
Roční plán na školní rok 2022/23 
Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace, Sadová 864 

 
Č.J. : MŠ 36 /2022 

 
Roční plán vychází z analýzy výsledků evaluační činnosti ve školním roce 2021/22. 
Na zahajovací třídní schůzce 1. září jsou rodiče každoročně seznámeni s provozem mateřské 
školy. Bývají upozorněni na dodržování hygienických pravidel, především na docházku dětí do 
mateřské školy bez jakýchkoliv známek respiračního onemocnění.  
Po celý školní rok úzce spolupracujeme se zřizovatelem. 
 
 
Personální obsazení školy: 

 
Ředitelka: Bc. Lenka Studená, MBA 
Zástupce ředitelky: Mgr. Jana Crhová 
Třída Kuřátka 
učitelky: Bc. Hana Hrabalová, Bc. Lenka Studená, MBA 
chůva: Edita Kovaříková 
Třída Sluníčka 
učitelky: Miroslava Švestková, Mgr. Jana Crhová 
chůva: Eva Půlkrábková 
Třída Koťátka 
učitelky: Bc. Zuzana Jankovičová, Veronika Mádlová 
Třída Berušky 
učitelky: Jana Švecová, Eliška Jelínková 
 
Učitelky jsou kvalifikované. Ředitelka má manažerské vzdělání. Chůvy nejsou pedagogickými 
pracovníky, mají rekvalifikační kurz chůva pro předškolní vzdělávání.  
 
Provozní zaměstnanci: 
Blanka Sztanková - účetní, vedoucí stravování 
Růžena Ocelíková  - kuchařka 
Lenka Holčapková  -  pomocná kuchařka 
Dana Škrobáčková  - školnice 
Blanka Martečíková - domovnice 
Edita Kovaříková  -  domovnice 
 

• Co se dělo v minulém školním roce 21/22 
 

• Podzimní tvoření 

V loňský školní rok jsme zahájili společnou třídní schůzkou a následně podzimním tvořením 

s rodiči na školní zahradě.   



• Naše škola v roce 2021/22 

Díky smysluplné spolupráci vedení města a mateřské školy je naše školka materiálně dobře 

vybavena. V každé třídě jsou k dispozici interaktivní tabule, spousty podnětných hraček i 

pomůcek.  V estetickém prostředí a vhodných podmínkách pracujeme s dětmi nejen v oblasti 

nových informačních technologií, ale vedeme děti ke vztahu k přírodě a praktickým činnostem. 

Vedle rozvoje rozumové a pracovní stránky dětí se zaměřujeme také na rozvoj osobnosti a 

emoční stránky každého dítěte. V únoru 22 jsme měli v mateřské škole, na velmi zajímavé 

besedě pro rodiče, známého rodinného terapeuta a spisovatele Jiřího Haldu. Další setkání 

plánujeme koncem února 2023. V průběhu tohoto školního roku proběhlo na škole několik 

dalších akcí: Podzimní tvoření s rodiči, program s terapeutickými pejsky, několik divadelních 

představení např. Šípková Růženka, Pejsek a kočička, Perníková chaloupka…. 

• ČŠI 

V listopadu 2021 nás navštívila ČŠI. Kladně hodnotila vedení školy, personální obsazení, 

materiální vybavení, podmínky vzdělávání. Rezervy spatřovala v sebehodnocení dětí a využití 

formativního hodnocení. Na tuto oblast se zaměřujeme. 

• Zápis 

Dne 4. května proběhl v mateřské škole zápis dětí pro příští školní rok 2022/23. 

Rodiče měli možnost školku navštívit i s dětmi od 10 do 12 hodin, prohlédnout si prostory třídy 

a pohrát si na hřišti. Škola obdržela žádost o přijetí od 32 zájemců, přičemž má 27 volných 

míst.  

• Výlet 

Dne 23. května jsme se všichni vydali na výlet do Hodonína. Mladší děti si užily procházku do 

ZOO, starší děti Pirátskou plavbu od jezu.  

• Aplikace Lyfle - školka do kapsy 

V měsíci květnu proběhlo testování nové aplikace s názvem Lyfle. Jedná se o moderní 

bezpečný a jednoduchý způsob komunikace mezi školou a rodiči. Během testování proběhla 

anketa o spokojenosti rodičů, a jelikož dopadla moc dobře,  od konce května byli přidáni 

všichni již v „ostré“ verzi. Rodiče tak dostávají rychle a bezpečně informace, fotografie 

z činností a aktivit, omlouvají děti pomocí jednoduchého kliku.   

• Bruslení, plavání 

Po dvouleté přestávce letos měly děti možnost jezdit bruslit na Zimní stadion do Břeclavi a učit 

se plavat s Plaveckou školou do Hustopečského bazénu.  

• Vítání občánků 



Ve spolupráci s Městem Podivín děti z naší školky vítají nové občánky našeho města. Ze strany 

města i rodičů přišla velmi kladná odezva. 

• Škola na nečisto 

V letošním roce jsme realizovali projekt Škola na nečisto. Jednalo se o plán spolupráce mezi 

MŠ a ZŠ Podivín, který dětem usnadňuje přechod z předškolního do základního vzdělávání. 

V příštím školním roce budeme v této spolupráci pokračovat. 

• Návštěva Dálničního oddělení Policie Podivín 

Měsíc duben, je měsícem bezpečnosti. Letos díky spolupráci s velitelem Podivínské dálniční 

policie panem Padělkem, děti viděly chod dálničního oddělení zblízka.  

• Čarodějnice 

Pálení čarodějnic jsme pojali jako úklid a třídění odpadu. Na hřiště školky „přiletěly“ dvě 

čarodějnice a udělaly tam pořádný nepořádek. Rozházely papíry, plasty, sklo a další věci. Děti 

všechno hezky roztřídily a potom si zalétaly na koštěti, uvařily kouzelný lektvar, vyrobily lapač 

snů a účastnily se spousty dalších čarodějnických aktivit.  

• Sokol Podivín 

Na základě pozvání jedné z našich maminek, paní Svačinové, měly děti v květnu možnost si 

zacvičit v moc hezky nachystaném sále Sokola Podivín.  Děkujeme všem, kteří se na této pěkné 

akci podíleli. 

• Nová kuchyně 

Před několika lety jsme žádali o příspěvek na projekt inovace kuchyně. V letošním roce to 

vypadá, že se nám podaří „vysoutěžit“ finanční prostředky. Pokud to vyjde, budeme pro naše 

děti vařit zcela novým modernějším a zdravějším způsobem v  konvektomatu a dalších 

technologicky vyspělých nádobách.  

• Den dětí  

Oslavy Dne dětí proběhly letos až 2. června, protože na den dětí byli předškoláci v plavání.  

• Výtvarná soutěž 

Děti výtvarně zpracovaly tématiku Příroda kolem nás a Květen, měsíc zahrad. Oceněny byly 

práce dětí pod vedením p.uč Hrabalové a p.uč. Mádlové. 

• Rozloučení s předškoláky 

28. června 2022, jako každoročně, probíhá rozloučení s předškoláky. Osvědčila se komorní 

forma za přítomnosti rodinných příslušníků, ve spolupráci se starostou města, který děti 

pasuje na školáky . 

• Třídní projekty 



Koťátko Šedík – realizovala třída Koťátek. Výstupem z projektu byla dokumentace a fotky ve 

společné knize, z návštěv koťátka Šedíka v domovech dětí. 

Učíme se přírodou – realizovala třída Kuřátek. Výstupem byla fotokniha dokumentace 

zachycující zajímavé výpravy do přírody a podněty žít v souladu s přírodou.  

• Personální změny 

Ve třídě Berušek došlo k výměně učitelek. Paní uč. Vidlářová odešla na mateřskou dovolenou 

a nahradila ji p.uč. Jelínková. Odešla od nás P. L. Sztanková, za ni byla přijata p.L.Holčapková. 

 

• Co plánujeme v novém  školním roce 2022/23 

 

Vzhledem k hektickým změnám ve společnosti, navyšování cen energií a dalším neplánovaným 

opatřením lze těžko plánovat konkrétní věci dlouhodobě.  

Je pro nás důležité, aby se děti vzdělávaly v klidném pohodovém prostředí. 

Začátkem září se naše školka přidá k oslavám 800 let města Podivína.  

Rádi bychom zrealizovali Vánoční jarmark, který byl velmi úspěšnou akcí, ale vzhledem 

k mimořádným opatřením jsme jej nemohli dva roky realizovat.  

Chceme pokračovat ve spolupráci s místními firmami - MINYX s.r.o. a dětským pediatrem 

MUDr. Muchou, kteří jsou naši podporovatelé a štědří sponzoři.  

Pokračovat budeme ve spolupráci s místními institucemi, základní školou, pedagogicko 

psychologickou poradnou, speciálním pedagogickým centrem. 

Plánujeme modernizaci hřiště: přírodní překážkovou dráhu, kameniště, bedny s nástroji na 

pokusy, venkovní kuchyňku, modernizaci kuchyně a zavedení nových moderních technologií 

do stravování.  

Povedeme děti k poznávání Podivína, jeho firem a důležitých budov, kostela, knihovny, 

nádraží, stolárny, sběrného dvora, dopravní policie, zubní ordinace, ZUŠ, fotbalového hřiště, 

pošty, lékárny aj.   

Připravujeme vycházky do přírody s piknikem. 

Nadále budeme podporovat emoční inteligenci dětí, práci s přírodninami, podporu 

mateřského jazyka a polytechnické výchovy, v přiměřené formě budeme využívat moderní 

technologie. V případě dostatku finančních prostředků chceme pořídit pedagogickou 

diagnostiku iSophie. Jedná se o moderní formu diagnostiky, která přesně vyhodnocuje 

jednotlivé složky vzdělávacího pokroku dítěte. Navíc je zde možnost digitálního obrazového 



záznamu, který je srozumitelný pro učitelku. Lze vyhotovit i laickou verzi pro rodiče. Rodina i 

škola tak mají velkou možnost přesně zapracovat v oblastech, které dítě zatím není rozvinuto 

na dostatečné úrovni pro přechod do základního vzdělávání.  Pořizovací cena je však poměrně 

vysoká. Je pro nás důležité zajistit materiální a ekonomické předpoklady pro kvalitní činnost 

školy. Nadále budeme budovat příjemné materiální zázemí pro děti. Příjemné prostředí 

bychom rádi vytvořili i ve vztahu k rodičům a to otevřenou komunikací, dodržováním 

hygienických pravidel a vzájemnou ohleduplností.  

Nadále budeme pokračovat ve spolupráci se zřizovatelem.  

 

 

 
 
 
V Podivíně dne: 9.7.2021                                                 Zpracovala: Bc. Lenka Studená, MBA 
 
 
 
 
 
Projednáno na provozní a pedagogické radě se zaměstnanci školy dne 30.8.2022 
Projednáno na schůzce s rodiči dne 1.9.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


