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1. Základní údaje o škole 
 

Název školy Mateřská škola Jilemnice, příspěvková organizace 

Adresa Spořilovská 994, 514 01 Jilemnice 

IČO  71011170           

Bankovní spojení 0163011062/0600 

Telefon / mobil 481544072, 739000033 

E-mail msjilemnice.sporilov@tiscali.cz 

webové stránky http://www.ms-sporilov.cz/ 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 01. 01. 2003 

Název zřizovatele Město Jilemnice 

Součást školy Školní jídelna 

IZO školní jídelny 167000152 

IZO ředitelství 167000144 

Vedoucí pracovníci Ředitelka: Mgr. Monika Králová 

 Statutární zástupkyně: Bc. Hana Šmídová 

OP* Valteřická Zástupkyně ředitelky: Bc. Jana Farská 

OP* Zámecká Zástupkyně ředitelky: Eva Vaníčková 

Počet tříd Spořilovská 3 + 1 zřízená dle § 16 odst. 9 školského zákona (dále jen „speciální“) 

Počet tříd OP Zámecká 4 

Počet tříd OP 

Valteřická 
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součásti školy Kapacita 

Mateřská škola 245 dětí  (Spořilovská 110, Zámecká 100, Valteřická 35) 

Školní jídelna 345 osob (Spořilovská 180, Zámecká 120, Valteřická 45) 

*OP – odloučené pracoviště 

 

Od 1. 9. 2019 mají všechna pracoviště upravenou provozní dobu a to 6:30 hod. – 16:30 hod. 

 

1.1 Platby za poskytované služby 

 

Výše stravného:    děti 3-6 r.    celodenní stravné               37,- Kč / den 

                                               (přesnídávka  9,- Kč, oběd 19,- Kč, svačina 9,- Kč) 

                                                                   bez odpol. svačiny              28,- Kč / den                          

                                               děti 7-10 r.  celodenní stravné               41,- Kč / den                         

                                               (přesnídávka  10,- Kč, oběd 21,- Kč, svačina 10,- Kč) 

                                                                    bez odpolední svačiny       31,- Kč / den                                                                                                             

 

Úplata za předškolní vzdělávání                                                         450,- Kč / měsíc 

mailto:msjilemnice.sporilov@tiscali.cz
http://www.ms-sporilov.cz/
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2. Personální údaje 

 

 

Počet zaměstnanců 41          (3 muži údržbáři) 

Nepedagogičtí 20          (z toho 3 školní asistenti, hrazeno z ESF „Šablony“) 

Pedagogičtí 21 

Vzdělání   1 – základní vzdělání 

12 – střední s výučním listem 

17 – střední odborné s maturitní zkouškou 

  3 – vyšší odborné 

  8 – vysokoškolské 

Členění zaměstnanců dle 

věku 

20–30 let: 5 

30–40 let: 3 

40–50 let: 15 

50–60 let: 5 

Nad 60 let: 3 

 

2.1 Pracoviště Spořilovská 

 

Počet zaměstnanců 19           (1 muž údržbář) 

Nepedagogičtí 9             (z toho 1 školní asistent, hrazeno z ESF „Šablony“) 

Pedagogičtí 10 

Vzdělání 1 – základní vzdělání 

5 – střední s výučním listem 

6 – střední odborné s maturitní zkouškou 

2 – vyšší odborné 

5 – vysokoškolské 

Členění zaměstnanců dle 

věku 

20–30 let: 1 

30–40 let: 2 

40–50 let: 9 

50–60 let: 14 

Nad 60 let: 2 

 

Závěry a opatření:  

Dvě učitelky bez předepsané kvalifikace. Obě zahájí studium v oboru předškolní pedagogika 

1. 9. 2020 (dvouleté studium). 
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2.2 Pracoviště Zámecká 

 

Počet zaměstnanců 16           (1 muž údržbář) 

Nepedagogičtí 8             (z toho 2 školní asistenti, hrazeno z ESF „Šablony“ 

Pedagogičtí 8 

Vzdělání 5 – střední s výučním listem 

9 – střední odborné s maturitní zkouškou 

1 – vyšší odborné 

1 – vysokoškolské 

Členění zaměstnanců dle 

věku 

20–30 let: 3 

30–40 let: 1 

40–50 let: 4 

50–60 let: 8 

 

Závěry a opatření:  

Jedna učitelka bez předepsané kvalifikace. Pracovnice zahájí studium v oboru předškolní 

pedagogika 1. 9. 2020 (dvouleté studium). 

 

2.3 Pracoviště Valteřická 

 

Počet zaměstnanců 6 (1 muž údržbář) 

Nepedagogičtí 3 

Pedagogičtí 3 

Vzdělání 2 – střední s výučním listem 

2 – střední odborné s maturitní zkouškou 

2 – vysokoškolské 

Členění zaměstnanců dle 

věku 

20–30 let: 1 

40–50 let: 3 

50–60 let: 1 

Nad 60 let: 1 

 

Závěry a opatření:  

Všechny učitelky s předepsanou kvalifikací. 
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3. Průběh vzdělávání 

 

Název školního vzdělávacího programu Zaměření programu 

Krok za krokem celým rokem Všestranný rozvoj dítěte, příprava na 

budoucí život i na vstup do ZŠ 

 

Pracovali jsme podle aktualizovaného školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP). 

Doplnili jsme evaluační systém, zapracovali vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami, mimořádně nadaných a vzdělávání dětí mladších tří let. ŠVP jsme také rozšířili o 

následující praktické přílohy: 

1. Adaptační program 

2. Plán grafomotorických cvičení 

3. Sborník preventivních logopedických chvilek 

4. Očekávané výstupy 

5. Metodická příručka pro tvorbu Plánu pedagogické podpory a Individuálního plánu 

  

Vzdělávací obsah je prezentován formou 4 integrovaných bloků, které jsou pro všechny tři 

mateřské školy společné. Jednotlivé bloky vycházejí z ročních období, lidových tradic, 

slavností a událostí konaných během roku. Tvoří rámec, ze kterého učitelky čerpají při 

sestavování třídních vzdělávacích programů. Délka integrovaných bloků není časově 

omezena, odvíjí se od zájmů a potřeb dětí.  

Čtyři integrované bloky byly dále děleny do tematických celků s různou dobou trvání. 

Preferovali jsme kooperativní a prožitkové učení, experimentování, objevování…V co 

největší míře byl uplatňován individuální přístup k jednotlivým dětem. Respektovány byly 

rovněž individuální zvláštnosti dětí týkající se stravovacích návyků. Po celý rok se všechny 

pracovnice snažily vytvořit pro děti podnětné prostředí plné pohody a radosti.  

 

3.1 Uzavření pracovišť 

 

O vánočních svátcích byla všechna pracoviště uzavřena od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020. 

 

Vzhledem ke stavebním pracím u pracoviště Zámecká byl prázdninový provoz zajištěn pouze 

pracovištěm Spořilovská takto: 

• od 1. 7. 2020 do 24. 7. 2020 provoz zajišťovali zaměstnanci pracoviště Zámecká 

• od 27. 7. 2020 do 21. 8. 2020 provoz zajišťovali zaměstnanci pracoviště Spořilovská 

• od 24. 8. 2020 byla otevřena všechna pracoviště 

Pracoviště Valteřická bylo uzavřeno od 20. 7. 2020 do 14. 8. 2020. 

 

Závěry a opatření 

Nadále ověřovat funkčnost ŠVP v praxi. 

V dalším školním roce provést aktualizaci ŠVP - pracoviště Spořilovská - do uvolněných 

prostor po ZŠ a MŠ Jilemnice přestěhování 1. třídy „speciální“ z Dětského centra, 

vybudování další třídy Veverky – od 1. 9. 2020 - 5 ti třídní MŠ. 
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Zaměřit se na nestejnou délku odpoledního odpočinku. Předškolákům zkrátit odpolední 

odpočinek, tak, že po 30 minutách kdo neusne, může odcházet do třídy, kde bude v této době 

vytvořen prostor k individuální práci v přípravě na ZŠ. Stejně tak aplikovat i pro mladší děti 

s tím, že doba odpočinku bude úměrně zkracována dle jejich věku. 

V době uzavření škol v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 zajišťovala naše škola 

péči dětem nejen pracovníkům IZS, ale i ostatních služeb podílejících se na zabezpečení 

plynulého provozu infrastruktury města Jilemnice v období celonárodní epidemiologické 

situace. Otevřeno bylo pracoviště Spořilovská, ostatní dvě byla uzavřena. Rodiče tak měli 

možnost v tomto období děti umístit na budově ředitelství stejně tak jako probíhá režim v 

prázdninovém období. 

 

4. Údaje o dětech 

 

Počet dětí k 30. 9. 2019 206 dětí 

Spořilovská 74, Zámecká 99, Valteřická 33 

Počet dětí individuálního vzdělávání Spořilovská 1, Valteřická1 

Odklad školní docházky 9 dětí 

Spořilovská 6, Zámecká 2, Valteřická 1 

Počet dětí k 30. 6. 2020 

 

 208 dětí 

Spořilovská 75, Zámecká 98, Valteřická 35 

Odchod do ZŠ (k 01. 09. 2020)  53 dětí 

Spořilovská 21, Zámecká 26, Valteřická 6 

 

5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) 

 

Ředitelka ve spolupráci s MAS a vzdělávacími institucemi zařídila vzdělávací akce přímo 

v Jilemnici.  

Všechny učitelky se vzdělávaly dle plánu DVPP. 

 

V měsíci listopadu se všechny učitelky zúčastnily dvoudenní vzdělávací akce „Pedagogické 

hodnocení dítěte a individualizace práce v mateřské škole“ s Mgr. Věrou Krejčovou, Phd. 

spolutvůrkyní Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v hotelu 

Gendorf Vrchlabí. 

Pracoviště Spořilovská absolvovalo lednovou víkendovou teambuilding akci „Osobnostní 

rozvoj“ v Tree of Life Lázně Bělohrad. 

V době pandemie COVID -19, při náhradní práci z domova, učitelky individuálně 

zpracovávaly zvolená témata, která je zajímala s ohledem na možnost dalšího uplatnění při 

práci. Každá učitelka zpracovala projekt na vybrané téma, který nadále poslouží ostatním 

učitelkám jako sborník nápadů pro praxi. Dále také všechny jednotlivé třídy zpracovaly 

náměty a činnosti praktické části ke Školnímu preventivnímu programu. 
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Přehled absolvovaných školení: 

 

Ředitelka školy: 

Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v mateřské škole 

Novely právních předpisů ve školství od 1. 1. 2020 

Diskusní klub ředitelek MŠ skupina Turnov (4 semináře) 

Klub ředitelů v projektu MAP (4 semináře) 

Podpora správného rozvoje řeči – prevence v MŠ 

Manipulativní hry – vhodný nástroj na přípravu matematiky v MŠ 

 

Zástupkyně ředitelky: 

Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v mateřské škole 

Klub ředitelů v projektu MAP (4 semináře) 

Podpora správného rozvoje řeči – prevence v MŠ 

Manipulativní hry – vhodný nástroj na přípravu matematiky v MŠ 

Infekční a parazitární onemocnění dětí 

 

Učitelky: 

Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v mateřské škole 

Podpora správného rozvoje řeči – prevence v MŠ 

Manipulativní hry – vhodný nástroj na přípravu matematiky v MŠ 

Infekční a parazitární onemocnění dětí 

 

Závěry a opatření: 

Využívat poznatky ze vzdělávacích akcí v průběhu své práce, vzájemně informovat kolegyně 

na třídě o absolvovaném školení a jejich přínosu pro pedagogickou práci. 

Nadále zajišťovat a uskutečňovat vzdělávací akce v Jilemnici ve spolupráci s MAS, MÚ a 

organizacemi města. 

 

 

6. Zájmové aktivity nad rámec ŠVP 

 

➢ sportovní školička – ve spolupráci se Školou sportu Semily 

➢ polytechnika – ve spolupráci s paní Markétou Hrubou v rámci projektů MAP 

➢ předplavecká výuka – ve spolupráci s plaveckou školou Sportovního centra Jilemnice 

➢ lyžařský kurz – ve spolupráci se SKI AREÁL Kněžický vrch 

 

Závěry a opatření 

Nadále uskutečňovat tyto aktivity, které rodiče velmi oceňují. 
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7. Projekty, granty, dotace 

 

Realizace projektu z výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II, ukončení 31.8.2020.  

Uskutečněné aktivity z projektu: 

Školní asistent – 2 pracovnice na pracovišti Zámecká a 1 pracovnice na pracovišti Spořilovská 

Komunitně osvětové setkání na téma „Jak nastavit pravidla včas“ s výchovnou poradkyní 

Mgr. Bc. Štěpánkou Richtrovou. 

 

Žádost o nadační příspěvek Nadace ČEZ - Grantové řízení Podpora regionů. 

Projekt byl zaměřen na revitalizaci školní zahrady jednoho ze tří pracovišť mateřské školy v 

Jilemnici – odloučené pracoviště Valteřická – žádosti nevyhověno. 

 

Žádost o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, 4.7 Podpora 

kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními – žádosti nevyhověno. 

 

Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova - MAS "Přiďte pobejt!" z. s. - Broučkova 

putování zahradou – pracoviště Valteřická – revitalizace školní zahrady I. etapa – ve fázi 

schvalovacího procesu. 

 

 

8. Akce školy, prezentace MŠ na veřejnosti 

 

Z důvodu pandemie COVID-19 byly veškeré akce školy od 16. března do konce 

školního roku zrušeny. 

 

Pracoviště Spořilovská 

Měsíc Akce 

Září  Zahájení školního roku, uvítání nových dětí, seznámení s prostředím MŠ 

 Zábavné odpoledne na školní zahradě 

 Týden mobility – koloběžkiáda 

  Schůzka s rodiči 

 Divadlo v MŠ 

Říjen  Divadlo v MŠ  

 Canisterapie 

 Policie ČR, kynologie – ukázka výcviku psů 

 Divadlo v MŠ 

 Plavecký výcvik 

 Návštěva jilemnické knihovny 

Listopad  

 Plavecký výcvik 

Prosinec Čertovsko andělská školka, Mikulášská nadílka 

 Divadlo v MŠ 
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 Hudební pořad 

 Vánoční koleda v obci 

 Vánoční nadílka, vánoční dílna pro rodiče 

 Vánoční focení 

 Návštěva jilemnického muzea – pohyblivý Betlém 

Leden Lyžařský výcvik 

 Divadlo v MŠ 

 Zimní soutěžení 

Únor Logopedická beseda s Mgr. Kateřinou Šírovou – přednáška pro rodiče – 

„Správný řečový vývoj u dětí“ 

 Polytechnika – zábavné tvoření - Sovičky 

 Projekt – Starší děti čtou mladším dětem – Spolupráce se ZŠ 

 Karneval 

 Kaleidoskop – SD Jilm 

Březen Polytechnika – zábavné tvoření - Sovičky 

 

 

Pracoviště Zámecká 

Měsíc Akce 

Září  Zahájení školního roku, uvítání nových dětí, seznámení s prostředím MŠ  

 Schůzka s rodiči  

 Plavání – Včeličky  

 Canisterapie 

 Policie ČR, kynologie – ukázka výcviku psů 

 Divadlo v MŠ 

 Plavecký výcvik 

 Týden mobility  

 Koloběžkiáda – týden mobility   

 Divadlo – Na ptačím sněmu  

 Zábavné odpoledne na školní zahradě MŠ Spořilovská  

Říjen  Kouzelná tužka – grafomotorika u Motýlků s Mgr. Markovou z PPP  

 Návštěva prodejny s ovocem a zeleninou 

 Zvířátka v lese – vycházka do klubovny myslivců – beseda s panem Hanušem 

– Berušky 

 KRNAP – Jak rostliny cestují 

 O pejskovi a kočičce – představení s živým pejskem 

 Hallowenské tvoření u Kytiček s rodiči 

Listopad Divadlo – Strach má velké oči 

 KRNAP – Kam se podějí v zimě motýli? 

 Projekt – Děti čtou dětem – Kejchavá 

 Divadlo – O Luciáškovi 

 Pečení perníčků – společná akce s rodiči u Motýlků  

 Plavání – Berušky 
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Prosinec Odpoledne s rodiči – Rozsvícení vánočního stromečku a vánoční jarmark  

 KRNAP – zimní spánek 

 Mikulášská nadílka 

 Projekt – Děti čtou dětem – Čertíci 

 Návštěva muzea – Betlém 

 Vánoční posezení s nadílkou a s rodiči Vánoční pohádka v SD Jilm – Hledali 

jsme Ježíška 

Leden Oční diagnostika  

 KRNAP – Z ptačího světa 

 Tři Králové – návštěva dramatického kroužku ZŠ Komenského 

 Projekt  - Děti čtou dětem – Zimní radovánky 

 Lyžařský kurz  

Únor Logopedická beseda s Mgr. Kateřinou Šírovou – přednáška pro rodiče – 

„Správný řečový vývoj u dětí“ 

 Kaleidoskop – SD Jilm 

 KRNAP – Koloběh vody 

 Projekt – Děti čtou dětem – Velký a malý 

 Karneval 

 Hudební nástroje – spolupráce se ZUŠ 

 Projekt – Děti čtou dětem – Teta Běta 

Březen Beseda s Policií ČR  

 Divadelní představení v SD Jilm – Kočičí pohádka  

 
Pracoviště Valteřická 

Měsíc Akce 

Září  Zahájení školního roku, uvítání nových dětí, seznámení s prostředím MŠ 

 Zahájení plaveckého výuky 

 Schůzka s rodiči 

 Zábavné odpoledne a školní zahradě MŠ Spořilovská 

Říjen  Hudební divadlo Já jsem muzikant 

 Pes záchranář 

 Plavecká výuka 

 Podzimní procházka – plnění úkolů 

Listopad Příprava na vystoupení u příležitosti rozsvícení vánočního stromečku  

 Účast na rozsvícení vánočního stromečku 

 Plavecká výuka 

Prosinec Mikuláš ve školce 

 Vánoční dílna s rodiči 

 Společná výzdoba školky - Advent 

 Vánoční nadílka 

 Divadelní představení SD Jilm 

 Exkurze v dílně Rautis 

 Návštěva muzea 
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 Návštěva Ruprechty ve školce 

Leden Lyžařský kurz  

Únor Karneval 

 KRNAP – Koloběh vody 

 Maňáskové divadlo 

 Karneval 

 KRNAP – Koloběh vody 

 Maňáskové divadlo 

 Karneval 

 

 

Závěry a opatření 

 

Pozitivní ohlasy ze strany rodičů na akce pořádané mateřskou školou. Nová akce – Zábavné 

odpoledne na Spořilovské školní zahradě pro rodiče a děti všech pracovišť – velký ohlas. 

V dalších letech využít financování akcí nejen z vlastních zdrojů, ale také z ESF tzv. projektu     

Šablony III. 

 

 

9. Údaje o výsledcích kontrolních činností 

➢ kontrola MÚ – bez závad 

➢ kontrola KHS – ŠJ Zámecká, ŠJ Spořilovská, MŠ Spořilovská - bez závad 

➢ roční kontrola BOZP – viz příloha 

 

Závěry a opatření 

Kontrolovat vše dle plánu.  

 

 

10. Spolupráce s rodiči, s dalšími institucemi 

 

Spolupráce s rodiči byla na výborné úrovni, nepodařilo se navázat větší spolupráci pouze 

v několika případech. Problémy jsou řešeny operativně, rodiče mají možnost konzultací 

s učitelkami, zástupkyněmi ředitelky i s ředitelkou po předchozí domluvě. Rodiče vítají 

společné akce, je zde možnost si s námi více seznámit a popovídat.  

Pokračuje spolupráce se Základními školami, návštěva v ZŠ probíhá 1x za školní rok. 

V letošním roce jsme uskutečnili projekt „Starší děti čtou mladším“, který probíhal ve 

spolupráci se ZŠ na pracovišti Spořilovská a Zámecká. 

Díky navázané spolupráci se ZŠ a MŠ na Daliborce v Hořicích se naše pracoviště Valteřická 

zapojilo do celostátního programu mateřských škol zabývajících se ekologickou a 

environmentální výchovou „Mrkvička“. 

Výborná je také spolupráce s naším zřizovatelem, s jednotlivými odbory Městského úřadu a 

dalšími městskými organizacemi. 
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Závěry a opatření 

Nadále spolupracovat stejným způsobem. Získat ke spolupráci další partnery a nové rodiče, 

spolupracovat s okolními mateřskými školami (možnost vzájemných návštěv a hospitací).  

 

 

11. Výsledky dotazníkového šetření září 2019 - viz příloha 

 

 

12. Materiálně – technické podmínky vzdělávání 

 

Materiální podmínky jsou na dobré úrovni.  

Vybavenost hračkami a didaktickými pomůckami je dobrá, stále se doplňuje sortiment.  

Budova pracoviště Zámecká je před celkovou rekonstrukcí, na ostatních pracovištích nás 

v nejbližší době větší opravy nečekají.  

Pracoviště Valteřická bylo vybaveno na školní zahradě venkovním WC a umyvadlem. 

Herní prvky školní zahrady pracoviště Spořilovská prošly důkladnou opravou a novými 

nátěry. 

Celé prostory uvolněné třídy pracoviště Spořilovská po ZŠ a MŠ speciální byly vymalovány, 

dovybaveny nábytkem a šatnou a byla zde položena nová podlahová krytina. 

Firma Devro s.r.o. poskytla finanční dar v hodnotě 10 tisíc korun na pořízení vybavení MŠ - 

sborovny pracoviště Spořilovská. 

Účelově neurčený finanční dar v peněžních prostředcích ve výši 2.500,- Kč byl použit na 

nákup hraček a didaktických pomůcek. 

 

Nákupy: 

Digitální kalibrovaná váha pro ŠJ – všechna pracoviště 

PC a příslušenství - pracoviště Zámecká 

PC a příslušenství - pracoviště Spořilovská 

Barevná tiskárna - pracoviště Valteřická 

Tiskárna - pracoviště Spořilovská – ved. ekonomického úseku 

Gymnastická sestava - hrazeno ze Šablon 

Vybavení nábytkem a šatnou jedné třídy - pracoviště Spořilovská  

Venkovní WC a umyvadlo - pracoviště Valteřická 

 

Závěry a opatření 

Dle finančních možností zřizovatele zrealizovat celkovou rekonstrukci pracoviště Zámecká. 

 

Přílohy: 

1. Swot analýza 

2. Dotazníkové šetření podzim 2019 

3. Prověrky BOZP 
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Příloha č. 1   SWOT analýza srpen 2020 

 
Silné stránky Slabé stránky 

• zrekonstruovaná budova MŠ Spořilovská 

• vybavené školní zahrady  

• dostatečně velké a vyhovující prostory tříd 

• dostatečné vybavení tříd 

• adaptační režim pro nově příchozí děti 

• děti nejsou zvýhodňovány či 

znevýhodňovány 

• nejsou zde projevy nerovnosti, zesměšňování 

a šikany 

• v MŠ je vytvořeno kamarádské prostředí 

• pedagogové se plně věnují dětem a jejich 

výchově a vzdělávání 

• je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí 

• povinnosti, pravomoci a úkoly jsou jasně 

vymezeny 

• informační systém je vyhovující a funkční 

• dobrá spolupráce se zřizovatelem a dalšími 

subjekty ve městě 

• MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá 

dle možností rodinám v péči o děti, chrání 

soukromí rodiny a zachovává mlčenlivost 

• rodiče se mohou podílet na dění v MŠ 

• nabídka nadstandardních aktivit 

• vlastní kuchyně, výborná a vyvážená strava, 

která odpovídá požadavkům zdravé výživy 

• zapojení do ekoprogramu Mrkvička 

• zavedení pravidelných porad vedení, 

operativních porad na jednotlivých 

pracovištích a pedagogicko provozních 

porad všech zaměstnanců 

• zajištění vzdělávacích akcí v Jilemnici 

• zpracování ročního plánu školy 

• přepracování zastaralých směrnic a 

dokumentace školy 

• pořízení ICT programu Správa MŠ  

• budova pracoviště Zámecká před celkovou 

rekonstrukcí 

• chybí vybavení kvalitními PC 

• chybí wifi připojení 

• chybí ekologická podoba zahrady 

Valteřická 

• vyšší počet dětí ve třídách znemožňuje 

kvalitní individuální práci s dětmi 

 
 

 

Příležitosti Hrozby 
• kulturní a společenské aktivity městských 

subjektů 

• zájezdní divadelní a kouzelnická představení 

v MŠ 

• využívání zajímavých míst regionu 

• možnost exkurzí do důležitých budov 

• využívání dotací, projektů a grantů 

• získávání sponzorských darů 

• nedostatek dětí – snižování úvazků 

• sociálně slabé rodiny 

• neúplné rodiny 

• uzavření školy z důvodu pandemie COVID-

19 
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Příloha č. 2   Dotazníkové šetření podzim 2019 
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Příloha č. 3   Prověrky BOZP 

                                                                                                                                                                            


