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Výroční zpráva mateřské školy Malý svět 

za školní rok 2019/2020 
1. Základní údaje o škole: 

 
Název školy: Soukromá mateřská škola Malý svět 
Adresa školy: Nade Mží 734/1, 318 00 Plzeň 
Právní forma: školní právnická osoba 
IČ: 03244547 
IZO: 691 006 920 
  
Předseda rady: Ing. Mgr.  Aleš Linhart MBA 
Adresa zřizovatele: Nade Mží 734/1, 318 00 Plzeň 
 
Jméno ředitelky školy: Mgr. Jana Linhartová  
Jméno statutární zástupkyně ředitelky: Vendulka Fouňová 
 
Kontaktní údaje: Telefon: 602 130 114 
                             
                            e-mail: info@ms-plzen.cz 
                            e-mail: founova@ms-plzen.cz 
                            web: www.ms-plzen.cz 
 

- zahájeni provozu: 1.9.2014 
- maximální kapacita: 50 
- provozní kapacita: 48 

 

Mateřská škola se nachází v plzeňské čtvrti Skvrňany s výbornou infrastrukturou, 
v komplexu budov Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň a Školní jídelny 
AHCR.  

2. Zápis k povinné školní docházce:  
 
Zápisy do MŠ proběhly ve dnech 4.5.2019 – 16.5.2020. Všechny děti byly přijaté. 

  
3. Vzdělávací program: 
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ŠVP pro rok 2019/2020 byl shodný s programem předešlého školního roku, který je 
v souladu s RVP PV. Název vzdělávacího programu je Pejsek a kočička na cestách. 
Je rozdělen do čtyř základních bloků (podle ročních období) a ty jsou dále rozděleny 
do týdenních témat. Vzdělávací program je zpracován programem MŠMT InspIS a 
byl ČŠI vyhodnocen za výborně zpracovaný. 
 
  

4. Pedagogický sbor: 
 
Roli ředitelky vykonává Mgr. Jana Linhartová - PF ZČU a roli statutární zástupkyně 
ředitelky Vendulka Fouňová - SPgŠ Karlovy Vary a PF ZČU - Speciální pedagogika. 
Paní učitelky tvořily sympatický kolektiv: Bc. Alena Hajžmanová, Mgr. Jana 
Bobiková, DiS., Hana Maříková. 
Veškerému pedagogickému personálu škola děkuje za spolupráci. 
 
  

5. Využití poradenských služeb pro MŠ: 

Z důvodu epidemie covid neproběhlo v letošním školním roce posouzení školní 
zralosti předškoláků u Křesťanské PPP v Plzni. 

6. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery: 
 
- S rodiči během roku proběhla jedna společná akce -  Strašidýlkové odpoledne. 

Z důvodu velké nemocnosti dětí v prosinci a epidemie covid další akce 
neproběhly. 
Spolupráce s rodiči byla výborná. Od rodičů dětí jsme obdrželi několik 
sponzorských darů, za které velmi děkujeme. Hojná návštěvnost rodičů a 
prarodičů byla na zmíněné akci. 

- Spolupráce s ostatními partnery, zejména s AHCR, kteří zajistili mikulášskou 
nadílku. Děkujeme.   

- Navštívilo nás divadlo Letadlo a Dráček a Technická univerzita. My jsme 
navštívili divadlo Alfa. Přijela zatancovat a zazpívat Culinka. 

- V listopadu k nám přijelo Ekocentrum za Spáleného Poříčí. V únoru proběhla 
Canisterapie.   

- Do měsíce února jsme měli program v Knihovně Skvrňany. 
- Předškoláci si zajeli tramvají k Boleveckým rybníkům, autobusem do Muzea 

v Přešticích, na Vánoční trhy na náměstí, navštívili jsme Muzeum strašidel. 

        

7. Spolupráce se zřizovatelem: 
 
Ze strany zřizovatele školy probíhají návštěvy, kontroly hospodaření, plánování, 
průběžné kontroly budovy a vybavení MŠ. Ředitelství úzce spolupracuje se 
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zřizovatelem, který vždy ochotně a okamžitě reaguje na nutné potřeby MŠ v zájmu 
zkvalitnění školského zařízení. 
 

8. Nadstandartní aktivity v MŠ: 
 
S novým školním rokem nabízela MŠ pět zájmových kroužků. Sportovní kroužek - 
Sporťáček, výtvarný – Šikulík, angličtinu a keramiku. Největší návštěvnost 
zaznamenal sportovní kroužek. 
Mateřskou školu navštívila jmenovaná divadla.  Děti jely na polodenní výlet v rámci 
environmentální výchovy na statek Prusiny u Nebílovy, který spravuje Občanské 
sdružení Ametyst. Děti společně oslavily MDD na zahradě MŠ se soutěžním 
programem a sladkou cenou za odměnu. Všechny akce můžete shlédnout na našem 
webu: www.ms-plzen.cz 
 
  

9. Projekty financované z cizích zdrojů: 
 
V tomto školním roce byla kladně vyřízena žádost na zřízení chůvy. 
  

10. Prevence rizikového chování: 
 
Prevence školních úrazů – poučení o bezpečném chování. 
Nejdůležitější úlohu při prevenci sociálně patologických jevů má rodina. Škola je 
pomocníkem. 
Všichni pedagogičtí pracovníci pravidelně absolvují školení BOZP a PO v MŠ, který 
zabezpečuje firma ABEPO Plzeň. 
  

11. Environmentální výchova: 
 
Ve třídách a i u budovy MŠ jsou umístěny nádoby na sběr tříděného odpadu. 
Ve školním roce proběhl již zmiňovaný polodenní výlet s environmentální tématikou. 
Budování vztahu k přírodě prolíná celým výchovně – vzdělávacím procesem. Děti se 
poutavou a hravou formou seznamovaly s bylinkovou a ovocnou zahradou, plely 
plevel, založily školní herbář, sázely jahody. 
 
 

12. Multikulturní výchova: 
 
Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a 
porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost a toleranci k jiným 
etnikům. Do MŠ docházely děti slovenské, ukrajinské a moldavské národnosti. Tvoří 
cca 10% obsazení školy. V MŠ se vzdělává v českém jazyce, český jazyk nebyl pro 
děti jiné národnosti problémem. 
 
Zkušenosti z integrací a s dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí MŠ: 
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Cílem pedagogů je vytvořit vnímavé, tolerantní a otevřené prostředí, ve které jsou 
kulturní, etnické a jiné odlišnosti zdrojem obohacení. Pečujeme o rozvoj 
komunikačních schopností a napomáháme v porozumění řeči, zvyšujeme úroveň 
řečových dovedností. Individuálně pracujeme s dítětem, rozšiřujeme slovní zásobu a 
porozumění. 
 
Škola zařazuje děti do věkově smíšených tříd, navozuje sociální interakci formou 
společných aktivit a respektuje styl života a výchovu rodiny. 
 
  
 

13. Školní stravování: 
 
Děti mateřské školy se stravují ve Školní jídelně AHCR s.r.o. Úplata denního 
stravného činila 45,-Kč na den na jedno dítě. Spotřební koš, souhrnný pro všechny 
školy, naplňuje veškeré kategorie, které jsou nutné pro správný růst dětského 
organismu. Dětem školní stravování chutná. Je nutné zmínit, že školní jídelna je 
zařazena do projektu Skutečně zdravá škola a vyznamenala se bronzovým oceněním. 
Potraviny jsou regionálního původu, strava je vždy čerstvá a kvalitní. Nejsou 
používány polotovary. 
 
   

14. Dlouhodobé cíle a priority MŠ: 
 
Dlouhodobý cíl naší MŠ je zajistit dětem příjemné a klidné prostředí pro jejich zdravý 
psychomotorický rozvoj. Máme k dispozici velkou zahradu MŠ, vlastní tělocvičnu a 
2x  týdně máme možnost využívat tělocvičnu AHCR.  
V dalším školním roce plánujeme pokračovat v projektu Taneční hrátky a hry v rámci 
řízené činnosti.  
V příštím školním roce bude naši MŠ navštěvovat 7 předškoláků. Přípravě 
předškoláků na úspěšný vstup do ZŠ budeme věnovat maximální pozornost. Důležitá 
je spolupráce s rodiči (např. konzultace na téma školní zralost) a vyšetření školní 
zralosti a návštěva školy. 
 
Další prioritou je co nejlepší a hospodářsky výhodné zajištění didaktických pomůcek 
a metodického materiálu. Využije se i vlastní kreativita zaměstnaného personálu. 
 
  

15. Formy propagace a prezentace MŠ: 
 
Mateřská škola se prezentovala mnoha způsoby na veřejnosti. Konaly se třídní 
schůzky, pravidelná aktualizace web stránek, informace na nástěnkách v prostorech 
MŠ, akce dětí ve spolupráci s rodiči.   
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16.  Investice:     
   
              Bylo vybudováno únikové schodiště v hodnotě 421.000,- Kč.       
              Kapacita MŠ byla rozšířena o jednu třídu a toalety v hodnotě 200.000,- Kč. 
 
 

17. Výsledky ČŠI: 
 
               Kontrola  ČŠI 30.11.2015 – 1.12.2015. Kontrola dopadla pozitivně,     
             bez následných opatření. 
 

  
18. Evaluace MŠ a hodnocení dětí: 

 
Evaluace je proces průběžného vyhodnocování vzdělávacích činností, situací i 
podmínek vzdělávání, realizovaný uvnitř mateřské školy. Jedním z výstupů je tato 
výroční zpráva. 
V rámci evaluace ředitelka nebo statutární zástupkyně ředitelky navštěvuje pravidelně 
vzdělávací proces svých kolegyň – hospitace. Učitelky MŠ navštěvují vzájemně svoji 
výuku pro zkvalitnění výchovně - vzdělávacího procesu a účastní se pravidelně 
dalšího vzdělávání na školeních pořádaným NIDV Plzeň a KCVJŠ Plzeň. 
Cíle vzdělávání mateřské školy je zaměřeno na oblasti: naplňování a dosahování cílů 
ŠVP, vzdělávací proces, výsledky vzdělávání a hodnocení zaměstnanců, sebereflexe.  
 

19. Provozní doba mateřské školy a výše úplaty školného. 

       Provozní doba mateřské školy byla stanovena od 6:15 hod. do 16:30 hod. 

Výše školného činila pro děti od tří do šesti let 2.290,- Kč a pro děti od dvou let 2790,- Kč.  
Mateřská škola je z části dotována státním příspěvkem. Obě finanční částky jdou na provoz 
mateřské školy.  

 

 

V Plzni 31.07.2020                                                   ………………………………….. 

                                                              Zpracovala: Vendulka Fouňová  

                                                                                  Statutární zástupkyně ředitelky             


