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2  Mateřská škola 

1.1 Charakteristika školy 

MŠ je součástí právnické osoby Základní škola a mateřská škola Těšetice, 783 46, příspěvková 

organizace.  

Zřizovatelem školy je obec Těšetice, ředitelkou Mgr. Vladimíra Pospíšilová a vedoucí učitelkou 

MŠ Markéta Mačáková.   

součást Mateřská škola, Těšetice 75 IZO: 107 627 485  

kapacita školy: 70 dětí   

vedoucí učitelka: Markéta Mačáková 

  

MŠ Těšetice je venkovskou spádovou školou pro děti z Těšetic a okolních obcí: Vojnic, Rataj a 

Luběnic. Již od roku 2016 je provoz omezen na 2 třídy. Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo 

školu ve 2 třídách 44 dětí z Těšetic, Vojnic, Rataj, Ústína (stav k 31. srpnu 2022) z toho:   1. třída 

Sovičky –  22 dětí  ;  2. třída Krtečků –  22 dětí,  28 chlapců  a 16 dívek. Navíc jedna dívka 

nastoupila v době letních prázdnin do naší mateřské školy (důvod – rekonstrukce Mateřské školy 

v Senici na Hané). Dvě děti  byly vzdělávány dle IVP na žádost rodičů. 

Většina dětí a pracovníků jsou místní občané nezávislí na dopravní obslužnosti.  

Provoz MŠ byl realizován v době: pondělí až pátek: 6.30 hod. - 17.00 hod. 

Stav ve školním roce 2021/2022 (k 30. 6. 2022) 

 Počet dětí celkem: 44 dětí 
  I. třída Sovičky: 22 
 II. třída Krtečci:                                             22 
 Průměrný počet na jednu třídu: 22,0 

V měsíci červenci a srpnu 2022 byl prázdninový provoz MŠ v tyto prázdninové týdny  

(1. 7. – 15. 7. a 22. 8. – 31. 8.). 

Od září 2021 byla ředitelkou školy stanovena úplata za předškolní vzdělávání v MŠ ve výši:   

- 250 Kč/měsíc při celodenní docházce dítěte; 
- 165 Kč/měsíc při čtyřhodinové případně pětidenní docházce dítěte. 

Činnost mateřské školy se ve školním roce 2021/2022 řídila platnými zákony, školním řádem 

a ostatními platnými předpisy. Poradním orgánem ředitele školy byla pedagogická rada, 

která se scházela v průběhu školního roku vždy 1x měsíčně, nebo podle aktuálních potřeb. 

 



Základní škola a mateřská škola Těšetice, 783 46, Těšetice 148 
IČO: 71005790 http://www.zsmstesetice.itnet.cz email: zs.tesetice@tiscali.cz  

tel.: 585 954 143                                                                                                                                                                   

 

 

Místnosti a prostory používané mateřskou školou  

- učebny (kmenové třídy) v budově MŠ čp. 75, využívané pro spontánní a řízenou činnost, 
pro odpočinek po obědě; 

- šatna dětí; 
- tělocvična pro TV, pohybové a společné aktivity, kroužky dětí realizované v odpoledních 

hodinách a kulturní akce MŠ; 
- výdejna stravy zahrnující kuchyň a jídelnu; 
- školní zahrada, kancelář vedoucí učitelky (zároveň šatna všech pracovnic); 
- přírodní hřiště za budovou základní školy. 

 

1.2 Učební dokumenty 

Od 1. 9. 2021 bylo vzdělávání dětí, které dovrší před začátkem školního roku 5 let, povinné. 
Ve školním roce 2021/2022 bylo v MŠ realizováno předškolní vzdělání prostřednictvím 
školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Co se jako malý naučíš, aneb 
inspirujeme se u zvířátek,“ který byl inovován v programu InspIS ŠPV pro potřeby 
vzdělávání pro tento školní rok.  Zahrnuje prvky environmentální výchovy a polytechnické 
výchovy. Je založen především na výchově ke zdravému životnímu stylu, ochraně životního 
prostředí formou prožitkového učení dětí v oblasti citové, estetické, pracovní, ekologické a 
etické. Byl kladen důraz na uplatňování individuálního přístupu k dětem, respektování 
individuálních věkových zvláštností dětí předškolního věku a rozvíjení jejich nadání. Nad 
rámec běžného vzdělávání jsme ve školním roce nabídli dětem plavecký kurz a pro zájemce 
lyžařský kurz pořádaný agenturou Rok s pohybem, kroužek angličtiny pro předškoláky a 
pohybový kroužek pro děti od 4let, který zajistila společnost Kroužky Olomouc. Nedílnou 
součástí ŠVP je úzká spolupráce s rodiči dětí, základní školou, se zřizovatelem. 

 

 

1.3 Údaje o pracovnicích mateřské školy 

Pedagogičtí pracovníci školy Zařízení, vzdělání + aprobace 

1. Markéta Mačáková 

vedoucí učitelka MŠ 

 učitelka – třída Sovičky 

SŠ SPgŠ – učitelství pro MŠ 

(Předškolní a mimoškolní 
pedagogika) 

2. Eva Vlachová 

 učitelka – třída Krtečci 

SPgŠ – učitelství pro MŠ 

(Předškolní a mimoškolní 

pedagogika) 

3.  Petra Navrátilová 

učitelka – třída Krtečci  

 

 

 

Střední odborná škola služeb 
Olomouc +studium 
předškolní a mimoškolní 
pedagogiky na Soukromé 
střední škole pedagogiky a 
sociálních služeb, Obrataň. 
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4. Michaela Koudelná 

učitelka – třída Soviček 

 

Střední odborné učiliště 
Litovel- podnikání b oboru-
obchod a služby + studium 
pedagogiky na Soukromé 
střední škole pedagogiky a 
sociálních služeb, Obrataň. 

 

Asistenti pedagoga třída 

1.  Mgr. Radka Tobiášová 

Od 1.9. 2021 – ukončení 31.3.2022 

Krtečci 

2.  Lucie Serbusová 

Od 1. 4. 2022 do 31. 8. 2022 

Krtečci 

 
3. 
 

Bc. Špačková Lenka 
 
-ukončení 31.7.2022 

Sovičky 

 
 
 
 
Nepedagogičtí zaměstnanci  zařazení 

Pavlína Řezáčová školnice, výdej stravy 

Anna Kameníčková výdej stravy 
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1.4 Zápis dětí do MŠ, zápis dětí do 1. ročníku základní školy a 
zvláštní zápis dětí z Ukrajiny do MŠ 

Zápis pro školní rok 2021/2022 

Zápis do mateřské školy proběhl od 2. května do 16. května 2022 

 
Při zápisu, bylo zapsáno celkem 19 dětí. Na základě kapacity mateřské školy a předem 
zveřejněných kritérií pro přijetí bylo přijato 15 dětí.  

Ředitelkou školy byly všechny děti přijaty k celodenní docházce.  

 

Zápis dětí do základní školy pro školní rok 2020/2021 

 K zápisu, konaném 8. dubna 2021, se dostavilo celkem 16 dětí z MŠ Těšetice. Do I. třídy ZŠ 

Těšetice v září 2022 nastoupí celkem 14 dětí včetně jednoho dítěte, které nastoupilo do 

mateřské školy od 1. června 2022. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky dostaly 3 

děti z MŠ Těšetice. 

Zvláštní zápis dětí z Ukrajiny 

Dne 2. června 2022 proběhl zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny. I přes zvýšenou kapacitu 
v obou třídách z 24 dětí na 28 dětí, nebyla poptávka umístit děti z Ukrajiny do naší mateřské 
školy. 

 

1.5 Výsledky vzdělávání a výchovy 

Děti měly po celý školní rok dostatečně rozmanité a podmětné prostředí, které nabízelo 

velké množství aktivit školních i mimoškolních. Vzhledem k motivačnímu názvu našeho 

školního vzdělávacího programu, jsme vedly děti ke kladným povahovým vlastnostem a 

k tomu, aby byly silnou, sebevědomou a připravenou osobností do dalších školních let. 

Priorita pro nás také byla školka plná pohody, kamarádství, komunikace, empatie a 

porozumění mezi dětmi. Děti se učily řešit konflikty a také o nich mluvit otevřeně, bez 

ostychu, v rámci komunikativního kruhu. Díky našemu vzdělávání mají děti blízký vztah 

k přírodě, rodině, obci. Vzhledem k pohodovému klimatu v mateřské škole, mají děti zájem o 

vzdělávání, do kterého se chtějí aktivně zapojovat a plánovat činnosti, ve kterých se realizují. 

Naše mateřská škola nabízí dětem různorodé činnosti, které umožňují získání všeobecného 

přehledu o světě. V rámci environmentální výchovy, pomocí prožitkového učení, si děti 

např. osadily zahradní truhlík cibulovinami, ve třídě si předpěstovaly sazenice rajčat, 
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vypěstovaly kytku, o kterou pečovaly několik měsíců a poté věnovaly maminkám ke Dni 

maminek a jiné.  

Také se zúčastnily několik projektových dnů, zaměřených na polytechnickou výchovu. Měly 

možnost si v praktických činnostech postavit podle technického výkresu dům, seznamovaly 

se s pojmem inženýrské sítě, architekt, inženýr a jiné. 

1.6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Prevence rizikového chování (sociálně patologických jevů) pí uč. E. Vlachová 

Pí učitelka prostudovala literaturu zabývající se především šikanou a předcházení RCH u dětí 
předškolního věku.  
Následně: 
- uplatňovala nabité znalosti při práci s dětmi; 
- poskytovala konzultace ostatním pedagogickým pracovnicím v této oblasti; 
- úzce spolupracovala se školním metodikem prevence na základní škole; 
- nadále bude směrovat pozornost tímto směrem, protože ani u takto „malých dětí“ nelze 

tuto problematiku přehlížet a situaci tak podvědomě podceňovat; 
pí učitelka bude ve vzdělávání v oblasti prevence RCH pokračovat samostudiem v rámci 
DVPP 
 
V tomto školní roce jsme pozvali ppor. Bc. Maděrku z obvodního oddělení v Lutíně,                     
který dětem hravou formou vysvětlil, jak se chovat v nebezpečných situacích, jak zamezit 
rizikovému chování a v rámci prevence patologických jevů vysvětlil pravidla chování. 
 

1.7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Ve školním roce 2021/2022 se učitelky průběžně vzdělávaly:  

- 2x seminář  - Tvorba ŠVP v modulu InspIS ŠVP; 

- 1x workshop PV – elektronické vedení školní matriky v mateřské škole;  

- 1x kurz – První pomoc pro děti do 6 let. 

1.8 Školní a mimoškolní aktivity 

1.8.1  Zájmová činnost MŠ 

- plavecký výcvik  –  v ZŠ Litovel, Vítězná; 

- lyžařský kurz – Rok s pohybem – lyžařská škola Hlubočky; 

- hravá angličtina, pohybový kroužek -  Kroužky Olomouc. 
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Zájmové kroužky (plavání, lyžování, angličtina a pohybový kroužek) realizovaly externí firmy. 

1.8.2 Logopedická péče 

- ve třídách probíhá logopedická prevence – dechová cvičení, mimika obličeje; 
- logopedickou diagnostiku - Mgr. Šalamounová z Náměště na Hané; 
- poradenská činnost a konzultace pro pedagogické pracovníky v MŠ. 

 

1.8.3 Ostatní aktivity mateřské školy Těšetice 

- přírodovědné vycházky dětí; divadelní představení pro děti MŠ;  
- výlet na Hrad Bouzov; 
- „Uspávání broučků“ – společná akce dětí a rodičů; 
- návštěva v Kostele sv. Petra a Pavla; 
- společné setkání u vánočního stromečku, fotografování tříd; 
- Mikulášská nadílka; Ježíškova nadílka, Den dětí;  
- Slavnostní rozloučení předškoláků ve spolupráci se SPOZ Těšetice; 
- Výlet předškoláků, kteří půjdou do 1. třídy – Náměšť na Hané; 
- Karneval v MŠ,                                                                                                                                                                                      
- návštěva předškolních dětí v I. třídě ZŠ Těšetice; 
- projektové dny – Malá technická univerzita; 
- Výlet do Javoříčka – Bouzova (enviromentální výchova); 
- Výlet do Rožnova pod Radhoštěm – návštěva Skanzenu, Valašská dědina; 
- Slavností vystoupení dětí „Den Maminek;“ 
- Projektový den „Dravci;“ 
- Ukázka výcviku psů – ve spolupráci s rodičem; 
- „Škola vaření s šéfkuchařem“ – ve spolupráci s rodičem.  
 

1.8.4 Školská rada 

V průběhu měsíce října 2022 schválí výroční zprávu o činnosti MŠ za školní rok 2021/2022. 

1.9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla inspekční činnost. 

1.10  Údaje o zapojení mateřské školy do projektů 

Realizace projektu s názvem ZŠ a MŠ Těšetice, zjednodušeně ŠABLONY III.- celková výše 

projektu 683.300,-Kč. Realizace projektu od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2022. Cílem projektu je 

personální podpora v podobě školního asistenta pro ZŠ na 0,5 úvazku a školního asistenta 

pro MŠ na 0,5 úvazku, projektový den v MŠ, projektové dny mimo školu pro žáky, projektový 

den ve škole, klub pro žáky ZŠ, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, využití ICT 

ve vzdělávání v ZŠ (pořízeni 10 notebooků). 

Škola byla zapojena do projektu Národního plánu obnovy- učební pomůcky pro rozvoj 

informatického myšlení a digitální kompetence. 
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1.11. Údaje o spolupráci s dalšími organizacemi 

Škola ve školním roce 2021/2022 spolupracovala s těmito organizacemi: 

Speciálně pedagogické centrum v Olomouci (SPC) 

Pedagogicko psychologická poradna Olomouc (PPP) 

SPOZ Těšetice 

Logopedická ambulance Náměšť na Hané - Mgr. Eva Šalamonová 

Malá technická univerzita – Říčany 

Spolupráce se SRPŠ – na velmi dobré úrovni, rodiče  vstřícní a ochotni nabídnout pomoc. 
Rodiče se podíleli na výrobě truhlíků, které jsou umístěné na zahrádce MŠ, 
spolupracovali na akci „Uspávání broučků“. 

 

Kontakt s rodičovskou veřejností probíhá rovněž prostřednictvím SRPŠ. Schůzka rodičů 

proběhla na začátku školního roku, individuální pohovory s rodiči, průběžné třídní schůzky 

podle potřeby rodičů a MŠ. Další spolupráce se odehrává v rovině osobních konzultací 

učitelek s rodiči, řešení výchovných a vzdělávacích obtíží dětí, předškolní zralost. 

Rodiče přispívají do fondu SRPŠ částku 1000,-Kč na vánoční nadílku a vybavení MŠ, divadla, 

výlety a jiné. 

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2021/2022 bude projednána na nejbližší pedagogické 

radě do konce kalendářního roku 2022. 

Činnost mateřské školy se ve školním roce 2021/2022 řídila platnými zákony, školním řádem 

i ostatními předpisy platnými pro oblast školství. Poradním orgánem vedoucí učitelce byla 

v průběhu školního roku ředitelka školy, pedagogická rada, která se scházela vždy podle 

aktuálních potřeb. 

 

 ………………….…………...……… 

 Mgr. Vladimíra Pospíšilová 

 ředitelka školy 

 

V Těšeticích 10. 9. 2022 
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