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1. Základní údaje o mateřské škole 

 

Název školy Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková 

organizace 

Název školního vzdělávacího 

programu 
S úsměvem  jde  všechno  lépe 

Vydává, odpovědnost ředitelka školy 

Zpracovatelé zaměstnanci mateřské školy 

Adresa školy Blahoslavova 6/1594, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 

IČ 75027305 

Bankovní spojení KB Ostrava č.ú.:22735761/0100 

DIČ     - 

Identifikátor právnické osoby 600 144 429 

Telefon/fax 596120453  

E-mail mariebenesova@tiscali.cz 

Adresa internetové stránky www.blahoslavova.moravskaostrava.cz 

 

Právní forma příspěvková organizace od 1.1.2003 

Zařazení do sítě škol 1.1.2003 

Název zřizovatele Statutární město Ostrava 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

náměstí Dr. E. Beneše 555/6,  

729 29 Ostrava 

Statutární orgán Marie Benešová 

 

 

Kapacita školy k 1.9.2012 

 

 

81 dětí 

 

Hlavní účel a předmět činnosti 

organizace 

(podle zřizovací listiny) 

 

 

Předmět činnosti odpovídající 

hlavnímu účelu 

 

 

Doplňková činnost                                

 poskytování předškolního vzdělávání dětí podle  

zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu 

 poskytování předškolního vzdělávání 

 zabezpečení školního stravování dětí  

 zabezpečení stravování a stravovacích služeb (závodní 

stravování) vlastním zaměstnancům 

             realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 

 

Součásti školy  

Školní jídelna  

Kapacita ŠJ plánovaná 

Kapacita ŠJ k 1.9.2012 

100 jídel   

  81 dětí 

  12 ostatních 

IZO školní jídelny 102 980 071 

Telefon / fax 596 120 452  

E-mail sjblahoslavova@seznam.cz 

Vedoucí školní jídelny Helena Nagyová 

 

 

http://www.blahoslavova.moravskaostrava.cz/
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2. Průběh a výsledky vzdělávací činnosti 

 

Ve školním roce 2013/2014 jsme pracovali dle školního vzdělávacího programu (ŠVP) 

„S úsměvem  jde  všechno  lépe“, který je zpracován v souladu s Rámcově vzdělávacím 

programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV)  č.j. 32 405/2004-22 a s materiálem pro PV 

„ Konkretizované očekávané výstupy“ doplňující RVP PV. ŠVP odpovídá konkrétním 

podmínkám školy, je přizpůsoben možnostem a potřebám dětí, poskytuje jim všeobecné 

informace a přehled o světě ve kterém žijí. Vytváří vhodné příležitosti pro vlastní 

seberealizaci, možnosti získávání přiměřených dovedností a vědomostí v souladu s věkovými 

a vývojovými vlastnostmi a možnostmi jednotlivých dětí. Zohledňuje zároveň jejich 

individuální potřeby, jejich věk (heterogenní třídy), umožňuje rozvíjet současné i budoucí 

potřeby dítěte tak, aby každé dítě mělo možnost dosáhnout svého osobního maxima.ŠVP byl 

doplňován projekty, které byly součástí ročního plánu školy. 

 

Zaměřili jsme se především na: 

 vytváření prostředí, ve kterém děti prožívají citovou, fyzickou a sociální pohodu 

 umožňovali jsme dětem rozvíjet vlastní aktivitu a tvořivost 

 uspokojovali jsme jejich každodenní přirozené potřeby se zřetelem na individuální 

a věkové zvláštnosti dětí 

 umožňovali jsme rozvoj dětí po stránce fyzické, psychické i sociální 

 zaměřili jsme se rovněž na zkvalitnění pohybových dovedností dětí 

 propojovali jsme cíle rodiny a školy ve vzájemné provázané spolupráci, která se podílí 

na vzdělávání dítěte tak, aby na konci svého předškolního období bylo způsobilé 

aktivně zvládat nároky dalšího života, které jsou na ně běžně kladeny v jemu blízkém 

prostředí. 

Integrované bloky byly společné pro všechny třídy mateřské školy a zahrnovaly praktické 

životní problémy a situace: 

 

JSME RÁDI, KDYŽ JSME SPOLU 

BAREVNÝ PODZIM 

VÍTR FOUKÁ ZE STRNIŠŤ 

KOUZELNÝ VÁNOČNÍ ČAS 

KRÁLOVSTVÍ PANÍ ZIMY 

STOPY JARNÍCH ÚSMĚVŮ 

OSTRAVA !!! TADY JSME DOMA 

TÁTA, MÁMA A JÁ 

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ 

 

Jednotlivé integrované bloky vycházely z ročních dob, z přirozeného života kolem nás, avšak 

nebyly pevně časově ohraničeny. Jejich časovou délku určoval zájem dětí a aktuální dění v 

mateřské škole. Byly dostatečně široké, aby poskytovaly dostatek podnětů k činnostem. 

Zároveň byl brán ohled na specifikace jednotlivých tříd, ale i na sounáležitost dětí celé 

BAREVNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Byly rovněž propojeny s celoškolními projekty, životem 

obce, města Ostravy, kulturními i sportovními událostmi. 

 

Vzdělávací obsah ŠVP sloužil jako východisko vlastní vzdělávací nabídky jednotlivých tříd. 

Integrovaný blok konkretizovaný pedagogem v třídních programech si kladl za cíl dosáhnout 
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u dětí (ZELENÁ, MODRÁ třída) ukončujících školní docházku výstupy – očekávané klíčové 

kompetence dle RVP PV: 

 

 Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Činnostní a občanské kompetence 

 

 

Všechny třídy pracovaly dle svých třídních vzdělávacích programů, které byly zpracovány 

pro konkrétní třídu, vycházely ze ŠVP: 

 

ČERVENÁ TŘÍDA   „Barevný rok s Beruškou“ 

ŽLUTÁ TŘÍDA         „Smějeme se se sluníčkem“ 

ZELENÁ TŘÍDA      „Učíme se s Barvínkem 2“ 

MODRÁ TŘÍDA       „Barevný ROK V Modré třídě“ 

 

Předškolní vzdělávání bylo zajišťováno ve čtyřech heterogenních třídách s celodenním 

provozem, formou vyvážených spontánních a řízených aktivit podle potřeb konkrétní skupiny, 

individuální, skupinovou i frontální formou, s dostatečným prostorem pro volnou hru, relaxaci 

i odpočinkovou činnost tak, aby bylo zajištěno optimální vzdělávání všech dětí, jejich pohoda. 

Pozornost byla věnována rovněž rozvoji talentů dětí, zejména výtvarným, mnohé děti ve 

spolupráci se ZUŠ navštěvují výtvarný obor. 

 

Prostředí tříd je barevně rozlišeno, třídy jsou esteticky upraveny, děti mají dostatek pomůcek, 

hraček, materiálu. Byl rozšířen knižní fond pro děti, zakoupeny další polyfunkční stavebnice, 

tělovýchovné pomůcky, pomůcky pro environmentální výchovu – skleníky do tříd, drobné 

pomůcky pro pěstitelské práce, sady nářadí na zahradu. Pro MODROU TŘÍDU bude třeba 

realizovat výměnu nábytku a nákup koberců, taktéž opatřit šatnu novými kapsáři pro osobní 

věci dětí. V ČERVENÉ TŘÍDĚ bude nutné pořídit nová lehátka a vybavení ložním prádlem, 

ručníky. Školní jídelna má požadavek na novou škrabku brambor, nákup nového softwaru. 

   

    

Ve školním roce 2013/2014 jsme realizovali tyto projekty, které byly součástí ročního plánu 

školy: 

 

Se sluníčkem nad hlavou aneb nehody nejsou přece náhody 

(zdraví a životní styl dětí) 

 

Celoroční projekt měl za cíl seznámit děti hravou formou s riziky, která na ně číhají prakticky 

všude - doma, na ulici i v dětských parcích. Věnovali jsme se základním oblastem, kde se 

malé děti s nebezpečím setkávají nejčastěji – prevenci úrazů doma či ve školce, při sportu 

a v rámci volného času, v dopravním provozu, anebo při pobytu v přírodě či pohybu ve městě. 

Společně s tím jsme se věnovali zdravému životnímu stylu, kdy jsme konkrétními způsoby 

podpořili u dětí pozitivní vztah ke sportu, ke zdravé stravě, k přírodě i životnímu prostředí 

s potřebou systematického prosazování prevence a uplatňování zásad bezpečného a zdraví 

neohrožujícího chování s utvářením a rozvíjením kompetencí k ochraně vlastního zdraví 

a zdraví druhých, naplňování konkrétních cílů předškolního vzdělávání a dosahování 

očekávaných výstupů. 
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K aktivní účasti na projektu byly vedeny a motivovány děti všech tříd BAREVNÉ 

MATEŘSKÉ ŠKOLY se svými učitelkami, ostatními zaměstnanci školy. Tento projekt dále 

počítal se spoluúčastí a zapojením rodičů, navázal na dění a aktuální stav života obce. V rámci 

projektu byla dále rozšířena spolupráce s městskou policí, s Integrovaným záchranným 

systémem (hasiči, policie, zdravotníci) a s dalšími zainteresovanými složkami. 

 

Charakteristika projektu:  

projekt byl členěn do 6 -ti didaktických okruhů:  

 

Běžná rizika  

Cíl: seznámit děti s rizikovými situacemi, rozlišovat bezpečné a nebezpečné předměty, 

rozlišovat mezi bezpečným a rizikovým chováním v různých situacích a v různých ročních 

obdobích s jeho možnými následky, naučit se je správně řešit. Chránit si zdraví všemi 

formami. 

  

Osobní bezpečí 
Cíl: učit děti rozlišovat situace, při kterých by mohlo být ohroženo jejich osobní bezpečí od 

situací, které jsou relativně bezpečné. Seznamovat děti s různými typy nebezpečných situací 

ohrožujícími jejich osobní bezpečí. Hledat správná řešení, jak správně reagovat. 

 

Požáry 

Cíl: seznámit děti s nebezpečím vzniku požáru, jak správně reagovat a jednat v nebezpečné 

situaci. Předměty, které mohou způsobit požár, možnosti prevence. Děti se seznámí s výzbrojí 

a výstrojí hasiče a se situacemi, při kterých hasiči zasahují. 

 

Mimořádné události 

Cíl: učit děti rozlišovat běžné situace od mimořádných.  Děti se seznámí se zvukovými 

signály. Trénink sluchové a zrakové percepce. Formou hry seznámíme děti s čísly tísňových 

linek a kdy je třeba na tísňové linky volat. Vedení dětí k rozvíjení slovního popisu, všímání si 

detailů.  

 

Dopravní výchova 

Cíl: seznámit děti s pravidly chování při jízdě v dopravních prostředcích. Naučit je rozlišovat 

správné a nesprávné chování a předcházet tak rizikovým situacím. Trénování pravolevé 

orientace a orientace v prostoru, která je nezbytná pro zajištění bezpečnosti při pohybu dětí 

v silničním provozu. 

 

Zdravý způsob života 

Cíl: děti byly vedeny k poznání, že zdravý způsob života můžou samy ovlivnit – dostatek 

pohybu, vyvážená životospráva, pestrá a zdravá strava, chovat se zodpovědně ke svému 

zdraví i ke zdraví druhých. 

 

 

Základní cíle projektu: 

 osvojení poznatků a dovedností potřebných k podpoře zdraví a bezpečí  

 získání bezpečných životních návyků a postojů  

 osvojení a zachovávání pravidel bezpečného chování 
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Očekávané výstupy: 

 mít povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí  

 zachovávat důležité návyky v ochraně zdraví a bezpečí  

 zaujímat postoje předcházející vzniku nebezpečných situací  

 bezpečně zacházet s předměty denní potřeby, nástroji a dalšími pomůckami  

 chovat se tak, aby nebylo ohrožováno vlastní zdraví a bezpečí ani zdraví a bezpečí 

druhých  

 chovat se bezpečně v prostředí školy, na zahradě, v přírodě, v dopravních situacích, při 

setkání se zvířaty, při zacházení s léky, technickými přístroji, nálezy nebezpečných 

předmětů apod.  

 navazovat kontakty s dospělými, od kterých dítě potřebuje pomoc – učitelka, kamarád 

v MŠ, policista, lékař, zdravotní sestra…(překonat stud, komunikovat s nimi vhodným 

způsobem, respektovat je)  

 chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými, v případě 

potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i jiné dítě)  

 seznamování se světem lidí (povolání) 

 zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci  

 rozvíjet smyslové vnímání  

 osvojit si poznatky o těle a zdraví  

 osvojit si dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody  

 seznamovat se s příležitostmi a činnostmi směřujícími k prevenci úrazů (při hrách, 

pohybových činnostech, dopravních situacích, při setkání s cizími lidmi)  

 rozvoj pozitivních citů ve vztahu k vlastní osobě (sebevědomí, sebedůvěra, 

sebeovládání)  

 zachytit a vyjádřit své pocity a prožitky – navázání na VV-PrV celoroční projekt 

 chápat některé ze symbolů (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení 

nebezpečí) 

 vytváření kompetencí, které se vztahují k osobnímu zdraví 

Další prostředky plnění projektu: 

 

- interakční pořady pro děti: 

   

 Výchovný a preventivní program zaměřený na zdravou výživu a pohyb u 

malých dětí, výživová poradkyně z Organizace STOB (Stop obezitě) MUDr. Šárka 

Andělová, CSc.,září 2013 

 

 Podzimní sportovní DĚTIÁDA – POHYBEM KE ZDRAVÍ 

              ve spolupráci se SVČ Ostrava, září 2013  

                                                                                                               

 Den zdraví v naší BMŠ  
             ve spolupráci se ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, říjen 2013 

                                                                                                                

 Výchovně preventivní program KOUZELNÝ SLABIKÁŘ  aneb LEXIKON 

SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ, pod záštitou ArcelorMittal Ostrava a.s. a ve spolupráci  

s Klauny z Balonkova, listopad 2013                                              
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 Výukový program „Zoubky jako perličky“, který byl součástí projektu Nechci 

kazy školka – pod vedením studentů oboru Zubního lékařství 1. lékařské fakulty UK 

v Praze, prosinec 2013   

                                         

 Jarní sportovní DĚTIÁDA – POHYBEM KE ZDRAVÍ 

             ve spolupráci se SVČ Ostrava, květen 2014 

 

  návštěva INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU, 
      květen 2014 

 

 projekt „ATLETICKÁ ŠKOLKA – pohybem ke zdraví -SSK Vítkovice – 

pohybová průprava dětí MŠ Moravská Ostrava a Přívoz“ pod záštitou zřizovatele 

školy - městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, září 2013-červen 2014                            

 

 projekt ŽIJEME POHYBEM aneb NEJSME ŽÁDNÍ PECIVÁLOVÉ- celoroční 

sportovní pohybové hry v hale TK SC Ostrava, se závěrečným sportovním 

dopolednem všechny děti BMŠ, ve spolupráci s Ing. Miroslavem Eliášem - TK SC 

Ostrava 

     říjen 2013 – červen 2014 

 

 BESEDA S POLICISTOU V MŠ, ve spolupráci s napr. Lukášem Poláčkem, červen 

2014   

 

 Olympijský den 2014 na Slezskoostravském hradě – pořadatelé TJ Liga 100 

Ostrava, a.s., Ostravské výstavy, a.s., Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz                                     

 

 zapojení školy do soutěže s ekologickým zaměřením: 

            ZELENÝ STROM 2013-2014             celoroční aktivita školy  

            

 DĚLÁME SVĚT ČISTĚJŠÍ               celoroční aktivita školy               

          „PETka není 5“                                    říjen 2013           

 

 ozdravění jídelníčku – Receptář zdravé výživy – celoročně 

 

 tématické vycházky k náplni okruhů projektu do okolí MŠ, aktivity v přírodním  

prostředí- Komenského sady, září 2013 – červen 2014 

 

 vyhodnocení získaných poznatků dětí ve formě besedy a zábavného testu 

k ověření získaných znalostí pro jednotlivé okruhy a přiměřené k věkovému 

složení tříd, červen 2014 

  

 doplnění výukových a metodických materiálů Záchranáři – deskové hry 

a metodické materiály, pracovní listy - do vzdělávací práce s dětmi - 

www.zachrannykruh.cz 
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Projekt byl prezentován na www stránkách školy, fotodokumentací pro archív školy 

a prostřednictvím školního časopisu Barvínek, červen 2014. 

        

Projekt byl podpořen účelovým neinvestičním příspěvkem, který poskytl městský obvod 

Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 18 000,00 Kč.                                                                                                                                                                  

Na tento projekt úzce navazoval celoroční výtvarně-pracovní projek : BEZPEČNÝ SVĚT 

KOLEM NÁS. 

Východiskem byly prožitky a zkušenosti dětí. Děti měly vliv na výběr námětů k tématu projektu, 

spolurozhodovaly společně s učitelkou, vycházely z okruhů vlastního poznání a prožitých zážitků. 

Celý projekt byl veden ke konkrétním výsledkům, na jejichž základě mohly děti získat 

odpovídající poznatky, dovednosti, zkušenosti. Děti pracovaly dle svých možností, s dosažením 

určitého cíle něco zhotovit, vytvořit, vykonat, vyzkoumat, zdokonalit, něčemu se naučit, v něčem 

zdokonalit sama sebe. Zároveň byly vedeny k tomu, že to co vytvoří je smysluplné a jedinečné. 

V průběhu projektu uplatnily i sociální učení – podílely se na společných činnostech 

s uvědoměním si vlastního přispění k výsledku celé skupiny. Utvářely si nové poznatky, 

zkušenosti, dovednosti, volní a mravní vlastnosti. Seznamovaly se s novými materiály, 

technikami. Objevovaly nové výtvarné možnosti, rozvíjely fantazii, své zájmy i nadání. A tak, též 

za přispění rodičů, vznikala krůček za krůčkem pozoruhodná výtvarná díla i odvážné scenérie, 

jejichž smyslem a účelem bylo zachytit svět očima dětí. K aktivní účasti na projektu byly vedeny 

a motivovány děti všech tříd BAREVNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY se svými učitelkami, ostatními 

zaměstnanci školy. Podařilo se pozoruhodné výtvarné dílo, které nejenom potěšilo oči, ale vedlo 

děti i nás, dospělé, k rozvoji kompetencí k ochraně vlastního zdraví i zdraví druhých, k zamyšlení 

nad životem a smyslem našeho počínání.  

Také tento projekt byl podpořen účelovým neinvestičním příspěvkem, který poskytl městský 

obvod Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 5 000,00 Kč. 
 

 

Další celoroční projekty a aktivity školy ve školním roce 2013/2014: 

 

V tomto školním roce jsme nadále podporovali rozvoj pohybových dovedností dětí.  Jednalo 

se o 3. ročník projektu ATLETICKÁ ŠKOLKA pod vedením SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH 

KLUBŮ VÍTKOVICE, se zaměřením na všestrannou pohybovou aktivitu dětí předškolního 

věku, zejména běh, skok, hod, základy gymnastiky s rozvíjením rychlosti, obratnosti formou 

hry, pod vedením zkušených trenérů. Pozorujeme, že děti získaly lepší vztah k pohybu, jsou 

mnohem aktivnější a naučily se mnohým správným pohybovým návykům, rozvinuly své 

pohybové schopnosti a dovednosti. A hlavně, že se na tyto pohybové aktivity těší. 

Projekt byl v letošním školním roce dotován zřizovatelem pro děti v posledním vzdělávacím 

ročníku. 

Také další pokračování projektu NEJSME ŽÁDNÍ PECIVÁLOVÉ - pravidelné sportování 

dětí všech tříd v blízké tenisové hale TK SC Ostrava, kde se děti rovněž seznamují se základy 

tenisu (2. ročník), přispívá významně k rozvoji pohybových schopností a dovedností dětí.  

Pohybové aktivity školy byly využity rovněž jako prostředky plnění celoškolního projektu. 

 

V rámci finančních dotací mohla škola rovněž realizovat: 

 

Projekt „STOPY JARNÍCH ÚSMĚVŮ“ financovaný z rozpočtu Statutárního města 

Ostrava, konaný v období duben-červen 2014. Výše dotace 10 000,00 Kč. 

Projekt vycházel z našeho školního vzdělávacího programu. Upevnil sounáležitost dětí 

s přírodou a přichystal řadu pozorování a činností, které s přírodou souvisí. Nabídl dětem 

poznávací činnosti spojené s pohybem a experimentováním s uplatněním prožitkového učení 

v přírodě- blízké lokality Komenského sady, řeka. Podpořil celkový enviromentální rozvoj 
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dítěte. Vysazení stromku na zahradě ve spolupráci s Technickými službami je pro děti velkým 

přínosem a možností dále o stromek pečovat. 

Také návštěva ekologické farmy BLUDIČKA v obci Bludovice, okres Nový Jičín, v krásné 

přírodě Přírodního parku Podbeskydí, kde děti poznaly život zvířat na farmě a péči člověka 

o zvířátka, narozená mláďata, krmení, to vše byla pro děti škola hrou, názorný příklad, vlastní 

zkušenost a prožitek.  

Děti získaly nové poznatky s těmito výstupy – vzdělávacími cíly: 

 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností 

v péči o okolí 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s přírodou, lidmi, společností, 

planetou Zemí 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 rozvoj komunikativních dovedností  

 kooperativní činnosti s osvojováním si dalších pravidel vzájemného soužití  

Dalším pravidelným projektem mateřské školy, který podporuje důstojné rozloučení s dětmi, 

které končí předškolní vzdělávání v mateřské škole a odcházejí do základní školy byl projekt 

AHOJ ŠKOLKO, ŠKOLA VOLÁ. Tato aktivita je již trvalou součástí života naší mateřské 

školy, je důstojným zakončením určité etapy života dětí. V upomínku na MŠ dostaly děti 

šerpu – PŘEDŠKOLÁK 2014, pamětní list, připínací špendlík se znakem  a drobný dárek - 

(kniha, drobné potřeby do školy…). 

Také tento projekt byl podpořen účelovým neinvestičním příspěvkem, který poskytl městský 

obvod Moravská Ostrava a Přívoz ve výši 5 000,00 Kč. 

 

Nedílnou součástí vzdělávání dětí je podpora rozvoje gramotností. V rámci celonárodního 

projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, do kterého je naše MŠ zapojena, jsme pokračovali 

v rozvoji předčtenářské gramotnosti dětí. Všechny třídy mají vybaveny třídní knihovny, které 

byly průběžně doplněny o další tituly. Pravidelné denní čtení dětem, setkávání se s rodiči i 

významnými osobnostmi našeho města při společném čtení, přináší radost, poučení i zábavu. 

 

V rámci rozvoje polytechnické výchovy dětí jsme opakovaně doplnili pro všechny věkové 

skupiny polytechnické stavebnice. Vstoupili jsme do projektu OPVK, Oblast podpory 1.3. 

výzva 48 s názvem Svět v pohybu, jehož žadatelem je Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava, a který bude realizován od podzimu 2014. 

 

 

 

 

Od září 2012, kdy jsme začali vydávat školní časopis  

v elektronické podobě, vyšlo již celkem 12 čísel. I přesto, že jeho 

tvorba je časově velmi náročná, chceme i nadále informovat nejenom rodiče, ale i širokou 

veřejnost o životě naší mateřské školy, která v příštím roce 2015 oslaví 50 let od svého 

založení. 
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3. Statistické údaje – stav k 30. 9. 2013: 

 

 

Údaje o počtech dětí 

 

Počet tříd:             4 / celodenní provoz 

Počet dětí celkem:          81  

Z toho dívky:                       35 

           chlapci:                     46 

Celodenní vzdělávání:         81 

Polodenní vzdělávání:           0 

Integrace, postižení:            0 

 

Věkové složení dětí :  

 

Nar. 1.9.2010 a později:         9          

Nar. 1.9.2009-31.8.2010:     26 

Nar. 1.9.2008-31.8.2009:     20        

Nar. 1.9.2007-31.8.2008:     24 

Nar. 1.9.2006-31.8.2007:       2 

Nar. 31.8.2006 a dříve:     0 

 

 

Počet odložených školních docházek pro školní rok 2013/2014:   2 

 

Počet  individuálně vzdělávacích plánů pro děti s odloženou školní docházkou:  2 
  

Věkové rozložení do tříd: třídy věkově smíšené - heterogenní 
 

 

  

Zápis dětí do mateřské školy k 1. 9. 2014:                zapsáno:       39 

 Počet vydaných rozhodnutí o přijetí k docházce:                      22 

 Počet vydaných rozhodnutí o nepřijetí:            17  

 Počet odvolání:                           0 

 

Přijato dětí v průběhu škol. roku  na uvolněná místa:                     6                                                                    

   
  

Zápis dětí na prázdninový provoz: červenec-srpen ŠR 2013/2014: 

                                                                                  zapsáno:        47                                              

                                                                                  přijato:          47 

   

Počet dětí – odchody do ZŠ:                                                          22    

OŠD pro škol. rok 2014/2015:                                                         2 
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4. Údaje o pracovnících školy 

 

Počet:        celkem 12 zaměstnanců   

                  z toho:   6 pedagogů  

                               (v přepočtených úvazcích 6,0)                     

         

         3 správní zaměstnanci  

        (v přepočtených úvazcích 2,08  

          z toho 2 uklízečky, 1 topič celoroční úvazek) 
          

         3 zaměstnanci ŠJ  

        (v přepočtených úvazcích 2,50 

          z toho vedoucí ŠJ, kuchařka, pomocná kuchařka). 

 

Mateřská dovolená:          0                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                   

Věkové složení pedagogických pracovníků: 

 

Učitelé MŠ 

Rozpětí let Počet osob 

20-25 0 

26-35 0 

36-45 1 

46-55 3 

56-65 2 

Průměrný věk   51,8 let 

 

Počet žen - pedagogové:        6  

Počet mužů - pedagogové: 0 

 

 

Počet pedagogů, kteří nastoupili nebo odešli: 

 

školní rok 2013/2014 

Nastoupili 0 

Odešli 0 

 

 

 

Počet všech pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných pracovníků: 

 

školní rok 2013/2014 

Důchodový věk 1 

Nekvalifikovaní 0 

 

 

V průběhu školního roku jsme opět zaznamenali vyšší nemocnost u správních zaměstnanců. 

Tato byla řešena pracovními zástupy.  
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V červnu 2014 byla Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz oceněna paní učitelka 

Libuše Langeová jako Pedagog školního roku 2013/2014. Tuto nominovala Pedagogická 

rada naší školy. 

Za dětskou osobnost školního roku 2013/2014 byl oceněn Robin Franek ze ZELENÉ 

TŘÍDY. 

U příležitosti Dne učitelů 2014 – MMO převzala Ocenění za dlouholetou tvůrčí 

pedagogickou činnost ředitelka Marie Benešová.  

 

 

5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014: 

 

Na základě ročního plánu byl ve školním roce 2013/2014 organizován průběh a podmínky 

následujících forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 institucionální formy (studium, účast na školeních, seminářích 

apod.) poskytované vysokými školami a akreditovanými 

vzdělávacími institucemi 

 další vzdělávání formou samostudia 

 

Formy studia: 

institucionální formy (studium, účast na školeních, seminářích apod.) poskytované  

vysokými školami a akreditovanými vzdělávacími institucemi v rámci udržování, obnovování 

a doplňování kvalifikace pedagoga. 

Obsahem průběžného vzdělávání byly zejména nové poznatky z pedagogických 

a psychologických disciplín, z oborů souvisejícími s obsahem předškolního vzdělávání. 

 

Vzdělávání formou samostudia dle osobního zaměření pedagogů nebo na doporučení 

ředitelky ze závěrů hospitační činnosti. 

 

V rámci akreditovaných školení se pedagogové účastnili:  

 

Marie Benešová  

 Kulatý stůl – Operační programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – 

vzdělávání učitelů – KVIC, prosinec 2013 

 metodická poradna pro řídící pracovníky – KVIC, Nový občanský zákoník v praxi 

ředitelů škol, únor 2014 

 NIDV- Kariérní systém – vzdělávací program MSMT ČR a NIDV,únor 2014 

 Projekt Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České 

republice (NIQES)- seminář, květen 2014 

 

Hana Ferfecká     

 Pedagog mezi paragrafy –Dr.J.Valenta – MMO, říjen 2013 

 Pedagog relaxačních a aktivačních technik – projekt Rozvoj kompetencí 

pedagogů MŠ, ZŠ a SŠ v MSK – červen 2014 

 

Bc.Hana Hasíková  

 Projekt MODERNÍ ŠKOLKA, leden-duben 2014 v rozsahu 40 hodin  

 Rozvoj kompetencí pedagogů MŠ, ZŠ a SŠ v MSK, rg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0020-

pedagog relaxačních a aktivačních technik, květen-červen 2014 v rozsahu 16 

hodin 
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Marcela Křetinská 

 Projekt MODERNÍ ŠKOLKA, leden-duben 2014 v rozsahu 40 hodin  

 BOZP a právní problematika pedagogického dohledu v MŠ – říjen 2013  

 

Bc. Radka Wozniaková  

 Podpora logopedické prevence a náprav ve vývoji řeči-NIDV,říjen 2013 

 Rozvoj kompetencí pedagogů MŠ, ZŠ a SŠ v MSK, rg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0020-

pedagog relaxačních a aktivačních technik, květen-červen 2014 v rozsahu 16 

hodin 

 

6. Spolupráce s rodiči 

Škola soustavně podporuje zájem rodičů o dění ve škole novými informačními způsoby a to 

těmito informačními zdroji: 

 webové stránky školy, které jsou aktuální a živé 

 e mail pošta MŠ, ŠJ i na jednotlivé třídy 

 školní internetový časopis BARVÍNEK. 

 

Další pravidelnou součástí spolupráce rodičů se školou byly tyto celoroční akce:  

celoroční tématické pracovní dílny, karneval, konzultace o výsledcích vzdělávání dětí, 

informativní schůzky s vedením k daným problematikám tříd, školy, jednotlivých rodin, třídní 

schůzky, schůze k zahájení školního roku, osobní konzultace, schůzky s rodiči dle jejich 

dalších požadavků, poradenská činnost, nabídka literatury, schůzky s učitelkou ZŠ, přístup 

k účasti na akcích školy, přístup ke vzdělávacímu procesu.  

Mateřská škola dostala v roce 2014 od rodičů tyto finanční i hmotné dary:    

Ing. Michaela Vrátná   5 000,00 Kč               UP, hračky                  FD 

Mgr. Daniel Keprta   3 000,00 Kč               výlet, akce pro děti      FD 

Ing. Ladislav Kudela, Ph.D.  3 240,00 Kč               autobusová přeprava   FD 

Mgr. Jiří Král     5 000,00 Kč               UP, hračky                  FD 

David Kubínek   5 000,00 Kč               UP, hračky                  FD 

Mgr. Natálie Kodetová  2 490,00 Kč                plastový domeček      HD 

Karin Langeová   1 500,00 Kč                multif. tiskárna         HD 

Irena Hluchníková   2 000,00 Kč                dětská kuchyňka        FD 

Mgr. Adam Liberda   1 400,00 Kč                UP                              FD 

JUDr. Vladimír Zonek  5 000,00 Kč                zajištění výletu           FD 

Zvedací plošiny, s.r.o.                500,00 Kč                scaner Canon             HD 

David Kubínek                           494,00 Kč                hračky                        HD 

Martina Gelnarová      299,00 Kč                hračky                        HD 

Gabriela Rafajová      598,00 Kč                hračky                        HD 

PharmDr. Kateřina Dvořáková  311,00 Kč                hračky                        HD 

Mgr. Adam Liberda      970,00 Kč                hračky                        HD 

Helena Uhrová      299,00 Kč                hračky                        HD 

Mgr. Petra Klímková                 299,00 Kč                hračky                        HD 

Ing. Alena Klvaňová                  265,00 Kč                hračky                        HD 

JUDr. Vladimír Zonek     309,00 Kč                hračky                        HD 

Ing. Jarmila Lokajová, Ph.D.  1 120,00 Kč                vstupné                      HD 

Ing. Pavla Mokrá                    1 000,00 Kč                UP, hračky, materiál  FD 

______________________________________________________________ 

Celkem:                                 40 094,00 Kč 
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Po celý rok rodiče pomáhali zajišťovat výtvarné pomůcky, hygienické potřeby pro děti, 

papírenský a výtvarný materiál, nosili s dětmi zajímavé přírodniny, časopisy k dalšímu 

využití, květiny a jiné. Podíleli se na drobných opravách ve třídách podle potřeby – oprava 

rozbité hračky, přemístění těžkých věcí, odvoz materiálu, pořizování fotodokumentace pro 

webové stránky školy. Fyzická pomoc škole se projevila také ve sběru plastových víček, ve 

sběru novinového papíru. 

Tato pomoc škole a zájem rodičů svědčí o podpoře směřující k součinnosti rodiny a školy. 

7. Prevence sociálně patologických jevů 

Pedagogové pracují dle vnitřního dokumentu školy - Minimální preventivní program MŠ – 

strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí v MŠ, č.j.ŘMŠ/67/2010, který bývá 

pravidelně na pedagogických radách školy vyhodnocován.  

Zejména věnují pozornost chování dětí k sobě navzájem, diagnostikují vztahy mezi dětmi, 

spolupracují s ředitelkou i rodiči při výskytu nežádoucích projevů chování. Za důležité 

považujeme včasnou informovanost rodičů o změnách chování jejich dětí a aktuální řešení 

problémů. 

Učitelka ve třídě vytváří prostor pro setkávání všech dětí (diskusní kruh, kdy se děti obracejí 

na učitelku s návrhy dalších aktivit, hodnotí prováděné činnosti, mají příležitost podílet se na 

rozhodnutí týkajících se jich samých, života třídy apod., komunitní kruh, jehož cílem je 

především rozvíjení vztahů, vytváření soudržnosti, pocitu sounáležitosti, vytváření 

bezpečného klimatu třídy).  

Děti se učí pravidlům soužití, která patří do každodenního života mateřské školy. 

Každá třída si vytváří pravidla soužití tak, aby byla dětem srozumitelná. Učitelky je navrhují 

společně s dětmi na základě aktuálních potřeb. Děti se tak postupně učí zásadám 

společenského soužití a kulturního chování. Poznávají, že problémy mají vždy nějaké řešení. 

Společně vytvořená pravidla pak většinou vědomě respektují, zkouší se samy mezi sebou 

domluvit a případně zjednat nápravu bez zásahu učitelky. Děti také poznávají, že chyba patří 

k životu a že je možné chybu napravit. 

 

Do vzdělávací práce s dětmi zařazujeme témata, která úzce s problematikou souvisí, besedy 

s odborníky, exkurze… . V letošním školním roce jsme se celoročně zabývali projektem Se 

sluníčkem nad hlavou aneb nehody nejsou přece náhody(zdraví a životní styl dětí), který 

přinesl dětem nejenom poučení, ale i mnoho zábavy. V rámci tohoto projektu jsme s dětmi 

navštívili také Integrované výjezdní centrum Slezská Ostrava, Čs. armády 1892/ 20a, Slezská 

Ostrava pro hasičskou jednotku, Záchrannou službu a Městskou policii. Na děti čekalo spoustu 

zážitků, ale také poučení o tom, jak je důležitá ochrana zdraví, života. Originální výběr četby, 

propojený s besedou o bezpečnosti dětí, zvolil náš pozvaný host pan prap. Lukáš Poláček se 

svojí dcerou Anežkou. Ti vybrali a četli dětem z knihy Nové pohádky o dopravních značkách. 

 

Nemáme typickou skupinu dětí sociálně znevýhodněných. Nabízíme aktivity a programy, kde 

se mohou uplatnit všechny děti. 

 

 

8. Školní a pracovní úrazy, prevence rizik. 

Ve školním roce 2013/2014 jsme nezaznamenali úrazy dětí ani dospělých.  Prevence rizik je 

zpracována, aktualizována. Děti jsou s nimi v rámci vzdělávání a výchovy pravidelně 

seznamovány vždy s poučením. Tyto jsou dokumentovány zápisem v třídních knihách.  
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   Úrazy dětí s odškodněním, stav k 31. 8. 2014  -  nebyly.     

                                    

   Pracovní úrazy s odškodněním, stav k 31. 8. 2014 - nebyly.   

9. Enviromentální výchova 

Cíle environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) byly rozvedeny  prostřednictvím 

těchto integrovaných bloků  Školního vzdělávacího programu S úsměvem  jde  všechno  lépe:  

 

BAREVNÝ PODZIM 

VÍTR FOUKÁ ZE STRNIŠŤ 

KRÁLOVSTVÍ PANÍ ZIMY 

STOPY JARNÍCH ÚSMĚVŮ 

OSTRAVA !!! TADY JSME DOMA 

TÁTA, MÁMA A JÁ 

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ 

 

Děti byly celoročně vedeny k zodpovědnému chování vůči přírodě, životnímu prostředí 

i vlastnímu zdraví. Byly rovněž vedeny k aktivnímu a samostatnému vyhledávání informací, 

obrázků k danému tématu v knihách, časopisech, encyklopediích. Byl pořádán celotýdenní 

projekt ke Dni Země ve všech třídách, kdy se děti seznamovaly s problematikou OVZDUŠÍ, 

VODNÍMI ZDROJI A JEJICH VÝZNAMEM, ÚČINKEM HLUKU NA ZDRAVÍ 

ČLOVĚKA, ČISTOTA PROSTŘEDÍ A CHKO, DOPRAVA-CYKLOSTEZKY, VÝZNAM 

ÚPRAVY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODPADNÍ MATERIÁL A JEHO TŘÍDĚNÍ, JÍME-

PIJEME-POUŽÍVÁME-ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, CO ŠKODÍ NAŠEMI ZDRAVÍ. 

V Komenského sadech se děti účastnily dopoledního doprovodného programu ke Dni Země, 

taktéž ekologických vzdělávacích aktivit v rámci spolupráce se Střediskem volného času. 

Sbíraly starý papír a plastová víčka. 

 

V rámci školního projektu Stopy jarních úsměvů zasadily na školní zahradě okrasný strom – 

sakurku a navštívily EKO FARMU BLUDIČKU – viz text str.9. 

 

Naplňovali jsme tyto dlouhodobé činnosti školy v oblasti EVVO: 

 akce Děláme svět čistější - celoškolní sběr plastových víček ve spolupráci s NEOMA 

s.r.o. Nedakonice 687 38, Česká republika (pokračování 4. rokem) 

 celoroční podpora vzdělávání EVVO v přírodě – pozorování, vycházky, ekosystémy 

(Komenského sady, řeka, les), proměny krajiny, flora, fauna 

 aktivity mimo školu (sběr kaštanů, péče o okolí MŠ, vycházky do parku – zimní 

krmení zvěře, péče o krmítka- ptáci, práce na zahradě…) 

 tématické vycházky, výlety, pohybové aktivity v rámci jednotlivých tříd 

 škola využívá nabídky různých organizací a sdružení  EVVO 

 výstavy k tématu EVVO v interiéru MŠ 

 tématické výzdoby interiérů školy se spoluúčastí dětí - jednotlivá roční období, 

pracovní dílny s rodiči – PODZIM, ZIMA, JARO-VELIKONOCE -využití přírodních 

materiálů 

 pomůcky pro EVVO – výuková pexesa, KONTÍKY karty – Má to smysl, třiďte odpad, 

zakládání mobiliářů, dle finančních možností nákupy dalších pomůcek 



Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace 

 18 

 pěstitelské práce ve třídě - pokusy ve třídách: pozorování klíčení semen, péče o 

květiny ve třídách, péče o drobného živočicha (krátkodobě) s vypuštěním do volné 

přírody, ZELENÁ TŘÍDA - péče o pokojového šneka 

 pěstitelská činnost – skleníky ve třídách, úprava záhonků na zahradě 

 zapojení do projektů obce, města, ČR – dle výzev 

 výukové filmy pro děti – Lesy, perly naší krajiny, Hory v zimě, CD nosiče apod. 

 vynášení Moreny – dlouholetá celoškolní akce (21.3.) 

 Den Země (22.4.) – celotýdenní projekt se zapojením rodičů, dlouhodobě 

 Světový den životního prostředí (5.6.) 

 účast na akcích Střediska volného času Ostrava  

 podpora zdravého životního stylu 

 pedagogové: vytváření materiální základny a vlastní učební pomůcky k EVVO k 

výukové, pracovní i výtvarné činnosti dětí   

 doplňování knižních publikací k tématu 

 

Materiálně-technická oblast EVVO ve školním roce 2013 -2014: 

 

1) Ozdravění prostředí školní zahrady ke hrám dětí - výměna písku ve všech pískovištích 

2) Revize hracích prvků s odstraněním drobných závad 

3) Osázení květinových mís před vstupy, úprava záhonů, dosetí trávy, ořezy větví stromů 

3) Průběžné doplňování pomůcek pro EVVO  

 

 

Oblast aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: 

 

Naše škola je zapojena do dlouhodobého programu Sdružení středisek ekologické výchovy 

Pavučina (SSEV Pavučina) – MRKVIČKA (4. ročník), která nám na základě zvýšeného 

zájmu o předškolní vzdělávání dětí v environmentální oblasti Dítě a svět, v rámci školního 

vzdělávacího programu, poskytuje informační a metodickou pomoc.  

 

10. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a KÚ 

Ve školním roce 2013/2014 se tyto kontroly neuskutečnily. Pouze v rámci rychlých 

dotazníkových šetření – ČŠI, MŠMT ČR. 

 

11. Zhodnocení hospodaření mateřské školy za rok 2014 

 

Mateřská škola skončila hospodaření v roce 2014 s hospodářským výsledkem v hlavní 

činnosti ve výši 243 110,40 Kč a v doplňkové činnosti 2 657,31 Kč. 

 

Na hospodaření školy jsme dostali příspěvek na hospodaření 4 247 000,00 Kč. 

 

Z toho činil: 

 

3 329 000,00 Kč účelový příspěvek na PNV ze státního rozpočtu a od zřizovatele jsme 

obdrželi příspěvek na hospodaření ve výši 780 000,00 Kč, (včetně účelových dotací ve výši 
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28 000,00 Kč). Tento byl v průběhu roku navýšen na 908 000,00 Kč, jednalo se o příspěvek 

na Atletickou školku, přepojení otopných těles a oslavy 50. výročí založení MŠ.  

 

 

Od MMO jsme obdrželi účelovou dotaci ve výši 10 000,00 Kč. 

 

 

V roce 2014 zřizovatel navýšil hodnotu rekonstrukce kotelny, která se prováděla v roce 2013 

o částku 100 922,00 Kč.   

 

V oblasti nákladů jsme v roce 2014 ušetřili 10%, tj. 158 tis. Kč a výnosy jsme zvýšili v roce 

2014 o 5%  oproti roku 2013, což je v absolutní částce 88 tis. Kč. 

Nárůsty větší než 10% u jednotlivých položek jsme zdůvodnili v komentářích k příslušným 

tabulkám. 

 

Odpisy – organizace odpisuje pouze nemovitý majetek, který přechází do výnosů. V současné 

době nemá žádný movitý majetek s povinností jej odpisovat. 

 

Použití majetkových fondů  

V roce 2014 jsme, jak je uvedeno v komentářích, použili částku 7 tis. Kč z rezervního fondu 

tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření. Z rezervního fondu tvořeného z ostatních 

zdrojů jsme vyčerpali 35 tis. Kč. 

Z fondu odměn jsme v roce 2014 čerpali 20 tis. Kč.  

Z FKSP jsme čerpali v souladu se schváleným rozpočtem FKSP na rok 2014. 

Podrobněji je rozvedeno v tabulce č. 1 - Fondy 

 

Přímé náklady na vzdělání 

 

Na rok 2014 jsme obdrželi ze státního rozpočtu dotaci ve výši 3 328 000,00  Kč.  

Mzdové prostředky činily 2 440 000,00 Kč. Rozpočtově prostředky na  ONIV, včetně 

prostředků na náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, činily 36 000,00 Kč. Tyto 

vymezené prostředky nám stačily jak na náhrady za dočasnou pracovní neschopnost, tak na 

nákup ochranných pracovních pomůcek i doplnění učebních pomůcek. 

 

 Prostředky přímých nákladů na vzdělávání byly v roce 2014 plně vyčerpány. 

 

 

Hospodářská činnost  

 

Ve školním roce 2013/2014 máme uzavřeny dvě smlouvy o krátkodobém pronájmu 

nebytových prostor a to se Sdružením sportovních klubů Vítkovice (pohybové cvičení 

ATLETICKÁ ŠKOLKA pod vedením kvalifikovaného trenéra) a s  lektorkou angličtiny 

BAREVNÁ ANGLIČTINA. Tyto pronájmy nejsou komerční, kroužky plně  využívají děti 

naší MŠ, z tohoto důvodu je zisk z této činnosti pouze minimální.  

 

 

V roce 2013/2014 proběhly v mateřské škole tyto kontroly: 

 

Název kontrolního orgánu: SMO, MObMOaP, IAK 

Předmět kontroly: hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 3,4 zákona 
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                              o finanční kontrole 

Výsledek kontroly: bez opatření 

Název kontrolního orgánu: SMO, MObMOaP, Odbor strategického rozvoje, školství 

                                            a volnočasových aktivit  

Předmět kontroly: pokladní hotovost, sklad potravin 

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny rozdíly, bez opatření 

 

Dále: 

 

 Hygienické šetření KHS MSK – 8/2014 – bez nedostatků 

 Výsledky hospodaření za rok 2013 byly projednány na ekonomických rozborech 

s odbornou pracovní skupinou ÚMOaP. Celá zpráva je samostatnou přílohou, která je 

uložena v archívu školy. 

 Měření objemové aktivity radonu v objektu – výsledky bez nedostatků 

 

 

12. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání 

Ředitelka školy spolupracovala se Základní organizací Českomoravského odborového svazu 

pracovníků školství při Mateřské škole Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvkovou organizací, 

zastoupenou předsedkyní paní Hanou Ferfeckou dle Kolektivní smlouvy, zejména v oblasti 

kolektivních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, které se týkaly pracovněprávních, 

platových a sociálních otázek a které bylo třeba řešit v zájmu oprávněných práv, potřeb 

a sociálních jistot zaměstnanců. 

Mateřská škola dále spolupracuje s těmito partnery: 

- ZUŠ, Sokolská třída, Ostrava, PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD. (Plán spolupráce) 

- ZŠ Matiční, Ostrava, Mgr. Dagmar Hrabovská (Plán spolupráce) 

- Úřad Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz   

- Středisko volného času, Ostrčilova ul., Ostrava, p.Štěpánka Macháčková 

- PPP –  Ostrava-Poruba, Ostrava-Zábřeh 

- uč. Jarmila Dymanusová –   MŠ Ostrava 

- Zdravotní ústav  Ostrava, Partyzánské nám. 

- Magistrát města Ostravy 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

- Česká školní inspekce 

- Centrum kultury vzdělávání Ostrava, výstavní síň Sokolská 

- Sdružení středisek ekolog. výchovy Pavučina,MRKVIČKA 

- Dětský sportovní areál Ostrava, Komenského sady 

- Krajské vzdělávací a informační centrum 

- NIDV – odloučené pracoviště Ostrava, Blahoslavova ul.  

- Městská policie Ostrava 

- Dopravní hřiště, Ostrava-Přívoz 

- Městská knihovna Ostrava 

- Ostravská univerzita Ostrava, Vysoká škola báňská - TU Ostrava 
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13.Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb., O svobodném přístupu 

k informacím – výroční zpráva za rok 2014: 

a) počet podaných žádostí .............................................................0 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí …………………...0                          

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ……………...0                  

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů……0 

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona….. 0 

V roce 2013 byly ředitelstvím školy poskytovány informace pouze zřizovateli – Úřadu 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Českomoravskému odborovému svazu – 

základní organizaci při Mateřské škole Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace. 

Statistické údaje byly předány internetovým rozhraním zpracovateli UIV.  

Žádosti o informace spadající do režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím nebyly jinými právnickými ani fyzickými osobami požadovány. 

Zveřejňování běžných informací bylo prováděno prostřednictvím vývěsek umístěných 

v hlavním vchodě mateřské školy, školní jídelny, prostřednictvím webových stránek školy i 

zřizovatele a prostřednictvím sdělovacích prostředků. 

Dotazy k provozu školy byly podávány ústně při osobní návštěvě, telefonicky, e-mailovou 

poštou. 

 

 

 

14. Materiálně technické zajištění školy ve školním roce 2013/2014 - realizace 

 

- nákup učebních pomůcek – didaktických, hraček, literatury 

  (vlastní zdroje – dary rodičů, PZ,ONIV) 

- doplňování knižního fondu, zázemí tříd 

- zajištění materiální základny – výtvarný a pracovní materiál pro děti (rodiče a z prostředků  

  zřizovatele) 
- doplňování stavebnic a pomůcek pro děti k podpoře polytechnické výchovy (ÚVD, dary 

  rodičů) 

- sponzorské finanční a hmotné dary rodičů - průběžně 

- pomoc rodičů při drobných opravách - průběžně 

- běžné opravy a údržba zařízení, revize, porevizní opravy 

- položení linolea v podkrovních místnostech (2. část) 

- oprava dopadové plochy u hracího prvku na zahradě 

- pořízení nových kracích plachet na pískoviště 

- rekonstrukce plynového topení a ohřev TUV (po předání v reklamaci) 

- rekonstrukce sociálního zařízení-WC dětí  

- výměna koupelnových boxů  

- výměna dělících stěn do koupelen 

- oprava, výměna prahů 

- výměna lehátek a nákup matrací - MODRÁ TŘÍDA  
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- koberec ČERVENÁ třída a podkroví 

- drobné vybavení ŠJ 

- celoroční drobné opravy zařízení smluvními dodavateli 

 

 

Ve školním roce 2013-2014 se realizovaly tyto plánované akce:  

 

        - rekonstrukce plynové kotelny (po předání do užívání v reklamaci dosud) 

        - výměna čidel na ÚT 

        - rozšíření dopadové plochy u herního prvku na zahradě, dotace z prostředků zřizovatele 

        - položení krytiny v 2. části v podkroví, rezervní fond 

        - výměna dělících stěn v koupelnách    

        - instalace nových krytů pískovišť na zahradě, rezervní fond 

        - příprava k vybudování infrasauny pro děti, z finančních zdrojů zřizovatele (bude  

           uskutečněno na podzim 2014 

        - nákup učebních pomůcek – didaktických, hraček, literatury – dary rodičů, PZ,ONIV 

        - zajištění materiální základny – výtvarný a pracovní materiál pro děti, nové tiskárny k 

          PC- dotace z prostředků zřizovatele 

        - sponzorské finanční a hmotné dary rodičů 

        - běžné opravy, revize, porevizní opravy 

           

Nepodařilo se: 

 

- oprava fasády a výměna oken, zateplení budovy – dlouhodobý požadavek investiční  

   akce  

- oprava schodiště A,B s výměnou protiskluzné dlažby 

- oprava zídek, soklů 

 

 

Prověrky BOZP - závěry: 

 

- oprava fasády a výměna oken – dlouhodobý požadavek investiční akce-dosud  

   nerealizováno, havarijní stav  

 

- oprava vstupních schodišť, zídek a soklů, balkonů - dosud nerealizováno, havarijní stav 

 

- zatápění suterénu, šatny zaměstnanců v přízemí, skladu prádla v podkroví přes praskliny 

  obvodového zdiva, střechu nebo balkon - dosud nerealizováno 

 

- výměna vstupních dveří - dosud nerealizováno 

 

Účelově vázané dotace a granty 2013/2014: 

 

Poskytnutí účelové dotace MŠ – Statutárním městem Ostrava, Magistrát města Ostravy: 

Stopy jarních úsměvů                                                  poskytnutá dotace 10 000,00 Kč 
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Poskytnutí účelové dotace MŠ – Statutárním městem Ostrava, Městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz: 

 

Ahoj školko                                                                 poskytnutá dotace    5 000,00 Kč 

  

Se sluníčkem nad hlavou  

aneb  

Nehody nejsou přece náhody                                     poskytnutá dotace  18 000,00 Kč 

  

 

Bezpečný svět kolem nás                                            poskytnutá dotace   5 000,00 Kč 

  

 

 

15. Akce mateřské školy: 

 

Září 2013                    

 slavnostní pasování dětí do barevných tříd 

 Podzimní sportovní DĚTIÁDA – POHYBEM KE ZDRAVÍ 

 Den otevřených dveří ve spolupráci se ZŠ Ostrava, Matiční 5 

 Výchovný a preventivní program zaměřený na zdravou výživu a pohyb u malých dětí 

(Stop obezitě) 

 

Říjen 2013 

 zahájení pohybové průpravy ZTř. v Tenisové hale TK SC Ostrava 

 zahájení Barevné angličtiny 

 zahájení 3. ročníku Atletické školky 

 Den zdraví v naší BMŠ    

 výtvarně pracovní dílny pro děti s rodiči PODZIM 

 PETka není pětka – výtvarná soutěž 

     

Listopad 2013 

 Výchovně preventivní program KOUZELNÝ SLABIKÁŘ aneb LEXIKON 

      SPRÁVNÉHO CHOVÁNÍ 

 návštěva předškoláků v 1. tř. ZŠ Matiční, Ostrava 

 Exkurze do hasičského muzea 

 Stomatologická akce UK Praha V MŠ -NECHCI KAZY 

 

Prosinec 2013 

 výtvarně pracovní dílny pro děti s rodiči VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 

 zahájení pohybové průpravy MTř. v Tenisové hale TK SC Ostrava 

 zdobení vánočního stromku na Masarykově náměstí, Ostrava 

 S čerty nejsou žádné žerty – zábavný program pro děti v MŠ s nadílkou 

 vánoční nadílka v MŠ 

 

Leden 2014 

 Den Tříkrálový v MŠ 

 Konzultace o dětech, výsledky vzdělávání 

 Šetření nadváhy a obezity, antropometrie ve spolupráci s OU- Lékařská fakulta 
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Únor 2014  

 výtvarně pracovní dílny pro děti s rodiči KARNEVALOVÉ TVOŘENÍ 

 Karneval 

 Beseda s učitelkou ZŠ pro rodiče budoucích prvňáčků. 

  zahájení pohybové průpravy ŽTř. v Tenisové hale TK SC Ostrava 

  

Březen 2014 

 

 výtvarně pracovní dílny pro děti s rodiči JARO 

 ekonomické rozbory školy za rok 2013 

 vynášení Moreny k řece Ostravici a přivítání prvního jarního dne 

 Babička Chrota vypráví – pohádka a beseda o starých hudebních nástrojích 

 

Duben 2014 

 zápis nových dětí do MŠ 

 exkurze do Integrovaného výjezdního centra Slezská Ostrava 

 Den Země v Komenského sadech – účast MŠ 

 týdenní program MŠ ke Dni Země 

 zahájení pohybové průpravy ČTř. v Tenisové hale TK SC Ostrava 

 výtvarná dílna pro tatínky v MŠ - sestavování z polytechnických stavebnic 

 

Květen 2014 

 slavnostní programy pro maminky – všechny třídy 

 ZUŠ v MŠ – vyhledávání talentů 

 třídní kola sportovní olympiády 

 školní kolo sportovní olympiády 

 Co jsem dokázal – prezentace práce zájmových kroužků  - výstupy 

 fotografování dětí v MŠ 

 oslavy Dne dětí v MŠ  

 POZOR START!!! – OSTRAVA!!!EVROPSKÉ MĚSTO SPORTU v Kom.sadech 

 Beseda s policistou v MŠ, s jízdní policií v Kom. sadech 

 sázení stromku na zahradě MŠ 

 návštěva ekofarmy BLUDIČKA - Bludovice 

 

Červen 2014     

 

 ČTEME DĚTEM – týdenní program v MŠ se známými osobnostmi města a hosty 

 návštěva ZUŠ, prohlídka školy, hudební pohádka pro děti, interakční výtvarná dílna 

 ŠKOLKA V POHYBU – sportovní dopoledne MŠ v Tenisové hale TK SC Ostrava 

 Školní výlet ZA POHÁDKOU NA ZÁMEK (Hradec nad Moravicí) 

 Olympijský den ČESKO SPORTUJE na Slezskoostravském hradě 

 Školní výstava BEZPEČNÝ SVĚT KOLEM NÁS 

 slavnostní vyřazení a pasování předškoláků  

 zábavný program Loučíme se a těšíme se na prázdniny 

 atletické závody na stadionu Vítkovice 

 ukončení školního roku 2013/2014   
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16. Nadstandardní zájmové aktivity pro děti ve školním roce 2013/2014 

      Barevná angličtina   externí pedagog – celoročně, 11. ročník 

      Maňáskové divadlo SKŘÍTEK  pedagog MŠ 

      Hrátky s počítačem   pedagogové MŠ 

      Sportovní hry s tenisovou přípravkou trenér TK SC Ostrava – 2. ročník 

      ATLETICKÁ ŠKOLKA   trenér AŠ AKK SSK Vítkovice – 3. ročník 

17. Autoevaluace 

Autoevaluaci školy vnímáme jako prostředek k dosažení optimálního stavu kvality, její 

změny či zlepšení. Odhaluje, jaké podmínky MŠ vytváří pro vzdělávání dětí a jak kvalitní 

poskytuje vzdělávání. Takto získané informace následně přispívají ke strategickému 

plánování dalšího rozvoje MŠ. Z dílčích výsledků provádíme analýzu, vyvozujeme závěry, 

tyto rovněž slouží ředitelce školy jako nástroj řízení. Jde nám především o dovednost 

společné práce, o schopnost společného výkonu celého kolektivu mateřské školy. 

Zaměřujeme se zejména na tyto oblasti: 

ŠVP- koncepční záměr, soulad s požadavky RVP PV, otevřenost, vhodnost vzhledem 

k podmínkám, jeho pojetí a zpracování 

Podmínky ke vzdělávání -  věcné podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, 

organizační podmínky, personální a pedagogické zajištění 

Průběh vzdělávání – vlastní práce pedagogů, pedagogický styl, vzdělávací nabídka 

Výsledky vzdělávání – vzdělávací přínos u dětí, individuální vzdělávací pokroky u dětí. 

 

Využíváme tyto základní metody a postupy: 

 pozorování, hospitace, rozhovory, diskuze, pedagogické a pracovní porady, analýzu 

dokumentů, analýzu portfolia dítěte, dotazník, anketu, záznamové a hodnotící listy… 

se snahou dobré společné práce všech zúčastněných, otevřenou komunikací 

s hledáním shody a společného řešení. 

Vycházíme rovněž z dokumentu Koncepce školy-strategický plán rozvoje školy na období 

2012-2015 jako strategie plánování na delší časový úsek, členěný do ročních plánů školy. Od 

1.9.2012 využíváme nový ŠVP S úsměvem  jde  všechno  lépe. Dotazníkové šetření mezi 

pedagogy k jeho obsahu je pozitivní a naznačuje, že tento dokument vyhovuje jak po stránce 

koncepčního záměru školy, tak ve své osobitosti a vhodnosti vzhledem k podmínkám, 

podpoře integrovaného vzdělávání, formálnímu zpracování, ale i ověřenosti a funkčnosti a je 

vyhovující požadavkům Rámcově vzdělávacího programu předškolního vzdělávání. 

(Dotazníkové šetření dle VÚP – Autoevaluace mateřské školy) 

 

 

 



Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace 

 26 

18. Materiálně technické zajištění školy – plán pro školní rok 2014/2015 

 

- nákup didaktických pomůcek, nových tabulí 

- doplnění ložního prádla 

- příprava místnosti pro postavení infrasauny – sklad v suterénu 

- zahájení provozu infrasauny v MŠ 

- pořízení dalšího vybavení pro ŠJ – lednici, kompostér 

- nákup kontejneru na listí 

- celoroční drobné opravy zařízení smluvními dodavateli 

- nákup učebních pomůcek – didaktických, hraček, literatury 

  (vlastní zdroje – dary rodičů, PZ,ONIV, celoročně) 

- běžné opravy, revize, porevizní opravy 

  (z vlastních zdrojů-PZ, průběžně) 

19. Závěr 

Školní rok 2013/2014 probíhal plánovaně, bez výraznějších mimořádných událostí, které by 

zasáhly do běžného chodu školy v průběhu roku. 

Nedostatky, které přetrvávají z minulých let, jsou předmětem rozborů, vlastního hodnocení 

práce školy, jsou zahrnuty do prověrek BOZP – ozdravná opatření. K velmi aktuálním stále 

patří výměna oken, dveří a oprava fasády. Zároveň je nutné provést opravu vstupních 

schodišť, zejména pokládku nové kvalitní protiskluzné dlažby, opravu zídek a soklů. 

Popraskané zdivo, zátěžové koberce na schodištích zadržují vodu, která působí na promáčení 

stropů a zdiva v suterénních místnostech. Na četných místech odpadává omítka, včetně 

balkonů. Stáří budovy se blíží ke 100 letům (rok postavení 1920) a tudíž je nutné počítat s její 

revitalizací a další modernizací. V současné době tato budova působí velmi zanedbale 

a zchátrale. O to více, že je to budova určená dětem nebo i proto, že sousedí s Generálním 

konzulátem Polské republiky, kam přijíždí mnoho státních návštěv. 

Lze konstatovat, že naše škola je velmi živý a proměnlivý organismus, který působí v dané 

lokalitě již 49 let a za tuto dobu prošla mnohými proměnami. V roce 2015 oslavíme 50. 

výročí založení této mateřské školy. Myslíme si, že se dostala do povědomí občanů nejen této 

lokality. Naším krédem je spokojenost dětí, vzájemná příznivá spolupráce s rodiči a jejich 

spokojenost s výsledky vzdělávání jejich dětí, dobré klima školy a spokojenost pedagogů 

a všech ostatních zaměstnanců školy.  

 

V Ostravě dne 27. 8. 2014                                                        Marie Benešová, ředitelka školy 

 

Zpráva o činnosti školy byla projednána na pracovní poradě dne 28. 8. 2014 se všemi 

zaměstnanci školy. 

 

Aktualizace: 19. 2. 2015 


