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1. Údaje o škole

1.1 Charakteristika Školské právnické osoby Církevní mateřská škola „U sv. Josefa“

 Škola zahájila svůj provoz v září 1993, kdy byla otevřena jedna třída. Od září 1996 má 2 třídy. Od 1. 9. 2010
jsme otevřeli 3. třídu, celková kapacita je 75 dětí.

 Zřizovatelem je Česká provincie Kongregace Školských sester de Notre Dame.

 Budova MŠ se nachází  v  objektu domu kongregace,  její  součástí  je  také zahrada vybavená pískovištěm,
prolézačkou, houpačkami a jinými herními prvky.

Stravování zajišťuje nadále Školní  jídelna v Rudolfovské ulici  a  do MŠ je jídlo dopravováno.  Dovoz stravy
smluvně zajišťuje Česká maltézská pomoc. Veškeré prádlo je práno v prádelně domu zřizovatele.

Provoz školy je celodenní, od pondělí do pátku od 6.30 do16.30 hod.

 CMŠ je koncipována jako věkově heterogenní mateřská škola se smíšenými třídami pro děti ve věku od 3 do 6
let. Ve školním roce 2016-17 se zde vzdělávaly 3 děti s odkladem školní docházky.

1.2 Opravy a úpravy v MŠ

Na zahradě MŠ byla v  létě 2017 zastřešena pergola a zakoupili  jsme 2 vozítka (příspěvek 10.000,- Kč od
společnosti e-on)

1.3 Výchovné působení

Vzdělávání  a  výchova dětí  vychází  z Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání,  který  je
konkretizován v Koncepci školy, Školním vzdělávacím programu a v třídních programech. Téma letošního roku bylo
„MÁM RADOST, ŽE JSEM“. . 

Integrované tematické bloky byly vybírány tak, aby přirozeně navazovaly na události kalendářního roku, zahrnuly
hlavní křesťanské svátky, a zároveň byl ponechán prostor pro krátkodobější témata podle zájmů dětí, situace v CMŠ a
jejím okolí a podle událostí ze života dětí.

S dětmi jsme si všímaly krás přírody, zkoumaly jsme všemi smysly některá specifická přírodní prostředí, která
nás obklopují, vznikla spousta společných děl. Byl dán také velký prostor individuálnímu rozvoji dětí. Snažily jsme se
předávat dětem křesťanské hodnoty, nechaly jsme se opět inspirovat křesťanskou metodikou „Aby malé bylo velké“ a
stále  více  objevujeme  možnosti  uplatňování  Pedagogiky  Franze  Ketta  v  každodenním  životě  CMŠ.  Slavili  jsme
společně narozeniny, učili jsme se žít spolu tady a teď a mít radost, že jsme. Inspirací nám byl i společný projekt
„Proz(s)píváme celý rok“, který jsme realizovali nejen při „Hudebních hrátkách se zvířátky“. Pro předškoláky probíhaly
v rámci odpoledního odpočinku „Výtvarné hrátky a pohádky“. Ve třídách MŠ pěstujeme rostliny. 
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1. 4 Kulturní a jiné akce během školního roku 2016- 17:

Kulturní akce pro celé třídy

• 16. 9. Téměř divadelní společnost - „Kouzelná píšťalka a Labutí panna“

• 6. 10.  Program v muzeu „Stromy jako domy“ (SLuníčka)

• 11. 10. V7lov rybníka Černiš (Slučníčka)

• 13. 10. Dravci na zahradě MŠ – ukázka cvičených dravců přímo u nás ve školce

• V období památky všech věrných zemřelých navštívily všechny třídy některý ze hřbitovů

• 1. 12. děti z CMŠ Lipenská s pohádkou „Kamenná polévka“ na Výstavišti

• 5. 12. Svátek sv. Mikuláše

• 5. 1. Vánoční představení starších dětí pro sestry v Kardašově Řečici

• 23. 1. divadélko LUK „O Palečkovi“

• 16. 2. Karneval

• 24. 2. Mše sv. pro děti v naší kapli

• 2. 3. Planetárium

• 13. 3. EKO program s hady

• 12. 4. Zajíčkova cesta – v komunitním centru na Máji (Sluníčka)

• 27. 4. K. Daňhel – Drak Karamelák

• 2., 3. a 4. 5. Medové království na Borku

• Divadlo Letadlo - „Cesta kolem světa“

• Téměř každý měsíc nás navštívil P. Cyril Havel s jednoduchou katechezí

Učíme se v přírodě

Během celého školního roku pořádaly jednotlivé třídy pravidelné kratší i delší „výlety“ do města (různé části, památky,
zajímavosti, nábřeží, hřiště...) nebo do přírody – nejčastěji do lesa (na Máji, na Borku, na Dobré Vodě), k Vrbenským
rybníkům (např. výlov, pozorování fauny a flory,...) apod.

Akce pro předškoláky

• 10. 1. - 14. 2. Kurz bruslení pro předškoláky

• 22. 3. Ukázková hodina v CZŠ Rudolfovská

• 25. 5. Exkurze u hasičů

• 8. - 9. 6. Přespávání předškoláků v MŠ (třída Sluníčka) 
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Akce pro rodiče a pro veřejnost:

Informační třídní schůzky ve třídách – začátek září

Adventní setkání s rodiči 9. 12.

 Tvořivé dílničky na třídách vedly převážně maminky 

 Jarmark pro misie a přinášení dárků pro děti v Africe – za výtěžek z jarmarku jsme zaslali 2 velké balíky věcí do
MŠ ve státě Togo v Africe, s kterou spolupracujeme již několikátý rok

 Světelný průvod do kostela Svaté Rodiny se zamyšlením o andělech (P. Cyril Havel)

Spolupráce se Saleziánským střediskem mládeže na Máji a s Lesní školkou v Třísově

Zápis dětí na školní rok 2017 – 2018 proběhl 5. 5. 2017

Besídky pro maminky na třídách:  

11. 5. – třída Sluníčka 

16. 5. – třída Broučci 

26. 4. – třída Ovečky

Informační schůzka rodičů nově přijatých dětí1. 6.  a adaptační odpoledne pro děti s rodiči 8. 6.

Rozloučení s předškoláky v kapli 27. 6. za přítomnosti jejich rodičů a Táborák na zahradě MŠ pro nás všechny

---

Další setkání pro ženy z cyklu Místa v srdci ženy:

 22. 10. „Komunikace a chvála“ -  MUDr. Robert Dojčár

 26. 11. „ Přístupové cesty zlého“ – P. Mgr. Antonín Marek Příkaský, Ocarm.

 4. 2. „Usmířené srdce“ – PhDr. Kateřina Lachmanová, ThD.

 17. 6. „Eucharistie: odměna pro dokonalé – nebo lék a pokrm slabých?“ - P. Petr Beneš

Prázdninový provoz o letních prázdninách:  1. – 14. 7. 2017

Vyšetření očí dětí (screening) proběhlo v naší MŠ 21. 2. 2017.

Screening provedlo sdružení Lions Eye - Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s
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Akce pro pedagogický sbor:

 vzdělávací seminář s Evou Muroňovou a P. Cyrilem Havlem v přípravném týdnu

 pravidelné pedagogické rady a porady

 seminář ve Slavkově u Brna s Marianne Bauer

 předvánoční posezení se zaměstnanci školy

 opékačka na zahradě CMŠ pro zaměstnance a jejich rodiny

 rozloučení se zaměstnanci školy před prázdninami

2. Údaje o hospodaření školy

Závěrka roku 2016 (rozvaha, výsledovka) je součástí této výroční zprávy v příloze.

3. Zaměstnanci školy

Provoz školy byl ve sledovaném období zajišťován třináctičlenným kolektivem:

3.1 Pedagog. pracovníci:

Zdeňka Maňáková, Mgr. (ředitelka)- s. M. Zdeňka

Marie Maloušková, Mgr. (zástupkyně ředitelky) – s. M. Invencie

Helena Pokorná, Mgr. (učitelka)

Blanka Klimešová (učitelka)

Štěpánka Hovorková, Bc. (učitelka)

Lucie Kubová, Bc. (učitelka)

Eva Míčková, Mgr. (učitelka)

Jiřina Zimová, Mgr. (učitelka a školní asistent)

Marie Krejcarová, Bc. (učitelka a školní asistent) – s. M. Damiána

Magdalena Bachová (asistent pedagoga)

Pedagogičtí pracovníci mají splněnou pedagogickou kvalifikaci, případně si ji doplňují.

3.2 Provozní zaměstnanci: 

 Miluše Štědrá

 Anna Nevšímalová – s. M. Nikodéma

 Irena Cardoso
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3.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

 Učitelky  se  zúčastnily  několika  seminářů,  které  pořádaly  různé  organizace,  např.  Tandem,  NIDV,  Společnost
pedagogiky Franze Ketta, Pedagogická fakulta, obor Předškolní pedagogika, CEGV Cassiopeia apod.

 Ve sledovaném období se ředitelka školy zúčastňovala akcí pořádaných Ministerstvem školství, Arcibiskupstvím
pražským a Školskou sekcí České biskupské konference zaměřené na aktuální otázky legislativy, organizace a řízení
církevních škol.

Kdy Co Kdo to pořádal Kdo se účastnil
29. – 30. 8. „Mám uši, koukej, jak mi sluší“ Eva Muroňová –  

Společnost pedagogiky 
Franze Ketta

všechny pedagogické 
pracovnice

29. 9. Prevence úrazů u dětí v mateřských 
školách

Krajský úřad Zimová

22. 10. Mrkvičková konference – ukázka dobré 
praxe (pravidelné vycházky do lesa a 
aktivity s nimi spojené)

Krajský úřad a Cassiopeia Kubová, Hovorková 

24. 11. Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě 
v MŠ

NIDV Zimová

25. 11. Dítě s poruchami autistického spektra v 
běžné MŠ

NIDV Míčková

5. 11. „Já tě vidím, ty mě vidíš“ Společnost pedagogiky 
Franze Ketta

Maňáková, Maloušková, 
Krejcarová, Pokorná

23. - 25. 11. Konference ředitelů církevních škol Školská sekce ČBK Maňáková
 14. 12 Cesty spolu – společně proti šikaně NIDV Maňáková
Říjen 2016, 
leden 2017

Logopedický asistent NIDV Pokorná
Míčková

6. 1.  Setkání ředitelek mateřských škol 
zapojených do projektu Tyrolsko

 Společnost pedagogiky 
Franze Ketta

Maňáková

 25. 1.  Aktuální informace k předškolnímu 
vzdělávání, změny školského zákona

 NIDV Maloušková, Míčková 

9. 2. „Jarní hry s hudbou a pohybem“ Tandem (Jenčková) Maloušková, Zimová
23. - 24. 2. Stáž ve vídeňských MŠ Společnost pedagogiky 

Franze Ketta
Maňáková, Míčková

23. 2. Porada ředitelů CŠ Školská sekce ČBK Maloušková
23. 3. a 5. 4. Rozvoj čtenářské pregramotnosti NIDV Maňáková
10. 5. Manujál začínající ředitelky MŠ Vzdělávání pro školy i 

rodiny, Praha
Maňáková

29. 5. Porada v PPP ČB PPP Maňáková
6.  6.  Setkání ředitelek mateřských škol Společnost pedagogiky 

Franze Ketta
Maňáková

Ukončení s 
osvědčením

Kvalifikační studium pro ředitele škol a 
školských zařízení

NIDV Maňáková

Ukončení 
SZZ

Studium  přeškolní pedagogiky PF JČU Hovorková

Ukončení 
maturitou

Přeškolní a mimoškolní pedagogika – 
dvouleté studium

Střední škola informatiky a 
cestovního ruchu, 
Humpolec

Zimová, Krejcarová
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3.5 Přijímání dětí

Přijímání dětí na školní rok 2017 – 2018 probíhalo na základě zápisu, který se uskutečnil 5. 5. 2017.

3. 6 Spolupráce s jinými organizacemi

 Zřizovatel CMŠ - Česká provincie Kongregace Školských sester de Notre Dame

 Školní jídelna při Biskupském gymnáziu v Rudolfovské ulici

 Česká maltézská pomoc

 Společnost pedagogiky Franze Ketta

 Pedagogická fakulta JČU – obor Předškolní pedagogika

 PPP, SPC, odborníci v oboru pediatrie, dětská psychologie a psychiatrie

 CMŠ Lipenská, CZŠ Rudolfovská, ZŠ Baarova

 CEGV Cassiopeia,

 Rádio Proglas – studio Jan Neumann

 Křesťanské rodinné centrum Petrklíč

 Montessorri centrum Pomněnka

 Krizové centrum

Spolupráce s CZŠ Rudolfovská

Ředitelka školy je členem školské rady Církevní základní školy Rudolfovská – účastní se 2x ročně jejího zasedání. 

Také v tomto školním roce navštívili naši předškoláci ukázkové hodiny v prvních třídách.

Rada ŠPO CMŠ „U sv. Josefa“ se schází pravidelně 2x ročně

3.7 Kontroly:

V tomto školním roce neproběhly žádné kontroly.

V Českých Budějovicích                    Mgr. Zdeňka Maňáková

10. 8. 2017                          ředitelka školy
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