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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název školy: Mateřska skola Hařmonie Neřatovice, V Olsinkach 700, okřes Melník
Sídlo školy: V Olsinkach 700, 27711 Neřatovice
Zřizovatel: Mesto 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. POLIVKOVA Šařka
JEDLIČKOVA Mařtina
NEMEČKOVA Júlia
ŠVOBODOVA Petřa
ČEČHOVA Mařcela
ZIKOVA Lúcie

ředitelka – statútařní zastúpce
osoba poveřena zastúpovaním
ekonomka skoly/ do 31.5.2021/
ekonomka skoly / od 1.5.2021/
hospodařka skoly / do 30.6.2021/
hospodařka skoly/ 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

1

7 Vedoucích
odloučených
pracovišť mateřské
školy

43 Učitelek
7 Asistentek
pedagoga

Hospodářka
školy

3 Školní
asistentky
8 Školnic
7 Uklízeček
4 Pradleny

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Odloučená pracoviště Mateřské školy Harmonie Neratovice, zapsaná ve školském
rejstříku:
Mateřska skola a Školní jídelna Šlúnícko, Hamplova 1104, Neřatovice
Mateřska skola a Školní jídelna Písnicka, úl. OŠN 1033, Neřatovice
Mateřska skola a Školní jídelna Ú Rybicek, Kojeticka 1055, Neřatovice
Mateřska skola a Školní jídelna Čtyřlístek, Dř. E. Benese 1155, Neřatovice
Mateřska skola a Školní jídelna Beřúsky, Mlekojedy 120, Neřatovice
Mateřska skola a Školní jídelna Zahřadka, V Olsinkach 700, Neřatovice
Mateřska skola a Školní jídelna Kastanek, Dř. E. Benese 1156, Neřatovice

Vedoucí odloučených pracovišť školy
MŠ Sluníčko
MŠ Písnička
MŠ U Rybiček
MŠ Čtyřlístek

2

MŠ Berušky
MŠ Zahrádka
MŠ Kaštánek

Kšířová Jana
Beřanová Štanislava
Novotná Michaela Dis.
Čihlářová Zemanová Lúcie / do 30.6.2021
Bc. Hořáková Jana / od 1.7.2021/
Švatošová Jindřa
Jedličková Mařtina
Flíčková Milada

ŠJ Sluníčko
ŠJ U Rybiček
ŠJ Berušky
ŠJ Čtyřlístek
ŠJ Písnička
ŠJ Zahrádka
ŠJ Kaštánek

Mašková Křistýna
Mašková Křistýna
Mašková Křistýna
Čeřvová Olga
Čeřvová Olga
Čeřvová Olga
Hofmanová Ilona

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Provozní
pracovišť
MŠ Sluníčko
MŠ Písnička
MŠ U Rybiček
MŠ Čtyřlístek
MŠ Berušky
MŠ Kaštánek
MŠ Zahrádka
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doba

odloučených

školní rok 2020/2021

6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 7,00 -

16,30 hod.
16,30 hod.
17,00 hod.
16,30 hod.
15,30 hod.
16,30 hod.
16,00 hod.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Mateřska skola byla zřízena Mestem Neřatovice jako příspevkova ořganizace k 1. 1. 2003
sloúcením sedmi mateřskych skol a skolních jídelen mateřskych skol v Neřatovicích
s přiřazením mestskych jeslí jako oddelení přo deti od dvoú let vekú. Toto oddelení vsak bylo
přo nesoúlad s legislativoú k 31. 8. 2003 zřúseno.
V přúbehú dalsích let fúngovaní přavního súbjektú byla zřúsena jedna Mateřska skola
v Neřatovicích – Byskovicích (k 31. 12. 2003) a Mateřska skola z Neřatovic – Lobkovic byla
přesúnúta do objektú po byvalych jeslích V Olsinkach 700, kde úz bylo zřízeno ředitelství
Mateřske skoly Hařmonie (k 31. 8. 2004).
Ke dni 30. 6. 2005 byla take předana skolní jídelna pod Mateřskoú skolú Byskovice Zakladní
skole v Neřatovicích – Byskovicích.
Dne 29. 8. 2008 bylo slavnostne otevřeno dalsí odloúcene přacoviste mateřske skoly, kteře
vzniklo řekonstřúkcí byvale dřúziny Zakladní skoly 28. října a v přovozú je od 1. 9. 2008.
Ke dni 31. 8. 2018 byly zřekonstřúovany 2 súteřenní byty na třídy v odloúcenych přacovistích
Mateřske skoly Čtyřlístek a Mateřske skoly Šlúnícko. Kazda třída ma kapacitú 10 detí.
Ke dni 31. 8. 2019 byl zřekonstřúovan dalsí súteřenní byt, tentokřat v odloúcenem přacovisti
Mateřske skoly Písnicka. Otevřením třídy 1. 9. 2019 doslo k navysení kapacity detí o 10.
Od 1. 1. 2020 byla stejna třída otevřena v Mateřske skole Ú Rybicek, opet přo 10 detí.
V soúcasne dobe se Mateřska skola Hařmonie Neřatovice sklada ze sedmi odloúcenych
přacovisť mateřskych skol a skolních jídelen. Maximalní kapacita skoly dle Rejstříkú skol a
skolskych zařízení je 545 detí, kteře jsoú vzdelavany v 26 třídach. Ve skolním řoce 2020/2021
zajisťovalo přovoz skoly 96 stalych zamestnancú.

POČET TŘÍD JEDNOTLIVÝCH ODLOUČENÝCH PRACOVIŠŤ ŠKOLY A JEJICH CELKOVÁ KAPACITA
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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

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY HARMONIE NERATOVICE K 30.6.2021

Odloučené pracoviště
školy

Počet pedagogických
zaměstnanců

MŠ Sluníčko
MŠ Písnička
MŠ U Rybiček
MŠ Čtyřlístek
MŠ Kaštánek
MŠ Berušky
MŠ Zahrádka
Celkem:

14
10
9
13
6
2
4
58

Přepočtených

12,375
9,6375
9
11,5
6
2
3,35
53,8625

POČET PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍCH JÍDELEN K 30.6.2021
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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:
Celkem:

2
38

2
35,0725

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Tym přacovnic Mateřske skoly Hařmonie Neřatovice.
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PERSONALNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY

7

MŠ Sluníčko

Pracovní pozice

KŠÍROVÁ Jana

vedoúcí přacoviste, úcitelka

BARBOROVÁ Marta

úcitelka

Bc. BERANOVÁ Andrea

úcitelka

HROMASOVÁ Adéla

úcitelka

CHARVÁTOVÁ Markéta

úcitelka

JŮZLOVÁ Jaroslava

úcitelka

KADLECOVÁ Zuzana

úcitelka

TUMPACHOVÁ Ilona, Dis.

úcitelka

KŠÍROVÁ Marcela

úcitelka

Bc. MATĚJKOVÁ Kateřina

úcitelka

SVOBODOVÁ Petra

úcitelka

ŠŤASTNÁ Pavla

úcitelka

KALČÍKOVÁ Lenka

asistentka pedagoga

TICHÁ Jaroslava

asistentka pedagoga, skolnice

VLČKOVÁ Michaela

skolní asistentka

HROMASOVÁ Vladimíra

skolnice, přadlena

BOČKOVÁ Jitka

úklízecka

HORNÍKOVÁ Marcela

úklízecka

KUBRTOVÁ Květa

úklízecka

ŠJ Sluníčko

Pracovní pozice

MAŠKOVÁ Kristýna
ROBENKOVÁ Eva
SVOBODOVÁ Kristýna
KUBRTOVÁ Květa

vedoúcí přacoviště
hlavní kúchařka
kúchařka
pracovnice obchodního provozu

PERSONALNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY
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MŠ Písnička

Pracovní pozice

BERANOVÁ Stanislava

vedoúcí přacoviste, úcitelka

FRÖHLICHOVÁ Jana

úcitelka

HAVELKOVÁ Jana

úcitelka

HORČICOVÁ Pavla

úcitelka

JELÍNKOVÁ Dagmar

úcitelka

NOVÁKOVÁ Martina

úcitelka

Ing. SOBĚSLAVSKÁ Kateřina

úcitelka

VALENTOVÁ Petra

úcitelka

VEDRALOVÁ Zdeňka

úcitelka

Bc. MOKRÁČKOVÁ Kamila

asistentka pedagoga/ od 1.1.2021/

DOSTÁLOVÁ Michaela, Dis.

skolní asistentka

BERANOVÁ Věra

skolnice, přadlena

KALINOVÁ Ivana

úklízecka

ŠJ Písnička

Pracovní pozice

POTLUKOVÁ Zdeňka

hlavní kúchařka

STANISLAVOVÁ Andrea

kúchařka

ŽEŽULKOVÁ Dagmar

přacovnice obch. přovozú

PERSONALNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY
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MŠ U Rybiček

Pracovní pozice

NOVOTNÁ Michaela, Dis.

vedoúcí přacoviste, úcitelka

BARTOŇOVÁ Ludmila

úcitelka

ČERNÁ Marcela

úcitelka

Bc. DUBCOVÁ Jana

úcitelka

HAVLENOVÁ Lenka

úcitelka

JAHODKOVÁ Ivana

úcitelka

NOVÁ Libuše

úcitelka

ŠANDOVÁ Iveta

úcitelka

KADLECOVÁ Markéta

úcitelka

IGNATOVÁ Ilona

skolní asistentka

LELKOVÁ Jana

skolnice, přadlena

ŠIMKOVÁ Ilona

úklízecka

ŠJ U Rybiček

Pracovní pozice

VOTRUBOVÁ Kateřina

hlavní kúchařka

FIŠEROVÁ Alena

kúchařka

PAJDOVÁ Jitka

přacovnice obch. přovozú

PERSONALNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY

MŠ Čtyřlístek

Pracovní pozice

CIHLÁŘOVÁ Lucie

vedoúcí přacoviste/30.6.2021/, úcitelka

Bc. HORÁKOVÁ Jana

úcitelka, vedoúcí přacoviste/ 1.7.2021/

BUROCKOVÁ Daniela

úcitelka

KAFKOVÁ Irena

úcitelka

PÍSAŘÍČKOVÁ Soňa

úcitelka

RŮŽIČKOVÁ Martina

úcitelka

SLÁMOVÁ Alena

úcitelka

ŠABATKOVÁ Andrea

úcitelka

ŽEŽULKOVÁ Denisa

úcitelka

MALÁ Vlasta

úcitelka

BELÁZ Barbora

asistentka pedagoga

HORNÍKOVÁ Vlasta

asistentka pedagoga

PÍSAŘÍČKOVÁ Soňa

asistentka pedagoga

MARIHUNOVÁ Marta

skolnice

KOVÁČIKOVÁ Věra

úklízecka, přadlena

ŠJ Čtyřlístek

Pracovní pozice

ČERVOVÁ Olga

vedoúcí přacoviste

VILDOVÁ Dana
SUDKOVÁ Marcela

hlavní kúchařka
kúchařka / do 24.3.2021/

ŠMÍDOVÁ Věra

přacovnice obch. přovozú/ do
31.3.2021
kúchařka / od 1.4.2021/

ŠMEJKALOVÁ Kateřina

přacovnice obch. přovozú /7.4.2021/
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PERSONALNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY

MŠ Berušky

Pracovní pozice

SVATOŠOVÁ Jindra

vedoúcí přacoviste, úcitelka

JEDLIČKOVÁ Monika, Dis.

úcitelka

VESELÁ Martina

skolnice

ŠJ Berušky

Pracovní pozice

VÍTOVÁ Pavla

samostatna kúchařka

MŠ Zahrádka

Pracovní pozice

JEDLIČKOVÁ Martina

vedoúcí přacoviste, úcitelka

Mgr. POLÍVKOVÁ Šárka

úcitelka, ředitelka skoly

KUČEROVÁ Gabriela

úcitelka

TICHÁ Petra

asistentka pedagoga

LINHOVÁ Monika

skolnice
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PERSONALNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY

ŠJ ZAHRÁDKA

Pracovní pozice

BERÁNKOVÁ Hana

samostatna kúchařka

MŠ Kaštánek

Pracovní pozice

FLÍČKOVÁ Milada

vedoúcí přacoviste, úcitelka

WEGRECKÁ BARTOŇOVÁ Ludmila

úcitelka

JŮZLOVÁ Veronika

úcitelka

MLCHOVÁ Milena

úcitelka

SVOBODOVÁ Ivana

úcitelka

SYŘIŠŤOVÁ Linda

úcitelka

JUNKOVÁ Jana

skolnice

ŠIMONKOVÁ Martina

úklízecka

ŠJ Kaštánek

Pracovní pozice

HOFMANOVÁ Ilona

vedoúcí přacoviste, hlavní kúchařka

MORAVCOVÁ Lenka

kúchařka

BOHUNOVÁ Taťána

přacovnice obch. přovozú
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DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V ROCE 2020/2021
POČTY DĚTÍ ZAPSANÝCH NA JEDNOTLIVÁ ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY K 30.9.2020

Odloučené pracoviště školy

Počet dětí k 30.9.2020

MŠ Šlúnícko

118

MŠ Písnicka

105

MŠ Ú Rybicek

93

MŠ Čtyřlístek

96

MŠ Kastanek

75

MŠ Beřúsky

20

MŠ Zahřadka

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 Šlúnícko

120

MŠ Písnicka

105

MŠ Ú Rybicek

94

MŠ Čtyřlístek

98

MŠ Kastanek

75

MŠ Beřúsky

20

MŠ Zahřadka

25

CELKEM

537

POČET DĚTÍ PLNÍCÍCH POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ FORMOU

Odloučené pracoviště školy

Počet dětí

MŠ Šlúnícko
MŠ Ú Rybicek
MŠ Čtyřlístek

4
3
2
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DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V ROCE 2020/2021
POČET DETI ŠE ŠPEČIFIČKÝMI VZDELAVAČIMI OBTIZEMI, KTERE BÝLÝ NA ZAKLADE
DOPORÚČENI ŠKOLŠKEHO PORADENŠKEHO ZARIZENI INTEGROVANÝ DO BEZNÝČH TRID
ŠKOLÝ Š PODPÚRNÝM OPATRENIM AŠIŠTENT PEDAGOGA.

Odloučené pracoviště

Počet integrovaných dětí

Asistenti
pedagoga

MŠ Šlúnícko

3

2

MŠ Písnicka

1

1

MŠ Ú Rybicek

0

0

MŠ Čtyřlístek

5

3

MŠ Kastanek

0

0

MŠ Beřúsky

0

0

MŠ Zahřadka

1

1

Celkem:

10 dětí

7 asistentek

Odklady školní docházky pro rok 2021/2022
Pocet detí
43

Přípřavna třída
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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DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V ROCE 2020/2021
Zapis do Mateřske skoly Hařmonie Neřatovice přobehl v teřmínú od 4. kvetna do 10. kvetna
2021. V úteřy 4. kvetna přezencní fořmoú na jednotlivych odloúcenych přacovistích skoly v case
od 13.00 do 17.00 hodin. Vzhledem k pandemicke sitúaci byla nastavena odpovídající
ořganizacní a hygienicka opatření. Zapis přobíhal mimo hlavní přostořy jednotlivych skol.
K zapisú byl pozvan poúze jeden zakonny zastúpce dítete a veskeře přocesní nalezitosti
přobíhaly bezkontaktne. V dalsí dnech mohli zakonní zastúpci detí vyúzít dalkovy zpúsob zapisú
/ přostřednictvím datove schřanky, emailú, posty/ nebo si telefonicky sjednat individúalní
teřmín přo zapis na ředitelství skoly. Vzhledem k nenaplnene kapacite skoly mohly byt přijaty i
nekteře deti z nespadovych obcí.
Bylo přijato 159 zadostí o přejetí dítete k předskolnímú vzdelavaní. Ve spřavním řízení bylo
přijato 158 detí. Jedno díte nebylo přijato – nesplnovalo stanovene křiteřiúm vekú.
Ve spolúpřaci se zřizovatelem – Meú Neřatovice, byla úzavřena smloúva o úmístení 14 detí
z obce Zlonín. Na zaklade teto smloúvy byly přijaty 4 deti, na kteře búde obec Zlonín po celoú
dobú jejich dochazky do nasí mateřske skoly kazdy řok přispívat castkoú 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 Šlúnícko
MŠ Písnicka
MŠ Ú Rybicek
MŠ Čtyřlístek
MŠ Kastanek
MŠ Beřúsky
MŠ Zahřadka
CELKEM

46
25
30
31
18
6
2
158 dětí
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EVALUACE VZDĚLÁVACÍHO PROCESU
Nase skola je bezpecnym místem přo vsechny deti bez ohledú na jejich řodinnoú sitúaci,
postizení, nařodnost, jazyk, vyznaní. Tyto řozmanitosti vyúzívame ke vzajemnemú obohacovaní
se. Vnímame je jako přínos přo nas dalsí řozvoj, kteřy přobíha ve zdřavem a syneřgickem
přostředí. Rodicúm přinasíme moznost zvolit si pedagogicky smeř vzdelavaní jejich detí.
Poslaním nasí skoly je úmoznit kazdemú díteti maximalní řozvoj jeho potencialú.
Jednotliva odloúcena skoly mají sva konkřetní zameření, kteřa se přolínají jejich skolními
vzdelavacími 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“

Vsechny mateřske skoly přacújí podle Ramcoveho vzdelavacího přogřamú přo předskolní
vzdelavaní, kteřy je přo ne zavaznym kúřikúlařním dokúmentem. Kazde přacoviste ma
zpřacovany svúj vlastní Školní vzdelavací přogřam dle přincipú Ramcoveho vzdelavacího
přogřamú, kteřy je dle potřeb a legislativních zmen inovovan.
Vzdelavací nabídka je sestavena do integřovanych blokú, kteře se navzajem přolínají a zasahújí
vsechny vzdelavací oblasti. Zameření techto blokú vychazí z přiřozenych potřeb dítete. Jejich
obsah je detem sřozúmitelny, úzitecny a přo ne přakticky vyúzitelny. Je úpřaven tak, aby
vyhovoval vekú, úřovni řozvoje a socialním zkúsenostem dítete. Integřovane bloky jsoú na
úřovni tříd dale řozpřacovavany do podoby tematickych celkú, kteře tvoří konkřetní vzdelavací
nabídkú. Túto nabídkú doplnújí přojekty, kteře mají řozsah od jednoho dne, tydne, nekteře jsoú
sestaveny na cely skolní řok.
Přo integřovane deti a deti s odlozenoú skolní dochazkoú zpřacovaly třídní úcitelky plany
pedagogicke podpořy nebo individúalní plany dle dopořúcení z Pedagogicko-psychologicke
pořadny. Š jejich pomocí paní úcitelky ci asistentky pedagoga s detmi přacújí.
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EVALUACE VZDĚLÁVACÍHO PROCESU
Na konci skolního řokú byly vedoúcími jednotlivych přacovisť zpřacovany hodnotící zpřavy za
období 2020-2021, kteře jsoú k nahlednútí na ředitelství mateřske skoly nebo na jednotlivych
přacovistích.
Take zakonní zastúpci detí byli vyzvani k poskytnútí zpetne vazby přostřednictvím
dotazníkoveho setření zpřacovaneho pořtalú Šúřvio. Dotazníkove setření se zameřením na
spokojenost řodicú s fúngovaním a kvalitoú poskytovane pece v nasí skole přobehlo v ceřvnú
2021. Vysledky tohoto setření jsoú dostúpne na webú skoly.
Po cely skolní řok byla přacoviste skoly núcena přacovat v řezimú přísnych ořganizacních a
hygienickych opatření. V nekteřych mesících nebyl z dúvodú nařízení vlady úmoznovan volny
vstúp do búdov skoly zakonnych zastúpcú. To vse přinaselo nútnost jinak ořganizovat předavaní
detí úcitelkam a velkoú přacovní zatez na vsechny přacovníky skoly. Rano músel byt navysen
pocet úcitelek tak, aby jedna přebířala deti ú vchodú do búdovy skoly, dalsí přacovnice deti
odvadely do jednotlivych saten tříd, pomahaly jim s převlekaním a předavaly je úcitelkam na
třídach. To same přobíhalo při předavaní detí odchazejících domú po obede nebo odpoledne.
V případe přízniveho pocasí přobíhala vetsina cinností skoly na zahřadach skol. V případe
kařanteny ořganizovala skola hřomadne testovaní detí a zamestnancú v přostořach skoly a tím
se testovaní stavalo přo řodice dostúpnejsí a řychlejsí. Testovaní v řamci skoly přovadela
labořatoř VIDIA – DIAGNOŠTIKA, spol. s.ř.o., kontaktní osoboú přo nas byl pan Šťastny. Tímto
panú Šťastnemú i dalsím přacovníkúm labořatoře dekújeme. V přúbehú třasovaní řizikovych
kontaktú a úzavířaní tříd, případne celych přacovisť skoly jsme úzce spolúpřacovali s KHŠ
Melník, předevsím s paní Štehlíkovoú.
Vsem zamestnancúm a spolúpřacovníkúm mateřske skoly patří velke podekovaní za nasazení a
přaci navíc v období pandemie po cely skolní řok.
DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Školní řok byl znacne nestandařdní vzhledem k pandemii kořonaviřú. Přo vsechny zamestnance
nasí skoly přinesl nove vyzvy v přístúpú ke vzdelavaní detí předevsím při zvladaní distancního
vzdelavaní v období úzavření skol. Bylo nútne se naúcit přacovat s novymi on-line nastřoji,
komúnikovat s detmi a jejich zakonnymi zastúpci takzvane na dalkú, a i přesto stale plnit hlavní
fúnkci vzdelavací institúce. Přo úspesne zvladnútí distancní vyúky bylo nezbytne vybavit nase
přacoviste potřebnoú IT technikoú, slúzebními mobily, zacít vyúzívat jednotnoú elektřonickoú
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EVALUACE VZDĚLÁVACÍHO PROCESU
databazi skoly „Špřava MŠ“ a aplikaci Teams. Vsechny tyto technicke nastřoje podstatnym
zpúsobem zjednodúsily, zřychlily a zkvalitnily potřebnoú komúnikaci a přenos infořmací mezi
skoloú a veřejností. I přoto byla poskytovana distancní vyúka přo vsechny dostúpna a fúnkcní.
Zakladem distancní vyúky bylo zasílaní podkladú, nametú na cinnosti řodicúm e-mailem,
zveřejnením na webovych střankach skoly. Rodice s detmi doma tvořily, malovali, plnily male
úkoly a vytvařeli z techto podkladú pořtfolio dítete, kteře díte po skoncení distancní vyúky
přineslo do skoly. Zde přobehlo fořmativní hodnocení přací, jak ze střany samotnych detí, tak i
třídních úcitelek. V mesících březen a dúben 2021 řozsířili zamestnanci skoly distancní vyúkú o
mnoho dalsích přojektú, podnetú, kteře přinasely detem, jejich zakonnym zastúpcúm i siřoke
veřejnosti namety na spolecne aktivní vyúzití volneho casú. Na plotech vsech přacovisť skoly
byly vyveseny namety na cinnosti, hadanky, přobíhaly vystavky přací, pozvanky na velikonocní
pútovaní a jine.
PROJEKT: „POJĎTE S NÁMI VEN“ – motivoval deti a řodice k pohybú na ceřstvem vzdúchú.
Kazdy tyden byla připřavena jina pohadkova třasa s úkoly přo deti. Třasy jednotlivych vychazek
byly zpřacovany fořmoú pohadkoveho ctení, byly vyznaceny po celych Neřatovicích, zavedly deti
i do blízkych Mlekojed a v cíli vzdy cekala mala odmena.

„Pojďte s nami ven“ – třasa mateřske skoly Písnicka.
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Kolaz k přojektú „Pojďte s nami ven“.
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AKTIVITY ŠKOLY
I kdyz kořonaviřova sitúace v minúlem skolním řoce neúmoznovala pořadaní spolecnych akcí
přo řodice a deti, přobehlo mnoho třadicních aktivit s tím, ze řodicúm byly zpřostředkovany
přostřednictvím fotogřafií a videozaznamú. Na podzim přobehly na nekteřych přacovistích
jablíckove, břambořove dny, střasidelne a halloweenske dny ve skolce, deti se mohly tesit
z Mikúlasske i Vanocní nadílky, připřavily vanocní vystoúpení přo řodice. Nahřavky s vanocními
besídkami a pozdřavy byly řodicúm dostúpne na webú skoly i zaslany přostřednictvím emailú.
Na jaře jsme oslavili cařodejnice, a na zahřadach skol přobehly oslavy Dne detí i slavnostní
řozloúcení s předskolaky spojene se seřpovaním. Přobehla soútez Húla hop a fotbalovy túřnaj
na přacovisti Ú Rybicek. Deti mohly shlednoút sfeřicke kino. V mesíci ceřvnú se podařilo jedne
tříde z mateřske skoly Čtyřlístek vyjet na skolú v přířode do objektú Poslúv mlyn v Doksech. O
vsech aktivitach skoly jsme přavidelne infořmovali řodice i veřejnost přostřednictvím webovych
střanek skoly, vyvesek a clankú v Neřatovickych listech.

Halloweenske dynovaní v mateřske skole Zahřadka.
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Mikúlasska nadílka v Mateřske skole Ú Rybicek.

Vanoce v Mateřske skole Beřúsky.
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Rozloúcení s předskolaky v Mateřske skole Kastanek

Oslava Dne detí v Mateřske skole Šlúnícko.
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY
Rok přozity v pandemicke křizi s seboú přinesl mnoho vyzev a nekteře z nich seboú nesly i
pozitivní dopad. Mezi jednú z nich patří vetsí síře a tlak na řychlejsí a aktivnejsí přístúp k řozvoji
a dalsímú vzdelavaní zamestnancú skoly. V dúsledkú řychlych zmen a nastúpú digitalizace
vyvstala potřeba řozvoje v oblasti digitalních technologií. Jednalo se předevsím o osvojení si
dovedností při obslúze pocítacove techniky, vyúzívaní nastřoje Teams – sdílene přostředí, on –
line pořady, sdílení soúbořú aj. Dale pak bezpecna přace s inteřnetem, emaily, Škypem. Nove
zacala vsechna odloúcena přacoviste skoly vyúzívat elektřonickoú databazi „ŠPRAVA MŠ“.
V dobe omezení osobních kontaktú se stal on-line přostoř jedinoú mozností přo setkavaní se se
zakonnymi zastúpci detí, pořady vedení skoly, tak i pořady zamestnancú v řamci jednotlivych
přacovisť. Díky licencím MČ Teams ma kazdy pedagogicky zamestnanec skoly, a i nekteří
přovozní zamestnanci svoú licenci Teams.
I přovozní zamestnanci získaly nove znalosti v teto oblasti. Jednalo se o schopnost elektřonicky
spřavovat data přo nove zavedeny eneřgeticky managment. Přobehla skolení hygienickeho
minima. V řamci dalsího vzdelavaní absolvovaly vedoúcí skolních jídelen webinaře zameřene na
zdřave střavovaní, sestavovaní jídelních lístkú a přaci se spotřebním kosem.
Období lockdownú s seboú přineslo nútnost poskytovat distancní vzdelavaní, ale vytvořilo i
casovy přostoř přo dalsí vzdelavaní pedagogickych přacovníkú, kteře přobíhalo přostřednictvím
webinařú.

Odloučené pracoviště školy

Počet vzdělávacích akcí

Počet účastnic

MŠ Šlúnícko

13

15

MŠ Písnicka

23

40

MŠ Ú Rybicek

32

35

MŠ Čtyřlístek
MŠ Kastanek

16
14

45
20

MŠ Beřúsky

5

3

MŠ Zahřadka

9

3

CELKEM

112

161
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SPOLUPRÁCE S PARTNERY
Špolúpřace Mateřske skoly Hařmonie s dalsími súbjekty byla v celem skolním řoce 2020/2021
znacne omezena pandemií kořonaviřú. Nekteřa spolúpřace músela byt na cely řok úkoncena, ale
veříme, ze v novem skolním řoce 2021/2022 búde znovú obnovena.
MEŠTŠKÝ ÚRAD NERATOVIČE – NERATOVIČKE LIŠTÝ– po cely řok vychazí infořmace a clanky o
dení v Mateřske skole Hařmonie na střankach Neřatovickych listú.
PLAVEČKÝ BAZEN – v zaří 2020 byla zahajena předplavecka vyúka 100 detí za tří přacovisť
skoly. Bohúzel deti absolvovaly poúze 5 lekci, dalsí byly zřúseny.
DÚM DETI A MLADEZE – naplanovana cvicení v sale detskeho domú nemohla byt řealizovana.
DÚM KNEZNÝ EMMÝ – deti z nasich skol kazdy řok dochazí do domú seniořú s připřavenymi
vystoúpeními k oslave Vanoc, úcastní se zdobení střomeckú a zahajení Adventú, chodí blahopřat
ke Dni matek. Ve skolním řoce 2020/2021 tato setkaní nebyla mozna.
I tak jsme nasli zpúsob, jak zústat v kontaktú a seniořy potesit alespon na dalkú. V období Vanoc
vyřobily deti přo seniořy dařky k Vanocúm a paní úcitelky nahřaly vanocní vystoúpení detí na
videa. Nahřavky s dařky byly předany vedení domú seniořú a veříme, ze klienty potesily.
ŠPOLEČENŠKÝ DÚM NERATOVIČE
PROJEKT: „VITAME JARO OBRAZKEM“
Ve spolúpřaci se Špolecenskym domem Neřatovice jsme vyzdobili jařními obřazky detí z nasich
skola přazdne vylepovací plochy po celych Neřatovicích. Špolecensky dúm zastoúpeny p.
Švobodoú nam úmoznil vyúzít cast řeklamních ploch, kteře byly v dobe lockdownú přazdne a
smútne přo vystavú přací nasich detí. Šamotne vylepení obřazkú zajistil pan Vojtech Šeda
s úcitelkami jednotlivych přacovisť.
Dale velmi úzce spolúpřacújeme s:
PEDAGOGIČKO-PŠÝČHOLOGIČKOÚ PORADNOÚ MELNIK
ŠPEČIALNIM PEDAGOGIČKÝM ČENTREM ŠTIBROVA v PRAZE
ORGANÝ OŠPOD
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Přojekt „Vítame jařo obřazkem“, deti z Mateřske skoly Čtyřlístek.
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ŠKOLA V PROJEKTECH
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 BYLA MATEŘSKÁ ŠKOLA HARMONIE ZAPOJENA DO
TĚCHTO PROJEKTŮ.
Přojekt

ŠABLONY II PRO MŠ HARMONIE
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.
Přojekt je zameřen na peřsonalní podpořú, spolecne zdelavaní detí a podpořú řozvojovych
aktivit.
Reg. c. přojektú: ČZ. 02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013900
Výše vyčerpané dotace: 1 502 450 Kč
Tento přojekt přobíhal od 1.9.2019 do 31.8.2021. V přvním řoce byly ceřpany poúze peřsonalní
sablony – tři skolní asistenti. Ve skolním řoce 2020/2021 jsme pokřacovali v ceřpaní
peřsonalních sablon a řealizovali jsme 70 přojektovych dnú ve vyúce. V dobe pandemie se to
zpocatkú jevilo jako nadlidsky úkol, ale v zaveřú se nam podařilo vsechny naplanovane
přojektove dny řealizovat. Vyznamnym zpúsobem jsme takto obohatili vzdelavací nabídkú nasí
skoly. Nejcastejsím tematem byla oblast enviřomentalní a polytechnicka. Přojekt byl úkoncen
k 31.8.2021.Přehled přojektovych dnú na jednotlivych přacovistích skoly:

Odloučené pracoviště školy

Počet projektových dnů

MŠ Šlúnícko

15

MŠ Písnicka

14

MŠ Ú Rybicek

14

MŠ Čtyřlístek

12

MŠ Kastanek

9

MŠ Beřúsky

3

MŠ Zahřadka

3

CELKEM

70
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Přojektovy den „Štavitele mostú“ v mateřske skola Šlúnícko.

Přojektovy den „Dřevíckovaní“ v mateřske skole Čtyřlístek.
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Přojektovy den „Zachřanaři“, Mateřska skola Kastanek.
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ŠKOLA V PROJEKTECH
Přojekt

„OBĚDY DO ŠKOL VE STŘEDOČESKÉM KRAJI III
Podpořa je řealizovana v řamci Opeřacního přogřamú potřavinove a mateřialní pomoci
financovaneho z Fondú evřopske pomoci nejchúdsím osobam.
Reg. c: ČZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000054
Čeřpana dotace ve vysi: 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 Šlúnícko ve spolúpřaci s ŠOŠ a ŠOÚ Neřatovice se
zapojila do přojektú Vzdělávání pro trh práce s křoúzkem.

cvičíme se
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vrátky

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL
KONTROLA Z OKRESNÍ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MĚLNÍK
Ve dnech 5.11., 6.11. a 9.11. byla přovedena planovana kontřola plnení povinnosti
v nemocenskem pojistení, v dúchodovem pojistení a při odvodú pojistneho na socialní
zabezpecení a příspevkú na statní politikú zamestnanosti.
Kontřolovane období 1.5.2017 – 30.9.2020.
Dle přotokolú o kontřole ze dne 13.11.2021 nebyly v plnení povinností v nemocenskem
pojistení, v dúchodovem pojistení a v oblasti pojistneho zjisteny nedostatky.

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA NAŠÍ ORGANIZACE ZA ROK 2020
Ve dnech 19.4.2021 – 5.5.2021 přobehla kontřola hospodaření s veřejnymi přostředky ve
smyslú §11 odst.4 zakona c. 320/2001 Šb., o financní kontřola a § 28 odst. 2 zakona c. 250/2000
Šb., o řozpoctovych přavidlech územních řozpoctú.
Veřejnospřavní kontřoloú nebyly zjisteny zadne nedostatky, kteře by ovlivnovaly stav majetkú
nebo vysi vysledkú hospodaření úcetní jednotky.
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MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 BYLY Z PROVOZNÍ DOTACE MĚSTA USKUTEČNĚNY TYTO
INVESTICE:

MATERŠKA ŠKOLA PIŠNIČKA – vymena vytahú
MATERŠKA ŠKOLA ŠLÚNIČKO – řekonstřúkce chodníkú kolem pískoviste ú vily
MATERŠKA ŠKOLA ČTÝRLIŠTEK – přořezaní topolú

Rekonstřúkce chodníkú kolem pískovisť – Mateřska skola Šlúnícko.
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MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 BYLY Z ROZPOČTU MATEŘSKÉ ŠKOLY HARMONIE
USKUTEČNĚNY TYTO INVESTICE:
MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO
INTERIÉR ŠKOLY:
•
•
•
•
•
•
•
•

nove dřevene dekořace
nova tiskařna do zlúte třídy
opřava zalúzií
instalace sítí do oken
didakticke pomúcky a hřacky
nova súsicka na přadlo
novy nabytek do satny, skřín na pomúcky – Dúhova třída
instalace peřlatořú na vodovodní bateřie – úspořa vody

VILA:
•
•
•

řekonstřúkce vstúpní veřandy, vymena dlazby
vymena dlazby v úmyvařne
instalace peřlatořú na vodovodní bateřie – úspořa vody

EXTERIÉR ŠKOLY:
•
•
•
•
•

vymena pískú v pískovistích
opřava dřevenych domeckú
nova dlazba a oblození ú vstúpú do Dúhove třídy
novy zametac listí
vymena pískú v pískovistích

MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSNIČKA
INTERIÉR ŠKOLY:
•
•
•
•
•
•
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nove kobeřce ve dvoú třídach
nove detske zidle ve dvoú třídach
skříne na plastove boxy I
instalace peřlatořú na vodovodní bateřie – úspořa vody
didakticke pomúcky
inteřaktivní tabúle/ financovano z přojektú Šablony II přo MŠ Hařmonie/

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY
EXTERIÉR ŠKOLY:
•
•
•

obřazova vitřína „Štřom“
venkovní pexeso – 5 ks
Monkeys – heřní sestava se sklúzavkoú

MATEŘSKÁ ŠKOLA U RYBIČEK
INTERIÉR ŠKOLY:
•
•
•
•
•
•
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opřava vodovodních bateřií, splachovadel WČ
vymena vypínacú, zasúvek
seřvis vstúpních dveří, vymena hlavního zamkú
instalace zalúzií ve tříde Pastelka
didakticke pomúcky
hřacky, stavebnice

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY
•
•
•
•

elektřicke klavesy
úcitelske stoly
instalace peřlatořú na vodovodní bateřie – úspořa vody
inteřaktivní tabúle/ financovano z přojektú Šablony II přo MŠ Hařmonie/

EXTERIÉR ŠKOLY:
•

venkovní vitřína „Štřom“

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČTYŘLÍSTEK
INTERIÉR ŠKOLY:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opřava vodoinstalace ve tříde Mřavenci
vymena video zvonkú ú vstúpních dveří
vymena lina v kancelaři vedoúcí přacoviste
instalace zalúzií na toaletach přo deti i zamestnance
instalace peřlatořú na vodovodní bateřie – úspořa vody
nove posúvne dveře, novy nabytek, televize – třída Mřavenci
dřevene dekořace
didakticky mateřial
inteřaktivní tabúle, 10 tabletú, notebook, tiskařna

EXTERIÉR ŠKOLY:
•
•
•
•

35

řevitalizace svahú ú třídy Mřavencú – sklúzavka, schody, třamy – zahony ve svahú
úpřava plochy ú lanoveho centřa – zamkova dlazba
vystavba noveho přacoviste
venkovní vitřína „Štřom“

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA BERUŠKY
INTERIÉR ŠKOLY:
•
•
•
•
•

didakticky mateřial, knihy
opřava vodoinstalace
instalace peřlatořú na vodovodní bateřie – úspořa vody
opřava elektřoinstalace ve sklepe
opřava WČ

EXTERIÉR ŠKOLY:
•
•
•
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opřava územnení hřomosvodú
opřava venkovních soklú
řevitalizace zahřady – nove pískoviste a hmatovy chodník

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY
MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠTÁNEK
INTERIÉR ŠKOLY:
•
•
•
•

instalace peřlatořú na vodovodní bateřie – úspořa vody
nove police ve skladú pomúcek
didakticke pomúcky a hřacky, knihy
vymena osvetlení v jídelne skoly a ve sbořovne

EXTERIÉR ŠKOLY:
•
•
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geneřalní opřava vsech pískovisť
doplnení a řozsíření kamínkovych ploch.

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY
MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAHRÁDKA
INTERIÉR ŠKOLY:
•
•
•
•

instalace peřlatořú na vodovodní bateřie – úspořa vody
bezdotykove davkovace na mydlo
opřava vnitřních sten – sadřokařtonovy obklad
dekořace od fiřmy LOKKI

EXTERIÉR ŠKOLY:
•
•
•
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novy heřní přvek – hoúpacka „Hnízdo“
novy heřní přvek „Lanovy pařkúř“
venkovní vitřína „Štřom“

ZÁVĚR
Vyřocní zpřava c.j.167/2021, o cinnosti Mateřske skoly Hařmonie Neřatovice, V Olsinkach 700,
okřes Melník, byla přojednana a schvalena na pedagogicke řade skoly dne 12.10.2021.

V Neřatovicích dne 12.10.2021

Zpřacovala: Mgř. Šařka Polívkova
ředitelka skoly

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
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