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Základní škola a mateřská škola Blížejov 

Blížejov 92, 346 01 Horšovský Týn 

tel.: 379 428 940, 734 768 488, e-mail: zsblizejov@razdva.cz 
 

Výroční zpráva mateřské školy 

Č.j.: 41/19 Spisový znak: S29/19  Skartační znak:  

Vypracovala: Věra Kalivodová 

Schválila:  Mgr. Dagmar Hanzalová 

Projednáno: Pedagogickou radou  Dne: 27. 8. 2019 

 
 

1. Charakteristika školy 
Základní škola a mateřská škola Blížejov, příspěvková organizace 

Blížejov 92, 346 01 Horšovský Týn 

Tel. č.: 379 428 941, 379 494 357, 604 229 251 

e-mail. spojení: msblizejov.2@seznam.cz, msblizejov@atlas.cz, mslsteni@seznam.cz 

Ředitelka školy:   Mgr. Dagmar Hanzalová 

Vedoucí učitelky MŠ:  Lštění – Křepelová Irena 

Blížejov – Věra Kalivodová 

 

1.1. Součásti školy 

Název 

součásti 

Kapacita Počet tříd Počet dětí 

k 1. září 

Průměrná docházka 

ve šk. roce (v %) 

17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 17/18 18/19 

MŠ Blížejov 50 50 2 2 47 50 66/74,3 72/77 

MŠ Lštění 24 24 1 1 23 22 77,2 65 

Školní jídelna 250 250   50 50   

Školní výdejna 24 24   23 22   

 

1.2. Odloučená pracoviště 

 Adresa počet tříd počet žáků 

ředitelství školy Blížejov 92, 346 01 Horšovský Týn 2 50  

odloučené pracoviště Lštění 1, 346 01 Horšovský Týn 1 21 

 

1.3. Popis školy 

MŠ Blížejov 
Je umístěna v budově základní školy, má k dispozici čtyři místnosti, z toho je jedna 

stabilní ložnice. Dopolední i odpolední provoz je dvoutřídní. Šatny jsou umístěny 

v prostorách MŠ pro I. třídu a pro II. třídu v prostorách ZŠ. Ranní svačiny, oběd, odpolední 

svačiny i pitný režim jsou dětem podávány ve třídě. Školka využívá školní zahradu, kde se 

třídy pravidelně střídají, mají také možnost chodit na dětské veřejné hřiště u školy. 

Provozní doba mateřské školy je 6:30 – 16:00 hod. 
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  MŠ Lštění 

 Je umístěna na okraji obce Lštění v budově bývalého zámku.  Jedná se 

o jednotřídní MŠ. Součástí školy jsou tři místnosti – herna, ložnice a šatna, obědy 

a svačiny dostávají děti ve třídě. Školka využívá dětské hřiště přímo v zahradě 

u bývalého zámku. 

Provozní doba mateřské školy je 6:30 – 16:00 hod.   

Všechny místnosti obou školek určené pro děti vyhovují svému účelu, jsou 

dostatečně vybaveny – hračkami a počítačovou technikou.  

 

1.4. Školní program 
Obě školy plní RVP PV podle ŠVP rozpracovaného do třídních vzdělávacích plánů 

vždy pro daný školní rok. Bloky byly rozpracovány dle ročních období – podzim, zima, 

jaro, léto, jejich plnění bylo průběžně plněno a pravidelně vyhodnocováno. 

                                     

1.5. Demografický vývoj 
Počet dětí v obci Blížejov se výrazně nezměnil. Počet dětí u zápisu přesahoval 

kapacitu MŠ, novým žádostem bylo maximálně vyhověno. Přesto nakonec 1 dítě nemohlo 

být přijato pro nízký věk a kapacitu MŠ. V MŠ Lštění jsou volná 3 místa. 

 

2. Údaje o zaměstnancích školy 

 

2.1. Pedagogičtí zaměstnanci 

 

2.2. Zařazení a věkové složení 

 

2.3. Kvalifikovanost 

 

2.4. Provozní zaměstnanci 

Vzdělání - nejvyšší dosažené počet 

Střední pedag. škola 4 

VŠ – předškolní výchova 0 

VŠ – pro I. stupeň 0 

VOŠ – pedagogika předškolního věku 1+1 bez maturity 

prac. Zařazení vzdělání úvazek * délka praxe věk 

 Učitelka MŠ SpŠ/SpŠ 1 1 20 

 Učitelka MŠ SpŠ 1 27 57 

 Učitelka MŠ SpŠ 0,94 4 62 

 Učitelka MŠ SpŠ,  1 9 32 

 Učitelka MŠ SpŠ 1 13 33 

 Učitelka MŠ SpŠ 1 33 55 

 Počet fyzických osob přepočtený v % 

kvalifikovaní zam. 5 5 83,3 

Nekvalifikovaní 1 1 16,7 

 celkem Prac. Zařazení celkový úvazek * 

provoz 2 Školnice, ukl. 2/1,8 

školní jídelna 4 Ved,kuch,pom. 4/1,2 

Školní výdejna 1 Prac. provozu 0,25 

ostatní 1 Uklízečka domovnice 0,66 
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2.5. Personální změny ve šk. roce 18/19 
Z MŠ Blížejov odešla k 26. 8. 2018 paní učitelka Tereza Vorlová, která byla ve II. třídě 

s paní učitelkou Rumlovou a na její místo nastoupila p. uč. Lada Horáková. 

Ve Lštění zůstala vedoucí učitelka odloučeného pracoviště paní Irena Křepelová a její 

kolegyně paní učitelka Soňa Potužníková odešla do důchodu. Na její místo nastoupila 

p. uč. Zuzana Jíchová. Jako uklízečka pracuje v MŠ Blížejov paní Jarmila Klingerová, 

přípravu obědů a svačin zajišťuje paní Jana Králová. Ve Lštění pracuje jako uklízečka, 

domovnice a pracovnice výdejny paní Martina Kozáková. 

 

2.6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

vzdělávací akce pořadatel počet účastníků 
7 PC Plzeň,  6 

 

3. Spolupráce školy 
 

3.1. Spolupráce se zřizovatelem a dalšími institucemi, sponzory 

Spolupráce se zřizovatelem je na dobré úrovni, většinou zprostředkována přes ředitelku 

školy. Byly získány dary od sponzorů i z řad rodičů pro MŠ Lštění. 

Užší spolupráce byla navázána s SDH Lštění i Blížejov, který se podílel na několika 

akcích našich mateřských škol (Lampiónové průvody, Zážitkové dopoledne s hasiči, 

Rozloučení s předškoláky, Rozsvěcení vánočního stromečku, návštěva požární zbrojnice 

 a beseda s požárníkem). V MŠ Lštění byla navázána spolupráce s místními myslivci – 

beseda pro děti.                                                                                                                                            
 

3.2. Spolupráce s rodiči 

 Spolupráce s rodiči je velmi dobrá, účast rodičů vysoká, pomáhají se sponzorstvím, 

zapojují se do akcí pořádaných mateřskými školami. 

V Blížejově i ve Lštění:  

                           II. třídě vánoční besídka  

    I. třídě vánoční posezení s rodiči 

Společně pak Lampionový průvod, tvoření s rodiči, návštěva hasičské zbrojnice, MDD, 

návštěva knihovny, statku s hospodářskými zvířaty, soutěže a hry s čarodějnicemi (Halloween 

a májové oslavy), maškarní karneval, MDD, lampiónový průvod obcí, vypouštění lampiónů 

štěstí, mikulášská nadílka, rozsvěcení vánočního stromečku v obci Lštění, vánoční besídka 

 s pohoštěním. Návštěva Policie ČR, beseda a návštěva myslivce, návštěva betléma v knihovně, 

návštěva p. Šedivé s koníkem. 

 

4. Rozhodnutí ředitele školy ve šk. roce 2018/2019 
 

rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet: Bl/Lš počet odvolání: Bl/Lš 

zařazení do MŠ (počet dětí nově 

zapsaných na šk. r. 2019/20) 

19 / 4 0 

ukončení docházky (počet dětí - 

ukončily docházku včetně června v 

roce 2019) 

            17 / 5 0 
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5. Školní a mimoškolní aktivity 

 
Během celého roku plníme jednotlivé cíle ze ŠVP, jejichž výběr a konkrétnost 

upravujeme v TVP s přihlédnutím k akcím v kalendářním roce. Věnujeme se tedy změnám 

ročního období a jejich základním znakům, připravujeme ve spolupráci s rodiči mikulášskou 

nadílku, vánoční nadílku, navštěvujeme místní SDH, jezdíme každý měsíc na divadelní 

představení do Horšovského Týna, tradičně navštěvujeme v březnu knihovnu, letos 

v Domažlicích. Každý měsíc se snažíme připravit akci s rodiči, v jedné nebo druhé třídě. 

S dětmi si ve školce užíváme čertovské řádění, karnevalový rej masek, čarodějnický slet. 

Společné focení se letos uskutečnilo na školní zahradě. Spolupracujeme s ZŠ při oslavě MDD.  

Školní výlet byl na Pohádkovou chalupu u Berouna. Upřednostňujme pohyb dětí na čerstvém 

vzduchu, každý den tedy podnikáme vycházky po Blížejově do míst, kde se děti mohou volně 

proběhnout (místo u koupaliště, u hřbitova, školní hřiště a zahrada). Využíváme i 1x týdně 

v rámci řízené činnosti školní tělocvičnu pro rozvoj obratnosti a koordinace dětí. Každoročně 

probíhá rozloučení s budoucími školáky a dětmi odcházejícími do předškolní třídy. Hodnocení 

vývoje a pokroků dětí se věnujeme prostřednictvím individuálních schůzek s rodiči. Výtvarné 

práce dětí jsou vystavovány v prostorách školy a šatnách. 

V MŠ Lštění byl roční plán a jednotlivé úkoly integrovaných bloků plněny průběžně, 

přihlíželo se na zájem, věk dětí, plnily se jednotlivé cíle ze ŠVP.  Činnosti byly doplňovány 

aktuálními akcemi, divadly a hudebními představeními. Během šk. roku jsme se zúčastnily  

divadelních, hudebních a muzikálových vystoupení v Horšovském Týně, dále jsme uspořádali 

Drakiádu, besedu s myslivcem a do školky přijeli profesionální hasiči ze Staňkova a koníček 

Žert s paní Šedivou. Byli jsme se podívat na statku hospodářských zvířat a v místní knihovně 

na vyřezávaný betlém pana Hamaty. Uskutečnili jsme výlet na hrad Švihov za pohádkou Princ 

Bajaja. Tradičně patří k oblíbeným školním akcím během roku přibližně čtrnáctidenní 

motivační činnosti – podzim Halloween, Advent – čertíci, masopust – karneval, zima – 

olympiáda a zimní sporty, májové oslavy – čarodějnice a stavění máje. Na závěr roku jsme 

připravili pro děti Stezku pro odvážné děti“ s hledáním pokladu, opékání špekáčků, šerpování 

budoucích školáků a rozloučení před prázdninami. 

Během celého roku je možné vidět výstavky prací našich dětí. MŠ Lštění má i svoji 

nástěnku na vsi, kde jsou zveřejňovány fotografie z akcí MŠ.  

 

 

6.  Materiálně technické zajištění školy 

 

  Obě školy mají dobré technické zajištění -  video, DVD, počítače na každé třídě tiskárny, 

a jsou internetové zásuvky po celé MŠ s možností kabelového připojení. Byly zakoupeny nové 

dětské skříňky na oblečení, nový stolek do kuchyňky dětí. 

Letos jsme v MŠB plně využívali školní zahradu a hřiště u naší školy. 

 V obou školách jsou herní prostory pokryty kobercem.  

 V MŠ Lštění byla položena nová podlahová krytina a vymalováno.  

              

 

7. Školní jídelna viz ZŠ Blížejov 

 

Celková 

kapacita 

jídelny 

Počet dětských 

strávníků jen MŠ 

Počet dospělých 

strávníků vztahující 

se k MŠ 

Celkový počet 

zaměstnanců 

Přepočtený počet 

zaměstnanců 

250 69 9 5 1,9 
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8. Priority na školní rok 2019/2020 

 
Chtěli bychom v rámci finančních možností dokoupit nové skříňky do I. třídy, které více 

vyhovují malým dětem /bezpečnost/,vytvořit adekvátní zázemí pro učitelky, která se 

momentálně nachází ve výtvarném skladu. Dovybavit školní zahradu novými hračkami na 

písek-lopatky, kyblíky, bábovičky. Chtěli bychom získat finanční prostředky na stavebnici 

,,Housenka“ formou sponzorského daru. 

Do MŠ Lštění by bylo třeba dokoupit nová prostěradla a kuchyňku. Nové vymalování 

výdejny jídla, umývárny a toalet. 

 

 

Dne: 26. 8. 2019 

 

 

 

     Podpis ředitelky školy:  ................................................. 

 

 

 

 

Výroční zpráva bude předložena obecnímu zastupitelstvu dne:   . 9. 2019 

Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou MŠ  27.8. 2019 

 

 

 

 

 

 
 


