Šesti 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. Ten 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 bereme jako otevřené dokumenty, dle potřeby je aktualizujeme. 

Prostřednictvím různých akcí (- drakiáda, karneval, pracovní dílny, výstavy ručních prací, 

oslavy) do programů zapojujeme i rodiče. Letošní školní rok byl stále ještě ovlivněn pandemií 

Covid-19, a proto byly naplánované aktivity částečně omezené.  

Od 1. 9. 2021 je naše škola zařazena do projektu EU v rámci výzvy 02_20_080 Šablony III 

Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV). Jedná se o projekt s názvem MŠ 

a ZŠ Radim 80. Termín realizace je 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023. V mateřské škole se plní tyto 

šablony:  

- 3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ (průběžně) 

- 3.I/2 Školní speciální pedagog – personální podpora MŠ (průběžně) 

- 3.I/6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

(splněno) 

- 3.I/9 Projektový den ve výuce (z osmi, splněny čtyři) 

- 3.I/11 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ (ze tří 

splněna dvě) 

 

f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
Minimální preventivní program máme zpracovaný na období jednoho školního roku a úkoly 

v něm průběžně plníme. 

 

 



g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Ivana Čáslavová 

• Dítě s vývojovou dysfázií v běžné mateřské škole (On-line seminář) 

• Jak na přijímání a vzdělávání žáků z Ukrajiny v praxi (On-line seminář) 

• Diagnostika školní připravenosti (On-line seminář) 

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. 

V červnu proběhla hospitace elementaristky ZŠ a učitelky MŠ.  

 

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

• Celoroční projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ 

• Celoroční projekt „Pohádky staré lípy“ 

• Divadlo v MŠ – Pohádka o písničce 

• Drakiádu 

• Dopravní výchovu na Dopravním hřišti v Kolíně 

• Čertí rojení s Mikulášskou nadílkou 

• Vánoční besídky v rámci tříd 

• Karneval v MŠ 

• Planetárium v MŠ 

• Besídky ke Dni matek 

• Oslavu MDD, vystoupení na oslavě k MDD na Zastávce Radim 

• Vyšetření zraku dětí firmou Prima Vizus 

• Vystoupení na Sdružení invalidů v místním KD 

• Kouzelný cirkus v MŠ 

• Rozloučení s předškoláky 

• Informativní schůzku s rodiči dětí 



Společně se ZŠ se děti se zúčastnily: 

 

• Sběru starého papíru 

• Vánočního fotografování 

• Fotografování třídních kolektivů 

• Ukázky výuky v 1. ročníku ZŠ 

• Sběru pomerančové a citronové kůry 

 

 

 

i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 Ve školním roce 2021/2022 neproběhla v MŠ žádná inspekce. 

 

   

j) Základní údaje o hospodaření školy 
 Viz výroční zpráva ZŠ 

 

 

k) Údaje o zapojení školy do mezinárodních rozvojových programů 
 Škola je zapojená do Evropského strukturálního a investičního fondu OP Výzkum, 

vývoj a vzdělávání 

 

 

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 

viz zapojení do mezinárodních rozvojových programů 

 

  

 

 



n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi  

    zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

    vzdělávání 
 

Akce pořádané školou ve spolupráci se zřizovatelem: 

- vánoční zpívání ve spolupráci s OÚ a TJ Viktoria Radim 

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

- účinkování na Výroční schůzi Svazu invalidů a tělesně postižených 

 

 

Výroční zpráva o činnosti MŠ za školní rok 2021/2022  bude projednána na pedagogické radě 

dne 29. 8. 2022 

 

V Radimi  15. 8. 2022                                                                        Ivana Čáslavová 

                                                                                                     (zástupkyně ředitelky školy) 

                                                                                                            

 

 

                                                              

 

                                                                                                             Mgr. Petra Jirková                                                                                      

                                                                                                              (ředitelka školy) 

 

 

 

 

 

 


