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1. Zttklaďní údaje o škole

webové stľárrky

Název školy

Facebook

Název zŤizovatęle

Aclľesa

Součást školy

ICO
Bankovní spojení
Telefon / mobil
E-mail

Matęr'ská škola l(apli ce, I. nźĺje 77l

IZo r'ęditelství

sotrčásti školy

Příspěvkov á ot ganizace

Mateřská škola

01.01.200Ż

Skolní.jíclelrra

Město I(aplice

Mateřská škola I(aplice L mźtje 777

ul. 1. máje 777,I(aplice
382 4I l(aplice

Pľávnĺ fbľrrra

Zaţazení clo sítě škol

7092Ż616

1s8 887 780 /0600

38031 1 103, 601 540 502
info@mskaplice.cz

Vedoucí pľacovrríci

mslmaje.cz

Školrrí jíc1elrra

Ręclitelka: Bc. Maľie Toncaľová

2. Peľsonální údaje

kapacita

Nepedagogičtí
Počet zatněstlrancťt

84

84

Pedagogičtí
Vzdělálií

Cler-rěrrí zanrěstnanců dle
věkrr

11 (všeclrrro Ženy)

4

7

I -bezvyučení
2 _ středrrí s výučnírn listem
7 _ středrrí odboľné s maturitní zkouškou
1 * vysokoškolské
Do 30 let: 2

30-40 let:2
40*50 lęt: 4

50-60 let 2
Nad 60 let: 1



Záxéry a opatření:

3. Pľůběh vzďěltłvâní

Název školního vzdělávacĺho pľogľamu Zaměţení progľamu
I(ubíčko pohádek Všestľanný rozvoj clítěte' přípľava na

budoucí život i na vsttlp cto ZŠ

Pokľačovali jsme se stejným ŠVP jako v loňskérr'r ľoce, a to s minimálními úpravami. Čtyři
integľované bloky byly dále děleny clo tenratickýclr celkťr s ľťtznou clobou tľvárrí. Pľefeľovali
jsme koopeľativní a pľoŽitkové učení, experimeľltování, ob.jevovárrí... Vnrrrolra činrrosteclr
jsme vyvlžívali aktivity z pohádkového pľostředí. V co největší míře byl uplatriován
incĺividuální přĺstup k jednotlivýnr clětenr. Respektovárry byly ľovněž indivicluální zvláštnosti
clětí týkající se stľavovacích rrávykťl a logopeclické péče. Předškoláci měli po dolrodě s ľocliči
zkrćrcen odpolední odpočirrek, všichrri odpočívali 30 minut, kclo neusnul' odclrázel clo

klidného koutku třícly, kcle byl pľo něj v této době vytvorYen pľostoľ k indivicluální pľáci
v logopedické pr'ípľavě na ZŠ. Po celý ľok se všechny pľacovnice snažily vytvořit pľo clěti
podnětné prostředí plrré pohody a ľadosti.

Záxěry a opatření

+.Údąe o dětech

Věkové sloŽení dětí

Počet dětí k 30. 9. Ż0Ż1 84

odklad školní dochtzky I
PrYíchoćly a odchocly bělrem šk. ľoku příchody - 2 _ ođ I. 5. 2021

oclchocly - 2- od I. 3.2021
oclchod do ZŠ 0.01. 09.2021) 20

2 -3 ľoky I

3-4ľoky 14

4-5let 40

5-6let 26
6 -l let a

-)

5 . Dal ší v zdě|źw źlní pedagogi ckých pľacovnílđ



Všechny pľacovnice pľojevily zájem o vzdělávárrí, vybíľaly si ténrata, kteľá je zď1imala

s ohleclem na rrroŽnost dalšĺho uplatnění pr'i pľáci.

Přehlecl absolvovanýclr školeni _ viz DVPP 2020l2I

Záněry a opatření:
Yytlživat poznatky zę vzděIâvacích akcí v průběhrr své pľáce, infoľmovat kolegyně o
absolvovanérrr školení a jejicli přírrostr'

6. Zâjmové aktivity nad rámec ŠVP

> logopedické clrvilky _ Ve spolupľáci s klinickou logopedkou dľ. Bártovou
> obě aktivity plánované, ale ľealizovarré jen s olrledenr rra vývoj pandemie nenroci

Covid-19.

Zánéry a opatření
Rodiče velnri oceňtrjí cloplňkové aktivity.

7. Akce školy, pľezentaçę MS na veřejnosti
Měsíc
ZáŤí2aI9

Akce

Ríien

Divadlo v MŠ
Clánek v Kaplickérrr zpľavodaji

I(aľanténa 3. Třídy-distančrrí výuka

Listopacl

Pľosinec Vánočrrí fotogľafovárrĺ v MŠ

Pozdľavení senioľťt v Donrově přes teľasu a darovâni přání k Vánocům

Leden
2021

Vánočrlí nadíIka v ľánlci MŠ

Kaľanténa 1. třícla a 3. třícla

Clárrek ve Zpľavodaji l(aplice



Unoľ
Kaľnevalv MŠ

Březen Pokľačování v tvor'bě nových webových stĺánek_fotogalerie
Clánek ve Zpĺavođaji Kaplice

Duben Distanční výuka pľo předškolní děti přes webové stľánky
Pľojekt SYPO - systénr podpoľy zaěínajících pedagogťr a ředitelů
Pokľačovarrí v pľojektu Pomalší o. p. s. _ přípľava stavby hmyzího hotelu

I(věten Distanční výtrka pľo předškolní clěti přes webové stľánky
on-linę zápis do MŠ

Cęľvęn Rozloučení s předškoláky s podpoľott Sponzoľa

Focení dětí na konci školního ľoku
Rodičovská schůzka začínajích dětí v MS
Talentový pľťrzkum dětí vę spolupľáci sę základní uměleckorr školorr v
Kaplici

Zánéry a opatření

s. Údaje o výsledcích kontrolních činností

Zánéry a opatření

9. Spolupráce s rodiči, s dalšími institucemi
Spolupľáce s ľodiči, dalšími institucemi a zŤizovatelem byla v tomto školním ľoce omezena

kvůli pandemii nemoci Covid-l9'

Záxéry a opatření

1 0. Výsle dky ďotazníkového šetřenĺ



- pľo Zaměstnance a ľodiče do buđoucna

1 1 . Materiálně _ tęchnické podmínĘ vzděl źşâní
Mateľiální podmínky jsou rra dobľé úľovni. Marripulační ľampa je opľavena' pouzę nás čeká
vnejbližší době opľava clrybějících dlaŽdic na schodech u obou vstupů do MŠ. Vjaľním
uzavÍęní MŠ pľobělr|a základni ľekonstrukce skalky. Vybavenost hĺačkami a pomůckami je
dobľá' stále se doplňuje soľtiment. Město Kaplice vybavilo MŠ novými kuchyňskými kamny,
třídy čističkami vzđuchu a sušičkou na pľáđlo.

Zőxěry a opatření

Ąracovala Bc. Maľie Toncaľová,

ředitelka školy

Ííjen202I


