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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 
Prokešovo náměstí 8 
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/


 

2. Průběh a výsledky vzdělávací činnosti 

 

Mateřská škola pracovala od 1. 9. 2012 dle nového školního vzdělávacího programu (ŠVP) 

„S úsměvem  jde  všechno  lépe“, který nahradil ŠVP Kdo si hraje, nezlobí. ŠVP jsme 

zpracovali 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. Na jeho vytvoření se podílel celý pracovní kolektiv školy tak, 

aby tento odpovídal konkrétním podmínkám školy a byl přizpůsoben možnostem a potřebám 

dětí. Jeho obsah byl vytvořen na základě analýzy a hodnocení práce školy, dlouhodobého 

ověřování zkušeností, materiálních a personálních podmínek, organizace provozu, sociálního 

klimatu a možností spolupráce s rodiči a veřejností. 

Naším záměrem, prostřednictvím tohoto ŠVP, je poskytnout dětem všeobecné informace 

a přehled o světě, ve kterém žijí s vytvářením vhodných příležitostí pro jejich vlastní 

seberealizaci se získáním přiměřených dovedností a vědomostí v souladu se svými věkovými 

a vývojovými vlastnostmi a možnostmi. 

Vzdělávací postupy byly voleny s ohledem na respektování individuálních potřeb dětí, na 

jejich věk (heterogenní třídy), a na možnost dále rozvíjet současné i budoucí potřeby dítěte 

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

různými projekty, které byly součástí ročního plánu školy. 

 

 Hlavní zásady, na které jsme se zaměřili : 

 vytvořit prostředí, ve kterém budou děti prožívat citovou, fyzickou a sociální pohodu 

 umožnit dětem rozvinout vlastní aktivitu a tvořivost 

 uspokojovat každodenní přirozené potřeby dětí se zřetelem na individuální a věkové 

zvláštnosti dětí 

 sjednotit a propojit cíle rodiny a školy ve vzájemné provázané spolupráci, která se 

podílí na vzdělávání dítěte 

 rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci 

svého předškolního období bylo způsobilé aktivně zvládat nároky dalšího života, které 

jsou na ně běžně kladeny v jemu blízkém prostředí. 

Počet integrovaných bloků a jejich názvy byly společné pro všechny třídy mateřské školy 

a zahrnovaly praktické životní problémy a situace.  Jednotlivé integrované bloky 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. Vycházely 

z přirozeného života kolem nás: 

 

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 



 

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

BAREVNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY. 

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

Integrovaný blok konkretizovaný pedagogem v třídních programech si kladl za cíl dosáhnout 

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 vycházely ze ŠVP: 

 

ČERVENÁ TŘÍDA   „S Beruškou poznáváme svět“ 

ŽLUTÁ TŘÍDA         „Hrajeme si s Barvínkem“ 

ZELENÁ TŘÍDA      „Učíme se s Barvínkem“ 

MODRÁ TŘÍDA       „Barevný svět poznání“ 

 

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. Učitelky ČERVENÉ a ŽLUTÉ třídy spolupracovaly tak, aby při 

spojení tříd v daném časovém úseku dne bylo zajištěno optimální vzdělávání všech dětí, jejich 

pohoda. 

Učitelky se denně věnovaly dětem v oblastech estetických, zejména výtvarných. Děti měly 

možnosti poznávat nové techniky, materiály, rozvíjet své dovednosti. Obrázky dětí jsou 

využívány k výzdobě tříd. Děti poznávaly výtvarné umění rovněž pomocí výstav nebo 

návštěv galerií - výukové programy ve spolupráci se studenty Ostravské univerzity, 

Pedagogická fakulta. Spolupracujeme nadále se ZUŠ Ostrava, Střediskem volného času 

Ostrčilova ul. Děti se účastnily různých výtvarných soutěží, za pozornost stojí např. ocenění 

ve výtvarné soutěži  POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ, kterou vyhlásilo Okresní 

sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – 2. cenu získala Natálie Helánová, ZELENÁ 

TŘÍDA. Několik dětí rovněž navštěvuje ZUŠ-výtvarný obor, kde rozvíjejí svůj talent pod 

odborným vedením učitelů ZUŠ. 

Pokračujeme v zapojení do ekologické aktivity MRKVIČKA. 

 

Ve školním roce 2012/2013 jsme dále realizovali tyto projekty, které byly součástí ročního 

plánu školy: 

 

ŠKOLKY BEZ HRANIC - ve spolupráci se zřizovatelem, z Fondu mikroprojektů 

v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika 

– Polská republika 2007 – 2013. 

 

Jeho cílem bylo zejména poznat přeshraniční oblasti a přilehlé oblasti, tím si přiblížit jazyk, 

zvyky, tradice a jinou kulturu. Rovněž jsme podpořili u dětí tyto dílčí vzdělávací cíle: 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 



 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 poznávání sebe sama, získání sebevědomí, osobní spokojenosti 

 vytváření prosociálních postojů 

 rozvoj kooperativních dovedností, interaktivních a komunikativních dovedností 

 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur, národností 

 vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem 

Tímto projektem jsme se rovněž podíleli na rozvinutí spolupráce mezi dalšími pěti 

mateřskými školami v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a navázali jsme spolupráci 

s přeshraničním partnerem Przedszkole Nr. 1 im. Marii Konopnickiej, Gmina Glubczyce. 

V rámci realizace projektu se uskutečnily čtyři aktivity, do kterých se zapojily děti a učitelky. 

Všechny jsou zdokumentovány a zveřejněny prostřednictvím www stránek školy a ve školním 

časopise BARVÍNEK.  

 

 

Projekty k rozšíření gramotností: 

 

BAREVNÁ MATEMATIKA A VĚDA KOLEM NÁS 

Soutěžní projekt pro mateřské školy, jehož cílem bylo podpořit aktivní práci dětí v mateřské 

škole v oblasti logického myšlení, zvýšení zájmu o čísla, počty, záhady a vědu obecně.Děti si 

společně s učitelkami celoročně připravovaly různé vědecké pokusy, který si mohly samy 

osahat, vyzkoušet nebo dlouhodobě sledovat. Součástí byla i exkurze, která dětem přiblížila 

prostředí vědy, matematiky, fyziky, apod. Ke spolupráci jsme oslovili Ostravskou univerzitu, 

Přírodovědeckou fakultu, Katedru chemie na ulici 30. dubna 22, Ostrava.  Děti si mohly 

rovněž prohlédnout laboratoř i její vybavení a vstoupily do „pohádky“ s pokusy a zároveň si 

některé pokusy i samy zkusily (s vodou, ledem, jedlou sodou, octem atd.).  

 

ČTEME DĚTEM  
Projekt jako podpora předčtenářské gramotnosti u dětí v mateřské škole. V letošním roce jsme 

se oficiálně zapojili do celonárodního projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, abychom 

zvýšeným zájmem u dětí i jejich rodičů podpořili zájem o čtení, současný i budoucí vztah ke 

knize. Úmyslem bylo rovněž realizovat pravidelná setkávání v MŠ (děti, rodiče, učitelky) při 

četbě a poslechu. Tato aktivita přinesla mnoho radosti, poučení i zábavy nejenom dětem, ale 

i dospělým. Upozornila na blahodárný vliv čtení na vývoj dítěte. V projektu jsme viděli 

rovněž další formy spolupráce školy s rodinou. Přínosem také bylo, že jsme dotací, kterou 

nám poskytl zřizovatel, doplnili knižní fond, z darů rodičů jsme pořídili zázemí pro práci 

s knihou v ZELENÉ TŘÍDĚ.  

S tímto souvisela i dramatická průprava – zájmová aktivita Divadélko Skřítek, ve kterém se 

děti zábavně a hravě učily základům dramatických dovedností, práci s maňáskem, loutkami, 

jak se přestat stydět promluvit a jak se prosadit, jak se zklidnit a soustředit. Vybudování 

zázemí bylo možné pořídit opět na základě dotace, kterou nám poskytl zřizovatel. 

 

POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL  
Záměrem projektu bylo probuzení a podchycení zájmu o techniku u dětí již v předškolním 

věku. Děti měly možnost společně s rodiči objevovat technické možnosti a prověřit své 

dovednosti při sestrojování pomocí technických stavebnic – např. MERKUR, 

KONSTRUKTÉR, SEVA…aj. Učitelky všech tříd (všechny věkové skupiny) nabízely 

rodičům společná pracovní setkání v mateřské škole v tomto programu, s představením 

praktického využití technických stavebnic zábavně hravou formou. Prostřednictvím dotace 

zřizovatele na rozvoj polytechnické výchovy dětí jsme doplnili ve třídách nové polytechnické 

stavebnice pro všechny věkové skupiny. Zároveň děti navštívily výstavu v Muzeu Hlučínska, 



která byla věnovaná legendární stavebnici Merkur. I tento projekt rozvinul nové formy 

spolupráce školy s rodinou ve prospěch dětí.  

 

 

Další celoroční projekty a aktivity školy ve školním roce 2012/2013: 

letošní školní rok byl rovněž bohatý na sportovní aktivity, které byly zaměřeny na 

všestrannou pohybovou aktivitu dětí s cílem zlepšit kondici a obratnost u dětí formou her a to 

vše hravou a pestrou formou: 

 

ATLETICKÁ ŠKOLKA  - pohybové cvičení pro děti ve spolupráci s Atletickým klubem 

Vítkovice, 2. ročník. 

 

NEJSME ŽÁDNÍ PECIVÁLOVÉ - pravidelné sportování všech tříd v blízké tenisové hale 

TK SC Ostrava, Budečská ulice, kde se děti rovněž seznámily se základy tenisu. Každá třída 

docházela 1x týdně po dobu 3 měsíců, aby děti rozvíjely své pohybové schopnosti 

a dovednosti.  

 

ŠKOLKA V POHYBU – i tento projekt byl zaměřen na rozvíjení tělesné zdatnosti a 

vytrvalosti dětí, získávání kladného vztahu dětí k pohybu. Dotaci poskytl MMO. Projekt 

vyústil jako celoškolní olympiáda, která se uskutečnila v blízké tenisové hale TK SC Ostrava. 

 

Podpoře pohybových a sportovních v rámci podpory zdraví se budeme ve zvýšené míře 

věnovat i v příštím školním roce a zapojíme se do projektu Ostrava-Evropské město sportu 

2014. Žádost o dotaci byla v závěru školního roku podána. 

 

Třídy jsou i nadále barevně rozlišeny, všechny mají potřebné zázemí. Prostory jsou velikostí 

přiměřené danému počtu dětí, členění prostoru vyhovuje denním aktivitám, herním 

i zájmovým činnostem dětí.  

Místnosti jsou funkčně vybaveny, zařízení bylo průběžně a dle možností doplňováno, 

modernizováno.  

Ve vybavení tříd je dostatek hraček a pomůcek pro dívky i chlapce, pro mladší i starší děti 

(heterogenní třídy), taktéž pro děti posledního vzdělávacího ročníku k rozvoji oblastí pro 

vstup do ZŠ i náročnější úkoly pro odklady školní docházky, talentované děti.  

Interiér tříd a přilehlých prostorů byl obměňován v souladu s probíraným tématem, ročním 

obdobím. Děti se rovněž ve všech třídách podílely na výzdobě prostředí -  vlastní obrázky, 

pracovní výtvory, plastické dekorace…Práce dětí byly přístupné rodičům po celý rok 

v šatnách i ve třídách. V letošním školním roce nedošlo na již pravidelnou celoškolní 

výtvarnou výstavu a to z důvodu přípravy všech prostorů k plánované rekonstrukci. 

Z finančních prostředků účelových dotací bylo možné pořídit mobilní divadelní scénu 

s nákupem maňásků a to v celkové hodnotě 10 000,00 Kč, netradiční hudební nástroje, knižní 

fond, polyfunkční stavebnice, hračky pro děti, tělovýchovné pomůcky. Využity byly 

i finanční dary rodičů. 

V ZELENÉ TŘÍDĚ byla pořízena nová knihovna a zázemí pro děti. Materiálové zázemí do 

VV a PrV  nám opakovaně pomáhali i v tomto roce zajistit rodiče. 

V průběhu roku byl rovněž doplněn inventář školní kuchyně, jídelní nádobí pro děti, ručníky. 

V začátku školního roku (září 2012) jsme v rámci grantového řízení Regiogranty 2012, oblast 

Zdraví a bezpečnost, které vyhlásil ArcelorMittal Ostrava a.s. dostali dotaci 30 000,00 Kč na 

zakoupení bezpečnostních chodítek WALKODILE®, která využívaly zejména děti ŽLUTÉ 

a ČERVENÉ TŘÍDY k zajištění bezpečnosti při pobytech venku na vycházkách mimo objekt 



školy. Z celkového počtu přihlášených projektů (346) bylo vybráno 20 neziskových 

organizací Moravskoslezského kraje, mezi nimi i naše mateřská škola.  

Výpočetní technika (MŠ, ŠJ) zahrnuje dva počítače s tiskárnami, sloužící ke zpracování 

účetnictví a evidence majetku, kopírovací stroj. Didaktická technika je standardního typu – 

barevná televize, radiomagnetofony, video, přehrávače CD. Ve všech třídách jsou instalovány 

již starší PC s výukovými programy pro předškolní věk, které využíváme v rámci rozvoje 

informační gramotnosti dětí. V závěru školního roku jsme dostali nové monitory k PC do 

každé třídy, tyto budou sloužit od nového školního roku. Ve ŽLUTÉ TŘÍDĚ děti nadále 

využívaly počítačovou jednotku  KidSmart Early Learning Programme (projekt ve spolupráci 

IBM a MŠMT), jehož  autoři v maximální míře respektovali specifika dětí předškolního věku. 

Úkoly, které děti s pomocí učitelek řešily, jsou předkládány tak, aby děti pro jejich řešení 

využily své dovednosti, zkušenosti a znalosti, kterými disponují. Program je založen na 

integrovaném způsobu předškolního vyučování. Vede děti k logickému myšlení, procvičuje 

početní, prostorové a časové představy. Přispívá k rozvoji jazykového vyjadřování, podporuje 

fantazii, představivost, tvořivost a umožňuje experimentování. Rozšiřuje znalosti dětí 

o přírodě a o světě, podporuje děti k potřebě získávat další informace. Zadání a témata 

korespondují s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Díky plnění úkolů prostřednictvím počítače se současně naplňuje jeden z požadavků RVP PV, 

a to využívání nových a netradičních forem a metod práce s dětmi. V maximální míře 

naplňuje heslo "učení hrou". Cílem využívání počítačů v MŠ není seznamovat děti s jejich 

obsluhou nebo obsluhou programu, ale využívat je jako jednu z nových metod, která může 

zpestřit vzdělávání předškolních dětí. Každá třída má rovněž připojení k internetu. Škola má 

vlastní webové stránky.  

 

Od září 2012 jsme začali vydávat školní časopis  

v elektronické podobě, který koresponduje s logem mateřské školy 

a informuje rodiče i širokou veřejnost o životě naší mateřské školy, různých událostech, 

současných i plánovaných akcích a jiných zajímavostech, které si zaslouží své zveřejnění. 

 

 

 

Od 1. 9 .2012 byla po projednání se zřizovatelem rozšířena kapacita MŠ z původních 75 dětí 

na 81 dětí. Důvodem byly zejména opakující se počty nepřijatých dětí ze zápisu.  

K 1. 9. 2012 jsme museli pořídit vybavení, které souviselo s rozšířením kapacity (stoly 

v MODRÉ TŘÍDĚ, šatnové a koupelnové bloky, lehátka, nádobí, prádlo, kapsáře). Také bylo 

nutné řešit organizaci odpolední relaxace dětí, kdy některé děti ze ŽLUTÉ TŘÍDY stabilně 

a po celý rok přecházely do tříd v přízemí. V novém školním roce 2013/2014 bude tento 

problém řešen jinou organizací, díky zvýšení pedagogických úvazků. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Statistické údaje – stav k 30.9.2012: 

 

 

Údaje o počtech dětí 

 

Počet tříd:             4 / celodenní provoz 

Počet dětí celkem:          81  

Z toho dívky:                       43 

           chlapci:                     38 

Celodenní vzdělávání:         81 

Polodenní vzdělávání:           0 

Integrace, postižení:            0 

 

Věkové složení dětí :  

 

Nar. 1.9.2009 a později:        7          

Nar. 1.9.2008-31.8.2009:     25 

Nar. 1.9.2007-31.8.2008:     22        

Nar. 1.9.2006-31.8.2007:     23 

Nar. 1.9.2005-31.8.2006:       4 

Nar. 31.8.2005 a dříve:     0 

 

 

Počet odložených školních docházek pro školní rok 2012/2013:   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 1.9.2012:                zapsáno        40 

 Počet vydaných rozhodnutí o přijetí k docházce:                     23 

 Počet vydaných rozhodnutí o nepřijetí:           17  

 Počet odvolání:                           0 
  

 Zápis dětí na prázdninový provoz: červenec-srpen ŠR 2012/2013 uzavřen provoz pro rekonstrukci                                              

 

Přijato dětí v průběhu škol. roku na uvolněná místa:                     8                                                                    

   

Počet dětí – odchody do ZŠ:                                                         24    

OŠD pro škol.rok 2013/2014:                                                         2 

 

Počet tříd Celkový počet dětí Počet dětí na 1 třídu 
Počet dětí na    

učitelku 
k   1.9.2012 k  31.8.2013 k   1.9.2012 k  31.8.2013 k   1.9.2012 k  31.8.2013 k   1.9.2012 k  31.8.2013 

4 4 81 81 20,25 20,25 13,85 13,5 

Počet tříd Celkový počet dětí Počet dětí na 1 třídu 
Počet dětí na    

učitelku 
k   1.9.2012 k  31.8.2013 k   1.9.2012 k  31.8.2013 k   1.9.2012 k  31.8.2013 k   1.9.2012 k  31.8.2013 

4 4 81 81 20,25 20,25 13,85 13,5 

Počet tříd Celkový počet dětí Počet dětí na 1 třídu 
Počet dětí na    

učitelku 
k   1.9.2012 k  31.8.2013 k   1.9.2012 k  31.8.2013 k   1.9.2012 k  31.8.2013 k   1.9.2012 k  31.8.2013 

4 4 81 81 20,25 20,25 13,85 13,5 

Počet tříd Celkový počet dětí Počet dětí na 1 třídu 
Počet dětí na    

učitelku 
k   1.9.2012 k  31.8.2013 k   1.9.2012 k  31.8.2013 k   1.9.2012 k  31.8.2013 k   1.9.2012 k  31.8.2013 

4 4 81 81 20,25 20,25 13,85 13,5 



4. Údaje o pracovnících školy 

 

Počet:        celkem 12 zaměstnanců   

                  z toho:   6 pedagogů  

                               (5,8 v přepočtených úvazcích, od 1.3.2013 zvýšení úvazků na 6,0)                     

         

         3 správní zaměstnanci  

        (1,87 v přepočtených úvazcích, od 1.3.2013 zvýšení úvazků na 2,08,  

          z toho 2 uklízečky, 1 topič celoroční úvazek) 
          

         3 zaměstnanci ŠJ  

        (2,35 v přepočtených úvazcích, od 1.3.2013 zvýšení úvazků na - 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   50,8 let 

 

Počet žen - pedagogové:        6  

Počet mužů - pedagogové: 0 

 

 

Počet pedagogů, kteří nastoupili nebo odešli: 

 

školní rok 2012/2013 

Nastoupili 0 

Odešli 0 

 

 

 

Počet všech pracovníků v důchodovém věku, důchodců a nekvalifikovaných pracovníků: 

 

školní rok 2012/2013 

Důchodový věk 0 

Důchodci 0 

Nekvalifikovaní 0 

  

 

 



V průběhu školního roku jsme zaznamenali vyšší nemocnost zejména u správních 

zaměstnanců. Tato musela být řešena pracovními zástupy. 

 

 

V červnu 2013 byla Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz oceněna paní učitelka 

Hana Ferfecká jako Pedagog školního roku 2012/2013. Tuto nominovala Pedagogická rada 

naší školy. 

 

 

5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2012/2013: 

 

Na základě plánu je 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 poskytnuté nabídky- 

DVPP, KVIC , NIDV, VŠB, OU Ostrava, ČMOS. 

Jednalo se o aktivity vedoucí k 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, 

prevence sociálně patologických jevů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, práce s ICT 

 

vzdělávání formou samostudia dle osobního zaměření pedagogů nebo na doporučení 

ředitelky ze závěrů hospitační činnosti. 

 

Pro školní rok 2012/2013 neměla škola téměř žádné finanční zdroje na školení zaměstnanců, 

dostupné z ONIV. Proto se pedagogové zaměřili více na formy samostudia. 

 

V rámci akreditovaných školení se pedagogové účastnili:  

 

Marie Benešová - operační program přeshraniční spolupráce ČR-Polská republika 2007-2013,  

                              fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia 

                           - Právní předpisy ve školství v aktuálním znění-novely k 1.1.2013, 15.1.2013 

                              ZŠ Nádražní, Ostrava 

 

Hana Ferfecká    - Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení 

                              v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách – kurz 

                              v projektu OP VpK )- 3 kurzy v rozsahu 126 hodin 

 

Bc.Hana Hasíková -Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení 

                                v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách – kurz 

                                v projektu OP VpK – 2 kurzy v rozsahu 46 hodin 

                              - Pedagogická diagnostika rizika poruch učení u dětí předškolního věku 

                                 v rozsahu 8 hodin 

 



Marcela Křetinská -Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení  

                                v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách – kurz  

                                v projektu OP VpK v rozsahu 80 hodin 

 

Bc. Radka Wozniaková - Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských  

                                zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách –  

                                kurz v projektu OP VpK – 2 kurzy v rozsahu 46 hodin. 

 

 

6. Spolupráce s rodiči 

 

Součástí spolupráce rodičů se školou byly zejména akce, které škola pro rodiče po celý rok 

připravovala:  

pracovní dílny, karneval, konzultace o výsledcích vzdělávání dětí, informativní schůzky 

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

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. Opakovaně nejvyšší účast rodičů je 

v pracovních dílnách. 

 

Škola 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. 

 

Z dotazníkového šetření i při rozhovorech s rodiči lze konstatovat, že rodiče mají zájem odění 

školy. Samotný průběh vzdělávání více konzultují rodiče předškoláků.  

Mateřská škola dostala od rodičů tyto finanční i hmotné dary:    

Finanční dary: 

Firma ArcelorMittal, a.s. 30 000,00 Kč  

MUDr. Pavla Dostalíková 5 000,00 Kč  

MUDr. Peter Kováč 4 000,00 Kč  

JUDr. Vladimír Zonek 5 000,00 Kč  

Mgr. Jiří Král 5 000,00 Kč  

MUDr. Iva Kron 1 000,00 Kč  

celkem  50 000,00 Kč  

    

Hmotné dary:   

Bc. Radka Wozniaková     knihy 2 598,00 Kč  

PharmDr. K.Dvořáková    lék.mater. 1 100,00 Kč  

Ing. Petr Martinčík            tiskárna  1 890,00 Kč  

Ing. Tomáš Halecký          tonery  963,00 Kč  

celkem  6 551,00 Kč  

    

Dále byl zajištěn autobus pro děti na výstavu do Muzea Hlučínska, která byla věnovaná 

legendární stavebnici Merkur. Zajistil Dr. Ladislav Kudela, bez finančního vyčíslení. 



Po celý rok rodiče pomáhali zajišťovat výtvarné pomůcky, hygienické potřeby pro děti, 

papírenský a výtvarný materiál, květiny do třídy, přírodniny a jiné. Podíleli se na drobných 

opravách ve třídách. Fyzická pomoc škole se projevila také ve sběru plastových víček, rovněž 

v pomoci odvozu materiálu nebo zajištění fotodokumentace pro webové stránky školy. 

7. Prevence sociálně patologických jevů 

Preventivní výchovně vzdělávací působení se stává neoddělitelnou součástí výchovy a výuky 

ve škole. Učitelky pracují dle vnitřního dokumentu školy - Minimální preventivní program 

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

Důraz klademe především na vytváření elementárních základů klíčových kompetencí 

v počáteční etapě vzdělávání. Tyto směřují k tomu, aby dítě na své úrovni aktivně 

a s uspokojením zvládalo nároky života v prostředí rodiny a školy. To znamená, aby bylo 

schopné žít ve společnosti jemu blízkých dospělých i vrstevníků a komunikovat s nimi, aby 

bylo způsobilé se učit, na své úrovni také pracovat a řešit problémy, uplatňovat se 

a prosazovat, ale také se požadavkům okolí přizpůsobit, věnovat se prospěšným aktivitám. 

V rámci vzdělávání a výchovy byla dětem poskytnuta např. témata: Co nás ohrožuje, Naučit 

se říkat NE, Co by se stalo, kdyby... (řešení problémových situací),  Kdo mi pomůže, Znám 

svou adresu? Nebezpečné věci a předměty kolem nás, Nástrahy přírody (nebezpečné plody, 

uhynulé zvíře, nebezpečí při kontaktu s ním, volně pobíhající psi...). Děti se účastnily besedy 

s policistou v MŠ.       

Naše škola se nachází v klidném prostředí v samém centru města, avšak s některými 

aktivitami spojených s možnostmi nevhodně sociálně patologických jevů je možné se setkat. 

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

se mohou uplatnit všechny děti. Rodiče jsou prostřednictvím zahajovacích třídních schůzek na 

počátku školního roku informováni o záměrech školního vzdělávacího programu, jehož 

nedílnou součástí je i primární prevence sociálně patologických jevů.  

V závěru školního roku byl rodičům předán k této problematice dotazník, s jehož 

vyhodnocením budou seznámeni prostřednictvím školního časopisu a na třídních schůzkách 

v září 2013. 

 

 

8. Školní a pracovní úrazy, prevence rizik. 

Ve školním roce jsme zaznamenali 2 úrazy dětí, které byly bez absence. Jednalo se 

o poranění způsobená pádem bez cizího zavinění. 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.  

   Úrazy dětí s odškodněním, stav k 31. 8. 2013  -  nebyly.     

                                    

   Pracovní úrazy s odškodněním, stav k 31. 8. 2013 - nebyly. 

   Škola má uzavřenou Smlouvu o zajišťování závodní preventivní péče. 

 

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 

 

Celoročně byly děti vedeny k zodpovědnému chování vůči přírodě, životnímu prostředí 

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

a obrázků k danému tématu v knihách, časopisech, encyklopediích. V týdenním školním 

projektu ke Dni Země vytvářely výstavku Co škodí-pomáhá naší Zemi, seznámily se 

s tématikou např.: 

 

1/ DÝCHÁME         -  problematika ovzduší (co zhoršuje nebo zlepšuje kvalitu ovzduší) 

2/ PIJEME               -  čistota, nezávadnost pro člověka, vodní zdroje, čištění studánek, 

                                     vycházka k Ostravici 

3/ SLYŠÍME            -  hluk v životním prostředí a jeho účinek na zdraví člověka 

4/ ODPOČÍVÁME  -  chráněná území, les, čistota krajiny - skládky, naučné stezky 

5/ CHODÍME, 

    JEZDÍME            -  doprava, cyklostezky, ochrana zdraví a života  

6/  BYDLÍME          -  hezké a čisté bydlení pro nás, jak se podílíme na úpravě životního 

                                      prostředí 

7/ VYHAZUJEME  -  odpadní materiál a kam s ním, význam třídění odpadu 

8/ JÍME, PIJEME    - zdravý životní styl pro každého z nás /potraviny, nápoje,   

    POUŽÍVÁME         materiály  

9/ CO NÁM ŠKODÍ - co škodí našemu zdraví – návykové látky, toxiny, stres… 

                                      nebezpečné vlivy pro zdraví člověka 

 

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

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

  

 

Naplňovali jsme tyto dlouhodobé činnosti školy v oblasti EVVO: 

 celoškolní sběr plastových víček, vyhodnocení na konci roku – ve spolupráci 

s NEOMA s.r.o. Nedakonice 687 38, Česká republika (pokračování 3. rokem), 

nasbíráno celkem 105 kg (akce Děláme svět čistější) 

 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 



 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, MODRÁ TŘÍDA - péče 

o akvarijní rybičky 

 pěstitelská činnost - zakoupení miniskleníků pro každou třídu 

 zapojení do projektů obce, města, ČR – dle výzev 

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

 vynášení Moreny – celoškolní akce (21.3.) 

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

 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 2012 -2013: 

 

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

2) Osázení květinových mís před vstupy, truhlíků ve třídách, úprava záhonů, dosetí  

      trávy, ořezy větví stromů 

3) Průběžné doplňování pomůcek pro EVVO 

 

 

Oblast aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: 

 

 MŠ je registrována v ekolog. sdružení MRKVIČKA – vzdělávací a informační 

podpora MŠ, oblast Dítě a svět -3. ročník, metodická podpora vzdělávání, koordinátor 

Bc. Hana Hasíková 

 

10. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a KÚ 

Ve školním roce 2012/2013 se tyto kontroly neuskutečnily. 

 

11. Zhodnocení hospodaření školy za rok 2012 

 

V roce 2012 jsme od zřizovatele obdrželi příspěvek na provoz v celkové výši 637 000 Kč, tato 

částka nepokryla potřeby MŠ a museli jsme použít prostředky rezervního fondu. 

 

Použití majetkových fondů - v roce 2012 jsme použili částku 60 tis. Kč na dokrytí 

provozních prostředků a z rezervního fondu tvořeného z ostatních zdrojů jsme čerpali na 

učení pomůcky a pořízení bezpečnostních chodítek částku 45 tis. Kč. Ze mzdového fondu 

jsme v roce 2012 nečerpali. 

Z FKSP jsme čerpali v souladu se schváleným rozpočtem FKSP na rok 2012. 

Mateřská škola skončila hospodaření v roce 2012 s nulovým hospodářským výsledkem. 



V roce 2012 se neprováděly v MŠ žádné investiční akce.  

 

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

V současné době nemá žádný movitý majetek s povinností jej odpisovat. 

 

Přímé náklady na vzdělání 

 

Na rok 2012 jsme ze státního rozpočtu obdrželi dotaci ve výši 3.123.000,00 Kč, mzdové 

prostředky činily 2.288.000,00 Kč.  

Rozpočtové prostředky na  ONIV přímý (ostatní neinvestiční výdaje) činily 14.000,00 Kč. 

Tyto vymezené prostředky nám nestačily ani na náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 

a museli jsme v průběhu roku žádat o převedení části mzdových prostředků na uvedený účel. 

Z ONIV bychom měli, mimo uvedené, čerpat také na školení pedagogických pracovníků, 

praní OOPP, věcnou režii zaměstnanců, cestovné pedagogů při konání akcí mimo MŠ, učební 

pomůcky a od roku 2012 také na vstupní a preventivní zdravotní prohlídky. Pokud nebudou 

prostředky na ONIV v roce 2013 navýšeny, budeme nuceni žádat zřizovatele o pomoc, jak 

a z čeho dotyčné tituly čerpat. 

 

Malá částka, která se uvolnila z nedočerpání z odvodů z mezd, byla celá použita na nákup 

OOPP (ochranné osobní pracovní prostředky), které jsme již nutně potřebovali obměnit.   

 

Prostředky přímých nákladů na vzdělávání byly v roce 2012 plně vyčerpány. 

 

 

Hospodářská činnost  

 

Ve školním roce 2012/2013 byly 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 mateřské 

školy, proto škola z těchto činností nevykazuje žádný zisk. 

 

 

Kontroly provedené kontrolními orgány v roce 2012: 

 

Název kontrolního orgánu: SMO, MObMOaP, odbor školství a volnočasových aktivit a odbor 

                                            financí a rozpočtu 

Předmět kontroly: kontrola nákladových položek u ZŠ a MŠ k závodnímu stravování 

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky 

 

 

Název kontrolního orgánu: SMO, MObMOaP, odbor IAK 

Předmět kontroly: hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 3 zákona 

                              O finanční kontrole 

Výsledek kontroly: nedostatky nebyly zjištěny 

 

Dále: 

 

 OSSZ Ostrava -5/2012 – bez nedostatků 

 Hygienické šetření KHS MSK – 8/2012 – bez nedostatků 



Výsledky hospodaření za rok 2012 byly projednány na ekonomických rozborech s odbornou 

pracovní skupinou ÚMOaP.  

Celá zpráva je samostatnou přílohou, která je uložena v archívu školy. 

 

12. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

„ŠKOLKY BEZ HRANIC“ 

z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci Operačního programu přeshraniční 

spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. 

 

Děti i učitelky měly možnost poznat přeshraniční oblasti a přilehlé oblasti, tím si přiblížit 

jazyk, poznaly zvyky a tradice a jinou kulturu. 

Tento projekt se podílel na rozvinutí spolupráce mezi dalšími pěti mateřskými školami 

v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MŠO, Blahoslavova, MŠO, Křižíkova, MŠO, 

Lechowiczova, MŠO, Na jízdárně, MŠO, Poděbradova) a zároveň navázal spolupráci 

s přeshraničním partnerem Przedszkole Nr. 1 im. Marii Konopnickiej, Gmina Glubczyce. 

V rámci realizace projektu se uskutečnily čtyři aktivity, do kterých se zapojily děti 

v předškolním věku a pedagogové ze všech MŠ. První aktivita – společný víkendový pobyt 

v Beskydech se uskutečnila pro pedagogy. Následující 3 aktivity byly určeny dětem. Jednalo 

se o společnou návštěvu mateřských škol z MOaP k polskému partnerovi do Glubczyc 

v období Velikonoc, společný výlet všech šesti MŠ do Mladeče (jeskyně + naučná stezka 

Třesín) a na závěr proběhlo česko-polské sportovní utkání všech šesti MŠ na sportovním hřišti 

v Ostravě. 

 

Lze konstatovat, že tento projekt rovněž podpořil tyto dílčí vzdělávací cíle: 

 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 poznávání sebe sama, získání sebevědomí, osobní spokojenosti 

 vytváření prosociálních postojů 

 rozvoj kooperativních dovedností, interaktivních a komunikativních dovedností 

 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur, národností 

 vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem 

 

13. 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, Špálova ul. 

- Diagnostické centrum Ostrava, Sokolská tř.- MUDr. Martina Petrová 

- 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-Přírodovědecká fakult, Katedra chemie 

 

14. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb., O svobodném přístupu 

k informacím – výroční zpráva za rok 2012: 

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 2012 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. 

 

 

 



15. Materiálně technické zajištění školy ve školním roce 2012/2013 

 

- vybudování zázemí pro činnost divadelního kroužku (ÚVD)  

- nákup netradičních hudebních nástrojů pro relaxační poslech (ÚVD) 

- nákup učebních pomůcek – didaktických, hraček, literatury 

  (vlastní zdroje – dary rodičů, PZ,ONIV) 

- doplňování knižního fondu, zázemí tříd 

  CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM (ÚVD) 

- 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) 

- nákup bezpečnostních chodítek pro nejmladší děti - WALKODILE® 

  (dotace ArcelorMittal, a.s.) 

- 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 (z části) 

- rekonstrukce plynového topení a ohřev TUV 

   

- oprava fasády a výměna oken – dlouhodobý požadavek investiční akce – ve stadiu  

   zpracování projektu ve spolupráci s IO obce 

 

Účelově vázané dotace a granty 2012/2013: 

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

Školka v pohybu                                                            poskytnutá dotace 10 000,00 Kč 

 

  

Poskytnutí účelové dotace MŠ – Statutárním městem Ostrava, Městský obvod Moravská 

Ostrava a Přívoz: 

Těšíme se na školu                                                                   poskytnutá dotace   3 000,00 Kč 

Pomoz mi, abych to dokázal                                                   poskytnutá dotace 10 000,00 Kč 

Čteme dětem                                                                  poskytnutá dotace   5 000,00 Kč 

  

 

Poskytnutí účelové dotace MŠ - Regiogranty 2012 - ArcelorMittal Ostrava a.s.: 

WALKODILE® bezpečnostnín chodítka                             poskytnutá dotace 30 000,00 Kč 

 

 

V závěru školního roku  podala škola žádosti o tyto dotace: 

  

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:                35 000,00 Kč  

 

Projekt Ostrava - Evropské město sportu 2014          57 600,00 Kč 

ŽIJEME POHYBEM aneb NEJSME ŽÁDNÍ  

PECIVÁLOVÉ 



 

16. Akce mateřské školy: 

 

Září 2012                    

 slavnostní pasování dětí do barevných tříd 

 Dětiáda ve SVČ Ostrava  

 Den otevřených dveří ve spolupráci se ZŠ Ostrava, Matiční 5 

 ZUŠ v MŠ – vyhledávání talentů 

 

Říjen 2012 

 Divadelní představení v MŠ – Divadélko Šternberk 

 zahájení pohybové průpravy ZTř. v Tenisové hale TK SC Ostrava 

 zahájení Barevné angličtiny 

 zahájení 2. ročníku Atletické školky 

 návštěva Loutkového divadla Ostrava 

 výukový výtvarný program pro děti v Galerii Sokolská tř., Ostrava 

 výtvarně pracovní dílny pro děti s rodiči PODZIM 

 

Listopad 2012 

 výtvarně pracovní dílna DRACI  PAPÍRÁCI 

 zábavně výukový program pro děti JAKÁ BARVA, ŽLUTÁ 

 návštěva předškoláků v 1. tř. ZŠ Matiční, Ostrava 

 přednáška dentální hygienistky v MŠ-Péče o zoubky 

 

Prosinec 2012 

 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 

 Mikulášské čertoviny – zábavný program pro děti v MŠ s nadílkou 

 výtvarně pracovní dílna ČTř. pro děti s rodiči VÁNOCE S ÚSMĚVEM 

 vánoční nadílka v MŠ 

 

Leden 2013 

 Den Tříkrálový v MŠ 

 interaktivní beseda s malířem Adolfem Dudkem v MŠ 

 

Únor 2013  

 výtvarně pracovní dílny pro děti s rodiči KARNEVALOVÉ TVOŘENÍ 

 Ovocno-zeleninový karneval  

 výtvarně-pracovní dílna MTř. pro děti s rodiči MALOVÁNÍ NA SKLO 

  zahájení pohybové průpravy ŽTř. v Tenisové hale TK SC Ostrava 

  interakční díla dramatického kroužku Smíšek v MŠ, výroba loutek 

  

Březen 2013 

 návštěva výstavy Merkur v Muzeu Hlučín 

 víkendový pobyt pedagogů v rámci projektu Školky bez hranic na Ostravici 

 výtvarný program pro děti v Galerii Sokolská tř., Ostrava 

 beseda rodičů budoucích školáků s učitelkou ZŠ Matiční v MŠ 

 výtvarně pracovní dílny pro děti s rodiči JARO 

 ekonomické rozbory školy za rok 2012 



 vynášení Moreny k řece Ostravici a přivítání prvního jarního dne 

 návštěva Przedszkole Nr. 1 im. Marii Konopnickiej, Gmina Glubczyce 

 návštěva Loutkového divadla Ostrava 

 interakční díla dramatického kroužku Smíšek v MŠ, VELIKONOCE 

 

Duben 2013 

 zápis nových dětí do MŠ 

 interakční program pro děti v MŠ - Divadlo Šikulka k požární ochraně 

 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 děti v Loutkovém divadle Ostrava, interakční tvoření 

 výtvarná dílna pro tatínky v MŠ - sestavování z polytechnických stavebnic 

 

Květen 2013 

 preventivní program Policie ČR v MŠ, beseda s dětmi 

 výlet do Mladečských jeskyní v rámci projektu Školky bez hranic 

 slavnostní programy pro maminky – všechny třídy 

 návštěva OU -Přírodovědecká fakulta, katedra chemie- společný program v rámci 

projektu BAREVNÁ MATEMATIKA A VĚDA KOLEM NÁS 

 třídní kola sportovní olympiády 

 školní kolo sportovní olympiády 

 Co jsem dokázal – prezentace práce zájmových kroužků  - výstupy 

 interaktivní naučný program Divadla Letadlo-Průzkumníci v Africe, v MŠ 

 fotografování dětí v MŠ 

 oslavy Dne dětí v MŠ   

 

Červen 2013      

 účast na sportovním setkání v rámci projektu Školky bez hranic 

 ČTEME DĚTEM – odpoledne s rodiči a dětmi nad oblíbenými knížkami, všechny 

třídy 

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

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

 výtvarná dílna pro tatínky v MŠ - sestavování z polytechnických stavebnic 

 slavnostní vyřazení a pasování předškoláků  

 zábavný program Loučíme se a těšíme se na prázdniny 

 ukončení školního roku 2012/2013   

 

Celoročně: 

 sběrová soutěž Děláme svět čistější (plasty) 

 výtvarné soutěže v rámci obce, města, regionu 

 

17. Nadstandardní zájmové aktivity pro děti ve školním roce 2012/2013 

      Barevná angličtina   externí pedagog – celoročně, 10. ročník 

      Maňáskové divadlo SKŘÍTEK  pedagog MŠ 

      Hrátky s počítačem   pedagogové MŠ 

      Sportovní hry s tenisovou přípravkou trenér TK SC Ostrava – 1. ročník 

      ATLETICKÁ ŠKOLKA   trenér AŠ AKK SSK Vítkovice – 2. ročník 



18. Autoevaluace 

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

změny či zlepšení. Kolektiv zaměstnanců na všech pozicích napomáhá jejímu živému procesu 

tak, aby bylo možné z dílčích výsledků provést analýzu, vyvodit závěry a využít je dále jako 

nástroj řízení. 

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) 

 

19. Materiálně technické zajištění školy – plán pro školní rok 2013/2014 

 

- výměna koupelnových boxů v ČERVENÉ, ZELENÉ a MODRÉ třídě 

- obložení stěny v chodbě a koupelně ve 2. patře 

- dokončení pokládky PVC ve 2. patře 

- oprava nebo výměna prahů 

- výměna dělících stěn do koupelen 

- výměna lehátek MODRÁ třída 

- nákup matrací na lehátka ZELENÁ, ŽLUTÁ třída 

- doplnění prostěradel 

- koberec ČERVENÁ, ŽLUTÁ třída 

- závěsy do šatny ZELENÁ třída 

- drobné vybavení ŠJ 

- nákup lednice ŠJ  



- 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) 

 

20. Závěr 

Školní rok 2012/2013 probíhal plánovaně, bez výraznějších mimořádných událostí, které by 

zasáhly do běžného chodu školy v průběhu roku. Nejvýraznější změnou školy bylo rozšíření 

kapacity k 1. 9. 2012 a rekonstrukce topení a TUV v závěru školního roku. I přesto, že celá 

rekonstrukce byla náročná na čas i nadstandardní práci zaměstnanců, jsme rádi, že se 

technické vybavení budovy a částečné modernizování interiéru školy posunuly k lepšímu, a že 

se podařilo vše dokončit tak, aby nastávající školní rok 2013/2014 mohl tyto změny plně 

využívat ve prospěch dětí. Prázdninový provoz školy byl pro tuto rekonstrukci zrušen. 

V rámci pravidelné roční technické kontroly zařízení dětského hřiště v areálu zahrady, kterou 

prostřednictvím odborné firmy zajišťují Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, bylo 

doporučeno odstavení 1 ks herního prvku, šestiboká lezecká a šplhací sestava, a to pro změnu 

ČSN k velikosti dopadové plochy, jejíž délka k prostoru pádu nevyhovuje o 30 cm. Vzhledem 

k tomu, že úprava dopadové plochy byla v cenové nabídce vyčíslena na 74 500 Kč bez DPH 

a škola nemá na tuto opravu finanční prostředky, bude vše dále řešit jak s TS MOaP, tak se 

zřizovatelem. Do odstranění závady je tento herní prvek vyřazen z užívání. 

Ostatní nedostatky, které přetrvávají z minulých let, jsou předmětem rozborů a vlastního 

hodnocení práce školy. K velmi aktuálním stále patří rekonstrukce vody v celé budově, 

výměna oken a oprava fasády, na kterou se již v současné době zpracovává projektová 

dokumentace. Zároveň je nutné provést opravu vstupních schodišť, zejména pokládku nové 

kvalitní protiskluzné dlažby, opravu zídek a soklů. Stáří budovy se blíží ke 100 letům (rok 

postavení 1920) a tudíž je nutné počítat s její revitalizací a další modernizací.  

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

lokalitě již 48 let a za tuto dobu prošla mnohými proměnami. 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. 2013                                                       Marie Benešová, ředitelka školy 

 

Zpráva o činnosti školy byla projednána na pracovní poradě dne 29. 8. 2013 se všemi 

zaměstnanci školy. 

 


