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Charakteristika  školy, výchovně vzdělávací koncepce

Mateřská škola Svéradice,okres Klatovy,příspěvková organizace je jednotřídní 
mateřská škola s celodenním provozem.
Mateřská škola byla založena v květnu 1952 a od 1.1. 2003 je samostatným právním 
subjektem, jehož součástí je také školní jídelna.
Zřizovatelem je obec Svéradice, statutárním zástupcem je ředitelka školy.
Plánovaná kapacita školy je 25 dětí. Plánovaná kapacita školní jídelny je 35 dětí.

Ve školním roce 2020/2021 jsme pracovali podle Školního vzdělávacího programu,,
ŽIVOT S KORÁLKEM, který jsme zpracovali na základě Rámcového vzdělávacího 
programu. Náš vzdělávací program směřuje k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte.
Jsme vesnická škola a proto v dětech pěstujeme vesnické zvyky, tradice a pozitivní 
soužití mezi občany. Rozvíjíme soužití s živou,zdravou přírodou. Je zde velice pěkné 
a podnětné venkovní prostředí. Školní zahrada lze využít k různým pohybovým 
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aktivitám , ale i ke zkoumání a pozorování. Během letních prázdnin  se školní 
zahrada  obohatila o herní dětské prvky. Našim cílem je,aby každý jedinec před 
vstupem do školy byl sám sebou, schopný zvládat a čelit nárokům, které ho  v dalším 
životě nevyhnutelně čekají. Kreativní činnost jsme v dětech probouzeli kresbou do 
písku, sestavováním obrázků z přírodnin. V dětech jsme podporovali fyzickou 
zdatnost a snažíme se v nich vytvářet si pud k ochraně přírody. Během školního roku 
se aktivně podílíme při rozvíjení kulturních, sociálních návyků. Podnikáme cesty za 
divadlem, pohádkou, věnujeme se kreativnímu tvoření s hlínou, přírodním 
materiálem, nebo papírem. V dětech podtrháváme souznění s přírodou a to 
vycházkami do okolní rozmanité krajiny.

Motto:  Zkusme naše děti učit jak mají myslet, místo toho, co si mají myslet.

ŠVP: ŽIVOT S KORÁLKEM

Rámcové cíle v souladu s RVP PV:
         -  rozvíjení dítěte, jeho učení, poznání
         -  osvojení základních  morálních hodnot
         -  získání osobní samostatnosti

Vzdělávací blok:
– VÍTÁME VAS VE ŠKOLCE
– MAGICKÝ SVĚT SMYSLŮ
– CO ZE MĚ DĚLÁ ČLOVĚKA
– VŮNĚ VÁNOC
– MATKA ZEMĚ
– SMÍCH ZA ZÁBAVA
– PŘIPRAVTE SI DEŠTNÍKY
– SVĚT ZVÍŘAT
– DOPRAVA
– HOLA, HOLA, LÉTO VOLÁ

             
Pedagogičtí pracovníci naší školy:

Ve škole působí 2 pedagogické pracovnice, z toho 2 aktivně.  Další nepedagogičtí 
pracovníci jsou 1 uklízečka, 1 kuchařka, VŠJ a topič(údržbář)

                            
Průměrný věk zaměstnanců je 48.

Personální obsazení školy

Od 1.9. 2020 - 31.8. 2021



Naďa Klasová                           ředitelka                                   prac. úvazek –  1.000
Marie Šrámková                       kuchařka                                   prac. úvazek -   0,775   

Barbora Bělinová                      uklízečka                                   prac. úvazek – 0,400
                                                                                     
Václav Hrabec                          topič                                         prac. úvazek –   0,150
Aneta Kvardová                        VŠJ                                          prac. úvazek –   0,200
Aneta Kvardová                        učitelka                                    prac. úvazek –   1.000
 

ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ

K 30.9. 2020 pro školní rok 2020/2021 bylo zapsáno 13 dětí.9 chlapců a 4 dívky.

Po prázdninách do základní školy Horažďovice a Blatná odchází  2 děti.

Pro školní rok 2021/2022 bylo vydána 3 kladná rozhodnutí.

Kontrolní činnost:
– herní prvky a sportovní zařízení p.Houžvičková
– hasičské přístroje
– BOZP a PO
– kontrola plynové kotelny

Výsledky vzdělávací činnosti:

Při vzdělávání jsme využívali odborné literatury RAABE – Rozpovídej se, Vývoj 
dětské kresby, Výtvarné techniky a náměty, Školní zralost,Šimonovy pracovní listy, 
pracovní sešit Kuliferda, odborný časopis Informatorium, internetový portál pro 
předškolní výchovu – Předškoláci. Třídní vzdělávací program byl v souladu se 
školním vzdělávacím programem a rámcovým programem. Vzdělávání jsme 
postupně vyhodnocovali, nedostatky odstraňovali. Ve školním roce jsme se snažili 
dostatečně spolupracovat s rodiči. Účast na různých akcí (besídky, výlety, tvořivé 
dílny, dobrá komunikace, úklid zahrady).Z důvodu koronavirové krize a nařízení 
vlády či ministerstva zdravotnictví byly akce buď úplně zrušené, nebo se konaly dle 
platných opatření.



Mimoškolní aktivity:

Angličtina hrou (pouze září, říjen)
Výlet do přírodovědné stanice Horažďovice
Logopedie 
Besídky z důvodu epidemiologických opatření z rozhodnutí vlády se nesměly 
uskutečnit.
Rozloučení s předškoláky – Divadlo Z bedny Karlovy Vary
Svátek dětí – turistická vycházka s opékáním špekáčků

Z důvodu koronavirové epidemie z nařízení vlády mateřská škola od 1.3.2021 – 10.4.
2021 uzavřena. Provoz znovu zahájen 11.4.2021.Ve školce platila přísná omezení dle 
doporučení ministerstva školství a zdravotnictví. Zvýšená hygiena, dezinfekce, 
nošení roušek, dodržování rozestupů a neshlukování lidí. Z tohoto důvodu různé akce
musely býti zrušeny. Pro předškolní děti povinné docházkou probíhala distanční 
výuka. Po otevření probíhalo testování dětí i zaměstnanců. K 30.6. 2021 všichni 
zaměstnanci plně očkováni proti SARS -CoV – 2.

Závěry pro další činnost: 
Spolupráce s Mš a Zš Chanovice,spolupráce s Dyscentrem Strakonice – logopedie a 
školní zralost, spolupráce s PPP Klatovy, MAP Horažďovice
Pedagogičtí zaměstnanci využívají vzdělávání na KCVJŠ Plzeň a NIDV Plzeň.
Budeme věnovat zvýšenou pozornost jazykové výchově v celém jejím rozsahu. Klást 
větší důraz na individuální přístup u citlivěji založených dětí, nezatěžovat psychiku 
dětí zbytečnou organizací. Věnovat se informativní gramotnosti. DVPP bude 
směřovat a ped. pracovníkům bude doporučeno vzdělávání týkající se zvyšování 
osobního výkonu v práci, pohled na jiný způsob plánování řízených a spontánních 
činností dětí, poskytování zpětné vazby, inkluzivního vzdělání,vzdělávání dětí 
dvouletých,nadaných a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. I nadále budeme 
spolupracovat s organizací ORP Horažďovice MAS. 

Základní údaje o hospodaření:

Rozpočty Mateřské školy byly řádně dodrženy.
Během školního roku byla dětem zakoupena skříň na pomůcky.
Kancelář byla vybavena novým nábytkem, počítačovým stolem, kancelářskou židlí, 
zrovna tak byl v hlavní třídě vyměněn počítačový stůl s židlí za nový.
Herní  zastaralý prvek byl odstraněn ze školní zahrady.

Ve Svéradicích     dne  30.6. 2021                      Klasová Naďa – ředitelka MŠ




