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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 2020-21 se zde vzdělávalo 7 dětí s odkladem školní docházky a dvě děti s doporučeným podpůrným 

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

stupeň PO). 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.  

V závěru roku 2020 byly pořízeny nové herní prvky (dvě lodě a lanový most) na zahradu mateřské školy. Firmou 

Dřevoartikl byly z důvodu nepříznivého počasí instalovány na zahradu až v březnu. 

Během jarních prázdnin bylo vymalováno schodiště ke třídě Ovečky. 

Na zahradu bylo v závěru školního roku pořízeno malé týpí. 

 

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“ (rozšířená vzdělávací nabídka hudebních aktivit v čase ranních her) a „Výtvarné hrátky a pohádky“ 
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pro předškoláky v době po poledním odpočinku. Každá třída realizovala podle aktuálních potřeb a složení třídy 

předškoláckou přípravu pro nejstarší děti. 

V době uzavření škol pak bylo dětem v povinném předškolním roce poskytováno distanční vzdělávání. V praxi naší 

mateřské školy se jednalo o nejrůznější podněty, úkoly a materiály zasílané třídními učitelkami mailem rodičům dětí. 

Děti vypracovávaly pracovní listy s úkoly, dostávaly tematické podněty k různým tvořivým, výtvarným i jiným činnostem, 

měli možnost komunikovat se svými učitelkami (vzkazy, obrázky, fotky,…). Do distančního vzdělávání se zapojovalo také 

mnoho mladších dětí. 

V době uzavření školy nebo také při dlouhodobější nepřítomnosti konkrétních dětí jsme považovali za důležité být 

v kontaktu s jednotlivými rodinami a spíš než zadávat úkoly nám šlo o to je podpořit, ujistit o naší přízni, či nabídnout 

nejrůznější podněty pro činnosti s dětmi. 

 

 

1. 4 Kulturní a jiné akce během školního roku 2020 – 21: 

Kulturní akce pro celé třídy: 

• 15.9. Výlet do ZOO Ohrada (Ovečky) 

• 6.10. Dům umění „Principy“ (Sluníčka) 

• 9.10. O Palečkovi – Malé divadlo (Sluníčka, Broučci) 

• 9.,12. a 13.10. Den otevřených dveří na zemědělce (všechny třídy) 

• 14.10. Ptáci s panem Veselým (Sluníčka) 

• 29. – 30.10. Podzimní prázdniny – CMŠ zavřena z důvodu výskytu Covid pozitivních 

• 2. – 16.11. CMŠ zavřena z důvodu výskytu Covid pozitivních zaměstnanců 

•  19.11. Program s dravci na zahradě 

• 3.12. Stínové divadlo o sv. Mikulášovi (všechny třídy) 

• 4. 12. Svátek sv. Mikuláše 

• 17.12. Vánoční nadílka v jednotlivých třídách 

• 3.,4. a 5.2. Eko program Cestování vodní kapky (všechny třídy) 

• 8. – 12.2. Karnevalový týden ve školce 

• Od 1.3. do 9.4. byla školka spolu s ostatními školami v republice uzavřena v rámci proticovidových opatření 

• 25.,27. a 28.5. 14.4. Ekoprogram Motýlí kouzla (všechny třídy) 

• 2.6. Výlet do ZOO Ohrada (Ovečky) 

• 16.6. Výlet parníkem na Hlubokou do zábavného parku (Broučci) 

• 16.6. Výlet parníkem na Hlubokou po stopách piráta a jeho pokladu (Sluníčka) 

• 21.6. Divadlo Letadlo – Cesta kolem světa (všechny třídy) 

• Mnoho dalších akcí ve školce i mimo ni probíhalo v rámci jednotlivých tříd, které si je organizovaly samy, 

abychom snáze dodrželi homogenitu jednotlivých skupin a zároveň plynulost během vzdělávání (návštěva sv. 

Václava ve školce, povídání s myslivcem, výlet do pekárny na Včelné,…) 
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Učíme se v přírodě: 

Během celého školního roku, pokud to bylo jen trochu možné, pořádaly jednotlivé třídy pravidelné kratší i delší 

„výlety“ do města (různé části, památky, zajímavosti, nábřeží, hřiště…) nebo do přírody – nejčastěji do lesa (např. na 

Máji), k Vrbenským rybníkům, na Zavadilku (pozorování fauny a flory,…) a pod. 

 

Akce pro předškoláky: 

• Letos probíhaly většinou na úrovni jednotlivých tříd 

• 2.,3. a 9.2. Návštěva předškoláků v CZŠ Rudolfovská 

• V době od 12.4. do 10.5. byla povolena osobní přítomnost v mateřských školách pouze dětem 

v povinném předškolním vzdělávání a dětem, jejichž rodiče pracují ve vybraných profesích (lékaři, hasiči, 

učitelé, někteří úředníci,...) 

• 10.5. Focení předškoláků na tablo 

 

Akce pro mladší děti: 

• Letos probíhaly na úrovni jednotlivých tříd v rámci běžné vzdělávací nabídky 

 

Akce pro rodiče a pro veřejnost: 

Brigáda na zahradě s rodiči – v době poznamenané covidovými opatřeními probíhaly během roku malé brigády 

s přizváním jednotlivých rodin 

 (Před)adventní setkání s rodiči 28. 11. 

• Možnost přijít během odpoledne do areálu školky, pozdravit se s přítomnými zaměstnanci, sestrami a dalšími 

rodinami 

• Prostor pro ticho v kapli – každý může napsat nebo nakreslit nějakou prosbu, dík, starost,… 

• Malý dárek pro každou rodinu – komponenty na výrobu adventní lucerničky 

• Požehnání rodinám v kapli 

Zápis dětí na školní rok 2021 – 2022 proběhl 3. 5. 2021  

Besídky pro maminky na třídách: 

Z důvodu uzavření školky se letos nekonaly, jednotlivé třídy připravily pro maminky malý dárek a někteří i 

videopozdrav 

Informační schůzka rodičů nově přijatých dětí 31.5. a možnost přijít se podívat do školky 10. 6. 

Rozloučení s předškoláky v kapli 22. 6. za přítomnosti jejich rodičů a Táborák na zahradě MŠ pro nás všechny 

Přednáškový cyklus pro rodiče se letos kvůli omezeným možnostem pořádání hromadných akcí nekonal  

 

Prázdninový provoz o letních prázdninách:  1. – 9. 7. 2021 
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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 2020 (rozvaha, výsledovka) je součástí této výroční zprávy v příloze. 

 

3. Zaměstnanci školy 

 

Provoz školy byl zajišťován čtrnáctičlenným pracovním týmem: 

 

3.1 Pedagogičtí pracovníci: 

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

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

Jiřina Zimová, Mgr. (učitelka) 

Helena Pokorná, Mgr. (učitelka) 

Miroslava Melkesová, PhDr. (učitelka) 

Ivana Nová (učitelka) do 26.11.2020 

Jana Krejcarová (učitelka) od 1.1.2021 

Lucie Kubová, Bc. (učitelka a asistent pedagoga) 

Magdalena Bachová (učitelka a asistent pedagoga) 

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

Kristýna Studená, DiS. (asistent pedagoga) 

Petra Moserová (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 menšího množství seminářů než v předchozích letech, 

protože možnosti i vlastní kapacita sil byly omezené. 

V přípravném týdnu se v KMŠ Karolínka ve Slavkově u Brna konal již tradiční seminář pořádaný společností pedagogiky 

Franze Ketta, kterého se zúčastnila většina pedagogického týmu. 

V době nemožnosti pořádání hromadných akcí – tedy i vzdělávacích seminářů se velmi zvětšila nabídka on-line webinář, 

z nichž jsme některé také využily. 

Čas, kdy nebyla možná osobní přítomnost dětí ve škole, byl hojně využit také pro osobní samostudium. Na podněty ČŠI 

jsme se zaměřily například na téma Třídních vzdělávacích programů. 

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. Tradiční podzimní Konference 

ředitelů církevních škol i únorová porada se zástupci MŠMT v uplynulém roce probíhaly on-line. Pravidelná setkávání 

ředitelek mateřských škol, které pracují podle Pedagogiky Franze Ketta probíhala také na dálku. 

 

 

Kdy Co Kdo to pořádal Kdo se účastnil 

24. – 25.8. „Komunikujeme vědomě – komunikace 
v MŠ jako vzdělávací příležitost“ 

Společnost pedagogiky 
Franze Ketta 

Krejcarová, Maloušková, 
Maňáková, Melkesová, 
Nová, Pokorná, Zimová 

25.11. Konference církevních škol (on-line) Sekce církevního školství 
ČBK 

Maňáková 

25.2. „Efektivní delegování aneb účinné 
přenášení úkolů a pravomocí na jinou 
osobu“ 

Hana Janiková, Pardubice Maňáková 

11.3. Jak inovovat ŠVP Agentura vzdělávání 
dospělých 

Maňáková 

12. a 19.3. Práce s heterogenní třídou v MŠ Národní pedagogický 
institut (NPI) 

Kubová 

30.3. Porada ředitelů CŠ (on-line) Školská sekce ČBK, MŠMT Maňáková 

12.9.-12.6. Studium pedagogiky – asistent pedagoga ZVAS Studená 

Posunutí 
zahájení 
kurzu na 
březen 
(covid) 

Studium pedagogiky – asistent pedagoga ZVAS Moserová 

12.10. a 1.2. 
9.3. 
13.4. 
11.5. 
15.6. 

Setkání ředitelek Kett-školek (on-line) 
PFK jako pedagogika...existenciální  
...vztahová  
...symbolická  
...náboženská 

Společnost pedagogiky 
Franze Ketta 

Maňáková 
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3.5 Přijímání dětí 

 

Přijímání dětí na školní rok 2021 – 2022 probíhalo ve správním řízení na základě zápisu, který se uskutečnil 3. 5. 2021. 

Zápis proběhl klasickou formou (za osobní přítomnosti dětí a rodičů) za dodržení všech potřebných hygienických 

opatření. Počet uchazečů byl podobný jako počet volných míst, proto bylo letos vydáno minimum rozhodnutí o 

nepřijetí. 

 

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 

• Křesťanské rodinné centrum Petrklíč 

• Jihočeské dítě v srdci – perinatální hospic 

• Velké množství velmi ochotných báječných lidí z řad rodičů, přátel, dobrodinců,… 

• …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 
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pedagogy mateřské a základní školy. 

V uplynulém školním roce nám opět vzájemnou spolupráci komplikovala nepříznivá koronavirová situace. I přesto se 

nám na jaře podařilo několik návštěv ve škole uskutečnit. Využili jsme doby, kdy byla škola díky distanční výuce téměř 

prázdná. 

 

Rada ŠPO 

Rada ŠPO CMŠ „U sv. Josefa“ se schází pravidelně 2x ročně a projednává potřebné záležitosti.  

 

3.7 Kontroly: 

 Ve dnech 25. – 27.1. proběhla ve škole kontrola České Školní inspekce. 

 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích                          Mgr. Zdeňka Maňáková 

23. 7. 2021                                ředitelka školy 


