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1. Základní údaje o škole 
 
Název školy Mateřská škola Kaplice, 1. máje 771 
Adresa Mateřská škola Kaplice 1. máje 771  

ul. 1. máje 771, Kaplice 
382 41 Kaplice 

IČO  70922616 
Bankovní spojení 158 887 780 /0600 
Telefon / mobil 380311103, 601 540 502 
E-mail info@mskaplice.cz 
webové stránky ms1maje.cz 
Facebook  
Právní forma Příspěvková organizace 
Zařazení do sítě škol 01. 01. 2002 
Název zřizovatele Město Kaplice 
Součást školy Školní jídelna 
IZO ředitelství  
Vedoucí pracovníci Ředitelka: Bc. Marie Toncarová 
 
součásti školy kapacita 
Mateřská škola 84 
Školní jídelna 84 
 
 
 
2. Personální údaje 
 
Počet zaměstnanců 12 (všechno ženy) 
Nepedagogičtí 4 
Pedagogičtí 8  
Vzdělání 1 - bez vyučení 

2 – střední s výučním listem 
8 – střední odborné s maturitní zkouškou 
1 – vysokoškolské 

Členění zaměstnanců dle 
věku 

Do 30 let: 2 
30–40 let: 2 
40–50 let: 5 
50–60 let: 2 
Nad 60 let: 1 

 
 
 
 



Závěry a opatření:  
2 pedagogové jsou asistenti v 1. a 3. třídě. 1 asistent pedagoga je učitel na překrývání 
kmenových učitelek ve 3. třídě. Slečna asistentka znovu podávala přihlášku ke studiu na 
vysoké škole pedagogické. Byla pro příští akedemický rok přijata. 
  
3. Průběh vzdělávání 
 
Název školního vzdělávacího programu Zaměření programu 
Klubíčko pohádek Všestranný rozvoj dítěte, příprava na 

budoucí život i na vstup do ZŠ 
 
Pokračovali jsme se stejným ŠVP jako v loňském roce, a to s minimálními úpravami. Čtyři 
integrované bloky byly dále děleny do tematických celků s různou dobou trvání. Preferovali 
jsme kooperativní a prožitkové učení, experimentování, objevování… V mnoha činnostech 
jsme využívali aktivity z pohádkového prostředí. V co největší míře byl uplatňován 
individuální přístup k jednotlivým dětem, včetně děti s OŠD. Respektovány byly rovněž 
individuální zvláštnosti dětí týkající se stravovacích návyků a logopedické péče. Předškoláci 
měli po dohodě s rodiči zkrácen odpolední odpočinek, všichni odpočívali 30 minut, kdo 
neusnul, odcházel do klidného koutku třídy, kde byl pro něj v této době vytvořen prostor 
k individuální práci v logopedické přípravě na ZŠ. Po celý rok se všechny pracovnice snažily 
vytvořit pro děti podnětné prostředí plné pohody a radosti.  
 
Závěry a opatření 
V dalším školním roce 2022/2023 protřídíme názvy témat na základě jejich užívání v Třídních 
vzdělávacích tématech. 
 
4. Údaje o dětech 
 
Počet dětí k 30. 9. 2021 84 
Odklad školní docházky 8 
Příchody a odchody během šk. roku   
Odchod do ZŠ (k 01. 09. 2022)  34 
 
 
 
Věkové složení dětí: 
2 – 3 roky 0 
3 – 4 roky 13 
4 – 5 let 41 
5 – 6 let 25 
6 – 7 let 4 
 



5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Všechny pracovnice projevily zájem o vzdělávání, vybíraly si témata, která je zajímala 
s ohledem na možnost dalšího uplatnění při práci.  
 
Přehled absolvovaných školení – viz DVPP 2021/212 
 
Závěry a opatření: 
Využívat poznatky ze vzdělávacích akcí v průběhu své práce, informovat kolegyně o 
absolvovaném školení a jejich přínosu.  
 
 
6. Zájmové aktivity nad rámec ŠVP 

 
Ø předplavecká výuka – ve spolupráci s Plaveckou školou v Českém Krumlově 
Ø logopedické chvilky – ve spolupráci s klinickou logopedkou dr. Bártovou 
Ø Obě aktivity byly realizované. 
 

Závěry a opatření 
Rodiče velmi oceňují doplňkové aktivity.   
 
7. Akce školy, prezentace MŠ na veřejnosti 
Měsíc Akce 
Září 2020 Divadlo v MŠ 
 Kaplický ušák 
 Výtvarná soutěž v DDM 
Říjen   Podzimní tvoření na zahradě MŠ 
 Divadlo 
  
  
  
Listopad Příprava na Halloween 
 Sv. Martin na náměstí 
Prosinec Vánoční fotografování v MŠ 
  
 Vánoční besídky natočené na videu a ke shlédnutí na webových stránkách 
  
 Vánoční a mikulášská nadílka v rámci MŠ 
  
  
Leden 
2021 

Tři králové na náměstí  

 Bílý den 



Únor  
 Masopust v MŠ 
  
Březen Návštěva knihovny 
 Článek ve Zpravodaji Kaplice 
 Dravci na zahradě MŠ 
 Návštěvy Zobou ZŠ 
Duben  Čarodějnice a májka na zahradě MŠ 
 divadlo 
  
  
  
  
Květen Besídka ke Dni matek 
 Návštěva hasičů 
 Divadlo 
  
  
  
Červen Rozloučení s předškoláky s podporou sponzora 
 Focení dětí na konci školního roku 
 Rodičovská schůzka začínajích dětí v MŠ 
 Talentový průzkum dětí ve spolupráci se základní uměleckou školou v 

Kaplici  
 Školní výlet do ZOO Dvorec u Borovan 

Článek v Kaplickém zpravodaji 
 
Závěry a opatření 
Pokračování v projektu se Sokolem. 
Pozitivní ohlas rodičů besídky ke Dni matek-společná dílnička. 
 
 
8. Údaje o výsledcích kontrolních činností 
 

-  žádná kontrola nebyla 
 
Závěry a opatření 
 
Kontrolovat vše podle plánu. 
 
 
 
 
 



9. Spolupráce s rodiči, s dalšími institucemi 
Spolupráce s rodiči, dalšími institucemi a zřizovatelem MŠ byla v druhém pololetí školního 
roku zlepšena po uvolnění protipandemickým opatřením. Spolupráce pokračuje se ZUŠ, kdy 
koncerty pro děti jsou velice kvalitní. 
 
 
Závěry a opatření 
Zřizovatelem bylo realizováno školení auditorem pro účetní a vedoucí školní jídelny. 
 
 
10. Výsledky dotazníkového šetření 
 
-  
 
11. Materiálně – technické podmínky vzdělávání 
Materiální podmínky jsou na velice dobré úrovni, kromě čelního a příjezdového plotu před a 
za školou. Včetně vstupní branky do areálu. Čeká nás v nejbližší době oprava chybějících 
dlaždic na schodech u obou vstupů do MŠ.  Vybavenost hračkami a pomůckami je dobrá, 
stále se doplňuje sortiment. Město Kaplice vybavilo 3. třídu MŠ interaktivní tabulí.  
 
Závěry a opatření 
Čeká nás realizace zabezpečení dveří u vchodů do MŠ. 
 

 
Zpracovala: Bc. Marie Toncarová, 

       ředitelka školy 
 

září 2022 


