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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název školy: Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 

Adresa: Marie Majerové 1650, 356 01 Sokolov 

IČO: 60611685 

IZO ředitelství: 107 545 764 

Bankovní spojení: Česká spořitelna – 862737399/0800 

Tel.: 359 808 406, 725 729 566 

Email: mssomajerova@centrum.cz 

Adresa internetových stránek: mssomajerova.cz 

Zřizovatel: Město Sokolov 

Adresa zřizovatele: Rokycanova 1929, 356 01 

Právní forma: příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol: 23. 2. 1996 

Provoz školy: 6:00 – 16:30 hodin 

Kapacita školy: 108 dětí 

Počet tříd: 4 

Statutární zástupce školy: Jana Vozková, ředitelka školy 

Zástupce ředitelky: Dana Zimová 

Vedoucí školní jídelny: Miroslava Štossová 

mailto:mssomajerova@centrum.cz
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2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 

Mateřská škola má 15 zaměstnanců. Jeden pedagog je na mateřské dovolené.  

Pedagogičtí pracovníci:  9   

Školní asistent:   1  

Provozní zaměstnanci:  2 (školnice a uklízečka) 

Zaměstnanci v jídelně:  3 

 

Na začátku školního roku 2021/22 došlo v mateřské škole k dalším personálním změnám. 

Nastoupili 2 noví kvalifikovaní pedagogové a 1 v průběhu školního roku.  

             

 

3. POČTY DĚTÍ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 

Během školního roku docházelo ke stěhování některých rodin a tím k ukončení docházky dětí 
do naší mateřské školy. Zároveň byly na uvolněná místa přijímány nové děti. 
V měsíci dubnu byly do mateřské školy přijaté 3 děti rodin prchajících před válkou na 
Ukrajině. 
 
Počet žádostí u zápisu pro školní rok 2021/22 

Celkem  26 

Z toho přijatých dětí 24  

 
Počet žádostí o přijetí po termínu zápisů pro školní rok a v průběhu školního roku 2021/22 

Celkem  5 

Z toho přijatých dětí 5 

 
Počet zapsaných dětí k 30. 9. 2021 

Denní docházka 88 

Individuální vzdělávání 0 

Celkem dětí 88 

 
Počet dětí k 31. 8. 2022 

Denní docházka 89 

Individuální vzdělávání  0 

Celkem  89 
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Počet odcházejících předškoláků do ZŠ k 31.8.2022  

Celkem  29 

   
 
Počty žádostí a přijatých dětí pro školní rok 2021/2022     
Počet žádostí/přijatých dětí při zápisu pro školní rok 2021/22:   26/24 
Počet žádostí a přijatých dětí po termínu zápisu pro školní rok 2021/22:   5 
Počet nově přijatých dětí pro školní rok 2021/2022  tedy celkem   29 
 
Celkem zapsaných dětí k 30. 9. 2022 - 92   
             

 

4. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 

Mateřská škola pracuje podle ŠVP PV vycházejícího z RVP PV platného od 1. 9. 2021 

zpracovaného v systému InspIS s názvem: 

„MÁM PĚT SMYSLŮ, UŽ TO VÍM, SVĚT HNED LÉPE POCHOPÍM“ 

obsahující šest integrovaných bloků, které vycházejí ze smyslového vnímání.  

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
Mateřská škola se nachází uprostřed městského sídliště Michal. Bezprostřední okolí tvoří 
panelová výstavba a obchodní centrum. Lokalita, jejíž součástí je mateřská škola, umožňuje 
vycházky po sídlišti a několik delších pěších výletů do vzdálenějšího areálu zdraví. K mateřské 
škole patří rozlehlá a členitá zahrada, která je vybavena přírodními, sportovními a herními 
prvky. Děti mají dostatečné pohybové vyžití v jakémkoliv ročním období. 
Mateřská škola se skládá ze tří pavilonů. Dva patrové pavilony jsou učební a jeden přízemní 
je provozní. V přízemí prvního pavilonu je třída speciálně zařízena pro děti od dvou let věku.  
 
FILOSOFIE MATEŘSKÉ ŠKOLY  
Jsme "Mateřská škola" a chceme naplňovat naše základní poslání. 
Mateřskou školu chápeme jako místo, kde je středem zájmu vždy dítě, kterému nasloucháme 
a podporujeme a rozvíjíme jeho schopnosti. Zaměřujeme se na vyhledávání a podporu 
různých typů nadání. Naší snahou je učit děti jejich vlastní aktivitou. Jsme školka 
spolupracující se společností Mensa ČR.  
Naší vizí je, abychom dětem vytvořili prostředí, ve kterém se cítí dobře, kam chodí rády, aby 
se nebály chybovat a aby se chtěly neustále něco nového poznávat. Chceme v dětech 
vzbuzovat zájem o okolí, umožnit jim navazovat kamarádské vztahy a položit základy pro to, 
aby ony samy chtěly být aktivní. 
V mateřské škole upřednostňujeme individualizované, prožitkové a kooperativní učení hrou 
a činnosti dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Učební aktivity probíhají 
především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a 
vlastní volby. Snažíme se využívat více spontánních aktivit a zájmu dětí. Spontánní i řízené 
aktivity jsou vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a 
možnostem konkrétních dětí.  
Učitel je průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním, probouzí v něm aktivní zájem a chuť 
dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. jeho hlavním úkolem je iniciovat vhodné 
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činnosti, obohacovat spontánní činnosti dítěte, připravovat prostředí a nabízet dítěti 
příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem sebe. 
 
             

 

5. PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Během uplynulého školního roku 2021/2022 jsme se zaměřili na uplatňování aplikace 
metody NTC learning. Tuto specifickou metodu vzdělávání již uplatňujeme při vzdělávání dětí 
všech věkových kategorií. Metoda velice podporuje rozvoj dítěte po všech stránkách. Také 
učí děti přemýšlet a vyvozovat závěry, propojovat naučené, podporuje paměť a vnímání. Za 
výsledek používání této metody považujeme to, že se v letošním roce podařilo 
diagnostikovat 10 mimořádně nadaných dětí a dvěma dětem byl umožněn vstup do Dětské 
Mensy. Také s těmito dětmi školka pracovala individuálně, rozvíjela jejich nadání a 
podporovala jejich slabší stránky, především jazykové dovednosti.  
Pro školní rok 2021/2022 zůstávají v mateřské škole 3 děti s odkladem povinné školní 
docházky.  
Mateřská škola pořádá 2 x do roka konzultační hodiny pro zákonné zástupce dětí. Jedná se o 
individuální vzájemné předávání informací o pokroku dětí mezi zákonnými zástupci a třídními 
učiteli. 
V lednu a v únoru proběhly v mateřské škole lekce Malé technické university, které velice 
podpořily zařazování polytechnického. 
V měsíci září/2021 uskutečnila v mateřské škole kontrolní činnost ČŠI s výborným 
hodnocením. 
 
Hospitační činnost 
 
Ředitelka školy prováděla hospitace a kontrolní činnost v celé mateřské škole. Zjišťovala 
způsoby chodu mateřské školy, komunikace a přístupu k dětem, organizování režimových 
momentů a používání vhodných metod a způsobu práce s dětmi. Zajišťovala uplatňování 
nových vzdělávacích metod a zaměřila se také na způsob vedení dokumentace jednotlivých 
tříd, dětí a zaměstnanců.  
Při hospitacích bylo zjištěno, že režim MŠ odpovídá potřebám dětí. Učitelé většinou používají 
vhodnou motivaci, respektují individuální potřeby dětí. Pomocí her rozvíjejí mezi dětmi 
kamarádské vztahy, učí je řešení konfliktů mezi sebou a také respektovat jinakost ostatních 
dětí. U dětí učitelé posilují zdravé sebevědomí, povzbuzují je a vedou k samostatnosti.   
Mateřská škola se zaměřuje na rozvoj jazykových a rozumových dovedností dětí a na 
pravidelné zařazování zdravotních cvičení.  
 
Kontrolní činnost: provoz 
 
Kontrolní činností u provozního personálu bylo zjištěno, že všichni zaměstnanci vykonávají 
svojí práci velmi zodpovědně a svědomitě. Jsou prováděny namátkové i plánované kontroly 
skladů a pokladnách mateřské školy. 
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6. SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM a MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

Dochází k vzájemnému pravidelnému předávání důležitých informací mezi školou a zástupci 
odboru školství. Pravidelně zveřejňujeme informace o činnosti a aktivitách mateřské školy na 
webových stránkách a facebooku města. 
Ve spolupráci se zřizovatelem jsme se zapojili do projektu „Obědy do škol“. Za podpory 
Oddělení dotací a veřejných zakázek jsme připravili podklady pro projektové záměry: 
Stromová stezka, Cesta kolem světa a Obnova záhonků.  
Velice dobře funguje také spolupráce s Odborem rozvoje města. Byla opravena zničená 
podlaha sociálního zařízení pro dospělé v 2. pavilonu mateřské školy. Během letních prázdnin 
se uskutečnila oprava elektroinstalace v provozním pavilonu a byla vydlážděná cesta na 
školní zahradě. 
Průběžně byly prováděny potřebné opravy na stávajícím vybavení.  
Zeleň školní zahrady je pravidelně udržována a pro zajištění kvalitnější údržby se ve 
spolupráci s Úřadem práce Sokolov zapojila mateřská škola do organizovaní veřejné služby. 
Byl opraven propadlý chodník u provozního pavilonu.  
 
             

 

7. SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI 

Mateřská škola spolupracuje s různými organizacemi města Sokolov. Velmi si ceníme 
spolupráce se ZŠ Křižíkova, s oddělením Městské knihovny pro mládež, s Městskou policií 
Sokolov s FK Baník Sokolov, MAP SOKRA a se ZUŠ Sokolov. Mateřská škola spolupracuje i 
s ostatními mateřskými školami v Sokolově, s MDK Sokolov.  
V rámci spolupráce s Krajským úřadem využíváme dotace na dopravu pro různé exkurze po 
našem kraji. 
Spolupracujeme se společností Mensa ČR, s Nadací Terezy Maxové dětem, s Českou obcí 
Sokolskou, s Malou technickou universitou. 
 
             
 
 
8. USKUTEČNĚNÉ AKTIVITY, AKCE A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI V PRŮBĚHU ROKU: 

Mateřská škola pořádá během roku různé akce, sama i ve spolupráci s jinými subjekty. 
 

• 30.5. – 3.6.2022 – Škola v přírodě pro předškolní děti, Mariánská 

• 1 x za 14 dní – lekce sebeobrany pro předškolní děti 

• 1 x za 14 dní – fotbal s FK Baník Sokolov 

• 1 x za měsíc – environmentální vycházka (akce školky) 

• Sběr kaštanů v mateřské škole 

• 29. 6. 2022 - Poslední zvonění na ZŠ 

• 28. 6. 2022 - Pasování na školáky a vystoupení tříd 

• 24. 6. 2022 - Školympiáda  

• 16. 6. 2022 - Školní výlet do Bečova  

• 15. 6. 2022 - Bezpečná vycházka 
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• 13. 6. 2022 - Cvičení s fotbalisty na hřišti ZŠ Křižíkova 

• 7. 6. 2022 - Divadlo v MDK Jů a Hele 

• 1. 6. 2022 – oslava MDD v MŠ Indiánská stezka.  

• 27. 5. 2022 - Bezpečná vycházka 

• 24. 5. 2022 - Divadlo v MŠ: V korunách stromů.  

• 20. 5. 2022 - Návštěva Fantazie 

• 19. 5. 2022 - Návštěva Fantazie 

• 18. 5. 2022 - Čtení páťáků ze ZŠ Švabinského dětem z MŠ 

• 17. 5. 2022 - Fotograf v MŠ 

• 16. 5. 2022 - Fotbal pro předškoláky 

• 12. 5. 2022 – návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ Švabinského 

• 9. 5. 2022 – besídka k svátku matek  

• 9. 5. 2022 - Běháme po cestách rovných i klikatých, sportovní akce  

• 5. 5. 2022- Den otevřených dveří v MŠ 

• 3. 5. 2022 - Návštěva učitelů ZUŠ v MŠ  

• 28. 5. – 29.8.2022 - Čarodějnické reje 

• Dopravní výchova pro předškoláky v DDM 

• 19. 4. 2022 – Projektový den: Bubnování v MŠ 

• 14. 4. 2022 - Jarní tvoření s rodiči  

• 12. 4. 2022 - Velikonoční dílnička  

• Březen 2022 - Konzultační hodiny pro zákonné zástupce 

• 22. 3. 2022 - Divadlo v MŠ: V korunách stromů - Jaro.  

• Únor – Keramická dílna v družině ZŠ Švabinského Sokolov 

• Leden – únor 2022 Malá technická univerzita  
24. 1. 2022 - Stavitel města 
31. 1. 2022 - Malý architekt 
7. 2. 2022 - Malý inženýr 
14. 2. 2022 - Malý projektant 
21. 2. 2022 -  Malý vodohospodář 
28. 2. 2022 -  Malý energetik 
24. 1. 2022 - Stavitel mostů 
31. 1. 2022 - Stavitel věží 
7. 2. 2022 - Malý zpracovatel odpadu 
14. 2. 2022 - Malý archeolog 
21. 2. 2022 - Malý ropař 

• 28. 2. 2022 - Malý plynárník 

• 13. - 16. 12. 2021 - Vánoční besídky 

• 6. 12. 2021 - Mikulášská nadílka  

• 23. 11. 2021 - Testování Mensa 

• 18. 11. 2021 Divadlo v MŠ: Do vesmíru 

• listopad 2021 - Konzultační hodiny pro zákonné zástupce 

• 11. 11. 2021 - Dopravní výchova pro předškoláky  

• 4. 11. 2021 - Dopravní výchova pro předškoláky  

• 3. 11. 2021 – exkurze Za zvířátky do Ekofarmy v Chebu 

• 2. 11. 2021 - Veselá věda pro předškoláky, akce MAP v ZŠ Švabinského 
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• 29. 10. 2021 - Puntíkový den 

• 15. 10. 2021 - BENE 

• 14. 10. 2021 – Sférické kino v MŠ 

• 13. 10. 2021 – Projektový den: Řezbář ve školce 

• 4. 10. 2021 - Exkurze ekologie: školící centrum Černošín 

• 14. 9. 2021 - Ukázková hodina p. učitelky ze ZUŠ 

• Září 2021 - Třídní schůzky 

• 21. 9. 2021 - Divadlo loutek Karlovy Vary s představením Drak a Moucha. 

• 9. 9. 2021 - akce Putování za devatero hor, v městské knihovně 
             

 

9. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 

Ředitelka a všichni pedagogové se dále vzdělávají podle Plánu DVPP. Ten vydává ředitelka 
školy na základě Plánů osobního rozvoje pedagogů a potřeb mateřské školy. Přednostně 
využíváme nabídku seminářů a webinářů NPI ČR, projektu SYPO a nabídek MAP, které jsou 
velice kvalitní a pro školy často zdarma. 
Na základě doporučení ČŠI absolvovali všichni pedagogové webináře na téma Formativní 
hodnocení v mateřské škole. 
Plán DVPP je sestavován tak, aby docházelo ke zkvalitňování práce všech zaměstnanců 
mateřské školy. 
 
Ředitelka: 

• Novely právních předpisů ve školství 2021/2022 

• Respirační onemocnění v MŠ 

• Aby kreslení a psaní bylo zábavou, aneb jak podpořit zájem dítěte o kreslení a později 
psaní 

• NTC Learning 

• Aby čtení bylo radost, aneb jak podpořit dobrého čtenáře 

• MTU - malá technická universita 

• Webinář - podání 1.ZoR Šablony III 

• konference projektu SYPO „Quo vadis, kabinety“ 

• Online konference Cesty k inkluzi, Systémová podpora obcí při rozvoji kvalitního 
vzdělávání 

• Oblastní workshop Mat – Formativní hodnocení v praxi  

• SYPO konference „Lázně pro ředitele škol“ 

• Kulatý stůl NPI ČR: Podpora dětí cizinců v předškolním vzdělávání 

• Vykazování způsobilých jednotek v projektech zjednodušeného vykazování 

• Konference ČŠI, Konference-Jak podporovat kvalitu vzdělávání ve školách 

• Předškolní děti v systému podpůrných opatření 
 
Pedagogové: 

• Aby kreslení a psaní bylo zábavou, aneb jak podpořit zájem dítěte o kreslení a později 
psaní 

• NTC Learning 
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• Aby čtení bylo radost, aneb jak podpořit dobrého čtenáře 

• Workshop pro zdravé tělo 

• Aby matematika byla objevná. aneb jak podpořit zájem dítěte o matematiku 

• Aby škola byla místem, kam se těšíme 

• MTU - malá technická universita 

• Jóga pro děti 

• Řešení problémů a rušivého chování v MŠ 

• Metodika logopedické péče v MŠ - dechová cvičení 

• Metodika logopedické péče v MŠ - oromotorika, fonační cvičení a rozvoj řeči 

• Metodika logopedické péče v MŠ - sluchové vnímání a rozvoj řeči 

• Metodika logopedické péče v MŠ - zrakové vnímání a rozvoj řeči 

• Metodika logopedické péče v MŠ - motorika a rozvoj řeči  
 
Provozní zaměstnanci 

• Hygienické minimu pro pracovníky školních jídelen 

• Online seminář pro školní jídelny 
 

             

 

10. PROJEKTY, DOTACE, DARY 

1. Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování – Šablony II (od 1. 9. 2019 – 

30.9.2021) 

• Školní asistent: v rámci Šablon II jsme čerpali finanční prostředky na školního 
asistenta, který pomáhal dětem a rodičům vyrovnávat problémy u dětí se 
vzděláváním, poskytoval podporu učitelům při organizaci a přípravě na výchovně 
vzdělávací práci. (do 30.6.2021) 

• Využití ICT ve vzdělávání: mateřská škola zakoupila 10 tabletů s programovým a 
materiálním vybavením, které využíváme při různých aktivitách s dětmi. Vzhledem 
k tomu, že byla tato aktivita započata se zpožděním, byla podána a schválená žádost 
o prodloužení projektu o měsíc a díky tomu se povedlo využít celou dotaci. 

• Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – pedagogové byli proškolení v oblasti 
matematické gramotnosti, čtenářské pregramotnosti a v polytechnickém vzdělávání v 
MŠ. 

 
 
2. Podpora škol formou projektu zjednodušeného vykazování – Šablony III (1. 9. 2021 – 30. 

6. 2022) 

• Mateřská škola získala finance na školního asistenta (od 1.9.2021 – 30.6.2022) a na 

projektový den ve výuce. Projektový den se uskutečnil dne 19. 4. 2022. 
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3. Operační program potravinové a materiální pomoci "Obědy do škol v Karlovarském kraji 
2021/2022“ (použito 6 818,70 Kč) 

 

• Do programu se během školního roku zapojily 3 děti. Jsme zapojeni i v následujícím 
školním roce. 
 
 

4. Dar Nadace Terezy Maxové dětem pro podporu vzdělávání ukrajinských žáků a studentů 
v ČR (získáno 3000,- Kč) 
 

• Dar byl poskytnutý na úhradu školného v prvních třech měsících pro ukrajinské děti 
prchající před válkou na Ukrajině. 
 
 

5. Dar společnosti VISHAY ELECTRONIC spol. s r o., Mlýnská 1095, 33401 Přeštice (4.390,- 
Kč) 
 

• Dar byl poskytnutý na pořízení digitálního překladače pro usnadnění komunikace 
s dětmi s odlišným mateřským jazykem. 

 
 

 
V Sokolově dne 8. 10. 2022 
 
 
Zpracovala: Jana Vozková, ředitelka MŠ 
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