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1. Základní údaje o škole 
 

Název školy Mateřská škola Jilemnice, příspěvková organizace 

Adresa Roztocká 994, 514 01 Jilemnice 

IČO  71011170           

Bankovní spojení 0163011062/0600 

Telefon / mobil 481544072, 739000033 

E-mail msjilemnice.reditelstvi@seznam.cz 

webové stránky http://msjilemnice.cz/ 

Právní forma Příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 01. 01. 2003 

Název zřizovatele Město Jilemnice 

ID datové schránky r54ksdy 

IZO školní jídelny 167000152 

IZO ředitelství 667000135 

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 Roztocká 4 + 1 zřízená dle § 16 odst. 9 školského zákona (dále jen 

„speciální“) 

Počet tříd OP 

Zámecká 

4 

Počet tříd OP 

Valteřická 

2 

Součásti školy Školní jídelna 

Kapacita  

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

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

Provozní doba 6,30 hodin – 16,30 hodin 

*OP – odloučené pracoviště 

   

Platby za poskytované služby 

Děti 3–6 let    

celodenní přesnídávka oběd  svačina 

37,-Kč 9,-Kč 19,-Kč 9,-Kč 

Děti 7–10 let    

41,-Kč 10,-Kč 21,-Kč 10,-Kč 

Školné 450,-Kč/měsíc   
 

  

   

 

O vánočních svátcích byla všechna pracoviště uzavřena od 23. 12. 2021 do 31. 12. 2022. 

Prázdninový provoz mateřských škol zajišťovala pracoviště: 

• od   4. 7. 2022 do 29. 7. 2022 pracoviště Zámecká 

• od   1. 8. 2022 do 26. 8. 2022 pracoviště Roztocká 

• od 29. 8. 2022 otevřena všechna pracoviště  

  

mailto:msjilemnice.reditelstvi@seznam.cz
http://msjilemnice.cz/
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2. Personální zabezpečení školy 
 

Počet zaměstnanců 46          (3 muži údržbáři) 

Nepedagogičtí 18          (z toho 1 školní asistenti, hrazeno z ESF „Šablony“) 

Pedagogičtí 28 

Vzdělání   1 – základní vzdělání 

15 – úplné střední odborné s výučním listem 

19 – střední odborné s maturitní zkouškou 

  3 – vyšší odborné 

12 – vysokoškolské 

Členění zaměstnanců dle 

věku 

20–30 let: 6 

30–40 let: 4 

40–50 let: 15 

50–60 let: 17 

Nad 60 let: 2 

 

 

Pracoviště Roztocká 

Počet zaměstnanců 24           (1 muž údržbář) 

Nepedagogičtí 9              

Pedagogičtí 15 

Vzdělání 1 – základní vzdělání 

6 – úplné střední odborné s výučním listem 

8 – střední odborné s maturitní zkouškou 

2 – vyšší odborné 

7 – vysokoškolské 

Členění zaměstnanců dle 

věku 

20–30 let: 3 

30–40 let: 4 

40–50 let: 8 

50–60 let: 6 

Nad 60 let: 3 

 

Závěry a opatření:  

Tři učitelky dokončily studium v oboru předškolní pedagogika, všechny pedagogické 

pracovnice jsou kvalifikované. 

 

 

Pracoviště Zámecká 

Počet zaměstnanců 15          (1 muž údržbář) 

Nepedagogičtí 7             (z toho 1 školní asistent, hrazeno z ESF „Šablony“) 

Pedagogičtí 9 

Vzdělání 6 – střední s výučním listem 

5 – střední odborné s maturitní zkouškou 

4 – vysokoškolské 

Členění zaměstnanců dle 

věku 

20–30 let: 3 

30–40 let: 2 

40–50 let: 3 

50–60 let: 7 
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Závěry a opatření:  

Jedna učitelka dokončila studium v oboru předškolní pedagogika, všechny pedagogické 

pracovnice jsou kvalifikované. 

 

 

Pracoviště Valteřická 

Počet zaměstnanců 7 (1 muž údržbář) 

Nepedagogičtí 3 

Pedagogičtí 4 

Vzdělání 2 – střední s výučním listem 

4 – střední odborné s maturitní zkouškou 

1 – vysokoškolské 

Členění zaměstnanců dle 

věku 

20–30 let: 1 

40–50 let: 4 

50–60 let: 2 

 

Závěry a opatření:  

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

pedagogika v příštím roce. 

 

 

3. Přehled oborů vzdělávání 
 

 

Ročník Jednací číslo Název vzdělávacího programu 

MŠ 32 405/2004-22 ve znění č.j. MSMT-

34790/2017-1 

Rámcový vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání 

 

 

 

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

nadále chceme pokračovat v ověřování jeho funkčnosti.  

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 

Název školního vzdělávacího programu Zaměření programu 

Krok za krokem celým rokem Všestranný rozvoj dítěte, příprava na 

budoucí život i na vstup do ZŠ 
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rovněž individuální zvláštnosti dětí týkající se stravovacích návyků. Po celý rok se všechny 

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

Zaměřili jsme se na nestejnou délku odpoledního odpočinku. Dětem jsme zkrátili 

odpolední odpočinek tak, že ve zbývající době klidového režimu jim byl vytvořen prostor 

k individuální a skupinové práci, dětem v posledním ročníku před zahájením školní 

docházky v přípravě na ZŠ.  

V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 v době uzavření některých tříd jsme dětem 

v posledním ročníku před zahájením povinné školní docházky umožnili distanční 

vzdělávání. 

 

Zájmové aktivity nad rámec ŠVP 

• sportovní školička – ve spolupráci se Školou sportu Semily 

• plavecká výuka – ve spolupráci se Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o. 

• polytechnika  

• hrátky s angličtinou 

• gymnastika 

 

 

4. Údaje o dětech 

 
 

Počet dětí k 30. 9. 2021 220 dětí 

Roztocká 86, Zámecká 97, Valteřická 32 

Počet dětí individuálního vzdělávání Roztocká 1 

Odklad školní docházky 15 dětí 

Roztocká 8, Zámecká 5, Valteřická 2 

Počet dětí k 30. 6. 2022 

 

209 dětí 

Roztocká 83, Zámecká 96, Valteřická 30 

Odchod do ZŠ (k 01. 09. 2022) 64 dětí 

Roztocká 26, Zámecká 30, Valteřická 7 

 

 

 

Individuální vzdělávání dle § 34b) školského zákona 

Mateřská škola evidovala celkem 1 dítě s individuálním vzděláváním. Zákonní zástupci 

plně respektovali požadavky stanovené školským zákonem i doporučení ředitelky mateřské 

školy. Ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů proběhlo v řádném termínu. 
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Děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

Mateřská škola vzdělávala 14 dětí s diagnostikovaným 2. – 4. stupněm podpůrných 

opatření. Z těchto dětí se 8 dětí vzdělávalo ve třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského 

zákona (dále jen speciální třída) a 4 děti se vzdělávaly v běžných třídách mateřské školy, 

se kterými také pracovaly asistentky pedagoga. 

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami se nachází v MŠ Roztocká – Sluníčko 

v přízemí budovy A. Dětem se věnují pedagogické pracovnice pod vedením speciální 

pedagožky, která je zároveň logopedickou asistentkou. V případě potřeby konzultujeme 

postup s klinickou logopedkou. 

Vzděláváme děti se širokým spektrem speciálních potřeb (ADHD, vývojová dysfázie, vady 

řeči, výrazně narušený psychomotorický vývoj, můžeme nabídnout mnohaleté zkušenosti 

se vzděláváním dětí s PAS). Vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídě (max. 8) je 

samozřejmostí individuální péče věnovaná každému z dětí.  

Snažíme se o úzkou spolupráci s rodinou dítěte. Při předávání dětí každodenně s rodiči 

konzultujeme pokroky, úspěchy a neúspěchy dětí. Zvláště rodiče dětí s PAS vítají rady a 

tipy k nastavení potřebného režimu a k užívání komunikačních kartiček a piktogramů. 

Všichni rodiče mají, nejlépe po předchozí domluvě, možnost navštívit třídu v průběhu 

denního programu. Této možnosti využívají především zpočátku při adaptaci dětí, která 

může vzhledem k jejich specifickým potížím trvat i delší dobu. 

Variabilita prostředí třídy umožňuje naplňovat nejrůznější potřeby dětí.  Používáme 

relaxační koutky, prostory pro individuální práci větších dětí v předškolním věku, pro 

pohybově zdatnější děti jsou k dispozici žebřiny, lavičky a pro všechny v rámci 

tělovýchovných chvilek nejrůznější pomůcky – smyslové chodníčky, rehabilitační míče, 

prolézací tunely… Pomůcky a hračky jsou obměňovány a připravovány podle aktuálních 

potřeb jednotlivých dětí.  

Respektujeme zájmy a možnosti dětí a zaměřujeme se jak na uspokojování jejich 

základních potřeb, tak i na rozvíjení jejich komunikačních, sociálních, stravovacích a 

hygienických návyků, dbáme na rozvíjení schopnosti sebeobsluhy, vždy s ohledem na 

schopnosti a limity dítěte. 

Podle potřeby zajišťujeme canisterapii, návštěvy bazénu a solné jeskyně, pravidelně 

zařazujeme společné hudební a výtvarné aktivity. V podporujícím prostředí třídy dokáží 
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naše děti navazovat a prožívat vzájemné vztahy mezi sebou i s učitelkami a rozvíjet se 

k užitku, spokojenosti a radosti všech. 

 

5. Údaje o zápisu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Ve školním roce pracovaly všechny tři mateřské školy s „Minimálním preventivním 

programem školy k prevenci rizikového chování“ (dále jen MPP) navazujícím na cíle 

Školního vzdělávacího programu. MPP konkretizuje a sjednocuje postupy pedagogů v 

jednotlivých situacích. Součástí MPP jsou příběhy, hry a činnosti vhodné jak k 

preventivnímu působení, tak k řešení konkrétních situací, či při výskytu negativních jevů. 

Každoročně je obnovován a aktualizován. 

Cíle jsou realizovány ve třídách při běžných každodenních činnostech nebo v tematicky 

řízených aktivitách. Pracujeme s dětmi všech věkových skupin s důrazem na seznamování 

dětí s možnými riziky a jejich dopady na zdravotní stav a bezpečnost. 

 

       Zápis dětí do MŠ na školní rok  

 

2022/2023 

Termín zápisu 9. 5. – 11. 5. 2022 
Doba a místo pro podání žádosti kontaktní zápis 
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání 
dle vnitřní směrnice školy 

MŠ Roztocká volných míst: 30 přijato: 27 

MŠ Zámecká volných míst: 30 přijato: 30 

MŠ Valteřická volných míst: 6 přijato: 6 

       Zápis dětí do MŠ na školní rok  

Pro ukrajinské děti 

 

2022/2023 

Termín zápisu 8. 6. 2022 
Doba a místo pro podání žádosti kontaktní zápis 
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání 
dle vnitřní směrnice školy 

 volných míst: 15 přijato: 12 

MŠ Valteřická volných míst: 6 přijato: 6 

MŠ Roztocká volných míst: 9 přijato: 6 
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Ředitelka školy vytvářela podmínky pro předcházení nežádoucích projevů chování a 

operativně v průběhu školního roku řešila zjištěné nežádoucí projevy rizikových forem 

chování prostřednictvím hospitační a kontrolní činnosti a na pedagogických poradách. 

Učitelky v rámci prevence adekvátně reagují na vzniklé situace spojené s rizikovým 

chováním dětí, při své práci mimo jiné využívají činnosti a aktivity praktické části 

preventivního programu, kterou zpracovaly a postupně dále doplňují. 

Na pedagogických poradách ředitelka školy apelovala na dodržování pravidel bezpečnosti 

dětí a zaměstnanců, aby došlo k eliminaci úrazů dětí, byly děti neustále poučovány o 

bezpečném chování v různých situacích dokladované v zápisech třídních knih. 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Uplatňované formy vzdělávání pracovníků: 

• dlouhodobé a krátkodobé semináře a kurzy 

• individuální sebevzdělávání 

• pohospitační rozhovory 

• vzájemné hospitace 

• konzultace s odborníky 

 

Všechny učitelky se vzdělávaly dle plánu DVPP a v závislosti na epidemiologickou situaci 

spojenou s COVID-19. 

 

Přehled absolvovaných školení: 

Ředitelka školy: 

Interaktivní displej pro MŠ 

Kurz první pomoci pro pedagogické pracovníky 

Klima školy – teambuildingová akce „Spokojený učitel“ 

Diagnostický nástroj iSophi – workshop k diagnostickému programu 

Setkání ZŠ a MŠ praktických a speciálních 

Seminář pedagogů a asistentů pedagoga mateřských škol 

Archivační a spisová služba pro školy 

Diskuzní klub ředitelek MŠ – půlroční seminář 
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Mini setkání ředitelek, vedoucích učitelek a učitelek MŠ 

Setkání ředitelek a vedoucích učitelek MŠ – Střední článek 

Multidisciplinární setkání v Rané péči Vrchlabí 

Zahájení činnosti metodického centra Začít spolu v Turnově 

Den ve třídě Začít spolu 

Online webináře: 

InspIS ŠVP MŠ 

Duševní zdraví a well being 

IT kurz v google učebně 

Kulatý stůl – Dětská skupina MPSV 

 

Pedagogičtí zaměstnanci: 

Interaktivní displej pro MŠ 

Kurz první pomoci pro pedagogické pracovníky 

Mozek v pohybu: Jak na rozvoj myšlení, psaní i čtení u (před)školních dětí díky pohybu 

Využití gest a znaků k podpoře komunikace dětí raného věku 

Setkání ZŠ a MŠ praktických a speciálních 

Seminář pedagogů a asistentů pedagoga mateřských škol 

Pohybová gramotnost 

Máme rádi Zvířata – environmentální výchova 

Vítání jara – hudební seminář 

Letem světem v pohybových hrách s hudbou 

 

Program Začít spolu 

Základní kurz Začít spolu pro učitele a učitelky MŠ – 1. část (2 pracovnice pracoviště 

Valteřická) 

Den ve třídě Začít spolu v MŠ 

Podnětné prostředí – Budujeme centra aktivit v programu Začít spolu 

Jak na plánování do center aktivit 

Logopedická prevence 

Diagnostika, hodnocení a portfolio dítěte v MŠ 

Komunitní x ranní x hodnotící kruh 
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Online webináře: 

Podpora při vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra 

Duševní zdraví a well being 

IT kurz v google učebně 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci: 

Hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen 

Pestrá strava a nutriční doporučení dětí MŠ a ZŠ 

 

Závěry a opatření: 

Na základě absolvovaných seminářů v metodickém centru Začít spolu v Turnově se 

učitelky z pracoviště Valteřická rozhodly pro zavedení a realizaci vzdělávacího programu 

Začít spolu na jejich pracovišti. Účastnily se mimo jiné letního týdenního kurzu, který bude 

pokračovat v podzimním období dalšího školního roku. 

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. 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

MŠ Roztocká 

Měsíc Akce 

Září 2022 Evropský týden mobility – Koloběžkiáda, Den bez aut a den zdraví 

 Schůzka s rodiči 

 Exkurze – Zubní laboratoř 

 Trojboj – Semily 

Říjen Divadlo v MŠ 

 Výlet do okolí Jilemnice 

 Screening školní zralosti pro vytipované děti 

Listopad Divadlo v MŠ 

 Předvánoční focení dětí 

 Polytechnický kroužek – celoročně, 1x/14 dní, chlapci 

 Gymnastický kroužek – celoročně, 1x/14 dní, dívky 

Prosinec Divadlo v MŠ  

 Mikulášská nadílka na třídách 

 Návštěva jilemnického muzea – prohlídka betlémů s průvodcem 
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 Vánoční dílny Vrchlabí 

 Putování za kouzlem Vánoc – společná akce s rodiči na školní zahradě 

 Rozbalování dárků u vánočního stromečku 

Leden 2023 Divadlo v MŠ 

 Lyžařský kurz pro zájemce 

 Návštěva solné jeskyně 

 Sezónní sportovní zimní soutěže 

Únor Návštěva solné jeskyně 

 Karneval – průvod masek 

Březen  Divadlo v MŠ 

 Exkurze – Hasiči 

 Návštěva městské knihovny – beseda 

 Velikonoční dílny na třídách 

 Návštěva solné jeskyně 

 Noční školka s předškoláky 

 Kurz plavání pro předškoláky – 10 lekcí 

Duben Divadlo v MŠ 

 Čarodějnické dopoledne 

 Jarní dílna s rodiči 

 PRIMAVIZUS – prevence očních vad 

Květen Divadlo MŠ 

 Kaleidoskop 

 Besídky ke Dni matek 

 Exkurze – Kravín 

 Beseda se pracovníky a instruktory Besipu 

 Výlet vlakem do Martinic 

Červen Oslava Dne dětí 

 O stromech na stromech – Celé Česko čte dětem 

 Nultá školička pro předškoláky 

 Rozloučení s předškoláky 

 Slavnostní ukončení školního roku 

 Školní výlety 

 Závěrečné focení dětí 

 

 

MŠ Zámecká 

Měsíc Akce 

Září 2020 Zahájení školního roku 

 Třídní schůzky 

 Přednáška Mgr. Richtrová – Školní zralost 

 Divadlo v MŠ – Jejda, strašidýlka 

 Koloběžkiáda  

 Polytechnický kroužek 

 Týden mobility 



13 

 

 KRNAP – Louka plná dětí 

Říjen Návštěva prodejny Ovoce a zeleniny 

 Halloweenské tvoření  

 Maňáskové představení – 3 pohádky  

 KRNAP  

 Polytechnický kroužek 

 Grafomotorika – Mgr. Marková 19.10. 

Listopad Screening školní připravenosti – Mgr. Lenka Marková 11.11. 

 KRNAP  

 Grafomotorika a kouzelná tužka – beseda Mgr. Lenka Marková 

2.11. 

 Pečení vánočních perníčků  

 Polytechnický kroužek 

 Cvičíme se zvířátky – základy gymnastiky 

 Divadlo MC Rodinka  

 Sférické kino 9.11. 

 Zdravá 5 – 22.23.11. 

 Uspávání broučků na zahradě 

Prosinec Rozsvěcení vánočního stromečku a jarmark 

 Návštěva Muzea – Betlém 

 Mikulášská nadílka 

 Vánoční posezení 

 Divadelní představení SD Jilm – dle nabídky 

 KRNAP  

 Polytechnický kroužek 

Leden 2021 Tři králové – divadlo ZŠ Komenského 

 KRNAP  

 Lyžařský výcvik – běžky a závody 

 Lyžařský kurz – Kněžice – se nekonal pro velký počet dětí 

Únor KRNAP  

 Karnevaly na jednotlivých třídách 

Březen Návštěvy Městské knihovny 

 KRNAP  

 Vynášení Morény 

 Správný řečový vývoj u dětí – Mgr. Kateřina Šírová 16.3. 

 Návštěva ZUŠ – seznámení s hudebními nástroji 24.3. 

 Plavání Včeličky 

 Jarní focení firmou Mendřická 

Duben Velikonoční tvoření  

 Oční screening 

 Hasičský trojboj na zahradě MŠ 

 Čarodějnický rej 

 Brigáda na zahradě MŠ s rodiči a dětmi 

 Vyšetření školní zralosti (30.3. – 1.4.2022) 

 Divadlo v MŠ – V říši skřítků, víl a obrů – 25.4. 

 Sportovní školička pro předškoláky 

 Solná jeskyně – Motýlci 4x 

 20.4. představení dětí Patříme k sobě 

 KRNAP  
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 Policie ČR – besedy 

Květen Výlety 

 Zápis do MŠ 

 Kaleidoskop v SD Jilm 

 Rodinná stopovaná – Motýlci 

 Sportovní školička 

 Fotografování po třídách 

 Oslava rodiny – ve všech třídách hravou formou 

 Návštěv kravína 

 KRNAP  

 Návštěva záchranné stanice – hasiči, záchranka 

Červen MDD 

 Rozloučení se školáky 

 Akce Hamak – akce v rámci Týdne čtení pro děti – Zámecký park 

 Nultá školička 

 Skákací hrad jako odměna za soutěž PEZ 

 Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí 

 Výlety 

 Novopacká olympiáda 2. místo 

 KRNAP  

Srpen Adaptační odpoledne pro všechny třídy 

  

 
 

MŠ Valteřická 

Měsíc Akce 

Září 2020 Zahájení školního roku, uvítání nových dětí, seznámení s prostředím MŠ 

 Schůzka s rodiči 9.9. 

 Den bez aut – 16.9. 

 Koloběžkiáda – hřiště Jilemnice   17.9. 

Říjen  Screening školní připravenosti 18.10. 

 Maňáskové divadlo Štemberk 19.10. 

 Podzimní procházka 

Prosinec Mikuláš ve školce   6.12. 

 Společná výzdoba školky – Advent 

 Vánoční nadílka     

 Návštěva muzea, prohlídka betlémů 

Leden Lyžařský kurz – sjezdovky 

 SD Jilm – Kaleidoskop 

Únor Karneval     

Březen Plavecký výcvik – zahájení výuky 

Duben Sportovní školička – zahájení (celkem 7 lekcí) 

 Den Země 

 Jarní procházka 

Květen Sportovní školička  

 Oslava svátku matek 

 Korálková dílna – tvoření 

 Nultá školička – předškoláci v ZŠ     
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 Školní výlety  

Červen Den dětí – oslava 

 Exkurze hasičárna, policie 

 Slavnostní rozloučení se školáky + přespání ve školce 

 Rozloučení se školním rokem s rodiči na zahradě  

 

 

Výtvarné soutěže 

Pěšky do školy 

PEZ  

KRNAP  

Město Jilemnice 

 

 

9. Údaje o výsledcích kontrolní činnosti a ČŠI 
 

➢ kontrola MÚ – bez závad 

➢ OSSZ – bez závad 

➢ roční kontrola BOZP – viz příloha 

➢ kontrola dodržování právních předpisů ČŠI – bez závad – viz příloha 

➢ hodnocení školy ČŠI – viz příloha 

 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

Mateřská škola vede účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., prováděcí vyhlášky 

č. 410/2009 Sb., a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. 

 

Zdroje financování ze státního rozpočtu a ESF: 

 

• přímé výdaje na vzdělávání, především mzdy a pojistné zaměstnanců, zasílané 

prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje 

 

• poskytnutí dotace z operačního programu OP VVV – Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony III. – datum ukončení 31. 8. 2021 

 

• Dotační fond Libereckého kraje, program volnočasových aktivit „Polytechnické 

aktivity“ – v realizaci do 31. 12. 2022 

 

• Národní plán obnovy – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a 

digitální kompetence 
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Financování z prostředků zřizovatele: 

 

• příspěvek zřizovatele na provozní náklady školy 

 

 

Vlastní příjmy: 

 

• příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání (školné) hrazený zákonnými zástupci 

dětí 

• příjmy z doplňkové činnosti 

• sponzorské dary 

 

Sponzorské dary 

Peněžní:    

Horká Ilona 30 000,00 Kč 

ARGO-HYTOS s.r.o. 10 000,00 Kč 

STROMBUCH s.r.o. 10 000,00 Kč 

Ing. Ladislav Morávek 5 000,00 Kč 

DEVRO s.r.o. 15 000,00 Kč 

Klub žen Jilemnice 1 000,00 Kč 

Jiří Machek – Hydroma 5 000,00 Kč 

MUDr. Ž. Peševski 10 000,00 Kč 

 celkem 86 000,00 Kč 

   

Nadační fondy 

• Nadační fond ŠKODA AUTO 

Peněžní dar ve výši 240.000, -Kč za účelem realizace projektu s názvem „Jilemničtí 

ukrajinští předškoláci“. 

Prostřednictvím projektu jsme vytvořili vzdělávací podmínky migrujících dětem 

z Ukrajiny v období od 1. 6. 2022 do 31. 8. 2022. Ve spolupráci se zřizovatelem školy jsme 

zajistili vhodné prostory, které se z kapacitních důvodů nacházely mimo naše 3 pracoviště, 

v budově bývalého Gymnázia na adrese Kostelní 259, Jilemnice. Přínosem byl rozvoj 

jazykových dovedností, adaptace, socializaci, duševní pohoda a duševní zdraví dětí cizinců 

od 3 do 6 let a jejich příprava na integraci do běžných tříd MŠ, kde bude docházet k 

propojení místní komunity s uprchlíky. 
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• Nadační fond ŠKODA AUTO 

Peněžní dar ve výši 57.850, -Kč za účelem realizace projektu s názvem „Pomáháme 

ukrajinským předškolákům“. 

Díky podpořeného projektu jsme dětem zajistili celodenní plnohodnotné stravování. 

Nakoupili jsme 2 sady gastro nádob pro převoz jídla ze školní jídelny. Obědy se dovážely 

na náklady zřizovatele Města Jilemnice prostřednictvím Domácí pečovatelské služby.  

 

Nadace PPF, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6 

 

• Věcný dar – výukový materiál určený pro ukrajinské imigranty 

 

 

Provedené opravy a údržba většího charakteru a pořízení majetku 

 

Opravy 

oprava radiátorů, výměna vodovodní baterie 3 155,70 Kč 

opravy vodoinstalace 968,00 Kč 

oprava vodovodní baterie 2 777,00 Kč 

oprava zahradního prvku 3 626,00 Kč 

výměna boileru 12 571,90 Kč 

oprava zahradních herních prvků 27 330,00 Kč 

malování jídelny 39 862,00 Kč 

oprava lednice 2 904,00 Kč 

výměna koberce 3 095,00 Kč 

montáž zásuvek, krabice 1 305,60 Kč 

oprava okna 3 500,00 Kč 

oprava herních zahradních prvků 4 500,00 Kč 

malba tříd 45 568,60 Kč 

výměna sprchové a dřezové baterie, instal. práce 3 697,80 Kč 

oprava žaluzií 10 587,50 Kč 

výměna ventilu vodoinstalace 1 556,10 Kč 

oprava žaluzií 2 057,00 Kč 

ošetření stromů 6 400,00 Kč 

výměna žaluzií 1 210,00 Kč 

nátěr zahradních prvků 4 763,00 Kč 

oprava kuchyňských strojů 4 493,13 Kč 

oprava mycích strojů 2 240,13 Kč 

oprava mycích strojů 1 402,33 Kč 

oprava myčky nádobí 2 682,50 Kč 

oprava lednice 3 690,50 Kč 

oprava vysavače 980,10 Kč 

  196 923,89 Kč 

 



18 

 

Pořízený majetek 

 

pohovka HUGO 4 798,00 Kč 

Tablet třídy Samsung Tab A 6 585,00 Kč 

gymnastická sada 24 999,00 Kč 

montážní stolek Profi 3 260,00 Kč 

šatna 50 000,00 Kč 

dětský ponk s nářadím 5 999,00 Kč 

dětský ponk s nářadím 5 999,00 Kč 

dětský ponk s nářadím 5 999,00 Kč 

dětský ponk s nářadím 5 999,00 Kč 

LCD monitor Avtek TS 6 Connect 65" 39 930,00 Kč 

mobilní stojan s el. nastavením výšky 38 962,00 Kč 

Notebook Lenovo 15,6/R5 13 985,20 Kč 

Notebook Lenovo G2 i3/8GB/256SSD 10 975,00 Kč 

Notebook Lenovo G2 i3/8GB/256SSD 10 975,00 Kč 

Notebook Lenovo G2 i3/8GB/256SSD 10 975,00 Kč 

Notebook Lenovo G2 i3/8GB/256SSD 10 975,00 Kč 

Notebook Lenovo G2 i3/8GB/256SSD 10 975,00 Kč 

Notebook Lenovo G2 i3/8GB/256SSD 10 975,00 Kč 

Notebook Lenovo G2 i3/8GB/256SSD 10 975,00 Kč 

Notebook Lenovo G2 i3/8GB/256SSD 10 975,00 Kč 

chladící skříň HR 400 23 733,00 Kč 

dřevěná kuchyňka LILY 3 275,00 Kč 

Vysavač Miele Complete C2 PoweLine 6 390,00 Kč 

krycí plachta 2ks 14 762,00 Kč 

Chytrý programovatelný vláček 3 299,00 Kč 

skříňky 20 485,00 Kč 

RC krouhač zeleniny CL 20D 27 561,44 Kč 

 celkem 393 820,64 Kč 

 

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.  

 

Závěry a opatření: 

Dle finančních možností zřizovatele zrealizovat celkovou rekonstrukci pracoviště 

Zámecká. 
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, 

grantů 

 
1. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ 

Realizace projektu z výzvy CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018225, předpokládané ukončení 

k 31.8.2022.  

Uskutečněné aktivity a nákupy z projektu: 

• Školní asistent – 1 pracovnice na pracovišti Zámecká. 

• Nákup gymnastické sady a instruktáž pro výuku pohybové gramotnosti 

předškolních dětí. 

• Pořízení iSophi pedagogické diagnostiky pro děti v posledním ročníku před 

zahájením povinné školní docházky. 

 

2. Operační program potravinové a materiální pomoci v Libereckém kraji. 
 
Poskytovatelem dotace je MPSV spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci 

nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu ČR. 

 
 

12. Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Nejbližšími partnery při poskytování předškolního vzdělávání byli pro všechny tři 

mateřské školy především rodiče dětí. Jako každoročně jsme též využili nabídek ZUŠ, 

Městské knihovny, Jilemnického muzea a KRNAPU. 

 

Spolupráce s rodiči 

• třídní schůzky 

• pomoc při doprovodech dětí do divadel a na výlety 

• pomoc při školních akcích: příprava občerstvení, zhotovení kostýmů pro 

vystoupení dětí 

• pomoc při údržbě majetku školy: úklid zahrady, ořez stromů, keřů, hrabaní listí, 

opravy hraček, pomoc při úklidu a stěhování nábytku  

Zájem rodičů o dosahované vzdělávací výsledky dětí a zapojování do vzdělávacího 

procesu: individuální konzultace rodičů s pedagogy, výstavky výsledků dětských aktivit: 

výtvarné a ruční práce, logické hry, stavebnicové sestavy…, společné plánování exkursí, 

výletů a dalších akcí třídy, zapojení do soutěží, zajištění krmiva pro lesní zvěř. 
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Spolupráce se základními a mateřskými školami 

Sdílené návštěvy v regionálních MŠ  

Ukázkové hodiny pro předškoláky před nástupem do 1. třídy ZŠ v Jilemnici  

Návštěva učitelek 1. stupně jilemnických ZŠ v MŠ – sdílení informací 

ZŠ a MŠ Daliborka Hořice – environmentální konzultace k ekoprogramu Mrkvička 

ZŠ a MŠ Sluníčko Turnov – sdílené hospitace ve speciální třídě 

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí 

 

Spolupráce se středními a vysokými školami – studentská pedagogická praxe 

Masarykova univerzita v Brně – Pedagogická fakulta – smluvní zajištění praxí studentek 

Soukromá střední škola pedagogická a sociální služeb s.r.o. Obrataň 

Krkonošské gymnázium a SOŠ Hostinné 

Střední pedagogická škola Mladá Boleslav 

SCHOLA education Prostějov 

 

Spolupráce s SD Jilm Jilemnice 

Projekt Alternativa bez hranic – workshopy a prezentace „Zvlášť, ale stále spolu“ – 

realizace aktivit v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko  

Naše mateřská škola se zapojila do realizace vzdělávacího panelu pro sdílení zkušeností 

v mateřských školách na obou stranách hranice. Prostřednictvím tohoto projektu jsme 

připravili a zrealizovali 3 online workshopy pro polské kolegy: 

1. Jóga a cvičení s gymnastickou sestavou 

2. Pokusy v mateřské škole 

3. Vzdělávací program ve speciální třídě + inkluzivní vzdělávání s běžnou třídou 

V příštím školním roce připravujeme ještě dva workshopy a poté nás čekají realizace 

přenosů z polské strany. 

 

Spolupráce s dalšími partnery  

Výborná je také spolupráce s naším zřizovatelem, s jednotlivými odbory Městského řadu 

a dalšími městskými organizacemi, MAS a v neposlední řadě také s Pedagogicko – 

psychologickými poradnami, Speciálně pedagogickými centry, Logopedy a Ranou péčí ve 

Vrchlabí. 
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13.  Závěr 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy byla projednána na pedagogické poradě dne      

22. 9. 2022. 

 

 

14. Přílohy 

 


