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Ceská škoiníinspekce
Inspektorát v Kraji Vysočina

Ti\SPEKCI\I T-,PRAVA
c. j. csrJ-196/13-J
Název právnické osoby
rykonávající činnost školy: Mateřská škola Krucembur\ okres HavlíčkůvBrod

Sídlo:

Javorová I]7, 582 ó6 Krucemburk

rČo:

71 004 068

Identifikátor:

600 08ó 35ó

Právní

forma:

příspěvková organlzace

Zastoupená:

Martou Misařovou' ředitelkou Školy

Zíizovate|:

městys Krucemburk

Místo inspekčníčinnosti: Javorová

777

Termín inspekčníčinnosti: 19, a2I, únor 2013

Předmět inspekčníčinnosti
Předmětem inspekčníčinnosti je v souladu s $ 174 odst. 2 zákona č. 56I/2004 Sb.,
o předškolním, zák|adnim, středním, vyššímodborném a jiném vzděIáváni (školský
zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů:
písm. b) zjišťovánía hodnocení podmínek, pruběhu a výsledků vzdělávání, a to podle
příslušnéhoškolního vzdělávaciho pro gramu,
písm. c) zjišťovánía hodnocení naplnění školníhovzděIávacího programu a jeho souladu
s právními předpisy a rámcovým vzděLávacim progIamem.
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Aktuálrrí stav školy
Právnická osoba vykonává činnost mateřské školy a školníjídelny. Je zařazena v rejstříku
škol a školských zarizeni rozhodnutím ministerstva školstvíod 1 . 1. 20a3 (dále jen škola).
Trojtřídní mateřská škola s celodenním provozem zá.1isru1e ke dni inspekčníčinnosti
předškolní vzděLáváni pro 75 dětí ve věku od dvou do sedmi Let, i z okolních obcí
(Benátky, Hluboká, Žďlrec nad DoubÍavou' Bezděkov, Kohoutov, Vojnův Městec).
Nejvyššípovolený počet dětí dle školského rejstříku je dodržen. V posledním roce před
vstupem do základní školy je 23 dětí, z toho 2 se speciálními vzdělávacími potřebami.

Po dohodě se zákorrrrými zástupci je provoz mateřské školy nastaven od 6:15 do 1ó:15
hodin. Stravování dětí včetně tekutin v rámci pitného reŽimu zajišťuje školníjídelna.
Podmínky poskýování školního stravování dětí jsou vpezeny ve školnímřádu, který je
zveřejněn na informačnínástěnce pro zákorrrré zástupce. Uplata za předško|ni vzděIáváni
na období školního roku20I2l20I3 je ředitelkou školy stanovena částkou 150 Kč měsíčně.
Předškolní vzdě|áváni v mateřské škole zajišťuje pět pedagogických pracovnic. Probíhá
podle Škohíhovzdělávacího pÍogfamu pro předškolní vzdělávání 1ŠVP PV) s motivačním
názvem Zeměje kulatá a místa je v ní dost. Součastípředškolního vzdělávání jsou aktivity
k zajištění logopedické péče,environmentálního vzdě|áváni. výchovy a osvěty
v provázanosti na problematiku zdraví a zďravého Životního stylu. Pedagogickým záměrem
je vývořit v mateřské škole harmonické prostředí, atmosťeru důvěry, pohody a spolupráce,
kdy děti i dospělí budou mít moŽnost sdělit svůj názor a postoj při řešení problémů.Cílem
pedagogického procesu je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí, individuálního
ziskáváni kompetencí, které budou schopné uplatňovat v dalším Životě avzdě|ávání.
Ke své vzdělávaci činnosli má mateřská škola k dispozici jednopatrovou budovu-v krásné
přírodnílokalitě na okraji městyse a v blízkostt základní školy. Na budol.u bezprostředně
navazuje velká a členitá školnízaltada, kterou ize díky vybavení celoročně v1uŽivat
k relaxačníma klidovým vzdělávacím čirurostem dětí, např. k utváření elementárních
poznatků o světě přírody, pěstitelským činnostem a dramatickým hrárn. Pro rozvoj
pohybových kompetencí dětí, včetně her a aktivit na téma dopravní výchova, mateřská
škola vyržíváprostor a vybavení dopravního hřiště' jež je součástíškolnízahrady'

Hodnocení hlavních výsledků vzdělávání ve vztahu k SvP

Pv

Informace o vzdělávací nabídce a postupu při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
jsou zprostředkovávány rodičovskéi širšíveřejnosti prostřednictvím nových webových
stránek mateřské školy a úřednídesky okolních obcí' V zét1mu rovných příleŽitostí škola
identifikuje děti se speciálnímt vzděLávacími potřebami. Podpůrná a vyrovnávací opatření
jsou ve školnímroce 20I2l2013 poskýována dětem se zdravotním postřením' které mají
oclloŽen začátekplnění povinné školnídocházky. iVIateřská škola spolupracuje se školským
poradenským zaŤízenímVe Žtaru nad Sázavou (speciální pedagog, psycholog).
Ve prospěch dětí je organizována činnost klinické logopedky z Nového Města na Moravě
a zubni lékařky z Krucemburku. Na základě jejich doporučení učitelky ve spolupráci
se zákonnými zástupci přijímají opatření podle potřeb dětí. Jejich úspěšnost ve vzděLáváni
je také pozitivně ovlivňována využiváním reálných podmínek a možností školy. V rámci
školníhoporadenství jsou pedagogickými pracovnicemi školy poskýovány informace
a pomoc dětem i zákonným zástupcům V zá|ežttostech týkajícíchSe předškolního
vzdělávání (adaptačnírežímpro nově nastupující děti, možnost účastipři vzdělávacích
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činnostech, neformální rozhovory při předávání dětí, individuáiní konzu1tace. osvětové
aktivity, spoluúčastrocličůna akcích pořádaných škoiou).
Ve školnímvzdě1ávacím pÍogÍamu jsou jasně forrnulovány priority vzdělávacích záměru
i kaŽdodenní praxe.
jedenácti
YzděIávacich činnost je v mateřské škole zpracována tbrmou nabídky do
integrovaných bloků. Jsou doporučenéa pedagogické pracovnice jednotlivých tříd si z nich
dle Řonkrétníchpotřeb a situací vybírajía následně je aktuaiizují vzhledem k moŽnostém
je pro děti blízké,
a potřebám i výsledkům evaluačních činností.ZaměÍeni bloků
elementárních
výváření
srozumitelné a prakticky vyuŽitelné. Jejich věcný obsah podporuje
klíčovýchkompetenci jzuntenich grarnotností). Hlavni vzdě\ávaci nabídka je doplněna
dílčírnspecifickýmprogÍamem,,o,ii1"ii"ím řečovéschopnosti a jazykové dovednosti dětí.
Budoucím předškoiákum je pravidelně V rámci předškolního vzděláváni nabízena
praktická činnost, cíleně zaměŤenána přípralu k základnímu vzděIávání.
Součástí nabídky vzděIáváni pro všechny děti jsou i nepravidelné programy rozvíjejici
jejich určitévědomosti, doveánosti, postoje a osobnostně sociální rozvoj např. návštěvy
iivadelních představení, exkuÍZe, oslavy svátků dětí, oslavy zaměstnanců školy, Den
tozloučení
matek, lic1ové tradice, bruslení, Iyžováni, výiety na kolech po cyklostezce,
se školáky, Den s barvičkou a další.
K rozvoji osobnosti jednotlivých dětí doch:ází i prostřednictvím akcí a aktivit pořádaných
ve spolupráci s rodiči, např. tvořivé dílny.
V průběhu předškolního vzdělávání organizace, metody a forrny práce vedly k aktivizaci
dětí a odpóvídaly stanoveným cílům.Dostatek nabízených činnostíposkýoval dětem
prostor pio tvořivé hledáni a objevování, měly možnost volby. Realizované aktivity
jejich
podpo.ouuly fi,zickoď pohodu dětí, zlepšovaly jejich tělesnou zdatnost' rozvíjely
je
por,yuove a manipulačnídovednosti, učily je sebeobslužným dovednostem a vedly
te zdravým stravovacím návylďm a postojům. Otganizace dne z hlediska životosprávy
i hygiený odpovídala moŽnostem a potřebám jednotlivých dětí. Hodnotící kruh, zaÍazený
práJ poilyem venku, byl důleŽitým prvkem jejich sebereflexe, rozvíjeni s1ovní zásoby
předškolního
u ,o.,ui,teHo vyjadřováni a kultivování sociáiních vztahů. Při plnění cí1ů
hospitace
vzděIávání poáĚ Švppv byly na záklaďě zjištěníprostřednictvím inspekční
dovednosti
vědomosti'
a dle záznamů o pruběhu i,áew,ani (třídní knihy) rozvijeny
gramotnosti.
a postoje dětí v oblástech sociální, čtenářské, matematické a přírodovědné
Zákonní zástupci jsou prostřednictvím nástěnek v šatně informováni o plánech a pruběhu
jejich
vzděIáváni dětí podle švp pv' Přístupná jsou i portfolia dětí, která dokumentují
rozvojové a vzďě1ávací pokroky. Někteří rodiče moŽnosti nahlédnout využiva1i.
K zjišťováníindividuáiních výsledků vzdě\ávániv očekávaných výstupech dětí podle RVP
PV během školníhoroku přédevšímslouŽí účelnězptacovaná pedagogická diagnostika
pedagogické
(záznamové archy dítěte). ifodnocení celkových výsledků vzd'ěláváni školy
projednávají
a
roka
pracovnice společně s ředitelkou školy zpiacovávají dvakrát do
školy
napedagogické radě. Výstupem jejich činnosti je dokument nazvaný Hodnocení
zjištěných
nápravě
k
za školnírok, kte{ obsahuje *i*o jiné i navrŽených opatření
je sledována
nedostatků. ve spol,,práci s ueit"lko.' i. ročníkuZáklaďní školy Krucemburk
úspěšnostdětí při přechodu do základní školy.
s TJ Sokol
Ve prospěch rozvoje dětíIzepozitivně hodnotit i akce realizované ve spolupráci
Krucemburk a Sboiem dobrovolných hasičůŽďítec nad Doubravou.
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Hodnocení předpokladů škoty ke vzdělávání podle požadavkůškolského
zákona
Ředitelkou školy vydaný ŠVPPV je zveřejněn na přístupnémmístě ve vstupních
prostorách mateřské ško1y. Je vývořen v souladu se školským zákonem a respektuje hlavní
zásady formulované v Rámcovém vzdě|ávacím programu pro předškolní vzdělávání (RVP
PV). odpovídá konkrétnímmístním podmínkám školy' podává informace o mateřské
škole' o způsobu a formách její práce a posk1tovaném vzděLávání. Při jeho tvorbě bylo
využito zveřejněných alternativníchprogramů snázvy Začítspolu aZdravá mateřská škola
(tematické plánování). xa ŠvpPV navazují třídnívzděLávaci programy, které respektují
konkrétnískupinu dětí a speciÍika třídy (heterogenní kolektiv, zdravotní postižení,
odloŽená školnídocházka).

Yzdělávaci obsah má podobu integrovaných bloků, které zasahují všechny vzdě|ávaci

ob|asti (bio1ogická, psycho1ogická, interpersonální, sociálně-kulturní, envřonmentální).
Rozvrh základnichreŽimových činnostíty&ajících se organizačníhochodu mateřské školy

detailně Stanoven, ale umoŽňuje upravovat intervaly dle aktuálních potřeb
a okoiností mimo čas školního stravování, pobýu venku a odpočinku dětí.
Cíle předškolního vzdě\áváni vycházeji ze zna|osti regionálních záměru vzdě1ávání. Jsou
prub8zno vyhodnocovány. Pro školnírok 20I2l2013 je prioritou preventivní logopedická
pee". Nastávený systém Íízenimenšíorguizace v oblasti piánování, organizování
jsou stanovena
a kontroly podporuje rea|lzaci cílů.Pro kontrolní a hospitačníčinnosti
konkrétníkritéria hodnocení ve shodě s pojetím a cí1i RVP PV.
Ředitelka splňuje poŽadavky pro výkon funkce a plní povinnosti z ní vypIývajicí. ZÍidlla
pedagogickou radu jako sluj poradni ďrgán, projednává s ní všechny zásadní dokumenty
a opatření týkajíci se vzděiávací a výchovné činnosti mateřské školy. Vede předepsanou
dokumentaci. Štotniřád je zpracován v souladu s ustanovením škoiského zákona
a prováděcích vyhlášek. Je projednán se všemi zaměstnanci školy a je k dispozici
zákonným zástupcům ďětí. Za]íštěníbezpečnosti dětí, podmínky poskýování školního

je sice

stravování a stanovení úplaty je specifikováno obsahem školníhořádu.
Předškolní vzďěIáváni zabezpečujípedagogické pracovnice s delšípraxí, které kromě jedné
(začínýící)splňují požadavky odborné a pedagogické způsobilosti pro práci v mateřské
škole. Zaěínajíci učiteika věnuje da1šívzd'ěLáváni studiu ke splnění kvalifikačních
DalšívzděLávání ostatních pedagogických pracovnic probíhá pruběžně
předpokladů'
-fo'*.'
samostudia dostupné literatury a odborných časopisů.Ve sledovaném období
(školnírok 201 al2OII až 2OI2l2013) absolvovaly kurzy a semináře dle jejich zájmi, méně
zaměřené na priority školy.
Materiálně technické podmínky jsou na poŽadované úrovni. Buciova je po celkové
rekonstrukci. Prostorové podmínky a vnitřní uspořáclání školy včetně bezbariérového
vstupu umoŽňuje rea\izaci ŠvpPV zdravým i zdravotně postiženým dětem.
Pro naplňo vání vzďěIávací programu jsou třídy dostatečně vybavené nábýkem, hračkami,

techniókými stavebnicemi, horolezeckou stěnou, ribstoly' trampolínou, didaktickým
aspotřebním materiálem, audiovizuáIni technikou' Vybavení je pruběžně doplňováno
a o^bnovováno. Štohízabrad,a je mimo jiné vybavena zděným zahradním domkem
se sociálním zaŤuenim a úloŽnými prostory pro dopravní prostředky' např. domíchavače,
šlapacítraktory, motokáry, tříkolky, koloběžky, kola a další.Její členěníumožňuje
i seznamování se zimními sporty, např. bobováni,|yžování'
Ekonomické předpoklady školy (Íinančníprostředky přidělené ze státního rozpočtu,
zrozpočtu zttzoyatele'plateb rodičů,případně sponzorských daru), umoŽňují realizovat
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záměry

rozvoje školy schváleny

Závěry, celkové hodnocení školy
Cinnost školy se uskutečňuje v souladu
s rozhodnutím o zařazení do
škol
a Školskýchzařízení. Poskytoián
i vzd'ělávánr probíhá v souladu s příslušnýmrejstřil<u
vzdě'ávacím
programem. Rovnost přístupu ke
vzděláni Je
při
přrjímání
dětí
ke
vzd,ě|ávání
?istena,
ško1a postupuje v souiadu s právními
předpisy. st"i"
b.'pďná,i.oe.i,
podporuje
3ejich zdravý fuzický i psychický vývoJ.
'á:isť"r
Finančníprostředky poskýnuté ze státního
rozpočtu uŽívá škola v souladu s účelemjejich
poskýnutí. SloŽení pedagogického sboru
.,Áz,i.,;" lrt .it. vzd'ěiávaciho programu.
Kontrolní, informační i ňoánotícísystémy
J,ou ň,ntení a přispívají ke zkvalitňování
činnosti školy. Vedení školy podporuje po'iti,,ni
i,'Lrperso,, ální vztahy a vzájemnou
spolupráci
všech zaměstnanců.

Škola sleduje a hodnotí ceikovou úspěšnost
dětí v realizovaném vzd'ěiávacím programu
a soulad výsledků vzd'ěláváni podle
pv s ffiouuty stanovenými
Švp
v RVP PV
(očekávanéýstupy). Přijímá opátření .
k nápravě z:isienlrcn nedostatků.
od poslední inspekčníčinnosti došlo k pozitivnímu posunu
v ob1asti materiálních
podmínek. Ve spolupráci se ztizovatelem
a rodiči se podařilo dětem zajistit podnětné
prostředí, které příznivě ovlivňuje
kvalitu posky'tovaného předškolního vzd.ěIávání.
Mateřskáško'a plní cíle vzd.ělávání v souladu
se školským zákonem a RVP PV.
Seznam dokladů a materiáIů, o které
se inspekčnízjištění
1. Zřuovací listina Mateřské školy Krucemburk, ze dne 23. opíralo
2. Rozhodnutí ve věci návrhu ia zápis zmeiy v úáajíchg.2009
vedených v rejstříku škol
zaŤaení KUJI 16487?2008, ,p,..
osvrs ainoos

3.
4.

?;Y,ffJ

'".

Řš;;

Jmenování do funkce ředitelky mateřské
školy, s účinnostíod 1.2.2OO7
Evidence dětí (školnímatrikaÍ
Seznam dětí na školnírot<. zoiztzols
6. Individuálni vz.d,ělávacíp!ánpro školnírok 201 1/2012 a2O12/2O|3
7. Dlouhodobé cíle materste stótv
! Ročníplán ředitelky školy p.o ikol.,í rok 2O12l20t3
o přij'etí dítět; áo předško1ního vzdě1 áv,áni pro
?
ško1nírok 2O12l2O13
^ :'1:9rí
PV
vydaný
1.
9.
2OO],
aktualizovaný
ke
dni
J9
lVP
1' i. zoto
1 1. Třídní vzdě|ávací pro$amy
platné pro školnírok 201212013
12. Hodnocení školy za školnírók2011/2012
13. Třídní knihy vedené ve škoinímroce 2012/2013
14. Skolní řád, ze dne 1. 9. 2011
l5. Frezenčnílistina rodičůpři konání třídní schůzky.
ze dne 13.9.2012
16. Zápis zprovozniporady, ze dne30.8.2012
P-lán pedagogických rad na školní
rok 201212013
!7^
|8. Záznamy z jed,nání pedagogick é rady ve školním
roce 207212013
l9. Kniha uraz.3'dětí vedená oďr. q. zor0
20' Přehledy docházky dětí ve škoinímroce 207212013
21. PLán vzděIávání pedagogických pracovníkůpro
školnírok 201212013

5.

.t;
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22. PŤehled dalšíhovzdělávánipedagogických pracovniků za období roků 2010 až2013
23. Plán kontrolní a hospitačníčinnosti ve školnímroce 2012l2Ol3
24' Hospitačnízáznamyza školnírok2O|2l2O13
25. Portfoiia dětí, osobní sloŽky dětí
2ó. Portťolia pedagogických pracovnic
27. Ročníplán akcí mateřské školy pro školnírok 2O12l2O13
28. Rozpis pracovní doby pedagogických pracovnic od 1. 9. 2012
29. Inspekčnízpráva č. j. k2-1 109/05-1 1126, ze dne 16. června 2005

Poučení
Podle s I74 odst. 14 školského zdleorua můžeřettitelku školy podat připomínky k obsahu
inspekčnízprávy českéškolníinspekci, a to clo 14 dnů po jejím převzetí.
Případné připomínky zašlete na adresw Česktt školníinspekce, Inspektordt v Kraji
Vysočina, Zborovsktí 3, 586 01 Jihlava, případně prostřednictvím tlatové schrdníy
(g7zais9) nebo ng e-podatelnw (csLj@csicr.cz) s připojením elektronického pottpis,, , i,
k rukdm PaedDr. Milana PohIa, ředitele inspektorótu.
Inspekčnízpróryl společně s připomínkami a stanoviskem Českéškolníinspekce k jejich
obsahu zasílúČesktÍškolníinspekce zřizovaÍeli. Inspekčnízprdva včetně připomně*
ie
veřejnó
po
dobu
]0
let
ve
škole
nebo
ylyz,na
školském
jichž
zařizení,
se
ttr,iá,
-i !:
a v Ceské školníinspekci, Inspektortútu v Kraji Vysočina.
Složeníinspekčníkornise a.daturn lyhotovení inspekční zprávy
Jihlava dne: 25. únor 2013
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Mgr. Eva Bekeová, školníinspektorka
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Marta Misařová, ředitelka školy
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