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Výroční zpráva

2013/2014

1. Základní údaje o mateřské škole
NÁZEV:

Církevní mateřská škola Radost

SÍDLO:

Bulharská 2331, Kladno – Kročehlavy

ZŘIZOVATEL:

Arcibiskupství pražské,Praha,Hradčanské nám.16,PSČ.119 02

STATUTÁRNÍ ORGÁN:

Mons. Dominik Duka OP, Mons. ThDr. Michael Slavík,
Mons. Mgr. Václav Malý, Mons. Karel Herbst,

ŘEDITEL :

Mgr. Anna Valentová

ZÁSTUPCE ŘEDITELE:

Jarmila Jelenová ( do 30.6.2014)

ČLENOVÉ RADY:

Mgr. Eva Tomášková, PhDr. Filip Dostál, Ing. Dagmar Kytková

PRÁVNÍ FORMA:

školská právnická osoba

ČÍSLO TELEFONU:

312 683 143 , 731 626 022

E-MAIL:

cms-radost@cms-radost.cz

WWW:

cms-radost.cz

IČO:

46 416 153

IZO:

600 000 371

POČET INTEGROVANÝCH DĚTÍ:

1

POČET DĚTÍ A POČET TŘÍD:

60 dětí – 3 třídy

PROVOZ MŠ:

6.30 – 16.00

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: „Kytička pro radost“

2.Stručná charakteristika a provozně materiální zabezpečení
Děti v naší mateřské škole byly v loňském školním roce rozděleny do tří tříd podle věku a podle
prostorových možností následovně: 1. řída – 16 dětí (děti ve věku 3-4), 2. třída – 20 dětí (děti ve věku 4-5)
a 3. třída – 24 dětí ve věku 5 – 7 let (OŠD). V první třídě bylo umístěno integrované dítě.
Naše mateřská škola se nachází v 1. patře bývalých jeslí, kde máme třídy, provozní zázemí i vlastní školní
jídelnu. Stále usilujeme o vylepšení materiálně technického zázemí. Což se nám za pomoci zřizovatele a
ČBK (Renovábis) v minulých letech podařilo. Ve spolupráci s majitelem budovy (Magistrát města Kladna)
se podařilo dokončit v červnu rekonstrukci školní zahrady. Na toto dokončení rekonstrukce zahrady přispěl
i zřizovatel.

3. Personální zabezpečení a další vzdělávání pracovníků
Provoz mateřské školy byl zabezpečen dostatečně (viz. tabulka).

Ředitelka
Učitelky
Provozní ŠJ
Provozní
Celkem

Fyzické
osoby
1
5
2
2
10

Přepočtené na plně
zaměstnané
1
4,04
1,5
1,876
8,416

z toho bez
kvalifikace
0
1,15
0
0
1,15

Pedagogický sbor v naší mateřské škole se obměnil. Na konci školního roku 2013-2014 byl ukončen
pracovní poměr dohodou s nekvalifikovanou paní učitelkou. Zároveň byl rozvázán pracovní poměr s paní
učitelkou, která již šest let přesluhovala. K těmto krokům bylo přikročeno z důvodu výsledku přijímacího
řízení ve správním řízení. Zároveň bylo přihlédnuto k upozornění ČŠI ze dne 15.3.2013 na nevyhovující
podmínky dětí z prostřední třídy. Proto byla provedena opatření ve spolupráci se zřizovatelem a přetvořena
třítřídní mateřská škola na dvoutřídní od 1.9.2014.
Ve školním roce pracovnice CMŠ navštívily tyto kurzy:
-

pořádané institutem VISK: Praktické činnosti pro rozvoj před čtenářské gramotnosti
Písně, hrátky se zvířátky
Rozvoj motoriky u dětí předškolního věku
Hygienické minimum

Ve školním roce ředitelka CMŠ navštívila tyto kurzy a školení:
-

pořádané institutem VISK: Současná MŠ a její řízení (Správní řád)
Hospitační činnost ve škole

-

pořádané Arcibiskupstvím pražským: Právo ve škole
Školení k NOZ
Škola a NOZ

Ředitelka se zúčastnila celostátního setkání ředitelů církevních škol pořádaného ČBK a také všech
pravidelných porad ředitelů církevních škol pořádaných Arcibiskupstvím pražským.
V CMŠ probíhají pravidelná školení zaměstnanců na BOZP a PO a pravidelné pedagogické a provozní
porady.

4. Zápis dětí do základní školy
Počet dětí k zápisu
do ZŠ

Přijato

OŠD

23

20

3

Rozmístění dětí podle jednotlivých škol:
CZŠ: 1
1.ZŠ 2
4.ZŠ 1

7.ZŠ 3
8.ZŠ 2
10.ZŠ 3

14.ZŠ 3

ZŠ Dolany
ZŠ Slaný

1
1

6.ZŠ 1

11.ZŠ 2

Cíle ŠVP byly naplněny. Důvodem pro nepřijetí ke školní docházce byla sociální nezralost
dětí a logopedické problémy .

5. Zápis dětí do mateřské školy
Počet evidovaných žádostí o přijetí do MŠ k 30. 9. 2014
Počet vydaných rozhodnutí o přijetí
Počet vydaných rozhodnutí o nepřijetí
Počet odstoupení od žádosti
Počet nově přijatých dětí k 30. 9. 2014
Počet dětí, které nenastoupily bez udání důvodu
Počet žádostí podaných po přijímacím řízení

35
24
3
6
14
1
12

Zápis do CMŠ proběhl 21. a 22. 3. 2014 v souladu s termínem zápisu do kladenských mateřských škol.
Ve školním roce 2013/2014 musely i církevní školy přijímat děti ve správním řízení. Proto ve spolupráci
s Arcibiskupstvím pražským byla stanovena kritéria pro přijímání dětí do církevních škol. Zároveň došlo
k navýšení kapacit kladenských mateřských škol a také se navyšovaly kapacity obecních školek
v přilehlých obcích, ze kterých k nám dříve děti docházely. To je příčinou, že na konec do naší mateřské
školy nastoupilo pouze 14 dětí.
6. Výsledky ČŠI
Ve školním roce 2013/2014 naši mateřskou školu ČŠI nenavštívila.
7. Vyhodnocení integrace, logopedie a spolupráce s KPPP a OPPP v Kladně
Ve školním roce 2013/2014 bylo integrováno jedno dítě. U tohoto dítěte byla diagnostikováno mentální
postižení s autistickými rysy. Ve spolupráci s OPPP v Kladně byl pro další pobyt v MŠ doporučen asistent.
Na základě doporučení OPPP a naší žádosti, nám MŠMT asistenta povolila ve školním roce 2014/2015.
V naší mateřské škole má odloučené pracoviště klinická logopedka, která pravidelně každou středu, za
přítomnosti rodičů, provádí nápravu řeči u dětí, které to potřebují.
S Křesťanskou PPP v Praze spolupracujeme na sestavování individuálních vzdělávacích plánů
integrovaných dětí a na vyšetření školní zralosti. Rodiče naší CMŠ mohou využít návštěvy pracovnice této
poradny ke konzultaci výchovných problémů svých dětí.
8. Prevence sociálně patologických jevů
Prevencí sociálně patologických jevů se zabýváme v rámci běžné výuky. Každý rok navštěvujeme HZS
Kladno.
9. Vzdělávání cizinců
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo naši mateřskou školu celkem pět dětí cizinců z těchto zemí:
Slovensko a Ukrajina. Tři děti jsou původem z Keni, ale mají české občanství. Vzdělávacím jazykem
těchto dětí byla čeština.
10.Environmentální vzdělávání
se řídí „Programem environmentálního vzdělávání“, který je zpracován tak, aby pokryl celý školní rok.

V rámci tohoto programu navštěvujeme akce, které odpovídají náplni tohoto programu nebo je pořádáme
přímo v prostorách mateřské školy (viz. „Kalendář akcí“).
11. Prezentace školy na veřejnosti
V loňském školním roce jsme se zúčastnili fotografické soutěže Příroda Kladenska, kde jsme ve své
kategorii obsadili třetí místo a fotografie našich dětí byly vystaveny spolu s ostatními
ve Sládečkově muzeu v Kladně. Fotografie z předešlých ročníků, kde jsme se také umístily do třetího
místa ve své kategorii, byly vystaveny v nákupním centru OAZA. Dále jsme se účastnily těchto výtvarných
soutěží: „Požární ochrana očima dětí“ pořádanou HZS Středočeského kraje. Obdrželi jsme zvláštní cenu za
kolektivní práci. Vyhlášení vítězů se konalo ve Slaném v odpoledních hodinách a zúčastnili se ho rodiče.
Také jsme posílali výtvarné práce dětí na téma „Jaro“ do hornického skanzenu Mayarou, kde byly tyto
práce vystaveny. Dále jsme zaslali výtvarné práce dětí na výtvarnou soutěž na téma „Rodina“, kterou u
příležitosti výročí Cyrila a Metoděje pořádalo Cyrilometodějské gymnázium a MŠ Prostějov.
Na veřejnosti se dále prezentujeme pomocí nástěnek v kladenských kostelech, občasným publikováním
ve farních časopisech a na internetových stránkách. Informace o naší mateřské škole jsou na internetových
stránkách našeho města.
V letošním školním roce se děti z naší školky podílely vystoupením na Noci kostelů v kostele sv. Václava
v Kladně - Rozdělově.

12. Služby
Školní stravování
12/13

Celková kapacita

Počet strávníků

Počet
pracovníků
celkem

Úvazky
celkem

80

60

2

1,5

Stravování cizích
strávníků, tzv.
doplňková činnost

10

13. Poskytování informací

Celkový počet písemných žádostí o informace

0

Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

0

Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace

0

Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona

0

Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v kanceláři školy.

14. Spolupráce s partnery, předpoklady a trend dalšího rozvoje
a) výukový program, výchovný proces – i nadále pečovat v daném způsobu péče o děti. Výchovný program
řídit Školním vzdělávacím programem „Kytička pro Radost“. Postupně začleňovat do výchovného procesu
projekt „Síť středočeských MŠ se zájmem o ekolog. výchovu Mrkvička“. Připravovat děti na úspěšný vstup
do školy. I nadále chceme pokračovat v trendu zlepšování psychohygienických podmínek (dle
prostorových možností) a materiálně technického vybavení (dle finančních možností).
b) speciální pedagogika – velice dobrá je spolupráce s KPPP při depistáži problémových dětí a dětí se
specifickými potřebami. V letošním školním roce jsme obnovili spolupráci s OPPP Kladno z důvodu
integrace dítěte s autistickými rysy, které do této poradny dochází. U dětí s logopedickými vadami
spolupracujeme s klinickou logopedkou. S klinickou logopedkou je spolupráce velice úspěšná – má v naší
MŠ detašované pracoviště, na které dochází pravidelně každou středu. Rozvíjet spolupráci se speciálními
pedagogickými centry pro úspěšnou integraci dětí se zvláštními potřebami (dle potřeby dětí).
c) spolupráce s rodiči – pomalu a jistě se jí daří rozvíjet. Rodiče upřednostňují osobní kontakt a žádost o
pomoc než formou sdělení na třídní schůzce. Na nástěnce chceme motivovat rodiče k většímu zapojení do
běžného života v CMŠ.V letošním školním roce nám rodiče pomohli s údržbou zahrady, se zajišťováním
potřeb pro výtvarné činnosti dětí, se zajištěním akce s hasiči ve Slaném a někteří i se zajištěním finančních
darů.
d) spolupráce s církevní obcí – V loňském školním roce navštěvoval naši školu P. J. Neliba.
Snažíme se publikovat ve farních časopisech. Ve spolupráci s p. farářem Jiřím Nelibou a Arcidiecézní
charitou Praha se pravidelně zapojujeme do Tříkrálové sbírky. Také jsme již po třetí spolupracovali
s kladenskou farností na „Noci kostelů“. Vystoupení dětí z naší školky na zahájení „Noci kostelů“ v kostele
sv. Václava mělo mezi návštěvníky a farníky velký ohlas. Bohužel pro nepřízeň počasí byla návštěvnost
menší jak v předešlých letech. Během školního roku navštívíme s dětmi čtyřikrát kladenské kostely u
příležitosti církevních svátků.
e) spolupráce s Magistrátem města Kladna – ve spolupráci s městským úřadem se nám daří udržovat
zahradu a budovu, kde jsme v nájmu. Ke konci letošního školního roku byla zrekonstruovaná zadní část
zahrady o kterou se dělíme s městskou MŠ. Rekonstrukci hradil magistrát.
f) spolupráce se školami – spolupráce s kladenskými mateřskými školami při zajišťování prázdninového
provozu a při zápisu dětí do MŠ se v letošním školním roce neuskutečnila z důvodu výměny vedení těchto
mateřských škol. Spolupráce se bude muset rozvinout od začátku. O letošních prázdninách se nám
nepodařilo o prázdninách do městských školek umístit ani jedno dítě. Důvodem byla přeplněnost těchto
školek dětmi z městských školek, které mají při umísťování přednost.
S ředitelkami CMŠ konzultujeme zavádění nových zákonů do praxe. V loňském školním roce se podařilo
zajistit a připravit duchovní obnovu učitelek mateřských škol, která se uskutečnila o přípravném týdnu.
S CZŠ Kladno spolupracujeme při zápisu dětí do základní školy. V letošním školním roce se podařilo, ve
spolupráci s CZŠ , uspořádat rozloučení s předškoláky. Žáci CZŠ přišli dětem zahrát divadlo a pasovali
naše děti na školáky. Začali jsme spolupracovat s 8. ZŠ při zápisu dětí do ZŠ. Rodiče mají možnost účastnit
se akcí, která 8. ZŠ škola pořádá pro děti a veřejnost.
Setkání církevních škol v katedrále byl pro děti zážitek. V letošním školním roce byl u nás na praxi jeden
student ze Svatojánské koleje.
g) spolupráce se zřizovatelem – Se zřizovatelem spolupracujeme v oblasti metodiky řízení školy. Zde je
velice důležitá možnost konzultace při vytváření vnitřních předpisů školy. Součástí této spolupráce je také
další vzdělávání ředitelů a duchovní obnova ředitelů. V letošním školním roce se nám poskytl zřizovatel t
finanční prostředky na krytí nákladů na spotřebu energií a zakoupení herních prvků na školní zahradu, která
se rekonstruovala v červnu.

V Kladně dne 24.10.2014

Mgr. Anna Valentová
ředitelka CMŠ

15. Přehled akcí uskutečněných ve školním roce 2013/2014 „Kalendář akcí“
Pravidelné akce: Logopedie – pravidelně každou středu (jen děti s vadami řeči)
Plavání
- pravidelně každé úterý (jen přihlášené děti)
Setkání s biblickými příběhy – pravidelně 1 x měsíčně (děti ze 3. třídy)

9.9.
10.9.
11.9.
26.9.
27.9.
4.10.
14.9.
24.10.
30.10.
1.11.
7.11.
11.11.
5.12.
12.12.
16.12.
19.12.
20.12.
6.1.
16.1.
16.1.
20.1.
27.1.
31.1.
6.2.
10.2.
20.2.
21.2.
28.2.
6.3.
19.3.
24.3.
8.4.
27.4.
28.4.
30.4.
14.5.
23.5.
26.5.
4.6.
16.6.
24.6.
25.6.

divadlo ve školce:“ O koblížkovi“
první plavání
první logopedie
výlet na Budeč – sv. Václav
návštěva kostela sv. Václava v Kladně – Rozdělově
sv. František – Den s plyšovými medvědy
Výlet na Čabárnu do ekologického centra
Divadélko Lampion
Uspávání broučků
návštěva hřbitova – Památka zesnulých ( 3.tř.)
Rytířský den s kladenským hokejem
Pečení chleba a oslava svátku sv. Martina
návštěva sv. Mikuláše ve školce
vánoční besídka ve školce
oslava svátku sv. Lucie
návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie
Vánoční nadílka ve školce
návštěva kostela sv. Václava v Kladně – Rozdělově – setkání u jesliček
Tříkrálová sbírka ve školce
návštěva CZŠ Maltézských rytířů
vernisáž fotografické výstavy „Příroda kladenska“ – převzetí ocenění
návštěva v prvních třídách 8.ZŠ
návštěva divadla Lampion – „Klaun Bruno“
vyšetření školní zralosti ve spolupráci s KPPP Praha
Hromnice
divadlo ve školce – „Skřivánek Oskárek“
olympijské hry ve školce
exkurze do LEGA
karneval
fotograf ve školce
„S tebou mě baví svět“ – akce pro tatínky a děti – sv. Josef
návštěva u hasičů
VIZITACE – školku navštívil pan biskup Václav Malý
sv. Jiří – rytířský den ve školce
návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie
Čarodejnice
besídka pro maminky
Noc kostelů – vystoupení v kostele sv. Václava v Kladně – Rozdělově
návštěva divadla Lampion – „O Nosáčovi“
výlet Hedecko
výlet na letiště Praha
vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“ ve Slaném
setkání církevních škol v pražské katedrále
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