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Výroční zpráva mateřské školy Malý svět
za školní rok 2014/2015
1. Základní údaje o škole:
Název školy: Soukromá mateřská škola Malý svět
Adresa školy: Nade Mží 734/1, 318 00 Plzeň
Právní forma: školní právnická osoba
IČ: 03244547
IZO: 691 006 920
Organ. č. školy:
Zřizovatel školy: Mgr. Jana Linhartová, Ing. Aleš Linhart MBA
Adresa zřizovatele: Nade Mží 734/1, 318 00 Plzeň
Jméno ředitelky školy: Mgr. Vlasta Willová
Kontaktní údaje: Telefon třídy: 602 130 114
Telefon ředitelna: 731 980 722
e-mail: info@ms-plzen.cz
e-mail: willova@ms-plzen.cz
web: www.ms-plzen.cz
Mateřská škola Malý svět zahájila svůj provoz 01.09.2014 s povolenou kapacitou 50
dětí. Počátkem září nastoupilo do MŠ 18 dětí, počet dětí do dubna 2015 měl kolísavou
tendenci s průměrnou měsíční docházkou 14 dětí. Od dubna 2015 byla původní třída
rozdělena do dvou tříd, které byly pojmenovány pejsek a kočička, dle věkových
kategorií. Průměrná měsíční docházka od dubna činila 20 dětí.
Mateřská škola se nachází v plzeňské čtvrti Skvrňany s výbornou infrastrukturou,
v komplexu budov Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň a Školní jídelny.
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2. Vzdělávací program:

ŠVP pro rok 2014/2015 byl vytvořen na principech vzájemné rovnoprávnosti dětí,
všestranného rozvoje dítěte na základě jeho individuálních potřeb a podpoře ke
zdravému životnímu stylu. Do konce srpna bude na ČSI zaslán nový ŠVP, který nese
název Pejsek a kočička na cestách a je platný od 01.09.2015. Tento program
zpracovává ředitelka školy spolu s Bc. Petrou Radilovou na základě hojných
zkušeností v prostředí MŠ.
3. Pedagogický sbor:
Roli ředitelky MŠ od 01.09.2014 do 27.03.2015 vykonávala paní Mgr. Jana
Šplíchalová, která od ledna 2015 byla dlouhodobě v pracovní neschopnosti. Bylo
nutno pro zajištění optimálního chodu MŠ tuto pozici ředitelky nově obsadit, kterou
se od 28.03.2015 stala paní Mgr. Vlasta Willová- PF ZČU a SPgŠ Karlovy Vary.
Během školního roku pracovalo na pozicích učitelek a pomocného personálu 9
zaměstnanců. K červenci 2015 působí v MŠ nové učitelky, které jsou plně
kvalifikovány. Slečna Michaela Křížová a Šárka Pelikánová jsou absolventky SPgŠ
Karlovy Vary a paní Bc. Radilová studovala předškolní pedagogiku na PF JU
v Českých Budějovicích.
4. Využití poradenských služeb pro MŠ:
Uplynulý školní rok proběhla spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
v Rokycanech, zastoupenou paní PhDr. Mgr. Silvií Janovcovou. Na základě
doporučení paní doktorky bylo jedno dítě diagnostikováno a zařazeno do IVP.
5. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery:
-

-

S rodiči během roku probíhaly společné akce jako: říjnové opékání buřtů na
zahradě MŠ,výroba dřevěného Dráčku a Vázání adventního věnce, která proběhla
v listopadu a červnová Zahradní slavnost v átriu školních budov.
Spolupráce s rodinou a s rodiči je velmi tenká. Pouze vyjímečně se někteří rodiče
zajímají o dění v MŠ a navštíví zmíněné nadstandardní akce.
MŠ byla od rodičů Aničky Š. darována TV
Spolupráce s ostatními partnery, zejména s AHCR, kdy poslední týden v červnu
proběhl animační týden dětí naší MŠ. Studenti AHCR se po celou dobu věnovali
hrám, pohybu a zpěvu.
Další akcí byla partnerská obec Vochov, pro kterou MŠ podpořila tvorbu diplomů
na fotbalový turnaj ml.žáků
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6. Spolupráce se zřizovatelem:
Ze strany pana a paní Linhartových probíhají návštěvy, kontroly hospodaření,
plánování, průběžné kontroly budovy a vybavení MŠ. Ředitelství úzce spolupracuje
se zřizovatelem, který vždy ochotně a okamžitě reaguje na nutné potřeby MŠ v zájmu
zkvalitnění školského zařízení.
7. Nadstandartní aktivity v MŠ:
Na podzim 2014 proběhly tři akce pro děti : Hledání broučků, výroba Dráčku a
výroba adventního věnce. Dále bylo zorganizováno plavání pro děti. Za nového
vedení začaly v MŠ fungovat dva zájmové kroužky: výtvarná výchova a joga pro
děti.
Mateřskou školu navštívilo divadlo Letadlo. Děti se jely podívat tramvají na plzeňské
náměstí, kde probíhal festival písní dětí z dětských domovů. Navštívily městskou
knihovnu a v únoru se zúčastnily dětského karnevalu ve třídě. Dále děti společně
oslavily MDD v prostředí átria s bohatým programem a sladkou cenou za odměnu.
8. Projekty financované z cizích zdrojů:
V tomto školním roce byla kladně vyřízena žádost na zřízení funkce asistenta
pedagoga. Dotace ve výši 113 600,-Kč nebyla 100% vyčerpána, dítě, na které byla
určena dotace, ukončilo předčasně výchovně-vzdělávací pobyt v MŠ. Celkově byly
čerpány 3. měsíce na mzdu asistenta pedagoga v roce 2015, částka činila 47 952Kč.
9. Žádost o dotace:
MŠMT – Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v roce
2015.
Naše mateřská škola zažádala o tuto dotaci v rámci projektu: Pejsek a kočička na
cestách různými řemesly, která celkově činí 25 225,-Kč.
10. Prevence rizikového chování:
Prevence školních úrazů – poučení o bezpečném chování
Nejdůležitější úlohu při prevenci sociálně patologických jevů má rodina. 3kola je
pomocníkem, který nabízí pozitivní zkušenost v různých oblastech. Všichni
pedagogičtí pracovníci pravidelně absolvují školení BOZP a PO v MŠ. Ředitelka
Mgr. Vlasta Willová absolvovala ve spolupráci s firmou ABEPO potřebná školení.
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11. Environmentální výchova:
Ve třídách a i u budovy MŠ jsou umístěny nádoby na sběr tříděného odpadu.
V listopadu 2014 proběhla akce Hledání bročků v kooperaci MŠ a rodičů v blízkém
okolí objektu školy.
12. Multikulturní výchova:
Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a
porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost a toleranci k jiným
etnikům.
V červenci 2015 proběhla dvoutýdenní výchovně-vzdělávací činnost dětí na téma:
Indiánské léto. Děti překvapily svoji kreativitou.
Škola zařazuje děti do věkově smíšených tříd, navozuje sociální interakci formou
společných aktivit a respektuje styl života a výchovu rodiny.
Zkušenosti z integrací a s dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí MŠ:
Cílem pedagogů je vytvořit vnímavé, tolerantní a otevřené prostředí, ve které jsou
kulturní, etnické a jiné odlišnosti zdrojem obohacení. Pečujeme o rozvoj
komunikačních schopností a napomáháme v rozumění řeči, zvyšujeme úroveň
řečových dovedností. Individuálně pracujeme s dítětem, rozšiřujeme slovní zásobu a
porozumění.
Počet dětí cizinců k 30.07.2015 činí. 5. dětí. Zastoupeny jsou národnosti Slovenska,
Moldávie, Ukrajiny a Bulharska.
13. Investice od dubna 2015
Škola byla masivně vybavena novou umývárnou s WC, novými koberci a novým
nábytkem, jako knihovny, postýlky, dětské stolečky a židličky. Byla zakoupena nová
myčka na nádobí a vysavač. Dále byl celý prostor školy téměř nově dekorován,
upravován a vylepšován. Od 01.09.2015 bude k dispozici nová šatna pro děti třídy
pejsků. Průběžně se škola vybavuje didaktickými pomůcky. Zmíněné investice hradí
zřizovatel v kooperaci se školou.Výše investic v prvním pololetí činila ca 400 00,-Kč
a ve druhém ca 180 000,-Kč.
14. Školní stravování:
Děti mateřské školy se stravují ve Školní jídelně AHCR s.r.o. Úplata denního
stravného činí 42,-Kč na den na jedno dítě. Dotace činí 21,-Kč též na jedno dítě za
den. Spotřební koš, souhrnný pro všechny školy, naplňuje veškeré kategorie, které
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jsou nutné pro správný růst dětského organizmu. Dětem školní stravování chutná. Je
nutné zmínit, že školní jídelna je zařazena do projektu Skutečně zdravá škola a
vyznamenala se bronzovým oceněním.

15. Dlouhodobé cíle a priority MŠ:
Dlouhodobý cíl naší MŠ je pozvolný přechod běžné mateřské školy na MŠ se
sportovním zaměřím v oblasti míčových her. Pro tento záměr má MŠ výborné
prostorové podmínky, k dispozici je jedna velká herna v prostorech MŠ –
momentálně nevyužita, rozměrově veliká zahrada MŠ a možnost využití 1x týdně
tělocvičnu v areálu škol. Pohybově sportovní výuku zajistí vlastní personál MŠ, Mgr.
Vlasta Willová disponuje aprobací tělesná výchova a má hojné zkušenosti z praxe.
Další prioritou je co nejlepší a hospodářsky výhodné zajištění didaktických pomůcek
a metodického materiálu. Využije se i vlastní kreativita zaměstnaného personálu.
16. Formy propagace a prezentace MŠ:
Mateřská škola se prezentovala mnoha způsoby na veřejnosti. Konaly se třídní
schůzky, pravidelná aktualizace web stránek, informace na nástěnkách v prostorech
MŠ, akce dětí ve spolupráci s rodiči a již zmíněná akce ve Vochově. Do budoucna je
plánováno tuto aktivitu rozšířit, např. MŠ chce vydávat svůj časopis.
17. Autoevulace MŠ a hodnocení dětí:
Autoevulace je proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací i
podmínek vzdělávání, realizovaný uvnitř mateřské školy. Jedním z výstupů je tato
výroční zpráva.
Komplexní vyhodnocení MŠ je zaměřeno na oblasti: věcné podmínky,
životospráva,psychosociální podmínky, organizace MŠ, personální podmínky,
spolupráce s rodiči a řízení MŠ.
Cíle vzdělávání mateřské školy je zaměřeno na oblasti: naplňování a dosahování cílů
ŠVP, vzdělávací proces, výsledky vzdělávání a hodnocení zaměstnanců, sebereflexe.

V Plzni 18.08.2015

…………………………………..
Zpracovala: Mgr. Vlasta Willová, ředitelka MŠ
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