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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE  
Název a adresa:  

Mateřská škola Dráček Povrly - Neštědice, příspěvková organizace  

Sídliště I. č. 42 ,403 32 Povrly 

IČO: 72743841 

Kontakt:  

Telefon: 775147987  

E-mail: dracekpovrly@volny.cz 

Internet: msdracekpovrly.cz 

ID cmjkqxu 

Ředitelka mateřské školy:  

Olga Louvarová 

Zřizovatel mateřské školy:   

Obec Povrly, okres Ústí nad Labem 

Mírová 165, 403 32 Povrly 

IČO 00266931 

Provozní doba:  

Pondělí – pátek: od  6.30 do 16.30 hod. 

Počet tříd:  

1 heterogenní 

Kapacita:  

28 dětí 
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
Budova se nachází v oploceném areálu se zahradou a zábavnými sestavami. Zahrada má 

dostatek zeleně a stromů. Součástí je i prostorné pískoviště a stolečky. Škola sídlí v budově 

tovární vily.  

Zahrada je velmi pěkně udržovaná, mírně svažitá a využívaná pro zimní radovánky. 

Poskytuje dostatek ploch pro terénní hru i klidné koutky pro relaxování. Na zahradě je i kus 

rovného terénu pro jízdu na balančních kolech. Děti zde mají i malou skalku, na které mohou 

na jaře pozorovat především první jarní květiny.  

Mateřská škola je jednotřídní. V přízemí mateřské školy je přístavba, ve které mají děti 

šatnu a tělocvičnu. Ve sklepních prostorách je prádelna a sušárna, mandl a bramborárna, 

úklidová místnost, příruční sklad, kotelna a hlavní uzávěry vody a plynu. V mezi podlaží je 

centrum naší školy. Zde mají děti třídu se stolečky, která slouží jako jídelna. Mezi třídou 

a kuchyní a sociálním zařízením kuchařky a šatnou provozních zaměstnanců je malá vstupní 

hala, ve které je umístěn videotelefon.  

Mateřská škola je celý den uzavřena z bezpečnostních důvodů. Na třídu navazuje herna 

s rozhlednou a místem pro soukromí dětí. Vlevo od herny mají děti k dispozici prosklený 

balkon s relaxační ohrádkou plnou barevných molitanových kostek. Vpravo od herny je 

situován pokojíček s dětskou kuchyňkou. Všechny tři výše popisované místnosti jsou účelově 

zařízeny tak, aby vyhovovaly v maximálně možné míře potřebám dětí s dodržením veškerých 

zákonných a bezpečnostních požadavků. Hračky a další potřeby pro vyžití dětí jsou umístěny 

v dostupných otevřených policích a závěsných systémech. V herně je umístěno piano ke 

každodenním hudebním aktivitám dětí. Na hernu je napojena krásně a nově zrekonstruovaná 

umývárna a sociální zařízení pro děti. Dostatečné prosvětlení výše uvedených prostor zajišťují 

nově instalovaná velká okna, která jsou zabezpečena proti možnému vypadnutí dětí, osvětlení 

také zajišťují zářivky a bílé stropy.  

Jednotlivá nadzemní podlaží propojují dostatečně široká schodiště se zábradlím, které je 

uzpůsobeno výškovým potřebám dětí i dospělých. V prvním patře je umístěna šatna dětí se 

skříňkami a poličkami pro odložení věcí před spánkem, ředitelna a sociální zázemí pro 

pedagogy. Vlevo od šatny dětí je umístěna nově zrekonstruovaná třída, kterou využíváme pro 

výuku cizího jazyka, výtvarnou a hudební výchovu. Průchodem těmito prostory školy dojdete 

do místnosti se stabilními lehátky. Na tento prostor navazuje sociální zařízení dětí se sprchou. 

V tomto podlaží je také umístěna šatna učitelek s možným výstupem do podkroví. Podkroví je 

využíváno jako sklad výchovně vzdělávacího materiálu a předmětů či sezónního sportovně-

zábavného náčiní. V první podlaží je ředitelna s archivem.  
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3 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH MATEŘSKÉ ŠKOLY  
  

a) Personální zajištění  
  
  k 31. 12. 2019 

fyzické osoby  
k 31. 12. 2019 
přepočtení 
pracovníci  

k 30. 6. 2020 
fyzické osoby  

k 30. 6. 2020 
přepočtení 
pracovníci  

Pedagogičtí 
pracovníci  

2 2,00  2  2,00 

Provozní  
pracovníci  

2  2,00 2  2,00 

Celkem  4 2,00 4 2,00 
  

 
  

b) Kvalifikovanost pedagogických pracovníků k 30. 6. 2020 (podle zákona č.  

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů)  

  
Celkový počet  
pedagogických 
pracovníků  

Z toho s odbornou 
kvalifikací  

Z toho bez odborné 
kvalifikace  

2 2 0  
  

  

c) Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

  Ve školním roce 2019/2020 bylo ředitelkou MŠ aktivně podporováno další vzdělávání 

pedagogických i nepedagogických pracovníků. V neposlední řadě byly ředitelkou MŠ 

zakoupeny vybrané tituly z pedagogické literatury, čímž byly zkvalitněny podmínky 

k samostudium pedagogů.  
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Tabulka: Absolvované kurzy DVPP ve školním roce 2019/2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jméno a příjmení 
zaměstnance  

Název školení či kurzu  Délka školení či kurzu  

Všichni zaměstnanci  Školení BOZP a PO  2 hodiny, 09/2019  

Všichni zaměstnanci  Školení první pomoci  2 hodiny, 02/2020 

Olga Louvarová  Řízení školy – p. Zeman 3 hodiny, 01/2020  

  PPP Teplice – vzdělávací výtvarné akce 

pod vedením MgA. Radky Müllerové 

14 hodin, 11/2019 – 
15.2.2020 

  Program celoživotního vzdělávání pod 
UJEP v Ústí nad Labem - LŠVV 

37 hodin, 08/2020 

  

Bc. Pavla Hacková  Česko – německý informační den pod 
záštitou koordinačního centra Tandem 

4 hodin, 04/2020 

  INSTRUKTOR Děti na startu pod 
FISAF.cz 

20 hodin,   

06/2020  
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4 ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 
Zápis do mateřské školy se konal v období od 9. – 14. května 2020. V souvislosti 

s mimořádnými opatřeními bylo možné podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

několika způsoby: odesláním do datové schránky školy, e-mailem, poštou nebo osobním 

podáním v MŠ Dráček.   

Celková kapacita MŠ k 30. 6. 2020 činila 25 dětí. Do ZŠ odešlo 8 dětí. Podaných přihlášek 

k předškolnímu vzdělávání v MŠ Dráček na školní rok 2020/2021 bylo celkem 14, z toho 3 děti 

nebyly přijaty vzhledem k nízkému věku a překročení kapacity školy.  

 

POČET DĚTÍ K 30. 6. 2020  

Celkový počet dětí v Mateřské škole Dráček k 30. 6. 2020 činil 25 dětí.  
 

Děti podle věku- školní rok 2019/2020 

 

  

Věk 6 – 7 let 8 dětí 

Věk 4 – 5 let 7 dětí 

Věk 2,5 – 4 roky 10 dětí 
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5 VYUŽITÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MATEŘSKOU 
ŠKOLU  

Ve školním roce 2019/2020 pokračovala spolupráce mateřské školy s panem logopedem Mgr. 

Janem Dvořákem. Dále využíváme poradenských služeb Mensa ČR. 

6 SPOLUPRÁCE S RODIČI A OSTATNÍMI PARTNERY MŠ   
 Mateřská škola Dráček spolupracuje s rodiči, zřizovatelem a ostatními partnery s cílem 

rozšiřovat nabídku aktivit a organizovat činnosti a akce ve prospěch dětí. 

Spolupráce s rodiči – Spolupráce s rodinami dětí a komunikace s rodiči byla na výborné 

úrovni. Rodiče měli možnost zapojovat se do většiny akcí mateřské školy. Mateřská škola se 

snažila o to, aby vztahy s rodinami dětí byly otevřené a založené na vzájemné důvěře. Na názory 

a podněty rodičů byl kladen přiměřený zřetel. Rodiče na oplátku respektovali návrhy 

a požadavky mateřské školy. Pokud jde o výchovu a vzdělávání dětí, mateřská škola usiluje 

o partnerskou spolupráci s rodiči. S rodiči se nám ve školním roce 2019/2020 spolupracovalo 

velmi dobře.  

Spolupráce s Obecním úřadem Povrly – Pro mateřskou školu je taktéž velmi významná 

spolupráce se zřizovatelem – Obcí Povrly. Spolupráci s obcí si velmi chválíme. Pan starosta 

Dalibor Pavlát byl vždy k potřebám MŠ velmi vstřícný a aktivně a rychle reagoval na podněty 

mateřské školy. Ze strany obce Povrly rovněž dochází k pravidelným návštěvám, kontrolám 

hospodaření, kontrolám čerpání rozpočtu, průběžným kontrolám stavu budovy a školní 

zahrady. V tomto období nám zřizovatel nechal vybudovat bezpečný přechod pro chodce před 

školou. 

Nadále spolupracujeme také s povrlskou knihovnou, kterou s dětmi navštěvujeme. Děti tak 

od útlého věku vedeme k lásce ke knihám a čtení. Ve školním roce 2019/2020 pokračoval 

projekt Čteme dětem. 

Spolupráce se ZŠ a MŠ Povrly – pravidelně navštěvujeme bazén v ZŠ, kde organizujeme 

předplavecký výcvik pro předškoláky. S předškoláky také chodíme na návštěvu do první třídy 

v době zápisu do ZŠ, kde se naše děti seznamují s prostředím, které jim bude brzy blízké. Jsme 

také zváni na školní Akademii, kde máme možnost vystupovat (v tomto školním roce se, 

bohužel, kvůli pandemii nekonala). 

Spolupracujeme s Mensou ČR a konzultujeme vzdělávací nabídku pro děti, které vyžadují 

rozšířenou nabídku vzdělávacích činností. Využíváme nových poznatků ve vzdělávání 

předškolních dětí, které nám Mensa ČR poskytuje.   



9  
  

7 PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
Mateřská škola má plně funkční webové stránky www.msdracekpovrly.cz. Webové stránky 

byly rovněž optimalizovány pro prohlížení na mobilních telefonech. Webové stránky jsou 

přehledné, pravidelně a často aktualizovány, doplňovány informacemi o činnosti školy, 

zajímavostmi pro rodiče, fotodokumentací z činností dětí ve třídách, výletů, vzdělávacích akcí 

a projektových dnů. Na webových stránkách jsou také zveřejněny povinně zveřejňované 

informace a dokumenty, jako je Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a Školní 

řád. Rodiče zde také naleznou praktické informace k chodu mateřské školy - režim dne, platby 

školného a stravného, omlouvání dětí, přivádění a vyzvedávání dětí, kontakty, zápis do MŠ, 

seznam věcí do MŠ, jídelníček, nabídka kroužků, naše projekty a další informace.  

 

8  PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ  
Předcházení rizikovému chování dětí v mateřské škole bylo ve školním roce 2019/2020 

realizováno formou společného vytvoření pravidel vzájemného chování ve třídách. Pravidla 

jsou vytvářena vždy společně s dětmi. Pravidla jsou formulována tak, aby byla dětem 

srozumitelná a byla pro ně smysluplná, a děti je tak mohly snadno přijmout za své.   

Rovněž dbáme na prevenci sociálně – patologických jevů; Školní program prevence sociálně 

patologických jevů doplňuje náš Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pro 

školní rok 2017/2020.   

Děti jsou taktéž pravidelně každý den poučovány o bezpečnosti chování, čímž 

upozorňujeme děti na hrozící nebezpečí a předcházíme úrazům. 

Nejdůležitější úlohu při předcházení sociálně – patologickým jevům má rodina. Mateřská škola 

je pomocníkem, který jí nabízí pozitivní zkušenost v různých oblastech.   

Všichni pedagogičtí i provozní zaměstnanci MŠ pravidelně absolvují školení BOZP a PO 

a kurz první pomoci a jsou seznámeni se Školním programem prevence sociálně – 

patologických jevů. 
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9 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A 
OSVĚTA  

Ve školním roce 2019/2020 byl kladen velký důraz na environmentální vzdělávání.  

Dráčkova naučná stezka – www.drackovanaucnastezka.cz 

Ve školním roce se učitelky v mateřské škole Dráček po zkušenostech s lesní 

pedagogikou v lesní třídě rozhodly zpestřit dětem cestu do lesa. A jak jinak než hračkami 

i jinými aktivitami. Vytvořily ve spolupráci s Obecním úřadem a Pilou Františkov nad 

Ploučnicí Dráčkovu naučnou stezku.  

Stezka je určena dětem již od dvou let. Propojuje smyslové vnímání a vnímání celého světa 

a zákonitostí v něm. Nejoblíbenější jsou zvukové tabule, kubusy a tělocvična přímo v lese. Děti 

si mohou počíst v lesní knihovně. 

Součástí textu na tabulích je i kvíz pro starší děti. Po vyřešení kvízu si své odpovědi zkontroluje 

na poslední tabuli. A může se i odměnit z připravené truhličky. Rodiče s dětmi mohou relaxovat 

v lesní třídě v hamakách, využít stoleček a pohrát si v roklince. 

Třídění odpadu 

V mateřské škole jsou ekologické tašky na třídění odpadu. Děti jsou záměrně vedené k třídění 

odpadu.  

Ukliďme Česko 

V tomto školním roce mateřská škola uspořádala ve spolupráci se zřizovatelem, SDH 

Povrly, Rybáři Povrly, Lesy ČR a Ekotým ZŠ Povrly velký úklid Povrlů a přilehlých obcí.  

Uklízet přišlo 70 lidí. Uklidilo se 600 kg odpadu. Dva kontejnery plastů a 13 pneumatik. 

Vytipované trasy byly označené cedulkou, která vyzývá ostatní spoluobčany k tomu, aby oblast 

udržovali v čistotě. Škola dětem zajistila diplomy, odměny a doprovodný program – pokusy, 

přednášku od Lesy ČR, hamakování a opékání buřtíků na koupališti v Povrlech.   
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10 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  
Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení 

a porozumění odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlivost a toleranci k jiným etnikům.   

V mateřské škole vedeme děti ke vzájemnému přátelství, respektu a toleranci, respektujeme 

styl života a výchovy v rodinách.   

Ve třídě jsou zařazena témata vztahující se k této oblasti vzdělávání. Děti se seznamují 

s různými tradicemi a zvyky států celého světa, s obyvateli všech kontinentů, s jejich řečí 

a zvyklostmi v životě, jídle, oblečení apod.   

Vhodnou motivací, kladnými příklady, vytvářením přátelských a kamarádských vztahů 

mezi dětmi, dochází k vytváření základů kladných postojů v multikulturní oblasti na celý život. 

Děti se učí respektovat kultury všech národností.  

 

11 VÝSLEDKY KONTROL ČŠI, PŘÍPADNĚ JINÝCH KONTROL 
VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020  

  
Ve školním roce 2019/2020 byly provedeny následující kontroly:  

  

• Kontrola OÚ Povrly  o hospodaření MŠ – výsledek kontroly: v pořádku.  

• Kontrola ČŠI v tomto školním roce neproběhla 

  

12 STÍŽNOSTI NA MŠ A ŠKOLNÍ JÍDELNU – VÝDEJNU  
Ve školním roce 2019/2020 nebyly zákonnými zástupci dětí podány žádné stížnosti na mateřskou 

školu ani na školní jídelnu – výdejnu.  
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14. PŘIPOMÍNKY A NÁVRHY KE ZŘIZOVATELI  
Velice děkujeme našemu zřizovateli, zastoupeným panem starostou, za podporu, vynikající 

spolupráci, vstřícnost a ochotu řešit provozní záležitosti a těšíme se na další spolupráci 

a všechny společné  akce. V  příštím školním roce chceme realizovat – výmalba horní části 

budovy MŠ, rekonstrukce sklepních prostorů a pořízení nového nábytku do herny. 

  

PŘÍLOHA:  

Čerpání rozpočtu z financí zřizovatele za rok 2019 a hospodářský výsledek za rok 2019. 

 

Vypracovala: Olga Louvarová, ředitelka MŠ Dráček Povrly – Neštědice p.o. 

  

V Povrlech, dne 31. 8. 2020  

  

  

  

            Olga Louvarová  

             Ředitelka MŠ Dráček Povrly - Neštědice 


