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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 2018-19 se zde vzdělávaly 4 děti s odkladem školní docházky a dvě děti s doporučeným podpůrným 

opatřením od KPPP Plzeň (4. stupeň) a od SPC při MŠ, ZŠ a Praktické škole Štítného 3, České Budějovice (3. stupeň). 

 

1.2 Opravy a úpravy v MŠ 

 

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

V červenci 2019 došlo k výměně oken ve třídě Sluníčka. Byla vymalována třída, obě kuchyňky, koupelna, šatna 

a chodbička. Ve třídě Broučci byla obnovena malba v šatně a v chodbičce. 

 

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 našeho Školního 

vzdělávacího programu je „MÁM RADOST, ŽE JSEM“. 

               Integrované tematické bloky jsou vybírány tak, aby přirozeně navazovaly na události kalendářního roku, 

zahrnují hlavní křesťanské svátky, a zároveň je 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 opět 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 

(projekt ve spolupráci s centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia). 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 
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pohádky“ pro předškoláky v době poledního odpočinku. Předškoláci z každé třídy také měli možnost pracovat jeden 

den v týdnu v menší skupině předškoláků s paní učitelkou Blankou Klimešovou. 

 

1. 4 Kulturní a jiné akce během školního roku 2018 – 19: 

 

Kulturní akce pro celé třídy: 

• Paní učitelka Jiřka přinesla do školky živého ježka 

• V týdnu 17. - 21. 9. probíhala tradiční Výstava hub v muzeu (Sluníčka) 

• 8. 10. Téměř divadelní společnost – „Na stříbrných horách, O hodné Janičce“ 

• 15. a 16. 10. Den otevřených dveří na SOŠ veterinární (všechny třídy) 

• 14.11., 3.12. a 9.1. Programy v Domě umění (třída Sluníčka) 

• 2. 11.  navštívily všechny třídy hřbitov u kostela sv. Prokopa 

• 5. 11. Návštěva entomologa Jiřího Řehounka ve školce s programem o broucích (třída Broučci) 

• 8. 11. Eko program s pejskem 

• 5. 12. Svátek sv. Mikuláše 

• 17.12. Vánoční příběh v Kostele sv. Rodiny – Víťa Marčík ml. 

• 10. 1. Vánoční představení dětí v Domově sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí 

• 22.1. Hudební program s paní Semovou (třída Broučci) 

• 23., 24. a 25.1. EKO program Cassiopeia „Cestování vodní kapky“ 

• 29.1. Program v Domě umění (třída Broučci) 

• 29., 30. a 31.1. Za ptáčky s ornitologem Petrem Veselým 

• 15. 2. divadélko LUK „Perníková chaloupka“ 

• 27. 2. Karneval ve školce 

• 28.2. Divadlo Pod šťastnou hvězdou – „Varieté“ 

• 4., 7. a 11. 3. EKO program Cassiopeia „Žabka Rozárka“ 

• 22.3. Program studentek k zubní prevenci 

• 2.4. Program v Domě umění (třída Broučci) 

• 8.4. Eko program – brouci s panem Řehounkem (Ovečky, Sluníčka) 

• 10.4. Dům umění – program (Sluníčka) 

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

• 26. 4. Divadélko KOS – „Kuba a čarodějnice“ 

• 5.6. Broučci výlet do vílí zahrady na Rudolfově 

• 10. 6. Ovečky výlet do Vodňan 

• 13.6. Sluníčka výlet na zámek Hluboká nad Vltavou 

• 19. 6. Divadlo Letadlo 
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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: 

• 19. 11. Exkurze u hasičů 

• 14. 1. – 4.3. Kurz bruslení pro předškoláky (6 lekcí) 

• 25.2. Screening školní zralosti – předškoláci (ve spolupráci s KPPP Plzeň) 

• 12. 3. Ukázková hodina v CZŠ Rudolfovská 

• 28.5. Projektový den ve školce s truhlářem Arnoštem (v rámci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ II.) 

 

Akce pro mladší děti: 

• Dopoledne ve školce během bruslení předškoláků 

 

Akce pro rodiče a pro veřejnost: 

Informační třídní schůzky ve třídách – začátek září 

Oslava 25 let CMŠ 21. 9.  

Brigáda na zahradě s rodiči – vyrábíme záhon 11.4. 

 (Před)adventní setkání s rodiči 30. 11. 

• Malé společné zamyšlení ve třídách 

• Společné vyrábění adventních věnců na třídách 

• Požehnání rodinám v kapli sester 

Zápis dětí na školní rok 2019 – 2020 proběhl 3. 5. 2019 

Besídky pro maminky na třídách: 

15. 5. – třída Ovečky 

22. 5. – třída Broučci 

6. 6. – třída Sluníčka 

Informační schůzka rodičů nově přijatých dětí 3.6. a adaptační odpoledne pro děti s rodiči 12. 6. 

Rozloučení s předškoláky v kapli 18. 6. za přítomnosti jejich rodičů a Táborák na zahradě MŠ pro nás všechny 

Přednáškový cyklus pro rodiče volně navazující na loňská pravidelná tematická setkávání s nejrůznějšími odborníky:  

18.10. MUDr. Dagmar Paťhová „Co můžeme udělat pro zdravý vývoj svého dítěte?“ 

6. 11. PaedDr. Zdeněk Martínek „Agresivita, agrese a hranice u dětí“ 

17. 1. Mgr. Eva Zábrodská „Připravenost dítěte na vstup do ZŠ“ 

13. 2. P. Tomáš Cyril Havel „Pedagogika Franze Ketta“ 

27. 4. Mgr. Eva Drančáková a Jožka Smutný „Tvoření pro rodiče a děti na zahradě MŠ“ 
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--- 

Další setkání pro ženy z cyklu Místa v srdci ženy: 

• 22. 9. „Můj život pod vedením Božím“ – Vojtěch Kodet 

• 25. 5. „Chvála jako životní styl“ – Eva a Martin Beranovi 

 

Prázdninový provoz o letních prázdninách:  1. – 12. 7. 2019 

  

Vyšetření očí dětí (screening) proběhlo v naší MŠ 8. 1. 2019. 

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

  

Akce pro pedagogický sbor: 

• Seminář ve Vodňanech s Renate Berger v přípravném týdnu 

• pravidelné pedagogické rady a porady 

• Předvánoční posezení se zaměstnanci školy 

• Seminář s Markem Hermanem na pedagogické fakultě 

 

2. Údaje o hospodaření školy 

 

Závěrka roku 2018 (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, školní asistent) – s. M. Invencie 

Jiřina Zimová, Mgr. (učitelka) 

Helena Pokorná, Mgr. (učitelka) 

Blanka Klimešová (učitelka) 

Lucie Kubová, Bc. (učitelka) 

Miroslava Melkesová, PhDr. (učitelka) 

Zuzana Plevová (učitelka) 

Magdalena Bachová (učitelka a asistent pedagoga) 

Marie Krejcarová, Bc. (asistent pedagoga) – s. M. Damiána 

 

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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Pedagogičtí pracovníci mají splněnou pedagogickou kvalifikaci. 

 

3.2 Provozní zaměstnanci: 

  Miluše Štědrá 

  Anna Nevšímalová – s. M. Nikodéma 

  Irena Cardoso 

 

 

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. 

Vzdělávací seminář v přípravném týdnu byl hrazen z podpory projektů v rámci výzvy Šablony pro MŠ. Stáž v mateřské 

škole v Regensburgu byla hrazena z projektu Pedagogické fakulty JU. 

 

Kdy Co Kdo to pořádal Kdo se účastnil 

30. – 31.8. Osvěžovna I. aneb Osobnostně sociální 
rozvoj předškolních pedagogů 

Pedagogická fakulta JU všechny pedagogické 
pracovnice 

17.10. Konference Podzinmí den s EVVO pro 
pedagogy MŠ 

Cassiopeia Melkesová 
Klimešová 

8.11. Veselé počítání s hudbou a pohybem Tandem (Jenčková) Melkesová 

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

31.1. Vedení hodnotících a motivačních 
pohovorů 

Olchavová Maňáková 

14.2. Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě 
v MŠ 

NIDV Maloušková 
 

19.2. Porada ředitelů CŠ Školská sekce ČBK, MŠMT Maňáková 

21.1.  
8.4. 

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

Maňáková 

17.4. Seminář k projektu Záhonky  Cassiopeia Zimová  
Pokorná 
Plevová 
Maloušková 

25. – 26.4. Pozoruj a jednej Cassiopeia Plevová 

29.4.  Přednáška Marka Hermana Pedagogická fakulta JU všechny pedagogické 
pracovnice 

13.5. Konference Méně znamená více aneb 
vzdělávací příležitosti v MŠ 

Infra s.r.o. Zimová  
Melkesová 

29.5. Poruchy autistického spektra Apla Jižní Čechy Maňáková 

13. – 14.6. Pedagogická diagnostika v MŠ (Maxík) MAS Rozkvět, z.s. a 
Instituce pro další 
vzdělávání pedagogických 
pracovníků 
PaedDr. Zdeňka Janhubová 

Pokorná 
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Ukončení 
SZZ 

Studium předškolní pedagogiky PF JČU Bachová 

 Studium předškolní pedagogiky – 
celoživotní vzdělávání 

PF JČU Plevová 

24. – 28.6. Stáž v Ev.-Luth. Kindergarten St. Johannes 
Regensburg 

Pedagogická fakulta JU Maňáková  
Zimová 

 

 

3.5 Přijímání dětí 

 

Přijímání dětí na školní rok 2019 – 2020 probíhalo ve správním řízení na základě zápisu, který se uskutečnil 3. 5. 2019. 

 

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. 

 

Finanční dar od firmy BOSCH 

Díky finanční pomoci od firmy BOSCH se nám během jara podařilo vytvořit na zahradě dílnu pro děti. Děti si zde mohou 

vyzkoušet práci s nejrůznějším nářadím a vlastnoručně si vyrobit nějaký drobný výrobek ze dřeva. Mnozí kluci i holčičky 

už vědí, jak si lze snadno vyrobit autíčko, traktor, domeček, letadlo,... Naše dílna pomáhá dětem naučit se nejen práci 

s nejrůznějším nářadím, ale také je učí pozornosti, soustředěnosti, trpělivosti, opatrnosti a vzájemné pomoci. Velmi 

cenná je pak společná radost z hotových výrobků.  
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Za příspěvek od firmy BOSCH jsme zatím pořídily nové nářadí a vybavení do dílny a také dětskou sadu malý truhlář - 

PLAYMAT 4 in 1, jejíž součástí je stojanová vrtačka, soustruh, bruska a vykružovací pila. 

Velkou pomocí pro práci s dětmi je také akušroubovák BOSCH. 

Naše velké díky patří jedné mamince, která nám pomohla podporu získat a dalším zaměstnancům firmy BOSCH, kteří 

nám ochotně vyšli vstříc. DĚKUJEME MOC! 

 

 

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

 

3.7 Kontroly: 

21.1. a 5.3. – kontrola z hygieny 

3.4. – pravidelná kontrola na OSSZ 

 

 

 

V Českých Budějovicích                          Mgr. Zdeňka Maňáková 

29. 8. 2019                                ředitelka školy 


