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a) Základní údaje o škole:
Název školy: Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov.
Sídlo školy: nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov
Adresa mateřské školy: Pražská 59, 0ndřejov
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: od 1.1.2009 70989541
Identifikátor zařízení: od 1.1.2009 600052281
IZO mateřské školy: 107 516 071
Statutární zástupce školy a ředitel školy:
Zástupce ředitele školy:
Vedoucí učitelka mateřské školy:

Mgr. Karel Blažek
Ing. Hana Chaloupková
Zdeňka Smolíková

Adresa školy pro dálkový přístup (e -mail): reditelna@zsondrejov.cz
webové stránky školy:
www.zsondrejov.cz
Tel.: 323 649 227, 323 649 225, 312 310 777
Fax: 323 649 067
Zřizovatel školy: Obec Ondřejov, Choceradská 62, 251 65 Ondřejov
Starosta obce: RNDr. Martin Macháček
IČO obce: 00240567
Školská rada: zřízena k 22. 8. 2005 obcí Ondřejov.
Má šest členů, vždy dva členové zastupují pedagogy, rodičovskou veřejnost a zřizovatele.
Sídlo školské rady: Školská rada, OÚ Ondřejov, Průběžná 274, 251 65 Ondřejov
Mailová adresa školské rady: radaond@gmail.com
Předseda školské rady:
Ing. Pavel Vorreiter,
Zástupci zřizovatele: RNDr. Martin Macháček, Jan Vodrhánek
Zástupci rodičů:
Markéta Tlamichová, ing. Pavel Vorreiter
Zástupci školy:
Ing. Hana Chaloupková, RNDr. Věra Hudcová
Při škole pracuje nezisková organizace sdružení rodičů a přátel školy „Škamna“.
Předsedou Škamen je pan Josef Hájek.
Charakteristika školy:
Typ školy: mateřská škola se dvěma třídami a výdejnou stravy v Ondřejově. Mateřská škola je
od 1. 1. 2009 součástí „Základní školy a mateřské školy Ondřejov“. Do 31.12. 2012 součástí
mateřské školy bylo detašované pracoviště oddělení MŠ ve Zvánovicích s kapacitou 20 dětí, které
je od roku 2013 samostatnou příspěvkovou organizací obce Zvánovice.
Umístění:
Mateřská škola sídlí v samostatné budově na adrese: Pražská 59, Ondřejov. K dispozici má vlastní
zahradu. Detašované pracoviště sídlilo na adrese: Školní 99, Zvánovice.
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Úplnost a naplněnost školy:
Kapacita stávající mateřské školy je nyní 45 dětí. Do 31. 12. 2012 byla kapacita školy 65
dětí, když do MŠ bylo včeněno detašované pracoviště ve Zvánovicích s kapacitou 20 míst. Kapacita
školy je využita na 100 %.
Přihlášení a odhlášení dětí během školního roku:
Během školního roku 2012-2013 nedošlo k odhlášení žádného dítěte.
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014:
počet žádostí
36

počet přijatých
18

počet nepřijatých
18

počet odvolání
0

Letos bylo v MŠ připraveno jen 18 volných míst. Proto nemohlo být přijato dalších 18 dětí.
Jedno z původně přijatých dětí své místo postoupilo dalšímu dítěti v pořadí.
Stejně jako ve školním roce 2012-2013 jsme po vzájemné dohodě s rodiči mohli přijmout
na základě dohod o docházce do MŠ dvě další děti na střídavou docházku (tzv. doplňkové děti).
Jejich výběr ze seznamu nepřijatých se řídil zejména sociální potřebností a stářím dítěte (byli
vybráni nejstarší zájemci, jejichž rodič(e) mohou již nastoupit do práce).

b) Přehled oborů vzdělání, které mateřská škola vyučuje
Škola poskytovala předškolní vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „JARO,
LÉTO, PODZIM, ZIMA, to je celý rok“ vytvořeného podle Rámcového vzdělávacího programu
předškolního vzdělávání, vydaného MŠMT ČR.
Přehled o počtu tříd a žáků (k 30.9.2012)
Počet
tříd

Počet
žáků

Z toho
dívek

2
1

45
20

28
8

Počet dětí
s celodenní
docházkou
45
20

Nabídka kroužků pro rok 2012/2013
Z nabídky kroužků si děti a jejich rodiče vybrali následující:
o anglický jazyk
o keramický kroužek
o kroužek hraní na flétnu
Proběhl též jarní kurs plavání.
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Počet dětí
s omezenou
docházkou
0
0

Počet žáků se
zdravotním
postižením
0
0
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Přehled pracovníků školy
Pedagogičtí pracovníci
Příjmení a jméno
Jana Hanušková

Vzdělání
SzdrŠ,
VOŠ

Romana Brilová

SŠ+
SPgŠ
VŠ
SPedŠ
Praha
VŠ ZeF
UK
VŠ PeF

Zdena Nováková
Zdena Smolíková
Ing. Monika Princlová
Bc. Veronika Vaněčková

Aprobace – obor
Dětská sestra,
dokončuje si ped.
vzdělání
UčitelkaMŠ

Prac.zařazení
Učitelka MŠ

Speciál.pedagog.
Učitelka mateřské
školy
Dokončuje si ped.
vzdělání
Učitelka MŠ

Učitelka MŠ
Učitelka MŠ pověřená
vedením MŠ
Učitelka MŠ na
detašovaném pracovišti
Učitelka MŠ pověřená
řízením detašovaného
pracoviště

Učitelka MŠ

Provozní a správní zaměstnanci
Příjmení a jméno
Dáša Vimmerová
Romana Brilová
Martina Chejnová

Pracovní zařazení
Školník
Uklízečka
Školník detašovaného pracoviště

Analýza personálního obsazení
Ředitel školy splňuje všechny kvalifikační předpoklady pro svou funkci.
Podobně zástupce ředitele pro MŠ splňuje vzdělání požadované pro vedoucí učitelku mateřské
školy a délku požadované praxe. Dokončuje si studium F I.
Další dvě učitelky mateřské školy - jedna nedávno dokončila a má požadované vzdělání - SPgŠ,
 druhá dokončuje Bc. ped. vzdělání pro předškolní výchovu
Čtvrtá učitelka pracuje na zkrácený úvazek, je bez pedagogického vzdělání, zaměstnáváme ji vždy
jen na dobu určitou. Ke stabilizaci by bylo potřeba čtvrté učitelce zvýšit úvazek tak, aby tato pozice
stala perspektivnější.
Na detašovaném pracovišti MŠ ve Zvánovicích obě učitelky splňují kvalifikační předpoklady pro
učitelky MŠ, a dále studují.
Závěry analýzy:
Vedení školy se snaží všem nekvalifikovaným učitelkám umožnit studium při zaměstnání
směřující k doplnění vzdělání. Motivovat ke studiu se zatím nedaří pouze učitelku pracující na
zkrácený úvazek. Sílu se ale nedaří ani stabilizovat, na této pozice se nám již vystřídalo hodně lidí.
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d) Údaje o výsledcích vzdělávání dětí podle cílů stanovených školními
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání
včetně výsledků přijímacího řízení na základní školy
Údaje o výsledcích zápisu dětí do základní školy
Počet dětí zapsaných do I.
Celkem předškoláků
třídy ZŠ
19
18

Počet dětí s odkladem školní
docházky
1

Údaj je již jen za MŠ – pracoviště Ondřejov. Školní rok dokončila MŠ Zvánovice již jako
samostatná příspěvková organizace.

e) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Škola věnuje velikou pozornost prevenci sociálně patologických jevů. Školní vzdělávací
program školy klade důraz na dobré vzájemné vztahy mezi dětmi. Během školního roku nebylo
třeba řešit nějaké problémy, neboť se v dané oblasti žádné neobjevily.
Školní úrazy žáků
Ve školním roce 2012/2013 nebyly registrovány žádné školní úrazy.
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f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Vedení školy
Vedoucí učitelka MŠ absolvuje školení zaměřená na problematiku řízení MŠ a zahájila
„Studium pro ředitele škol a školských zařízení“ s datem ukončení 31. 12. 2013

Pedagogický sbor
V rámci dalšího vzdělávání učitelek MŠ po sloučení obou škol ředitel školy ustanovil
metodické sdružení učitelek MŠ a I. třídy. Předsedkyně tohoto sdružení, paní Šárka Heřmánková,
zkušená učitelka I. stupně ZŠ , metodicky spolupracovala s učitelkami MŠ.
Jedna učitelka
pro učitelky MŠ.

MŠ studuje

VOŠ, aby si tak doplnila odborné vzdělání požadované

Všichni zaměstnanci byli proškoleni v rámci vstupního resp. periodického školení BOZP a
PO.
Všechny učitelky MŠ projevily zájem o další vzdělávání. Šlo zejména o odborné semináře
v oblasti předškolního vzdělávání .
Vedení školy poskytlo všem učitelům nekrácený počet volných dnů (většinou v období
vedlejších prázdnin) na realizaci vlastního samostudia.
Škola vytváří dle svých možností podmínky pro DVPP též tím, že se snaží učitelům
poskytovat novou odbornou literaturu, učebnice a časopisy.

Ostatní zaměstnanci:
Pomocné kuchařka absolvovaly školení pracovnic ŠJ.
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g) Údaje o aktivitách školy a prezentaci školy na veřejnosti
Školka organizuje návštěvy divadelních představení v Praze. Několik divadelních
představení proběhlo i v MŠ Ondřejov nebo v MŠ Hrusicích, se kterou úzce spolupracujeme při
výběru kulturního programu na celý školní rok. Již tradičně měla velký úspěch vánoční besídka
pro rodiče dětí v MŠ, vystoupení dětí v Kulturním domě ke Dni matek, besídka “Loučení
s předškoláky”, celodenní výlet do Selibova u Protivína. Cyklus Toulky jsou již neodmyslitelnou
součástí výuky v naší MŠ, během nichž se děti toulají přírodou a poznávají tak její krásu, ale i
záludnost. Ve spolupráci ZŠ probíhalo po celý školní rok setkávání rodičů a dětí v rámci programu
EVVO podle metodik vytvořených v rámci projektu „Ladův kraj v proměnách času“. Během celého
školního roku MŠ tak reagovala na různé tradice jako např. Mikuláš, Masopust, Čarodějnice,
Velikonoce a pořádala pro děti, ale i rodiče průvody v maskách nebo veselice v MŠ. “Den dětí“
pro děti v MŠ si organizovala sama MŠ ve spolupráci s rodiči, kde se rodiče aktivně podíleli při
organizaci nebo při občerstvování dětí. Doufáme, že tato dobrá spolupráce MŠ a rodičů bude i
nadále pokračovat a rozvíjet se.
Spolupráce školy s rodiči žáků
Při základní škole začala pracovat nezisková organizace sdružení rodičů a přátel dětí
„Škamna“. Rodiče dětí navštěvující mateřskou školu se do této organizace ve školním roce
2012/2013 též přihlásili. Mateřská škola i v tomto školním roce úzce spolupracovala s rodiči dětí
docházející do MŠ. Spolupráce probíhala nejen na úrovni získávání sponzorských darů /finančních i
věcných/, ale i jako pracovní pomoc při realizaci rekonstrukce přední zahrady / nákup okrasných
rostlin a keřů a jejich zasazení do prostoru zahrady/.. Rodiče spolupracovali i při výběru kulturních
akcí pro děti, při maškarních průvodech i při organizaci veselic v MŠ. V rámci této spolupráce
proběhlo i závěrečné focení dětí a výtěžek byl darován MŠ na nákup sport.potřeb. Všem takto
spolupracujícím rodičům s MŠ děkujeme a doufáme, že i v příštích letech nám budou rodiče dětí
navštěvujících MŠ pomáhat.
Základní škola ve spolupráci s mateřskou školou uspořádala pro rodiče budoucích prvňáčků
a širokou veřejnost dny otevřených dveří.
Podle potřeby mateřská škola svolává k závažným tématům mimořádné rodičovské schůzky.

h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí
V školním roce 2012/2013 na škole neproběhla inspekce provedená Českou školní inspekcí.
Závěry z poslední inspekce z roku 2011/2012 byla zaměřena na kontrolu ŠVP a jeho zavádění do
praxe. Výsledky inspekce byly v roce 2012 zapracovány a konzultovány s ČŠI.
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i) Základní údaje o hospodaření školy
Financování mateřské školy se od 1. 1. 2009 realizuje z rozpočtu Základní školy a mateřské
školy bratří Fričů Ondřejov (viz zprávy školy o hospodaření za účetní rok 2012). Na provoz
detašovaného pracoviště MŠ ve Zvánovicích přispívala obec Zvánovice až do 1.1.2013, kdy došlo
k osamostatnění MŠ Zvánovice. Oddělení MŠ proběhlo podle vzájemné dohody obou zřizovatelů a
naší školy.
Další údaje o hospodaření viz Zpráva o hospodaření za rok 2012.

j) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Mateřská škola není zapojena do žádného rozvojového ani mezinárodního projektu.

k) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Škola se nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

l) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Zřizovatel MŠ se spolu se sdružením rodičů soustředil na obnovu zahrady MŠ včetně plotů
okolo ní. Škola nepředložila ani nerealizovala v tomto roce žádný projekt financovaný z cizích
zdrojů. Pouze využívá výstupů projektu “Ladův kraj v proměnách času”, který byl ukončen
k 30.6.2012. Na tento projekt jsme získali prostředky z grantu, který vyhlásil Středočeský kraj.

m) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Postavení zaměstnanců ve škole řeší místo kolektivní smlouvy od 1. 1. 2009 směrnice
ředitele školy „Péče o zaměstnance.“ Tato směrnice se průběžně aktualizuje tak, aby odpovídala
změnám v legislativě. Na naší škole nepracuje odborová organizace.
Spolupráce s naší základní školou se stále více prohlubuje a rozvíjí. Dlouhodobě
spolupracujeme též s mateřskou školou v Hrusicích.
Velice dobrá je spolupráce školy se zřizovatelem, především starostou obce, obecní radou a
zastupitelstvem obce. Všichni zaměstnanci obce nám pomáhají, jak s odbornými ekonomickoadministrativními problémy, tak s údržbou a provozními záležitostmi.
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