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Základní charakteristika školy 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MŠ 

Název právnické osoby: Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace 

Název školního vzdělávacího programu: KRŮČEK SEM KRŮČEK TAM DO SVĚTA SE PODÍVÁM 

Ředitelka MŠ: Mgr. Zuzana Stanovská 

Kontaktní údaje 

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

IČ 75027305 

Bankovní spojení KB Ostrava číslo účtu: 22735761/0100  

Telefon/fax 596 120 453 

E-mail msblahoslavova@seznam.cz 

www www.blahoslavova.moravskaostrava.cz  

Datová schránka sa6kwdg 
 

Zřizovatel školy: Statutární město Ostrava 

   Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

   náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29  OSTRAVA 

Právní forma:   příspěvková organizace od 1. 1. 2003 

Provozní doba: od 6:30 do 16:00 

Zařazení do sítě škol: 1. 1. 2003  

Kapacita školy: 81 dětí k 1. 9. 2017 

Statutární orgán: Mgr. Zuzana Stanovská 

Počet tříd:  4 

Hlavní účel a předmět 

činnosti organizace  

(podle zřizovací listiny) 

- 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 provádějícími předpisy k tomuto zákonu 

Předmět činnosti 

odpovídající hlavními 

účelu 

- poskytování předškolního vzdělávání  

- zabezpečení školního stravování 

- zabezpečení stravování a stravovacích služeb 

(závodní stravování) vlastním zaměstnancům  

Doplňková činnost - realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 

 

Školní jídelna 

Kapacita ŠJ plánovaná 100 jídel 

Kapacita ŠJ k 1. 9. 2017 
81 děti 

12 ostatních 

IZO školní jídelny 102 980 071 

Telefon/fax 596 120 452 

E-mail sjblahoslavova@seznam.cz  

Vedoucí školní jídelny Helena Nagyová 

mailto:msblahoslavova@seznam.cz
http://www.blahoslavova.moravskaostrava.cz/
mailto:sjblahoslavova@seznam.cz


Průběh a výsledky vzdělávací činnosti 

 

Ve školním roce 2017/2018 jsme pracovali dle školního vzdělávacího programu (ŠVP) „S 

námi nejsi sám“, který je zpracován v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro 

předškolní vzdělávání (RVP PV)  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, 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: 

 

KDYŽ SE SEJDOU KAMARÁDI 

NASHLEDANOU, VLAŠTOVKY! 

PODZIM NOSÍ DEŠTĚ 

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE 

AŤ SE ZIMA VYDOVÁDÍ 

PO ZELENÝCH STOPÁCH 

OSTRAVA !!! TADY JSME DOMA 

UŽ VÍM, KAM PATŘÍM 

AHOJ ŠKOLKO, AHOJ PRÁZDNINY! 

 

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 



u dětí (ŽLUTÁ  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: 

 

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. 

 

     

 

Další celoroční projekty a aktivity školy ve školním roce 2017/2018: 

 

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

se o projekt 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. 

 

 

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. 

 

Pokračovali jsme ve vydávání školního časopisu v elektronické podobě, Který 

MŠ vydává od roku 2012. I přesto, že jeho tvorba je časově velmi náročná, chceme i nadále 

informovat nejenom rodiče, ale i širokou veřejnost o životě naší mateřské školy. 

 

 

 

 

 

 



 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  
 

Ve šk. roce 2017-2018 měla škola 12 zaměstnanců. Působí zde 6 kvalifikovaných učitelů 

včetně ředitelky. Kvalifikace učitelů: 3 vysokoškolsky vzdělané  učitelky. 

 

Nepedagogové:  

- v kuchyni zaměstnáváme 3 zaměstnance – vedoucí školní jídelny, kuchařku a 

pomocnou kuchařku   

- 2 THP pracovnice na úseku úklidu 

- Dále topiče a správce hřiště. 

  

Ve školním roce odešel 1 zaměstnanec do důchodu. 

 

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                  

Věkové složení učitelů: 

Učitelé MŠ 

Rozpětí let Počet osob 

20-25 0 

26-35 0 

36-45 2 

46-55 3 

56-65 1 

  

 

Počet žen - pedagogové:        6  

Počet mužů - pedagogové: 0 

 

 

Počet pedagogů, kteří nastoupili nebo odešli: 

 

školní rok 2017/2018 

Nastoupili 2 

Odešli 2 

 

 

 

Počet všech pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných pracovníků: 

 

školní rok 2017/2018 

Důchodový věk 3 

Nekvalifikovaní 0 

 

 

 

 

 

 

 



Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2017/2018 
 

Na základě ročního plánu byl ve školním roce 2017/2018 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:  

Mgr. Zuzana Stanovská        -  Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení 

                                              -  Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI 

                                              -   GDPR  srozumitelně a prakticky 

                                              -   Legislativní novinky pro školní rok 2017/2018 

                                              -   jak si aktualizovat či vylepšit ŠVP  pro svoji MŠ 

Jitka Žídková           - Problematika dvou letých dětí  (dvou letý program) 

Jarmila Dymanusová 

Hana Ferfecká   

Bc.Hana Hasíková    -Polytechnické vzdělávání 

Bc. Radka Wozniaková    -    Chystáme se do školy 

 

 

Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu a následném přijetí do školy 
 

Zápis do mateřské školy probíhá během celého roku.  

Poptávka  je větší než nabídka volných míst.  

 

Do školky v průběhu roku docházelo 81 dětí na celodenní docházku, z toho 41 dívek. 

Všechny 4 třídy tvoří dětí od 3 -7 let, výjimečně od 2 let. ŽLUTÁ A MODRÁ třída jsou třídy 

nejstarších dětí. ČERVENÁ A ZELENÁ  mladších dětí. 

 

Do školy odešlo k 1. 9. 2018  dětí 19 .  Zůstaly 3 dětí s odkladem školní docházky.   

 

Žádosti o přijetí do MŠ k září 2017     žádosti jimž bylo vyhověno     32  

                                                             žádosti jimž  nebylo vyhověno   8  

                                                             děti, které nastoupily                 29 

 

 

 



Školní a pracovní úrazy, prevence rizik. 

 

Ve školním roce 2017/2018 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.  

   Úrazy dětí s odškodněním, stav k 31. 8. 2018  -  nebyly.     

                                    

   Pracovní úrazy s odškodněním, stav k 31. 8. 2018 - nebyly.   

 

Učitelé 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. 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

 
Prezentujeme se prostřednictvím našich  webových  stránek, které jsou  aktualizovány o nové  

informace  pro zákonné zástupce  i  pro veřejnost. Jsou pravidelně aktualizovány, zobrazuje dění  

V mateřské škole. A na optimálnějším chodu web. stránek budeme i nadále pracovat.  Prezentovali 

jsme výsledky naší práce ve školním časopise Barvínek,  dále opakovaně v  periodiku  Centrum a 

web. stránkách města Ostravy. 

Spolupracovali jsme při natáčení taneční aktivity Rytmix pro Českou televizi. 

Velmi významná prezentace probíhá v rámci školících akcí a tvořívýh dílniček, kterých se rodiče 

aktivně účastní. Celý přehled aktivit lze nalézt v časopise Barvínek. 

 

 

Údaje o spolupráci s organizacemi a dalšími partnery  
 

- Zajišťujeme praxe začínajících pedagogů – získali jsme cenu Zlaté dítě. 

- Aktivně spolupracujeme se společností OZZO, díky které pečujeme o vzhled MŠ, rozvíjíme 

environmentální aktivity – pěstujeme bylinky, chováme ježky. 

- Pravidelně spolupracujeme s Tenisovou školou TK SC Ostrava – všechny děti MŠ projdou 

tenisovou průpravou. 

- Pořádáme pravidelné akce environmentálního typu – programy ekologické výchovy 

- Spolupracujeme s DOV- polytechnická výuka. 



- Divadlo loutek v Ostravě – představení na velké i alternativní scéně. 

- Naše škola je zapojena do dlouhodobého programu Sdružení středisek ekologické výchovy 

Pavučina (SSEV Pavučina) – MRKVIČKA 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.  

 

- Během celého školního roku jsme uskutečnili mnoho menších akcí pro rodiče a veřejnost: Podzimní 

tvoření, Mikulášské dopoledne, Dopoledne u vánočního stromku, Maškarní rej, Vítání jara – 

Vynášení Moreny, Den Země, netradiční oslavy a besídky, dílny pro rodiče a děti,  Den maminek, 

Rozloučení s předškoláky. 

Spolupracovali jsme se Střediskem  volného času na Ostrčilově ulici. 

Spolupracovali jsme s  Family parkem – Skalka – plavání a lyžování. 

Rozvíjeli jsme talenty dětí účastí v různých výtvarných soutěžích. 

Další partneři 

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

- ZŠ Matiční, Ostrava,   

- Úřad Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz   

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

- PPP –  Ostrava-Poruba, Ostrava-Zábřeh 

- 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.  

 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a KÚ 

Ve školním roce 2017/2018 se tyto kontroly neuskutečnily.  

 

Doplňková činnost  
 

V rámci doplňkové činnosti jsme pronajímali prostory na kroužky  

- Atletický klub SSK Vítkovice – jehož prostřednictvím realizujeme atletickou školku 

- Nabízeli jsme Barevnou  angličtinu. 

- Ve spolupráci se společností RYTMIK jsme ralizovali  kroužky  Malý olympionik, 

Dramatický kroužek. 

 

 Údaje o výsledcích kontrolních orgánů  
 

Proběhla následná veřejnoprávní kontrola z podnětu ÚMO Moravská Ostrava a Přívoz.  

 

- Byla provedena veřejnoprávní kontrolu na místě ve smyslu § 11 ods.3 zákona o finanční 

kontrole, jejímž předmětem je nakládání s majetkem, který  příspěvková organizace využívá 

ke své činnosti.    23.5.2018 

 



Výsledky – Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 

- Byla provedena tématická kontrola hospodaření zaměřené na povinnost uveřejńování smluv 

v registru smluv    5.2.2018 

 

 Výsledky – Při kontrole byly zjištěny nedostatky. Ty byly v průběhu termínu napraveny. 

 

- Byla provedena veřejnoprávní kontrolu na místě ve smyslu § 11 ods.4 zákona o finanční 

kontrole, jejímž předmětem je hospodaření s veřejnými prostředky.   1.11.2017 

 

Výsledky – Při kontrole byly zjištěny nedostatky. Škola přijala opatření k nápravě nedostatků. 

 

Proběhla Kontrola Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj 

 

- předmětem kontroly bylo dodržování povinnostívymezených v ustanovení § 3 ods. 1 zákona 

251/2005 Sb.., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením na 

- dodržování povinností vyplývající z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce 

- dodržování povinností vyplývající z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu 

technických zařízením zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o 

bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.  8.9.2017 

 

          Výsledky – Při kontrole nebyly  zjištěny závažnější nedostatky. 

 

Proběhla Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  

 

- předměte, kontroly plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000Sb., o ochraně 

veřejného zdraví,  ve znění pozdějších předpisů ,v zákoně číslo 262/2006 Sb., zákoník práce , 

ve znění pozdějších předpisů 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci  373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění 

pozdějších předpisů  

 

          Výsledky – Při kontrole nebyly  zjištěny  nedostatky. 

 

 

Základní údaje o hospodaření školy  
 

Byly odevzdány v rámci roční závěrky v únoru 2018 . 

 

 

Materiálně technické zajištění školy ve školním roce 2017/2018 - realizace 
 

- nákup učebních pomůcek – didaktických, hraček, literatury 

  (vlastní zdroje – dary rodičů,ONIV) 

- doplňování zázemí tříd 

- doplňování stavebnic a pomůcek pro děti k podpoře polytechnické výchovy  

- sponzorské finanční a hmotné dary rodičů - průběžně 

- pomoc rodičů při drobných opravách - průběžně 

- běžné opravy a údržba zařízení, revize, porevizní opravy 

- oprava dopadové plochy u hracího prvku na zahradě 

- opravy plynového výměníku 



- zakoupení konvektomatu, drobné vybavení ŠJ 

- celoroční drobné opravy zařízení smluvními dodavateli 

 

 

Účelově vázané dotace a granty  pro školní  rok 2017/2018: 
 

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

Ostrava a Přívoz: 

    POHYB S RADOSTÍ                                 poskytnutá dotace 74 001,- Kč 

    TEŠÍME SE DO ŠKOLY                           poskytnutá dotace 5 000,- Kč 

    SPOKOJENÉ DĚTI                                    poskytnutá dotace 15 000,- Kč 

Jiným poskytovatelem: 

     OZZO – Tématická výzva 2017  poskytnutá dotace 50 000,- Kč 

                   Tématická výzva 2018   poskytnutá dotace 30 000,- Kč 

                        

Účast na projektech 

- Operační program Výzkum, Vývoj a vzdělávání  – „Spokojená Školka“ –Výzva Šablony II 

- Zlatá Beruška 

- Program na podporu bilingvní  a cizojazyčné výuky 

- Technické  vzdělávání v MŠ – Interreg V-A  (SR-ČR)  

- Projekt „Otevřená hřiště V MOaPIII“ a a dále získávání finančních prostředků na sportovní 

pomůcky a vybavení hřišť. 

 

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. 

 

Údaje o spolupráci 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. 

 

 

Zpráva o Poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb.,o svobodném 

přístupu k informacím“  
 

dle §5, písm. g) a § 18 Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 

.  

 

 počet podaných žádostí o informace:                     0 

 počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:    0  

 

 počet podaných odvolání proti rozhodnutí:    0 

 

 opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání 

zákonitosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace  

a přehled všech výdajů vynaložených v souvislosti se soudním řízením o 

právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, a to 

včetně základů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:         

    0 

 

 počet stížností podaných ve věci stížnosti na postup při vyřizování žádosti o 

informace, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:        

     0 

 

 další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., v platném 

znění:                                       1                                          

 

Ve školním roce byly požadovány: písemné informace o dětech – 1 x OSPOD. 

Informace o subjektu jsou zveřejněny na vývěskách ve škole a dále na webových stránkách školy.  



Závěr 

 

Školní rok 2017/2018 probíhal plánovaně, bez výraznějších mimořádných událostí, které by zasáhly 

do běžného chodu školy v průběhu roku. 

K velmi aktuálním stále patří výměna oken, dveří a oprava fasády. Na četných místech odpadává 

omítka, včetně balkonů. Vzhledem ke stáří budovy je nutné počítat s její revitalizací a další 

modernizací. Stejně tak i zahrada mateřské školy  potřebuje v dohledné době zmodernizovat a doplnit 

o herní prvky či vytvoření míst k environmentálním aktivitám. O to více, že je to budova určená 

dětem, snažíme se být otevřenou moderní školou a také navázat na dlouhodobou tradici a udržet a 

rozvíjet dobré jméno, které ve své lokalitě má. Naším krédem je spokojenost dětí, vzájemná příznivá 

spolupráce s rodiči a jejich spokojenost s výsledky vzdělávání jejich dětí, dobré klima školy, 

spokojenost pedagogů a všech ostatních zaměstnanců školy. 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě, 3. 7. 2018                                     Mgr. Zuzana Stanovská, ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


