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1. Základní údaje o škole 

Název organizace: Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí 

 RED – IZO 650 031 253 

 IČO  - 750 17 105 

 Adresa školy: 1. máje 48, 517 22 Albrechtice nad Orlicí 

            Právní forma: příspěvková organizace 

 Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Simona Baláčková 

 Vedoucí učitelka MŠ: Iva Pecháčková 

            Součástí školy: ZŠ, MŠ, ŠD, školní výdejna 

 Email: ZŠ reditelka@zsmsalbrechtice.cz 

                       MŠ skolka@zsmsalbrechtice.cz 

                       ŠV vydejna@zsmsalbrechtice.cz 

 Telefon: ZŠ 494 371 694, 778 977 780 

                           MŠ 494 371 238, 778 977 781 

                           ŠV 494 272 564,  

            Web: https://www.zsmsalbrechtice.cz/  

 

Zřizovatel: 

Název zřizovatele: Obec Albrechtice nad Orlicí 

Adresa: Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí 

Email: albrechtice@nadorlici.cz 

Telefon: 494 371 425 

 

 

2. Charakteristika školy 

Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Albrechtice 

nad Orlicí. Mateřská škola má v obci dlouholetou tradici. Do roku 1998 sídlila ve velké rodinné 

vile uprostřed vesnice. Ta však byla navrácena původním majitelům a mateřská škola se 

přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor v budově v areálu ZŠ a MŠ (původní byt 

ředitele školy) Součástí budovy je jedna třída MŠ - Beruška, školní jídelna, školní výdejna           

a školní družina. V srpnu 2005 byla zrekonstruována jedna třída v budově ZŠ a nyní slouží jako 

další třída MŠ - Motýlek. MŠ je jedinou MŠ v obci a zájem o umístění v ní mají jak děti 

z Albrechtic nad Orlicí, tak děti z okolních obcí – Nové Vsi, Borohrádku, Týniště nad Orlicí.  

 

Současná mateřská škola je dvoutřídní – obě třídy s celodenním provozem. Kapacita školy byla 

38 dětí. Prostory MŠ jsou vhodně upraveny pro pobyt dětí smíšeného věku. Třída Beruška se 

nachází v 1. patře menší budovy s kapacitou 24 dětí. Na obědy a svačiny děti odchází do 

přízemí do školní jídelny. Třída Motýlek je umístěna v budově ZŠ, s kapacitou 14, na oběd děti 

odcházejí do školní jídelny. Obědy připravuje školní jídelna ZŠ Týniště nad Orlicí.  Přípravu 

svačin a jejich výdej i s obědy zajišťuje školní výdejna při ZŠ Albrechtice nad Orlicí.  

Obě třídy jsou vybaveny novým a světlým nábytkem. Ten je umístěn tak, aby hračky a pomůcky 

byly dostupné všem dětem. Jsou zde vytvořeny hrací koutky pro rozličné činnosti dětí, 

umožňující soukromí i kolektivní hru. Je zde koutek živé a neživé přírody, hudební a čtenářský 

koutek a oblíbená kuchyňka. Pro tvořivost dětí je vytvořen výtvarný a pracovní koutek                   

s dostatečným množstvím materiálu, který je pro děti volně přístupný. Členitost třídy a hrací 

koutky umožňují dětem výběr činnosti podle jejich momentálních potřeb, ať už se jedná                 

o relaxaci, či naopak spontánní aktivity s vrstevníky. Pro hudební výchovu je využíváno piano, 

elektrické varhany a kytara, děti mají k dispozici různé druhy rytmických nástrojů. V obou 
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třídách jsou police s Montessori aktivitami (praktický život, smyslová výchova), které jsou 

pravidelně obměňovány. Ve třídě Motýlek jsou koutky podporující matematickou a čtenářskou 

gramotnost, koutek živé a neživé přírody, koutek o Zemi, světadílech, ČR a o vesmíru. Je zde 

umístěn koutek, podporující praktické činnosti a technické myšlení dětí – dílna – ponk, nářadí, 

dřevěné stavebnice, stavebnice Magnetrix a další.  

Vybavení učebny na TV umožňuje rozmanitost cvičení a pohybových aktivit, součástí vybavení 

je žebřík, lavičky, ribstole, soubor nářadí na prolézání, set tunelů, rehabilitační dráha, balanční 

kameny a sada dalších pomůcek na cvičení. Každoročně probíhá jejich kontrola. V obou třídách 

je možné zajistit rozvoj pohybové výchovy u dětí, každý den jsou zařazovány tělovýchovné 

pohybové chvilky, lze sestavit dráhu na cvičení pomocí smyslového chodníku, nášlapných cest 

a kamenů, lana, sestavy průlezek, a jiných prvků tělovýchovného náčiní. 

Obě třídy a šatny mají bohatou výzdobu, na které se podílejí hlavně děti, výtvarné práce jsou 

tematicky zaměřené, přístupné dětem i jejich zákonným zástupcům. Odpočinek dětí probíhá ve 

třídách, ve kterých se každý den připravují lehátka nebo matrace pro odpočinek a spánek dětí. 

Vnitřní i venkovní prostory zaznamenaly v posledních letech řadu úprav.  

V letošním školním roce byly zakoupeny a instalovány do každé třídy MŠ interaktivní tabule = 

velké dotykové monitory, zakoupeny výukové programy z edice Barevný kamínek, do třídy 

Motýlek byla pořízena dílna – ponk a nářadí, robotická myš a do obou tříd interaktivní Albi 

tužka a knihy. Tyto pomůcky byly zakoupeny z Grantu polytechnické výchovy v MŠ s názvem 

Společně rozvíjet praktické činnosti a technické myšlení dětí který jsme získali na školní rok 

2020/2021 z dotačního programu Královéhradeckého kraje. 

Rozlehlá školní zahrada nabízí možnost využít hřiště, pravidelně udržované zatravněné plochy, 

zahradní prolézačky, domečky ze dřeva a pískoviště. Na zahradě je umístěn hmyzí hotel, 

bylinková zahrádka, ptačí budky a záhony pro pěstování zeleniny a květin. V letošním roce 

byla školní zahrada obohacena novými herními prvky – lanový most, pružinová houpadla, 

lezecká stěna a herní sestava s různými druhy výstupů a s klouzačkou. Tyto herní prvky získala 

obec Albrechtice nad Orlicí z dotačního programu Královéhradeckého kraje. 

V blízkosti MŠ se nachází park, dostupný je i smíšený les. V blízkost se nachází autobusová 

zastávka a velmi dobré možnosti pro parkování při dopravě dětí do MŠ. 

Vzdělávací proces je organizován ve dvou třídách. Škola nabízí dětem příjemné a kreativní 

prostředí pro jejich všestranný rozvoj. Denní rytmus je pravidelný, ale současně flexibilní, aby 

se přizpůsobil aktuálním potřebám dětí i školy. Provoz mateřské školy je od 6:15 do 16:15 

hodin. Ráno od 6:15 do 6:45 a odpoledne od 15:45 do 16:15 dochází ke spojování dětí z obou 

tříd ve třídě Beruška. Budova mateřské školy působí rodinně, upraveně a vesele.  

 

Průměr docházky dětí ve školním roce 2020/2021 
- třídy byly naplněny do počtu kapacity školy 38 - 24 a 14 dětí: 

  9/2020  10/2020 11/2020 12/2020 1/2021  2/2021 3/2021  4/2021 5/2021 6/2021 

1. Třída 

Beruška 

 

19 

 

20,2 

 

13/DV 

 

18 

 

17 

 

14,6 

 

0/DV 

 

20,8 

 

19,6 

 

19,5 

2. Třída 

Motýlek 

 

12,3 

 

10,9 

 

7 /DV 

 

10,4 

 

9,3 

 

8,4 

 

0/DV 

 

10,2 

 

11,9 

 

11,7 

 

Vzhledem k aktuálním situacím o ochraně veřejného zdraví dle zákona č.258/2000 Sb., 

v platném znění a v návaznosti na stanovisko MŠMT k mimořádným opatřením Ministerstva 

zdravotnictví byl provoz mateřské školy upravován v průběhu školního roku 2020/2021 podle 

aktuálních informací a pokynů MŠMT a MZd. 

MŠ snižovala výši úplaty za předškolní vzdělávání podle aktuální doby provozu MŠ v průběhu 

školního roku 2020/2021. 

mailto:reditelka@zsmsalbrechtice.cz


  Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí, 1. máje 48, okres Rychnov nad Kněžnou                                     

517 22 Albrechtice nad Orlicí 

 

 

 

Tel.: 494 371 694                                          Bankovní spojení: KB Týniště nad Orlicí                  IČO: 750 17 105 

Email: reditelka@zsmsalbrechtice.cz           Č. účtu 78 - 937 874 0247/0100                                 ISDS: 9sgma8h   

3. Popis personálního zabezpečení činnosti školy  

Pedagogičtí pracovníci: úvazek 

Vedoucí učitelka MŠ 1 x 100% 

Učitelka MŠ    3 x 100% 

Asistent pedagoga 3 x (2x 50%, 1x 75%) 

 

Provozní zaměstnanci: úvazek 

Uklízečka 1 x 100%, od 01. 03. 2021 - 80 % 

Administrativní pracovnice 1 x 20 % 

Pracovnice školní výdejny 1 x 100 % 

 

Příjmení, jméno Pracovní zařazení 

Pecháčková Iva Vedoucí učitelka MŠ 

Švikruhová Romana Učitelka MŠ 

Klímová Kateřina Učitelka MŠ – od 01. 02. 2021 PN 

Kubcová Ivana Učitelka MŠ 

Medková Faltysová Jolana 

Jana Voslářová 

Jindra Zábranská 

Andrea Svatošová 

Jana Sychrová 

Učitelka MŠ – na MD do 01. 02. 2021 

Asistentka pedagoga MŠ – od 01. 09. 2020 

Asistentka pedagoga MŠ – od 01. 09. 2020 

Asistentka pedagoga MŠ – od 01. 11. 2020 

Uklízečka, admin. prac. – do 01. 12. 2020 

Petra Chaloupková Uklízečka, admin. prac. – od 01. 12. 2020 

Jelínková Jaroslava Pracovnice školní výdejny 

 

Pracovníci podle věkové skladby - učitelé, asistent pedagoga: 

do 25 let 26 – 35 let 36 – 40 let 41 – 50 let 51 – 55 let nad 55 let důchodci 

0 1 2 1 0 2 2 

 

Pracovníci podle věkové skladby - provozní 

do 25 let 26 – 35 let 36 – 40 let 41 – 50 let 51 – 55 let nad 55 let důchodci 

0 0 1 1 1 0 0 

 

Externí pracovníci:  

Externě MŠ spolupracovala s Mgr. Ivetou Pokornou, učitelkou ZŠ, která zajišťovala odbornou 

speciální péči, PSPP. 

 

4. Další vzdělávání pedagogických, nepedagogických a provozních pracovníků  

 

Celý pedagogický kolektiv má zájem o další vzdělávání. Vzdělávání pedagogických pracovnic 

probíhá podle plánu a aktuální nabídky seminářů v Hradci Králové, Rychnově nad Kněžnou, 

Libchavách, Kosteleckých Horkách. V letošním školním roce se učitelky chtěly zaměřit 

především na vzdělávání v oblastech strategického řízení a plánování, osobního rozvoje 

učitelky – Učitel koučem, epidemiologická situace (covid-19) to však neumožnila. Kolektiv 

pedagogů však využil nabídky online školení, stávající i nově nabízená. Pedagogové se věnují 

samostudiu, využívají odborné časopisy (Informatorium, Školství, Učitelské noviny aj.)               

a odborné informace čerpají i z webových stránek, zaměřených na předškolní výchovu                   

a vzdělávání. 

Všichni zaměstnanci školy byli proškoleni v PO a někteří absolvovali školení BOZP a všichni 

pak školení První pomoci. Administrativní pracovnice absolvovala online školení HACCP. 
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1. Profesní rozvoj předškolních pedagogů - vedoucí učitelka absolvovala online seminář 

Novely právních předpisů, Přijímací řízení do MŠ, online školení na prostředí Teams. 

Vedoucí uč. absolvovala seminář, online i prezenčně, Matematika všemi smysly – Hejného 

matematika v MŠ, současně s pí Švikruhovou. Seminář online - Mluví Vaše dítě správně, 

absolvovala vedoucí učitelka společně s pí uč. Švikruhovou a s as. pdg.  Svatošovou. Paní 

uč. Medková se účastnila online školení zaměřené na diagnostiku dětí, rozvoj mravní 

výchovy dětí a fyzikální pokusy v MŠ. Všichni pedagogové se účastnily online školení na 

prostředí Teams. 

 

2. Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků: pí uč. Švikruhová se aktivně 

zapojila do činnosti oblastního kolokvia předškolního vzdělávání SYPO/npi. Na škole 

probíhal Mentoring, který se zaměřoval na komunikaci v mateřské škole, na budování 

vztahů mezi kolegyněmi, vedoucí učitelkou a ředitelkou školy. 

  

3. Vzdělávání vedoucích pracovníků proběhlo v oblasti BOZP a PO, kde vedoucí učitelka 

společně s ředitelkou školy absolvovala školení vedoucích pracovníků, zakončené 

závěrečnými zkouškami.  

 

4. Návštěvy okolních MŠ v rámci výměny informací, námětů a zkušeností se nemohly 

uskutečnit z důvodu uzavření škol – covid-19 a z důvodu trvajících epidemiologických 

opatření. 

 

Absolvované semináře a vzdělávací akce: 

 

Pecháčková Iva, vedoucí uč. Školení vedoucích pracovníků BOZP 

 Školení vedoucích pracovníků PO 

Školení PO  

Školení první pomoci 

Inspis ČŠI 

Přijímací řízení do MŠ a ZŠ 2021 

Novely právních předpisů 

Školení na online prostředí v Teams 

Matematika všemi smysly – Hejného mat. (dva dny škol.) 

Mluví Vaše dítě správně 

  

Švikruhová Romana Školení první pomoci 

Školení PO 

Skutečně zdravá škola 

Hudba do škol 

Matematika všemi smysly – Hejného mat. (dva dny školení) 

Komunikace pedagogů MŠ s rodiči 

Školení na online prostředí v Teams 

Mluví Vaše dítě správně 

  

Medková Faltysová Jolana Školení první pomoci 

Školení BOZP 

Školení PO 

Školení první pomoci 

Úžasné fyzikální pokusy (dva dny školení) 
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Školení na online prostředí v Teams 

Jak rozvíjet mravní stránku u dětí předškolního věku 

Diagnostika dětí předškolního věku (dva dny školení) 

 

Klímová Kateřina Školení první pomoci 

Školení PO 

Školení první pomoci 

Microsoft OFFICE 365 

Inspis ČŠI 

Školení na online prostředí v Teams 

 

Kubcová Ivana Školení první pomoci  

Školení PO 

Školení první pomoci 

Školení na online prostředí v Teams 

Rozvoj čtenářské (pre)gramotnosti 

 

Zábranská Jindra Školení první pomoci 

Školení GDPR 

Školení BOZP  

Školení PO 

Školení první pomoci 

Školení na online prostředí v Teams 

 

Voslářová Jana Školení první pomoci 

Školení GDPR 

Školení BOZP 

Školení PO 

Školení první pomoci 

Školení na online prostředí v Teams 

 

Svatošová Andrea Školení první pomoci 

Školení BOZP 

Školení PO 

Školení první pomoci 

Školení na online prostředí v Teams 

Mluví Vaše dítě správně 

 

 

Žádný z pedagogů nemohl navštívit okolní MŠ a nemohl absolvovat další plánovaná školení    

a semináře (Učitel jako vědomý průvodce třídy a Pedagog mentorem) z důvodu uzavření škol, 

některá školení se uskutečnila online.  

Všichni pedagogové se sebevzdělávali pomocí čtení článků na webových stránkách, 

zaměřujících se na předškolní vzdělávání, sledovali nabídku různých námětů na činnosti               

a aktivity v mateřské škole. 
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5. Školní vzdělávací program  

 

Paní učitelky pracovaly podle Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem 

„Objevujeme svět“. Školní vzdělávací program je aktualizovaný 11. 03. 2019 a platný od         

01. 09. 2018. Je v souladu s koncepcí školy zaměřené na environmentální výchovu, utváření 

kladného vztahu k naší obci. Děti se prostřednictvím přírody učí pozorovat, vnímat, 

porovnávat, objevovat a experimentovat. Těmito metodami získávají poznatky a zkušenosti 

potřebné k utváření vztahu člověka k živé i neživé přírodě. Získávají povědomí o péči o životní 

prostředí a popřípadě hledají řešení její nápravy. To se může stát podkladem pro vnímání 

odpovědnosti za své jednání. Máme mnoho možností přímo pozorovat změny v přírodě a snažit 

se jim porozumět, uvědomovat si, že jsme součástí přírody, a proto ji musíme chránit.  

Náš školní vzdělávací program vychází z koloběhu ročních období a dění kolem nás. Výchovně 

vzdělávací práce je zaměřena na rozvoj lidových tradic a zvyků, na vytváření vztahu k přírodě, 

upevňování vztahů v rodině a přátelských pout mezi dětmi. Zaměřuje se na poznávání okolí       

i světa kolem nás a jeho propojení s přírodou.  

Respektujeme zájem dětí o techniku a polytechnickou výchovu, proto jsou obě třídy vybaveny 

malou dílnou. Na jaře 2020 jsme podali žádost o dotaci Královéhradeckého kraje na rozvoj 

polytechnické výchovy v MŠ s názvem Společně rozvíjet praktické činnosti a technické 

myšlení dětí, v letošním školním roce jsme finanční podporu zcela vyčerpali (viz výše). 

Naším cílem je poskytovat dětem dostatek prostoru k pohybovým aktivitám všeho druhu  

ve všech ročních obdobích. Využíváme tělocvičnu ZŠ, prostornou školní zahradu, park a les.  

Nabízíme kvalitní a širokou péči o všechny děti. Rozvíjíme základy celoživotního učení. ŠVP 

je sestavený v souladu s RVP PV. Je to základní materiál pro tvorbu Třídních vzdělávacích 

programů jednotlivých tříd, vzájemně propojuje dění v MŠ.  

V průběhu roku organizovaly paní učitelky v jednotlivých třídách tematické výstavy – např. 

přírodnin, ovoce a zeleniny, stromů, prodejní výstavy knih a výstavy týkající se lidových tradic 

a zvyků – Halloween, Advent, Vánoce. Některé tematické výstavy se neuskutečnily z důvodu 

uzavření MŠ – covid-19 nebo z důvodu aktuálně platných epidemiologických opatření. 

Školní vzdělávací program byl postupně projednáván a doplňován na pravidelných poradách 

učitelek mateřské školy s vedoucí učitelkou MŠ a na Pedagogických radách MŠ s ředitelkou 

školy. Při zpracovávání integrovaných bloků vytvářely učitelky ve třídních vzdělávacích 

programech podtémata a projekty, ve kterých sledovaly kompetence z oblastí předškolního 

vzdělávání specifické pro každou třídu. Všechny činnosti, jejich cíle a obsahová náplň se během 

dne kombinují a prolínají tak, aby smysluplně působily na osobnostní vývoj dítěte.  

Všechny učitelky a ostatní zaměstnanci školy vytvářeli podnětné prostředí pro děti, aby se 

všichni cítili v mateřské škole spokojeně, jistě a bezpečně.  

V období uzavření MŠ jsme nově zařadili online výuku, kde jsme se 2x týdně setkávali s dětmi 

před obrazovkou monitoru. Děti se naučily zapínat a vypínat mikrofon a pohybovat se v online 

prostředí, … učily se odpovídat na otázky, být trpělivé při odpovědích a učily se respektovat 

tempo ostatních dětí při odpovědích. Celkově toto považujeme za velice přínosné, zvlášť u dětí 

s povinným předškolním vzděláváním 

 

Dlouhodobé cíle MŠ:  

 Učit děti vnímat svět kolem sebe, vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte ke 

společenskému a přírodnímu prostředí.  

 Podporovat rozvoj sociálně-kulturních postojů, návyků a dovedností dítěte, učit je 

přijímat společenské, morální a estetické hodnoty.  

 Zlepšovat tělesnou zdatnost dětí, podporovat rozvoj pohybových dovedností                        

a schopností.  
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 Podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, řeč, poznávací procesy, city, 

vůli se zaměřením na rozvoj smyslů.  

 Rozvíjet spolupráci se zákonnými zástupci dětí.  

 Pokračovat v dobré spolupráci se ZŠ. 

 Rozvíjet spolupráci s ostatními institucemi.  

 

 

6. Přehled jednotlivých akcí (kulturní aktivity, divadla, výlety, výstavy, exkurze)  

 

01. 09. 2020 

15. 09. 2020 

Slavnostní zahájení školního roku, program minulých předškoláků 

Schůzka rodičů – třídy Beruška                                                                                                                                      

17. 09. 2020 

18. 09. 2020 

Účast dětí na školním kole přespolního běhu ZŠ     

Ukliďme Česko -   uklízíme park a školní zahradu                     

25. 09. 2020 

01. 10. 2020 

05. 10. 2020 

07. 10. 2020 

09. 10. 2020 

13. 10. 2020 

15. 10. 2020 

17. 10. 2020 

27. 10. 2020 

Od 01. 12. 2020 

04. 12. 2020 

14. 12. 2020 

15. 12. 2020 

17. 12. 2020 

21. 12. 2020 

- 03. 01. 2021  

06. 01. 2021 

19. – 30. 04. 2021 

03. – 24. 05. 2021 

03. – 14. 05. 2021 

11. 05. 2021 

13. 05. 2021 

18. 05. 2021 

25. 05. 2021 

27. 05. 2021 

28. 05. 2021 

01. 06. 2021 

02. 06. 2021 

07. 06. 2021 

14. 06. 2021 

24. 06. 2021 

24. 06. 2021 

24. 06. 2021 

Červen, červenec 

Logopedická pohádka – O hadovi, který si šlapal na jazyk 

Schůzka rodičů – třídy Motýlek 

Logopedická depistáž  

Broučci a hmyz – prožitkový program   

Fotografování 2020 

Cvičný poplach „HOŘÍ“ 

Bubnování – prožitkový program    

Vítání nových občánků na OÚ   

Zdobení vánočního stromečku na návsi u kostela 

Adventní měsíc – adventní kalendář 

Návštěva čerta a Mikuláše, Mikulášská nadílka 

Donesení vánočních přání od zaměstnanců a dětí do DD v obci 

Krátký vánoční program a předání přání pro OÚ v obci 

Ježíšek v MŠ, nadílka, vánoční posezení, vánoční zvyky 

Vánoční prázdniny 

 

Pohádka Tři Králové – dětí ŠV v MŠ 

Prodejní výstava knih z nakladatelství Albatros 

Prodejní výstava knih z nakladatelství Svojtka 

Zápis do MŠ 

Maškarní karneval 

Testování školní zralosti předškoláků 

Malý záchranář – projektový den 

Exkurze do Arboreta a obory 

Fotografování dětí – třídní fotografie, tablo předškoláků 

Bublinkohraní – zážitkový program 

Den dětí – třídní – soutěže, občerstvení odměny 

Papoušci – program ke Dni dětí   

Exkurze do Hasičské zbrojnice, ukázka techniky  

Canisterapie  

Loučení s předškoláky – šerpování, předávání knih, dárků SPOZ 

„Pidi zápis“ – pro budoucí prvňáčky – děti ze ZŠ 

Podvečerní posezení – s opékáním buřtů, písničkami a povídáním 

Tablo předškoláků  
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Ostatní akce, které byly naplánovány na školní rok 2020/2021 byly zrušeny z důvodu uzavření 

MŠ nebo z důvodu trvání epidemiologických opatření (covid-19). 
 

Po celý rok jsme děti vedli ke správnému třídění odpadů, papír se ukládal do sklepa školy. 

V šatně MŠ a v hale ZŠ jsou umístěny nádoby na papír a plasty a v hale ZŠ je ještě kontejner 

na použité baterie. Sběr pomerančové a citronové kůry probíhal po celý rok.  

    

Harmonogram akcí mateřské školy jsme plnili dle aktuální situace. Z každé akce byla 

pořizována fotodokumentace, fotografie jsou uloženy v portfoliu MŠ v PC a jednotlivé složky 

s fotografiemi z akcí jsou umístěny na webových stránkách školy. Vše s platným souhlasem 

zákonných zástupců. Portfolio bylo také vytvářeno z výtvarných prací a rozličných aktivit dětí 

– matematická a čtenářská gramotnost a praktické činnosti Montessori aktivit.  

Důležitá pro nás byla spolupráce se základní školou. Na některých akcích, pokud to dovolovala 

epidemiologická opatření, jsme spolupracovali a na dalších jsme se spolupodíleli. Na jiných 

akcích jsme spolupracovali s OÚ v Albrechticích, s místní knihovnou, s MAP. Podporovali 

jsme charitativní organizace prodejem knih a drobných předmětů – Fond Sidus a jiné. 

 

Svoji práci jsme prezentovali i na veřejnosti. Přispívali jsme do místního Zpravodaje články 

a fotografiemi z různých akcí, do místního obchodu jsme umístili tablo předškoláků. 

Pokračovali jsme v programu Skutečně zdravá škola, přihlásili jsem se do nového programu Se 

Sokolem do života, kde děti po celý rok plnily spoustu zábavných úkolů zaměřených na 

pohybový rozvoj dětí. V naší MŠ děti měly možnost využití Montessori aktivit, které byly 

pravidelně obměňovány. 

 

 

7. Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021  
 

Ve dnech 04. – 14. května 2021 proběhl zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022. Bylo přijato 9 

dětí, z toho 9 děti ve věku tří let. K zápisu se dostavilo celkem 24 dětí. Ve školním roce 

2021/2022 budeme mít 3 dětí s odkladem školní docházky a 3 děti s podpůrným opatřením. 

Trvalé bydliště ve školském obvodu 19 dětí 

Nově zapsaní předškoláci 0 dětí 

Ostatní  5 dětí 

 

Celkem přijati od 01. 09. 2021 9 dětí 

 

 Pro velký zájem o docházku dětí do MŠ v Albrechticích nad Orlicí jsme požádali KHS 

v Rychnově nad Kněžnou o navýšení kapacity třídy Motýlek od 01. 09. 2021 o 4 děti a zároveň 

jsme požádaly o zvýšení počtu dětí celé MŠ z 38 dětí na 42 dětí. Vzhledem k tomu, že jsme 

splňovali veškerá kritéria pro posouzení, byla naše žádost kladně vyřízena.  

Proto proběhlo druhé kolo Zápisu do MŠ a byly přijaté další děti – celkem 6 dětí (jedno dítě se 

z docházky v dalším školním roce odhlásilo). 

 

Celkem bude od 01. 09. 2021 přijato 15 nových dětí do třídy Beruška, celkový počet dětí ve 

třídě bude 23 dětí, ve třídě Motýlek bude 18 dětí. V celé MŠ se bude účastnit výchovně 

vzdělávacího procesu 41 dětí (1 dítě s PO ve třídě Beruška = snížení počtu dětí ve třídě). 

 

Celkem přijati od 01. 09. 2021 15 dětí 
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8. Spolupráce s rodinou a partnery  

Pro rodiče byly organizovány různé akce:  

 Úvodní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí.  

 Rodičovská schůzka - třídní schůzky. 

 Rozloučení s předškoláky. 

 Ostatní akce, které byly naplánovány byly zrušeny z důvodu uzavření MŠ – covid-19. 

 

Rodiče byli informováni o dění v mateřské škole prostřednictvím nástěnek v šatnách, na 

webových stránkách školy, ve vitríně nebo při každodenní komunikaci s učitelkami  

v jednotlivých třídách. Ve spolupráci s rodiči zajišťovaly učitelky různé předměty a produkty 

na pořádání sezónních výstavek ve třídách. Dle zájmu rodičů probíhaly Konzultační hodiny 

s vedoucí učitelkou a s třídními učitelkami.  

Po dobu uzavření MŠ byla založena virtuální MŠ a rodiče byli informováni o veškerém dění 

v MŠ pomocí webových stránek a formou e-mailů. Dostávali také od třídních učitelek 

pravidelně každý týden náměty na činnosti a pracovní listy k jednotlivým tématům. Součástí 

byla nabídka odkazů na další webové stránky zaměřené na předškolní tématiku, tvoření, školní 

zralost, grafomotoriku a podobné. Fotografie a videa dětí byli pravidelně umísťovány na 

virtuální MŠ. Tato naše aktivita po dobu uzavření MŠ byla velice kladně hodnocena, dostávali 

jsme od rodičů zpětnou vazbu. Paní učitelky také vytvořily video s velikonočním tvořením, 

video – pozdrav od paních učitelek, video – pozdrav z MŠ a další. 

V naší MŠ proběhla pedagogická praxe studentek z odborných pedagogických škol: 

- praktikantka sl. Aneta Vachová, studentka PF v Olomouci - vedoucí praxe Ivana Kubcová, 

- praktikantka sl. Eliška Holendová, studentka SPgŠ Litomyšl – vedoucí praxe R. Švikruhová, 

- praktikantka sl. Tereza Richterová, studentka SPgŠ Hradec Králové - ved. praxe I. Kubcová. 

 

Dále spolupracujeme se: 

 

 Základní škola v Albrechticích nad Orlicí 

 PPP a SPC Rychnov nad Kněžnou  

 SPC Duháček a Logáček Hradec Králové 

 OÚ Albrechtice nad Orlicí 

 DD Albrechtice nad Orlicí  

 Plavecká škola Dobruška 

 Photodients Brno  

 Fotografka Helena Bečvářová 

 ZUŠ Týniště nad Orlicí 

 MAS nad Orlicí 

 MAP Kostelecko 

 MAS Libchavy 

 NIDV Hradec Králové 

 PMeduca – Mgr. Pavlína Miltová 

 ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí 

 MŠ Borohrádek 

 MŠ Láň Rychnov nad Kněžnou 

 ZŠ a MŠ Čermná nad Orlicí 

 MŠ Týniště nad Orlicí - Město 

 Hasiči Albrechtice nad Orlicí  

mailto:reditelka@zsmsalbrechtice.cz


  Základní škola a mateřská škola Albrechtice nad Orlicí, 1. máje 48, okres Rychnov nad Kněžnou                                     

517 22 Albrechtice nad Orlicí 

 

 

 

Tel.: 494 371 694                                          Bankovní spojení: KB Týniště nad Orlicí                  IČO: 750 17 105 

Email: reditelka@zsmsalbrechtice.cz           Č. účtu 78 - 937 874 0247/0100                                 ISDS: 9sgma8h   

9. Kontroly – v MŠ 

 

 Hospitační činnost na třídách dle plánu hospitací a kontrol na školní rok 2020/2021. 

 Kontrola vedení dokumentace dle plánu hospitací a kontrol na školní rok 2020/2021. 

 Periodické kontroly a revize dle BOZP, PO. 

 Kontroly dodržování hygienických a epidemiologických opatření v MŠ. 

 ČŠI – ve školním roce 2020/2021 neproběhla kontrola ČŠI. 

 

10. Závěr - souhrnné informace o školním roce 2020/2021 

 

Do mateřské školy bylo zapsáno na začátku školního roku 2020/2021 37 dětí. MŠ navštěvoval 

jeden chlapec se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě Beruška. V listopadu bylo 

doporučeno jednomu chlapec PO. Od té doby navštěvovali třídu Beruška 2 chlapci s PO, každý 

měl asistentku pedagoga. Ve třídě Motýlek bylo zapsáno 14 dětí, jeden chlapec s PO,        

s asistentkou pedagoga. Byla naplněna kapacita celé MŠ 38 dětí.  

Provoz mateřské školy začal dne 01. 09. 2020. 

Podařilo se nám organizovat schůzku rodičů, logopedickou pohádku, prožitkový program 

Bubnování, Broučci a hmyz, maškarní karneval, prodejní výstavy knih, návštěvu u Hasičů, 

kanisterapii. Na konci školního roku bylo uspořádáno fotografování dětí, skupinové, jednotlivci 

i na tablo předškoláků. Rozloučení s předškoláky bylo dopoledne za účasti SPOZ, tradiční 

šerpování, předávání knih, pamětních listů a dárků. Odpoledne bylo s budoucími školáky 

opékání špekáčků, zpívání písniček u ohýnku s kytarou a vyprávění zážitků z MŠ. Mateřská 

škola aktivně spolupracovala se základní školou. Vzhledem k uzavření MŠ a vzhledem 

k epidemiologickým opatřením se plánované akce nemohly uskutečnit. O letních prázdninách 

byla mateřská škola uzavřena po dobu pěti týdnů od 12. 07. 2021 do 13. 08. 2021. 

 

Organizace:  

Denní řád byl pružný a reagoval na individuální možnosti dětí. Děti nacházely potřebné zázemí, 

klid, bezpečí a soukromí. Měly dostatek prostoru pro spontánní hru, mohly ji kdykoli dokončit 

nebo v ní pokračovat. Děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, pracovaly svým tempem. Nově 

příchozí děti měly možnost se postupně adaptovat na prostředí mateřské školy. Byla vytvořena 

pozitivní atmosféra ve třídě, respektovaly se potřeby dětí. Děti byly podpořeny k samostatnosti, 

dostatečně chváleny, motivovány a pozitivně hodnoceny. Ve vztazích mezi dětmi a dospělými 

panovala vzájemná důvěra, tolerance a ohleduplnost, vzájemná pomoc, podpora. Děti byly 

vedeny ke zdvořilostnímu chování - děkuji, prosím, pozdraví, omlouvají se. V komunitním 

kruhu se děti učily vzájemné partnerské komunikaci a spolupráci. Dětem byla v odpoledním 

čase nabízena činnost v zájmových kroužcích – Školáček a Šikulka. 

 

Provoz mateřské školy pro období školního roku 2020/2021 byl upravován v průběhu 

školního roku dle aktuálních informací MŠMT a MZd. Byly vždy vytvořeny aktuální Pokyny 

k provozu MŠ a zasílány zákonným zástupcům dětí mailem a zveřejňovány na webových 

stránkách školy. 

Mateřská škola byla otevřena v běžném provozu od 6,15 do 16,15 hodin. 

Pobyt zákonných zástupců dětí z MŠ a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení 

nebude omezen. V budově MŠ a ZŠ však platila povinnost nosit roušku k zakrytí dýchacích 

cest. V případě mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 škola vždy 

postupovala podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření 

vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 
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 Provoz mateřské školy od 19. 10. 2020  
- Na základě Rozhodnutí zřizovatele Základní školy a mateřské školy Albrechtice nad 

Orlicí a ředitelky školy: vzhledem k ochraně veřejného zdraví dle zákona č. 258/2000 

Sb., v platném znění, a v návaznosti na stanovisko KHS Rychnov nad Kněžnou rozhodla 

ředitelka školy ve spolupráci s vedením Obce Albrechtice nad Orlicí uzavřít mateřskou 

školu v Albrechticích nad Orlicí s účinností od 19. 10. 2020 až do odvolání.  

- Bližší informace byly zveřejněny na webových stránkách MŠ v aktualitách a zaslány 

mailem zákonným zástupcům dětí.  

- Třídní učitelky připravovaly nabídku činností, aktivit a pracovních listů a zasílali  

e-mailem rodičům a dětem. Pracovní listy byly připravené i v knihobudce. 

- Některé dny pracovaly učitelky MŠ doma – online (šily návleky na obuv do šatny, 

vyráběly přáníčka, připravovaly a upravovaly dokumenty, připravovaly a zasílaly 

rodičům nabídku činností, připravovaly nové projekty), nebo vybíraly dny dovolené. 

- Od 19. 10. 2020 byli někteří zaměstnanci školy v karanténě. Na základě informace            

z KHS v Rychnově nad Kněžnou o prokázaném onemocnění Covid-19 v naší MŠ bylo 

v karanténě 10 dětí ze třídy Motýlek. 

- Za měsíc říjen byla snížena výše úplaty za předškolní vzdělávání na částku 153,- Kč. 

 

 Provoz mateřské školy od 02. 11. 2020  
- MŠ byla otevřena v omezeném provozu – pouze ve třídě Beruška. 

- Platila stejná hygienická opatření jako v září 2020. 

- Pro děti, které zůstaly doma jsme zasílaly nabídku činností a pracovní listy (byly 

připravené i v knihobudce).  

- Pro děti s povinným předškolním vzděláváním je vypracování pracovních listů povinné. 

Vždy následující pondělí odevzdávali rodiče vypracované pracovní listy dítěte do 

schránky školy, zakládaly jsme je do portfolia dítěte. 

- Distanční výuka je pro děti s povinným předškolním vzděláváním od 01. 09. 2020 

povinná.  

- Zájmové aktivity byly po dobu trvání spojení tříd, a vzhledem k mimořádným 

opatřením, zrušeny. 

- Distanční výuku připravovala pí Kubcová, pí Pecháčková upravila a odesílala. U dětí 

ve třídě Beruška pracovaly pí. uč. Pecháčková a Švikruhová a as. pg. Svatošová, pí uč. 

Klímová připravovala webové stránky školy a společně s pí uč. Kubcovou, as. pg. 

Voslářovou a Zábranskou třídily a upravovaly archiv školy. Ty také vyráběly vánoční 

přáníčka.  

 Provoz mateřské školy od 20. 11. 2020  
- Mateřská škola byla otevřena v běžném provozu od 6,15 do 16,15 hodin.  

- Platila stejná hygienická opatření jako v září 2020. 

- Provoz MŠ může být upravován v průběhu školního roku dle aktuálních situace  

a dle nařízení vlády. 

 Provoz mateřské školy od 20. 11. 2020  

- Vzhledem k pozitivní diagnóze covid-19 u as. pdg. byly všechny osoby a děti z MŠ, 

které v rámci pobytu v mateřské škole dne 12. 02. 2021 přišly do rizikového kontaktu, 

uvedeny do karantény. Další skupina osob a dětí, kteří v rámci pobytu v mateřské škole 

přišly do rizikového kontaktu, byla uvedena do karantény o 3 dny později a další o týden 

později. 
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 Provoz mateřské školy od 01. 03. 2021 

- Učitelky a asistentky pedagoga pracovaly v mateřské škole – bez přítomnosti dětí.  

- Byla zahájena distanční výuka, pro děti s povinným předškolním vzděláváním byla 

povinná. Paní učitelky z obou tříd také zahájily online vysílání 2x týdně. 

- Veškeré náměty na činnosti, rozdělené na třídy Beruška a Motýlek, informace pro 

rodiče, zpětná vazba od rodičů, pracovní listy a další materiály byly zakládány do desek, 

dětem s povinným předškolním vzděláváním bylo vše zakládáno do jejich portfolia. 

- Rodičům byly veškeré informace podávány formou zasíláním e-mailů. Veškeré 

informace byly včas aktualizovány a předávány zákonným zástupcům dětí.  

- Pro děti s plněním povinného předškolního vzdělávání byla nabídka uzpůsobena věku           

a přípravě na zdárný vsup do ZŠ. Pracovní listy byly posílány jako příloha, nebo si je 

rodiče mohly vyzvedávat v knihobudce u školy. Tento režim je již „zaběhnutý“ 

z loňského školního roku, a tak průběh distanční výuky probíhá bez obtíží. 

- Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami byla nabízena podpora individuálně dle 

jejich možností, nabídka použití kompenzačních pomůcek a speciálních učebních 

pomůcek. Byla nabízíme možnost využití asistenta pedagoga.  

- Paní učitelky připravovaly dárky pro děti k zápisu do MŠ, šerpy k rozloučení 

s předškoláky, uklízely kabinet pomůcek a venkovní sklad hraček, vyřazovaly staré 

věci, zkontrolovaly vše dle inventurních seznamů, utřídily knihovnu dětskou, 

učitelskou, CD a DVD.  

- Byla prováděna dezinfekce hraček, nábytku a všech prostor mateřské školy. 

- Za měsíc březen byla vrácena výše úplaty za předškolní vzdělávání. 

- Další opatření k provozu MŠ byla aktualizována.  

 

 Provoz mateřské školy od 19. 04. 2021 

- MŠ byla otevřena od 19. 04. 2021 pro děti s plněním povinného předškolního 

vzdělávání a pro děti vybraných profesí. Děti si musely, za přítomnosti rodičů, provádět 

samotestování antigenními testy Lepu 2x týdně, výsledky byly zaznamenávány. 

Veškerý personál se musel samotestovat 2x týdně (vše dle pokynů MZd a MŠMT). 

 

 Provoz mateřské školy od 26. 04. 2021 

- Od 26. 04. 2021 byla MŠ otevřena pro všechny děti MŠ. Byly aktualizovány Pokyny 

k otevření, vše v souladu s potřebami společného zařízení základní školy a mateřské 

školy dle platných pokynů MZd a MŠMT. 

- V současné době jsou zaměstnanci testováni dle platných hygienických opatření 

vydaných MZd, je vedena řádná evidence. (Testují se 1x týdně vždy v pondělí, někdo 

se nechal očkovat proti onemocnění covid-19, na něj se povinnost testováníní již 

nevztahuje). 

Rodičům bylo v době uzavření MŠ nabídnuto několik přednášek na různá témata: Školní 

zralost, Mluví vaše dítě správně, Bez cukru se obejdeme, Aby učení nebylo mučení. 

Životospráva:  

Děti byly vedeny k tomu, aby vše ochutnaly, ale nebyly nuceny do jídla. Měly možnost výběru 

tekutin – voda, šťáva s vodou, čaj. Denní řád byl flexibilní a přizpůsoben individuálním 

potřebám dětí. Pokud bylo příznivé počasí, byla denní doba pobytu minimálně 2 hodiny. Děti 

měly dostatek pohybu venku i v interiéru. Děti nebyly nuceny ke spánku, byly respektovány 

potřeby dětí. Děti si mohly vybírat z nabídky nespacích aktivit.  
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Měly možnost výběru více druhů ovoce a zeleniny u svačin, zlepšila se i pestrost druhů pečiva, 

dětem byla nabízena racionální výživa (kaše, kuličky s mlékem). Na změnách jídelníčku se 

domlouvali zástupci MŠ a ŠJ.  

 

Věcné podmínky: 

Ve třídách jsou vytvořeny kouty výtvarný a pracovní, hudební, tělovýchovný, rodinný, pro 

intimitu dětí je spojený odpočinkový kout (sedačka) s kuchyňkou. Třídy byly dovybaveny 

hračkami, didaktickými pomůckami včetně Montessori pomůcek. Ve třídě Motýlek byla 

vytvořena také různá centra aktivit, kde děti mohly rozvíjet matematickou a čtenářskou 

gramotnost, seznamovat se s přírodou a naší planetou, dělat pokusy a využívat Montessori 

aktivity zaměřené na praktický život a smyslovou výchovu. K pohybovým aktivitám dětí jsme 

využívali tělocvičnu, třídy a školní hřiště.  

V letošním školním roce se zlepšilo vybavení v oblasti polytechnické výchovy. Byla zakoupena 

dílna a nářadí z Grantu polytechnické výchovy. Nová interaktivní tabule, robotická myš, 

elektronická albi tužka prohlubují znalosti dětí v oblasti programování a v oblasti používání 

technologií a digitalizace. Nově bylo instalováno zabezpečení budovy MŠ.  

Zahrada slouží pro potřeby dětí MŠ a žáků ZŠ a ŠD. Na podzim 2020 bylo instalováno více 

herních prvků pro potřeby dětí MŠ z grantu OÚ Albrechtice nad Orlicí. Školní zahrada je 

otevřena od té doby pro veřejnost (po skončení provozu MŠ a ŠD a o víkendech). Je vypracován 

Řád školního hřiště a vyvěšen na viditelném místě. 

 

 

Plán pro zlepšení prostředí školy: 

V budoucnu budeme usilovat o nákup tabletů, notebooku, výukových programů pro děti, 

chceme tak zvýšit digitalizaci vzdělávání. Zahrada slouží pro potřeby dětí MŠ a žáků ZŠ a ŠD, 

budeme se ale snažit stále prostředí zlepšovat. Velkou pozornost chceme věnovat zázemí pro 

zaměstnance školy. 

V lednu 2021 jsme podali žádost o dotaci Královéhradeckého kraje, zaměřený na etickou 

výchovu v MŠ s názvem Probouzíme etické a hudební cítění u dětí. Chtěli bychom dětem 

zprostředkovat zážitkový program Rytmy sběrného dvora, procvičit komunikační dovednosti a 

cítění u dětí Logopedickými pohádkami, zakoupit elektronické pianino a židlí a nové 

interaktivní výukové programy. 

 

Velké poděkování patří ředitelce školy za spolupráci a všem zaměstnancům mateřské školy za 

celoroční odbornou práci, vstřícnost k rodičům a sebevzdělávání.  

 
Poděkování patří i zřizovateli, obci Albrechtice nad Orlicí, za spolupráci, za společné řešení 

aktuálních záležitostí a podporu rozvoje předškolního vzdělávání.  

 

 

Podklady pro zpracování vlastního hodnocení školy: 

Školní matrika  

Školní vzdělávací program Objevujeme svět 

Třídní knihy 

Školní řád 

Záznamy z pedagogických rad a krátkých porad 

Hospitační záznamy 

Protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy 

Záznamy z provozních porad 
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Personální dokumentace 

Virtuální MŠ 

Grant etické výchovy 

 

 
Vypracovala: Iva Pecháčková,    ………………………………………. 

vedoucí učitelka MŠ  

 

 

Schválila: Mgr. Simona Baláčková, …………………………………… 

ředitelka školy 

 

 

 
V Albrechticích nad Orlicí  

Dne 28. 08. 2021 

 

 

četli a byli seznámeni: ………………………………………….. 

                                                ………………………………………….. 

 

                                        ………………………………………….. 

 

                                        ………………………………………….. 

 

                                        ………………………………………….. 

 

                                        ………………………………………….. 

 

                                        ………………………………………….. 

 

                                        ………………………………………….. 
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