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1. Údaje o škole 

 

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

 

  Škola zahájila svůj provoz před 25 lety - 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, 

prolézačkami, houpačkami a dalšími herními prvky. 

Stravování zajišťuje jako v předchozích letech 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 2017-18 se zde vzdělávaly 4 děti s odkladem školní docházky a jedno dítě na doporučení SPC při  

ZŠ logopedické v Týně nad Vltavou s třetím stupněm podpůrného opatření. 

 

1.2 Opravy a úpravy v MŠ 

 

 Jako každý rok proběhly v mateřské škole nejrůznější drobné opravy a úpravy. 

Na jaře 2018 byla z darů (nejen) od rodičů na zahradu CMŠ pořízena lanová pyramida. 

 

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 aktuálního Školního 

vzdělávacího programu je „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. 

              Velkým pomocníkem při realizaci vzdělávacího obsahu a plnění vzdělávacích cílů předškolního vzdělávání nám 

byla Pedagogika Franze Ketta. Celý školní rok jsme si s dětmi připomínali, že „Je dobře, že jsi“. K tomu, aby toto důležité 

poselství přirozeně doputovalo ke každému jednomu z nás, jsme opět využili oslavy narozenin. Také v každém všedním 

dni jsme se učili žít spolu tady a teď a mít z toho radost. S dětmi jsme si všímali krás přírody a zkoumali jsme všemi 

smysly některá specifická přírodní prostředí, která nás obklopují. Také jsme se více zaměřily na naši zahrádku. V běžných 

situacích jsme se snažili předávat dětem křesťanské hodnoty. Byl dán také velký prostor individuálnímu rozvoji dětí. 

Snažili jsme se pravidelně pracovat v menších skupinkách – překrývání učitelek na třídě, projekt „Hudební hrátky se 

zvířátky“ nebo „Výtvarné hrátky a pohádky“ pro předškoláky. 
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1. 4 Kulturní a jiné akce během školního roku 2017 – 18: 

 

Kulturní akce pro celé třídy: 

• V týdnu 3. - 7. 10. navštívily všechny třídy Výstavu hub v muzeu 

• 17. 10. Téměř divadelní společnost – „Zlatá husa a Modrý kahanec“ 

• 16. 10. Výstava ovoce a den otevřených dveří na SOŠ veterinární (třída Broučci a Ovečky) 

• 25. 10. Eko program s ježkem 

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

• 16. 11. Návštěva kominíků ve školce 

• 20. 11. a 12. 2. Návštěva entomologa Jiřího Řehounka ve školce s programem o broucích 

• 5. 12. Svátek sv. Mikuláše 

• 12.12. Vánoční příběh - Marčíkovi 

• 9. 1. Vánoční představení starších dětí v domově důchodců na Dobré Vodě 

• 29. 1. divadélko LUK „Budulínek“ 

• 6. 2. Karneval 

• 6., 7. a 9.3. Pozorování a kroužkování odchycených ptáků na Zavadilce s ornitologem Petrem Veselým 

• 27.3. Velikonoční program pro děti v komunitním centru na Máji v rámci projektu BOS (Broučci) 

• 4. 4. Návštěva v Jihočeském divadle – tvořivá dílna a prohlídka (Sluníčka) 

• 13. 4. K. Daňhel – Písničková vymyslivna 

• 20. 4. Dravci na zahrádce MŠ 

• 16. 5. Koncert žáků ZUŠ 

• 24. 5. Divadlo Studna – Pyšná princezna 

• 22. 5. 30. 5. a 1. 6. Medové království na Borku 

• 22. 6. Divadlo Letadlo – „V korunách stromů“ (roční období) 

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,…) a pod. 

Akce pro předškoláky: 

• 24. 11. Exkurze u hasičů 

• 23. 2. – 13. 4. Kurz bruslení pro předškoláky (6 lekcí) 

• 20. 3. Ukázková hodina v CZŠ Rudolfovská 

• 25. 5. Ekoprogram centra Cassiopia „Kdepak přebýváš?“ v parku u kostela sv. Prokopa 

• 11. 6.  Ekoprogram centra Cassiopia „Živly“ v parku u Hvězdárny 

Akce pro mladší děti: 

• Dopoledne ve školce během bruslení předškoláků 

• 20.4. a 25.5. Návštěva dětí z klubíku Hrajánek ve školce a společný program 
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Akce pro rodiče a pro veřejnost: 

Informační třídní schůzky ve třídách – začátek září 

„Buřtobraní“ 20. 9.  

Brigáda na zahradě MŠ 6. 10. 

(Před)adventní setkání s rodiči 1. 12. 

• Společné vyrábění adventních věnců na třídách 

• Možnost finančně přispět na vánoční dárky dětí v Africké školce 

• Požehnání rodinám v kapli sester 

Zápis dětí na školní rok 2018 – 2019 proběhl 7. 5. 2018 

Besídky pro maminky na třídách: 

• 9. 5. – třída Ovečky 

• 15. 5. – třída Broučci 

• 29. 5. – třída Sluníčka 

Informační schůzka rodičů nově přijatých dětí 5.6. a adaptační odpoledne pro děti s rodiči 7. 6. 

Rozloučení s předškoláky v kapli 19. 6. za přítomnosti jejich rodičů a Táborák na zahradě MŠ pro nás všechny 

Přednáškový cyklus pro rodiče týkající se usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ (z projektu šablony pro MŠ) – Během 

školního roku proběhlo šest dvouhodinových tematických setkání s nejrůznějšími odborníky:  

• 3. 10. manželé Poláčkovi (DCR): Podpůrná atmosféra v rodině 

• 2. 11. Mgr. Petr Požárek: Pohybový rozvoj dítěte, jaký sport zvolit pro své dítě? 

• 14. 11. PaedDr. Zdeňka Koppová: Jak na to? Řečové problémy v předškolním věku a navazující dovednosti 

nutné pro úspěšný vstup do ZŠ 

• 23. 1. Mgr. Renara Kaislerová: Jak usnadnit vstup dítěte do ZŠ? 

• 9. 4. Mgr. Eva Svobodová: Prášek proti zlobení aneb efektivní komunikace s dětmi 

• 27. 4. Mgr. Eva Drančáková: Tvořivé odpoledne na naší zahradě 

--- 

Další setkání pro ženy z cyklu Místa v srdci ženy: 

• 14. 9. „Jak žít evangelium v dnešním světě“ – P. Josef Prokeš 

• 3. 3. „...a psal prstem do Písku“ – P. Cyril Havel 

Prázdninový provoz o letních prázdninách:  2. – 13. 7. 2018 

Vyšetření očí dětí (screening) proběhlo v naší MŠ 14. 11. 2017. 

Screening provedlo sdružení Lions Eye – Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s 

 

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tyflokabinet-cb.cz%2Flionseye.htm&ei=Pkn9T57ID9OQ4gTf9cnnBg&usg=AFQjCNFHHxePjCxKJCXJ7FUel-5s-hp_ow&sig2=yLxQVE3V_jmi6u5G3a8yww
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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 v Brně na PF s Georgem Batzerem a Renate Berger 

• Povánoční posezení se zaměstnanci školy 

• Seminář s Franzem Kettem na pedagogické fakultě 

 

2. Údaje o hospodaření školy 

 

Závěrka roku 2017 (rozvaha, výsledovka) je součástí této výroční zprávy v příloze. 

 

3. Zaměstnanci školy 

 

Provoz školy byl ve sledovaném období zajišťován dvanáctičlenným 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) 

Lucie Kubová, Bc. (učitelka) 

Miroslava Melkesová, PhDr. (učitelka) 

Jiřina Zimová, Mgr. (učitelka a školní asistent) 

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

Magdalena Bachová (učitelka a 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.  

Ředitelka školy se navíc zúčastňovala akcí pořádaných Ministerstvem školství a Školskou sekcí České biskupské 

konference zaměřené na aktuální otázky legislativy, organizace a řízení církevních škol. 

Mnohé vzdělávací kurzy, semináře a stáže v jiných školách byly hrazeny z podpory projektů v rámci výzvy Šablony pro 

MŠ. 

 

Kdy Co Kdo to pořádal Kdo se účastnil 

23. – 25.8. Hurá ze školky (Ekologický seminář 
Kněžice) 

Chaloupky o.p.s. Zimová 

31.8. – 1.9. 
4.11. 

„Aby i nejmenším bylo dobře“ 
Specifika práce s dvouletými dětmi 

Společnost pedagogiky 
Franze Ketta 

všechny pedagogické 
pracovnice 

27.9. Studánky víly Rozárky CEGV Cassiopeia Klimešová 

3.10. Zelený ostrov CEGV Cassiopeia Pokorná 

12.10. Hudební dary podzimu Tandem (Jenčková) Zimová  
Melkesová 

30.10. Datové schránky v praxi škol AVDO Maňáková 

14. – 16.11. Konference církevních škol Školská sekce ČBK Maňáková 

21. 11. Celým tělem, všemi smysly Krajský úřad Maňáková 

5. – 6.1. 
23. – 24.2. 
6. – 7.4. 

Úvod do pedagogiky Franze Ketta 
(Vodňany) 

Společnost pedagogiky 
Franze Ketta, PF 

Melkesová 
Pokorná  
Bachová 

12.1.  
12. 3. 

Setkání ředitelek Kett-školek (Brno) Společnost pedagogiky 
Franze Ketta 

Maňáková 

16.1. Leadership jako proces vedení lidí  NIDV Maňáková 

2.2. Stáž v Kindergarten Wien Společnost pedagogiky 
Franze Ketta 

Maloušková 

8. – 9.2. Stáž v KMŠ v Kutné Hoře  Maloušková 
 Pokorná 

10. a 13.4.   Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů 

 NIDV Maňáková  
Kubová 
Zimová 

22.3. Dopravní prostředky v pohybových hrách 
s hudbou 

Tandem (Jenčková) Melkesová 

únor – 
květen 

Logopedický asistent NIDV Zimová 

22.2. Porada ředitelů CŠ Školská sekce ČBK, MŠMT Maňáková 

7.3. Seminář o GDPR Školská sekce ČBK Maňáková 
Maloušková 

18. a 21.5. Stáž v MŠ a ZŠ pro sluchově postižené 
s logopedickými třídami (Mariánské 
náměstí, ČB) 

 Kubová 

1. a 6.6. Stáž v CMŠ Lipenská  Zimová 
Krejcarová 

 

 



7 
 

3.5 Přijímání dětí 

 

Přijímání dětí na školní rok 2017 – 2018 probíhalo ve správním řízení 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 

• Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna 

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

• CMŠ Lipenská, CZŠ Rudolfovská, ZŠ Baarova 

• CEGV Cassiopeia 

• Rádio Proglas – studio Jan Neumann 

• Klubík Hrajánek při ČMP 

• Křesťanské rodinné centrum Petrklíč 

• Montessorri centrum Pomněnka 

 

Spolupráce s CZŠ Rudolfovská 

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. 9. 2018                                ředitelka školy 


