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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 :              3  ( 2,2 úvazku)
    
    Počet provozních zaměstnanců :                    4  (2,525 úvazku) 
                                                                                             
    Počet tříd :   1                                                                       
    
    Počet dětí : přijato 20, 1. 9. 2019 nastoupilo 20
    
    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:   Kateřina Václavíková (od 1. 9. 2019)
                  Tereza Kroupová (1. 9. 2019 - 31. 10. 20219) 
                  Tereza Zychová (od 14. 11. 22019)
                   

                 
Provozní personál:

Školní asistentka: Tereza Kroupová (1. 9. 2019 - 31. 10. 20219) 
                             Tereza Zychová (od 14. 11. 22019)
Účetní:           Dana Juřicová
Vedoucí ŠJ:    Markéta Spurná
Kuchařka:       Marie Olšáková
Uklizečka:      Markéta Spurná

V tomto školním roce byla v pracovní neschopnosti delší dobu:

Paní kuchařka Marie Olšáková 10. 2.- 16. 3. 2020 zastupovala ji Markéta Spurná, obědy po 
většinu dnů dovážené z SOŠ Josefa Sousedíka.

Dne 31. 10 .2019 ukončila pracovní poměr ve zkušební době Tereza Kroupová.

3. Průběh a podmínky vzdělávání

Ve školním roce 2019-2020 bylo přijato 20 dětí ve věku 2-5 let, z toho 8 chlapců a 12 dívek.
 
Počet dětí na 4 hod. denně- září - 6, říjen- 5, listopad- únor -3, březen – 2, květen – červen - 1

Celkem byly do MŠ  9 nově přijatých dětí.

V tomto školním roce jsme měli ve třídě :
5  předškolních dětí pětiletých
5 čtyřletých dětí
5 tříletých děti 
5 dvouleté děti, které během školního roku dosáhly 3 let ( 9/2019, 11/2019, 2/2020, 5/2020, 

6/2020)  

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 6 děti, z nichž bylo přijato 5 dětí, 1 dítě 
zpětvzetí žádosti o přijetí k PV.
3 děti úspěšně absolvovaly zápis do ZŠ Vsetín Ohrada, 2 děti odklad školní docházky. 

 
Další vzdělávání pracovníků školy:

Ředitelka - samostudium, spolupráce pedagoga a školního asistenta, klima školy, komunikace,
2 leté děti v MŠ
Semináře, školení, vzdělávací programy:
16. 10. 2019 Zdravá 5, výchova ke správné výživě dětí a mládeže
22. 10. 2019  – 11. 5. 2020 Strategické řízení a plánování ve školách, NIDV Zlín
  9. 3. 2020 Jak bez obav do školy, příprava předškoláka na vstup do 1. tř. ZŠ
10. 3. 2020 Najděte klíč ke svému potenciálu

Učitelka K. Václavíková- samostudium, zaměřené na osobnostní růst pedagoga
- odborná literatura – Každý je na něco chytrý, jak odhalit a rozvíjet různé druhy inteligence, T. 
Armstrong
Školení, vzdělávací programy:
10. 9. 2019 – Školní přírodní zahrada,  vzdělávací program s exkurzí
13. 2. 2020 – Rozvoj nadaného dítěte v běžné MŠ

Tereza Kroupová – samostudium zaměřené na 2-leté děti v MŠ
Vzdělávací program:
10. 9. 2019 – Školní přírodní zahrada,  vzdělávací program s exkurzí

Tereza Zychová -  samostudium zaměřené na 2-leté děti v MŠ, přípravu dětí pro vstup do ZŠ
Seminář:
9. 3. 2020 Jak bez obav do školy, příprava předškoláka na vstup do 1. tř. ZŠ 

4. Školní vzdělávací program a výsledky vzdělávání
V tomto školním roce vzdělávali s nově zpracovaným a aktualizovaným ŠVP „Putování za 
duhou“, který je rozdělen do jedenácti oblastí – témat, ty jsou pak rozdělena na podtémata, ze 
kterých jsme vybrali podtémata nejvhodnější pro věkové složení dětí, se kterými jsme tento 
školní rok pracovali. V období 23. 3. - 15. 5. 2020 probíhalo distanční vzdělávání, příprava 
nejstarších dětí k zápisu do ZŠ, zpříjemnění karantény s rodiči a sourozenci v domovech dětí.

1.Téma: My jsme škola veselá, školka plná dětí
   Podtéma: Moje školka, Co děláme v MŠ celý den, Mám nového kamaráda, Místo kde bydlím, 
tady jsem doma
2. Téma: Barevný podzim
    Podtéma: Když padá listí, Sklízíme plody podzimu, Podzim čaruje, Skřítci   Podzimníčci
3. Téma: Když nám vítr fouká
    Podtéma: Co umí vítr a déšť, Martin jede, zimu veze, Draku, draku přileť blíž, Co si mám 
obléknout, jak pečuji o své zdraví
4. Téma: Čas Vánoc
    Podtéma: Brzy přijde Mikuláš,  Jak voní Vánoce, Těšíme se na Vánoce
5. Téma: Zima, ta je prima
    Podtéma: Paní Zima jede, Zimní hry a sporty, Sporty ve sněhu, Já a moje zdraví, proč kamarád

stůně



6. Téma: Objevujeme svět kolem nás
    Podtéma: Z pohádky do pohádky, Hurá, máme Karneval, Čím cestujeme, Grónsko, Co děláme 

celý den
7. Téma: Jarní probuzení
    Podtéma: Když jaro ťuká-jak se rodí jaro, Jaro kolem nás, Probudilo se semínko
8. Téma: Život zvířat kolem nás
    Podtéma: Zvířata z našeho dvora, Zvířata a jejich mláďata, Velikonoce
9. Téma: Všechno kvete, krásně voní
    Podtéma: Barevné kvítí a život v trávě, Opět ve školce, chráníme se před Coviďákem, Já a 

moje rodina
10. Téma: Co už všechno umím
     Podtéma:Děti celého světa mají svátek, Zvířáta v ZOO, Klokani, klokani, nejlepší jsou 

skokani, Máme rádi zvířata, Sladká a slaná voda, aneb u potoků, řek a rybníků,
11. Téma: Léto je tu
      Podtéma: Hurá, máme prázdniny,, Mach a Šebestová, Letní radovánky, 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.

Během šk.r. jsme se střídali ve směnách po týdnu, úzce spolupracovali, naše hodnocení jak ve 
výsledcích tak v plánování činností spočívalo v každodenní komunikaci a to převážně ústní. 
Tento školní rok jsme posílili pedagogické pracovníky o dalšího zaměstnance na zkrácený 
úvazek 0,2 a nepedagogického zaměstnance školního asistenta na zkrácený úvazek 0,5. Mohli 
jsme se tak intenzivněji věnovat dětem všech věkových skupin a rozvíjet jejich schopnosti, 
vědomosti, respektovat a naplňovat jejich fyzické i psychické potřeby.
Vedeme si týdenní plány, které hodnotíme a navazujeme na sebe výběrem činností, podtémata k 
jednotlivým vzdělávacím blokům plánujeme podle věkového složení třídy v návaznosti na TŠP a 
ŠVP. I tento škol. rok jsme vypracovali Plán pedagogické podpory, podle kterého jsme 
připravovali děti pro vstup do školy, doporučili 2 dětem odklad školní docházky.
Během celého školního roku na pedagogických radách i mimo ně jsme společně hodnotili 
provoz, režim dne, TVP a ŠVP, akce, diagnostiku dětí. Vedli jsme dokumentaci každého dítěte, 
kde jsme zaznamenávali jeho úspěchy během celého školního roku.
Velmi úzce jsme spolupracovali s rodiči. Každodenně je si vyměňovali informace, jaké pokroky 
děti dělají ve škole i doma.
Během přerušení provozu vzhledem k vývoji epidemiologické situace s COVID 19 jsme pro děti 
v MŠ vyráběly didaktické pomůcky, připravovaly pro děti vzdělávací on-line aktivity, PL, 
tvořivé inspirace. S rodinami jsme komunikovaly převážně přes e- mailové adresy, telefonicky. 

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. 

AKCE MŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

10. 9.  Zahajovací třídní schůzka s rodiči
24. 9.  Beseda s hokejisty v MŠ 
26. 9.  Knihovna: Ptáčci zpěváčci
 8. 10.  Divadlo Bublanina: Psí starosti“
11. 10. Vyšetření řeči logopedkou
15. 10. Vítání občánků
23. 10. Beseda s dentální hygienistkou: Zdravé zoubly
5. -6. 11. Tvoření s rodiči: Lampionky na Svatomartinský průvod
21. 11. Knihadélko: Jak Tukoni zachránili strom
25. 11. Vánoční focení (Lagoon foto)
  5. 12. Mikuláš v MŠ
10. 12. Pečení vánočky s dětmi do soutěže na jarmark
11. 12. Vánoční jarmark s rozsvěcováním stromečku a zpíváním koled
19. 12. Vánoční nadílka v MŠ
19. 12. Vánoční besídka pro rodiče s občerstvením
20. 12. Vánoční besídka pro strávníky a důchodce s občerstvením
8.  1. Paní Zima, prožitkový den v kostýmech
13. 1. Krasobruslaři, sportovní dopoledne
16. 1.  Den otevřenýc dveří na ZS Na Lapači
27. 1.  Knihovna: Paní Zima kraluje
11. 2. Karneval
24. 2.  Divadlo Bublanina: Začarovaný les
14. 5. Zápis do MŠ
1. 6. MDD na školní zahradě
8. 6.  Třídní schůzka s novými rodiči
17. 6.  Environmentální vzdělávací aktivity na školní zahradě: Obyvatelé zahrady, Půda a co se 
děje v ní
25. 6. Cizokrajná zvířata, projektový den s návštěvou místních chovatelů cizokrajných zvířat a 
výroba dikobrazů
29. 6. Besídka pro mámy a táty, Loučení s předškoláky
30. 6. Dravci na školní zahradě, vzdělávací program k slavnostnímu ukončení školního roku
10. 7. Honba za pokladem na školní zahradě 
15. 7. Cesta za pokladem – do terénu po fáborkové cestě, úkoly,  překážky, tentokrát v lese 
22. 7. Požární poplach a záchrana princezny z hořícího radu
29. 7. Želvičkohraní, ukončen letní školky
30. 7. Zahájení letních prázdnin

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 do 27. 2. 2020 
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  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   
➢ KHSZ – provoz kuchyně dne 7. 11. 2019 - zjištěné závady a nedostatky - drobné 

nedostatky ze strany kuchařky okamžitě odstraněny, kuchyň doplněna nerezovým 
dřezem, nerezovou výlevkou s umyvadlem, vymalování omyvatelnou barvou stěny za 
regálem.

➢ Roční prověrka BOZP a PO dne 14. 4. 2020
– závada  – poškozená dlažba v chodbě u školní kuchyně – třeba odstranit 
– absence hygienického zařízení u šatny dětí

➢ 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
➢ Nová kuchyňská linka na míru do kuchyně
➢ Nový kombinovaný sporák na míru do kuchyně
➢ Nová nerezová výlevka s umyvadlem do kuchyně
➢ Nový nerezový dřez do kuchyně
➢ Nový učitelský stůl do lehárny
➢ 2 x nová dětská knihovnička multifunkční na kolečkách

 OPRAVY A ÚDRŽBA V LETNÍCH MĚSÍCÍCH

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

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. Čerpali jsem dotaci z projektu MAP II., využili pracovní sílu školního 
asistenta, termín plnění a čerpání dotace do 30. 6. 2021.
Díky učení dětí správným hygienickým návykům jsme úspěšně přerušili a zahájili provoz za 
zvýšených hygienických opatření vzhledem k epidemiologické situaci s COVID 19.  
Doplnili jsme cvičební pomůcky a nářadí, hudební nástroje, didaktické pomůcky a vzdělávací 
literaturu, moderní stavebnice a hry rozvíjející kreativitu, zručnost, myšlení, paměť. 



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 – upravit některé vzdělávací bloky.  
➢ Vytvořit TVP pro věkové složení dětí na škol. r. 2020-2021.
➢ Připravit a  zahájit doplňující program – Zdravínek. 
➢ Postupně vybudovat na škol. zahradě ekologické koutky - bylinkovou zahrádku, hmyzí 

hotel, přístřešek na prožitkové vzdělávání.
➢ Dočerpat dotaci MAP II., připravit projektové dny v MŠ a mimo MŠ s odborníky.
➢ Připravit projekt MAP III, zažádat o dotaci.
➢ DVPP zaměstnanců – školení a sebevzdělávání zaměřené na komunikaci s rodiči, zdravé 

klima školy.
➢ Zajistit plynulý provoz MŠ během nepřítomnosti některého zaměstnance.

Je třeba zajistit:
 

➢ PC do ředitelny
➢ Notebook pro obohacení vzdělávání v MŠ, pro distanční vzdělávání
➢ Lednici pro zaměstnance, pro uskladnění potravin a pokrmů dětí, které vyžadují dietní 

stravování.
➢ Vymalování školní jídelny, kanceláří.
➢ Funkčnost všech protipožárních dveří. 
➢ Novou podlahovou krytinu na chodbách, schodišti.
➢ Dětský nábytek, vybavení vzdělávacích a hracích koutků.
➢ Výměnu vodovodních baterií v umývárně.
➢ Pravidelnou údržbu školní zahrady, hřiště. Ekologické koutky- přírodní zahrada.

V Janové dne 11. 10. 2020                        Zpracovala Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ


