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Inspekčníčinnost by|a zahájena předložením por,ěření k inspekčníčinnosti.

Předmět inspekčníčinnosti
Zjíšťovánía hodnocení podmínek, pruběhu a rnýsledků vzdéIávénipodle § 174 odst. 2
písm. b) podle zékona č. 56112004 Sb., o předškolnim, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdéláváni (školský zákon), zjtšťováni a hodnocení naplnění školního
vzdělávacího programu podle § I]4 odst. 2 písm. c) školskéhozékona.

charakteristika
Mateřská škola (dále UŠ;siOti ve zrekonstruované budově, která je obklopená školní
zaltraďou. Ke dni inspekčníěinnosti MŠposkytovala vzdéIávénívedvou třídách 38 dětem.

^/

V Povinného předškolního vzdělávání se zúčastňuje15 dětí, ztoho dvě děti mají povolený
odklad povinné školnídochazky. V MŠjsou tři děti se speciálními vzdélávacímipotřebami,
děti cizinců ani děti mladšítří let v době inspekce v mateřské škole nejsou. Předškolní
vzdélávání probíhá podle Školníhovzdělávaciho programu pro předškolní vzděIávání
s

motivačnímnázvem,,S pohádkou

a

písničkouzapoznáním světa" 1dále,,ŠVP PV").

ínek vzděláv ání
Předškolní vzdě|ávání je organizováno podle ŠVPPV, kteý je podrobně zpracovaný
v souladu s příslušným Rámcovým vzdělár-acím proglamem pro předškolní vzdělávání
Hod nocení pod

m

tvoří kvalitní základ pro bezproblémor.ý chod organtzace. Je přehledným a srozumitelnPn
podkladem pro tvorbu promyšlených třídních r zdělár acích programů. SoučástíŠVtrVlsou
dlouhodobé cíle a priority v oblasti působení na dítě zaměřené především na sociální
a osobnostnirozvoj.Zaměíeni školy v duchu osobnostně orientovaného působenís využitím
metod a technik dramatické výchor1, přispír á k individualizovanému rozvoji každého
jednotlivého dítěte.
Předškolní vzdělávání probíhá v dostatečně prostorných třídách. jedna znichje stavebně
upravená pro menšípočet dětí. Průběžněje modernizol,áno rr bar-ení. hračky a spotřební
materiál. Náby,tek je variabilní vzhledem k výšce dětí. Mateřská škola má vhodné podmínky
pro hygienu a stravování dětí. Yzděláváni podporuje nejen bohatá a kvalitní nabídka
pomůcek, ale také moderního tělovýchovného nářadí a náčiní.To je bohatě využíváno
během ranních her a i nadále v průběhu dne. Školnizahrada. která je po částečné
rekonstrukci, poskyuje vhodné příležitosti pro hry a pohybové aktivity.
Organizace předškolního vzdělávání nastavená režimem dne respektuje psychoh1,-gienické
požadavky stanovené ŠVPPV, mateřská škola zajišt'uje dostatečný prostor a čas pro hry.
učení.pohyb a odpočinek dětí.
Spolupráce s vnějšími partnery v obci doplňuje a obohacuje činnost školy. Komunikace se
základními školami v okolí funguje fotmou vzájemných ústních konzultací, společnéakce
vzhledem k poloze školy nejsou příliščasté.Intenzivní spolupráce a podpora ze stran},
zíizoyaíelepřispívá ke zkvalitnění podnrínek vzdělávání. Ředitelka školy jejich stav
vyhodnocuje. V součinnosti se zřizovatelem usiluje o udrženídobrého technického stalu.
Rekonstrukce a modemizace za|tady novými hemími prvky přispěla kjejímu většímu
vl,užívánípro činnosti dětí venku. Školaudržuje sounáležitost s obcí tím. že se aktivně podílí
na různých společenských akcích. IUŠklade také důraz na aktivní spolupráci se zákonnými
zástupci dětí, kteří jsou vhodně zapojováni školních i mimoškolníchaktivit. U rodičůdětí
dovážených obecním automobilem z okolrrích obcí je denní komunikace z tohoto důvodu
a

omezena.

Ředitelka školy se podílína podpoře pozitivního klimatu ve škole. Metodicky vede

a motivuje učitelky, podporuje kolegialitu a sjednocuje jejich pedagogický styl. Pedagogové
aktivně přispívají k rozvoji školy, Učitelky se společně s dětmi podílína estetické úpravě
budovy i jejiho okolí výzdobou dětskými pracemi. což pozitivně ovlivňuje l,,ýchovně
vzdělávaci proces. Pral,idelně je svoláváno jednání pedagogické rady, která se zabyvá
zásadními pedagogickými dokumenty a závěry pro zkvalitňování vzděláváni. Hospitační
činnostje plánována a prováděna i se stanovením závěrů a doporučení do dalšípráce.
Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy a tři učitelky, všechny splňují předpoklad odbomé
ki,alifikace. Plán dalšíhovzdělávánije nastaven tak, aby reí'lektoval nejen potřeby školy, ale
také zájem učitelek vzhledem k jejich profesním potřebám. Učitelky i ředitelka se pravidelně
zúčastňujíodborných seminářů. Poznatky z nich jsou sdíleny mezi pedagogy navzájem,

je vyžívtáno vzdělávéni formou samosfudia odborné literatury. Informace z
rczmaritych vzdéIávacích akcí pedagogové přenášejí do praxe při úěelnémvyužíváni
nových a ruznorodých metod a forem práce, které přispívajík souladu ve společném
případně

výchovně

v

zdéláv acím působení.

Činnost školy je financována z příspěvku určenéhona příménáklady na vzdélávént
a z prostředků rozvojových programů MŠMT.Na provozu školy se podílítaké zřizovatel
příspěvkem na úhradu provozních výdajů. Škohhospodaří i s vlastními příjmy a peněžními
fondy orgarizace. Zapojuje se i do projektových aktivit spolufinancovaných
prostřednictvím ewopských fondů, jejichž prostředky využívána podporu kvality
poskytovaného vzdělávání nebo materiálního vybavení. Finančnía personáiní z&oje
umožňovaly škole naplňovat cíle stanovené v ŠVPPV. V rrámci hmotného zabezpečení je
poskytováno školnístravování ve vlastní školníjídelně.

Hodnocení průběhu vzděIávání
Průběh vzdé!áviní byl ovlivněn specifikou časovéhoobdobí adaptace dětí na prostředí MŠ.
Uěitelky svoji pedagogickou ěinnost promýšlely a připravovaly vzdělávání v souladu
s SVP PV.V návaznosti na něj zptacovávaly třídní vzdélávací programy. Profilace školy na
osobnostní a sociální rczvoj a zařazování prvků dramatické výchovy se pozitirmě promítala
do pruběhu vzdéIáváttt Pro ranní spontánní }ry byl vytvořen dostateěný časový prostor.

Aktivity dětí zobou tříd se během společných ranních činnostíčástečněprolínaly
a

doplňovaly. Děti byly při nich vhodně motivovány k pohybovým aktivitám přiměřen;fm

jejich schopnostem a také ke hrám, při kterých se rozvíjely kooperativní dovednosti,

přirozené poznávací schopnosti azájem o uěení. K jejich spokojenosti přispívalo využíváni
známých říkadel s pohybem, kíerá je motivovala k dalšímspolečným činnostem. Děti měly
dostatek prostoru pro vlastní iniciativu.

V heterogenní třídě bylo vzděláviání diferencováno, naroky na děti byly odstupňovány. Práce
s pohádkou a maňáskem děti zaqala. Jejich aktivita a zájem byly účinněsměrovány
k naplnění daných cílů,Využitíprincipů prožitkového učení,citového prožívéní,
emocí,
vlastních podnětu a také vhodných pomůcek vedlo k intenzivnímu zapojení dětí do aktivit.
Získávártt nových informací probíhalo přirozeně. Uěitelky dětem poskYovaly dostatečný
prostor pro komunikaci. Nabídka přírodních materiálů podporovala tvořivost dětí.
Pedagogický styl uěitelek a jejich vstřícný přístup podněcoval objevnost a radost dětí
zpoznávátú.

Yzděláván předškolních dětí při činnostechŤizených pedagogem probíhalo se zaměřením
na poznávéni přírody a postupovaní dle instrukcí a pokynů při řešení problému. Zvolené

organizaění formy, metody a náročnost odpovídaly mentálním schopnostem dětí. Alíivity
a podpoře sebevědomí dětí. Učitelka
vytvářela ve třídě přátelské klima, které napomáhalo k rozvoji schopností poznávat, učit se
aziskávatvíce informací o danern tánatu. Účelně bylo vyžíviánosituaění učení,ve kterém
šlo o prožitek dětí, rozvoj samostatnosti a pozornosti při pohybu v prostoru třídy. Prostor pro
sebehodnoceni avzájemné hodnocení byl vytvořen, ale u některych dětí bylo sebevyjádření
jednoduché.

byly založenéna spolupráci ve skupině, sebekontrole

Dle zér;namův třídních knihách byly v obou třídách pravidelně zaŤazovány zdravotně
pohybové aktivity. Přechody mezi jednotliv}?rni činnostmi byly organizoviny plynule za
využivaníspolečných rituálů. Doba pobytu venku byla plně respektována a program byl

přizpůsoben aktuálnímu počasí.V době pobytu venku si děti vytvrářely povědomí o širším
přírodním prostředí v okolí mateřské školy.
Průběh vzdělávéni v obou řídách byl dobře otgatizaěně zlláďnutý. Yzďélávací cíle byly
provánané a vhodně stanovené vzhledem k obsahu ze všech vzdélávacích oblastí. Na děti
byly kladené přiměřené a srozumitelné požadavky, které vychazely z jejich dosavadních
znalostí a zkušeností, což podněcovalo jejich pozornost a aktivitu.

Hodnocení lýsledků vzdělávání
Pravidelným zařazovénim zdravotně preventivních pohyboých aktivit a se u dětí účinně
rozvijelypohybové schopnosti a dovednosti. Grafomotorická cvičení,prováděná na velkých
formátech, podporovala správný úchop kreslícíhomateriálu, posilovala účelnépohyby a
koordinaci oka a ruky a umožnovala dětem spontanní grafický projev. Při výtvarných
činnostech se posfupně rozujela jemná motorika ruky. Děti posledního ročníku
předškolního vzdéláváni vy,tlžívalypracovních listu a didaktických her k podpoře logického
myšleníapoznávacích schopností. Reagovaly na pokyny učitelek a respektovaly nastavená
pravidla. Při rituálech a dramatických činnostech učitelky kvalitně pracovaly s hlasem a
vytlžívalymoment překvapení, který děti motivoval do dalšíčinnosti. Staršíděti měly
přiměřeně svému věku qtvořenu schopnost vést dialog navzájem i s dospělým. Zvládaly
vyjadřovat své emoce a jednoduše popisovat svoje osobní pokroky. Práce s předměty a
pomŮckami, které děti obklopovaly, obohacovala pozitirmím způsobem jejich citové
ptoživáni. V pruběhu celého dne se prolínaly aktivity, které vycháaely zpotřeb i vlastní
iniciativy dětí, s aktivitami naplánovanými. V prostorách školy jsou prezentovány výtvarné
práce, ve kterých děti dokázaly velmi dobře graficky ztvárřtovat své představy. Projevy
dětské fantazle jako ukázky tvurčíhooriginálního myšlenídětí byly patmé na prezentaci
těchto ptaci. Prostředkem k naplňování záměŇ daných v ŠVPPV byla účelněvyužitá
pohádka a příběh s dětským hrdinou nebo písničkas dějol}m obsahem. Zalryužitíkvalitní
dostupné dětské literatury se rozvíjela paměť, představivost, myšlení a řeč. Tím byl u dětí
podpořen vňah ke čtenía schopnost porozumět myšlenkám v textu a umět vzájemně sdílet
své zažitky. lnformace o qýsledcíchvzdělávárujednotlivých dětí jsou získávany pruběžně,
uplatňovaný systém je funkění a doplňují ho portfolia s dětskými kresbami dokládající jejich
a posrrn během dochazky. Systém vyhodnocování, zda vzdělávací výsledky
"Ivoj
odpovídajíoěekávaným qistupům RVP PV, prováděly uěitelky přiměřeně vzhledem ke
kíátkédobě pobyu dětí v mateřské škole od počátku školníhoroku.

Závěry
Vývoj školy

-

Od poslední inspekčníčinnosti došlo k účelnémodernizaci budovy
a zlepšení celkového materiálního

vybavení školy.

i školnízahrady

Proběhla obměna pedagogického sboru, který je v současnédobě ustálený.

Silné stránky

4

Ředitelka školy vyváří dobré prosociální vzíahl,mezi všemi pracovníky mateřské školy
což je podpořeno stabilizovaným pedagogickým sborem a má pozitivní dopad na
vzdělávání.

Aktivní přístup ředitelky k vlastnímu profesnímu rozvoji, podněcování profesního

rozvoj pedagogů ajejich dalšíhovzdělát,ání.

V souladu

se zíizovatelem jsou aktivně zkvalitňovány materiální podmínky školy.

Pravidelná účastna seminářích a aktivní samostudium, sledování nových trendů ve
vzděláváni a smysluplné využívánízískaných poznatků.

Učelnévyužívánírozmanitých metod
předpokladům dětí,

a

forem práce odpovídajícívývojovým

Slabé stránky a/nebo příIežitosti ke zlepšení

-

S rodiči dětí dovrážených obecním automobilem je přimádenní komunikace omezená.

Doporučenípro zlepšení činnosti školy

-

Zanéřit se na posíleníkomunikace se zákonnými zástupci dětí.

Stanovení lhůty
Česká školníinspekce v souladu s § 175 odst. 1 školskéhozákonaukládá ředitelce škoty
ve lhůtě do 15 dnů přijmout adekvátní opatření k prevenci nedostatků zjištěných při
inspekční činnosti a ve stejné lhůtě písemně informovat Českou školníinspekcio jaká
byla přijata opatření.

Zprávu zašlete na adresu Česká školníinspekce, Plzeňslcý inspektoráto Koperníkova
26, 301 00 Plzeň, případně prostřednictvím datové schránky (g7zais9), nebo na
e.podatelnu csi.p@csicr.cz s připojením elektronického podpisu.

Seznam dokladů, o které se inspekčnízjištěníopírají

1.
2,

ZŤizovací listina vydaná Obcí Úněšov. čj. 451 ke dni 1. 1.2003, včetně dodatků

Rozhodnutí ve věci návrhu nazápis změny v údajíchvedených v rejstříku škol č. j,
Štr,tsl:ozsll5 ze dne 9.3.20t5 s účinnostíod 1 .9. z0l5

3.
4.
5.

Yýkaz o mateřské škole S 1-0l k 30.9.2017

6.

Osvědčení o absolr,ování Studia pro ředitele škol a školských zaŤizeni ze dne 28.dubna
2011

.

Školnír zdělár,ací program pro předškolní l,zdělár ání r,l,daný ředitelkou školy

7

8.
g.

Yýkaz o ředitelství R 13-01 k 30. 9. 2017
Jmenování do funkce řediteik1, škoh ze dne 5, 6,2013^ čj.310l20l3 s účinností
od 1. 8. 2013 na období 6 let

s platností pro

školníroky 201 7,2020, platný od

r.9

.

201]

Školnířád mateřské školy čj.22l17.platný ve školnímroce 201812019, účinnýod 1. 9.
2017

Organizačnířád mateřské školy čj MŠ47113 aktualizovaný na provozní poradě
1.

8.20l8

10.

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

11.

Školni matrika (Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnínru vzdělár.,ání
Evidenčnílisty. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Rozhodnutí
o odkladu povinné školnídocházky. Záznamy individuálního rozvoje dětí. Plán1
pedagogické podpory)

12.

Doklady o získané odborné kvalifikaci pedagogických pracovníků

13.

Rozpis přímé a nepřímé pedagogické činnosti

14.

Přehled a plán DVPP

15.

Plán provozních a pedagogických rad azápisy znich

l6.

Plán z hospitační a kontrolní činnosti a záznamy z ni

17.

Vnitřní řád školního stravování čj. 33l14 aktualizovaný k 31, 8. 2018

18.

Hodnocení školy za upl,vnulé období

l9.

Docházky děti za září- Ťijen201,8

20.

Třídníknihy

21.

Inspekčnízpráva e;, ČŠtn572ll2- P ze dne 1I. 6.2012

22,

Účetnívýkazy k

31 .

1

2. 2017

Poučení
Podle § 174 odst. 11 školskéhozákona můžeředitelka školy podat připomínky
k obsaňu inspekčnízprát1, Českéškolníinspekci, a to do 14 dnů po jejím převzetí.
6

případné připomínky zašlete na adresu česká školníinspekce, plzeňský inspektorát,
(g7zais9),
ropernil<óoi26,sor oo plzeňo případně prostřednictvím datové schránky
k rukám
a
to
podpisu,
o"Úo ou e_podatelnu csi.p@csicr.cz s připďjením elektronického
ředitele/ředitellcy inspektorátu.
Inspekčnízprávu spolťně s připomínkami a stanoviskem českéškolníinspekce
zíwovate|i a školskéradě. InsPekČní
r< ;ó;icn obsahu ,u"iá česká it oioi inspekce
,p"árrvčetně připomínek je veřejná a je úlož"oapo dobu 10 let ve škole nebo školském
zaíwení,jichžse tyká, a vmistně pří.lošoé*inspektorátu ČeskéŠkolníinsPekce,
a
Zároveíje inspekční ipra""zveřejněna na weboqých stránkách ČeskéŠkolníinsPekce
v informaěním systému InspIS PORTAL.

l

Složeníinspekčníhotýmu a datum lyhotovení inspekčnizprálry

{.ft#..
/1
Ing. Monika Zelená, kontrolní pracovnice

V Plzni 25. I0.2018

Datum a podpis ředitelky školy potvrzujícíprojednání a převzetí inspekčnízprálry

Mgr. Ivana Kalistová. ředitelka školy
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