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Část  I. 

 

Základní charakteristika mateřské školy 

 

 

a/ Název školy: Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8 

b/   Sídlo: Hřbitovní 8, Břeclav 3, 690 03 

c/  Zřizovatel školy: Město Břeclav 

d/  Jméno ředitele školy: Mgr. Jitka Kocábová 

e/  Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení): O 

f/  Telefon: 519 370 070,    606 914 289 

g/  Kapacita školy (dle výpisu ze sítě): 54 dětí 

      Počet dětí navštěvujících školu: 50 

h/  E – mailová adresa: msstarabreclav@seznam.cz 

      Webové stránky školy: www.msstarabreclav.info 

ch/ Provoz školy: 6,30 – 16,30 

i/    Provoz jednotlivých tříd: 6,30-16,00,   7,00-16,30 

 

Charakteristika školy:  

Naše mateřská škola byla postavena v roce 1911 Maticí Slováckou. 

Během druhé světové války byla škola zrušena a v její budově byla 

zřízena Česká škola obecná pro celou Břeclav. Koncem války byla 

zničena bombardováním a učit se zde opět začalo v roce 1946.  

Mateřská škola je po celkové rekonstrukci, která proběhla v roce 

2006, moderně a účelně vybavena nábytkem i pomůckami. Vše je 

v souladu s hygienickými a bezpečnostními normami. Prostory 

mateřské školy odpovídají počtu dětí a předpisům. Vybavení  

hračkami a pomůckami je nadstandardní, třídy jsou vybaveny 

dřevěným nábytkem, stoly i židle odpovídají výškově nestejnému věku 

dětí. Hračky jsou dokupovány průběžně. Vše je umístěno tak, aby si 

děti mohly samostatně brát hračky i pomůcky. Děti se podílí na 

výzdobě interiéru školy, kde práce mohou shlédnout i rodiče. U každé 

třídy je samostatná šatna i sociální zařízení. 

Na budovu bezprostředně navazuje školní zahrada. Veškeré vybavení 

odpovídá potřebám dětí a rozvíjí tvořivou hru. Součástí zahrady jsou 

herní i odpočinkové prvky – zastíněná pergola, houpačky, průlezková 

věž se skluzavkou, dostatečně velké pískoviště, pergola pro tvořivou 

práci u stolečků, sklad hraček a koloběžek. Pro rozvoj 

mailto:msstarabreclav@seznam.cz
http://www.msstarabreclav.info/


environmentálního vzdělávání dětí byla vybudována malá ekologická 

zahrádka. V letních měsících je využívána venkovní sprcha. 

 

 
Školní rok 

2014/2015 

 

Počet 

tříd 

Počet dětí 

(včetně dětí  

na 5dní/měs. 

přijatých 

rozhodnu- 

tím) 

Počet 

dětí na 

jednu 

třídu 

Počet 

dětí na 

učitele 

Počet 

integrova

ných dětí 

s asisten-

tem 

Počet 

dětí dle 

zák. 

271/2001 

Sb.na 

5dní/měs. 

 

tř. standardní 2 50 25 12,5 1 0 

 

 

 

Část II . 

 

Výsledky výchovy a vzdělání 

 

 

Mateřská škola pracuje dle Rámcového programu pro předškolní 

vzdělávání. 

Školní program má název – „Kdo nevěří, ať k nám běží…“ 

Cíle programu – Vést děti k chápání smyslu života, uvědomit si: 

„Nejsme všichni stejní…“ 

„S kamarádem všechno zvládnem…“ 

„V pohodě a harmonii se žije lépe…“ 

„Pravidla se musí dodržovat…“ 

„Já jsem já se vším všudy…“   

„Je zábava hledat, vidět, poznávat…“   

Školní vzdělávací program je zpracován na dobu tří let (2013 - 2016). 

Tematické celky jsou dále rozpracovány v třídních vzdělávacích 

programech do týdenních realizačních tematických částí. Týdenní 

plány zahrnují řízené činnosti, nepřímo řízené činnosti i nabídku 

volných aktivit, které vychází z individuálního poznání dětí. Pracujeme 

s Gardnerovou metodou rozmanitých inteligencí a inspirujeme se také 

vzdělávacím programem Začít spolu.  Ve třídách jsou vytvořeny 

koutky, které odpovídají individuálnímu rozvíjení dětí dle jednotlivých 

inteligencí. Na plánování se podílí děti společně s učitelkou.  

Kroužky na škole   

 Grafomotorický  „Veselá pastelka“ - příprava na školu 



 Hra na hudební nástroje 

 Folklorní kroužek 

 Bruslení  

 Logopedie 

 

Akce školy  

 divadelní představení v mateřské škole (nejméně 1x měsíčně) 

 přednáška policistky pí Haraštové o bezpečnosti dětí 

v mateřské škole a venku 

 účast na sportovním dopoledni zaměřené na nábor do fotbalu 

 účast na Čokoládové tretře v Břeclavi 

 výlety – ZOO Hodonín,  výstava ovoce a zeleniny ve Valticích, 

Planetárium Brno, Wikyland – Den dětí 

 návštěva solné jeskyně, muzea v Břeclavi 

 návštěva zahradnictví Malinkovič 

 návštěva ZŠ J. Noháče – projektový den 

 

Akce s rodiči 

 hrátky s přírodninami + opékání špekáčků 

 zimní zpívání na školním dvoře    

 dílnička – maminkám k svátku 

 karneval 

 rozloučení s předškoláky + opékání špekáčků 

 

Prezentace školy na veřejnosti, vystoupení folklorního kroužku 

 Synagoga – otevření adventní výstavy a Vánoční vinšování 

 Vystoupení na pěší zóně – vánoční trhy 

 Domov seniorů 

 Svátek matek 

 

b/  Věkové složení dětí 

 

 

 Počet dětí 

do 3 let (nar. 1.9.2011 a později) 0 

3letí (nar. 1.9.2010  - 31.8.2011) 9 

4letí (nar. 1.9.2009 - 31.8.2010)  25 

5letí (nar. 1.9.2008 – 31.8.2009)  14 

Starší  (nar. 1.9.2007 – 31.8.2008) 2 

 

c/ Odklad povinné školní docházky 



 

 

 Počet dětí 

Odklad povinné školní 

docházky 

5 

Dodatečné odložení povinné 

školní docházky 

0 

Celkem 5 

 

 

 

d/ Péče o integrované děti 

  

 

Počet 

dětí 

Druh postižení 

1 Vývojová porucha 

 

 

e/ Školy v přírodě 

 

 

Počet dětí 

celkem 

Počet dnů na jedno 

dítě 

0  

 

 

Část III. 

 

Výkon státní správy 

 

 

Rozhodnutí  Počet 

Počet přijatých žádostí 31 

Přijetí dítěte do MŠ na šk. rok 2015-2016 14 

Nepřijaté děti na šk. rok 2015-2016 17 

Ukončení docházky dítěte (odchod do ZŠ) 14 

Ukončení docházky dítěte (ne do ZŠ) 2 

Odvolání 0 

 



Část IV. 

Údaje o pracovnících škol 

 

 

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2014/2015 

 

     

Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet  učitelů 

Střední pedagogická škola 2 

VŠ-předškolní výchova  

VŠ-speciální pedagogika 1  

Jiné/jaké/VŠ – školský 

management, sociální pedagogika, 

Učitelství všeobecně vzdělávacích 

předmětů pro SŠ 

2 

 

 

 

2. Kvalifikovanost pedagogů ve školním roce 2014/2015 

 

 Počet 

fyzických 

osob 

Přepočtený 

počet na plně 

zam. (úvazky) 

 % z celkového 

počtu 

(z přepočtených 

učitelů) 

Kvalifikovaní 

učitelé 

4 3,85 100% 

Nekvalifikovaní 

učitelé 

0 0  

Asistent 

pedagoga 

1 0,5 100% 

Celkem 5 4,35 100% 

 

 

 

3. Věkové složení všech přepočtených pedagogů 

 

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

Počet 0 3 2  5 

 

 



4. Absolventi středních pedagogických škol, kteří nastoupili na školu 

(počet): ……0…….. 

     Na škole se v rámci praxe vzdělávala jedna studentka. 

 

 

5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): ……0………. 

 

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických 

pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

 

Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Výtvarná dílna 1 

Dítě s vývojovou dysfázií v MŠ 1 

Problém zvaný ADHD 1 

Asistent pedagoga u dítěte s ADHD 1 

Kariérní systém učitelů 1 

Individualizované předškolní vzdělávání 1 

Aktuální změny právních předpisů 1 

Řemesla a povolání s hudbou a pohybem 1 

Emoční inteligence 1 

Pedagogické dovednosti učitelky MŠ 1 

Setkání s pohádkou 1 

 

 

Část V. 

 

Údaje o výsledcích inspekce a kontrol 

 

Ve školním roce 2014 -  2015 nebyla na škole provedena žádná 

kontrola ani inspekce. 

 

 

 

 



Část VI. 

 

Změny ve vedení školy – 0 

 

 

Část VII. 

 

Zpráva o hospodaření za rok 2014 

 

 

Příjmy neinvestiční 

 

Příjmy celkem                                         2 948 704,94 

 

Dotace                                                     2 016 141,00 

Příspěvek na provoz                                   650 000,00         

Příspěvky od rodičů                                   210 888,00 

Zúčtování fondů                                           29 923,00 

Úroky                                                                  13,11 

Ostatní                                                          41 739,83 

 

 

Výdaje neinvestiční 

 

Výdaje celkem                                       2 923 041,51 

 

Náklady na platy                                    1 602 715,00 

OON                                                           20 580,00 

SP a ZP                                                     544 929,00 

FKSP                                                          16 068,94 

Náhrady (nemoc)                                          4 179,00 

Kooperativa-zákon.poj.zam.                        6 594,00 

Ostatní neinv.výdaje                                727 975,57 

 

 

Hospodářský výsledek                             25 663,43 

 

 

 

V roce 2014 byla provedena oprava vstupu na půdu a její vyklizení, 

byly prováděny drobné opravy a údržba – výmalba třídy oprava 



sociálního zařízení apod. Škola získala sponzorský dar ve výši          

10 000,- Kč na hračky pro děti.  

V rámci posílení bezpečnosti dětí byly pořízeny videotelefony při 

vstupu do budovy. 

Objem finančních prostředků od zřizovatele i MŠMT  byl dostačující. 

 

 

Projednáno na pedagogické radě 29. 9. 2015 

 

 

 

 

                                                                         ……………………………… 

                                                                          Mgr.  Jitka Kocábová          

                                                                                ředitelka MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Část VIII. 

 

Fotodokumentace z akcí 

 

ZOO Hodonín 

 
Hrátky s přírodninami 

 
 

http://hrbitovni.rajce.idnes.cz/ZOO_Hodonin_-_zari_2014/
http://hrbitovni.rajce.idnes.cz/Hratky_s_prirodninami,_zari_2014/


 
Olympiáda mateřských škol 

 

 
Muzeum Valtice 

 

 

 

http://hrbitovni.rajce.idnes.cz/Olympiada_MS_-_rijen_2014/
http://hrbitovni.rajce.idnes.cz/Muzeum_Valtice_-_rijen_2014/


 
Projektový den v Základní škole J. Noháče 

 

 
Planetárium Brno 

 

 

 

http://hrbitovni.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_v_ZS_-_listopad_2014/
http://hrbitovni.rajce.idnes.cz/Planetarium_Brno_-_leden_2015/


 
Návštěva zahradnictví 

 
U Hanáků na farmě 

 

 

 

http://hrbitovni.rajce.idnes.cz/Navsteva_zahradnictvi_-_brezen_2015/
http://hrbitovni.rajce.idnes.cz/U_Hanaku_na_farme_-_duben_2015/


 
Čokoládová tretra 

 

 
Wiky Land 

 

 

 

http://hrbitovni.rajce.idnes.cz/Cokoladova_tretra_-_duben_2015/
http://hrbitovni.rajce.idnes.cz/Wiky_land_-_kveten_2015/


 
Karneval 

http://hrbitovni.rajce.idnes.cz/Karneval_-_cerven_2015/

