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I. Základní údaje o škole 

 

Název školy, sídlo: 
 

Mateřská škola Diakonie ČCE Cheb 
 

Zřizovatel: 
 

Diakonie Českobratrské církve evangelické 
Belgická 22, 120 00 Praha 
 

Ředitelka školy: 

 

Bc. Iva Koubová 
 

Kontakty: 
 
Cheb, 26. dubna 2715/7, 350 02 
reditelka@mscheb.cz, 737 207 495 
www.cheb.diakonie.cz 
 
Datum zřízení: 
škola byla zařazena do sítě škol od 1.9.2015 
 
Součásti školy: 
mateřská škola – kapacita 48 dětí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cheb.diakonie.cz/
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Složení rady: 
Mgr. Jan Soběslavský  
Ing. Hana Sklenářová 
Ing. Miloslav Běťák 
Mgr. Kamila Viktorová  
 
1 
Počty dětí v jednotlivých součástech školy 
ve školním roce 2019/2020 
Mateřská škola ............................................... 48 dětí 
 
Školní jídelna - výdejna .................................. 48 stravovaných 
 
Celkem školu navštěvovalo 48 dětí 
 

 
II Složení tříd: stav k 30. 6. 2020 
 
1.TŘÍDA Motýlci............ 24 dětí, z toho 1 se speciálně vzdělávacími 
potřebami 
                                                                 2 děti s programem ŠVP -                
speciální školní vzdělávací program KIKUS 
 
učitelky: Alena Šnáblová, Alice Pavelková 
asistentka pedagoga: Hana Martínková 
 
2. TŘÍDA Berušky ........ 24 dětí   Z toho 2 se speciálně vzdělávacími 
potřebami 
                                                                  2 s programem ŠVP – speciální 
školní vzdělávací program KIKUS 
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KIKUS – speciální vzdělávací program na podporu dětí k získávání znalostí 
českého jazyka. Především formou hry, bez stresu, cíleně a systematicky. 
 
učitelka: Bc. Iva Koubová, Denisa Císařová 
              Vlasta Kuklová –( od února 2020 ) 
V polovině školního roku paní učitelka Denisa Císařová nastoupila na 
mateřskou dovolenou. 
 
asistentka pedagoga: Dagmar Karafiátová 
asistentka pedagoga: Pavlína Zährl 

 
III. Zaměstnanci školy 

 
K 30. 6. 2020 pracovalo ve škole celkem 
7 pedagogických pracovníků včetně ředitelky z toho: 
učitelky ................................................. 4/3,5 úvazku 
asistentky pedagoga .............................3/2,5 úvazku 
školní asistentka ................................... 1/0,5 úvazku 
školnice ................................................. 1/1 úvazek 
kuchařka ................................................ 1/0,6 úvazku 
 
Z celkového počtu 7 pedagogických pracovníků 
školy splňuje 6 z nich odbornou kvalifikaci pro práci v MŠ – obor předškolní 
pedagogika nebo obor asistent pedagoga. 
 
 

IV. Vzdělávání pracovníků školy 
 

1. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
Na Vyšší odborné pedagogické škole v Mostě získává odbornost jedna 
paní učitelka v oboru předškolní pedagogika a jedna paní asistentka v září 
2019 úspěšně zakončila studium pro asistenta pedagoga v Karlových 
Varech. 
 
2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
V tomto školním roce bylo zaměřeno na: 
Novinky v právních předpisech škol a školských zařízení 
Předmatematická gramotnost 
Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy 
Komunikace s konfliktním klientem 
Veselé počítání s hudbou 
Nadaní žáci 
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Etické aspekty práce v sociálních službách 
Základní principy první pomoci z dohledem na školská zařízení 
Trénování mozku 
Podpora autoevaulace MŠ s využitím systému Inspis ŠVP 
Česko-německá spolupráce 
Hudební nástroje se představují 
Základy pedagogické práce s dětmi se SVP 
 

V. Zápis a přijímací řízení 
 

Z důvodu Covidu 19 se neuskutečnil den otevřených dveří.  Zápis do 
mateřské školy probíhal pouze elektronickou cestou 
 
Ukončení docházky 
 
V mateřské škole jsme se rozloučili s 18 dětmi, které zahájí povinnou školní 
docházku v základní škole nebo přestoupí do jiné MŠ.  

 
VI. Spolupráce s ostatními subjekty 

 
Farní sbor ČCE 
 
V tomto školním roce se dařilo uskutečnit společné rozsvěcení vánočního 
stromu se zpěvem koled s panem farářem a krásné vánoční představení 
dětí.  Pro nepřízeň počasí se vše konalo v prostorách fary.  Tato akce byla 
velmi zdařilá a oboustranně kladně hodnocena. 
 
 
Navštívili jsme s dětmi i mikulášskou nadílku v divadle. 
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Škola v pohybu 
Školka se také zapojila do projektu Škola v pohybu a pod vedením 
zkušených trenérů se uskutečnily každý měsíc v tělocvičně hodiny, které 
byly zaměřeny na všestranný pohybový rozvoj dětí. Tato setkání byla i 
skvělou inspirací pro učitelky, které poznaly nové prvky i možnou 
organizaci těchto pohybových aktivit. 
 
 
. 
 
  

 

 
Praxe studentů ze SZŠ Cheb 
Naše MŠ umožňuje praxi studentům Střední zdravotnické školy Cheb. 
Proběhla souvislá praxe jednoho studenta na pozici osobní asistent. 
 
 
PPP 
Mateřská škola spolupracuje s pedagogicko - psychologickou poradnou 
v Chebu. 
 V tomto školním roce proběhl ve školce pro děti kurz pro předškoláky 
v rozsahu 10 lekcí, částečně s přítomností rodičů.  
Rodiče byli seznámeni s výsledky svých dětí. 
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VII. Výsledky kontrol 
 
Letos proběhla ve školce kontrola z Finančního úřadu za 2016. 
Vše bez výhrad. 
 
 
 

 VIII. Hospodaření školy 
 
 
Výsledovka k 31.12.2019 
 
 
Náklady v tisících Kč 
 
Spotřebované nákupy a služby..............................486 
Osobní náklady ...................................................3 656 
Ostatní náklady .....................................................     7 
Poskytnuté příspěvky ...............................................22 
Náklady celkem .................................................. 4171 
 
Výnosy 
 
Tržby za vlastní výkony ...........................................427 
Přijaté příspěvky ......................................................131 
Provozní dotace MŠMT .........................................3 659 
Výnosy celkem .....................................................4217 
Výsledek hospodaření ............................................46 
 

 
IX. Závěr výroční zprávy 
 
 
Vážení přátelé, rodiče, milé kolegyně a kolegové, další školní rok, v pořadí 
již 5, je za námi a je čas na bilancování naší práce a děkování za 
spolupráci a podporu. 
V uplynulém roce naši školu navštěvovalo 48 dětí, o které se staralo 
7 pedagogických pracovníků. Kapacita školy byla zcela naplněna. 
8 
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Konec školního roku je vždy ve znamení loučení, ale i očekávání. 
Odcházející děti nahradí od září děti nové a potěšilo mě, že se kapacita  
opět naplnila. Věřím, že se všem novým dětem bude ve škole líbit a ocení 
milé a dobře naladěné paní učitelky a asistentky i krásné, čisté a kreativní 
prostředí plné hraček a učebních pomůcek. 
 Vy rodiče, že oceníte otevřený a vstřícný prostor pro komunikaci, ochotu 
naslouchat vašim potřebám a touhu nabízet stále kvalitnější a komplexnější 
vzdělávací služby. 
 
Naše práce byla dokonce oceněna pochvalou v novinách a toho si velice  
vážíme. 
 
Poděkování školce Diakonie Cheb 
Chtěli bychom poděkovat mateřské školce Diakonie Cheb za péči a 
trpělivost, kterou věnovala našemu synovi. Díky jejich citlivému a 
profesionálnímu přístupu z něj vyrostlo šťastné dítě, které se do školky 
vždycky těšilo. Velmi oceňujeme různorodé aktivity, které školka podniká 
s cílem učinit jí zajímavější, sblížit děti navzájem, poznat je i jiném než 
školním prostředí. Díky vám všem, že jste Lukáškovi dali skvělý základ pro 
další život i pro další vzdělávání. 
 
                                                                                  Vojířovi 
 
 
 Letošní rok byl pro všechny náročnější kvůli pandemii Covidu 19. 
Z tohoto důvodu byl přerušen provoz od 16.3. – 15.5. 2020 
Jsme rádi, že jsme to všichni zvládli.  
 
Dokonce se i s dětmi uskutečnilo několik výletů.  
Navštívili jsme Klášter v Teplé, kde jsme se dozvěděli mnoho informací o 
knihtisku. Děti si vytvořily svůj vlastní Bestiář. 
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Dalším výletem byla návštěva Františkových Lázních. 
 
 

 
 
 
Letos nám do školy odcházelo 18 dětí, tak jsme pro ně připravili 
překvapení. 
Měli jsme pohádku a veselé pasování na školáka. Dětem i rodičům se to 
velice líbilo.   
 

 
 
 
Vám všem, milým kolegyním za práci ve škole, za čas, který věnujete 
mimoškolním aktivitám a za vše, co pro školku děláte. 
 
Bc. Iva Koubová 
ředitelka školy 
Mateřská škola Diakonie ČCE Cheb 
26. dubna 2715/7, 350 02 Cheb 
Tel: 737 207 495 
E-mail: reditelka@mscheb.cz 
www.cheb. Diakonie.cz 
IČO: 03632504 
Číslo účtu: 4029145359/0800 

http://www.cheb/
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