
VÝROČNÍ  ZPRÁVA   

ZA   ROK 2020 - 2021 
 

 
Mateřská škola  BLANSKO, Rodkovského 2a, příspěvková 

organizace 

 
1. Základní údaje o škole 
 

1.1. Škola  

název školy Mateřská škola Blansko, Rodkovského 
2a 

adresa školy Rodkovského 2a, 67801 Blansko 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 71 00 64 35 

  

vedení školy ředitelka: Mgr. Jana Mašátová 
Tel.: 778 785 747 

Kontakt třídy :Třídy : veverky a motýlci 
              Třídy :sluníčka a ježečci 
Kuchyně – budova 2a 
Kuchyně -  budova 2b 
              Třída : žabičky 
              Třídy : Zajíčci a koťátka 

Tel.: 778 785  761 
         778 785 762 
Tel : 778 785 746 
Tel : 778 785 747 
         778 785 764 
         778 785 765 
e-mail: ms_rodkovskeho@blansko.cz 
www.msrodkovskeho 

délka provozu školy: 6,00 – 16,30 hodin 

 
 

1.2. Místa poskytovaného vzdělávání 
nebo   školských služeb 

 

Mateřská škola Rodkovského 2a 
Budova 2b 

174 dětí   4 třídy  
                3 třídy  

Školní jídelna  obou budov 174 dětí + 23 dospělých 
 
 

1.3. Materiálně-technické podmínky školy 
 
Pro práci s dětmi:  Třída-7x, šatna-7x, meziprostor s interaktivní 

tabulí 2x, interaktivní kabinet 1x, školní 
zahrada 2x, sociální zařízení- 8x.(1x na školní 

zahradě) 
 

K zajištění stravování: Samostatná kuchyň  -2x  Děti se stravují ve 
třídách, kuchařky zajišťují výdej stravy při 
obědě 
 

Zázemí pro zaměstnance: Soc. zařízení   5 x,   společná šatna 5 x. 
 

Vybavení školy audiovizuální a 
výpočetní technikou 

PC 9, kopírka 9, tiskárna 4, televize-7, DVD 
přehrávač 7  
 

Materiálně technické vybavení  V roce 2021 : v měsíci srpnu provedeno   
umístění dřevěné plastiky před budovou 

mailto:msberuska@tiscali.cz


2a, doplnění herních prvků na školní 
zahradě  a opravy stávajících  
 
 

Bylo zakoupeno:   Tiskárna barevná 
   Notebook 
   Škrabky  2ks – pro každou  kuchyni 
   Pomůcky pro rozvoj poznání  
   ( Vesmír, Lidské tělo, Kapka vody….) 

 Splněný plán materiálně technických požadavků  
 

• nová fasáda MŠ;- opláštění budovy  - budova 2a 

• oprava a případná výměna oplocení 

• oprava kotelny 

• výměna telefonů 

• doplnění nábytku ve třídách 

• dovybavení školních zahrad  ( dětské kuchyňky) 

• oprava ventilů u radiátorů 

• výměna expanzní nádoby 

• malířské práce 

• výměna podlahových krytin 

• oprava el. osvětlení 

• úprava plochy před budovou 2a ( vlajkový stožár, výsadba dřevin) 

• likvidace pokácených stromů v důsledku vichřice 
 

 

 
 
2. Vzdělávací program mateřské školy 
Stručné shrnutí hlavní činnosti : 
 
Mateřská škola zajišťuje výchovně vzdělávací činnost pro děti předškolního roku od 3 
do 6 let. Pracuje podle rámcového vzdělávacího programu pod názvem : 
VÝLETY S BERUŠKOU . 
Rozvíjí všechny výchovné složky podle jednotlivých oblastí : 
Dítě a jeho tělo : pohybové činnosti, manipulace s předměty, smyslové a 
psychomotorické  hry…. 
Dítě a jeho psychika : rozvoj řečových a jazykových dovedností, komunitní kruh, 
dovednosti předcházející čtení a psaní, hry a činnosti zaměřené ke cvičení paměti … 
Dítě a ten druhý :pravidla chování, společenské aktivity a hry, prosociální chování a 
postoje v MŠ a v rodině, tolerance, respekt, citlivost. 
Dítě a společnost : výtvarné činnosti, využití interaktivní tabule, příprava na roli 
školáka, prožitkové učení… 
Dítě a svět : orientace ve městě, vycházky do okolí, tvořivé dílny, návštěva kulturních 
akcí, doprava – její bezpečnost a riziko, pozorování a rozhovory o přírodě, živá a 
neživá příroda….. 
 
3. Přehled pracovníků školy  ( viz Organizační schéma) 
 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 25 

Počet učitelek MŠ 14 na úvazek 1,00 , 2x překryv 0,3 
Počet provozních zaměstnanců 4   ( 2 školnice, 2 uklízečky ) 

Počet zaměstnanců ŠJ 5   ( 4 kuchařky, 1 ved.stravování) 

 



Údaje o pedagogických pracovnících 
 
Byly přijaty 2 nové  ped. pracovnice ( zástup za MD, za pracovnici, která se 
odstěhovala ). 
Pedagogický 
pracovník 

Úvazek Vzdělání Kvalifikace 
pro 
MŠ 

 

ředitelka 1,0 VŠ ano  
zástupkyně ř. 1,0 ÚSO ano  

učitelka 1,0 VŠ ano  

učitelka 1,0 Dis ano  

učitelka 1,0 Dis ano  

učitelka 1,0 Bc ano  
učitelka 1,0 Bc ano  

učitelka 1,0 ÚSO ano  

učitelka 1,0 ÚSO ano  

učitelka 1,0 ÚSO ano  

učitelka 1,0 ÚSO ano  
učitelka 1,0 ÚSO ano  

učitelka 1,0 ÚSO ano  

učitelka 1,0 ÚSO ano  

překryvy 2 x 0,3 ÚSO ano  
 
   
 
                                                      
4. Údaje o dětech 
 
  4.1. Výsledky přijímacího řízení za rok 2021 

Kapacita školy celkem 196 dětí   v roce 2021 / 2022    174 dětí 

Počet přijatých dětí k 1.9.2021  56 
Počet přijatých dětí k 1.1.2022  4 

 
 
   4.2. Integrace dětí s podpůrnými opatřeními ve školním roce 2020 / 2021 
 

V tomto školním roce nebyly přijaty žádné děti s podpůrnými opatřeními. 

 
 
 
5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 
pracovníků  školy  

 
 
Programy pro pedagogické pracovníky  
 

počet pracovníků 

Kurz první pomoci 16 

PO a BOZP 16 

  

 
 

Programy pro nepedagogické pracovníky                                                              

Bezpečnost práce,  PO                                                                                               9  
Kurz první pomoci                                                                                                       9 

 



 
6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  
 

6.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 
Návštěva Senior centra ke Dni 
matek , zdobení perníčků 
 
Návštěva Senior centra ke Dni 
dětí , setkání s obyvateli, soutěže 
pro děti 
 
Výroba přáníček obyvatelům 
Senior centra 

 
Nemohla být uskutečněna v důsledku karantény 
       
 
Nemohla být uskutečněna kvůli Covid 
 
 
 
Bylo vyrobeno 120 ks přáníček a předáno 
obyvatelům  Senior centra k Vánocím 
        
 

 
Akce mateřské školy v roce 2021 
 

➢ Zápis do MŠ – bezkontaktní, vhozením přihlášek do schránky MŠ 
➢ Slavnostní pasování na školáky – akce pro děti  ( rodiče nebyli přítomni dle 

nařízení vlády) – každá třída si zajišťovala program se svými dětmi …vycházka 
do přírody , plnění úkolů dle ŠVP, opékání párků, hledání pokladu, předání 
knížek s věnováním 

➢ Distanční vzdělávání – děti plnily úkoly dle pokynů na webových stránkách 
➢ Vánoční besídka pro seniory  ( nebyla z důvodu vládního nařízení) 
➢ Vánoční besídka a posezení s rodiči v MŠ ( nebyla z důvodu nařízení vlády ) 
➢ Návštěva fary a tvoření ke Sv. Martinovi ( nebylo uskutečněno z důvodu Covid) 
➢ Pravidelné návštěvy knihovny, tvoření k daným tématům 
➢ Od října tvoření pod tématem Malý stavitel pro předškoláky 
➢ Kulturní akce pro děti byly rušeny podle situace 
➢ Dny otevřených dveří  - nebyly uskutečněny z důvodu vládních opatření 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


