
  Výroční zpráva za školní rok 2021-2022 

 
 

1. Základní údaje o mateřské škole 
 

1.1 Škola 

název školy Základní škola a mateřská škola  

J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí 

adresa školy Tyršova 374, 561 12 Brandýs nad Orlicí 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 75015439 

IZO 102642621 

identifikátor školy 650045912 

vedení školy ředitel: Mgr. Miloslav Dušek 

ved. učitelka: Bc. Hana Frydrychová 

kontakt tel.:465544185  

e-mail: msbrandys@ttnet.cz 

www: zsbrandysno.cz 

 

1.2 Zřizovatel 

název zřizovatele Město Brandýs nad Orlicí 

adresa zřizovatele Komenského náměstí, 561 12 Brandýs nad 

Orlicí 

kontakt tel.: 465544211 

e-mail: starosta@mesto-brandys.cz 

 

1.3 Součásti školy 

Mateřská škola kapacita 75 

 

1.4 Základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 

Mateřská škola 2 55 27,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 Materiálně-technické podmínky školy 

 

Učebny, herny 3 herny 

Odborné pracovny, knihovna, multimediální 

učebna 

1 knihovna, učebna určená na hru na flétnu, 1 

učebna na výtvarné tvoření a 1 učebna na 

jógu 

Odpočinkový areál zahrada MŠ 

Dětský nábytek 78 židlí, 21 stolků, 55 lehátek, 2 dětské 

knihovny na třídách, 3 dětské kuchyňky, 2 

obchody, 3 výtvarné vozíky, 2 vozíky na 

pokusy 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

sportovním nářadím apod. 

Materiální vybavení je na velmi slušné 

úrovni. Postupně dovybavujeme. 

Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 

technikou 

1 počítač – ředitelna 

1 počítač – knihovna 

1 počítač – třída Koťátka 

1 notebooků pro děti 

2 tablety  

1 tiskárna 

1 kopírka 

Investiční rozvoj ne  

Vybavení školní výdejny myčka, tlaková sprcha, mikrovlnná trouba, 

rychlovarná konvice, ruční šlehač, 

termoporty s vodní lázní 

 

Komentář: Postupně upravujeme školní zahradu. 

 

 

 

 

1.6 Údaje o občanském sdružení při škole 

Registrace ne 

Zaměření ne 

Kontakt ne 

 

 

 

 

2. Vzdělávací programy 
 

Vzdělávací program  

ŠKOLNÍ 

VZDĚLÁVACÍ 

PROGRAM (viz 

Rámcový vzdělávací 

program pro základní 

vzdělávání, Č.j. 32 

405/2004-22) 

Škola hrou s Kostkáčem, č.j. : 98/2021/MSBNO 

 

 

 



3. Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 

Počet pracovníků celkem 7 

Počet učitelů MŠ 4 

Počet správních zaměstnanců MŠ 1,3 

Počet správních zaměstnanců ŠV 0,7 

Počet asistentů pedagoga 1 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

 

Pedagogičtí 

pracovníci Funkce Úvazek. 

Roků 

pedag. 

praxe 

Stupeň 

vzdělání Aprobace 

1 učitelka 1,0 do 19 SŠ MŠ 

2 učitelka 1,0 do 27 SŠ MŠ 

3 učitelka 1,0 nad 32 SŠ MŠ 

4 ved. učitelka 1,0 do 27 VŠ MŠ 

5 ředitel 1,0 nad 32 VŠ 1. - 5. r. 

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé MŠ 100 Učitelé MŠ 100 

 

Komentář: Aprobovanost je vzhledem k velikosti školy na dobré úrovni. 

 

  

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
 

Do 34 let 35 – 45 let 46 – 55 let nad 55 let 

do 

důchodového 

věku 

v 

důchodové

m 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 4 

 

Komentář:  Průměrný věk je 47 let. 

 

 

 

 

 

 



3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 pomocná kuchařka 0,5 SOU 

2 pomocná kuchařka 0,2 SOU 

3 uklízečka 0,8 SOU 

4 školnice 0,5 SOU 

 

 

 

4. Zápis do MŠ k 1. 9. 2021 
 

počet tříd počet dětí přijatých 

k 1. 9. 2021 

počet odkladů 

pro  školní rok 2021-

2022 

2 20 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní žáci 

 

speciální vzdělávací 

potřeby 

počet žáků individuální 

vzdělávací plán 

podpůrná opatření - stupeň  1 0 0 

podpůrná opatření - stupeň  2 0 0 

podpůrná opatření - stupeň  3 0 0 

celkem 0 0 

 

 

5.4 Výchovně-vzdělávací proces 
 

5.4.1 Výchovně vzdělávací koncepce 
 

Naší prioritou je vytvářet v mateřské škole podnětné a přátelské prostředí, ve 

kterém se budou děti, jejich rodiče ale i pracovníci školy cítit dobře. Dále klást 

důraz na osobnost dítěte, podporovat jeho individualitu a samostatnost. 

Připravovat dítě na klidný přechod do základní školy. 

Používat diagnostiku jako prostředek k poznání dítěte a zjištění jeho dalšího 

rozvoje.  

Při činnostech využívat centra aktivit, ve kterých se děti učí samostatnosti, 

kooperativní i týmové práci. Každý den zařazovat rekapitulaci, kdy se dítě učí 

hodnotit svou činnost a nést zodpovědnost za své jednání. Směrovat děti 

k zdravému životnímu stylu, utvářet správné postoje k problémům rasismu, 

xenofobie a intolerance.  



5.4.2 Hospitační činnost 

 

pracovník počet hospitací 

Ředitel školy 4 

Vedoucí učitelka 0 

Ostatní pracovníci 0 

celkem 4 

Komentář: V letošním školním roce probíhala pouze hospitace pana ředitele. Během 

hospitací převládala příjemná pracovní atmosféra. Vzájemná komunikace dětí a učitelů 

probíhala přátelským způsobem. Výběr výukových metod byl efektivně plánován. Ve třídě 

Koťátek i Sluníček probíhala frontální forma výuky, samostatná činnost dětí a práce ve 

dvojicích nebo skupinách.                                                                                                          

Po dokončení činnosti děti hodnotili sami svoji práci. Zařazení učebních pomůcek bylo 

přiměřené tématům. 

  

6.  Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

6.1 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

 

Druh studia Pracovník 

a) Studium v oblasti pedagogických věd ne 

b) Studium pedagogiky ne 

c) Studium pro asistenta pedagoga ne 

d) Studium pro ředitele škol ne 

e) Studium k rozšíření odborné 

kvalifikace 

ne 

 

 

6.2 Studium, školení ke splnění dalších profesních předpokladů  

 

Druh studia, školení Zaměření, pracovník 

a) Školení pro vedoucí pedagogické 

pracovníky 

Jak se připravit na inspekci, Hana Frydrychová 

b) Školení v oblasti výchovně vzdělávací Stanovování hranic ve výchově, Denisa 

Malochová 

Diagnostika dítěte předškolního věku, Zdeňka 

Růžičková 

Relaxační techniky pro děti, Zdeňka Růžičková 

Ranní cvičení v MŠ, Aneta Dostálková 

Formativní a normativní hodnoceni, Hana 

Frydrychová 

Jak se nesrovnává jablko s hruškou, Denisa 

Malochová 

c) Školení v oblasti komunikační Pozitivní komunikace- nové formy, Zuzana 

Richterová 

d) Specializovaná činnost – tvorba a 

následná koordinace školních 

ne 



vzdělávacích programů 

e) Prevence sociálně patologických jevů Neukázněné dítě v předškolním věku, Zuzana 

Richterová 

 

 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

Spolupráce školy a dalších subjektů spolupráce se základní školou: 

- výměna prvňáčků s předškoláky 

- předvánoční setkání s předškoláky (8. roč.) 

- Setkání s budoucími prvňáčky ve škole  

- (8. roč.) 

spolupráce s jinými subjekty: 

- návštěva Pečovatelského domu v Brandýse nad 

Orlicí  

-  návštěva z Městského úřadu v Brandýse nad 

Orlicí 

- návštěva knihovny v Brandýse nad Orlicí 

Projekty Šablony III., plavání, lyžařský kurz  

 

Významné akce školy Aktovkový den 

Spolupráce s rodiči společná schůze rodičů, pravidelné konzultace, 

informace o průběhu vzdělávání a výchovy dětí, 

setkání rodičů nově přijatých dětí, adaptační týden 

v srpnu  

Akce k prevenci sociálně patologických 

jevů 

ne 

Akce k environmentální výchově návštěva ekocentra Paleta Oucmanice, Ekocentra 

Pasíčka, přednáška o životě včel (p. Šejblová, 

Kaliště)  

Vzdělávací akce školy  

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, veřejnosprávní 

kontroly a jiných kontrol 
 

Viz inspekční zprávy (uloženy u ředitele školy; jsou přístupné na internetu) 

          

 

9. Základní údaje o hospodaření školy (údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2021) 

      - vyhodnocení vybraných ukazatelů rozpočtu 

 

Viz. Výroční zpráva základní školy 
 

 

 

 



10. Prevence rizik a školní úrazy 

 

10.1 Počet úrazů 

 

Počet záznamů v knize úrazů 13 

Počet odeslaných záznamů o úrazech 0 

 

10.2 Vyhodnocení úrazů 

 

Místo úrazu Počet úrazů 

Při ranní volné hře 0 

Při ranním cvičení 1 

Při dopoledních řízených činnostech 2 

Při pobytu venku 6 

Při stolování 1 

Při odpoledním odpočinku 1 

Při odpoledních činnostech 0 

Výlety a exkurze 2 

 

10.3 Prevence rizik 
 

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala 

Důrazné poučení dětí o bezpečném chování.  

 

Komentář: V případě úrazu probíhá opětovné upozornění na možnost vzniku úrazu a jeho 

následky. 

 

11. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 
 

11.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu 
 

Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 

Datum 

podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

ne ne ne ne 

 

 

11.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům výchovy a vzdělává 

Datum 

podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

Podzim/ 

2021 

Časté posílání dcery domů, 

protože je nemocná. 

Jaroslava  

Boumová 

Mgr. Dušek 

 

 

 

 

 

 



11.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 

 

Datum 

podání 

Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil 

ne ne ne ne 

 

Komentář: Stížnost byla projednána a vyřešena. 

  

12. Prevence rizikového chování 

 

12.1 Prevence rizikového chování 

 

 komentář 

Vzdělávání  

Pedagogičtí pracovníci školy Věnují se rozvoji kompetencí dětí v oblasti 

sociálních dovedností, učí podle principů a 

metod  ŠVP školy. Na pedagogických radách 

vzájemně hodnotí uplynulé období, 

konzultují případné problémy, navrhují 

opatření.  

Organizace prevence  

Využití volného času dětí Volná hra dětí k rozvoji komunikace, 

spolupráce a fungování ve skupině. 

 

Průběžné sledování podmínek a situace ve 

škole z hlediska rizik výskytu rizikového 

chování 

probíhá 

Uplatňování forem a metod umožňující 

včasné zachycení ohrožených dětí 

Rozhovory, konzultace, individuální přístup 

k dětem, vytváření přátelských vztahů s 

dětmi. 

Školní řád (obsahuje ochranu před sociálně – 

patologickými jevy)) 

Rodiče a personál je seznámen s obsahem 

Školního řádu. 

Akce školy pro žáky k prevenci rizikového 

chování 

ne 

 

 

 

12.2 Počet výskytu rizikového chování, které škola řešila 

 

rizikové chování počet 

Drogová závislost 0 

Alkohol 0 

Kouření 0 

Kriminalita a delikvence 0 

Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 

Patologické hráčství (gambling) 0 

Záškoláctví 0 

Šikanování 0 



Vandalismus 0 

Násilné chování 0 

Xenofobie 0 

Rasismus 0 

Zneužití kyberprostoru 0 

 

Komentář ředitele školy:  
 

 

 

 

 

 

 

13. Spolupráce s odborovou organizací 

 

Viz. Výroční zpráva základní školy 

 

 

 

Brandýs nad Orlicí 12. 10. 2022                                  Mgr. Miloslav Dušek, ředitel školy 

 

                                                                                            

                                                                                               Rostislav Černý, předseda ŠR 


