
I .Hodnotící zpráva o činnosti školy 2019-2020

1. Zák|adní údaie o škole
1.1 škola
rrázev školy Mateřská škola Kolín II., Bezručova 801

adresa školy Bezručova 801. Kolín II.. PSC 280 02

právrrí fortna př,íspěvkov á or ganízace/škol ská právnická
osoba/

ICo 48663646
IZo 600 045 161

identifikátor školy 048663646
vedení školy ředitelka: Bc. Alerra Volfová

zástupce ř,editelky: Helerra Kubíčková
kontakt tel,: 321725621

32l623951
mob.tel: 606550559
fax: 3217
e-mai1: reditel@nrs-bezrucova.cz
www: ms.-bezrucoya.cz

1.2 zíizovatel
název zŤizovatele Městský ťlř,ad Kolírr
adresa zi,izovatele Karlovo rrárn. 78. Kolín l., PSC 280 12

korrtakt tel.: 3217 48111
fax: 321720911
e-nrail posta@,.nlukolin.c

1.3 součásti školy kapacita
Mateřská škola Bezručova 801. Kolín Il 168

Mateřská škola Bezručova 524. Kolín II 78

Skoln iídelna MS 246
školrr vÝdeirra MS 78

1,4 zák|adní údaie o součástech školy
sor_rčást školv Počet

tl'íd

počet dětí počet dětí
rTa ti,ídrr

Počet
pedagogických
pracovníkťr

Počet
provoztríclr
pracovníkťt

Mateřská škola
Bezručova 801

6 168 28 13 §gÝ1.

Mater'ská škola
Bezručova 524

3 78 25.25,28 6 1,5

Skoln iídelna MS X 246 X x 4,9

Skoln výdeina MS x 78 x X 1,5

Komerrtář: výclrovrrě vzdělávací proces byl posílen o 2 asistetlty peclagoga,2 školr'í asisterrty

a 1asisterrtku pedagoga z Prostoru.



2. DemografickÝ vÝvoi, změny zaznamenané v průběhu školního roku
2.1 Třídv a děti MŠ

IpD lpN ll.pD II_pN l ll,pI) IIl.pN IV.pD IV.pNI' IV.pNL

počet dětí dle
jednotlivých tříd 28 28 28 28 28 28 25 28 25

počet dětí s Ivp 1 0 1 0 0 0 1 2 0
počet dětí
odclrázeiících clo
zs celkern

86 dětí

počet odkladťr
školní doclrázkv 27 děíí

Kor-r-rentář: Do základní školy odclrází 86 dětí, 27 zůsíává l,tnateř"ské škole rra základě
doporučení PPP Kolín o odkladr-r školrrí doclrázky. Na vyššírn počtll odkladťr se negativně
prorrrítly dŮsledky jarr.ílro ttzavř,ení rnateřskýclr škol, rrěkterýnr dětenr byl trdělen odklad rra
žáclost rodičťr.

2.2.Zápis do mateřské školy

Počet žadatelťr 114
počet přiiatých dětí počet nepřiiatýclr dětí

86 4

Změny v průbělru roku
Počet ukončer'ýclr
docliázek

Počet přijatých dětí v pr,ťrbělru

roktt
9 9

Konrentát':
Zápis dětí do matet*ské školy pro školrrí rok 2020- 21 probíhal v dťrvodu mirnoř,ádných
hygienických opatřerrí pollze elektrorricky, komutlikace probíhala telefonicky a emailem,
chyběl osobní korrtakt se žadateli. Př,esto se podar'ilo zápis realizovaíbez většíclr potíží a
problérnťr.

Ze 114 žádaiící zákonných zásttrpcťr bylo urnístělro 86 clětí,
21 děti žádalo dtrplicitně a byly r"rlnístěny rra jiné školy.
Nepřijaty byly 4 děti , které dovrší 3Iet až v roce 202l.

3. Výchovně vzdělávací proces a vliv vzájemných vztahů školy, dětí, a dalších osob na
vzdé|ávání
3.1 Koncepce školy, plnění cílů ško
Kornerrtář,: koncepce rrrateřské školy je dlor-rl-roclobě rraplňovárra a je sdílerra všerr.i
zanrěstnanci školy, dlotrhodobý zámér.ie př,ehodrrocován a kotlzttltován.

3.2 Y ně vzdělávací program ,,Svět kolem nás"
Komer-rtář,: Podnrírrky pro realrizaci školrrího vzclělávacílro progratnu jsou dobré v oblasti
materiálních podmínek i persor-rálního obsazerrí
Ve standardně vybaveriýclr tř,ídách je dostatek pomťrcek, lrraček. Objekt rnateř,ské školy je
průběžně opravován, provozje ekononrický., rozpočet školyjasně definován, dostatečrrě
rrmožrir,rje školu rozvíiet. Nedaří se ( i z dťrvodrr složité epidemiologické situace) zrealizovat



rekotlstrttkci bývalého bytu rra rnr"rltiíirrrkční prostor a rTásledrrě vrritřrrí rekonstrtrkce tř,íd

mateřské školy ( výrrrěrra toprrélro řádu, rrásledriě výrrrěna podlalrových krytirr a výmalba
tříd).
YzděIávací program rr.ateřské školy je dlorrlrodobě ilrovován zejr-rréna v části třídrrícli
vzdělávacích programťr, pedagogové spolupractrjí na rozvíjení vzdělávací rrabídky, vzájemrrě
spolupracLrjí apodporují se. V letošním školním roce jsme se zanrěř,ili rra spolupráci
s asistetlty pedagoga, školnínri asisterrty a asistentkou poskyttrutou neziskovou organizací
Prostor. Spolupráce byla zarrrěř,ena tla podporu dětí s IVP, dětí s OMJ a také děti ze
zrrevýhodněných sociálrríclr porrrěrů.

V jarních měsících jsern se věrrovali zejména podpoř,e dětí při poskYovárrí výukových
materiálů formou emailů.

3.4 Environmentální vÝchova
Plárr environmentálrrí VáclTovy je součástí plár'ování v třídních vzdělávacíclr prograrnech, je
pravidelně realizovár-r. Vedle čir-rností naplňovaných př,i rcalízaci výclrovně vzdělancíclr
okrulrů , se zanrěřujeme na praktické a experirtlerrtálrlí čirrrrosti.

3.3 Primární prevence sociálně patologickÝch ievů u dětí v M
Mateřská škola realizttje prevenci sociálně patologickýclr jevťt tr dětí prostř,eclnictvírn
lnirrin-rálního preventivnílro progranru.
Konrentát': : cíle stanoverré v plánu prirrrární prevence sociálrrě patologických jevů jsor_r

zařazovány do každodenních čirrrrostí. jsou zakonrpotrovány do tř,ídriíclr vzdělávacícl'

3.5 Nadstandardní aktivity školy
aktivita počet dětí poznámky
Plavárrí 32
saunování
Solná ieskyriě I6
Skolička 38
brr"tslení 2 třídv
Logopedická prevence 36 dětí
Výlety pravidelr-rě

Kultura Pravidelrrě dle nabídky
Konleritář,: ve školrrírn roce 2019-2020 se podařila zrealizovat pouze 1 část plavání, dvě třídy
travštěvovaly solnor-t jeskyni. 2 třídy clrodily na brr.rslení. Logopedická prevence probíhala
pouze v 1. pololetí, podař,ilo se zahájit i adaptační program pro dětí, které přijdou k zápisu.
Pravidelně jsme realizovaly pobyty v př,írodě a výlety podzirnrrí a várročrrí. Divadelrrí a
kultr"rrní představetrí v 1. pololetí jsrrre realizovaly dle ročriího plárru.
Ve drr-rlrérr-r po1o1etí se z dťtvodr.t uzavření mateřskýclr ško1 nadstar-rdardrrí rrabídka školy
nerealizovala.
Provoz rnateřské školy byl obnoven 25.5.2020, ale v jednotlivých třídácli byl menší počet
dětí, děti se střídaly v docházce a nepodařilo se i vzlrledenr k nrožnostern realizovat stanovetré
záměry,



3.6 Spolupráce s rodiči
Kornentář: spolupráce s rodiči v nrateř"ské škole na dlorrlrodobě vynikající. Rodiče jsou
pravidelně irTforrnovárií o výclrovrrě vzdělávacínl programll a aktivitách školy nejen n
rrástěrrkáclr. ale i na webu školy a také prostředrrictvírrr ertrailové korrrunikaoe.
Spolupodílí se narrěkterých aktivitáclr, podporrrjípedagogy n-rateriálrrě, ale i porr-rocí pr'i
zaj išt'ování růzrrýclr aktivit.
Boltužel, i tato oblast - spolupráce s rodiči - byla př,erušena niirr.ořádnýnri opatřeními a
zejména s dětrrri odcházeiícírr.i do základní školy jsrne se nemohly rozlor.rčit tak, jak bychorn
si přály a jak je obvyklé.

3.7 Spolupráce s odborní
Korlerrtář: Zanrěřujerlre se zejnréna na spolrrpráci s PPP Kolíri. lékaři pediatry, logopedy.
Spolupráce je dloLrhodobá, plárrovaná a pravidelrrá. Při řešení jakélrokoliv problérr-ru jsme se
setkaly s podporor"t a poclropením,
Uspěšrrě se rozvíjí spoltrpráce s MAP Kolírrsko, Získávánle nové infbrmace, jsou mapovány
možnosti, konzultujerne problernatiku škol.

| 3.8 Spolup.á.. . n.ř..ino.tí

] 
Konrentář: ve školrrím roce 2019-2020 se podařilo navázat spolr"rpráci s donrovem 

]

I s pečovatelskou službou a zrealizovat vánočrrí zpívárlí. 
l

| 3.9 SpoIupráce ..,
I 
ronr.,.,

I rnateřské - 1 . ZS a7 . ZS, Z dťrvodr"r již zn' iriovarrých opatř,ení rreproběhly pravidelné 
l

I návštěvy základní školy. 
I

4. vÝsledkv kontrol a hospitační činnosti
Komentář: v rriateř"ské škole probílrají pravidelrié čtvrtletní ekonomické korrtroIy. Závěry
z kontrolní čirrnosti ředitelky rtlateřské školy a zástr-rpkyrrě jsotr pravidelrrě vyhodnocovány a
případné r-redostatky odstrariovány.

4

3.10 S se zřizovatelem
Komerrtář: Spolupráce rnateřské školy se zři,zovatelern je velrni dobrá. OŠK poskytrrje
podporu rnetodickou, t'ešení př,ípadrrých problémťr je partnerské.
Rozpočet školy je transparenttrí, unrožtiuje rozvoj školy,
Nedar'í se realizovat plárr oprav a investic z dťrvodtr rrevyřešenýclr problénrťt s pozemkem, na
kterérnje postavena hospodářská budova a tudížjsou pozastaveny i další investice a opravy.



5. personální obsazení školv
Počet pracovrríkťr celkenr celkem ženy 1-1]LlZ1

Počet pedagogických pracovnic 19 19 0
Počet provozníclr pracovriiků 7,5 6,5 1

Počet pracovrríků S.I
6,4 6,4 0

Stupeň vzděIání vysokoško]ské Vyšší odborné středoškolskó

J ) 23

5.2 Další vzdělávání a ostatních pracovníků
Kornetrtář: další vzdělávárrí pedagogických pracovnic s olrleclenr na nrimořádná opatření bylo
realizováno on 1ine formou a přednostně sanrostudietn se zaměř,etrím na zkvalitnění
vzdéIávací nabídky a práce s IT techrrikou.

6. Materiální podmínkv
Herny
učebrrí pomůcky a lrračky
Odborr-rá 1iteratr"lra

Vybavení audiovizuálr-rí a
výpočetní techIrikotr
Vybavení zahrady
Psyclrosociální podrnínky
stravovárrí
Irrvestičr-rí rozvoj
Kornerrtář: Materiální podrnírrky školy jsoLr na dobré úrovt-ti, ale pozastavily se pravidelné
plánované investice do vnitřní obnovy tříd, Je zapotřebí jedrrotlivé třídy v Mateřské škole
Kolín II., Bezručova 801 zrekonstruovat - výrr.ěna topných těles a rozvodťt. rrásledná výměna
podlahovýclr krytirr a krytťr topení s rrásledrrýrrli výrrialbami.
Na mateřské škole Bezručova 524se podař,i1o podlaliové krytiny vyrr-rěrrit a vynalovat celotr
budovu,

7. Závérv pro příští rok
V oblasti výchovně vzdélávacího procesu se zrrrěřit na znovll začleněrrí ctětí do jednotlivých
tříd a skupirr dětí, realizovat ŠVP u plrrérrr rozsalru se zat-l-těř"ením zejrnéna r-ra děti
př,edškolní. děti s logopedickými vadami, děti s inclividr"rálr'ími vzdělávacíni plány a děti
znevýhodr.ěnýrni sociálr-rírr-ri podrnírrkami. Zarrrěřírr'e se na prolrloubetrí spolr"rpráce s rodiči.
V oblasti rnateriálnícli podrnírrek bude realizovárr projekt rekonstrukce jeclnotlivých tříd
s rozpisenr firrarrční náročnosti ria jednotlivé pavilorry.
Přáli bychonr si, aby lrygienické podrnínky r"rnožrrily vykonávat pedagogickor"r práci
pravidelně a systernaticky a urnožnit dětem jejich přirozený rozvoj v podmínkách školy,
v kolektivu ostatrrích dětí.
Zaměříme se na pravidelné vylrodnocování výclrovně vzdělávacího procesLl a jelro výsledků,

it-nélra u dětí př,edškolních.



Příjnry provozní 5 374 180.84 Kč
Př,íinry ze SR 16 I54 256.00 Kč

Celkové přiinry 21 528 436"84 Kč

KomentátY:

[I. Hodnotící zpráva o ho§podaření Školy / údaje za kalendářní rok 2019

1. příjmy

2. výdaje

2.1 investiční vÝdaie
0.00 Kč

Kornentář: v ťoce 2019 nebyly realizovány žádné irrvestiční akce.

2.2 neinv estiční vÝda i e

Platy zarněstnatrcťt SR 1 1 805 210. 00 Kč
Provozní rráklady SR 4 349 046.00 Kč
Provoztrí náklady MU 5 192 180.10 Kč
Neinvestiční výdaie celkem 21346 436"10 Kč
Konrerrtář,: hospodář,ský výsledek pro rok 2019 le 182 302.74 Kč.

4. kopie účetních vÝkazů
seznanr příloh:

3. údaje o výsledcích kontrol hospodaření

Komentář: v roce 2019 probíhaly pravidelrré čtvrtletr-rí korrtroly čerpárrí flriarrčr-rích
prostředkťr zřizov aíelenr MěÚ Kolírr,

V Kolíně dne 31.8.2020

i

\
Hodnotící zprávabyla projednána na pedagogické a provozní poradě dne 15.10.20{0
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