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1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MŠ 

1.1.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název školy  Základní škola a mateřská škola Adamov  

Adresa školy  Komenského 4, 679 04 Adamov 

Právní forma  příspěvková organizace 

Pracoviště  Mateřská škola, Komenského 6 a 4 Adamov   

Zřizovatel školy  Město Adamov 

Ředitel školy  Mgr. Stanislav Tůma 

Zástupce řed. pro MŠ Jana Hloušková 

Kontakt   tel.: 515 531 196, 724 983 063 

e-mail: 1.msadamov@adamov.cz 

www.zs-adamov.cz 

datová schránka yy7ma8p 

 

Provoz MŠ  6:00 – 16:45 

    1. tř.  7:00 – 16:45 

    2. tř. 6:00 – 15:30 

    3. tř.  6:30 – 16:00 

 

Úplata za předškolní vzděl. 500 Kč 

 

1.2. DĚTI A TŘÍDY V MŠ 

 

Školní rok 

2021/2022 

 

Počet tříd Celkový 

počet dětí 

Průměr. 

počet dětí 

na jednu 

třídu 

Průměr. 

počet dětí 

na učitele 

Prům. 

docházka 

v % 

Počet dětí 

dle zák. 

271/2001 

Sb.na 

4 hod./den 

třída 

standardní 

 

3 70 23,3 11,7 62 0 

třída 

speciální-logo 
0 0 0 0 0 0 

třída 

speciální - jiná 
0 0 0 0 0 0 

třída 

internátní 
0 0 0 0 0 0 

Celkem 3 70 23,3 11,7 62 0 
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Třída Počet dětí 

1.třída – „Motýlci“, MŠ Komenského 6 25 

2.třída – „Berušky“, MŠ Komenského 6 25 

3.třída – „Sluníčka“, MŠ Komenského 4 20 

 

1.3. PŘEDŠKOLÁCI 

Celkem 23 

Odchází do 1.třídy ZŠ 13 

Odchází do PT ZŠ 6 

Předčasný nástup do ZŠ 1 

Zůstává v MŠ 3 

 

1.4. VĚKOVÉ SLOŽENÍ 

Narození Počet dětí (Komenského 6+4) 

1.9.2019 -30.9.2019  0+0 

1.1.2019-31.8.2019  1+2 

1.9.2018-31.12.2018  1+0 

1.9.2017-31.8.2018 12+5 

1.9.2016-31.8.2017 18+8 

1.9.2015-31.8.2016 17+5 

1.9.2014-31.8.2015  1+0 

31.8.2014 a dříve  0+0 

 

1.5. ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

Odklad povinné školní docházky  1 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 

 

1.6. INTEGROVANÉ DĚTI 

Počet děti § 16 zák. č.561/2004 Sb.  0 
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2. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ 

2.1. ZAMĚŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Hlavní cíle vzdělávání jsou stanoveny zákonem č.561/Sb.2004 o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a jsou uvedeny ve ŠVP.      

Pracovali jsme podle ŠVP „Hrajeme si a poznáváme“. Tento program je platný pro MŠ 

Komenského 6 a 4 i MŠ Jilemnického. Jeho struktura zůstala stejná jako u předešlých. Dílčí 

cíle se přiřadily k pěti vzdělávacím celkům. Cíle a klíčové kompetence se pak průběžně 

vybíraly k integrovaným a tematickým blokům. Byly vytvořeny pracovní listy pro učitele 

jako součást třídního vzdělávacího programu, témata jsou vybírána podle aktuálního dění ve 

třídě. Každé dítě má zavedenou diagnostiku „Predict“, podle níž jsou vypracována 

závěrečná hodnocení tříd, předškoláci „Testy školní zralosti“, kde hodnotíme připravenost 

jednotlivých dětí pro vstup do základní školy.  

Podrobné informace pro rodiče jsou podávány denně osobně, prostřednictvím informačních 

tabulí v MŠ, na informačních schůzkách a konzultačních hodinách.  

Máme internetovou adresu, kde jsou k dispozici fotografie z akcí, odděleně MŠ 

Komenského 4 a 6. S rodiči jsme začali komunikovat i přes školní Edookit. 

 

Úzce spolupracujeme se Základní školou v Adamově, s PPP a SPC Blansko,  

s logopedickými centry. 

Všechny děti mají vedenou osobní dokumentaci, děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

individuální vzdělávací plány.   

 

2.2. NADSTANDARTNÍ AKTIVITY PRO DĚTI 

 Název Zodpovídá 

Výtvarné tvoření do soutěží, výstavy všechny paní učitelky 

Kroužek jógy Jana Vondálová 

Hra na zobcovou flétnu zást. řed. Jana Hloušková 

Němčina p. uč. Zuzana Šlechtová 

Fotografování dětí (2x ročně) pan Jan Klimeš 

Screeningové vyšetření zraku Mgr. Andrea Košťálová 

Barevné dny všechny paní učitelky 
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2.3. AKTIVITY PRO DĚTI A JEJICH RODIČE 

Název Zodpovídá 

Edukativně stimulační skupiny 

 (cílená příprava na školu pro dítě a jeho 

rodiče, 10. lekcí) 

p. uč. Helena Marková,  

Alena Pavloňová N.  

Logopedická prevence s rodiči 
p. uč. Helena Marková,  

Kateřina Hasoňová 

Vánoční posezení s rodiči zrušeno 

Besídka k Svátku matek všechny paní učitelky 

Zahradní slavnost „Rozloučení se školáky“, 

hudba skupina Velvet 
všechny paní učitelky 

 

2.4. KULTURNÍ AKCE V MŠ A JINÉ 

• Zážitkový hudební program „Příběh rytmu“, rytmická skupina „Denbaya“ 

• Interaktivní výukový program „Postavíme hmyzí domeček“, lektorka Ing.Jana Benešová 

• Program s kytarou Libora Hořejšího „Malé rockové řádění“  

• Návštěva Mikuláše, anděla a čerta v mateřské škole, nadílka spojená s vánočním 

programem Krejčíka Honzy 

• Zábavný program s cvičenými papoušky Milana Netolického 

• Karneval s živou hudbou Petra Tomana 

• Environmentální pořad Malé technické univerzity „Malý architekt a Malý inženýr“ 

• Výchovné pohádky loutkového divadla Šikulka“O Šmudlince, Kulíškovi a Usmrkánkovi“  

• Dušičkový týden 

• Týden dětské radosti, oslavy Mezinárodního dne dětí, hudební program Krejčíka Honzy 

„Eldorádo“ pro děti 

• Každý měsíc pořádá MKS Adamov kulturní pořad pro děti. Pravidelně se jich účastníme 

(dle aktuální epidemiologické situace) 

 

2.5. EXKURZE A VÝLETY 

• Návštěva divadla Radost v Brně, pohádka „Kolíbá se velryba“ a „Operky“ Zdeňka 

Svěráka a Jaroslava Uhlíře 

• Školní výlet do Domu přírody v Blansku, program „Hmyzáčci“ 
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2.6. VYSTOUPENÍ NA AKCÍCH VE MĚSTĚ 

Třída „Motýlků“ si pod vedením zástupce ředitele Jany Hlouškové a paní učitelky Heleny 

Markové, připravila kulturní programy na tyto akce:  

• „Adventní vystoupení“ starších dětí v MKS na Ptačině  

• „Vystoupení“ pro seniory v MKS Horka 

• „Vystoupení ke Dni matek“ v MKS na Ptačině 

 

2.7. ÚČAST V SOUTĚŽÍCH 

Děti se zúčastnily těchto výtvarných soutěží: 

• „Salonek dětských Adamovských umělců“ – organizuje MKS Adamov 

• „Školka plná dětí“ 

• „Namaluj své hřiště pod květinou“ 
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3. VYBAVENÍ A OPRAVY 

Do tříd jsou pravidelně dokupovány hračky, stavebnice, pomůcky, výtvarný a didaktický 

materiál. Letos byly navíc zakoupeny z Národního plánu obnovy pro mateřské školy, 

financované fondem Evropské unie, interaktivní pomůcky. 

Na školní zahradě MŠ Komenského 6 byly vysazeny další popínavé růže do stráně za zídkou 

směrem ke koupališti, byl vybudován nový plot s brankou směrem ke školnímu hřišti a velkou 

bránou směrem k parkovišti. Také byly opraveny dřevěné herní prvky.   

Do umývárny ve třídě „motýlků“ byly umístěny nové dávkovače tekutého mýdla. 

Do šatny pro paní učitelky mateřské školy Komenského 4 byly zakoupeny nové skříně, vyrobena 

nová bezpečnostní obložka na zárubeň.   

 

 

 

  

4. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ ve školním roce 2021/2022 24 

Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.,)   0 

Počet nepřijatých dětí       0 
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5. ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH 

5.1. KVALIFIKOVANOST UČITELŮ – STAV KE 30.6.2022     

Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet učitelů 

Střední pedagogická škola 6 

VŠ-předškolní výchova 0 

VŠ-speciální pedagogika 0 

Jiné/jaké/ - taneční pedagogika 0 

 

 
Počet fyzických 

osob 

Přepočtený počet 

na plně zam. 

(úvazky) 

% z celkového 

počtu 

 

Kvalifikovaní učitelé 6 6 100 % 

Nekvalifikovaní učitelé 0 0 0 % 

Celkem 6 6 100 % 

 

5.2. VĚKOVÉ SLOŽENÍ PEDAGOGŮ  

 do 35let 35-50 let nad 50 let Důchodci Celkem 

Počet pedagogů 1 3 2 0 6 

 

Ve školním roce 2021/2022 přijatí absolventi SPgš, PdF do pracovního poměru: 0 

 Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené:   0 

 

5.3. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A NEPED. PRACOVNÍKŮ  

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Studium předškolní a mimoškolní pedagogiky 1 

Základy 1.pomoci a chronicky nemocné dítě 

v mateřské škole 

10 

Efektivní řízení MŠ 1 

Fórum pro MŠ 1 

Sdílení pedagogů MŠ 1 

Setkání ředitelek MŠ, Individualizace v MŠ 1 

Logohrátky v MŠ 1 

Komunikace s rodiči 1 

Studium pro logopedické asistenty 1 
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Hranice a rituály ve výchově dětí 1 

Klokanův kufr I, II 1 

Pravolevá orientace a lateralita 1 

Písničkou a pohybem poznáváme svět 2 

Hudební seminář, manželé Jenčkovi 1 

Oblasní workshop pro začátečníky,PL 1 

 

 

 

 

 

6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI 

 Kontrola ČSI v tomto školním roce neproběhla.  
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7. PŘEHLED AKCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2021/2022 

Září 

• 8.9. v 15.15 hod. úvodní schůzka s rodiči MŠ Komenského 6 

• zahájení Edukativně stimulačních skupin pro předškolní děti s rodiči (ESS)                                                

• zahájení kroužku jógy (pondělí), hra na zobcovou flétnu (středa dopoledne), logopedická 

prevence s rodiči (středa odpoledne), němčina (pátek) 

• 29.9. zážitkový hudební program „Příběh rytmu“ rytmické skupiny „Denbaya“  

• 30.9. „Oční screening“ v MŠ  

  

Říjen 

• ESS pro předškolní děti s rodiči (lichá úterý „motýlci“, sudá úterý „berušky“) 

• probíhá kroužek jógy, hry na zobcovou flétnu, logopedická prevence s rodiči, němčina 

• 4.5.6.10. interaktivní výukový program „Postavíme hmyzí domeček“,  

lektorka Ing.Jana Benešová, Filiánek Brno 

• 15.10. Předvánoční fotografování dětí 

• 21.10. Návštěva divadla Radost v Brně, pohádka „Kolíbá se velryba“ (starší děti)  

 

Listopad 

• ESS pro předškolní děti s rodiči, kroužek hry na zobcovou flétnu, logopedická prevence 

s rodiči, jóga, němčina 

• 1.- 5.11. „Dušičkový týden“ 

• 10.11. „Malé rockové řádění“ s kytarou Libora Hořejšího 

• 25.11. Pohádka v MKS Adamov „Pojďte s námi za pohádkou“ 

• 29.11. „Mikulášská pohádka“ spojená s mikulášskou nadílkou a předvánočním pořadem  

Krejčíka Honzy 

 

Prosinec 

• ESS pro předškolní děti s rodiči, kroužek hry na zobcovou flétnu, logopedická prevence 

s rodiči, jóga, němčina 

• 7.,8.,9.12. Adventní  setkání s rodiči – zrušeno- 

• 12.12. Adventní vystoupení v MKS v Adamově 
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Leden 

• ESS pro předškolní děti s rodiči, kroužek hry na zobcovou flétnu, logopedická prevence 

s rodiči, jóga, němčina 

• 12.1. „Bílý den“ 

• 20.1. Pohádka v MKS Horka „Než si koupíš vstupenku“ 

• 26.1. Zábavný program s cvičenými papoušky v MŠ, Milan Netolický 

 

Únor 

• ESS pro předškolní děti s rodiči, kroužek hry na zobcovou flétnu, logopedická prevence 

s rodiči, jóga, němčina  

• 2.2. Vystoupení pro seniory v MKS Horka 

• 16.2. Karneval v MŠ, hudba a program Petr Toman 

• návštěva 1.třídy a přípravné třídy v ZŠ 

• 23.2. Program malé technické univerzity „Malý architekt“ (1.část) 

 

Březen 

• ESS pro předškolní děti s rodiči – ukončení       

• probíhá kroužek jógy, hry na zobcovou flétnu, logopedická prevence s rodiči, jóga, 

němčina 

• 14.3. Pohádka v MKS „Princezna na hrášku“ 

• 15.3.- 16.3. Jarní fotografování dětí 

• 22.3. „Modrý den“, oslava Světového dne vody  

• 29.3. Divadlo Radost v Brně „Pohádkové operky“ Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře 

• 30.3. Program malé technické univerzity „Malý inženýr“ (2.část)  

 

Duben 

• probíhá kroužek hry na zobcovou flétnu, logopedická prevence s rodiči, jóga, němčina 

• 1.4. „Den knihy“ v mateřské škole (2.4.) 

• 13.4. Výchovné pohádky „O Šmudlince, Kulíškovi a Usmrkánkovi“, program loutkového 

divadla Šikulka 

• 14.4. „Zelený den“, oslava „Zelený čtvrtek“ 

• 28.4. Besídka ke Dni matek „motýlci“ 
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Květen 

• probíhá kroužek hry na zobcovou flétnu, logopedická prevence s rodiči, jóga, němčina  

• 10.,12.5. Besídky ke „Dni matek“ (berušky a sluníčka) 

• 10.5.a 11.5. školní výlet na Skalní mlýn do Domu přírody, program „Hmyzáčci“ 

• 11.5. Vystoupení pro seniory ke „Svátku matek“ v MKS na Ptačině 

• 19.5. Pohádka v MKS Adamov „Pohádkové kočičiny“ 

 

Červen 

• probíhá kroužek hry na zobcovou flétnu, logopedická prevence s rodiči, jóga, němčina 

• „Týden dětské radosti“: pochod pohádkovým lesem, sportovní stanoviště na školní 

zahradě, malování na chodníku, pěší výlet k Sedmi dubům, Honba za pokladem apod. 

• 2.6. Hudební program s pohádkou „Eldorádo“ Honzy Krejčíka 

• 16.6. „Rozloučení se školáky“, stanoviště s úkoly pro rodiče a děti na školní zahradě, 

pasování dětí na „Školáky“, hudební produkce skupina „Velvet“ 

• 21.6. „Den otců“ tatínkův den v mateřské škole 

• 28.6. „Kloboukový den“ 

 

 

 

PŘÍLOHA (samostatný dokument): 

Fotogalerie akcí MŠ Komenského – 2021/2022 

 

 

 

 

 

V Adamově 30. 6. 2022   

 

Zpracovala: Jana Hloušková, zástupce ředitele pro MŠ Komenského 

 
 
 
 

 

 


