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1. Základní údaje o škole 

 
 
Název školy :                  Mateřská škola Obora, okres Blansko, příspěvková organizace 
sídlo:                               Obora 64 
IČO:                                70992673 
Tel:                                  774718432, 778749575 
Dat. schránka                  q6hmh8 
E- mail                             ms.obora@email.cz 
Součást školy                   školní jídelna 
Adresa školy:                   Obora 64, 679 01 Skalice nad Svitavou 
Statutární zástupce:          Michálková Dana, ředitelka školy 
 
Název zřizovatele:            Obec Obora, okres Blansko 
sídlo:                                 Obora 24 
IČO:                                  00280712 
Adresa:                             Obora 24, 679 01 Skalice nad Svitavou 
 
Provoz školy:                    7,00 – 16,00 hod. 
 
Počet tříd:                         1 
 
 
Pro školní rok 2020/2021 bylo přijato 27 dětí. 26 dětí na celodenní docházku + 1 dítě se SVP 
 
V MŠ je jedna třída dětí smíšeného věku 3-6 letých. Navštěvují ji místní děti z Obory a děti 
z okolních obcí.  
 
Mateřská škola je přízemní zděná budova, velmi prostorná. Děti mají k dispozici velkou třídu, 
hernu, umývárnu se sociálním zařízením a šatnu. Celý prostor je vybavený nábytkem, 
uzpůsobeným potřebám a počtu dětí, zdravotně nezávadným a bezpečným. Součástí mateřské 
školy je kancelář ředitelny, kancelář vedoucí školního stravování a prostory školní kuchyně. 
Ta zabezpečuje celodenní stravování dětí, podle zásad zdravé výživy.  
 
Součástí naší MŠ je školní zahrada, vybavená průlezkami ze skupiny lanových sestav. 
Pískovištěm, skluzavkou, zatravněnými i pískovými plochami, dřevěným domečkem. Vše 
mohou děti plně využít při svých činnostech a hrách. Dominantou školní zahrady je velký 
ořech královský, ten poskytuje příjemný stín, radost i útočiště dětem celoročně. 
 
Provoz MŠ je od 7,00 – 16,00 hod. Ve školním roce o děti pečovalo 6 zaměstnankyň, 4 
pedagogické - ředitelka, učitelka, asistentka pedagoga a školní asistentka, 2 provozní, 
kuchařka a školnice. Paní učitelka vykonává též funkci vedoucí školní jídelny. 
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2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem v 
školském rejstříku 
 
Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, jejíž činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. 
o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/. Školní řád 
pak stanoví provoz a vnitřní režim školy, práva a povinnosti účastníků předškolního 
vzdělávání, organizaci školního stravování, její úplatu, podmínky k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví dětí.  
 
Letos jsme pracovali 3 rokem s aktualizovaným ŠVP PV - Učíme se, poznáváme, jaké dary 
země máme. Výběr témat byl přizpůsoben umístění naší mateřské školy do krásného 
přírodního prostředí Chlumů, z kterého se snažíme v maximální míře čerpat nápady a náměty 
pro naši práci. 
Každý integrovaný blok obsahuje očekávané konkretizované výstupy v souladu s požadavky 
RVP PV.  Ty jsou dále rozpracovány podrobně na úrovni TVP PV do dílčích cílů a 
realizačních činností a je sledována vyrovnaná nabídka integrovaně ze všech pěti oblastí – 
biologické, psychické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální.  
Školní vzdělávací program je dokument, který slouží veřejnosti jako úplná a přehledná 
informace o poskytovaném vzdělávání dětí. Na plánování se podílejí především pedagogické 
pracovnice, určitým dílem přispívají i ostatní zaměstnankyně školy Snažíme se volit takové 
metody práce, které jsou pro dítě přirozené. To znamená, že dítě se učí při hře samo, 
experimentováním a prožitkem. 
 
Vzhledem k tomu, že jsme mateřská škola zaměřená na environmentální výchovu, snažíme se  
co nejvíce činností zařazovat do pobytu venku. Toto se nám daří vzhledem k prostředí, v 
němž se mateřská škola nachází, a to v každé roční době. Péče o ptáky a zvěř v zimním 
období pod dohledem člena mysliveckého sdružení je pro nás již samozřejmostí. Pozorovali a 
zkoumali jsme i pohyb u našeho hmyzího hotelu. Školní zahradu využíváme i nadále 
k různým experimentům v přírodní oblasti. Jsme zapojeni do ekologického programu -
Mrkvička, kde získáváme nové podněty a nápady pro naši práci. 
Vzali jsme si do péče studánky v Hutích, které každým rokem na jaře slavnostně otvíráme a   
pečujeme o ně po celý rok. 
ŠVP PV jsme společně vyhodnotili – viz. zpráva Vlastní hodnocení školy 2018-2021, která je 
uložena u ředitelky školy. 
 
 
  Od 1.9.2020 má mateřská škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem 
dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. A to za předpokladu, že je MŠ uzavřena 
v důsledku krizových nebo mimořádných opatření vyhlášených KHS, nebo chybí většina dětí, 
pro které je předškolní vzdělávání povinné. Mateřská škola přizpůsobila distanční výuku jak 
personálním a technickým možnostem školy, tak individuálním podmínkám dětí a rodiny. 
Rodiče byli ředitelkou školy o distančním vzdělávání formou off- line informováni na 
rodičovské schůzce dne 8.9.2020.  Jedná se o plnění praktických úkolů využívajících 
přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí, pracovní listy, tvoření dle návodu i 
fantazie společná hra doma i venku, kresleni, skládání, pohyb, pomoc rodičům.  
 
Informace ohledně distanční výuky naleznou rodiče i na web. stránkách školy, na nástěnce 
přímo v mateřské škole, a nebo přímo u ředitelky školy. 
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Od 1.3 do 11.4.2021 byla mateřská škola z nařízení vlády uzavřena. 
 
 Zápis z distanční výuky, formou off-line, která probíhala v době uzavření je k nahlédnutí 
v třídní knize MŠ a vypracován v dokumentu Distanční výuka,  který je uložen u ředitelky 
školy.  
 
I přes uzavření mateřské školy ve školním roce 2020/2021 jsme se dotkli všech integrovaných 
bloků našeho ŠVP PV.  
 
  
 
 
 
3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
 
 ředitelka školy –         Michálková Dana- úv.1,00 
 učitelka            -          Kolínková Jana – úv1,00,  Hamplová Libuše- úv 0,21 
 asistentka pedagoga    Vydrová Ivana – úv 0,75 
 školní asistentka  -      Hamplová Libuše úv 0,50 
 školnice           -          Tomášková Iveta úv 0,72 
 kuchařka          -          Havířová Marcela úv 0,80 
 vedoucí ŠJ       -           Kolínková Jana úv. 0,23 
 
 
 
 
 Nejvyšší dosažené vzdělání pedagogických pracovníků: 
 
 
Michálková Dana –Střední pedagog. škola v Boskovicích – obor učitelství mateřských škol 
 
Kolínková Jana – Střední pedagogická škola v Boskovicích – obor učitelství mateřských škol 
 
Hamplová Libuše - Střední pedagog. škola v Boskovicích –  obor předškolní a mimoškolní  
                                                                                                 pedagogika + osvědčení o 
                                                                                                 jednotlivé zkoušce ze speciální 
                                                                                                 pedagogiky 
Vydrová Ivana- gymnázium. Absolvovala studium pro asistenty pedagoga v rozsahu 120 hod. 
                                               ve vzdělávacím programu od 6.11.2020 – 24.6.2021  
 
 
 
 
4. Údaje o přijímacím řízení 
 
Zápis pro školní rok 2020/2021 se uskutečnil 12 a13.5.2020. Vzhledem k aktuální 
epidemiologické situaci proběhl dálkovou formou. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
bylo možné zasílat emailem, datovou schránkou, či přímo vhodit do schránky MŠ. 13 dětí 
prostřednictvím svých zákonných zástupců požádalo o přijetí k předškolnímu vzdělávání. 
Kapacita MŠ je 24 dětí. Ředitelka MŠ podala zřizovateli pro školní rok 2020/2021 žádost o 
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povolení výjimky z počtu dětí z 24 na 28. Žádosti bylo zřizovatelem Obcí Obora vyhověno. 
Bylo vydáno 9 rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a 4 rozhodnutí o nepřijetí.  
 Bylo přijato i dítě se SVP, pro které byla vybudována před mateřskou školou nájezdová 
plošina, odstraněny prahy ve dveřích a zakoupeno potřebné vybavení a pomůcky pro 
bezproblémový pobyt dítěte v naší MŠ, vše v souladu s doporučením vydaným ŠPZ v Brně. 
Děti byly přijaty dle kritérií, které stanovila ředitelka školy se souhlasem zřizovatele. S kritérii 
byli rodiče dostatečně předem seznámeni a na web. stránkách školy. Kritéria jsou vyvěšena i 
v šatně školy. 
 
 
 
 
5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
V rámci školního vzdělávacího programu jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku 
a schopnostem seznamovány s problematikou nebezpečí kouření, alkoholismu, vandalismu, 
ale i závislosti drogové, virtuální/ počítač, televize, video/ i jiných možných forem násilného 
chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 
 
V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí 
pracovníci mateřské školy denně monitoring vztahů mezi dětmi v kolektivu s cílem řešit 
případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se 
zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení. V letošním 
školním roce jsme neřešili žádný případ, který by se týkal této problematiky. 
 
 
 
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Všechny pedagogické pracovnice naší školy mají požadovanou pedagogickou kvalifikaci 
v oboru učitelství pro mateřské školy.  
Svou odbornost si neustále rozšiřují průběžným absolvováním studia na seminářích k tomu 
určených nebo samostudiem /viz. plán DVPP/. 
 
Ve školním roce 2020/2021 jsme se zúčastnily vzhledem k epidemiologické situaci 
především těchto webinářů 
 
 
Michálková Dana  

- Proč roste agresivita u dětí. 
- Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme. 
- Právní předpisy a praxe v MŠ aktuálně. 
- Změny v předškolním vzdělávání. 

 
Kolínková Jana 

- Porucha vztahové vazby a její souvislost s poruchami chování dítěte. 
- Formativní hodnocení v MŠ. 
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Hamplová Libuše 
- Proč roste agresivita u dětí 
- Portfólio dítěte prakticky a smysluplně. 

 
Vydrová Ivana 

- Studium pro asistenta pedagoga. 
 
 
 
                                                                             
 
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
Spolupráce s rodiči 
 
Nabídky adaptačního programu pro nové děti byly využívány, navštěvují nás děti ještě před 
nástupem do MŠ. Zúčastňují se společných akcí v MŠ nebo mimo ni. 
2 x ročně proběhla rodičovská schůzka, na které jsou rodiče informováni o veškerém dění, 
změnách a nejbližších připravovaných akcích. Formou diskuse je probíráme s rodiči. Akce, 
které se týkají jejich dětí si odsouhlasí. 
Na první schůzce byli seznámeni se všemi důležitými materiály, /řádem školy, ŠVP PV,  
úplatou za stravné + školné atd./ Mohou vyjadřovat svůj názor k těmto  materiálům, podílet se 
na jejich dotváření, změnách. Druhá schůzka proběhla jen dálkovou formou. 
 O každé akci školy byli informováni na nástěnce v šatně a na web. stránkách školy, což 
většině vyhovuje. 
Společných akcí školy se rodiče se svými dětmi zúčastňují velmi rádi. Zveme proto i 
maminky s dětmi na mateřské dovolené, prarodiče, kamarády i bývalé absolventy mateřské 
školy. 
Někteří rodiče nám pomáhali se zorganizováním akcí v MŠ, nebo poskytli sponzorský dar, 
rádi jejich nabídek využíváme a v dalších je podporujeme. 
Rodiče rovněž pomohli o prázdninách s menšími opravami hraček a pomůcek. 

Zpětná vazba od rodičů k nám přichází formou rozhovorů, setkání schůzek, kde nám sdělují, 
jak jsou s vybavením, režimem dne, vzájemnými vztahy i samotnou výchovně- vzdělávací 
práci s dětmi spokojeni.  
Z hodnocení vyplývá, že jsou rodiče s úrovní naší mateřské školy spokojeni. Neměli 
připomínky ani k zasílání informací během uzavření MŠ, které byly odesílány přímo na 
emailové adresy rodičů a na web stránky školy.  
 
Pokud byla MŠ uzavřena,  byla ředitelka i učitelka v kontaktu s rodiči formou emailových 
zpráv, telef. hovorů. Poskytovaly potřebné dokumenty -ošetřovné, info o současné situaci 
vzhledem k provozu MŠ, prac. listy pro předškoláky, odkazy na hry, tvoření a nápady, jak si 
doma zpestřit společný čas s rodiči. Dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné byla 
poskytována distanční výuka formou off- line. 
Běžný provoz MŠ, byl obnoven jen za zpřísněných hygienických podmínek. Rodiče byli 
ředitelkou včas a průkazně informováni o provozních i hygienických podmínkách při 
znovuotevření školy.  
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Společné akce s rodiči byly ve školním roce 2020/2021 omezeny nebo zrušeny. 
Uskutečnily se jen následující  
 

 

- návštěva manželů Stejskalových –pozorování práce při obnovení nátěru dřevěného 

vláčku /dar na školní zahradu/ 

- skákací hrad na školní zahradě– dar Stejskalových na den dětí 

- přikrmování zvěře u krmelce s p. myslivcem Havířem 

- návštěva koťátek u Janíčků 

- ukázka mysliveckých trofejí u p. myslivce Pavla  

- návštěva u Havířů – zdolávání lanové sestavy na zahradě 

- rozloučení se s předškoláky na zahradní slavnosti jen za přítomnosti dětí a rodičů, 

kterých se to týkalo 

 

 

 

Spolupráce se zřizovatelem  
  
Vzájemnou spolupráci se zřizovatelem Obcí Obora hodnotím jako mimořádně vstřícnou a 
přínosnou. Kromě finančních prostředků na běžný provoz, obstarával zřizovatel též údržbu 
objektu MŠ i zahrady, opravy a částečně i revize. 
 Pro školní rok 2020/2021 žádala ředitelka MŠ zřizovatele o povolení výjimky z počtu dětí 
podle ustanovení § 23 odst. 3 a § 177 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, a to na počet 28 
dětí ve třídě. 
Žádosti bylo vyhověno. 
Vzhledem k nařízení MŠMT od 1.9.2020 poskytovat dětem s povinnou předškolní docházkou 
při uzavření MŠ distanční vzdělávání, požádá ředitelka školy zřizovatele o potřebné 
dovybavení zaměstnanců ICT technikou. 
 
 
O prázdninách byla opravena a vybělena kuchyně se skladem potravin. 
Vyčištěny koberce profes. firmou. 
Opraveny rošty ve sklepě. 
Zakoupen nový notebook a druhý mobil pro potřeby školy 
 
 
Spolupráce s ostatními složkami v obci 
 
Sokol Obora poskytl naší škole peněžní dar na sportovní vybavení pro naše děti 
SDH připravil dětem ukázku své práce – vzhledem k situaci byla posunuta na další šk. rok 
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Paní Trubáková, místní knihovnice, nám i nadále pomáhá 
- s realizací projektu Celé Česko čte dětem a Psí rok  
- s návštěvami zajímavých míst v nejbližším okolí 
- s organizací zajímavých kulturních akcí a výstav prací našich dětí 
 
 
Spolupráce MŠ a ZŠ v Jabloňanech 
 
Ve školním roce 2020/2021 nebylo možné z důvodu uzavření škol a zrušení všech akcí  
navštívit ZŠ v Jabloňanech a shlédnout práci paní uč. při práci s dětmi 1. třídy. Byli jsme v 
červnu  pozváni na představení inspirované místní pověstí Čert a Káča, které nám děti ZŠ 
zahrály venku a bylo  úžasné.  
Společné setkání dětí MŠ a ZŠ proběhlo jen touto formou. 
 
 
 
Spolupráce s ostatními MŠ  
  
 Nebylo možné se setkávat, ani uskutečňovat nějaké společnou akce vzhledem k nařízením 
MŠMT a ministerstva zdravotnictví.  
 
 
 
Prezentace naší mateřské školy v Obci Obora probíhala: 
 
-  formou výstavek prací dětí, máme svoji vlastní veřejnou vývěsku 
-  práce dětí na přání paní knihovnice zdobí i prostory místní knihovny 
-  prezentací na webových stránkách, které jsou součástí stránek Obce Obora 
-  přispíváme články do místního „Oboráčku“ zaměřujeme se na aktuální dění v naší mateřské  
   škole  
-  organizujeme s pomocí rodičů závěrečnou zahradní slavnost na rozloučenou s našimi 
   předškoláky – letos proběhla jen za účasti dětí, rodičů dětí a za účasti představitelů obou  
   obcí, za dodržení přísných epidemiologických opatření. 

- Pokud byla mateřská škola uzavřena vyzívali jsme všechny děti k připojení se ke 
spolupráci při zdobení plotu před MŠ. 
 

 
 

Akce, které zorganizovala ve školním roce 2020/2021 naše MŠ 
 

- divadélko Horákových –Krtek ve školce   
- podzimní tvoření z přírodnin  
- mikulášské nadělování 
- předvánoční dílnička  
- vánoční nadělování 
- 2 projektový den na téma Poznej svého psa 
- otvírání studánek v Hutích 
- přikrmování zvěře    
- maminkám – keramické tvoření – dárek mamince s pomocí keramičky paní Strakové 
- výstava prací dětí v místní knihovně Čtvero roční období 
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- návštěvu našich dětí v ZŠ v Jabloňanech- pověst Čert a Bába 
- zahradní slavnost – loučíme se s předškoláky 

 
 
Soutěže, do kterých jsme se zapojili, které děti bavily a ve kterých jsme získali ocenění  
 
Mé toulky přírodou – ocenění prací vzhledem k situaci neproběhlo 
Hasiči očima dětí  - 3 místo 
Čtenářská soutěž Psí rok a Zkus vytvořit knihu – O mlsném Vildovi 
 
 
  
 
8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 
Inspekční činnost proběhla na naší MŠ ve dnech 23. a 25.04. 2014, za přítomnosti 
inspekčního týmu Bc. Magdy Kuchařové a Mgr. Lenky Čoupkové.  
Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 
poskytovaného mateřskou školou podle § 174 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání )školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. 
Zjišťování a hodnocení naplňování školního vzdělávacího programu a jeho souladu 
s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) 
školského zákona. /viz. Inspekční zpráva Čj.ČŠIB-580/14-B/ 
Dále pak proběhla kontrola dodržování právních předpisů podle §174 odst. 2 písm. d) zákona 
č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, a zákona 255/2012 Sb., o kontrole(kontrolní 
řád), ve znění pozdějších předpisů./viz. Protokol o kontrole Čj.ČŠIB-581/14-B/ 
 
 
 
 
9. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 
 
 Naše mateřská škola se v školním roce 2020/2021 nezapojila do žádného mezinárodního 
programu. 
 
 
 
 
10. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 
učení 
 
 Všichni pedagogičtí pracovníci byli zapojeni do dalšího vzdělávání. Zúčastnili se především 
vzdělávacích programů dle potřeb naší školy, ale i seminářů, dle vlastního výběru. 
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11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných  
      z cizích zdrojů 
 
Mateřská škola prostřednictvím ředitelky školy podala již potřetí Žádost o finanční podporu– 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ III, 
k Ministerstvu školství VVV OP/ Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání/.  
Projekt MŠ -  Zlepšení podmínek předškolní výchovy dětí II je financovaný EU a 
podporovaný ministerstvem školství. Na základě schváleného projektu nastoupila 1.9.2020 na 
naši MŠ paní školní asistentka jako personální podpora pedagogického týmu. 
 
 
 
 
12. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi  
      zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
 
Naše mateřská škola spolupracuje především se zřizovatelem – Obcí Oborou. Dále pak Obcí 
Jabloňany, místními organizacemi, Sokolem, SDH. Máme dlouholeté provázané vztahy se ZŠ 
v Jabloňanech, kam většina dětí bez problémů přechází z naší mateřské školy. 
Naše mateřská škola nespolupracuje s žádnou odborovou organizací. 
 
 
 
 
V Oboře 18.10.2021 
 
 
 
 
  
Michálková Dana, ředitelka školy 
 
Seznámeny: 
 
 
 
 


