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Výroční zpráva MŠ Čenkov, školní rok 2019-2020

A/ Výroční zpráva o činnosti  mateřské školy – osnova

1. Charakteristika školy

Mateřská škola Čenkov, Čenkov 69, Jince 262 23
zřizovatel: Obec Čenkov, Čenkov IČO: ,00242055
statutární zástupce MŠ: Mgr. Magdaléna Nesvadbová, 
                                     pro školní rok 2019/ 2020 Bc. Dana Chvojková, v z.

provoz školy: od 6,30 do 15,45, od 1. 2. 2020 od 6,15 do 15, 45
počet tříd: 1, počet dětí pro školní rok 2019/2020 : 25

počet zaměstnanců: dva pedagogičtí zaměstnanci, (p.uč. Chvojková, p.uč. Kadeřábková),
 tři provozní (vedoucí školníkuchyně a kuchařka- paní Dopitová, uklízečka- paní Dlouhá a 
chůva- paní Píchalová)
Dohoda o provedení práce: zástup pedagogických pracovníků (p. uč. Petříková)
Dohoda o provedení práce: jeden pedagogický pracovník, jeden na údržbu zahrady, 
            od září do listopadu Tomáš Pásztor, od května do srpna Matěj Dopita

2. Demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku
- počty dětí dle jednotlivých tříd, děti s nepravidelnou docházkou, děti s odkladem školní 

docházky: 25 dětí
- počty integrovaných dětí: 0
- péče speciálních pedagogů: 0
- změny v počtu zapsaných dětí, přestupy, dodatečné přihlášky, přijetí: 0
- výsledky zápisu, přijímacího řízení do MŠ: 9 žádostí, 8 přijato 

– výsledky v zařazování dětí do ZŠ, počty dětí odcházejících do  ZŠ a do kterých:
– ve školním roce 2019/2020 bylo celkem 9 předškoláků, 8 dětí odchází do ZŠ Jince,

- počty dětí s navrženým OŠD na další školní rok, důvod OŠD: 1

3. Výchovně vzdělávací proces
– koncepce školy, plnění cílů práce školy

Aktivity MŠ Čenkov jsou plánovánány v souladu s RVP PV a ŠVP MŠ Čenkov. 
Dle ŠVP a koncepce rozvoje školy :

ŠVP Je zaměřen na tradice a zvyky v průběhu celého školního roku. Učí děti vnímat v souladu s 

přírodou, ohleduplnosti k místu, kde žijeme, ekologii, práci a tradic našich předků...

Aktivity výchvně- vzdělávacího procesu jsou přeiravovány dle akturálního ročního období, svátků a

tradic.

Výchovně-vzdělávací práce MŠ ČENKOV ve školním roce 2019- 2020 
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aneb jeden rok jsme si hráli

PODZIM 2019

Pedagogové vybírali klidné a pro děti zábavné a motivační činnosti. Výchovně vzdělávací proces 
probíhal ve všech formách (skupinové, individuální, kooperační). Začátkem září byl ve znamení 
klidného zařazení nově příchozích dětí do našeho kolektivu.
První týden v září proběhla třídní schůzka rodičů, která je informovala o organizaci celého školního 
roku, co dítě potřebuje do MŠ, organizace dne v MŠ, potřeby, plány. Rodiče byli vyzváni k 
vyjádření svých názorů a podpořili jsme jejich nápady a připomínky. 

Hned první zářijový pátek jsme zahájili předplaveckou výuku v Příbrami, spolu se ZŠ a MŠ Hluboš,
Dopravu zajistil pan Přibyl. Plavecký výcvik měl celkem 10 lekcí a trval až do 8. 11. 2019. Je 
zaměřen na tradice a zvyky v průběhu celého školního roku. Učí děti vnímat v souladu s přírodou, 
ohleduplnosti k místu, kde žijeme, ekologii, práci a tradic našich předků. V zaří jsme se zaměřili na 
ovoce a zeleninu – ve všech oblastech rozvoje. 
Povídali jsme si o tom, jak ji vypěstovat, k čemu je dobrá, ochutnávali jsme. Poté jsme se přemístili 
do lesa- povídali jsme si o živočíších, kteří v lese žijí, hrali jsme si s přírodninami, stavěli domečky 
pro skřítky. V lese jsme trávili téměř celé dopoledne. Naučili jsme se základní rozdělení stromů, jak 
stromy poznáme, lesní ploda a bohatství.

Druhý týden v září nás navštívil kouzelník Valdini.

Naše MŠ se zúčastnila výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo Divadlo A. Dvořáka v Příbrami. A sice 
velmi úspěšně. Obdrželi jsme první místo v soutěži. Děti vyhrály plyšové postavičky známých 
hrdinů, pro školku jsme získali výtvarné poteřby a dvě knihy.
Na podzim děti shlédli různé dramatizace pohádek – hráli jim pedagogové (O Budulínkovi, O 
neposlušných kůzlátkách, O koblížkovi, O červené Karkulce, Hrnečku, vař! Boudo, budko, )
Pedagogové činnosti plánovali motivačně zajímavě, každou pohádku rozebrali, došlo i na 
dramatizaci pohádek dětmi. 

I nadále trvá spolupráce s hudebním pedagogem P. Kafkou, který do MŠ dojíždí dle domluvy s 
pedagogy. Jeho široký repertoár děti vždy zaujme svoji originalitou a působivými melodiemi.

MŠ spolupracovala i s policisty. Besedu s nimi připravil pan Rybárik – ve spolupráci s Brdským 
autoklubem Jince(zastupovala paní Koprdová). Děti viděly policejní auta, čtyřkolku, policejní 
oblečení – mohly si ho i vyzkoušet a potěžkat například nepůstřelnou vestu. Velmi zaímavé.

Velké téma podzimu bylo i čenkovské posvícení. Ve školce nechyběly koláče, které nám připravila 
paní Dopitová s paní Dlouhou. A taky fajn nálada, kdy se děti převlékly do šatů pantáty a paňmámy 
a řádně na tancovačce pocvícení oslavily.

Nechyběla ani akce pečení brambor v ohni či výlety do okolí MŠ (do lesa na houby, na Vinici do 
Jinec, ke Kopáčovu…)

Navštívil nás pan Berghauser se svými nejen dravými ptáky. Děti viděly puštíka, orla, káně, ale 
kanárka či aru. Vyzkoušeli si jak jsou těžcí, dozvěděli sem jaký je jejich život a hodně se zasmály 
při kouzlení.

Děti společně s učitelkami navštívily příbramské divadlo s pohádkou Maxipes Fík, ZŠ Jince – 
konkrétně školní družinu v čele s paní učitelkou Dujčákovou – podzimní výstavu  výrobků dětí. 
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V měsíci listopadu proběhl pro naši školku již známý Den s tatínky. Pro nepřízeň počasí se konal 
uvnitř budovy školky a pro nemocnost dětí byl přesunut z října až na listopad. Dole v tělocvičně 
paní učitelky zorganizovaly pořadové hry pro děti s tatínky, v ložnici se relaxovalo u klidných her a 
činností a ve třídě se jak jinak než hrálo. Se vším. Největší úspěch měla magnetická stavebnice. 
Děti a tatínkové dostali pamětní diplom a odměny.

Obecní úřad Čenkov pořádal vítání občánků, kterého se zúčastnily i naše čtyři nejstarší děti. Novým
občánkům přednesly básničku a zazpívaly .

Spolupráce s rodinami dětí probíhala i nadále – téměř po celý školní rok. Jedenkrát za měsíc k nám 
docházely babičky dětí, vždy po obědě a četly pohádku – buď dle vlastního výběru nebo s knihami 
pomohly paní učitelky. Tato akce byla pro děti velmi poutavá a oblíbená.

AKCE PODZIM: 
-Plavání (10 lekcí) 
- Divadélko Zvoneček – Pohádka O šípkové Růžence
- Divadlo A. Dvořáka PB: Maxipes Fík
- Den s tatínky
- kouzelník Valdini
- představení s dravými ptáky
- vítání občánků Čenkov
- beseda s policisty
- Posvícení
-podzimní výstava v ŠD JInce 
- vánoční focení

ZIMA
Zimní období jsme započali těšením se na čertovký rej. Děti si vyzdobily třídu, udělaly"peklo". 
Naučily se řadu čertovkých písní, které pak zazpívaly na vánoční besídce rodičům. 
Pustily se i do přípravy vánočního pečiva – perníčků. 
Do přípravy na Mikulášskou besídku se zapojili všichni zaměstnanci MŠ, včetně pana Kafky. Paní 
Dopitová se postarala o vyjímečnou jídelní tabuli (čerstovký gulášek, topinky pečené v pekelném 
ohni apod..), provozní zaměstnanci se převlékli za čerta, mikuláše a anděla a děti trošku pozlobili.
Ozdobili jsme vánoční stromek před vraty MŠ a v budově MŠ. Stromek nám daroval pan Komínek 
z Čenkova. 
Těšení va Vánoce nám zkrátily zážitky ve školce. Jeden den jsme krmili zvířátka v lese, další dny 
potěšili babičky a dědečky v Domově seniorů Čenkov. S přáníčekm a koledou jsme nezapomněli 
ani na pana starostu či na paní Majerovou, která nás zásobuje potravinami ve školní jídelně.
Děti si vyzkoušely vánoční kouzla, prošly Betlémem, který vyrobil pan Firýt a prožily opravdový 
Štědrý den ve školce – se všemi tradicemi a zvyky, tak jak to má být. Paní Dopitová dětem 
připravila štědrovečerní oběd, který si vychutnaly u dlouhého stolu v tělocvičně.
Mateřská škola byla v době vánočních prázdnin uzavřena od 23.12. 2019 do 1.1.2020.

Z důvodu vysoké nemocnosti dětí i zaměstnanců doporučila Hygienická stanice Příbram po dohodě 
se zřizovatelem chřipkové prázdniny. Budova MŠ byla uzavřena v době od 29.- do 31.1.2020

Přivítali jsme nový rok 2020
I k nám do škoky dorazili Tři králové, v čele s panem Firýtem. Děti byli jejich návštěvou okouzleni.
 A protože nám nepřálo počasí (žádný sníh nebyl), zvolili jsme si tíma výchovně-vzdělávací práce: 
Kam se zima schovala – Doba dávná předávná. (leden-únor)
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Čekalo nás spousta dobrodružství a cesta za poznáním.
Povídali jsme si o naší Zemi – jak vznikl život, první živočichové. V této době jsme hodně 
pracovali s encyklopediemi a odbornou literaturou. Téma "dinosauři" bylo pro děti hodně lákavé. 
Děti je malovaly, kreslily, hledaly, přiřazovaly. Všechny činnosti byly motivačně zajímavé, 
naplánované přiměřeně věku (jiné činnosti měly mladší děti), 

V této době v budově MŠ konala odbornou praxi studentka SpgŠ Kateřina Holá.
Byla se známena s dokumentací školy, BOZP, ŠVP atd.

Náš projekt vyvrcholil realizací Plesu neadrtálců (6.2.)
Děti ulovily mamuta a paní kuchařka nám ho přichystala (mamutí oko na divoko...), děti čekalo 
spoustu her a soutěží na nendrtálské téma (ulovení masa, hudba a tanec u ohně, hledání kostí v 
písku, výroba primitivního nástroje k lovu....)

Poté už počasí přálo a děti si mohly užít radovánky na sněhu. Takže nás čekala opravdová zimní 
témata. Sněhuláci – koulovačka – zimní sporty- . 
Děti shlédly moc pěkné představení Divadla pod kloboukem. Na představení jsme pozvali děti a 
paní učitelky z  MŠ Hluboš.
Od tohoto tématu jsme se plynule přehouply do dalšího projektu a sice: Naše tělo 
Děti a učitelky si povídaly o rodině, místu, kam patřím. O zdraví a nemocech (bacily v mém těle) a 
také o tom, jak funguje naše tělo. Jak se chovat u lékaře – vlastně si na něj i tak trochu hrát – i to 
jsme zvládli.
 Děti na vlstní oči viděly, jak fungují plíce, jak vypadá žaludek nebo jak jsou velká játra dospělého 
člověka.
Koncem února čekal děti tradiční karneval. Rodiče připravili dětem masky a děti toto dopoledne 
prožily naplno. Soutěžily, radovaly se, tančily (dámská a pánská volenka) a dokonce vyhrály v 
tombole.

AKCE ZIMA: 
- Výlet do Bukové – Čechova stodola (4.12.)

– Mikulášská nadílka (5.12)
– Besídka – vánoční pásmo pro rodiče a prarodiče (12.12.)
– Betlémský příběh (13.12.)
– krmení zvířátek v lese (16.12.
– Koledování po Čenkově, návštěva Domova seniorů, Obecního úřadu- 17.12.
– Štědrý den ve školce (vánoční zvyky a tradice- jablíčkové a oříškové kouzlo, lití vosku, 

nadělování dárků, štědrovečerní oběd v tělocvičně...)- 20.12
– Divadlo A. Dvořáka PB – Střapaté bajky – spolupráce s MŠ Jince
– solná jeskyně v Příbrami (plánovaných 5 návštěv, realizované pouze 4 z důvodu nemocnosti 

dětí a uzavření jeskyně)
– divadlo Alfa Plzeň zrušeno
– Ples neandrtálců (6.2.)
– Divadlo pod kloboukem – byla přizvána MŠ Hluboš (12.2.)
– Karnevalová veselice (27.2.)

JARO
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Jarní povídání nám překazilo od 16.3, uzavření budovy MŠ ohledně preventivních opatření proti 
šíření nového typu koronaviru covid- sars 19.
Budova MŠ byla uzavřena po dohodě se zřizovatelem do 25. 5. 2020.

V obě uzavření zaměstnanci MŠ Čenkov vykonávali práce okolo i v budově MŠ. 
Pedagogové udržovali emailový a telefonický kontakt se všemi rodiči. Pracovali na přípravě úkolů a
činností zejména pro předškoláky – příprava na zápis do MŠ.
Individuální přístup ke všem dětem, poradneské služby pro rodiče prostřednictvím emailů.

Vykonané práce zaměstnanců v době uzavření MŠ – součást výkazu práce k jednotlivým měsícům 
(březen – duben – květen)
Důkladně se uklidily prostory půdy,kůlny, sklepa. Protřídil se kabinet na pomůcky pro pedagogy, 
důkladně se sepsal seznam knih, které v knihovně jsou.
Podařilo se nám nově natřít vstupní branku a vrata (obrousit, natřít základovou a finální barvou), 
koupila se nová schránka na příchozí poštu, nově se natřely i herní prvky na horní velké zahradě 
(opět se obrousily, natřely základní a finální barvou). 
Nově se založily i květinové záhony okolo MŠ – před hlavními dveřmi do budovy MŠ.

Za tuto nadstandartní práci patří zaměstnancům MŠ Čenkov velký dík.

Zrušené akce: 
- Botanická zahrada Praha Troja
- ochrana fauny Hrachov – program Mravenci
- divadlo KOLEM (pohádka Princezny jsou na draka)
- Divadlo Příbram- Dlouhý, Široky a Bystrozraký
- vynášení zimy
- oslava Velikonoc, řehtání po Čenkově
- Čarodějnický rej, návštěva a zpívání v Domově seniorů Čenkov
- Divadlo Příbram – O pejskovi a kočičce
- WESTPARK – Plzeň , celodenní výlet 
- Zámek Hořovice

LÉTO
Budova MŠ se otevřela 25.5. za přísných hyienických podmínek – více Manuál zpracovaný 

ředitelkou v z.
MŠ navštívilo do 30.6. celkem 22 dětí. 3 děti do MŠ nenastoupily.
Téma pro konec školního roku si pedagogové zvolili: VODA
Pedagogové volili činnosti tak, aby se co nejvíce mohl využít venkovní prostor zahrady, děle i lesa a

okolí MŠ. 
Děti se opět naučily spoustu nového a prožily při tom jedinečné zážitky-

Děti putovaly s vílou Rozárkou (inspirace metodika p. Modré) Čekaly je pokusy s vodou, povídání 
o tom, jak je voda důležitá, proč s ní musíme šetřit. Kde se vlastně všude voda nachází?
Koloběh vody v přírodě. Naučily se i některé živočichy, kteří žijí u vody. Hmyz a jejich 
vývoj.
Stihli jsme oslavit Den dětí cestou za pokladem, pěší výlety do lesa, do polí , k rybníku nebo
třeba po Čenkově. Moc hezký byl výlet do Křešína na zmrzlinu.
Vyvrcholením celého bloku byla zahradní slavnost – louční s předškoláky a přespání ve 

školce.
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            Pozvali jsme rodiče na krátké představení a s dětmi připravili jednoduché občerstvení. Děti 
nacvičily krátký tanec – jako překvapení – na písně z filmu Pomáda. Do tance se nakonec 
zapojili i rodiče. 
Rozloučili jsme se s osmi předškoláky. 
Dětem byl zakoupen balíček s potřebami do ZŠ (pastelky + pero atd.) v hodnotě 110kč a 
doplněn knihou s věnováním v hodnotě...a reklamní předměty ve formě přívěsků, gum, 
náramků od firmy FONDSindus. 
Po odchodu rodičů děti čekal bohatý program v podobě her, rébusů a plnění zábavných 
úkolů po zahradě. Pečení buřtů a nechyběla aní bojovka – večerní návštěva Kopáčova – děti 
měly za úkoly vysvobodit Vílu Rozárku ze zakletí zlého vodníka.

Letos, kvůli koronavirové pandemiii nebylo možné přizvat do MŠ děti, které dřív školku 
navštěvovaly. V MŠ přespalo celkem 11 dětí

Akce LÉTO:
– 1.6. den dětí – šipkovaná – cesta za pokladem, po fáborkách
– polodenní výlet do lesa nad Čenkov
– polodenní výlet do Křešína (dopravu nám zajistiil a sponzoroval pan Kadeřábek)
– výlet na kolech s předškoláky do Jinec
– fotografování dětí na zahradě před budovou MŠ (fotila D. Chvojková – pan fotograf kvůli 

koronaviru bohužel odmítl přijet)
– Loučení s předškoláky –zahradní slavnost -  na zahradě MŠ, přespání ve školce, program – 

hry a soutěže, pečení buřtů, přespání ve školce (11 dětí)

Školní rok 2019/2020 byl ukončen 31. srpna 2020

Prázndninový provoz MŠ: 
1.-3.červenec: přihlášeno :   16  MŠ Navštěvovalo:    11      
24. - 31. srpna: přihlášeno:   19   MŠ navštěvovalo:   17

V době uzavření budovy MŠ p. Dopitová a p. Dlouhá provedly úklid a desinfekci všech prostor MŠ.
Mytí oken, třídy a hraček.

Realizace nové třídy, příprava:

• stržení laminátového obložení, přestěhování velké šatní skříně a pokládku OSB desek na 
podlahu provedl pan Hotový, práci hradila z provozu MŠ, položení podlahy hradil 
zřizovatel.

• Zednické práce provedla firma RIOS, hradil zřizovatel
• Malířské práce provedl pan Miloš Holub, hradila MŠ z provozního rozpočtu
• položení lina v nové třídě zrealizovala firma K+K koberce v čele s panem Kozákem, hradil 

zřizovatel
• nový nábytek (knihovna, stoly a úložné prostory) schváleno zastupitelstelstvem 4.9. 2020, 

bude hrazeno zřizovatelem
Výsledky kontrolní a hospitační činnosti ředitelky školy

Ředitelka v z. Chvojková provedla hospitační činnost na kolegyni p. uč. Kadeřábkovou v měsíci 
listopadu a květnu. U hospitační činnosti provedla záznam, který je uložen v ředitelně. 
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Neshladala výrazné nedostatky výchovně-vzdělávací činnosti. 
Doporučila zařazovat mezi klidné aktivity část akčních, více zdůraznit a nebát se realizovat 
skupinové čninnsoti a podporovat individuální činnosti zejnéna v ranních hrách či odpolední 
zájmové činnosti (zaměření na logopedii, dechová cvičení a manipulační činnosti s drobným 
materiálem)

- spolupráce s rodiči (osloveni sponzorství, třídní schůzky, tvoření s maminkami, čtení s babičkami, 
den s tatínkem) 
- spolupráce s odborníky (SPC, PPP, lékaři)
MŠ úzce spoljupracuje s PPP Příbram, D. Chvojková byla pozvána v měsíci lednu a únoru na 
besedu organizovanou PPP Příbram – na téma OŠD a IP ve výchově dětí, práce s dítětem s 
poruchou autistického spektra a autisty.

- spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi (ZŠ, MŠ, Policie apod.)

4. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí

- MŠ od roku 2014 ČŠI nenavštívila. V době uzavření budovy D. Chvojková vyplňovala dotazník, 
který ČŠI ve spolupráci s MŠMT připravovala. Jednalo se o povinný dotazník , který MŠMT 
následně vyhodnotilo a jají vsledky zaslalo škole.

5. Údaje o pracovnících MŠ

– jejich kvalifikace, studium
Bc. D. Chvojková nastoupila v říjnu 2019 na funkční studium pro ředitele škol. 
Absolutorium dokončila 2.6. 2020. V její nepřítomnosti zastupovala p. uč. Jana Petříková 
(byla s ní sjednána dohoda o provedení práce). Studium bylo plně hrazeno zřizovatelem MŠ 
Čenkov.

– v měsíci říjnu p. uč. Kadeřábková absolvovala kurz p. Jenčkové v PB s tématem hudební 
nástroje se představují

– v měsíci lednu p. Uč Kadeřábková absolvovala kurz pedagožky a výtvarncie p. Modré na 
téma EKO výchova. Školení DVP organizoval VISK.

– V lednu absolvovala v rámci DVP kurz od Portálu p. uč. Chvojková. S lektorem Hankou 
Švejdovou na téma TVP a plánování v MŠ. Kurz byl hodnocen jako velmi přínosný pro 
praxi v MŠ

– V rámci EVVO obě pedagožky absolvovaly kurz pořádaný lesní školkou Felbiánek, 
dotovaný Středočeským Krajem. Kurz byl rozělen celkem do 4 bloků po 2 dnech (dotace 32 
hodin). Výstupem celého kurzu bude metodická příručka pro učitele MŠ se zaměřením na 
EVVO. Objeví se v ní náměty k činnostem EVVO, které si pedagogové na kurzu sami 
vyzkoušeli, popř. doplní o své vlastní zkušenosti a nápady.

– Paní Dopitová absolvovala kurz hygienické minimum ve stravovacích službách
– p.uč. D. Chvojková absolvovala kvalifikační kurz (celoroční, s dotací 100hodin) pro ředitele

škol a školských zařízení a také kurz„ Tvorba třídních vzdělávacích programů“ 
(H. Švejdová)

– Paní uč. Kadeřábková absolvovala kurz „Využití pohádek při motivaci v ekologické 
výchově“ (J. Modrá) a „Hudební nástroje se představují“(Jenčková)

personální změny
– absence pracovníků, nemocnost (paní Dlouhá a paní Kadeřábková), dlouhodobé zástupy 
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(ne)
– jako zástup v době nepřítomnosti pedagoga byla požádána p. Uč Petříková. Byla s ní 

sepsána dohoda o provedení práce. Její přítomnost byla dopředu naplánována (za p. uč. 
Chvojkovu v době nepřítomnosti-studia)

– v měsíci březnu p. Kadeřábková
– v lednu p Dlouhá
– v době uzavření MŠ čerpala OČR paní Píchalová na svého syna.

- externí pracovníci – hudební pedagog Petr Kafka- docházel 1. pololetí a naši spolupráci jsme

            završili 12.12, na vánoční besídce v budově MŠ.Jeho výuka je hrazena z fondu rodičů. 

6. Oblast materiálního vybavení a oprav – spolupráce s obcí
– co bylo opraveno, provedeno, revize- kdy a kým
– softwarové práce 1936.- (srpen 2019, Skuček)
– oprava tiskárny 4275.-
– revize plynového kotle 2660.-(říjen 2019, Krása)
– POUR školení PO (listopad 2019) 5445,-
– Čistění (enzymatické)odpadů (Kovačka, březen 2020)- 1500.-
– Vývoz jímky (Endršt, duben 2020)1306.-
– Revize elektr. Spotřebičů – Horký - 11 162.-
– Oprava skříně, demontáž obložení (p. Hotový, květen 2020) 9317,-
– Výmalba v ložnici (p. Holub, červenec 2020)-  11 000.-

– co bylo zakoupeno (nad 1000) a   v     jaké výši
v lednu byla instalována nová kuchyňká linka v hodnotě 25000 a 27  000.- rok 2019 a 33500
(leden 2020)

– trezor (1390.-)
– hliníkové schůdky (1572.-)
– kuchyňská digitální váha 2098.-
– oblek Mikuláše 1071.-
– křovinořez- 3797.-
– sekačka na trávu 12990.-

– Děkujeme zřizovateli za finanční pomoc při rekonstrukci ložnice (druhé třídy).

– od nového kalendářního roku se měnilo financování škol. Díky němu jsme nedosáhli 
potřebné finanční podpory. A zažádali zřizovatele o pomoc. 
Personální potřeba: chůva (v minulém školním roce jsme se nezařadili do programu Šablony
II. A tudíš neměli dostatek finančních prostředků na plat chůvy.)
MŠ navštěvovalo ve šk. roce 2019/2020 pět dvouletých dětí. Od ledna 2020 platíme z 
provozních peněz. Do srpna 2020 jsme hradili  z provozních peněz celkem 69 455.-, 
zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek 40 000.- (navýšení provozního rozpočtu MŠ)

– sponzorství
– Zinkovna Čenkov – Apollo metal – 5000.-
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– pan Čepelák (tatínek) – daroval ve spolupráci s firmou BOBR do MŠ kovový stojan na kola.

7. Závěry pro práci v příštím školním roce
Oběma pedagogům vyhovuje projektové učení, v příštím školním roce bysme jej chtěli opět 
realizovat.
Koncepce školy zůstává i nadále ve stejném duchu, jen zjednodušíme činnosti, aby se mohlo lépe 
reagovat  zejména na individuální potřeby našich dětí. 
Úzká spolupráce s rodiči je na prvním místě. 

V příštím školním roce budou děti rozděleny na dvě třídy. Efektivita výchovně-vzdělávacího 
procesu bude tak vyšší a bude více prostoru věnovat se každému dítěti zvlášť a lépe tak naslouchat 
jejich potřebám a třeba se i lépe adaptovat na nové prostředí.

Výroční zprávu školy projednává ředitelka mateřské školy na poradě pracovníků školy, po té  ji 
předkládá zřizovateli.

Bc. Dana Chvojková, řed v z.
MŠ Čenkov
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