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1. Údaje o škole 

 

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

 

Církevní mateřská škola „U sv. Josefa“ sídlí v objektu kláštera v centru Českých Budějovic. Jejím zřizovatelem je 

Kongregace školských sester de Notre Dame. Navazujeme na šedesátiletou historii mateřské školy, která byla nucena 

skončit v roce 1949, znovu otevření proběhlo v roce 1993.  

 

Školka je rozdělena na tři třídy s celkovou kapacitou 75 dětí ve věku od 3 do 7 let. Třídy jsou heterogenní. Každá třída 

má své vlastní prostory a společnou zahrádku pro pobyt venku. Na vzdělávání se podílí sestry a učitelky.  

Ve školním roce 2019-20 se zde vzdělávalo 5 dětí s odkladem školní docházky a dvě děti s doporučeným podpůrným 

opatřením od KPPP Plzeň (3. a 4. stupeň). Ve dvou třídách tedy působí asistent pedagoga. Jedno dítě v povinném 

předškolním roce se vzdělávalo individuálně. 

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

 

1.2 Opravy a úpravy v MŠ 

 

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

Z důvodu prasklé hadičky u WC ve třídě Broučci byla poničena a následně opravena výmalba v koupelně  třídy Sluníčka.  

Ve třídě Broučci se během mimořádného uzavření CMŠ podařila zrealizovat akustická optimalizace třídy. 

 

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 vzdělávacích programech. Téma 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“. 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. V běžných situacích každého dne jsme se snažili předávat dětem 

křesťanské hodnoty. Byl dán také velký prostor individuálnímu rozvoji dětí. Snažili jsme se pravidelně pracovat 

v menších skupinkách a efektivně využívat čas překrývání učitelek na třídě. Pokračovali jsme v projektech „Hudební 

hrátky se zvířátky“ (nabídka hudebních aktivit v čase ranních her) a „Výtvarné hrátky a pohádky“ pro předškoláky 

v době poledního odpočinku. Každá třída realizovala podle svých možností a potřeb předškoláckou přípravu pro 

nejstarší děti. 
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1. 4 Kulturní a jiné akce během školního roku 2019 – 20: 

Kulturní akce pro celé třídy: 

• 22.10. Téměř divadelní společnost – „Čarodějnice z kumbálu“ a „Dva klíče“  

• 31.10.  a 1.11. Eko program „Život v mraveništi“ 

• V týdnu 30.9. - 4.10. probíhala tradiční Výstava hub v muzeu (Sluníčka, Broučci) 

• 11. – 15.10. Den otevřených dveří na SOŠ veterinární (všechny třídy) 

• V čase „dušiček“ navštívily všechny třídy hřbitov u kostela sv. Prokopa 

• 7.11. Program v domě umění (Broučci) 

• 14.11.Eko program s ježkem – Zuzana Štětková  

• 5. 12. Svátek sv. Mikuláše 

• 8.1. divadélko LUK „O kůzlátkách“ 

• 24.1. Víťa Marčík ml. „Kolotoč pohádek“ 

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

• 28., 29. a 30.1. Za ptáčky s ornitologem Petrem Veselým (všechny třídy) 

• 30.1. Program v domě umění (Broučci) 

• 25. 2. Eko program s tchořem – Zuzana Štětková (všechny třídy) 

• 17. – 21.2. Karnevalový týden ve školce 

• 3.3. Divadélko KOS „Černobílá pohádka“ 

• OD 16.3. DO 24.5.2020 BYLA ŠKOLKA UZAVŘENA Z DŮVODU PREVENCE KORONAVIRU 

• 22.6. Program s dravci na zahradě 

Učíme se v přírodě: 

To, že „Ovečky jezdí do lesa“ už mnozí vědí a jinak tomu nebylo ani v uplynulém školním roce. 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 nebo na Borku), k Vrbenským rybníkům a podobně. 

Akce pro předškoláky: 

• 6. 1. – 17.2. Kurz bruslení pro předškoláky (6 lekcí) 

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

• 5.3. Návštěva předškoláků v CZŠ (1. třídy + učebna IVT)  

• 8.6. Projektový den ve školce „Malý architekt“ 
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Akce pro mladší děti: 

• Dopoledne ve školce během bruslení předškoláků 

Akce pro rodiče a pro veřejnost: 

Informační třídní schůzky ve třídách – začátek září 

Společné zahájení školního roku – 19.9. odpoledne 

Brigáda na zahradě s rodiči – 24.10. a  11.3. odpoledne 

 (Před)adventní setkání s rodiči 29. 11. 

• Malé společné zamyšlení ve třídách 

• Společné vyrábění adventních věnců pro rodiny na třídách 

• Požehnání rodinám v kapli sester 

Besídky pro maminky na třídách: 

Z důvodu uzavření školky se letos nekonaly 

Informační schůzka rodičů nově přijatých dětí 3.6. a možnost přijít se podívat do školky 9. 6. 

Rozloučení s předškoláky v kapli 25. 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:  

• 22.10. Přednáška pro rodiče – téma Konflikty (Poláčkovi) 

• 23.10. Přednáška pořádaná Hrajánkem o vstupu do školky 

• 7.11. Přednáška pro rodiče – téma Logopedie (Z. Koppová) 

• 21.1. Setkání pro rodiče s pedagogikou Franze Ketta (s. Zdeňka) 

• 20.2. Přednáška pro rodiče – téma Školní zralost (Eva Zábrodská z KPPP) 

 

Další setkání pro ženy z cyklu Místa v srdci ženy: 

• 12.10. Místa v srdci ženy – O přímluvné modlitbě 

• 11.1.Místa v srdci ženy – sestra Veronika Řeháková 

 

Prázdninový provoz o letních prázdninách:  1. – 10. 7. 2020 

  

17.12.2020 proběh v naší MŠ v rámci projektu Tyflohlídek společnosti TyfloCentrum České Budějovice, o.p. screening 

zrakových vad u dětí  
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Akce pro pedagogický sbor: 

• Seminář ve Slavkově v přípravném týdnu (pro zájemnce) 

• Pravidelné pedagogické rady a porady 

• Vánoční posezení se zaměstnanci školy 

 

2. Údaje o hospodaření školy 

 

Závěrka roku 2019 (rozvaha, výsledovka) je součástí této výroční zprávy v příloze. 

 

3. Zaměstnanci školy 

 

Provoz školy byl zajišťován třináctičlenným pracovním týmem: 

 

3.1 Pedagogičtí 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) 

Lucie Kubová, Bc. (učitelka) 

Miroslava Melkesová, PhDr. (učitelka) 

Zuzana Plevová (učitelka) 

Magdalena Bachová (učitelka a asistent pedagoga) 

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

Kristýna Studená, DiS. (asistent pedagoga) 

 

3.2 Provozní zaměstnanci: 

  Iva Turková, Ing. 

  Anna Nevšímalová – s. M. Nikodéma 

  Irena Cardoso 
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3.4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 

Pedagogické pracovnice se během školního roku zúčastnily několika seminářů, které pořádaly různé organizace, např. 

NIDV, Společnost pedagogiky Franze Ketta, Pedagogická fakulta JU, apod. V době koronavirové krize bylo možné 

sledovat on-line semináře a nabídky pro předškolní pedagogy. Tento čas byl využit také pro osobní samostudium. 

Ředitelka školy se navíc zúčastňovala akcí pořádaných Ministerstvem školství a Sekcí církevního školství České biskupské 

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

 

 

Kdy Co Kdo to pořádal Kdo se účastnil 

31.7. Přednáška Marka Hermana: „Co mě sytí“ Pedagogická fakulta JU Zimová 

26. – 27.8. „Já jsem jiný než ty – inkluze jako 
vzdělávací cesta“ 

Společnost pedagogiky 
Franze Ketta 

Maloušková, Pokorná, 
Plevová 

18.9. „Odraz lidské psychiky ve výtvarném 
projevu“ 

ZVaS –  v rámci projektu BIG 
ATCZ5 

Melkesová 

25.9. „Grafomotorický kurz pro děti 
předškolního věku“ 

MAS Rozkvět, z.s. Melkesová 

26.9. Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě 
v MŠ – Zdeněk Martínek 

NIDV Bachová 

11. – 12.10. Osvěžovna I. aneb osobnostně sociální 
rozvoj předškolních pedagogů MŠ 
(Renate Berger „A zase ty papíry…“) 

Pedagogická fakulta JU Zimová 

31.10. „Úžasné divadlo fyziky – experimentování 
v mateřské škole a na 1. st. ZŠ“ 

Krajský úřad Jihočeského 
kraje 

Maloušková 

6.11. „Aby nám tu bylo hezky aneb příznivé 
emoční klima jako podmínka pro rozvoj 
čtenářské pregramotnosti“ s Markem 
Hermanem 

Centrum kolegyální 
podpory v oblasti čtenářské 
pregramotnosti při MŠ 
Nerudova 

Maňáková 

12.11. Tři náročné situace v praxi vedoucího 
pedagogického pracovníka – situace 
delegování úkolů, vytýkání 
chyb/nedostatků a řešení konfliktu 
v týmu – Věra Máchová 

Vzdělávací centrum ČR s.r.o.  Maňáková 

20. – 22.11. Konference církevních škol Sekce církevního školství 
ČBK 

Maňáková 

31.1. Ukončení vzdělávacího programu 
Učitelství pro mateřské školy v rámci 
celoživotního vzdělávání  

Pedagogická fakulta JU Plevová 

25.2. Porada ředitelů CŠ Školská sekce ČBK, MŠMT Maňáková 

20.1. a 
12.3. 

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

Maňáková 
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3.5 Přijímání dětí 

 

Přijímání dětí na školní rok 2020 – 2021 probíhalo ve správním řízení na základě zápisu, který se uskutečnil 4. 5. 2020 

Zápis proběhl podle doporučení MŠMT bez osobní přítomnosti dětí podle upravených kritérií (důvod – koronavirus). 

 

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, Základní škola Volyňka 

• CEGV Cassiopeia 

• Rádio Proglas – studio Jan Neumann 

• Klubík Hrajánek při ČMP 

• Křesťanské rodinné centrum Petrklíč 

• Severočeské doly a.s. 

• NET4GAS, s.r.o. 

• …a mnoho dalších…. 

 

 

Spolupráce s CZŠ Rudolfovská 

S Církevní základní školou Rudolfovská spolupracujeme už mnoho let. Hlavním důvodem je samozřejmě přechod dětí 

z mateřské školy do základní. V roce 2016 jsme se rozhodli naši spolupráci zintenzivnit i v jiných oblastech a v rámci 

projektu CZŠ „Zlepšení kvality přírodních věd a praktického vzdělávání na CZŠ Rudolfovská“ jsme podepsali 

Memorandum o spolupráci.  

Od ledna 2020 tedy chceme s dětmi školu pravidelněji navštěvovat. K dispozici nám je učebna přírodopisu, počítačů a 

školní kuchyňka. S kolegy ze školy je předběžně domluveno několik témat, kterým bychom se ve spolupráci s nimi mohli 

věnovat.  

Považujeme za velký přínos, že děti se mohou postupně seznamovat s prostředím základní školy, kterou navštěvuje 

mnoho jejich starších sourozenců a kamarádů. Zároveň může probíhat přirozená a smysluplná spolupráce mezi 

pedagogy mateřské a základní školy. 

Začátkem kalendářního roku 2020 proběhla první návštěva nově zrekonstruovaných prostor školy. Skupina nejstarších 
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dětí ze třídy Sluníčka a Ovečky si ve škole mohla prohlédnout a vyzkoušet počítačovou učebnu. A protože se blíží zápisy, 

byli jsme pozváni i na ukázkovou hodinu do první třídy. 

Realizace dalších naplánovaných návštěv byla přerušena kvůli protikoronavirovým opatřením. 

 

Smlouva s firmou Severočeské doly a.s. 

Naše mateřská škola uzavřela v roce 2020 smlouvu s firmou Severočeské doly a.s.  v rámci projektu: Prezentace 

obchodního jména SD v rámci realizace odhlučnění prostor CMŠ nejen ve třídě Broučci. 

Účelem Smlouvy je zlepšení povědomí o Objednateli a propagace obchodní firmy Objednatele spočívající v prezentaci 

Objednatele v souvislosti s činností a aktivitami Poskytovatele při přípravě a realizaci školních a vzdělávacích projektů 

pro děti a mládež v roce 2020. V naší mateřské škole se jedná konkrétně o tyto akce: Rozloučení s předškoláky, 

Společné zahájení školního roku a Předadventní setkání. 

Realizace odhlučnění prostor ve třídě Broučci proběhla v průběhu května. Akustika byla optimalizována nainstalováním 

stropních panelů Solo Square a novým rozmístěním nábytku. 

 

Smlouva s firmou NET4GAS, s.r.o. 

Díky jednomu z rodičů se nám podařilo získat dar 10.000,- Kč od firmy NET4GAS, s.r.o. Tato částka byla použita na 

dofinancování akustické optimalizace třídy Broučci, konkrétně na nákup části stropních panelů. Dárci mnohokrát 

děkujeme! 

 

Rada ŠPO 

Rada ŠPO CMŠ „U sv. Josefa“ se schází pravidelně 2x ročně. Od 1. listopadu byli jmenováni noví členové rady. 

 

3.7 Kontroly: 

Dne 4.3.2020 byla finančním úřadem zahájena kontrola dotací poskytnutých MŠMT v roce 2013 a 2014 na financování 

asistentů pedagoga. 

 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích                          Mgr. Zdeňka Maňáková 

29. 7. 2020                                ředitelka školy 


