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Název školy: Mateř ska  s kola Hařmonie Neřatovice, V Ols inka ch 700, okřes Me lní k 

Sídlo školy: V Ols inka ch 700, 27711 Neřatovice  

Zřizovatel: Me sto Neřatovice, Kojeticka  1028, 277 11 Neřatovice  

Adresa pro dálkový přístup: hařmonie@ms-neřatovice.cz 

Informace o škole: www.ms-neřatovice.cz 

Vedení školy 
 

Pracovní pozice 

   

Mgř. POLI VKOVA  Š a řka 
 

ř editelka – statúta řní  za stúpce 

JEDLIČ KOVA  Mařtina 
 

osoba pove ř ena  zastúpova ní m 

NE MEČ KOVA  Júlia 
 

ekonomka s koly/ do 31.5.2021/ 

ŠVOBODOVA  Petřa 
 

ekonomka s koly / od 1.5.2021/ 

Č EČHOVA  Mařcela 
 

hospoda ř ka s koly / do 30.6.2021/ 

ZIKOVA  Lúcie 
 

hospoda ř ka s koly/ od 25.6.2021/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační struktura  

Mateřské školy Harmonie Neratovice 2020/2021 

Ředitelka školy 

Ekonomka školy     3 Vedoucí 

školních jídelen 

5 Hlavních 
kuchařek 

2 Samostatné 
kuchařky 

5 Kuchařek 

5 Pracovnic obch. 
provozu 

7 Vedoucích 

odloučených 

pracovišť mateřské 

školy 

43 Učitelek  

7 Asistentek 
pedagoga 

3 Školní 
asistentky 

8 Školnic 

7 Uklízeček 

4 Pradleny 

Hospodářka 

školy 
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Odloučená pracoviště Mateřské školy Harmonie Neratovice, zapsaná ve školském 

rejstříku: 

Mateř ska  s kola a Š kolní  jí delna Šlúní c ko, Hamplova 1104, Neřatovice 

Mateř ska  s kola a Š kolní  jí delna Pí snic ka, úl. OŠN 1033, Neřatovice 

Mateř ska  s kola a Š kolní  jí delna Ú Rybic ek, Kojeticka  1055, Neřatovice 

Mateř ska  s kola a Š kolní  jí delna Č tyř lí stek, Dř. E. Benes e 1155, Neřatovice 

Mateř ska  s kola a Š kolní  jí delna Beřús ky, Mle kojedy 120, Neřatovice  

Mateř ska  s kola a Š kolní  jí delna Zahřa dka, V Ols inka ch 700, Neřatovice 

Mateř ska  s kola a Š kolní  jí delna Kas ta nek, Dř. E. Benes e 1156, Neřatovice 

 

 

Vedoucí odloučených pracovišť školy   

  

MŠ Sluníčko Kšířová Jana 

MŠ Písnička  Beřanová Štanislava 
MŠ U Rybiček Novotná Michaela Dis. 

MŠ Čtyřlístek  Čihlářová Zemanová Lúcie / do 30.6.2021 
Bc. Hořáková Jana / od 1.7.2021/ 

MŠ Berušky  Švatošová Jindřa 
MŠ Zahrádka   Jedličková Mařtina 

MŠ Kaštánek  Flíčková Milada 
  

ŠJ Sluníčko Mašková Křistýna 

ŠJ U Rybiček  Mašková Křistýna 

ŠJ Berušky Mašková Křistýna 

ŠJ Čtyřlístek  Čeřvová Olga 
ŠJ Písnička Čeřvová Olga 

ŠJ Zahrádka Čeřvová Olga 
ŠJ Kaštánek  Hofmanová Ilona 
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Provozní doba odloučených 
pracovišť 

 
školní rok 2020/2021 

   

MŠ Sluníčko 
 

6,30 -   16,30 hod. 

MŠ Písnička 
 

6,30 -   16,30 hod. 

MŠ U Rybiček 
 

6,30 -   17,00 hod. 

MŠ Čtyřlístek 
 

6,30 -   16,30 hod. 

MŠ Berušky 
 

6,30 -   15,30 hod. 

MŠ Kaštánek 
 

6,30 -   16,30 hod. 

MŠ Zahrádka 
 

7,00 -   16,00 hod. 
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Mateř ska  s kola byla zř í zena Me stem Neřatovice jako př í spe vkova  ořganizace k 1. 1. 2003 

sloúc ení m sedmi mateř sky ch s kol a s kolní ch jí delen mateř sky ch s kol v Neřatovicí ch 

s př iř azení m me stsky ch jeslí  jako odde lení  přo de ti od dvoú let ve kú. Toto odde lení  vs ak bylo 

přo nesoúlad s legislativoú k 31. 8. 2003 zřús eno.  

V přú be hú dals í ch let fúngova ní  přa vní ho súbjektú byla zřús ena jedna Mateř ska  s kola 

v Neřatovicí ch – Bys kovicí ch (k 31. 12. 2003) a Mateř ska  s kola z Neřatovic – Lobkovic byla 

př esúnúta do objektú po by valy ch jeslí ch V Ols inka ch 700, kde úz  bylo zř í zeno ř editelství  

Mateř ske  s koly Hařmonie (k 31. 8. 2004).  

Ke dni 30. 6. 2005 byla take  př eda na s kolní  jí delna pod Mateř skoú s kolú Bys kovice Za kladní  

s kole v Neřatovicí ch – Bys kovicí ch.  

Dne 29. 8. 2008 bylo slavnostne  otevř eno dals í  odloúc ene  přacovis te  mateř ske  s koly, kteře  

vzniklo řekonstřúkcí  by vale  dřúz iny Za kladní  s koly 28. ř í jna a v přovozú je od 1. 9. 2008.  

Ke dni 31. 8. 2018 byly zřekonstřúova ny 2 súteře nní  byty na tř í dy v odloúc eny ch přacovis tí ch 

Mateř ske  s koly Č tyř lí stek a Mateř ske  s koly Šlúní c ko. Kaz da  tř í da ma  kapacitú 10 de tí .  

Ke dni 31. 8. 2019 byl zřekonstřúova n dals í  súteře nní  byt, tentokřa t v odloúc ene m přacovis ti 

Mateř ske  s koly Pí snic ka. Otevř ení m tř í dy 1. 9. 2019 dos lo k navy s ení  kapacity de tí  o 10. 

Od 1. 1. 2020 byla stejna  tř í da otevř ena v Mateř ske  s kole Ú Rybic ek, ope t přo 10 de tí . 

V soúc asne  dobe  se Mateř ska  s kola Hařmonie Neřatovice skla da  ze sedmi odloúc eny ch 

přacovis ť mateř sky ch s kol a s kolní ch jí delen. Maxima lní  kapacita s koly dle Rejstř í kú s kol a 

s kolsky ch zař í zení  je 545 de tí , kteře  jsoú vzde la va ny v 26 tř í da ch. Ve s kolní m řoce 2020/2021 

zajis ťovalo přovoz s koly 96 sta ly ch zame stnancú . 

 

 

POČET TŘÍD JEDNOTLIVÝCH ODLOUČENÝCH PRACOVIŠŤ ŠKOLY A JEJICH CELKOVÁ KAPACITA 

Odloučené pracoviště 
 

Počet tříd Kapacita  
    

MŠ Sluníčko 
 

6 121 

MŠ Písnička 
 

5 106 

MŠ U Rybiček 
 

5 96 

MŠ Čtyřlístek 
 

5 98 

MŠ Kaštánek 
 

3 75 

MŠ Berušky 
 

1 20 

MŠ Zahrádka 
 

1 25 

Celkem:  26 tříd 542 dětí 
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POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY HARMONIE NERATOVICE K 30.6.2021 

Odloučené pracoviště 
školy 

 
Počet pedagogických 
zaměstnanců 

        Přepočtených 

    

MŠ Sluníčko 
 

14                                                                12,375 

MŠ Písnička 
 

10                 9,6375 

MŠ U Rybiček 
 

9                    9 

MŠ Čtyřlístek 
 

13                     11,5 

MŠ Kaštánek 
 

6       6 

MŠ Berušky 
 

2                     2 

MŠ Zahrádka 
 

4            3,35 

Celkem:                     58                        53,8625 

 

 

POČET PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍCH JÍDELEN K 30.6.2021 

Odloučené pracoviště školy 
 

Počet provozních zaměstnanců Přepočtených     

MŠ Sluníčko 
 

9 8,25 

MŠ Písnička 
 

6 5,5 

MŠ U Rybiček 
 

6 5,3125 

MŠ Čtyřlístek 
 

6 5,75 

MŠ Kaštánek 
 

5 4,46 

MŠ Berušky 
 

2 1,9 

MŠ Zahrádka: 
 

2 1,9 

Ředitelství: 
 

2 2 

Celkem: 
 

38 35,0725 
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Ty m přacovnic Mateř ske  s koly Hařmonie Neřatovice.
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MŠ Sluníčko 
  Pracovní pozice 

   

KŠÍROVÁ Jana   vedoúcí  přacovis te , úc itelka 

BARBOROVÁ Marta   úc itelka 

Bc. BERANOVÁ Andrea   úc itelka 

HROMASOVÁ Adéla   úc itelka 

CHARVÁTOVÁ Markéta   úc itelka 

JŮZLOVÁ Jaroslava   úc itelka  

KADLECOVÁ Zuzana   úc itelka 

TUMPACHOVÁ Ilona, Dis.   úc itelka 

KŠÍROVÁ Marcela   úc itelka 

Bc. MATĚJKOVÁ Kateřina   úc itelka 

SVOBODOVÁ Petra   úc itelka 

ŠŤASTNÁ Pavla   úc itelka 

KALČÍKOVÁ Lenka   asistentka pedagoga 

TICHÁ Jaroslava   asistentka pedagoga, s kolnice 

VLČKOVÁ Michaela   s kolní  asistentka 

HROMASOVÁ Vladimíra   s kolnice, přadlena 

BOČKOVÁ Jitka   úklí zec ka 

HORNÍKOVÁ Marcela   úklí zec ka 

KUBRTOVÁ Květa  úklí zec ka 

 

ŠJ Sluníčko 

 
Pracovní pozice 

   

MAŠKOVÁ Kristýna 
 

vedoúcí přacoviště 

ROBENKOVÁ Eva 
 

hlavní kúchařka 

SVOBODOVÁ Kristýna 
 

kúchařka 

KUBRTOVÁ Květa 
 

pracovnice obchodního provozu 
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MŠ Písnička 

 
Pracovní pozice 

   

BERANOVÁ Stanislava 
 

vedoúcí  přacovis te , úc itelka 

FRÖHLICHOVÁ Jana 
 

úc itelka 

HAVELKOVÁ Jana 
 

úc itelka 

HORČICOVÁ Pavla 
 

úc itelka 

JELÍNKOVÁ Dagmar 
 

úc itelka 

NOVÁKOVÁ Martina 
 

úc itelka 

Ing. SOBĚSLAVSKÁ Kateřina 
 

úc itelka 

VALENTOVÁ Petra 
 

úc itelka 

VEDRALOVÁ Zdeňka 
 

úc itelka 

Bc. MOKRÁČKOVÁ Kamila 
 

asistentka pedagoga/ od 1.1.2021/ 

DOSTÁLOVÁ Michaela, Dis. 
 

s kolní  asistentka 

BERANOVÁ Věra 
 

s kolnice, přadlena 

KALINOVÁ Ivana 
 

úklí zec ka 

 

 

ŠJ Písnička 
 

Pracovní pozice 

   

POTLUKOVÁ Zdeňka 
 

hlavní  kúchař ka  

STANISLAVOVÁ Andrea 
 

kúchař ka 

ŽEŽULKOVÁ Dagmar 
 

přacovnice obch. přovozú 
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MŠ U Rybiček 

 
Pracovní pozice 

   

NOVOTNÁ Michaela, Dis. 
 

vedoúcí  přacovis te , úc itelka 

BARTOŇOVÁ Ludmila 
 

úc itelka 

ČERNÁ Marcela 
 

úc itelka 

Bc. DUBCOVÁ Jana 
 

úc itelka 

HAVLENOVÁ Lenka 
 

úc itelka 

JAHODKOVÁ Ivana 
 

úc itelka  

NOVÁ Libuše 
 

úc itelka 

ŠANDOVÁ Iveta 
 

úc itelka 

KADLECOVÁ Markéta 
 

úc itelka 

IGNATOVÁ Ilona 
 

s kolní  asistentka 

LELKOVÁ Jana 
 

s kolnice, přadlena 

ŠIMKOVÁ Ilona 
 

úklí zec ka 

 

 

ŠJ U Rybiček 
 

Pracovní pozice 

   

VOTRUBOVÁ Kateřina 
 

hlavní  kúchař ka 

FIŠEROVÁ Alena 
 

kúchař ka 

PAJDOVÁ Jitka 
 

přacovnice obch. přovozú 
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MŠ Čtyřlístek 

 
Pracovní pozice 

   

CIHLÁŘOVÁ Lucie 
 

vedoúcí  přacovis te /30.6.2021/, úc itelka 

Bc. HORÁKOVÁ Jana 
 

úc itelka, vedoúcí  přacovis te / 1.7.2021/ 

BUROCKOVÁ Daniela 
 

úc itelka 

KAFKOVÁ Irena 
 

úc itelka 

PÍSAŘÍČKOVÁ Soňa 
 

úc itelka 

RŮŽIČKOVÁ Martina 
 

úc itelka 

SLÁMOVÁ Alena 
 

úc itelka 

ŠABATKOVÁ Andrea 
 

úc itelka 

ŽEŽULKOVÁ Denisa 
 

úc itelka 

MALÁ Vlasta 
 

úc itelka 

BELÁZ Barbora 
 

asistentka pedagoga 

HORNÍKOVÁ Vlasta 
 

asistentka pedagoga 

PÍSAŘÍČKOVÁ Soňa  asistentka pedagoga 

MARIHUNOVÁ Marta 
 

s kolnice 

KOVÁČIKOVÁ Věra 
 

úklí zec ka, přadlena 

 

ŠJ Čtyřlístek 

 
Pracovní pozice 

   

ČERVOVÁ Olga 
 

vedoúcí  přacovis te  

VILDOVÁ Dana 
 

hlavní  kúchař ka 

SUDKOVÁ Marcela 
 

kúchař ka / do 24.3.2021/ 

ŠMÍDOVÁ Věra 
 

přacovnice obch. přovozú/ do 
31.3.2021   
kúchař ka / od 1.4.2021/ 

ŠMEJKALOVÁ Kateřina  přacovnice obch. přovozú /7.4.2021/ 
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MŠ Berušky 

 
Pracovní pozice 

   

SVATOŠOVÁ Jindra 
 

vedoúcí  přacovis te , úc itelka 

JEDLIČKOVÁ Monika, Dis. 
 

úc itelka 

VESELÁ Martina 
 

s kolnice 

 

ŠJ Berušky 

 
Pracovní pozice 

   

VÍTOVÁ Pavla 
 

samostatna  kúchař ka 

   

 

MŠ Zahrádka 

 
Pracovní pozice 

   

JEDLIČKOVÁ Martina 
 

vedoúcí  přacovis te , úc itelka 

Mgr. POLÍVKOVÁ Šárka 
 

úc itelka, ř editelka s koly 

KUČEROVÁ Gabriela 
 

úc itelka 

TICHÁ Petra 
 

asistentka pedagoga 

LINHOVÁ Monika 
 

s kolnice  
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ŠJ ZAHRÁDKA 

 
Pracovní pozice 

   

BERÁNKOVÁ Hana 
 

samostatna  kúchař ka 

 

MŠ Kaštánek 

 
Pracovní pozice 

   

FLÍČKOVÁ Milada 
 

vedoúcí  přacovis te , úc itelka 

WEGRECKÁ BARTOŇOVÁ Ludmila 
 

úc itelka 

JŮZLOVÁ Veronika 
 

úc itelka 

MLCHOVÁ Milena 
 

úc itelka 

SVOBODOVÁ Ivana 
 

úc itelka 

SYŘIŠŤOVÁ Linda 
 

úc itelka 

JUNKOVÁ Jana 
 

s kolnice 

ŠIMONKOVÁ Martina 
 

úklí zec ka 

 

 

ŠJ Kaštánek 

 
Pracovní pozice 

   

HOFMANOVÁ Ilona 
 

vedoúcí  přacovis te , hlavní  kúchař ka 

MORAVCOVÁ Lenka 
 

kúchař ka 

BOHUNOVÁ Taťána 
 

přacovnice obch. přovozú 
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POČTY DĚTÍ ZAPSANÝCH NA JEDNOTLIVÁ ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY K 30.9.2020 

Odloučené pracoviště školy 
 

Počet dětí k 30.9.2020  
   

 

MŠ  Šlúní c ko 
 

118  

MŠ  Pí snic ka 
 

105  

MŠ  Ú Rybic ek 
 

93  

MŠ  Č tyř lí stek 
 

96  

MŠ  Kas ta nek 
 

75  

MŠ  Beřús ky 
 

20  

MŠ  Zahřa dka 
 

25  

CELKEM 
 

532  

 

 

POČTY DĚTÍ ZAPSANÝCH NA JEDNOTLIVÁ ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY K 30.6.2021 

Odloučené pracoviště školy 
 

Počet dětí k 30.6.2021  
   

 

MŠ  Šlúní c ko 
 

120  

MŠ  Pí snic ka 
 

105  

MŠ  Ú Rybic ek 
 

94  

MŠ  Č tyř lí stek 
 

98  

MŠ  Kas ta nek 
 

75  

MŠ  Beřús ky 
 

20  

MŠ  Zahřa dka 
 

25  

CELKEM 
 

537  

 

 

POČET DĚTÍ PLNÍCÍCH POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ FORMOU 

Odloučené pracoviště školy 
 

Počet dětí 

MŠ  Šlúní c ko 
 

4 

MŠ  Ú Rybic ek 
 

3 

MŠ  Č tyř lí stek 
 

2 
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POČ ET DE TI  ŠE ŠPEČIFIČKÝ MI VZDE LA VAČI MI OBTI Z EMI, KTERE  BÝLÝ NA ZA KLADE  

DOPORÚČ ENI  Š KOLŠKE HO PORADENŠKE HO ZAR I ZENI  INTEGROVA NÝ DO BE Z NÝ ČH TR I D 

Š KOLÝ Š PODPÚ RNÝ M OPATR ENI M AŠIŠTENT PEDAGOGA. 

 

Odloučené pracoviště 
 

Počet integrovaných dětí Asistenti 
pedagoga      

MŠ  Šlúní c ko 
 

3   2 

MŠ  Pí snic ka 
 

1   1 

MŠ  Ú Rybic ek 
 

0   0 

MŠ  Č tyř lí stek 
 

5   3 

MŠ  Kas ta nek 
 

0   0 

MŠ  Beřús ky 
 

0   0 

MŠ  Zahřa dka 
 

1   1 

Celkem:  10 dětí   7 asistentek 

 

 

Odklady školní docházky pro rok 2021/2022 
 

  

Poc et de tí           Př í přavna  tř í da  

43         13 

                                                                             

Důvodem udělení odkladu byla především sociální, školní nezralost a špatná výslovnost. 

Z celkového počtu 43 bylo 13 dětí přijato do přípravné třídy Základní školy Neratovice, 

28. října. 
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Za pis do Mateř ske  s koly Hařmonie Neřatovice přobe hl v teřmí nú od 4. kve tna do 10. kve tna 

2021. V ú teřy  4. kve tna přezenc ní  fořmoú na jednotlivy ch odloúc eny ch přacovis tí ch s koly v c ase 

od 13.00 do 17.00 hodin. Vzhledem k pandemicke  sitúaci byla nastavena odpoví dají cí  

ořganizac ní  a hygienicka  opatř ení . Za pis přobí hal mimo hlavní  přostořy jednotlivy ch s kol. 

K za pisú byl pozva n poúze jeden za konny  za stúpce dí te te a ves keře  přocesní  na lez itosti 

přobí haly bezkontaktne . V dals í  dnech mohli za konní  za stúpci de tí  vyúz í t da lkovy  zpú sob za pisú 

/ přostř ednictví m datove  schřa nky, emailú, pos ty/ nebo si telefonicky sjednat individúa lní  

teřmí n přo za pis na ř editelství  s koly. Vzhledem k nenaplne ne  kapacite  s koly mohly by t př ijaty i 

ne kteře  de ti z nespa dovy ch obcí .  

Bylo př ijato 159 z a dostí  o př ejetí  dí te te k př eds kolní mú vzde la va ní . Ve spřa vní m ř í zení  bylo 

př ijato 158 de tí . Jedno dí te  nebylo př ijato – nespln ovalo stanovene  křite řiúm ve kú. 

Ve spolúpřa ci se zř izovatelem – Me ú  Neřatovice, byla úzavř ena smloúva o úmí ste ní  14 de tí  

z obce Zloní n. Na za klade  te to smloúvy byly př ijaty 4 de ti, na kteře  búde obec Zloní n po celoú 

dobú jejich docha zky do nas í  mateř ske  s koly kaz dy  řok př ispí vat c a stkoú 2000,- Kc .  

 

POČET DĚTÍ ZAPSANÝCH V RÁMCI PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 

2021/2022. 

Odloučené pracoviště školy 
 

Počet dětí přijatých v rámci 
přijímacího řízení    

MŠ  Šlúní c ko 
 

46 

MŠ  Pí snic ka 
 

25 

MŠ  Ú Rybic ek 
 

30 

MŠ  Č tyř lí stek 
 

31 

MŠ  Kas ta nek 
 

18 

MŠ  Beřús ky 
 

6 

MŠ  Zahřa dka 
 

2 

CELKEM 
 

158 dětí 
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Nas e s kola je bezpec ny m mí stem přo vs echny de ti bez ohledú na jejich řodinnoú sitúaci, 

postiz ení , na řodnost, jazyk, vyzna ní . Tyto řozmanitosti vyúz í va me ke vza jemne mú obohacova ní  

se. Vní ma me je jako př í nos přo na s  dals í  řozvoj, kteřy  přobí ha  ve zdřave m a syneřgicke m 

přostř edí . Rodic ú m př ina s í me moz nost zvolit si pedagogicky  sme ř vzde la va ní  jejich de tí . 

Posla ní m nas í  s koly je úmoz nit kaz de mú dí te ti maxima lní  řozvoj jeho potencia lú. 

Jednotliva  odloúc ena  s koly mají  sva  konkře tní  zame ř ení , kteřa  se přolí nají  jejich s kolní mi 

vzde la vací mi přogřamy. 

Mateřská škola Sluníčko – enviromentální zaměření 

Mateřská škola Písnička – hudební zaměření 

Mateřská škola U Rybiček – výtvarně-dramatické zaměření 

Mateřská škola Čtyřlístek – zaměření na turistiku, poznávání a vnímání přírody 

Mateřská škola Kaštánek – program s prvky pedagogiky „Montessori“ 

Mateřská škola Zahrádka – program „Začít spolu“ 

Mateřská škola Berušky – program „Zdravá mateřská škola“ 

 

Vs echny mateř ske  s koly přacújí  podle Ra mcove ho vzde la vací ho přogřamú přo př eds kolní  

vzde la va ní , kteřy  je přo ne  za vazny m kúřikúla řní m dokúmentem. Kaz de  přacovis te  ma  

zpřacovany  svú j vlastní  Š kolní  vzde la vací  přogřam dle přincipú  Ra mcove ho vzde la vací ho 

přogřamú, kteřy  je dle potř eb a legislativní ch zme n inovova n. 

Vzde la vací  nabí dka je sestavena do integřovany ch blokú , kteře  se navza jem přolí nají  a zasahújí  

vs echny vzde la vací  oblasti. Zame ř ení  te chto blokú  vycha zí  z př iřozeny ch potř eb dí te te. Jejich 

obsah je de tem sřozúmitelny , úz itec ny  a přo ne  přakticky vyúz itelny . Je úpřaven tak, aby 

vyhovoval ve kú, ú řovni řozvoje a socia lní m zkús enostem dí te te. Integřovane  bloky jsoú na 

ú řovni tř í d da le řozpřacova va ny do podoby tematicky ch celkú , kteře  tvoř í  konkře tní  vzde la vací  

nabí dkú. Túto nabí dkú dopln újí  přojekty, kteře  mají  řozsah od jednoho dne, ty dne, ne kteře  jsoú 

sestaveny na cely  s kolní  řok. 

Přo integřovane  de ti a de ti s odloz enoú s kolní  docha zkoú zpřacovaly tř í dní  úc itelky pla ny 

pedagogicke  podpořy nebo individúa lní  pla ny dle dopořúc ení  z Pedagogicko-psychologicke  

pořadny. Š jejich pomocí  paní  úc itelky c i asistentky pedagoga s de tmi přacújí . 
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Na konci s kolní ho řokú byly vedoúcí mi jednotlivy ch přacovis ť zpřacova ny hodnotí cí  zpřa vy za 

období  2020-2021, kteře  jsoú k nahle dnútí  na ř editelství  mateř ske  s koly nebo na jednotlivy ch 

přacovis tí ch. 

Take  za konní  za stúpci de tí  byli vyzva ni k poskytnútí  zpe tne  vazby přostř ednictví m 

dotazní kove ho s etř ení  zpřacovane ho pořta lú Šúřvio. Dotazní kove  s etř ení  se zame ř ení m na 

spokojenost řodic ú  s fúngova ní m a kvalitoú poskytovane  pe c e v nas í  s kole přobe hlo v c eřvnú 

2021. Vy sledky tohoto s etř ení  jsoú dostúpne  na webú s koly. 

Po cely  s kolní  řok byla přacovis te  s koly núcena přacovat v řez imú př í sny ch ořganizac ní ch a 

hygienicky ch opatř ení . V ne kteřy ch me sí cí ch nebyl z dú vodú nař í zení  vla dy úmoz n ova n volny  

vstúp do búdov s koly za konny ch za stúpcú . To vs e př ina s elo nútnost jinak ořganizovat př eda va ní  

de tí  úc itelka m a velkoú přacovní  za te z  na vs echny přacovní ky s koly. Ra no músel by t navy s en 

poc et úc itelek tak, aby jedna př ebí řala de ti ú vchodú do búdovy s koly, dals í  přacovnice de ti 

odva de ly do jednotlivy ch s aten tř í d, poma haly jim s př evle ka ní m a př eda valy je úc itelka m na 

tř í da ch. To same  přobí halo př i př eda va ní  de tí  odcha zejí cí ch domú  po obe de  nebo odpoledne. 

V př í pade  př í znive ho poc así  přobí hala ve ts ina c inností  s koly na zahřada ch s kol. V př í pade  

kařante ny ořganizovala s kola hřomadne  testova ní  de tí  a zame stnancú  v přostořa ch s koly a tí m 

se testova ní  sta valo přo řodic e dostúpne js í  a řychlejs í . Testova ní  v řa mci s koly přova de la 

labořatoř  VIDIA – DIAGNOŠTIKA, spol. s.ř.o., kontaktní  osoboú přo na s byl pan Š ťastny . Tí mto 

panú Š ťastne mú i dals í m přacovní kú m labořatoř e de kújeme. V přú be hú třasova ní  řizikovy ch 

kontaktú  a úzaví řa ní  tř í d, př í padne  cely ch přacovis ť s koly jsme ú zce spolúpřacovali s KHŠ 

Me lní k, př edevs í m s paní  Štehlí kovoú. 

 Vs em zame stnancú m a spolúpřacovní kú m mateř ske  s koly patř í  velke  pode kova ní  za nasazení  a 

přa ci naví c v období  pandemie po cely  s kolní  řok.  

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Š kolní  řok byl znac ne  nestandařdní  vzhledem k pandemii kořonaviřú. Přo vs echny zame stnance 

nas í  s koly př inesl nove  vy zvy v př í stúpú ke vzde la va ní  de tí  př edevs í m př i zvla da ní  distanc ní ho 

vzde la va ní  v období  úzavř ení  s kol. Bylo nútne  se naúc it přacovat s novy mi on-line na střoji, 

komúnikovat s de tmi a jejich za konny mi za stúpci takzvane  na da lkú, a i př esto sta le plnit hlavní  

fúnkci vzde la vací  institúce. Přo ú spe s ne  zvla dnútí  distanc ní  vy úky bylo nezbytne  vybavit nas e 

přacovis te  potř ebnoú IT technikoú, slúz ební mi mobily, zac í t vyúz í vat jednotnoú elektřonickoú 
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databa zi s koly „Špřa va MŠ “ a aplikaci Teams. Vs echny tyto technicke  na střoje podstatny m 

zpú sobem zjednodús ily, zřychlily a zkvalitnily potř ebnoú komúnikaci a př enos infořmací  mezi 

s koloú a veř ejností . I přoto byla poskytovana  distanc ní  vy úka přo vs echny dostúpna  a fúnkc ní .  

Za kladem distanc ní  vy úky bylo zasí la ní  podkladú , na me tú  na c innosti řodic ú m e-mailem, 

zveř ejne ní m na webovy ch střa nka ch s koly. Rodic e s de tmi doma tvoř ily, malovali, plnily male  

ú koly a vytva ř eli z te chto podkladú  pořtfolio dí te te, kteře  dí te  po skonc ení  distanc ní  vy úky 

př ineslo do s koly. Zde přobe hlo fořmativní  hodnocení  přací , jak ze střany samotny ch de tí , tak i 

tř í dní ch úc itelek. V me sí cí ch bř ezen a dúben 2021 řozs í ř ili zame stnanci s koly distanc ní  vy úkú o 

mnoho dals í ch přojektú , podne tú , kteře  př ina s ely de tem, jejich za konny m za stúpcú m i s iřoke  

veř ejnosti na me ty na spolec ne  aktivní  vyúz ití  volne ho c asú. Na plotech vs ech přacovis ť s koly 

byly vyve s eny na me ty na c innosti, ha danky, přobí haly vy stavky přací , pozva nky na velikonoc ní  

pútova ní  a jine . 

PROJEKT: „POJĎTE S NÁMI VEN“ – motivoval de ti a řodic e k pohybú na c eřstve m vzdúchú. 

Kaz dy  ty den byla př ipřavena jina  poha dkova  třasa s ú koly přo de ti. Třasy jednotlivy ch vycha zek 

byly zpřacova ny fořmoú poha dkove ho c tení , byly vyznac eny po cely ch Neřatovicí ch, zavedly de ti 

i do blí zky ch Mle kojed a v cí li vz dy c ekala mala  odme na.  

 

 „Pojďte s na mi ven“ – třasa mateř ske  s koly Pí snic ka. 



EVALUACE VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 

19 

 

  Kola z  k přojektú „Pojďte s na mi ven“. 
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I kdyz  kořonaviřova  sitúace v minúle m s kolní m řoce neúmoz n ovala poř a da ní  spolec ny ch akcí  

přo řodic e a de ti, přobe hlo mnoho třadic ní ch aktivit s tí m, z e řodic ú m byly zpřostř edkova ny 

přostř ednictví m fotogřafií  a videoza znamú . Na podzim přobe hly na ne kteřy ch přacovis tí ch 

jablí c kove , břambořove  dny, střas idelne  a halloweenske  dny ve s kolce, de ti se mohly te s it 

z Mikúla s ske  i Va noc ní  nadí lky, př ipřavily va noc ní  vystoúpení  přo řodic e. Nahřa vky s va noc ní mi 

besí dkami a pozdřavy byly řodic ú m dostúpne  na webú s koly i zasla ny přostř ednictví m emailú. 

Na jař e jsme oslavili c ařode jnice, a na zahřada ch s kol přobe hly oslavy Dne de tí  i slavnostní  

řozloúc ení  s př eds kola ky spojene  se s eřpova ní m. Přobe hla soúte z  Húla hop a fotbalovy  túřnaj 

na přacovis ti Ú Rybic ek. De ti mohly shle dnoút sfe řicke  kino. V me sí ci c eřvnú se podař ilo jedne  

tř í de  z mateř ske  s koly Č tyř lí stek vyjet na s kolú v př í řode  do objektú Poslú v mly n v Doksech. O 

vs ech aktivita ch s koly jsme přavidelne  infořmovali řodic e i veř ejnost přostř ednictví m webovy ch 

střa nek s koly, vy ve sek a c la nkú  v Neřatovicky ch listech.  

 

 

Halloweenske  dy n ova ní  v mateř ske  s kole Zahřa dka. 
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Mikúla s ska  nadí lka v Mateř ske  s kole Ú Rybic ek. 

 

 

Va noce v Mateř ske  s kole Beřús ky. 
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Rozloúc ení  s př eds kola ky v Mateř ske  s kole Kas ta nek 

 

 

Oslava Dne de tí  v Mateř ske  s kole Šlúní c ko.
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Rok přoz ity  v pandemicke  křizi s seboú př inesl mnoho vy zev a ne kteře  z nich seboú nesly i 

pozitivní  dopad. Mezi jednú z nich patř í  ve ts í  s í ř e a tlak na řychlejs í  a aktivne js í  př í stúp k řozvoji 

a dals í mú vzde la va ní  zame stnancú  s koly. V dú sledkú řychly ch zme n a na stúpú digitalizace 

vyvstala potř eba řozvoje v oblasti digita lní ch technologií . Jednalo se př edevs í m o osvojení  si 

dovedností  př i obslúze poc í tac ove  techniky, vyúz í va ní  na střoje Teams – sdí lene  přostř edí , on – 

line pořady, sdí lení  soúbořú  aj. Da le pak bezpec na  přa ce s inteřnetem, emaily, Škypem. Nove  

zac ala vs echna odloúc ena  přacovis te  s koly vyúz í vat elektřonickoú databa zi „ŠPRA VA MŠ “. 

V dobe  omezení  osobní ch kontaktú  se stal on-line přostoř jedinoú moz ností  přo setka va ní  se se 

za konny mi za stúpci de tí , pořady vedení  s koly, tak i pořady zame stnancú  v řa mci jednotlivy ch 

přacovis ť. Dí ky licencí m MČ Teams ma  kaz dy  pedagogicky  zame stnanec s koly, a i ne kteř í  

přovozní  zame stnanci svoú licenci Teams. 

I přovozní  zame stnanci zí skaly nove  znalosti v te to oblasti. Jednalo se o schopnost elektřonicky 

spřavovat data přo nove  zavedeny  eneřgeticky  managment. Přobe hla s kolení  hygienicke ho 

minima. V řa mci dals í ho vzde la va ní  absolvovaly vedoúcí  s kolní ch jí delen webina ř e zame ř ene  na 

zdřave  střavova ní , sestavova ní  jí delní ch lí stkú  a přa ci se spotř ební m kos em. 

Období  lockdownú s seboú př ineslo nútnost poskytovat distanc ní  vzde la va ní , ale vytvoř ilo i 

c asovy  přostoř přo dals í  vzde la va ní  pedagogicky ch přacovní kú , kteře  přobí halo přostř ednictví m   

webina ř ú . 

 

Odloučené pracoviště školy 
 

Počet vzdělávacích akcí             Počet účastnic    

MŠ  Šlúní c ko           13                                                               15 

MŠ  Pí snic ka 
 

23                                                               40 

MŠ  Ú Rybic ek 
 

32                                                               35                      

MŠ  Č tyř lí stek 
 

16                                                               45 

MŠ  Kas ta nek 
 

14                                                               20  

MŠ  Beřús ky 
 

5                                                                  3 

MŠ  Zahřa dka 
 

9                                                                  3 

CELKEM 
 

112                                                            161 
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Špolúpřa ce Mateř ske  s koly Hařmonie s dals í mi súbjekty byla v cele m s kolní m řoce 2020/2021 

znac ne  omezena pandemií  kořonaviřú. Ne kteřa  spolúpřa ce músela by t na cely  řok úkonc ena, ale 

ve ř í me, z e v nove m s kolní m řoce 2021/2022 búde znovú obnovena. 

ME ŠTŠKÝ  Ú R AD NERATOVIČE – NERATOVIČKE  LIŠTÝ– po cely  řok vycha zí  infořmace a c la nky o 

de ní  v Mateř ske  s kole Hařmonie na střa nka ch Neřatovicky ch listú . 

PLAVEČKÝ  BAZE N – v za ř í  2020 byla zaha jena př edplavecka  vy úka 100 de tí  za tř í  přacovis ť 

s koly. Bohúz el de ti absolvovaly poúze 5 lekci, dals í  byly zřús eny.  

DÚ M DE TI  A MLA DE Z E – napla novana  cvic ení  v sa le de tske ho domú nemohla by t řealizova na. 

DÚ M KNE Z NÝ EMMÝ – de ti z nas ich s kol kaz dy  řok docha zí  do domú seniořú  s př ipřaveny mi 

vystoúpení mi k oslave  Va noc, ú c astní  se zdobení  střomec kú  a zaha jení  Adventú, chodí  blahopř a t 

ke Dni matek. Ve s kolní m řoce 2020/2021 tato setka ní  nebyla moz na .  

I tak jsme nas li zpú sob, jak zú stat v kontaktú a seniořy pote s it alespon  na da lkú. V období  Va noc 

vyřobily de ti přo seniořy da řky k Va nocú m a paní  úc itelky nahřa ly va noc ní  vystoúpení  de tí  na 

videa. Nahřa vky s da řky byly př eda ny vedení  domú seniořú  a ve ř í me, z e klienty pote s ily. 

ŠPOLEČ ENŠKÝ  DÚ M NERATOVIČE 

PROJEKT: „VI TA ME JARO OBRA ZKEM“ 

Ve spolúpřa ci se Špolec ensky m domem Neřatovice jsme vyzdobili jařní mi obřa zky de tí  z nas ich 

s kola přa zdne  vylepovací  plochy po cely ch Neřatovicí ch. Špolec ensky  dú m zastoúpeny  p. 

Švobodoú na m úmoz nil vyúz í t c a st řeklamní ch ploch, kteře  byly v dobe  lockdownú přa zdne  a 

smútne  přo vy stavú přací  nas ich de tí . Šamotne  vylepení  obřa zkú  zajistil pan Vojte ch Š eda 

s úc itelkami jednotlivy ch přacovis ť.   

Da le velmi ú zce spolúpřacújeme s: 

PEDAGOGIČKO-PŠÝČHOLOGIČKOÚ PORADNOÚ ME LNI K 

ŠPEČIA LNI M PEDAGOGIČKÝ M ČENTREM Š TI BROVA v PRAZE 

ORGA NÝ OŠPOD 
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Přojekt „Ví ta me jařo obřa zkem“, de ti z Mateř ske  s koly Č tyř lí stek.



ŠKOLA V PROJEKTECH  

26 

VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 BYLA MATEŘSKÁ ŠKOLA HARMONIE ZAPOJENA DO 

TĚCHTO PROJEKTŮ. 

Přojekt 

ŠABLONY II PRO MŠ HARMONIE 

SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ. 

Přojekt je zame ř en na peřsona lní  podpořú, spolec ne  zde la va ní  de tí  a podpořú řozvojovy ch 

aktivit. 

Reg. c . přojektú: ČZ. 02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013900 

Výše vyčerpané dotace: 1 502 450 Kč 

Tento přojekt přobí hal od 1.9.2019 do 31.8.2021. V přvní m řoce byly c eřpa ny poúze peřsona lní  

s ablony – tř i s kolní  asistenti. Ve s kolní m řoce 2020/2021 jsme pokřac ovali v c eřpa ní  

peřsona lní ch s ablon a řealizovali jsme 70 přojektovy ch dnú  ve vy úce. V dobe  pandemie se to 

zpoc a tkú jevilo jako nadlidsky  ú kol, ale v za ve řú se na m podař ilo vs echny napla novane  

přojektove  dny řealizovat. Vy znamny m zpú sobem jsme takto obohatili vzde la vací  nabí dkú nas í  

s koly. Nejc aste js í m te matem byla oblast enviřomenta lní  a polytechnicka . Přojekt byl úkonc en 

k 31.8.2021.Př ehled přojektovy ch dnú  na jednotlivy ch přacovis tí ch s koly: 

 

Odloučené pracoviště školy 
 

Počet projektových dnů  
   

 

MŠ  Šlúní c ko 
 

15  

MŠ  Pí snic ka 
 

14  

MŠ  Ú Rybic ek 
 

14  

MŠ  Č tyř lí stek 
 

12  

MŠ  Kas ta nek 
 

9  

MŠ  Beřús ky 
 

3  

MŠ  Zahřa dka 
 

3  

CELKEM 
 

70  
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Přojektovy  den „Štavitele  mostú “ v mateř ske  s kola Šlúní c ko. 

                         

Přojektovy  den „Dř eví c kova ní “ v mateř ske  s kole Č tyř lí stek. 
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Přojektovy  den „Za chřana ř i“, Mateř ska  s kola Kas ta nek.
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Přojekt 

„OBĚDY DO ŠKOL VE STŘEDOČESKÉM KRAJI III  

Podpořa je řealizova na v řa mci Opeřac ní ho přogřamú potřavinove  a mateřia lní  pomoci 

financovane ho z Fondú evřopske  pomoci nejchúds í m osoba m. 

Reg. c : ČZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000054                                                                                              

Č eřpa na dotace ve vy s i: 18 729,90 Kč 
Do přojektú byly ve školním řoce 2020/2021 zapojeny 4 děti. 

  

 

Přojekt 

Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se 

zvířátky. 
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Projekt 

HRAJEME SI S AUTÍČKY    

Odloúčené přacoviště Mateřská škola Šlúní c ko ve spolúpřa ci s ŠOŠ  a ŠOÚ Neřatovice se 

zapojila do přojektú Vzdělávání pro trh práce s křoúz kem.                                            vrátky 
cvičíme se
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KONTROLA Z OKRESNÍ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MĚLNÍK 

Ve dnech 5.11., 6.11. a 9.11. byla přovedena pla novana  kontřola plne ní  povinnosti 

v nemocenske m pojis te ní , v dú chodove m pojis te ní  a př i odvodú pojistne ho na socia lní  

zabezpec ení  a př í spe vkú na sta tní  politikú zame stnanosti. 

Kontřolovane  období  1.5.2017 – 30.9.2020. 

Dle přotokolú o kontřole ze dne 13.11.2021 nebyly v plne ní  povinností  v nemocenske m 

pojis te ní , v dú chodove m pojis te ní  a v oblasti pojistne ho zjis te ny nedostatky. 

 

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA NAŠÍ ORGANIZACE ZA ROK 2020 

Ve dnech 19.4.2021 – 5.5.2021 přobe hla kontřola hospodař ení  s veř ejny mi přostř edky ve 

smyslú §11 odst.4 za kona c . 320/2001 Šb., o financ ní  kontřola a § 28 odst. 2 za kona c . 250/2000 

Šb., o řozpoc tovy ch přavidlech ú zemní ch řozpoc tú . 

Veř ejnospřa vní  kontřoloú nebyly zjis te ny z a dne  nedostatky, kteře  by ovlivn ovaly stav majetkú 

nebo vy s i vy sledkú hospodař ení  ú c etní  jednotky. 
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VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 BYLY Z PROVOZNÍ DOTACE MĚSTA USKUTEČNĚNY TYTO 

INVESTICE: 

 

MATER ŠKA  Š KOLA PI ŠNIČ KA – vy me na vy tahú 

MATER ŠKA  Š KOLA ŠLÚNI Č KO – řekonstřúkce chodní kú kolem pí skovis te  ú vily  

MATER ŠKA  Š KOLA Č TÝR LI ŠTEK – přoř eza ní  topolú  

 

 

 

Rekonstřúkce chodní kú  kolem pí skovis ť – Mateř ska  s kola Šlúní c ko. 
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VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 BYLY Z ROZPOČTU MATEŘSKÉ ŠKOLY HARMONIE 

USKUTEČNĚNY TYTO INVESTICE: 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO 

INTERIÉR ŠKOLY: 

• nove  dř eve ne  dekořace 

• nova  tiska řna do z lúte  tř í dy  

• opřava z alúzií  

• instalace sí tí  do oken 

• didakticke  pomú cky a hřac ky  

• nova  sús ic ka na přa dlo 

• novy  na bytek do s atny, skř í n  na pomú cky – Dúhova  tř í da 

• instalace peřla tořú  na vodovodní  bateřie – ú spořa vody 

VILA: 

• řekonstřúkce vstúpní  veřandy, vy me na dlaz by 

• vy me na dlaz by v úmy va řne   

• instalace peřla tořú  na vodovodní  bateřie – ú spořa vody 

 

EXTERIÉR ŠKOLY: 

• vy me na pí skú v pí skovis tí ch 

• opřava dř eve ny ch domec kú  

• nova  dlaz ba a obloz ení  ú vstúpú do Dúhove  tř í dy 

• novy  zametac  listí   

• vy me na pí skú v pí skovis tí ch 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSNIČKA 

INTERIÉR ŠKOLY: 

• nove  kobeřce ve dvoú tř í da ch 

• nove  de tske  z idle ve dvoú tř í da ch 

• skř í ne  na plastove  boxy I 

• instalace peřla tořú  na vodovodní  bateřie – ú spořa vody 

• didakticke  pomú cky 

• inteřaktivní  tabúle/ financova no z přojektú Š ablony II přo MŠ  Hařmonie/ 
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EXTERIÉR ŠKOLY: 

• obřazova  vitří na „Štřom“ 

• venkovní  pexeso – 5 ks 

• Monkeys – heřní  sestava se sklúzavkoú 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA U RYBIČEK 

INTERIÉR ŠKOLY: 

• opřava vodovodní ch bateřií , splachovadel WČ 

• vy me na vypí nac ú , za súvek 

• seřvis vstúpní ch dveř í , vy me na hlavní ho za mkú 

• instalace z alúzií  ve tř í de  Pastelka 

• didakticke  pomú cky 

• hřac ky, stavebnice 
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• elektřicke  kla vesy 

• úc itelske  stoly 

• instalace peřla tořú  na vodovodní  bateřie – ú spořa vody 

• inteřaktivní  tabúle/ financova no z přojektú Š ablony II přo MŠ  Hařmonie/ 

 

EXTERIÉR ŠKOLY: 

• venkovní  vitří na „Štřom“ 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČTYŘLÍSTEK 

INTERIÉR ŠKOLY: 

• opřava vodoinstalace ve tř í de  Mřavenci 

• vy me na video zvonkú  ú vstúpní ch dveř í  

• vy me na lina v kancela ř i vedoúcí  přacovis te  

• instalace z alúzií  na toaleta ch přo de ti i zame stnance 

• instalace peřla tořú  na vodovodní  bateřie – ú spořa vody 

• nove  posúvne  dveř e, novy  na bytek, televize – tř í da Mřavenci 

• dř eve ne  dekořace 

• didakticky  mateřia l 

• inteřaktivní  tabúle, 10 tabletú , notebook, tiska řna 

 

EXTERIÉR ŠKOLY: 

• řevitalizace svahú ú tř í dy Mřavencú  – sklúzavka, schody, třa my – za hony ve svahú 

• ú přava plochy ú lanove ho centřa – za mkova  dlaz ba 

• vy stavba nove ho přacovis te  

• venkovní  vitří na „Štřom“ 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BERUŠKY 

INTERIÉR ŠKOLY: 

• didakticky  mateřia l, knihy 

• opřava vodoinstalace 

• instalace peřla tořú  na vodovodní  bateřie – ú spořa vody 

• opřava elektřoinstalace ve sklepe  

• opřava WČ 

 

EXTERIÉR ŠKOLY: 

• opřava územne ní  hřomosvodú  

• opřava venkovní ch soklú  

• řevitalizace zahřady – nove  pí skovis te  a hmatovy  chodní k 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠTÁNEK 

INTERIÉR ŠKOLY: 

• instalace peřla tořú  na vodovodní  bateřie – ú spořa vody 

• nove  police ve skladú pomú cek 

• didakticke  pomú cky a hřac ky, knihy 

• vy me na osve tlení  v jí delne  s koly a ve sbořovne  

EXTERIÉR ŠKOLY: 

• geneřa lní  opřava vs ech pí skovis ť 

• doplne ní  a řozs í ř ení  kamí nkovy ch ploch. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAHRÁDKA 

INTERIÉR ŠKOLY: 

• instalace peřla tořú  na vodovodní  bateřie – ú spořa vody 

• bezdotykove  da vkovac e na my dlo 

• opřava vnitř ní ch ste n – sa dřokařtonovy  obklad 

• dekořace od fiřmy LOKKI 

 

 
 

EXTERIÉR ŠKOLY: 

• novy  heřní  přvek – hoúpac ka „Hní zdo“ 

• novy  heřní  přvek „Lanovy  pařkúř“ 

• venkovní  vitří na „Štřom“ 
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Vy řoc ní  zpřa va c .j.167/2021, o c innosti Mateř ske  s koly Hařmonie Neřatovice, V Ols inka ch 700, 

okřes Me lní k, byla přojedna na a schva lena na pedagogicke  řade  s koly dne 12.10.2021. 

 

 

 

 

 V Neřatovicí ch dne 12.10.2021                                                           Zpřacovala: Mgř. Š a řka Polí vkova                                                                            

                                                                                                                                       ř editelka s koly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infořmace o ořganizaci 

 

Mateřská škola Harmonie Neratovice, V Olšinkách 700, okres Mělník                                                                      
V Olšinkách 700, Neratovice 27711                                                                                                                                                              
IČO: 750 01 497                                                                                                                                                                                        
tel.: 315 688 673-5, mobil: 602 218 831                                                                                                                                           
e-mail: harmonie@ms-neratovice.cz                                                                                                                                                        
www. ms-neratovice.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
datová schránka: 83pkq8d 


