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Charakteristika školy   

 

Právní forma příspěvková organizace 
  
Zřizovatel Obec Česká Čermná 
Adresa 549 21 Česká Čermná 128 
Telefon 491 428 421 
  
Název Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres 

Náchod 
Adresa MŠ 549 21 Česká Čermná 158 
Telefon 737 829 564 
Email ms.ceskacermna@seznam.cz 
IČO 750 164 86 
MŠ součást sloučeného pracoviště (ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD) 
Ředitelka Mgr. Libuše Prokopová 
Vedoucí MŠ Martina Dusilová 
Typ MŠ jednotřídní MŠ s celodenním provozem 
  
Stanovená kapacita 30 dětí 
Počet zapsaných dětí 28 
Provozní doba od 6:00 do 16:00 hodin 
Počet tříd jedna 
Počet pedagogů tři včetně vedoucí MŠ 
Počet neped. pracovníků tři 
Počet integrovaných dětí 0 
Využití zařízení pro jiné aktivity Stravování cizích strávníků 
 

 

Obecná charakteristika školy 

 

Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem a stanovenou maximální kapacitou 30 

dětí. V přízemí budovy mateřské školy se nachází kuchyně s příslušenstvím, jídelna, sklady 

potravin, šatna a sociální zařízení pro děti ZŠ a pro personál kuchyně. V patře budovy je šatna 

a sociální zařízení pro děti a pedagogický personál, třída, herna a samostatná lehárna. 

Součástí mateřské školy je i přilehlá zahrada (840 metrů čtverečných) s udržovaným 

trávníkem. Děti zde mají k dispozici zastřešený altánek, pískoviště, průlezky, skluzavku, 

lanoví, ručkovadla, trojhrazdu, kolotoč, pérová houpadla, dřevěný domeček s tabulemi a 

nové houpačky. Okolí mateřské školy dotvářejí rozlehlé lesy, louky a pole. 

 

 

 

 

 



Územní působnost mateřské školy  

 

Mateřskou školu navštěvuji nejen děti z České Čermné (17), ale i z okolních obcí. V tomto 

školním roce to byly děti z Borové (5), z Jizbice (3) a z Náchoda (3).  

 

Důvody výběru mateřské školy 

 

Zdejší mateřskou školu si rodiče vybírají především díky těmto důvodům: 

 

- poloha MŠ (přímo v přírodě, uprostřed zeleně) 
- dostatečně velké prostory heren, třídy i ložnice 
- samostatná a oddělená jídelna 
- velmi dobré vybavení hračkami, metodickými materiály a ostatními 

pomůckami 
- velmi rychlá a hlavně klidná adaptace na kolektiv i prostředí 
- vstřícný a ohleduplný postoj učitelek i nepedagogického personálu 
- nízká úplata za vzdělávání 
- nabídka kroužků 
- modernizace vnitřních i vnějších prostor MŠ 
- proplácení jízdného dojíždějícím dětem 
- blízká spolupráce se zdejší ZŠ 
- návaznost přestupu z MŠ do ZŠ 

 
 
Hlubší analýza třídy 
 
Počet tříd 1 smíšená třída 
Kapacita 30 dětí 
Přihlášených 28 
Pravidelně docházejících 28 
Změny v průběhu školního roku - 
  
Počet dětí (věk při nástupu)  
2 letých 8 

3 letých 7 

4 letých 5 

5 letých  6 

 2 odklady školní docházky 

z toho dívek 16 

 
Počet dětí s nepravidelnou docházkou 0 

Počet dětí navštěvující MŠ prvním rokem 10 

Počet dětí se zdravotním postižením 0 
Průměrná docházka dětí Z-19, Ř-18, L-16, P-18, L-19, Ú-16, B-14, D-0 

 K-20, Č-19,Č-10, S- 13 

Počet dětí s vadnou výslovností 10 



Navštěvující klinického logopeda 7 

 
Počet dětí zařazených v zájmových kroužcích a jiných aktivitách 

Flétnička 7 

Anglický jazyk 9 

Břišní tance 3 
Bruslení na ledě 11 
Bruslení na kolečkových bruslích 11 
Plavání 0 
Nultá školička 4 
                                                         

 

Výsledky zápisu z přijímacího řízení do MŠ  

 

Zápis do mateřské školy na rok 2020/2021 se neuskutečnil na základě plné kapacity MŠ. 

V tomto školním roce byly zařazeny do ZŠ 4 děti. Tři děti odešly do ZŠ Česká Čermná. Jedno  

dítě odešlo do jiné ZŠ. 

 

 
Školní vzdělávací program a výsledky vzdělávání  
 

Vzdělávání dětí probíhalo podle školního vzdělávacího programu „ Společně poznáváme 

svět“ s bližším zaměřením na kooperaci a spolupráci dětí, protože naši jednotřídní mateřskou 

školu navštěvují děti různého věku. Díky vzdělávacímu plánu se děti učí tolerovat názory, 

pocity a individualitu druhého. Děti se učí podat pomocnou ruku a pracovat společně. 

Zároveň vzdělávací plán využívá přírodu, hru a pohyb venku jako vzdělávací prostředek. 

Vycházíme z přirozených potřeb dítěte poznávat svět tou nejpřirozenější formou. Při vytyčení 

hlavních cílů předškolního vzdělávání jsme vycházely (obě učitelky) z Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Jelikož jsme jednotřídní MŠ je pro nás 

Školní vzdělávací program zároveň i třídním vzdělávacím programem. Jsou v něm jasně 

stanovena témata s cílovými kompetencemi i dílčími cíli. 

Tento rok (3letý program 2018 - 2021) bylo vzdělávání zaměřeno na „ Dítě a jeho tělo“ (vše 

co souvisí s pohybem, zdravím, správným stravováním a všemi riziky, která ovlivňují zdravý 

vývoj dítěte) a na předčtenářskou gramotnost a na kooperaci dětí. 

Prostředí je podnětné k tomu, aby byly děti co nejčastěji a nejdéle venku, formou zdravého 

pohybu se otužovaly, získávaly patřičnou fyzickou sílu a energii, získávaly přímým kontaktem 

s přírodou co největší poznatky, tělesnou pohodou a volným pohybem podporovaly zdraví 

své i ostatních a pomocí hry navazovaly přátelský vztah k ostatním dětem. Během roku se 

věnujeme práci s pohádkou (knihou), kde se pomocí vhodně zvolených činností snažíme 

vyvíjet schopnosti a dovednosti umožňující rozvíjet předčtenářskou gramotnost. 

Podařilo se nám splnit vytyčené vzdělávací cíle a záměry. 

 



Učitelky využívaly metody aktivního prožitkového poznávání, experimentování, 

dramatizace, manipulování, objevování, práce s chybou a hry. 

 

K nadstandardním aktivitám mateřské školy patřilo vedení kroužků: 

 

- Klub předškoláček (Martina Dusilová) 
- Veselé pískání – hra na flétnu (Martina Dusilová) 
- Angličtina hravě (Veronika Bohadlová) 
- Břišní tance (Bc. Tereza Išová) 
- Bruslení na ledě (Jana Paslerová) 
- In-line bruslení (Jana Paslerová) 

 
 

Akce pro rodiče a děti: 

  

Mikulášská besídka s písničkami, básněmi a nadílkou 

Zpívání koled u příležitosti rozsvěcení vánočního stromku v obci 

Vánoční besídka pro rodiče v MŠ 

Vánoční besídka nejen pro babičky 

Keramické tvoření 

Slavnostní rozloučení s předškoláky  

Slavnostní vítání nových dětí   

Vyšetření očí Vizus 

 

Akce pro děti: 

 

Společná oslava narozenin a svátků s drobnými dárky 

Dravci 
Loutkové divadlo v MŠ 

Návštěva zdravotníka v MŠ - přednáška 

Školička výuky bruslení na zimním stadionu 

Školička výuky bruslení na kolečkových bruslích 

Vánoční představení v MŠ – České Vánoce 

Nadílka pod vánočním stromkem 

Tvoření s keramickou hlínou 

Pečení vánočního cukroví 

Divadelní představení v Náchodě 

Den dětí  -  týden plný her, zábavy a sportování 

Karneval  

Focení dětí 2x do roka 

 
 
 



Společné akce se ZŠ: 

 

Adventní tvoření v ZŠ 

Keramické tvoření s rodiči 

Vánoční divadelní v MŠ – České Vánoce 

Karneval – kulturní vystoupení 

Výzdoba sálu při masopustu 

Rozsvěcení stromečku 

„ Nultá školička aneb hrajeme si na školu“ 

Břišní tance 

Vzájemná účast na vystoupeních 

Divadelní představení v Náchodě 

 

Víkendové mimoškolní akce: 

Rozsvěcení stromečku – účast – obě učitelky 

 

 

Aktivity učitelek:  

 
Obě učitelky se podílely na vytváření ŠVP, organizovaly akce pro děti i rodiče. Zajišťovaly 
karnevaly a sportovní akce, vedly kroužek pro předškoláky, hru na flétnu, vytvářely projekty 
ke ŠVP, podílely se na estetizaci prostředí a vybavení školy. Zajišťovaly si metodický materiál, 
účastnily se výtvarných soutěží. Denně se věnovaly dětem, které vyžadovaly větší 
individuální péči.  
Absolvovaly vzdělávací akce: 

Dusilová Martina – Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti PO 

 

Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí 
Dne 30. 1. 2019 byla v mateřské škole vykonána kontrola KHS Královéhradeckého kraje paní 
Hanou Koberovou. 
Nedostatky, které byly nalezeny, byly ihned odstraněny a byla přijata opatření, aby se 
nedostatky již neopakovaly.  
Žádost o odklad vybudování nové sprchy v MŠ. 
 
 

Údaje o pracovnících MŠ 

 

Personální zajištění provozu mateřské školy 

 

Ředitelka celé PO Mgr. Libuše Prokopová 
Vedoucí MŠ Bc. Martina Dusilová 
Učitelky MŠ Bc. Martina Dusilová 
 Zlata Mikušíková, Dis. 



 Iveta Maršíková 

Tereza Součková 

Uklízečka Jitka Kulhánková 
 Ladislava Mošnerová 
Topič Milan Maršík 

Vedoucí školní jídelny Ladislava Mošnerová 
Vedoucí kuchařka Martina Lhotská 
Ekonomická pracovnice Eva Přibylová 
  
Pracovníků celkem 8 

Pedagogických pracovníků 4 

Nepedagogických pracovníků 4 

 
 
 
 
Pedagogický personál v této jednotřídní MŠ tvoří: 
 

Bc. Martina Dusilová   - vedoucí MŠ   

                                   - kvalifikace učitelka MŠ 

                                        - ve školce působí od roku 2017 

                                   - vedoucí BOZP 

                                 - tvůrce ŠVP, ŠŘ 

- vede správní řízení 

- zpracovává zprávy do Ročenky, výroční a hodnotící zprávy 

- vede kroužek hry na flétnu – „Veselé pískání“ 

 
Zlata Mikušíková, Dis.     -  učitelka MŠ, nyní na rodičovské dovolené 

                                    - pomáhá při zpracování dokumentů 
                                    - kvalifikace učitelka MŠ 
                                    - na škole působí od roku 2014 s roční pauzou 

                                    - zdravotní preventista 

                                    - spoluvytváří ŠVP 

 
Tereza Součková – učitelka MŠ 

             - pomáhá při zpracování dokumentů 

                                    - kvalifikace učitelka MŠ 
                                    - na škole působí od května 2020 
                                    - zdravotní preventista 

                                                              
                                    
Iveta Maršíková - učitelka  ( dohodou) 

- bez odborné způsobilosti 

- ranní dohlídávání dětí 

 



 

 

Závěry pro práci v příštím školním roce      

 

Větší pozornost ve vzdělávání budeme dále směřovat na spolupráci dětí. Kvůli velkým 

věkovým rozdílům ve třídě se budeme snažit využívat vzdělávací metody prožitkového učení,  

dramatizace a hru. Dětem před nástupem do základní školy se budeme více věnovat při 

odpoledních činnostech a v rámci kroužku Předškoláček, kde budeme pokračovat v rozvoji 

schopností a dovedností podporující předčtenářskou gramotnost. Využití diagnostiky 

předškolních dětí nám umožní posilovat slabší stránky dětí a silnější stránky dětí dále 

rozvíjet. Zároveň budeme důsledně dohlížet na správnou výslovnost a úroveň jazykových 

dovedností u všech dětí. Budeme se snažit podporovat jejich individualitu, ale také 

podporovat vytváření přátelství v kolektivu. 

Během následujícího školního roku se zaměříme na rozvíjení osobnosti dětí v přírodě pomocí 

lidových tradic a zvyků, které ovlivňují žití ve vesnici. Enviromentální výchova a prožitkové 

učení v přírodě pomáhá rozvíjet věkově velmi rozmanitou třídu komplexně. Malebné okolí 

mateřské školy vybízí k učení ve venkovním prostředí, podněcuje dětskou zvídavost a 

motivuje k pohybu. Rozvoj hrubé a jemné motoriky v podnětném prostředí dětem umožňuje 

osvojování dalších dovedností a je přímo spojen s rozvojem schopností a dovedností, které 

děti potřebují pro získávání znalostí a snazší vstup do základní školy.  

Našim hlavním cílem je děti učit tak, aby prožívaly radost z poznaného a cítily se ve školce 

šťastně a bezpečně. Chceme děti správně motivovat a probouzet v nich touhu a chuť 

poznávat a dozvídat se nové věci. Budeme se maximálně snažit podporovat individualitu 

každého dítěte a pomáhat mu orientovat se v dnešním světě. 

Náš vzdělávací program budeme i nadále směřovat k tomu, jakou chceme mateřskou školu 

mít (spokojenou, usměvavou, radostnou, zdravou, příjemnou, vstřícnou, vzdělávající, 

spolupracující, ohleduplnou a spolehlivou). 

 

 

 


