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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 

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 školy navazuje školní zahrada, která je z větší části 

pokryta bezpečnostní pryží. Je zde vybudováno i hřiště s umělou 

trávou na míčové hry. Pod zastřešenou pergolou je zhotoven nový 

kamínkový povrch. Pergola je využívána i v případě nepříznivého 

počasí. Zahrada je vybavena novým plastovým nábytkem, domečkem, 

skluzavkou, balanční lávkou, pružinovými houpadly. Kryté pískoviště 

odpovídá bezpečnostním i hygienickým normám. Na pobyt venku 
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škola využívá i nově vybudované hřiště v parku. Na obou dětských 

hřištích je dostatek různého tělovýchovného nářadí, které umožňuje 

rozmanité pohybové a další aktivity. V letních měsících je využívána 

venkovní sprcha. 

 

 
Školní rok 

2013/2014 

 

Počet 

tříd 

Počet dětí 

(včetně dětí  

na 5dní/měs. 

přijatých 

rozhodnu- 

tím) 

Počet 

dětí na 

jednu 

třídu 

Počet 

dětí na 

učitele 

Počet 

dětí dle 

zák. 

271/2001 

Sb.na 

5dní/měs. 

tř. standardní 2 54 27 13,5 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 

 výlety – ZOO Hodonín,  výlov Nesytu, hvězdárna Veselí na 

Moravě, Wikyland – Den dětí 

 návštěva solné jeskyně 

 návštěva ZŠ J. Noháče 

 

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. 1.9.2009 a později) 3 

3letí (nar. 1.9.2008  - 31.8.2009) 12 

4letí (nar. 1.9.2007 - 31.8.2008)  11 

5letí (nar. 1.9.2006 – 31.8.2007)  24 

Starší  (nar. 1.9.2005 a dříve) 4 

 

 

 

c/ Odklad povinné školní docházky 



 

 

 Počet dětí 

Odklad povinné školní 

docházky 

1 

Dodatečné odložení povinné 

školní docházky 

0 

Celkem 1 

 

 

 

d/ Péče o integrované děti 

  

 

Počet 

dětí 

Druh postižení 

0  

 

 

e/ Školy v přírodě 

 

 

Počet dětí 

celkem 

Počet dnů na jedno 

dítě 

0  

 

 

 

Část III. 

 

Výkon státní správy 

 

 

Rozhodnutí  Počet 

Přijetí dítěte do MŠ na šk. rok 2014-2015 10 

Nepřijaté děti na šk. rok 2014-2015 24 

Ukončení docházky dítěte (odchod do ZŠ) 14 

Ukončení docházky dítěte (ne do ZŠ) 1 

Odvolání 0 

 



Část IV. 

Údaje o pracovnících škol 

 

 

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2013/2014 

 

     

Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet  učitelů 

Střední pedagogická škola 2 

VŠ-předškolní výchova  

VŠ-speciální pedagogika 1  

Jiné/jaké/VŠ – školský 

management, sociální pedagogika 

1 

 

 

 

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2013/2014 

 

 Počet 

fyzických 

osob 

Přepočtený 

počet na plně 

zam. (úvazky) 

 % z celkového 

počtu 

(z přepočtených 

učitelů) 

Kvalifikovaní 

učitelé 

4 4 100% 

Nekvalifikovaní 

učitelé 

0 0  

Celkem 4 4 100% 

 

 

 

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů  

 

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

Počet 0 2 2  4 

 

 

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 

Pedagogické dovednosti učitelky MŠ 1 

Cestování po kontinentech 2 

Podzimní zpívání 2 

Jak stanovovat hranice dětem a rodičům 1 

Pohybové hry s hudbou 2 

Celostátní setkání ředitelek MŠ 1 

Novinky v oblastech mzdové agendy 1 

Rozvoj potenciálu dítěte 1 

 

 

Část V. 

 

Údaje o výsledcích inspekce a kontrol 

 

V listopadu 2013 byla na škole provedena kontrola ze strany 

zřizovatele. Nebyly shledány žádné nedostatky. 

V lednu 2014 byla provedena kontrola VZP – nebyly shledány žádné 

nedostatky. 

V dubnu 2014 byla provedena inspekce zaměřená na hodnocení 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Bylo konstatováno, že 

nedošlo k porušení zákonů. Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání 

byly velmi kladně inspekcí hodnoceny. 

 

 

Část VI. 

 

Změny ve vedení školy – 0 

 

 



Část VII. 

 

Zpráva o hospodaření za rok 2013 

 

 

 

Příjmy celkem                                         2 888 653,38 

 

Dotace                                                     2 595 000,00 

Dotace Projekt                                             31 000,00 

Příspěvky od rodičů                                   182 660,00 

Zúčtování fondů                                           50 088,00 

Úroky                                                                  47,36 

Ostatní                                                         29 858,02 

Výdaje neinvestiční 

 

Výdaje celkem                                       2 865 586,46 

 

Náklady na platy                                    1 546 429,00 

OON                                                             11 700,00 

SP a ZP                                                      524 959,00 

FKSP                                                            15 495,77 

Náhrady (nemoc)                                           3 148,00 

Kooperativa-zákon. poj. zam.                        6 581,00 

Ostatní neinv. výdaje                                 757 273,69 

 

 

Hospodářský výsledek                                 23 066,92 

 

 

V roce 2013 se dokončila realizace pergoly na školní zahradě, byly 

prováděny drobné opravy a údržba. Škola získala finanční dotaci na 

projekt zaměřený na environmentální vzdělávání dětí. Třídy byly 

dovybaveny nábytkem, pomůckami, hračkami a ITC technikou – 

BagicBoxem. 

Objem finančních prostředků od zřizovatele i KÚ  byl dostačující. 

 

 

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

                                                                                Mgr.  Jitka Kocábová          

                                                                                   ředitelka MŠ 



 

 

 


