
Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, 
okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice 

IČ: 71010009

         Zpráva o činnosti mateřské školy 
ve školním roce 2019/2020

Zpracovala: Lenka Zámečníková
učitelka pověřená vedením MŠ



Část I.

Základní charakteristika mateřské školy

 Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno – venkov.

 Adresa:  Vojkovice, Nádražní 169
                          667 01 Židlochovice

 Odloučené pracoviště školy:  Mateřská škola
                                             Adresa:  Vojkovice, Družstevní 253
                                                           667 01 Židlochovice

 Zřizovatel školy: Obec Vojkovice
                             právní norma: obec, IČ: 488381
                             Vojkovice, Hrušovanská 214
                             667 01 Židlochovice

Ředitel školy: Mgr. et Mgr. Libuše Matyášová

Vedoucí učitelka : Lenka Zámečníková                           
 Telefon: ZŠ   547 231 438
               MŠ  547 231 405

Kapacita mateřské školy:   60 dětí

E-mailová adresa: zs@skolavojkovice.cz; zs.vojkovice@centrum.cz
                              ms@skolavojkovice.cz; ms.vojkovice@centrum.cz

Webové stránky: www.skolavojkovice.cz

Provoz školy:  7,00 – 16,30 hod.

Provoz jednotlivých tříd :  I. třída od 7.00 do 16.30 hod.
                                          II. třída od 7.00 do 16.30 hod.

Školní rok
2019/2020

Počet
tříd
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třídu
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tř. se  

specific.zam.
0

tř. internátní 0

Celkem
2

50-

53

25-

26,5

12,5-

13,25
67 % 0 41 10

Zapsaných  bylo 50 dětí, v průběhu roku nastoupily další  3 děti. 

                                                       Část II.

                                             Výsledky vzdělávání

           V uplynulém školním roce byly v provozu 2 třídy s celodenním provozem. Třídy jsou 
věkově rozdělené na starší a mladší. V  září nastoupilo 50 dětí, v průběhu školního roku další 
3 děti. Celkový počet zapsaných dětí byl 53, všechny jsou z místní obce. Z celkového počtu 
bylo 23 děvčat a 30 chlapců. Zvýšená individuální práce byla nutná u předškolních dětí.  
V tomto školním roce jsme měli 19 předškolních dětí, z toho 4 děti měly odklad školní 
docházky. Do základní školy odchází 14 dětí a 5 dětí má odklad školní docházky.  Ve třídě 
Sluníček (u starších děti) byla využívána interaktivní tabule s výukovými programy.  
Práce byla poměrně náročná na organizování a nabídku činností vzhledem k velkému počtu 
dětí tříletých, kterých bylo 14 a 10 dětí mladších tří let. Bylo potřeba děti seznámit a učit 
dodržovat naše základní pravidla chování ve třídě i venku, vést je k samostatnosti. 
V adaptačním období září-říjen ve třídě Žabiček (u mladších dětí) se učitelky překrývaly 
dříve. Paní učitelka nastupovala na odpolední směnu už v 8.30 hod a končila v 15.30 hod. |Po 
půl čtvrté odvedla děti do třídy Sluníček. V době úklidu hraček, pohybových her, hygieny a 
svačinky byly už dvě učitelky, to napomohlo k lepší adaptaci nových dětí a klidné atmosféře 
ve třídě.  Ve třídě Žabiček došlo v průběhu roku ke změně učitelek. Paní učitelka Lenka 
Komínková odešla v listopadu na mateřskou dovolenou a na zástup byla přijata paní učitelka 
Martina Větvičková. Děti si rychle zvykly na novou paní učitelku.
Práce s dětmi probíhala podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 
Roční plán byl postupně plněn a doplňován o nabízené aktivity. Různorodé aktivity a činnosti 
poskytovaly dětem dostatek podnětů a příležitostí k vzájemné komunikaci a prožitkovému 
učení. Děti realizovaly vlastní nápady, učitelky jim podle možností pomáhaly. Výchovnými a 
vzdělávacími aktivitami obohatila práci s dětmi školní zahrada. 
        Konaly se tradiční besídky – mikulášská, vánoční s programem dětí pro rodiče. Od ledna
probíhaly edukativně - stimulační skupinky pro předškolní děti, které dětem pomáhají 
k bezproblémovému přechodu do ZŠ. Celkem je absolvovalo 8 dětí se svými rodiči.  
Skupinky měly pokračovat od března v ZŠ, ale kvůli uzavření MŠ a ZŠ byly zrušeny (viz 
ředitelství). Rodiče dostaly materiály a pokračovali v procvičování doma.  
           V MŠ se uskutečnila divadelní představení – pan Ševčík z divadla Radost nám zahrál, 
Malou medvědí pohádku. Divadlo Barborka s paní Inkou Horákovou nám zahrálo Kouzelný 
kolotoč, divadlo Kejkle pohádku Šípkovou Růženku, pan Hrubec s Dřevěným divadlem 
zahrál pohádku O Palečkovi.  Konaly se barevné dny i maškarní ples. 



               Předškolní děti navštívily počítačovou učebnu v ZŠ a seznámily se s programem 
Bezpečná školka, byly se podívat na Pasování prvňáčků. Zajeli jsme do Brna na výstavu 
betlémů v Letohrádku Mitrovských, do ekocentra Lipka na program Jak pejsek s kočičkou 
pekli sušenky. Navštívili jsme výstavu ilustrátorky Karly Hanušové s komentovanou 
prohlídkou a tvůrčí dílnou na Špilberku. Byli jsme pozváni do knihovny v Židlochovicích na 
besedu se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou.  Tradičně se konaly barevné dny, maškarní 
ples. U příležitosti Dne dětí jsme měli celý týden sportovní aktivity, veselé soutěže na školní 
dvoře i na zahradě, diskotéka, hledání pokladu s úkoly.  
Prožitky dětí ze školních činností i mimoškolních akcí (viz dále) vedly k vytváření 
očekávaných kompetencí dětí.
             Ředitelství ZŠ a MŠ Vojkovice po dohodě se zřizovatelem uzavřelo od 12. března 
2020 mateřskou školu z důvodu šíření koronaviru Covid-19. MŠMT doporučilo uzavřít od 
11.3.2020  základní školy. V době uzavření probíhala dezinfekce prostor ozonem vybranou 
firmou, učitelky pomáhaly dezinfikovat veškeré hračky, skříně, poličky. Byla dokoupena 
dezinfekce, mýdlenky, roušky, gumové rukavice, zásobníky na papírové ručníky i koše, 
bezkontaktní teploměry.  Rodiče si v určené době přicházeli pro potvrzení ošetřovného, které 
se vztahovalo na děti mladší 10 let. MŠMT  2.5.2020 vydalo metodiku: Provoz mateřských 
škol v období do konce školního roku 2019/2020. Na jejím základě byla vypracována Vnitřní 
směrnice pro provoz mateřských škol do konce školního roku 2019/2020. Rodiče byli s touto 
směrnicí informováni na stránkách školy, vyplňovali dotazník, zda dítě bude chodit do 
mateřské školy a podepisovali čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního 
onemocnění. K otevření mateřské školy došlo 25.5.2020, rodiče respektovali a dodržovali 
všechna pravidla a opatření.
             Zápis dětí do mateřské školy Vojkovice pro školní rok 2020/2021 probíhal 11.5. -
12.5. 2020 bez přítomnosti dětí . Rodiče posílali vyplněné přihlášky elektronickou cestou 
nebo osobně po předešlé domluvě. Opatření Covid-19. Přihlásilo se 12 dětí a všechny byly 
přijaty.

S předškolními dětmi jsme individuálně  vypracovali  testy podle publikace 
Předcházíme poruchám učení, provedli jsme vyhodnocení, s výsledky jsme na konzultačních 
schůzkách seznámili rodiče.  Postupně drobné nedostatky společně odstraňovali, rodičům 
byly předány náměty možných činností na domácí procvičování. O vyšetření školní zralosti 
projevilo zájem 6 rodičů. 

    
        Úroveň sebeobsluhy – návyky a dovednosti odpovídaly rozdílnému věku dětí.  
Všechny předškolní děti byly samostatné při hygieně, stolování i převlékání. U oběda 
používaly příbor, většina dětí střední věkové skupiny ve 2. pololetí používala také příbor. 
Všechny děti se samostatně obslouží při stolování v rámci zavedených pravidel. Několik 
nejmladších dětí občas potřebovalo dopomoc při jídle a nemělo ještě upevněn návyk 
správného držení lžíce. 
S vázáním kliček mělo ke konci školního roku problém 4 předškolních chlapců a 3 děvčata.
U nejmladších dětí se rozvinula samostatnost v sebeobsluze, praktickou pomoc potřebují 
především při vysvlékání triček, zapínání a zavazování, při utírání na WC a při používání 
kapesníku. 

        Úroveň řeči dětí  -  z 19 předškolních dětí mělo 11 dětí špatnou výslovnost některé 
z hlásek. Všechny navštěvovaly logopedickou ambulanci. Ke konci školního roku špatná 
výslovnost přetrvává u 5 dětí. U nejmladších dětí je řeč ve vývoji. Problémy v komunikaci 
mezi dětmi navzájem i dětmi a zaměstnanci MŠ se nevyskytly. Děti si sdělují zážitky, vyřídí 
vzkaz, požádají o pomoc.  



    V úrovni motoriky dětí - jsou mezi dětmi velké individuální rozdíly. Pohybové 
dovednosti odpovídají věku dětí. Většina dětí se do pohybových, výtvarných, hudebně 
pohybových aktivit ráda zapojila, několik dětí bylo bojácnějších. Vadily jim rychlejší 
činnosti, raději jen pozorovaly a zapojily se do klidnějších aktivit v menších skupinkách. 
Velkou potřebu pohybu mají starší kluci. Děti využívaly trampolínu, žíněnky, lavečky, 
stoupací dřevěnou sestavu. Na dvoře dřevěné průlezky, kola i odrážedla. Ve třídě Žabiček 
jsou 3 leváci a třídě Sluníček 4. U několika nejmladších dětí není ještě lateralita vyhraněna. 
Ke konci školního roku měla správné držení tužky většina předškolních dětí, ale návyk nebyl 
zcela upevněn u 4 dětí. Děti samostatně stříhají, skládají náročnější puzzle, staví podle 
předlohy. U mladších dětí návyk správného držení tužky vytváříme. Dětem byla věnována 
individuální péče dle jejich potřeb v oblasti jemné motoriky i grafomotoriky.
                                                                                                                                             
        Úroveň poznávacích procesů – u většiny dětí odpovídala věku.
Předškoláci znají základní i doplňkové barvy, pojmenují geometrické tvary; zvládají počet do 
10, v číselné řadě i více; určují shody, rozdíly; zvládnou rozklad slov na slabiky, rozeznají 
hlásku na začátku slova, většina i souhlásku na konci slova. Podepíší se všechny předškolní 
děti i několik dětí střední věkové skupiny. V pravolevé orientaci si ještě některé předškolní 
děti nejsou jisté. Orientace v prostoru nedělá předškolákům větší potíže, stejně i orientace 
v čase. Mladší děti zvládnou pojmenovat případně identifikovat základní barvy, některé děti 
již pojmenují i barvy doplňkové; zvládnou rozklad slov na slabiky; naučily se třídit podle 
barvy, velikosti, tvaru, většina zvládne poskládat jednodušší puzzle, kostky, hry a činnosti 
přiměřené jejich věku. Dvě předškolní děti přečtou slova.

        Práceschopnost –  většina nejmladších dětí se již dokáže soustředit a vydržet u činnosti 
kratší dobu. Problém s dodržováním pravidla úklidu hraček na své místo má několik dětí 
tříletých i čtyřletých. Tyto děti často střídají hračky a nevydrží u jedné činnosti, hry. U tří 
předškolních dětí se projevovala nejistota a potřeba vedení při úkolových činnostech.
Předškolní děti se umí záměrně soustředit, neodbíhají, dokončí činnost. 

        Sociální chování a emocionální projevy dětí  - adaptace nově příchozích dětí probíhala 
bez výraznějších problémů, většina dětí se bezproblémově začlenila do kolektivu mateřské 
školy. Vztahy mezi dětmi i k dospělým v MŠ byly přátelské, na všechny zaměstnance se děti 
obracely s důvěrou. Drobné konflikty mezi dětmi se děti učily vyřešit samy, mladší děti 
s dopomocí učitelky. Většina dětí se naučila dodržovat pravidla společenského chování a 
Pravidla soužití v mateřské škole.   Několik dětí mělo problémy s chováním, s respektováním 
autority (nejen malé, ale i předškolní) a pravidel třídy. Se změnami se děti vyrovnaly dobře.

       Pokračovala dobrá spolupráce s rodiči. Tradicí se stala sobotní akce pro rodiče s dětmi- 
společná vycházka na Výhon, s výstupem na rozhlednu a opékání špekáčků. Ta musela být 
zrušena pro špatné počasí. Rodiče zorganizovali  Burzu dětského oblečení, jejichž výtěžek byl
věnován na potřeby dětí MŠ. Paní Hornová zakoupila výtvarný materiál a darovala 2.000,-Kč 
na Den dětí. Za tuto částku jsme zakoupili cukrovinky, ledňáčky pro všechny děti. Byly 
zakoupeny didaktické pomůcky a hračky, které děti dostaly na Vánoce. S rodiči jsme si 
navzájem předávali informace o dětech;  rodiče se zúčastnili i konzultačních hodin.  
Zorganizovali pro děti další akce – např. Uspávání broučků, Dýňování, Průvod duchů a 
ducháčků apod. V době uzavření školky proběhla výměna nábytku v šatně Žabiček v ceně 
35 000,-Kč, kterou sponzorsky zajistil pan Horna, Kratina a paní Foldýnová. Rodičům moc 
děkujeme. Pravidelně jsou vkládány aktuální informace a fota na webové stránky školy, kde 
se rodiče mohli podívat, co děti prožily.



        Se soukromou klinikou Logo jsme spolupracovaly při nápravě vad řeči dětí. V průběhu 
školního roku docházelo do logopedické ambulance v Židlochovicích a v Modřicích 11 dětí.
        Dále jsme spolupracovali s Pedagogicko- psychologickou poradnou Brno. V PPP 
absolvovaly vyšetření 6 dětí s rodiči. Pro děti s odkladem školní docházky jsme obdrželi 
z PPP doporučení ke vzdělávání, abychom mohli práci s nimi více individualizovat vzhledem 
k jejich potřebám.
        Pokračovala spolupráce s naší ZŠ. Edukativně stimulační skupinky měly pokračovat t 
v ZŠ pod vedením p.uč. z 1.třídy . Děti z MŠ byly na některých akcích v ZŠ ( viz dále). Paní  
ředitelka  Mgr. Libuše Matyášová uspořádala přednášku s lektorkou Mgr. Šárkou 
Pantůčkovou na téma Školní zralost u dětí i s ukázkou vhodných pomůcek. 

     Se zřizovatelem jsme spolupracovali při organizování kulturních akcí v obci –  Rozsvícení
vánočního stromu. Od 1.7.2020 začala rekonstrukce školní kuchyně a jídelny. V tomto období
se bude vařit v přípravné kuchyňce pouze pro 25 dětí, které navštěvují mateřskou školu 
v období prázdnin.  
V tomto roce probíhaly běžné údržby školy a herních prvků na školním dvoře – nátěry, 
tmelení puklin. O některých aktivitách mateřské škole byla veřejnost pravidelně informována 
ve Vojkovickém zpravodaji. Informace z většiny akcí konaných v MŠ i mimoškolních mohli 
rodiče i veřejnost získat na našich webových stránkách ve fotogalerii MŠ.

Věkové složení dětí k 1.9.2019

              Počet dětí

do 3 let 10

3letí 14

4letí  10

5letí  15

6letí 4

Odklad povinné školní docházky ve šk.r. 2019/20

Počet dětí

Odklad povinné školní docházky 4

Dodatečné odložení povinné školní 

docházky

0

Celkem 0



Péče o integrované děti 

Počet dětí Druh postižení

0

Úplata za předškolní vzdělávání
Mateřská škola vybírá úplatu. Základní výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
v MŠ byla 450 Kč měsíčně;  předškolní děti bezúplatně.

Část III.

Mimoškolní aktivity

 Zájezd do divadla Radost v Brně na představení Sněhurka a sedm trpaslíků  
 Zájezd starších dětí ekocentra Lipka v Brně na program Jak pejsek s kočičkou pekli 

sušenky
 Vystupování dětí při Rozsvěcování vánočního stromu před OÚ 
 Návštěva zahradnictví u Zámečníků
 Návštěva knihovny v Židlochovicích + beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou  
 Účast předškolních dětí na akci v ZŠ Pasování na prvňáky
 Návštěva předškolních dětí v ZŠ při výuce v 1. třídě 
 Zájezd s předškolními dětmi na výstavu ilustrátorky Karly Hanušové na Špilberku
 Návštěva předškolních dětí v ZŠ v počítačové učebně, seznámení dětí s programem 

Bezpečná školka
 Výlet předškolních dětí na výstavu betlémů v Brně v Letohrádku Mitrovských                   

V naší mateřské škole probíhal kroužek Lidových tanečků pod vedením paní Koňasové a paní
učitelky Zámečníkové a kroužek angličtiny s paní učitelkou Tarcezwskou.
                                                           

                                                                  Část IV.
   

Výkon státní správy

          
                                                    

 

Rozhodnutí ředitele

Počet



Přijetí dítěte do MŠ na šk. r. 2020/2021

Nepřijetí                                        

12

0

Ukončení docházky dítěte (ne do ZŠ) 0

Odvolání 0

                                                                                                               
                                                         

                                                                  Část V.

Údaje o pracovnících školy

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2019/2020 
    
Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet  učitelů

Střední pedagogická škola                       3

VŠ-předškolní výchova                       1 

VŠ-speciální pedagogika                       0

2. Kvalifikovanost 

Počet fyzických osob Přepočtený počet na plně zam. v %
Kvalifikovaní pracovníci              4               4 100 %

Nekvalifikovaní pracovníci              0               0  0 %

Celkem              4               4 100%

3.  Věkové složení všech přepočtených pedagogických pracovníků 

do 35let 35-50  

let

nad 50 let Důchodci Celkem

Počet 0 3 1 0 4

4. Absolventi středních pedagogických škol-jejich počet,kteří nastoupili na školu: ……0……..
    Praxe 1 studentka.

5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené: ……1……….



6. Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických  pracovníků

Typ kurzu Počet zúčastněných

pracovníků

Autismus                       1

Dyspraxie u dětí                       1

                                         

Malý konstruktér – polytechnická výchova v 

MŠ

                       1

Výchovné obtíže u předškolních dětí                        1

Část VI.

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí

V tomto školním roce neproběhla v naší mateřské škole inspekce.          

Část VII.

Změny ve vedení školy

Změny ve vedení školy v průběhu školního roku nenastaly.

Datum:17.7.2020                                                                        Mgr.et Mgr. Libuše Matyášová 
Razítko a podpis ředitelky
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