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Část  I. 
 

Základní charakteristika mateřské školy 
 
 
a/ Název školy: Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8, příspěvková 
organizace 
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.  
V roce 2006 byla budova celkově zrekonstruována a dostavěna jedna 
prostorná třída. Budova je téměř bezbariérová, jsou zde dostatečně 
velké prostory, které jsou esteticky, účelně a bezpečně vybaveny 
hračkami, pomůckami i nábytkem. 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 environmentálního vzdělávání 
dětí byla vybudována malá ekologická zahrádka. 

Mateřská škola je umístěna v klidné ulici mezi rodinnými domy ve 
Staré Břeclavi. Městská část – Stará Břeclav -  se nachází v severní 
části  Břeclavi, na levém břehu Dyje. Přestože je součástí města, má 
dosud svéráznou identitu a vesnický charakter (nízké domy, živý 



folklór). V blízkosti mateřské školy se nachází základní škola, dvě 
dětská  hřiště, kulturní dům a hasičská zbrojnice. 

 
Školní rok 
2016/2017 
 

Počet tříd Počet dětí  
 

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   



q Grafomotorický  „Veselá pastelka“ - příprava na školu 
q Folklorní kroužek 
q Bruslení  
q Plavání 
q Logopedie 

 
Akce školy  

q divadelní představení v mateřské škole (nejméně 1x měsíčně) 
q účast na miniolympiádě mateřských škol 
q výlety – ZOO Hodonín,  vánoční zvyky a tradice ve Valticích, 

Planetárium Brno, Wikyland – Den dětí, Kněždub – selský dvůr, 
Zahradnictví Malinkovič 

q návštěva Policie ČR – přednáška o bezpečnosti 
q návštěva ZŠ J. Noháče  

 
Akce s rodiči 

q hrátky s přírodninami + opékání špekáčků 
q zimní zpívání na školním dvoře    
q dílnička – maminkám k svátku 
q karneval 
q rozloučení s předškoláky + opékání špekáčků 

 
Prezentace školy na veřejnosti, vystoupení folklorního kroužku 

q Synagoga – otevření adventní výstavy  
q KD Stará Břeclav – živý Betlém 
q Vystoupení na pěší zóně – vánoční trhy 
q Folklorní přehlídka mateřských škol 

 
 
b/  Věkové složení dětí 
 
 
 Počet dětí 
do 3 let (nar. 1.9.2013 a později) 3 
3letí (nar. 1.9.2012  - 31.8.2013) 24 
4letí (nar. 1.9.2011 - 31.8.2012)  9 
5letí (nar. 1.9.2010 – 31.8.2011)  11 
Starší  (nar. 1.9.2009 – 31.8.2010) 3 
 
 
c/ Odklad povinné školní docházky 



 
 
 Počet dětí 
Odklad povinné školní 
docházky 

2 

Dodatečné odložení povinné 
školní docházky 

0 

Celkem 2 
 
 
 
d/ Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
  
 
Počet 
dětí 

Druh znevýhodnění 

1 Porucha chování 
 
 
e/ Školy v přírodě 
 
 
Počet dětí 
celkem 

Počet dnů na jedno 
dítě 

0  
 
 
 

 
Část III. 

 
Výkon státní správy 

 
 

Rozhodnutí  Počet 
Počet přijatých žádostí 39 
Přijetí dítěte do MŠ na šk. rok 2017 – 2018 12 
Nepřijaté děti na šk. rok 2017- 2018 27 
Ukončení docházky dítěte (odchod do ZŠ) 12 
Ukončení docházky dítěte (ne do ZŠ) 0 



Odvolání 0 
 

Část IV. 
Údaje o pracovnících škol 

 
 

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2016/2017 
 
     
Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet  učitelů Asistent 

pedagoga 
Školní 

asistent - 
Šablony 

Střední pedagogická škola 1 1 1 
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 2016/2017 
 
 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 0,25 100% 

Školní asistent 1 0,5 100% 
Celkem 5 4,6 100% 
 
 
 
 
3. Věkové složení všech přepočtených pedagogů 



 
 do 35 let 35-50 let nad 50 let Důchodci Celkem 
Počet 0 2 3  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 
Mluvíme, mluvíme a nějak to nefunguje 1 

Podpora přirozeného rozvoje řečí u dětí 1 

Den ve třídě Začít spolu 2 

Diagnostika školní připravenosti  2 

Práce se třídou s dětmi se SVP 1 

Školení k pravidlům PO 1 

Právní poradna JUDr. Poláková 1 

Inkluze z různých úhlů pohledu 1 

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Část V. 



 
Údaje o výsledcích inspekce a kontrol 

 
Ve školním roce 2016 -  2017  (1. 11. 2016), proběhla kontrola plnění 
povinností v nemocenském pojištění ze strany OSSZ. Nebyly shledány 
nedostatky.  
16. 12. 2016 – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění. Kontrolu provedla VZP. Nebyly zjištěny žádné nedoplatky. 
22. 5. 2017 – prověrka účetní závěrky. Nebyly zjištěny skutečnosti 
svědčící o tom, že přiložení závěrka není sestavena v souladu 
s českými účetními předpisy. 
 
 
 

 
Část VI. 

 
Změny ve vedení školy – 0 

 
 

Část VII. 
 

Zpráva o hospodaření za rok 2016 
 
 

Příjmy neinvestiční 
 

Příjmy celkem                                         3 056 783,70 
 

Dotace                                                     2 080 000,00 
Dotace účelová                                            47 939,70     
Příspěvek na provoz                                  700 000,00         
Příspěvky od rodičů                                   201 228,00 
Zúčtování fondů                                            8 502,00 
Ostatní                                                          19 114,00 

 
 
 
 
 

Výdaje neinvestiční 



 
Výdaje celkem                                       2 948 507,42 

 
Náklady na platy                                    1 594 162,00 
OON                                                           45 915,00 
SP a ZP                                                     547 448,00 
FKSP                                                          55 744,58 
Náhrady (nemoc)                                         4 543,00 
Kooperativa-zákon.poj.zam.                        6 743,00 
Ostatní neinv.výdaje                                693 951,84 

 
 

Hospodářský výsledek                           108 276,28 
 
 

V roce 2016 byl objem finančních prostředků od zřizovatele i MŠMT 
dostačující. V tomto roce bylo vyměněno PVC v jedné třídě, zakoupen 

majetek v hodnotě 100.000,- Kč -  manipulační panely, hudební 
nástroje, robotické myši, pryžové chodníčky pod průlezky, dřevěné 

pařeniště, fotoaparát, koberec a učební pomůcky. 
Mimo běžné opravy byla provedena výmalba chodeb a jedné třídy. 

Vynaložené prostředky na revize – 10.000,- Kč. 
 
Objem finančních prostředků od zřizovatele i KÚ  byl dostačující. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Část VIII. 



 
Foto z úspěšných akcí 

 

 





 

Projednáno dne 20. 9. 2017 

                                                                         ……………………………… 
                                                                          Mgr.  Jitka Kocábová          
                                                                                ředitelka MŠ 



 
 
 
 
 

 


