
Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál,
příspěvková organizace Olomoucká 336, 793 68 Dvorce, tel. 554745491

Výroční zpráva 
o činnosti mateřské školy  
za školní rok 2015/2016



1.Základní charakteristika předškolního zařízení  - školní rok 2015/2016

sídlo školy:                                Dvorce u Bruntálu, Olomoucká 353

název školy:                               Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál

právní forma:                             příspěvková organizace

IČO:                                          70979383

vedení školy:                              Mgr. Olga Vlachová, ředitelka ZŠ
                                                  Iva Leskovjanová, vedoucí učitelka MŠ

zřizovatel:                                  Obec Dvorce

kapacita:                                     70 dětí

Školní rok Počet tříd Celkový počet dětí Průměrný počet na třídu Průměrný počet na 
učitelku (podle úvazku)

2015/2016 2 48 24 12,97

2. Materiálně technické podmínky                       
učebny a herny 3 třídy pro děti – 2 herny, 1 třída na cvičení a spaní

zahrady 2 zahrady (před budovou a za budovou)

dětský nábytek

Vybavení hračkami, pomůckami, sportovním 
nářadím a pod.

 Průběžně se obnovuje podle finančních možností

1. rekonstrukce kuchyně – voda, elektrika, obklady
2. zakoupena škrabka na brambory, chladnička 
3. proveden nátěr zahradních chatek
4. proveden nátěr zábradlí na balkóně
5. provedena desinfekce písku

investiční rozvoj 

požadavek 1. opravit zadní bránu
2. zakoupit stolečky do třídy
3. opravit obložení schodiště

3. Základní údaje o pracovnících školy

počet pracovníků celkem 7

počet učitelek MŠ 4

počet správních zaměstnanců MŠ 1

počet správních zaměstnanců ŠJ 2



3.1. Údaje o pedagogických pracovnících

jméno funkce úvazek roků praxe stupeň vzdělání

Bělunková Ivana učitelka MŠ 1,0 34( 1.9.1980) ÚSO

Leskovjanová Iva vedoucí učitelka 1,0 32(1.9.1982) ÚSO

Máchová Alena učitelka MŠ 1,0 32(1.9.1982) ÚSO

Kešeláková Markéta učitelka MŠ 0,7 2 SO, studující

3.2 Údaje o nepedagogických pracovnících

jméno funkce úvazek stupeň vzdělání roků praxe

Granátová Eva kuchařka 1,0 SOU 34

Granátová Helena školnice 1,0 ZŠ 29

Hiczová Zdenka vedoucí ŠJ 0,3 ÚSO 46

4.Zápis a přijímání dětí

počet žádostí o přijetí počet přijatých dětí počet dětí, které ukončily docházku k 31. 8.2016

19 19 18

5. Vzdělávání a vzdělávací programy

RVP pro předškolní vzdělávání s integrovaným celoročním projektem 
Pracujeme ve dvou smíšených třídách, které dělíme podle věku dětí na starší a mladší.
Třída Hvězdiček – děti od 3 – 5 let 
Třída Sluníček - děti od 5 – 7 let

6. Úspěchy dětí
   veřejná vystoupení v Obci i v Křišťanovicích

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků

Výčet seminářů a kurzů, kterých se pracovníci účastnili

pracovník instituce název akce financování

Leskovjanová Iva KVIC Opava
KVIC Opava

KVIC Opava

Neboj se, zvládneš to
Na jedné lodi – spolupráce rodiny 
a MŠ
Rozvoj matem.  představ a 
dovedností v předškolním věku

organizace
organizace

organizace



KVIC Opava

KVIC Nový Jičín

Jak využívat tanec při práci s 
dětmi
Pohádky a jejich význam ve 
výchově

Bělunková Ivana KVIC Opava
Agnos
KVIC Opava

KVIC Opava

Pravidla v prostředí MŠ
Výchovné trendy a jejich důsledky
Hračky jako prostředek vytváření 
matematických představ
Jak si poradit s nekázní dětí

Barevný podzim

Písnička v MŠ

Rozvoj matem.  představ a 
dovedností v předškolním věku

Máchová Alena KVIC Opava

KVIC Opava

KVIC Opava

KVIC Opava

KVIC Opava
KVIC Opava
Tandem
KVIC Opava

Sebepoznání aneb najdi si svého „ 
marťana“
Barevné jaro
Rozvoj smyslového vnímání u dětí
Řemesla a povolání s hudbou a poh.
Adaptační obtíže dítěte 
předškolního věku při nástupu do 
MŠ

Kešeláková Markéta KVIC Nový Jičín Osobní sociální výchova v MŠ

organizace

organizace

organizace

organizace

organizace
organizace
organizace
organizace

organizace

8. Údaje o mimoškolních aktivitách
Název akce určeno

Bramborové hrátky dětem

Jízda na koních dětem MŠ

Mikulášská nadílka  dětem

Vánoční vystoupení rodičům a dětem

Vánoční den dětem

Vítání občánků SPOZ Obce Dvorce

Zimní olympiáda dětem

Návštěva dětí ve školní družině a v ZŠ starším dětem

Návštěva ZŠ dětem

Maškarní karneval rodičům a dětem

Vynášení Moreny dětem MŠ a spoluobčanům

Kouzelný den dětem MŠ

Hravé odpoledne s rodiči - recyklohraní dětem a rodičům

Vystoupení ke Dni matek rodičům a příbuzným dětí



Vystoupení v Křišťanovicích maminkám sousední obce

Třídenní výlet do Budišova nad Budišovkou starším dětem

Hry a soutěže k MDD dětem MŠ

Pohádkové zahrady 9. třída ZŠ a děti MŠ

Rozloučení s předškoláky dětem ze třídy Sluníček

Mikulášská nadílka, návrat k tradicím – vánoce a 
velikonoce

akce k prevenci sociálně patologických jevů

Saunování, sportovní aktivity

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí.
  V letošním školním roce nebyla kontrola ČSI

zpracovala Iva Leskovjanová


