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1.Charakteristika školy 
 
    Název školy:                                                    Mateřská škola Janová  
                                                                      
                                                                             
    
    Právní forma školy:                                         Právní subjektivita, příspěvková organizace
 
    IČO:                                                                71005366
  
    Statutární orgán - ředitelka mateřské školy:   Martina Borsíková Ďurinová 
    
    Pověřenec:                                                      Gabriela Andělová

    Adresa školy:                                                  Mateřská škola Janová
                                                                            Janová 58, 755 01 Vsetín
   
    Telefon:                                                           571 434 080
    
    E-mail:                                                            msjanova@seznam.cz 
                                                                            

    Webové stránky:                                             www.msjanova.cz 
                                                                            

    Datum zařazení do sítě škol:                          22. 3. 1996
  
    Poslední aktualizace v síti škol:                     15. 4. 2018    
                                        
    Zřizovatel:                                                      Obec Janová, Janová 200, tel.: 571 434 140

    Počet pedagogických zaměstnanců :              2  ( 1,9 do 31. 12. 2018)
    
    Počet provozních zaměstnanců :                    1,925  
                                                                                             
    Počet tříd :   1                                                                       
    
    Počet dětí : přijato 20, 1. 9. 2018 nastoupilo 20, od 1. 10. docházelo 19 dětí
    
    Mateřská škola Janová organizuje předškolní vzdělávání. 

    

mailto:msjanova@seznam.cz
http://www.msjanova.cz/


2. Personální podmínky vzdělávání

Pedagogický personál MŠ Janová:

Ředitelka: Martina Borsíková Ďurinová 
                 
Učitelka:   Jana Kaňůrková  

                 
Provozní personál:

Účetní:        Dana Juřicová
Vedoucí ŠJ:  Markéta Spurná
Kuchařka:   Marie Olšáková
Uklizečka:  Markéta Spurná

V tomto školním roce byla v pracovní neschopnosti delší dobu:

Paní učitelka Jana Kaňůrková 28.1 – 26. 2. 2019. Zastupovala ji paní ředitelka Martina 
Borsíková Ďurinová a ve dnech studia ředitelky vypomáhala zkušená učitelka v důchodě Milena 
Dubšíková.

Paní kuchařka Marie Olšáková 14. 2.- 30. 4.  Zastupovala ji kvalifikovaná kuchařka Renata 
Trlicová  pod vedením a  s pomocí vedoucí stravování Markéty Spurné.

Dne 31. 8. 2019 ukončila pracovní poměr Jana Kaňůrková.

3. Průběh a podmínky vzdělávání

Ve školním roce 2018-2019 bylo přijato 20 dětí ve věku 2-5 let. 2 děti během šk.r. přešly na jinou
MŠ, 1 dítě přijato, školu tak navštěvovalo do 30. září 20 dětí, od 1. října 19 dětí , z toho 8 
chlapců a 12 dívek.
 
Počet dětí na 4 hod. denně- září - 3, říjen- 4, 

Celkem byly do MŠ 4 nově přijaté děti s nástupem od září 2018 , 2 děti 30. 9. po dohodě 
docházku ukončily a od 4. 10. 2018 bylo přijato a školní docházku zahájilo 1 dítě.

V tomto školním roce jsme měli ve třídě :
5  předškolních dětí pětiletých
5 čtyřletých dětí
8 tříletých děti ( 2 ukončily během roku docházku)
3 dvouleté děti, které během školního roku dosáhly 3 let (2 děti do 12/2018, 1 dítě do 8/2018)  

Provoz MŠ:
6:45 – 16:00 hod. 

Nově přijaté děti prošly adaptačním Zvykacím programem a měly tak možnost díky skvělé 
spolupráci s rodiči, zvykat si na školu pomalu, dle svých potřeb, bez stresu. Díky této spolupráci 
si děti školu oblíbily a navštěvovaly ji rády. I nejmladší děti si velmi rychle zvykly na prostory, 
režim a pravidly MŠ.



Přijímací řízení:
14. května proběhl zápis do MŠ, kterého se zúčastnilo 12 děti, z nichž bylo přijato 6 dětí.
5 dětí úspěšně absolvovalo zápis do ZŠ Vsetín Ohrada. 
Na příští školní rok máme plný stav, tedy 20 dětí.
 
Další vzdělávání pracovníků školy:
Ředitelka - samostudium, zaměřené na environmentální výchovu a vzdělávání dětí
- 14.9. 2018 - 23. 5. 2019 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení
-  4. 2. 2019 vzdělávací akce Spolupráce učitel a asistent pedagoga

Učitelka - samostudium, zaměřené na výchovu a vzdělávání prožitkem, na osobnostní růst 
pedagoga
- odborná literatura – vzdělávací akce 2. 10. 2018, Motivační pohybové hry – Lena B. Freyová
                                - Pátá dohoda – Jaroslav Dušek
                                - Najděte si svého Marťana – Marek Herman
  
Vedoucí ŠJ – 16. 10 . účast na Krajské konferenci hromadného stravování
                   - školení 26. 8. 2018 – Hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen

4. Školní vzdělávací program a výsledky vzdělávání
V tomto školním roce jsme pracovali nadále podle doplněného a upraveného ŠVP „Putování za 
duhou“, který je rozdělen do deseti oblastí – témat, ty jsou pak rozdělena na podtémata, ze 
kterých jsme vybrali podtémata nejvhodnější pro věkovou skupinu dětí, se kterými jsme tento 
školní rok pracovali. Na škol. rok 2019 - 2020 nové zpracování a aktualizace ŠVP. 

1.Téma: Vím kdo jsem a kam patřím
   Podtéma: Co děláme v MŠ celý den, Mám nového kamaráda, Moje školka
2. Téma: Barevný podzim
    Podtéma: Co vyrostlo na poli, Co vyrostlo na zahradě, Hrajeme si s podzimem, Skřítci   

Podzimníčci, Sklízíme plody podzimu
3. Téma: Když nám vítr fouká
    Podtéma: Draku, draku přileť blíž, Moje tělo a zdraví, Jak pečuji o své zdraví
4. Téma: Čas Vánoc
    Podtéma: Čas vánoční se blíží, Mikuláši, Mikuláši..., Jak voní Vánoce, Vánoce, Vánoce 
přicházejí
5. Téma: Zima, ta je prima
    Podtéma: Co jsme našli pod stromečkem, Zimní hry a sporty, Já a moje zdraví, Hurá máme 

Karneval
6. Téma: Objevujeme svět kolem nás
    Podtéma: Z pohádky do pohádky, Co děláme celý den, Hádej čím jsem, Z čeho se vyrábí,  Čím

cestujeme
7. Téma: Jarní probuzení
    Podtéma: Z pohádky do pohádky a Karneval, Jak se rodí jaro, Jaro kolem nás
8. Téma: Život zvířat kolem nás
    Podtéma: Zvířata z našeho dvora, Zvířata a jejich mláďata, Velikonoce- svátky jara, Planeta 

Země
9. Téma: Všechno kvete, krásně voní
    Podtéma: Barevné kvítí a život v trávě, Život v trávě, Maminka má svátek, Moje rodina, ve 

které žiji, Děti mají svátek
10. Téma: Co už všechno umím
     Podtéma:Zvířátka v ZOO, Řeky a moře, O potoků, řek a rybníků, Co děláme v létě, Hurá, 

prázdniny



Doplňující programy ŠVP:

Zvykací - adaptační, pro děti připravující se na docházku do MŠ

Čteme dětem - ve spolupráci s turisty Janová a místní knihovnou

Sportování, to nás baví - každé úterý navštěvujeme Sportovní halu Janová

Přípravný - Metoda dobrého startu - pro děti připravující se na docházku do ZŠ

Logo-chvilky - během dne zařazujeme chvilky zaměřené na logopedickou prevenci.

Flétničky – se staršími dětmi v 2. pololetí

S paní učitelkou jsme se střídaly ve směnách po týdnu, úzce spolupracovaly, naše hodnocení jak 
ve výsledcích tak v plánování činností spočívalo v každodenní komunikaci a to převážně ústní. 
Vedeme si týdenní plány, které hodnotíme a navazujeme na sebe výběrem činností, podtémat 
ŠVP. I tento škol. rok jsme vypracovaly Plán pedagogické podpory, podle kterého jsme s dítětem,
kterému bylo min. škol. rok SPPP přiznané Podpůrné opatření 1. stupně, pracovali. Jedno dítě 
návštěvu SPPP na Vsetíně. Díky spolupráci rodičů bylo dítěti SPPP přiznané. Do konce školního 
roku udělalo velké pokroky a díky individ. Péči se nám podařilo jej zcela připravit pro vstup do 
ZŠ.
Během celého školního roku na pedagogických radách i mimo ně jsme společně hodnotily 
provoz, režim dne, ŠVP, akce, diagnostiku dětí. Vedly jsme dokumentaci každého dítěte, kde 
jsme zaznamenávaly jeho úspěchy během celého školního roku.
Velmi úzce jsme spolupracovali s rodiči. Každodenně je si vyměňovali informovace, jaké 
pokroky děti dělají ve škole i doma.

V ŠVP jsme plnili zadané cíle. Ve spolupráci celého kolektivu vedli jsme děti k úctě k druhému, 
k jejich vytvořeným hodnotám, učili děti vzájemnému respektu, ochotě pomáhat si, 
spolupracovat a vážit si jeden druhého. Nejmladší děti jsem učily sebeobsluze, umět si po sobě 
uklidit hračky, své osobní věci, hygieně. Nejstarší děti jsme připravovali k zápisu do ZŠ tak, aby 
bez problémů zvládly přechod z MŠ do ZŠ. U všech dětí jsme rozvíjeli fantazii, rozšiřovali jim 
poznatky o věcech, které nás obklopují, o přírodě, o světě. Děti byly velmi zvídavé, rády tvořily, 
zpívaly a učily se hře na hudební nástroje. Naučily se mnoho básní, říkadel, písní a her. Osvojené
vědomosti, dovednosti a návyky jsme u dětí neustále upevňovali. Vedli jsme děti k úctě ke všemu
živému i neživému, naučili jsme je třídit plast a papír. S pomocí rodičů a občanů obce jsme 
společně uspořádali sběr starého papíru. O výtěžek 3060,- Kč jsme se letos rozdělili s místní 
knihovnou, které jsme zakoupili a darovali 7 knih. Také do MŠ jsme zakoupili převážně knihy, 
leporela, pexesa, karetní hry a omalovánky. S pomocí rodičů jsme z prodeje ručně vyrobených 
dárkových předmětů a ozdob na Vánočním jarmarku vytěžili 5 459,- Kč. Zakoupili jsme 
výzdobu na karneval, dárky pro děti k MDD, dar pro předškoláka, dofinancovali vzdělávací 
muzikoterapeutický program a zakoupili dětskou koloběžku a jeli do ZOO.

AKCE MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

10. 9.   – třídní schůzka s rodiči
13. 9.   – hokejisté v MŠ 
25. 9.   – logopedka v MŠ
2. 10.   – Vítání občánků
18. 10. – akce v knihovně spojena s tvořením s rodiči a dětmi „Učíme se s knihovnou“
24. 10. – divadlo „Bublanina“ – „Pohádky z kufru“
6. 11.   – divadlo „Leonka“ – „Jak se dráček vrátil“
7. 11.   – vánoční focení (Lagoon foto)



7. - 9. 11. – tvoření lampionků s rodiči v MŠ pro Svatomartinský průvod
20. 11. – zamykání lesa
3. 12.   – vyšetření zraku dětí
4. 12.   – návštěva knihovny „Přiblížil se zimní čas“
5. 12.   – Mikuláš v MŠ
11. 12. – pečení vánočky s dětmi do soutěže na jarmark
12. 12. – vánoční jarmark s rozsvěcováním stromečku a zpíváním koled
17. 12. – vánoční besídka pro strávníky
18. 12. – vánoční nadílka v MŠ
18. 12. – vánoční besídka pro rodiče s občerstvením
9. 1.     – divadlo „Sluníčko“ – „Tři pohádky“
17. 1.   – dopoledne s hokejisty na zimním stadionu ve Vsetíně
31. 1.   – Minikarneval
1. 2.     – vystoupení pro seniory
22. 2.   – dentální hygienička v MŠ „Zdravé zoubky“
11. 3.   – vynášení Moreny
12. 3.   – Karneval v MŠ
15. 3.   – zahájení sběru baterií
18. 3.   – exkurze předškoláků v ZŠ Ohrada
18. 3. – 30. 4. – sběr starého papíru
20. 3.   – „Ponožkový den“ v MŠ
26. 3.   – beseda pro rodiče na téma „Školní zralost“
2. 4.     – muzikoterapie s hrou na netradiční nástroje – „Putování Afrikou“
10. 4.   – beseda s hasičem + cvičný požární poplach
29. 4.   – divadlo „Bublanina“ – „Není liška jako liška“
9. 5.     – návštěva knihovny s tématem „Naše modrá planeta“
14. 5.   – zápis dětí do MŠ
15. 5.   – fotografování ke konci školního roku
20. 5.   – akce první pomoci s Červeným křížem „Hraní na doktory“
28. 5.   – besídka k MDM
31. 5.   – oslava MDD – „Sportovní den“ v tělocvičně s turisty
4. 6.     – výlet do ZOO Lešná s turisty
6. 6.     – sportovní dopoledne s hokejisty ve Vsetíně
11. 6.   – turistická vycházka za ptáčky do družstva s turisty
20. 6.   – rozloučení s předškoláky
20. 6.   – výlet do „Džungle Vsetín“
8. 7.     – beseda s myslivci a rybáři „ Živočichové žijící v Janové a blízkém okolí“

V průběhu celého školního roku jsme v rámci doplňujících programů ŠVP každé úterý 
navštěvovali tělocvičnu ve sportovní hale Janová, ve které děti mohly cvičit, hrát florbal a jiné 
hry. Každý čtvrtek docházeli turisté Janové dětem číst pohádky před spaním. Během týdne jsme 
dále s pohádkami a knihami pracovali.

5. Spolupráce s rodiči, s jinými organizacemi

V průběhu celého školního roku jsme absolvovali celou řadu kulturních a vzdělávacích akcí. 
Některé akce proběhly ve spolupráci se zřizovatelem, s knihovnou, se Spolkem turistů obce 
Janová, se Spolkem rybářů obce Janová, některé akce za účasti rodičů, cizích strávníků MŠ 
Janové. Hodnocení akcí je zapsáno v pedagogických radách, vedeme fotodokumentaci, některé 
akce byly uveřejněné v místních Janovských listech.



Navázali jsem také úzkou spolupráci s dentální hygienistkou a zubní lékařkou, Červeným křížem
a pokračovali v úzké spolupráci s SPPP Vsetín, SPC Valašské Meziříčí, logopedkou a  
muzikoterapeutkou.

Vystoupení dětí MŠ Janová na kulturních akcích obce Janová:
Vítání občánků
Vánoční Jarmark

6. Materiálně technické a finanční podmínky

   KONTROLY   
➢ Kontrola pracoviště z hlediska PLS – Pracovně lékařské služby 17. 4. 2019 
➢ Roční prověrka BOZP a PO 17. 4. 2019 – závady – poškozená podlahová krytina ve 

výdejně, nevyhovující  kuchyňská linka, poškozený přechodový mostek na školní 
zahradu a oplocení – již odstraněno do konce škol. roku. Závada – poškozená dlažba v 
chodbě u školní kuchyně – třeba odstranit. 

➢ Kontrola finančního výboru OÚ Janová 

   REVIZE
Během školního roku ředitelka zajistila lhůtní revizní kontroly, pro bezpečnost a ochranu zdraví. 
Revizi elektrického zařízení, elektrických přístrojů, revizi spalinových cest, kontrolu hasících 
přístrojů a hydrantů.

   DOPLNĚNÍ INVENTÁŘE
➢ vysavač
➢ tiskárna do kanceláře VŠJ
➢ multifunkční tiskárna do ředitelny
➢ čistící parní stroj bez použití chemikálií
➢ učitelský stůl do třídy
➢ CD přehrávač

 OPRAVY A ÚDRŽBA V LETNÍCH MĚSÍCÍCH

Během letních měsíců proběhly ve spolupráci se zřizovatelem nutné opravy (zjištěné při 
revizních kontrolách) a běžná údržba.

➢ Nový přechodový most na školní zahradu.
➢ Vymalování a výměna podlahové krytiny ve výdejně.
➢ Výměna poškozených rohů na schodišti.

7. Závěry hodnocení

Cíle ŠVP byly průběžně plněny. S výsledky, kterých jsme dosáhli v letošním roce jsme 
spokojeni. Neustále opakujeme stanovené pravidla, vedeme děti k respektování potřeb 
kamaráda-co se nelíbí mně, nedělám druhým. Vedeme děti k úctě k živému a k 
enviromentálnímu cítění. Zapojili jsme se do projektu MAP II. Doplnili jsme cvičební pomůcky 
a nářadí, hudební nástroje, didaktické pomůcky a vzdělávací literaturu převážně pro děti mladší 3
let a pro rozvoj a vzdělávání starších dětí ( pro rozvoj logického myšlení). 
Zviditelňujeme MŠ prostřednictvím webových stránek školy, příspěvky do novin a aktivitami 
pořádanými ve spolupráci se zřizovatelem, s místními spolky pro rodiče s dětmi a pro veřejnost.



Plány na příští školní rok:

➢ Aktualizovat ŠVP.  
➢ Připravit další doplňující program – Zdravínek. 
➢ Vybudovat na škol. zahradě indiánskou chýši – domeček na hraní, bylinkovou zahrádku.
➢ Připravit vhodné podmínky k čerpání MAP II., využívat výhody MAP II. - akce pro děti, 

školení pro pedagogy.
➢ Zaškolit nové pedagogické pedagogy a školního asistenta, vytvořit co nejlepší klima 

školy.
➢ DVPP zaměstnanců – školení a sebevzdělávání.
➢ Zajistit plynulý provoz MŠ během nepřítomnosti některého zaměstnance.

Je třeba zajistit:
 

➢ Nový sporák – současný dosluhuje.
➢ Funkčnost všech protipožárních dveří. 
➢ Opravu nebo výměnu poškozené dlažby v chodbě u školní kuchyně.  
➢ Nábytek do dětského kuchyňského koutku.
➢ Učitelský stůl do lehárny.
➢ Nová multifunkční tiskárna do ředitelny – dosluhuje, opravy již nejsou ekonomické. 
➢ Pravidelnou údržbu školní zahrady, hřiště.

V Janové dne 9. 10. 2019                         Zpracovala Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ


