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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY 

……………………………………………………… 

 

Vážení příznivci, podporovatelé 

a přátelé Mateřské školy Linetka s.r.o. 

Tak Linetce je už 6 let, je až s podivem jak 

čas rychle plyne, když práci kterou děláte 

Vás naplňuje. Stála jsem u jejího „ 

narození“ a jsem velmi hrdá na její 

úspěchy. Každý školní rok je začátkem pro 

spoustu nových dětí a nežli se nadějeme, 

odchází od nás jako školáci. Za těch 6 let 

nám prošlo rukama desítky dětí, jak 

zaměstnanců Linetu, tak i dětí rodičů 

bydlících v okolí školy.                                  

 

 

 

 

 

                   Celou dobu se snažíme, aby  

pro všechny děti, ale i rodiče byla škola 

místem, kam chodí rádi a těší se na 

společně prožité chvíle. V naší škole mají 

děti k dispozici spoustu aktivit, v první 

řadě vzdělávacích, od logopedické 

přípravy až po matematickou. 

Volnočasové aktivity se naplňují 

v zájmových kroužcích a to ve výtvarném, 

keramice, flétně, hudebním, dramatickém, 

angličtině a dalších. Protože jsme součástí 

firmy, tak od počátku děti seznamujeme 

s provozem firmy, s výrobou a prací 

zaměstnanců. Tyto chvíle strávené mezi 

stroji nebo v kancelářích  jsou pro děti 

zážitkem, ale i velkým poučením. Velmi 

nás těší, že děti, které prošly naší 

mateřskou školou, mají v základních 

školách úspěch a jsou dobře připravené.  

Do dalších let se budeme snažit udržet a 

zlepšovat naši práci tak, aby  Linetka byla 

vzorem pro ostatní. Poděkování patří nám 

všem, protože jen dobře připravený tým, 

může odvádět kvalitní práci. Pak není nic 

krásnějšího, nežli pozorovat růst a vývoj 

dětí a vědět, že nemalou částí k jejich 

úspěchům jsme k tomu přispěli i my jako 

předškolní zařízení. 

 

 

                                                                                                                                  Jana Řeháková 

 

 

 

 

 



1. Základní informace o škole 

                 Zřizovatelem mateřské školy je firma Linet s.r.o. Mateřská škola byla založena  

k 1.9.2009 Do rejstříku škol byla mateřská škola Linetka zapsána k 1.9.2011 

 

Identifikátor: 691 003 025 
IČO: 248 46 864 
IZO: 181 027 895 
Telefon: 312 576 590 
Mobil: 725 511 065 (ředitelka) 
 725 511 062 ( školka) 
webové stránky: 
e-mail: 

www.skolka@linet.cz 
skolka@linet.cz , jana.rehakova@linet.cz 

právní forma: společnost s ručením omezeným 
provozní doba: 5:45 – 18:00 
počet tříd: 2 (kapacita 41 dětí) 
výše úplaty : zaměstnanci 800,-  ostatní 3500,- 
počet ped. prac.: 6 
ředitelka školy: Jana Řeháková 
učitelé: Bc. Hana Šimonovská 
 Tereza Němečková 
 Jana Hančová 
Asistenti pedagoga: Jiří Charypar 
 Jana Kaprálková 
Počet provoz.zam:           0 (úklid i výdejnu zajišťuje externí firma Okin a Eurest 

 

http://www.skolka@linet.cz
mailto:skolka@linet.cz
mailto:jana.rehakova@linet.cz


2. Informace o zaměstnancích 

Školní rok 2014/2015 byl v mateřské škole pouze s jednou změnou, protože nám chyběl 

jeden pedagogický pracovník, byla přijata slečna Tereza Němečková s odpovídající kvalifikací 

pro práci učitelky v předškolním zařízení. 

Složení pedagogického sboru zůstalo stejné: 

 Ředitelka školy Jana Řeháková 

 Zástupce ředitelky, učitelka Bc. Hana Šimonovská 

 Učitelka Jana Hančová 

 Učitelka Tereza Němečková 

 Asistent pedagoga Jiří Charypar 

 Asistent pedagoga Jana Kaprálková 

Pedagogický sbor se po celý školní rok věnoval svému dalšímu vzdělávání v rámci DVPP 

 

Paní ředitelka Jana Řeháková se zúčastnila následujících akreditovaných vzdělávacích akcí: 

Účast na konferenci Česká škola 21.století pod záštitou nadace Depositum Bonum – 

prezentovala školu jako první  mateřskou školu se zaměřením na technické vzdělávání 

 Výroční zpráva – jeden z klíčových dokumentů předkládaných ředitelem školy  v časovém 

rozsahu 6 hodin 

 Metoda Hejného v mateřských školách v časovém rozsahu 4 hodiny 

 Malí objevitelé ( podpora polytechnického vzdělávání) v časovém rozsahu 6 hodin 

 Aktuální změny právních předpisů ve školské praxi v časovém rozsahu 6 hodin 

 Malí informatici ( podpora polytechnického vzdělávání) v časovém rozsahu 6 hodin 

 Malí řemeslníci (podpora polytechnického vzdělávání) v časovém rozsahu 6 hodin 

Paní učitelka Hana Šimonovská se zúčastnila následujících akreditovaných vzdělávacích 

akcí: 

 Rozvoj motoriky předškolního věku v časovém rozsahu 6 hodin 

 Metoda Hejného v mateřských školách v časovém rozsahu 4 hodiny 

 Malí objevitelé ( podpora polytechnického vzdělávání) v časovém rozsahu 6 hodin 

 Malí počtáři ( podpora polytechnického vzdělávání) v časovém rozsahu 6 hodin 

Paní učitelka Jana Hančová se zúčastnila následujících akreditovaných vzdělávacích akcí: 

 Malí objevitelé (podpora polytechnického vzdělávání) v časovém rozsahu 6 hodin 

Paní učitelka Tereza Němečková se zúčastnila následujících akreditovaných vzdělávacích 

akcí: 



 Enkaustika v časovém rozsahu 8 hodin 

 Komunikace s rodiči dětí předškolního věku v časovém rozsahu 8 hodin 

 Netradiční hudební nástroje (výroba a využití) v časovém rozsahu 8 hodin 

 Tvořivé činnosti s přírodním materiálem v časovém rozsahu 8 hodin 

 Papírotvoření v časovém rozsahu 8 hodin 

Pan asistent Jiří Charypar se zúčastnil následujících vzdělávacích akcí: 

 Studium pro asistenty pedagoga v časovém rozsahu 147 hodin 

Paní asistentka Jana Kaprálková se zúčastnila následujících vzdělávacích akcí: 

 Návštěva Mateřské školy Slaný – praktické ukázky vzdělávacích činností v časovém 

rozsahu 4 hodiny 

 

3. Údaje o počtech dětí 

Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo naši mateřskou školu 41 dětí, čímž byla naplněna 

kapacita školy. Z celkového počtu bylo 33 dětí zaměstnanců Linetu, 8 dětí bylo z blízkého 

okolí. 

Údaje o složení třídy: 

Školní rok 
2014/2015 

Celkem 
dětí 

Dívky Chlapci Předškoláci Děti s 
OŠD 

Děti se 
SVP 

 41 21 20 13 2 0 

       

 V tomto školním roce došlo k jednomu vážnějšímu úrazu a to zlomenině ruky. Děti jsou 

během školního roku poučovány o bezpečném chování na školní zahradě i v prostorách 

školy.(zápisy v třídních knihách) 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2014/2015 

K zápisu do mateřské školy Linetka, který se konal 28.4.2014 se dostavilo 22 dětí, z toho 13 

dětí bylo přijato k předškolnímu vzdělávání, jedno dítě nenastoupilo, bylo nahrazeno dalším. 

Při zápise rodiče obdrželi příručku: „ Nebojte se nástupu do Mateřské školy“ a měli možnost 

si prostory školy prohlédnout. 

 

4. Výsledky vzdělávací činnosti mateřské školy 

 

V tomto školním roce byl vytvořen školní vzdělávací plán (dále jen ŠVP). Byl sestaven na 

základě podmínek školy, individuálním potřebám dětí i efektivního využití okolí školy. 



Vzhledem k tomu, že třídy jsou věkově složené (Medvídci 2 – 4 roky), Broučci( 4 -6 let) je 

obtížnější uspořádat vzdělávací nabídku tak, aby vyhovovala všem dětem. Proto je ŠVP 

koncipován tak, aby byl variabilní a umožňoval zapojení mladších i starších dětí a to 

náročností úkolů a metod práce. 

Na základě ŠVP byly zpracovány pedagogy jednotlivé týdenní plány pro každou třídu zvlášť. 

Během jednotlivých témat jsme se snažili u dětí rozvíjet všech pět oblastí daných Rámcovým 

vzdělávacím programem. 

1. Dítě a jeho tělo. 

Podporována byla tělesná a fyzická zdatnost dětí, zdokonalování jemné a hrubé 

motoriky, koordinace a manipulace s předměty. Seznámení s anatomií člověka, 

zdravého životního stylu, péčí o zdraví a bezpečností. 

2. Dítě a jeho psychika. 

Podporováno bylo zvládání emočních situací, řešení vztahových problémů. Rozvoj byl 

zaměřen i na oblast citů, vztahů v rodině i mezi kamarády. 

3. Dítě a ten druhý. 

Zaměřili jsme se na navazování vztahů s vrstevníky, na respektování druhých i jejich 

odlišností. Podporovali jsme vzniklá přátelství a společné prožitky. 

4. Dítě a společnost. 

V této oblasti jsme se zaměřili na seznamování dětí s kulturou a tradicemi naší země, 

poznávali jsme jiné kultury, národy a národnosti a učili děti respektovat jejich 

odlišnosti. Děti jsme seznamovali se správným společenským chováním. 

5. Dítě a jeho svět. 

V této oblasti jsme děti seznamovali s přírodou, jejími zákonitostmi, s okolím školy i 

blízkým městem. Děti jsme vedli k ochraně životního prostředí. 

 

Naše škola nabízí velké množství kroužků, které mohou děti využívat. 

 

5. Individuální práce s předškolními dětmi 
 

Děti, které v tomto školním roce odcházely do školy byly připravovány nejen v rámci 

školního vzdělávacího plánu, ale i v kroužku pro předškoláky, kde byly znalosti a 

dovednosti upevňovány. 

Pro děti předškolního věku byla připravena návštěva základní školy a seznámení 

s děním v první třídě. Proto k zápisu přicházely děti bez obav a s radostí. 

Tyto návštěvy se osvědčily, proto v nich i se spoluprací se základními školami budeme 

pokračovat. 

 

6. Akce školy: 



 Zamykání lesa – ekologická výchova 

 Sokolníci ve školce 

 Den otevřených dveří v Linetce 

 Bramborový den – co všechno se dá vyrobit z brambor (projektová práce) 

 Divadelní představení ve Slaném – pohádka Moudrá ševcová 

 Den zdraví – přednáška o ochraně zdraví s ukázkami 

 Den tatínků – společné odpoledne s tatínky 

 Ukázková hodina pro rodiče předškoláků 

 Mikulášské dopoledne 

 Zdobení perníčků – vánoční tradice 

 Vánoční besídka – společné odpoledne s rodiči spojené s nadílkou 

 Vánoční vystoupení V Domově pro seniory 

 Pečení cukroví ve třídách 

 Vánoční koncert pro zaměstnance Linetu na recepci 

 Návštěva předškoláků v ZŠ Slaný 

 Karnevalové dopoledne 

 Návštěva tréninkového centra Linetu (v rámci projektu Vynálezci z Linetky) 

 Návštěva firmy Lego na Kladně 

 Pletení pomlázky – velikonoční tradice 

 Zdobení perníčků a kraslic – pro rodiče s dětmi 

 Divadelní představení na Kladně „ Příběhy včelích medvídků“ 

 Odemykání lesa – ekologická výchova 

 Návštěva knihovny a muzea Slaný 

 Fotografování dětí 

 Brigáda pro rodiče na školní zahradě 

 Pohádka ve školce „ Divadlo v kufru“ 

 Přednáška pro děti – první pomoc a péče o zoubky 

 Jarní koncert pro zaměstnance Linetu 

 Besídka ke Dni maminek 

 Školní výlet vlakem na Peruc 

 Den dětí v MŠ – soutěže a hry 

 Škola v přírodě pro předškoláky 

 Prezentace nočního stolku (projekt výroba nočního stolku), předání nemocnici Slaný 

 Vystoupení v Domově seniorů 

 Školní výlet ZOO Ústí nad Labem¨ 

 Slavnostní rozloučení s předškoláky, šerpování 

 Noc ve školce pro předškoláky s hledáním pokladu 

 Rozloučení se školním rokem – opékání špekáčků na zahradě 



 

Jarní koncert na recepci Linetu pro zaměstnance 

 

7. Technické vzdělávání v naší škole 

V naší mateřské škole klademe důraz na rozšířené vzdělávání v oblasti předmatematických 

představ (používáme některé prvky z Hejného metody), technické a manuální zručnosti. 

V projektu „ Malí vynálezci z Linetky“, pravidelně navštěvujeme různá oddělení firmy, kde se 

děti seznamují jak s provozem a výrobou, tak s vývojem, konstrukcí i administrativou. 

V tomto školním roce se děti společně se zaměstnanci věnovali vývoji a výrobě nočního 

stolku. V ŠVP máme začleněny práce s konstruktivními stavebnicemi jako je Lego, Seva, 

Merkur a další. Součástí tříd jsou malé dílny, kde se děti seznamují s různým nářadím a jak se 

používá. Do budoucna plánujeme vytvoření venkovní dílny s více druhy nářadí a s možností 

kombinovat pobyt venku se vzdělávací činností. 

 Děti v tréninkovém centru 

Linetu 



8. Zájmové kroužky 
 Kroužek keramiky – 2 x měsíčně 

 Kroužek angličtiny – 1 x týdně 

 Kroužek výtvarný – 1 x týdně 

 Kroužek flétny – 1 x týdně 

 Kroužek hudební – 2 x týdně 

 Kroužek logopedie – 2 týdně 

 Kroužek pro předškoláky (příprava na ZŠ) – 1 x týdně 

 Kroužek dramatický – 1 x měsíčně  

 Divadelní předplatné – 1 x měsíčně 

Kroužek Počet dětí Počet výrobků Soutěže a 
vystoupení 

úspěchy 

keramika 21 9 1 1 čestné 
uznání 

angličtina 12  5  

výtvarný 7 14 2 2 čestná 
uznání 

Flétna 8 6 písní 5  

hudební 21  5 3.místo 
Ostrovský 
skřivánek 

logopedie 15   U 10 dětí 
log.vady 
odstraněny. 

předškoláci 12    

dramatický 41 Dramatizace 
pohádek 

9 Besídky pro 
rodiče 

Divadlo Slaný 21  10  

 

9. Spolupráce s rodiči 

Na začátku každého roku mají rodiče možnost určit si jak dlouhou adaptační dobu jejich dítě 

potřebuje. Každý rodič vyplní dotazník, kde se dozvíme o jejich dětech, jak se chovají doma, 

jaké mají oblíbené hry apod. Rodiče jsou informováni o všech akcích prostřednictvím 

nástěnek, webových stránek a měsíčními emaily. Během roku se snažíme rodiče vtáhnout do 

dění Mateřské školy, např. pan Krejsa každoročně dětem plete pomlázku, paní Vacková zdobí 

na vánoce perníčky a na velikonoce kraslice, paní Vaňková zajistila ukázku policejní techniky, 

paní Tomsová zařídila spolupráci se zdrav. školou s programem pro děti. Pan Kalous velmi 

ochotně dětem opravuje kola, pan Navrátil byl garantem projektu při výrobě nočního stolku. 

Rodiče mají možnost si s pedagogy domluvit schůzku a popovídat si o svých dětech, tuto 

nabídku rodiče příliš nevyužívají. 



Rodiče jednou za rok vyplňují elektronicky dotazníkové šetření ohledně spokojenosti. Všichni 

rodiče byli spokojeni s prací mateřské školy, pouze byla připomínka ke školní zahradě, kde je 

málo zeleně a pak je v létě velké horko. Toto jsme vyřešili postavením a zakrytím pergoly nad 

pískovištěm, několik stromků jsme dokoupili. Pro rodiče se uspořádala schůzka, v květnu pro 

rodiče dětí, které budou nastupovat a v září pro ostatní. Při této schůzce jsou rodiče 

seznámeni se školním řádem, provozem školy i školním vzdělávacím programem. Pro rodiče 

je naše škola otevřená a jsme rádi za každý nápad a pomoc. Velmi děkujeme rodičům za 

jejich ochotu při každoročních brigádách na školní zahradě i drobných opravách prádla apod. 

 

10.  Spolupráce s dalšími odborníky 

Během školního roku jsme pokračovali ve spolupráci s odborníky, jejichž práce souvisí 

s předškolním vzděláváním. Je to spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou 

Kladno, s asociací pomáhající lidem s autismem Apla Praha, s klinickými logopedy, s 

psychologickou poradnou ROSA Kladno, se speciální logopedickou ambulancí Kladno, se 

Základní školou Na Hájích Slaný. Stále spolupracujeme s organizací bojující proti zubnímu 

kazu u dětí „ Nechci kazy“ Spolupracujeme se základní uměleckou školou Slaný. 

Pedagogický sbor naší školy prošel 3 letým vzdělávacím programem akreditované vzdělávací 

instituce MŠMT Alfa Human Service a získal tak certifikát " Mateřská škola přátelská k 

dětem a rodičům" Spolupracujeme nadále s Městskou knihovnou Slaný, s městským 

muzeem Slaný a DDM Ostrov Slaný. V tomto roce prošla praxí v naší škole studentka 

K.Peterková. 

Samozřejmě, že nadále velmi úzce spolupracujeme se zřizovatelem firmou Linet, ať už se 

jedná o návštěvy firmy našimi dětmi nebo o pomoc s údržbou školy a školní zahrady. 

 

11.  Materiálně technické vybavení školy, budovy 

Naše mateřská škola je moderní a je vybavena moderním nábytkem. V tomto školním roce , 

díky poskytnutému daru od firmy Linet, se můžeme pochlubit interaktivním zařízením Magic 

box, díky kterému můžeme lépe  rozvíjet technické i předmatematické představy dětí od 

nejútlejšího věku. Také jsme obměnili dětské sedací soupravy, které dosloužily. Na školní 

zahradě jsme nechali postavit zastřešení pískoviště jako ochranu proti slunci, novým 

nátěrem jsme opatřili lavičky i tabuli na kreslení. Dětská skluzavka v herní sestavě pro 

nejmenší prošla generální opravou a zároveň byl pořízen nový herní prvek – helikoptéra. 

Dětem je k dispozici také tělocvična, která je vybavena žebřinami, lavičkami, trampolínou, 

švédskou bednou, košem na basket, bazénem s míčky, žíněnkami a dětskými odstrkovadly. 

Při jednom ze školení „ Malí informatici“ paní ředitelka obdržela tablet, který pod dohledem 



pedagogů mohou děti využívat. Samozřejmě v průběhu roku je doplňován výtvarný materiál, 

didaktické pomůcky i hračky. Do tříd byl pořízen nový CD přehrávač. 

 

Práce s Magic boxem 

 

 

12. Projekty 
V tomto školním roce jsme se účastnili 2 projektů : Jeden vyhlásilo Ministerstvo 

školství a mládeže „ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014“ a 

druhý firma Lego. Oba projekty jsme pečlivě zpracovali, ale bohužel ani jeden nebyl vybrán. 

Naše škola prezentuje svoji práci v médiích, v regionálním tisku i firemním. V rámci firmy jsme 

s dětmi ukončili projekt výroby nočního stolku, který jsme slavnostně předali zástupcům 

dětského oddělení  nemocnice Slaný. 

 

Název novin Počet článků 

Firemní noviny Linet 10 

Slánská radnice 3 

Hospodářské noviny 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. Hospodaření školy 

Náklady celkem 3 055 975 

Mzdové náklady 1 622 500 

Sociální a zdravotní náklady 626 627 

Spotřeba energií 135 768 

 z toho voda 18 876 

 z toho topení 68 976 

 z toho el. Energie 47 916 

Materiál 62 002 

 z toho výtvarné potřeby, hračky 24 917 

 z toho dětské knihy, DVD 7 670 

 z toho vybavení školky 20 377 

 z toho lékarnička 1 135 

 z toho ostatní 7 903 

Ostatní služby 222 691 

z toho dopravné děti 41 100 

z toho vedení účetnictví a audit 76 700 

z toho aktivity pro děti (divadlo, soutěže) 36 748 

z toho poštovné 572 

z toho ostatní 48 698 

z toho revize hřiště 3 923 

z toho praní prádla 14 950 

Vzdělávání a semináře 8 548 

Opravy 2 299 

Cestovné zaměstnanci 607 

Odpisy 87 925 

Ostatní náklady   

Stravné děti 261 942 

Pojištění 20 551 

Poplatky za vedení účtu 4 515 

  

  Výnosy celkem 3 420 003 

Příspěvky rodičů - školné + stravné 1 109 199 

Dar Linet 900 000 

Dotační příspěvek od kraje 1 410 564 

Jiné 240 

 

 

 

14. Naše cíle 



Naše cíle se týkají nejen zkvalitnění předškolního vzdělávání, ale i na technické 

vybavení naší školy a rozšíření spolupráce s dalšími odborníky. 

 Školní vzdělávací program nadále zkvalitňovat a efektivně a účelně ho využívat 

 Zvyšovat a prohlubovat kvalifikaci pedagogů 

 Zkvalitňovat přípravu dětí do základních škol 

 Nadále rozvíjet spolupráci s rodiči, zřizovatelem i odborníky 

 Dětem připravovat klidné a podnětné prostředí 

 Zkvalitňovat vybavení školy 

 Zaměřit se na technické vzdělávání (vytvořit venkovní dílnu pro děti) 

 Upravit svah na školní zahradě a využívat ho pro sport 

 Více zapojit sourozence, ale i prarodiče našich dětí (odpoledne pro dědečky a 

babičky apod.) 

 

 

 

 

15.  Fotografie z vybraných akcí školy 

 

 Vystoupení dětí v Domově seniorů 

 



 

Pletení pomlázky 

 

Nechci kazy-přednáška pro děti 

 



 

        Plážový den 

 

        Rozloučení se školním rokem 



 

        Návštěva policie 

 

 

        Noc ve školce - hledání pokladu 



 

         Převzetí nočního stolku dětmi 

 

         Výlet do ZOO Ústí nad Labem 

 



 

 

 Tak jako tato ptáčata, která se vylíhla na stromě na naší školní zahradě a jejich maminka se o ně 

obětavě starala, dokud nebyla schopná létat, tak my se budeme snažit naše děti opatrovat a dobře 

je připravovat na budoucí život. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 bude veřejně přístupná na 

webových stránkách školy: www.skolka@linet.cz i v ředitelně školy. 

 

V Želevčicích dne…….                                                                      …………………………………… 

                                                                                                      Podpis ředitelky a razítko školy

                                                                                                                                                        

http://www.skolka@linet.cz

