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I. Úvodní komentář
1.1 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ
Mateřská škola Mladých (dříve MŠ Pionýrů) byla postavena současně se sídlištěm
Polabiny 1, které se stavělo v první polovině 60. let. Školní rok 2015/2016 byl jubilejní –
50. výročí vzniku MŠ jsme oslavili v listopadu 2015.. Budova MŠ navazuje na areál ZŠ.
Školu tvoří dvoupatrová budova s oplocenou zahradou na pozemku o rozloze 5 930 m2.
Čtyři třídy s hernami a sociálním zařízením se nacházejí v 1. a 2. patře společně s kuchyňkami
pro výdej jídel. Na stejných patrech je sborovna (1. patro) a ředitelna (2. patro). V přízemí
jsou šatny pro jednotlivé třídy, školní kuchyň, kancelář ŠJ, letní umyvárna, kotelna, sklady a
další příslušenství. V době mezi dubnem a srpnem roku 1996 prošla budova rozsáhlou
rekonstrukcí se zateplením.
V průběhu hlavních prázdnin 2010 byl k budově přistavěn další pavilon – 5. třída, který
byl zkolaudován 27. srpna 2010. V této přístavbě mají třídu nejstarší předškolní děti.
V roce 2012 během letních prázdnin proběhla rozsáhlá rekonstrukce oken v celé budově
MŠ. V červenci 2014 došlo ke kompletní rekonstrukci vzduchotechniky ve velké kuchyni. O
letních prázdninách 2015 byl provedený nátěr fasády MŠ a přilehlých budov (kromě
přístavku). V červenci 2017 byla již nutná rekonstrukce vodovodních stoupaček ve staré
budově a do přístavku MŠ nainstalovaná rekuperace ovzduší pro toto zařízení.
Velká a krásná zahrada je vybavená čtyřmi zastřešenými pískovišti, prolézačkami,
kolotočem, zahradním domkem a dopravním hřištěm. Vzrostlé stromy poskytují dětem
dostatek stínu. Na zahradě je sprchoviště pro osvěžení dětí v letních měsících. Vybavení
zahrady se vylepšilo dalšími hracími prvky: čtyřbokou průlezkou, housenkou, lanovou
pyramidou, nově dřevěným dvojdomkem a zahradním altánkem. K pohybovým aktivitám se
využívá i velká přenosná trampolína. O prázdninách 2017 byl vytvořený přírodní kopec.
Personální obsazení mateřské školy tvořilo 10 učitelek včetně ředitelky školy, školnice,
uklizečky, hospodářka se dvěma kuchařkami a 1 provozní pracovnicí. V tomto školním roce
jsme se zapojili do projektu EU do tzv. šablon a z něho zafinancovali školní asistentku ke
3 dětem vyžadujícím zvlášní péči a 2 chůvy, které pomáhaly u nejmladších věkových skupin,
protože jsme již přijímali i děti mladší 3 let . Všechny pracovaly na poloviční úvazek.
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AKCE MŠ

Veřejnost velmi kladně hodnotí aktivitu pro rodiče s dětmi mladšími 3 let »PONDĚLNÍ
HRÁTKY«. Konaly se pravidelně v pondělí od 15.30 do 16.15 hod. Tuto aktivitu jsme
pojaly jako adaptační činnost pro děti, které do naší MŠ po prázdninách nastoupí.
Výuka »ANGLICKÉHO JAZYKA« byla nadále zajištěna proškolenou učitelkou MŠ
Zuzanou Valentovou, která má pěkné výsledky na základě svých dlouholetých
zkušeností.
»LOGOPEDII vedly učitelky Jaroslava Hořínková a Eva Králíčková, které pro tento účel
absolvovaly speciální kurz v rámci projektu EU. Na každou hodinu si připravovaly
metodický materiál. Spolupráce s rodiči v této oblasti byla nedostačující.
Předplavecký výcvik byl zajištěný opět v novém areálu pardubického Aqaparku. Děti i
učitelky byly nadšené prostředím i přístupem instruktorek. Jezdily 2 skupiny dětí a
absolvovali 10 lekcí.
Externě byl zajištěný, sdružením Ski Fanatic, lyžařský kurz pro děti od 4 let. Uskutečnil
se v lyžařském areálu v Hlinsku. Výcvik probíhal ve skupinách se školenými instruktory,
vhodně motivovaný. Všechny děti se naučily lyžovat a zdatnější jezdily na velkém vleku.
V tomto školním roce byly dobré sněhové podmínky a lyžování proběhlo bez problémů.
Dále jsme zajistili u stejného sdružení Ski Fanatic kurz in-line bruslení, které probíhalo,
pro přihlášené děti v jarních měsících v areálu Univerzity, s velkou spokojeností dětí, nás
i rodičů.

•

Již tradičně proběhl v MŠ oční SCREENING, který finančně podporuje MmP a je to
užitečná prevence očních vad. O tuto akci je velký zájem i z řad rodičů.

•

05.05.2015 proběhla na MŠ hloubková inspekce, kterou na MŠ provedla insp.
Mgr.Jindrová a na ŠJ insp. Bc Nováková. Závěry byly velmi dobré a hodnotící zprávu si
přišly vyslechnout i pracovnice šk.odboru Mgr.Liedermanová a Šicová z MmP.

•

Ředitelka s učitelkami pokračovaly v mezinárodní spolupráci s mateřskou školou Imatra
ve Zvolenu ze Slovenské republiky. Děti z nejstarší předškolní třídy skaypovaly
prostřednictvím interaktivní tabule, plnily vzájemné úkoly, apod.

•

Začátkem června se uskutečnila „ Škola v přírodě“ pro 34 dětí ve Vojtěchově p.Lísek.
Uskutečnila se zase ve spolupráci se společností p.Dostála ze Ski Fanaticu, který nám
nabídl program na každý den s animátory. Škola v přírodě dopadla nad očekávání,
program byl promyšlený, animátoři velmi vstřícní a pozorní k dětem. Učitelky se mohly
více věnovat dětem individuálně i dohledu. Děti, rodiče i učitelky byly moc spokojené.

•

Zapojili jsme se do pokračování projektu MmP „Sportovní park“ vyvěšením vlajky a
propagací mezi rodiči.
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1.2.2 VZDĚLÁVÁNÍ
•

Všechny pedagogické pracovnice absolvovaly v průběhu školního roku vzdělávací
semináře z nabídky CCV, NIDV a CVJ Pardubice. Učitelky si vybíraly semináře ze
všech oblastí předškolního vzdělávání – výtvarné, dramatické, literární, hudební i
pohybové výchovy. Ale i semináře zaměřené na přípravu dětí na školu, na přístup
k dětem s výchovnými problémy, rozvoj motoriky a další.

•

Zástupkyně ředitelky pokračovala v akreditovaném vzdělávacím programu v Alkionu u
mgr. K. Hrbkové pro zástupkyně ředitelek mateřských škol.

•

Ředitelka MŠ se pravidelně zúčastňuje seminářů p. Zemana ke školské legislativě,
absolvovala některé vzdělávací akce Alkionu u Mgr.K.Hrbkové, konferenci pro
předškolní vzdělávání v Brně, krajskou poradu ředitelek MŠ na Seči, poradu ředitelek
MmP. Hlavně se vzdělávala na školeních ohledně povinné předškolní docházky a
seminářích věnovaných podmínkám přijímání 2-letých dětí.

•

Tři nové učitelky (za MD) si dodělávaly dálkově pedagogickou nástavbu pro předškolní
vzdělávání, kterou všechny v červnu úspěšně zakončily maturitou.

1.2.3

PERSONALISTIKA

V tomto školním roce se nám zase trochu zkomplikovala personální situace u
pedagogických pracovnic. Za mateřskou dovolenou zůstala nadále pracovat Jana Němcová a
nově za mateřské dovolené nastoupily dvě učitelky a jedna učitelka za Alenku Trojanovou,
která se zatím nevrátila.
Z provozních zaměstnankyň odešla do důchodu školnice paní Ginterová. Ve funkci na
její místo postoupila stávající provozní zaměstnankyně Denisa Nováková a ředitelka přijala
novou provozní. Ta byla často doma na OČR se svými malými dětmi, a tak ji zastupovala
právě naše bývalá školnice.
Ve školní jídelně k žádným personálním změnám nedošlo.
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VYLEPŠOVÁNÍ PROSTŘEDÍ A BUDOVY MŠ

•

Pro všechny děti byl pořízený další didaktický materiál v průběhu celého školního roku.

•

Byla provedena údržba zahradních prvků a vybavení zahrady.

•

Průběžně probíhaly drobné opravy, odstraňovaly se závady po revizích.

•

Byl opravený plot na ŠZ sousedící se ZŠ (OMI).

•

Došlo k rekonstrukci vodovodních stoupaček ve stávající budově (OMI).

•

Byla nainstalována rekuperace ovzduší v přístavku MŠ (OMI).

•

Proběhly opravy prasklin ve zdech velké kuchyně a obložení budovy ve spodní části
(OMI).

•

Byla vymalovaná velká kuchyně , v hlavní budově a přístavku malé opravy.

•

Na školní zahradě nainstalovaný houpací mostek ( sponzor SMP a montáž MŠ).

•

Na školní zahradu pořízený „zahradní altán“ (vyrobila Služba škole)

•

V přístavku byl doplněný nábytek na míru.

•

Byl pořizovaný spotřební materiál (dětské ručníky, froté prostěradla…)

•

K vylepšení vybavení ŠJ se pořídil ponorný mixér, formy na pečení,..
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II Pedagogická část – výchovně vzdělávací práce
2.1 KONCEPČNÍ ZÁMĚR MŠ

FILOZOFIE MATEŘSKÉ ŠKOLY:
»Přirozenou formou blízkou dětskému chápání rozvíjet
osobnost dětí a připravit je po všech stránkách pro vstup
do další etapy jejich života.«
Dlouhodobým cílem koncepce je aplikace zásad ve vzdělávacím procesu, které by měly
pomoci zajistit osobnostní výchovu každého dítěte a výrazné zaměření na zdravý tělesný
vývoj.
Ve školním roce 2016/2017 jsme pracovaly podle stávajícího »ŠKOLNÍHO
VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU« (ŠVP), který upravujeme dle vzniklých potřeb MŠ,
vychází z Rámcového vzdělávacího programu a je uzpůsobený podmínkám naší mateřské
školy.
 KONCEPCE MATEŘSKÉ ŠKOLY → uplatňování »POHYBOVĚ REKREAČNÍHO
PROGRAMU« nám vyhovovala a tak jsme podle ní pracovaly i nadále. Podle ŠVP
jsme si určily dlouhodobé i krátkodobé cíle MŠ a formy vzdělávání.
Vytvořily jsme si určitý systém plánování:
 dlouhodobé plány  většinou s měsíčními náměty
 krátkodobé plány  týdenní, 14-ti denní.
 OZDRAVNÝ PROGRAM – pravidelné výlety do přírody i s poznávacím záměrem
 letní škola v přírodě – předškoláci
 sezónní činnosti – sprchování, sáňkování, lyžařský kurz, in-line bruslení
 předplavecká průprava
 zrakový screening
 LOGOPEDICKÁ PREVENCE byla zajištěna na MŠ logopedickými asistentkami.
 KROUŽKY – Výtvarný
- POHYBOVÝ
– Základy anglického jazyka
 NÁVŠTĚVY – programů EKO-centra ve Štolbově ul., ZŠ
filmová a divadelní představení – dle nabídek
MAZHAUS – tematické výstavy (Peklo,..)
 VÝLETY –
PODZIMNÍ VÝLET DO ARBORETA VE VYSOKÉM CHVOJNĚ
SLOUPNO U NOVÉHO BYDŽOVA S VÁNOČNÍ TÉMATIKOU
TONGO– ZÁBAVNÝ.PARK V HRADCI KRÁLOVÉ
PARNÍK ARNOŠT – VYJÍŽĎKA DO KUNĚTIC
DO NAUČNĚ ZÁBAVNÉHO FAJN PARKU
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BESEDY – MĚSTSTKÁ POLICIE PARDUBICE
 EXKURZE - HASIČI
KRAJSKÁ KNIHOVNA
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
KRAJSKÁ NEMOCNICE
HVĚZDÁRNA

2.2 PROVOZNÍ DOBA MŠ
Provozní doba v mateřské škole je od 6.30 do 17.00 hodin a plně vyhovuje požadavkům
rodičů.

2.3 INFORMACE O DĚTECH





Počet dětí:
130
Nepravidelně docházející:
0
Pravidelně docházející:
130
Odklad školní docházky:
10

Průměrná docházka dětí za MŠ na 1 odd. celkem /bez uzavření MŠ/: 17,5
( V tomto šk.roce byl průměr docházejících dětí nízký z důvodů vysoké nemocnosti
dětí.)

2.4 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
- ELEKTRONICKÝM ZÁPISEM
 přijato:






31 dětí

dodatečně mimo elektronický zápis

4 děti

mladší děti 3. let:
volná místa k 1. 9. 2017:
pozdější nástup:
odchod z MŠ

15dětí
0 dětí
12 dětí
0 děti

 do ZŠ odchází 35 dětí
Pro školní rok 2016/2017 nebylo přijato žádné zdravotně postižené dítě.
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2.5 INSPEKČNÍ ČINNOST
V minulém školním roce proběhla hloubková inspekce v termínech 05.05.07.05.2015,kterou provedla na MŠ inspektorka Mgr.Jindrová a na ŠJ Bc. Nováková. Závěry
byly velmi dobré – viz inspekční správa.
Tento rok neproběhla kontrola z KHS Pardubice .
V červnu 2017 byla provedena finanční kontrola z MmP v čele s p Dolečkovou. Vše bylo
v pořádku – viz protokol.

2.5 ÚDAJE O PRACOVNICÍCH
(praxe, věkové složení, kvalifikace)

2.5.1

PEDAGOGICKÉ PRACOVNICE

Na škole pracovalo 10 kvalifikovaných učitelek.
praxe
[roky]

Věk
[roky] úvazek

Příjmení

Jméno

Nimrichtrová

Anna

41

64

1,00

G, SPgŠ

Králíčková

Eva

21

43

1,00

SPgŠ

Jaroslava
Jana
Kristýna
Jana
Dagmar

33
19
19
5
15

56
50
40
28
39

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

SPgŠ
SPgŠ
SPgŠ, PF
SPgŠ
SPGŠ

Zuzana

19

41

1,00

SPgŠ

7

31

1,00

G, PF

14

39

1,00

SPgŠ

Hořínková
Němcová
Mgr Mlatečková
..
Novotná
Abu Ownová
Valentová
Mgr Rudolfová
..
Derner

Veronika
Jana

vzdělání

Ulrychová

Eliška

0

27

1,00

studující

Jiroutková

Markéta

0

40

1,00

studující

Zajícová

Radomíra

0

43

1.00

studující
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PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

Funkce

Příjmení

Jméno

Školnice:
Uklizečka:
Provozní pracovnice

Nováková

Denisa
Petra
Zdena

Koláčková
Hyhlanová

věk
[roky] úvazek
43
34
43

1,00
1,00
1,00

vzdělání
vyučena
vyučena
vyučena

2.5.3 PRACOVNICE ŠJ
věk
[roky] úvazek

Funkce

Příjmení

Jméno

vzdělání

Hospodářka:

Krehanová

Milena

44

0,80

SEŠ

Kuchařky:

Novotná
Hanzlová

Pavla
Věra

39
46

1,00
1,00

vyuč. kuchařka
zauč. Kuchařka

2.5.4. PRACOVNICE Z PROJEKTU EU
Funkce

Příjmení

Jméno

Školní asistent:
Chůva
Chůva

Pechová
Monika
Poláčková
Jana
Přibyláková Jana

– 10 –

věk
[roky] úvazek
24
0,50
40
0,50
31
0,50

vzdělání
maturita
maturita
kurz chůvy
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OBECNÉ PERSONÁLNÍ INFORMACE

Nové pracovnice, které nastoupily na zač.šk. roku: 3 zástupy za RD

Stávající učitelky mají odpovídající pedagogické vzdělání, nově nastoupivší si
pedagogické vzdělávání dodělávají, ale mají maturitu s jiným zaměřením.
Ředitelka MŠ Anna Nimrichtrová absolvovala již ve školním roce 2005/2006 »Funkční
studium vedoucích pracovníků škol a školských zařízení«.
V roce 2012 byla znovu potvrzena ve funkci ředitelky na 6 let výsledkem konkurzní
komise.
Ředitelka i učitelky při dalším vzdělávání využívaly většinou nabídek NIDV, CVJ a CCV.
Všechny učitelky se zúčastnily sebou vybraných akcí (jedné až pěti každá). Většinou měly
zájem o akce, které rozšiřovaly jejich zaměření v určité výchovné oblasti. Akce byly
hodnoceny jako více či méně zdařilé. Ředitelka ocenila jejich uplatnění v praxi, převážně ve
výtvarné a pracovní oblasti, dále hudebně-pohybové ( akce pro rodiče s dětmi) a logopedické
péče našich nově proškolených učitelek, které získaly osvědčení logopedických asistentek.
Učitelka Eva Králíčková absolvovala „Funkční studium pro vedoucí pracovníky škol a
školských zařízení“ve školním roce 2013/14.
Dále semináře akreditovaného vzdělávacího programu „Zástupce ředitele“ ve šk. roce
2015/2016.
Přínosem pro práci v MŠ byl i časopis INFORMATORIUM A PORADCE ŘEDITELKY.
Všechny učitelky pravidelně využívaly nabídky naší bohatě vybavené učitelské knihovny,
čerpaly metodické náměty z KAFOMETU, který je pravidelně aktualizován a nově
z INSPIROMATU. V neposlední řadě nacházely pro svoji práci metodický materiál na
stránkách internetu (př. Předškoláci, Portál předškolní výchovy, Icreative, Pinterestu, atd.).
Využívaly i námětů ze zpracovaných metodických projektů svých kolegyň (př. Planeta Země,
Na mravenčí pasece, …..).
Poznatky ze vzdělávacích akcí i samostudia si učitelky předávaly na pedagogických radách
i v čase nepřímé výchovné práce.
Naše mateřská škola Mladých se v tomto školním roce zapojila do projektu EU
tzv. Šablony a získala tím na 2 roky personální podporu. Na 1 rok školní asistentku a na 2
roky chůvy k mladším dětem. Bylo a je to velmi příjemné posílení pracovního kolektivu.
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2.6 ZÁJMOVÁ ČINNOST PRO DĚTI
2.6.1 KROUŽKY




»Výtvarný.«
(1 za 14 dnů) bezplatně – zajišťovala učitelka MŠ
„ Pohybovka“
(1x za 14 dnů) bezplatně - zajišťovala učitelka MŠ
»Základy anglického j.« (1 týdně) bezplatně – zajišťovala učitelka MŠ

2.6.2 OSTATNÍ ČINNOSTI
 Logopedická péče
 Kurz lyžování
 Kurz in-line buslení

(1 za 14 dnů) bezplatně – zajišťovaly učitelky
6 lekcí – placeno Ski fanatic
5 lekcí po 2 hodinách – placeno Ski Fanatic

2.6.3 PLAVÁNÍ
Předplavecká výuka byla zajištěna v v novém plaveckém areálu Aqaparku v Pardubicích.
Kurz navštěvovalo 36 dětí ve 2 skupinách a absolvovaly celkem 10 lekcí.
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2.7 AKCE MŠ PRO DĚTI, RODIČE, ZŠ, VEŘEJNOST
2.7.1 AKCE PRO ZAPSANÉ DĚTI A JEJICH RODIČE











Vysoké Chvojno
Hallowen

10/2016 podzimní výlet – Arboretum
10/2016 strašidýlka v MŠ

Příjezd sv.Martina
Předplavecký výcvik
Sloupno u Nov.Bydžova
Sv. Mikuláš
Živý betlém
Koncert Novozámská

11/2016 akce na šk. zahradě pro děti a rodiče
9/16 – 12/2016 Aqapark Pardubice
12/2016 výlet na zámek s vánoční výzdobou
12/2016 na třídách s nadílkou
12/2016 zvířátka v MŠ
12/2016 ve VČD Hronovická
12/2016 vánoční posezení s rodiči , výroba
dárečků a zpívání koled u stromu na zahradě MŠ
01/2017 návštěva budoucích školáků na učební
hodině u prvňáčků v ZŠ
01/2017 filmové představení
01/2017 návštěva zábavného parku v HK
01/-0/2 2017 pro přihlášené děti s lektory
02/2017 ve všech třídách MŠ
02/2017 pro všechny děti z MŠ
02/2017 exkurze v DDM Delta

Vánoční zpívání koled

 Předškoláci v ZŠ


























Cine Star – multikino
Tongo
Lyžařský kurz
Karneval
Zrakový screening
Hvězdárna Pce

Vynášení Morany
Velikonoce v MŠ
Apolenka – Motýlci
Andersenova noc
Modrý průvod
Hasiči
Krajská nemocnice
VČD
In-line bruslení
Sportovní hry MmP
Apolenka - Želvy
Fajn park
Den matek

Projížďka parníkem po Labi
Škola v přírodě
Skákací hrad
Hravá chemie (SPŠCH)
Lanové centrum
Výlet – Němčice

03/2017 loučení s »BABOU ZIMOU
03/2017 mláďátka na návštěvě
03/2017 exkurze a jízda na koních
03/2017 spaní v MŠ por nejst.př.
4/2017 ke Dni autismu
4/2017 exkurze v Hasičské zbrojnici
4/2017 exkurze na dětském oddělení
4/2017 divadelní představení
4-6/2017 kurz pro předškoláky
5/2017 účast v okresním kole
5/2017 exkurze a jízda na koních
05/2017 celodenní výlet do zábavného parku
05/2017 besídky ke svátku maminek – pro rodiče
05/2017 výlet do Kunětic s občerstvením

06/2017 Vojtěchov - Lísek - 34 dětí
06/2017 ke DNI DĚTÍ
06/2017 pokusy pro nejst.předškoláky
06/2017 Cihelna Pardubice
06/2017 Rybičky –soukr. stáje a projížďky koňmo
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06/2017 »LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY«,
soutěže na zahradě, disko, opékání
špekáčků a hry pro děti a jejich rodiče

2.7.2 AKTIVITY PRO VEŘEJNOST


»PONDĚLNÍ HRÁTKY« pro rodiče s dětmi mladšími 3 let, které se konaly každé
pondělí od 15.30 do 16.15 hod. Program pro děti zajišťovaly uč. 1. třídy.

»DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ« – TERMÍN před zápisem do MŠ.

III PROVOZNÍ ČÁST
3.1 PŘIPOJENÍ POČÍTAČŮ
Připojení PC má mateřská škola přes ADSL (8 Mbit) a spojení zajišťuje O2 Telefonica.
Starší počítače ve třech třídách jsou také připojeny na síť a propojeny s IT. Na Internet je
připojena svým PC ředitelka MŠ, vedoucí školní jídelny, pracovní koutek pro učitelky v 5.
třídě a PC ve sborovně provozních pracovnic MŠ.
Mateřská škola má od července 2011 vytvořenou novou doménu »ms-mladych.cz« a
využívá webový prostor 2 GB na provozování internetových stránek MŠ, kde informuje
rodiče o dění v MŠ a prezentuje školu na veřejnosti. Nové web. stránky, které byly
spuštěny v červenci 2011, byly ohodnoceny v soutěži organizované MmP - 6. místem.
Na jaře 2014 si MŠ pořídila 2 INTERAKTIVNÍ TABULE do tříd k nejstarším
předškolákům. Byl k nim napojený internet pro snadnější výběr vhodných programů.
Na jaře 2016 byla pořízená další INTERAKTIVNÍ TABULE do jedné z mladších tříd.
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3.2 DOVOLENÁ
Čerpání dovolené probíhalo dle zásad Pracovního řádu.
Všechny pedagogické pracovnice čerpaly dovolenou v době uzavření MŠ o letních
prázdninách. K dalšímu čerpání dovolené bylo využito nižšího počtu dětí o podzimních
a jarních prázdninách. Všechny pracovnice čerpaly dovolenou v době uzavření mateřské
školy o vánočních prázdninách. Provozní pracovnice čerpaly část dovolené v době
uzavření MŠ a část pracovních dnů během prázdnin věnovaly generálnímu úklidu prostor a
jednotlivých tříd MŠ a úklidu po řemeslnících (malíři, zedník, údržbář, zahradník,…).
Výjimečně ředitelka povolovala 2 nebo 3 dny pracovnicím z rodinných důvodů nebo
nařizovala ½ – 1 den z provozních důvodů (snížení počtu dětí z důvodu vysoké
nemocnosti).
Komunikaci s veřejností a zřizovatelem v době prázdnin zajišťovala ředitelka mateřské
školy a její zástupkyně přes e-mailovou poštu, nebo služebním či soukromým telefonem.

3.3 PRŮBĚH ÚDRŽBY ŠKOLY
Mateřská škola Mladých je 19 roků po rekonstrukci budovy. Bohužel při ní nebyla
provedena oprava plošné kanalizace, kde dochází k nejčastějším závadám.
Ředitelka v průběhu 17 let, kdy nastoupila do funkce, postupně zařizovala všechny třídy
novým nábytkem, ve všech místnostech byla opravena podlahová krytina, v šatnách
pořízeny nové šatní bloky, apod.
Průběžně je prováděna drobná údržba veškerého zařízení, hraček. Malování tříd a šaten
bylo provedeno již v barevných odstínech. Nátěr oken, financovaný odborem správy
majetku, byl na jedné straně budovy proveden v roce 2004 a na druhé v roce 2006.
Náročná je údržba velké školní zahrady (sekání a odvoz trávy, stříhání živého plotu,
prořez stromů, úklid a odvoz spadaného listí, apod.)
V roce 2007 byla provedena oprava vstupní haly (podloží a dlažby) z důvodu klesání a
praskání základové desky. V současné době se objevují další praskliny zdí v přízemních
prostorách, ale statik je zhodnotil jako život neohrožující.
V roce 2010 byl v rámci akce pro navýšení kapacity na MŠ k hlavní budově přistavěn
nový pavilon pro 25 dětí. V pavilonu je třída Želviček – nejstarších předškolních dětí.
V roce 2010 byla také provedena kompletní rekonstrukce střechy na budově MŠ
položením nové speciální fólie.
Každoročně probíhá čištění odpadů v MŠ odbornou firmou.
V roce 2011 byly ve všech třídách původní budovy nainstalovány na WC pisoáry pro
chlapce, na žádost kontroly KHS..
Koncem roku 2011 byl na zahradě MŠ postaven nový dělící plot s brankou, aby byla
lépe zajištěna bezpečnost dětí při pobytu venku, toto oplocení bylo financováno
z provozního rozpočtu.
Zároveň byla na podzim roku 2011 provedena kompletní oprava stávajícího oplocení
zahrady MŠ.
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Na podzim roku 2011 byla provedena oprava zadní části fasády na budově MŠ
v polystyrénovém zateplení a na jaře 2013 byla opravena přední část fasády – díry od
ptáků a vzniklých hnízd, .
V roce 2012 proběhla rozsáhlá rekonstrukce – výměna oken na celé budově MŠ včetně
hlavních vstupních dveří, vstupu do kuchyně a prosklené stěny na schodišti. Nová okna
byla opatřena žaluziemi a souběžně byly pod okna namontovány nové kryty topení na
všech třídách a v šatnách dětí.
V červenci 2013 instalovala Opatovická elektrárna nový kotel na regulaci topení, teplé
vody a napojení na ZŠ Polabiny 1.
V srpnu 2013 došlo k opravě schodiště (praskání zdí v podhledu) a celkové rekonstrukci
pokrytí linoleem.
O prázdninách roku 2014 byly částečně opraveny ve 3.třídě ve 2.poschodí stoupačky na
dětském WC. Byla provedena rekonstrukce VZDUCHOTECHNIKY ve velké kuchyni.
Na podzim 2014 byla umístěná klimatizace do PŘÍSTAVKU a do kanceláře ředitelky
školy z hygienických důvodů (vysoké teploty, špatná větratelnost).
Byla opravená střecha na Přístavku, která měla porušený povrch (asi od ptáků)
O prázdninách 2015 dostala budova MŠ i zahradní domek na hračky nový fasádní nátěr,
kromě přístavku. Byly také pořízené kuchyňské linky na míru do výdejen na 2 patrech. Ve
vstupní hale bylo odstraněno dřevěné obložení.
O prázdninách 2016 byl opravený výtah spojující velkou kuchyni s výdejními
kuchyňkami.
V 1.pololetí 2017 byl pořízený další hrací prvek „Altán“ na školní zahradu.
O prázdninách byla ve starší budově provedena rekonstrukce vodovodních stoupaček
(OMI) a nově nainstalovaná v přístavku rekuperace ohledně výměny vzduchu (OMI).
Celkově je vybavení a budova v dobrém stavu.

U hlavního vchodu budovy je nainstalovaný zabezpečovací systém,
rodiče se dostávají do MŠ pomocí vstupního kódu!!
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Zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2016 z hlavní činnosti.
(doplňkovou činnost MŠ Mladých nemá)
Celkové výnosy: 7 906 933, 53 Kč
Celkové náklady: 7 682 394, 95 Kč
Hospodářský výsledek: 224 538,58 Kč
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