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ÚVOD 

Výroční zpráva má primárně funkci informační, sekundárně pak reprezentativní a paměťovou. 

V reflexi uplynulého školního roku se odráží současný stav mateřské školy a uzavírá se jedna 

z etap cesty vytýčené v koncepci rozvoje školy. Výroční zpráva patří k základním dokumentům 

školy, je proto stejně jako školní vzdělávací program a koncepce rozvoje školy veřejně 

přístupná na webových stránkách školy. 

Aby mohla výroční zpráva naplňovat výše uvedené funkce, musí být stručná, jasná a přehledná. 

Obsah výroční zprávy určuje § 7, odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb. Její strukturu stanovuje obsah 

formuláře, do něhož se požadované informace vkládají. Formulář má obecnou platnost, proto 

platí, že se skutečnosti, které nemají vztah ke konkrétní škole, nevyplňují. Povinné komentáře 

mají vymezený rozsah. Tabulky lze upravovat dle potřeby. Ke každé tabulce je možné připojit 

vysvětlující komentář bez omezení rozsahu. 

Příloha představuje nepovinnou, samostatnou, obsahem i rozsahem nenormovanou část sloužící 

k reprezentativním a paměťovým účelům. 

 

Údaje jsou platné, pokud není uvedeno jinak, ke dni 30. 06. 2020. 

  



 

 

OBSAH 

1 Základní údaje o mateřské škole ............................................................................................ 5 

1.1 Škola, odloučené pracoviště ........................................................................................ 5 

1.2 Součásti školy .............................................................................................................. 5 

1.3 Zřizovatel školy ........................................................................................................... 5 

1.4 Vedení školy ................................................................................................................ 6 

1.5 Organizace rodičů ........................................................................................................ 6 

1.6 Odborová organizace ................................................................................................... 6 

2 Charakteristika školy .............................................................................................................. 7 

2.1 Zaměření mateřské školy ............................................................................................. 7 

2.2 Běžné třídy ................................................................................................................... 8 

2.3 Integrované třídy .......................................................................................................... 8 

2.4 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami .............................................. 8 

2.5 Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání ................................................................ 9 

2.6 Odklad školní docházky .............................................................................................. 9 

3 Personální zabezpečení .......................................................................................................... 10 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy ......................................................................... 10 

3.2 Ocenění zaměstnanci ................................................................................................. 10 

4 Zprávy o činnosti ................................................................................................................... 11 

4.1 Autoevaluace ............................................................................................................. 11 

4.2 Rozvoj klíčových kompetencí (vybrané aktivity) ..................................................... 12 

4.3 Prezentace školy na veřejnosti ................................................................................... 12 

4.4 Projekty financované z cizích zdrojů, rozvojové a mezinárodní programy .............. 13 

4.5 Podpora talentovaných žáků ...................................................................................... 13 

4.6 Prevence sociálně patologických jevů ....................................................................... 13 

4.7 Zpráva o činnosti školního psychologa ..................................................................... 13 

4.8 Zpráva o činnosti speciálního pedagoga .................................................................... 13 

4.9 Školní jídelna ............................................................................................................. 14 

4.10 Odborová organizace ................................................................................................. 14 

4.11 Organizace rodičů ...................................................................................................... 14 

4.12 Spolupráce s dalšími partnerskými organizacemi ..................................................... 14 

4.13 Zprávy o kontrolní činnosti ....................................................................................... 15 

5 Další vzdělávání zaměstnanců .............................................................................................. 16 



 

 

5.1 Navštívené kurzy ....................................................................................................... 16 

5.2 Hodnocení školení ..................................................................................................... 16 

6 Klima školy ............................................................................................................................. 17 

6.1 Výsledky .................................................................................................................... 17 

6.2 Opatření ..................................................................................................................... 17 

7 Základní údaje o hospodaření školy .................................................................................... 18 

7.1 Schválené příspěvky pro rok 2019 ............................................................................ 18 

7.2 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele – plnění plánu výnosů .................................. 18 

7.3 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele – plnění plánů nákladů ................................ 19 

7.4 Přímé náklady na vzdělávání ..................................................................................... 19 

7.5 Vyhodnocení hospodaření s příspěvky ...................................................................... 20 

7.6 Přehled realizovaných oprav a investic ..................................................................... 20 

8 Přílohy .................................................................................................................................... 21 



 

5 

 

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 

1.1 Škola, odloučené pracoviště 

ŠKOLA 

název školy: Mateřská škola, Nezvalovo nám. 856, příspěvková organizace 

adresa školy: Nezvalovo náměstí 856 / 1, 708 00 Ostrava - Poruba 

IČO: 70984379 

identifikátor zařízení: 107630036 

zahájení činnosti školy: 1. 1. 2005 

e-mail: ms.nezvalovo@post.cz 

tel.: 596 926 540 

datová schránka: c9wkwkr 

webová stránka: www.msnezvalovo.cz 

školní vzdělávací program: "Putujeme se Sluníčkem, objevujeme naši Zem" 

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ 

adresa školy: Mateřská škola, nám. Boženy Němcové 664, 708 00 Ostrava - Poruba 

e-mail: ms.nezvalovo@post.cz 

tel.: 596 910 122 

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ 

adresa školy:       

e-mail:       

tel.:       

 

1.2 Součásti školy 

 IZO počet žáků cílová kapacita 

mateřská škola 107630036/01 81 106 

školní jídelna 102968845  83 120 

mateřská škola 107630036/02 86 106 

školní jídelna 174000782/01 87 120 

 

1.3 Zřizovatel školy 

Statutární město Ostrava, Městský obvod Porub 

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Porub 

IČO: 00845451 
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1.4 Vedení školy 

ředitelka školy: Bc. Radka Kredbová  

statutární zástupce ředitelky: Mgr. Markéta Klubalová 

statutární zástupce ředitelky:       

1.5 Organizace rodičů 

předseda: Marcel Mívalt - Mateřská škola nám. B. Němcové 

předseda: Barbora Leštinská - Mateřská škola Nezvalovo náměstí 

 

1.6 Odborová organizace 

předseda:        
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2.1 Zaměření mateřské školy 

Hlavním úkolem naši mateřské školy je vytvořit optimální prostředí pro somatický, sociální a 

emotivní vývoj jedince přirozeným střídáním vzdělávacích situací, her a odpočinku. Naší hlavní 

myšlenkou je vytvořit dětem takové prostředí, v němž se budou cítit bezpečně a v němž budou 

respektovány, což jim umožní chovat se a vyvíjet se zcela přirozeně. Naším cílem je také položit 

u dětí základy pro celoživotní vzdělávání i základy pro schopnost jednat v duchu lidských a 

etických hodnot.  

Pro dosažení těchto cílů upřednostňujeme formu prožitkového a situačního učení. Dáváme 

přednost skupinové práci, vyznáváme individuální přístup k dítěti na základě pedagogické 

diagnostické činnosti, kterou provádíme průběžně během celého roku. V souladu s RVP PV je 

učivo uspořádáno do pěti na sebe navazujících ucelených částí – integrovaných bloků (IB), 

které se zaměřují na dané oblasti RVP PV – biologickou, psychologickou, interpersonální, 

sociálně kulturní a environmentální.  

ŠVP mateřské školy “PUTUJEME ZA SLUNÍČKEM, OBJEVUJEME NAŠI ZEM“ chápeme 

jako otevřený dokument umožňující kdykoli změnit či obnovit jeho obsah. 

Našim hlavním cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu 

svých osobních předpokladů získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, 

základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou a zároveň přizpůsobit 

se životu v sociální komunitě. 

Za důležité považujeme vytvořit bohaté, podnětné a rozvíjející prostředí pro zvídavé, hravé a 

spokojené dětí. Věnovat péči jak dětem talentovaným, tak dětem se specifickými vzdělávacími 

potřebami (logopedická péče, vytváření IVP a PLPP, spolupracovat se školskými 

poradenskými zařízeními).  

Naše škola vede děti k úctě ke společenství, ve kterém žije.  Děti spoluvytváří, respektují a 

ovlivňují chod vztahů, dějů v přírodě i ve světě kolem sebe, které mají přímý vliv na jeho život. 

Vnímají ze svého nejbližšího okolí vzory, kterými se postupně stávají a mění se v osobnosti, 

které jim pomáháme utvářet.  

Hlavní vizí je stát se dobrými mateřskými školami, ve kterých jsou zdravé, šťastné a spokojené 

děti, které mají šťastné a spokojené rodiče a v neposlední řadě, kde pracují zdraví, šťastní a 

spokojení pedagogové a ostatní zaměstnanci školy. 

Hlavním cílem je udržet a šířit dobré jméno obou mateřských škol, usilovat o jejich celkový 

rozvoj a prosperitu. Zvyšovat kvalitu vzdělávání a výchovy dětí, přizpůsobovat se požadavkům 

a potřebám současné doby a měnící se společnosti, novým přístupům a myšlenkám. Inkludovat 

děti se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami, či děti 2-leté. 

Stát se otevřenými, spolupracujícími organizacemi, zajišťující rodičům a veřejnosti 

profesionalitu a partnerství. Poskytovat zaměstnancům podporu, porozumění a vstřícné jednání 

a spolupracovat a udržovat dobré vztahy se zřizovatelem. 
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2.2 Běžné třídy 

 počet tříd počet dětí 

průměrný 

počet 

dětí 

ve třídě 

průměrná 

docházka 

 2019/2020 k 30. 9. 2019 k 30. 6. 2020 2019/2020 2019/2020 

MŠ Nezvalovo 4 81 92 23 50,28 

MŠ nám. B. Němcové 4 86 92 23 54,39 

MŠ                                     

CELKEM 8 167 184 23 52,335 

      

2.3 Integrované třídy 

 

počet tříd počet dětí 

průměrný 

počet 

dětí 

ve třídě 

průměrná 

docházka 

 2019/2020 k 30. 9. 2019 k 30. 6. 2020 2019/2020 2019/2020 

MŠ Nezvalovo nám. 0 0 0 0 0 

MŠ nám. B. Němcové 1 1 1 23 15,3 

MŠ                                     

CELKEM 1 1 1 23 15,3 

2.4 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 

 

 

PLÁNY PPP a IVP 

počet plánů 

pedagogické podpory 

počet individuálně 

vzdělávacích plánů 
počet dětí celkem 

MŠ Nezvalovo nám. 1 9 10 

MŠ nám. B. Němcové 2 6 8 

MŠ                         

CELKEM 3 15 18 
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 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 

stupeň 1 

 

stupeň 2 

 

 

stupeň 3 

 

 

stupeň 4 

 

počet dětí celkem 

MŠ Nezvalovo nám. 1 0 0 0 1 

MŠ nám. B. Němcové 1 0 1 0 2 

MŠ                                     

CELKEM 2 0 1 0 3 

2.5 Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání 

 

 

 

 

celkový počet 

zapsaných dětí 

 

přijetí do MŠ 
nepřijetí 

do MŠ 

odvolání 

proti 

rozhodnutí 

MŠ Nezvalovo nám. 45 40 0 0 

MŠ nám. B. Němcové 40 35 0 0 

MŠ                               

CELKEM 85 75 0 0 

2.6 Odklad školní docházky 

 

 

 

odklad povinné 

školní docházky 

2019/2020 

dodatečný odklad 

povinné školní 

docházky 

celkem 

MŠ Nezvalovo nám. 8 1 9 

MŠ nám. B. Němcové 6 0 6 

MŠ             0  

CELKEM 14 1 15 
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3 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 počet 

učitelé MŠ 16 

školní psycholog 0 

speciální pedagog 0 

asistenti pedagoga 1 

školní asistenti 1 

správní zaměstnanci MŠ 5 

zaměstnanci ŠJ 3 

počet zaměstnanců celkem 26 

 
Ve školním roce 2019/2020 došlo k obměně dvou zaměstnanců (zástup za mateřskou 

dovolenou). Zaměstnankyně na MD nastoupily v průběhu roku zpět do pracovního poměru. Od 

1. 1. 2020 byla přijata nová statutární zástupkyně na pracoviště Nezvalovo náměstí. Všechny 

pedagogické pracovnice splňují kvalifikační požadavky pro výkon své práce.  
 

3.2 Ocenění zaměstnanci 

V letošním školním roce nebyl oceněn žádný zaměstnanec 
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4 ZPRÁVY O ČINNOSTI 

4.1 Autoevaluace 

V tomto školním roce byl vytvořen nový Školní vzdělávací program (ŠVP) a na to navazující 

třídní vzdělávací plány (TVP), vše bylo na pedagogické radě zhodnoceno kladně. Pedagogové 

ani další zaměstnanci školy nenavrhují žádné zásadní změny. Naše vzdělávací nabídka je 

kvalitní, promyšlená a konkrétní, ale i kreativní a dostatečně obsáhlá. Vždy je přizpůsobena 

tak, aby se činnosti dotýkali všech věkových skupin. Veškeré plánování vychází z potřeb dětí, 

z podmínek školy a jsou přizpůsobeny věkových zvláštnostem dětí.  

V průběhu celého školního roku, pedagogové využívali metody prožitkového učení, učení 

nápodobou, kooperativní učení, spontánní sociální učení hrou, námětovými hrami, situační 

učení, pokusy a experimentování, didakticky zacílenou činnost, pozorování, rozhovor.  

Vycházelo se z potřeb každého dítěte v rámci jeho individuality. Využívalo se skupinových, 

individuálních i frontálních forem. Aktivity během denního režimu se střídaly, aby byly pestré 

a různorodé. Všechny vzdělávací cíle byly naplněny v rámci naší vzdělávací nabídky.  

Výsledky vzdělávání jsou zřejmé a viditelné i přes omezení, které nás postihlo. Děti během 

školního roku udělaly velké pokroky dle svých věkových a individuálních potřeb. K ověřování 

znalostí dětí používáme různé aktivní listy, které jsme si společně vytvořili a zařadili do 

aktivních knih. S dětmi hodně tvoříme, sestavujeme, procvičujeme čtenářské, matematické, 

polytechnické i IT pregramotnosti. Pro školáky připravujee zajímavé akce během celého 

školního roku. 

V rámci koncepce školy se nám podařilo vytvořit kvalitní pracovní prostředí a lepší pracovní 

podmínky pro všechny zaměstnance. Podpořili jsme zvyšování odbornosti a osobnosti 

pedagogů i dalších zaměstnanců, podporovali je v dalším odborném vzdělávání a 

sebevzdělávání (dle vlastní volby či potřeby organizace, DVPP, samostudium prostřednictvím 

odborné literatury, internetu, webináře). 

Obnovovali a rozvíjeli materiálně technické podmínky obou škol, vytvářeli estetické, 

hygienické, bezpečné a podnětné prostředí pro děti i zaměstnance. 

Pravidelně jsme se scházeli na kratší porady, funkční pedagogické rady a provozní porady – 

obě školy společně. Pokoušeli jsme se o vzájemné provázání obou zařízení. Společně jsme 

uskutečnili neformální akci k rozvoji kolegiálních vztahů.  

Přes snahu mezi sebou přátelsky komunikovat se nám nepodařilo nastavit kvalitní informační 

systém, ve kterém shledáváme nedostatky a budeme se snažit do dalšího školního roku lépe 

promyslet a nastavit tak, aby se veškeré informace dostaly ke všem zaměstnancům včas a od 

kompetentní osoby. Také předávání informací mezi vedením školy, paní účetní a vedoucí školní 

jídelny probere společně a nastavíme si společná pravidla. 

Našim společným cílem bylo udržení či zlepšení stávajícího vzdělávacího standartu obou škol, 

zlepšit jejich obraz a více je dostat do povědomí veřejnosti, zvýšit jejich prestiž. Zajišťovat 

naplněnost tříd, což se nám v rámci celkového úbytku dětí v Porubě částečně podařilo. Hlavní 

prostředek je propagace, proto jsme vytvořili nové webové stránky a facebookové stánky obou 

škol a tím zajistili informovanost rodičů, veřejnosti o dění v našich MŠ. 

Spolupracovali jsme se zřizovatelem v rámci finančních otázek, uzavírání škol, prázdninového 

provozu, zápisu, ale i v řešení problémů, které se na pracovištích vyskytly - technické i 

personální. Spolupráce probíhala i na úrovni zajišťování výchovně vzdělávacích akcí pro děti - 

bruslení, fitness centrum. 
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4.2 Rozvoj klíčových kompetencí (vybrané aktivity) 

Klíčové kompetence předškolního vzdělávání v MŠ Mateřídouška a MŠ Pohádka si osvojujeme 

tím že: 

Kompetenci k učení naplňujeme pozorováním změn v přírodě, pozorujeme zvířata a získané 

znalosti si skládají do logických souvislostí. Experimentujeme s vodou, sněhem, ledem, 

pozorujeme klíčení semen. Poznáváme práci dospělých kolem sebe ve svém okolí (uklizečka, 

údržbář, kuchařka, učitelka, lékař, zubař, prodavač apod.), navštěvujeme kulturní představení a 

umíme se vhodně chovat. Pojmenováváme věci kolem sebe, všímáme si rozdílů, umíme 

využívat IT tabuli. Malujeme, stříháme, lepíme, tvoříme dárečky k různým příležitostem, 

pracujeme podle pokynů a procvičujeme si grafomotoriku.   

Kompetencí k řešení problémů si upevňujeme pravidla společenských her, řešíme hlavolamy, 

hádanky a labyrinty. Překonáváme přírodní překážky, bludiště a prolézačky. Rozpoznáváme a 

hodnotíme vhodné a nevhodné chování a vztahy. Umíme zhodnotit a poznat hlavní 

charakterové vlastnosti pohádkových postav. Snažíme se o dodržování pravidel chování na 

třídách.  

Kompetenci komunikativní děti nejčastěji využívají v komunitním kruhu, vyprávíme si o 

obrázcích v knihách, vymýšlíme básničky, slova k písním, dokončujeme příběhy, 

dramatizujeme pohádky, hrajeme na rytmické nástroje, rozpoznáváme náladu skladeb, umíme 

k tomu přizpůsobit pohyb (dynamiku). Rádi vyprávíme o svých zážitcích a navzájem si 

nasloucháme. Rytmizujeme říkadla, poznáváme hlásky a umíme rozpoznat svou značku. 

Napodobujeme správnou výslovnost podle vzoru. 

V sociální a personální kompetenci se nejvíce zaměřujeme na pomoc kamarádům, dokázat 

přiznat svůj omyl či chybu a omluvit se kamarádovi. Učíme si sami zvolit hru a v ní dodržovat 

dohodnutá pravidla. Upevňujeme si základy slušného chování, dodržujeme pravidla tříd. 

Prostřednictvím námětových her, které jsou pro vývoj dítěte velmi důležité, si určujeme role a 

napodobujeme chování dospělých ve svém okolí. Umíme se chovat obezřetně a s nedůvěrou 

k cizím lidem. Hrajeme hry s bezpečnostní tematikou (MPP).  

Činnostní a občanské kompetence je v naši MŠ zaměřena na vzájemný respekt, neničíme 

výtvory druhých, spolupracujeme ve skupinách. Vybíráme si činnosti, které nám vyhovují. 

Umíme požádat o pomoc, ale také umíme pomoc nabízet, nasloucháme ostatním a respektujeme 

se navzájem. Zvládáme svou sebeobsluhu. Uklízíme kolem sebe a udržujeme pořádek. 

 

 

4.3 Prezentace školy na veřejnosti 

Děti z Mateřské školy nám. B. Němcové připravily krátké pásmo pro naše seniorky a seniory 

(ADRA) k MDŽ – babičky a dědečci byli velmi rádi, že je naše děti navštívily v jejich klubovně, 

společně se pobavili, zazpívali a odměnili se navzájem.  

Propagace mateřské školy nám. B. Němcové, která je v blízkosti Fakultní nemocnice na jejich 

vnitřních stránkách. Spolupráce s personálním oddělením, nabídka umístění dětí 

zaměstnancům FNO. 

Děti z obou mateřských škol se zůčastňovali výtvarných soutěží, které pořádali Středisko 

přírodovědců, Středisko turistů a papírnictvím KOH-I-NOR, prezentace výtvarných prací byly 

vystaveny ve výloze papírnictví na Hlavní třídě a v prostorech Střediska přírodovědců a turistů. 

Obě mateřské školy využívají aktivně své facebookové a webové stránky školy, které byly nově 

zřízeny v tomto školním roce.  
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4.4 Projekty financované z cizích zdrojů, rozvojové a mezinárodní 

programy 

Statutární město Ostrava „Tvůrčí dílny pro děti a rodiče“ 2019  40.000,-Kč 

Statutární město Ostrava  „Tvoříme, hrajeme si a zkoumáme – I.  50.000,-Kč 

  

Statutární město Ostrava „Ekohrátky se zvířátky“ a „Malý kutil opravář“ 50.000,- Kč 

Městský obvod Poruba 

 

MŠMT a ESF Zvýšení kvality předškolního vzdělávání Šablony II. s registračním číslem 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/009585 – vyčerpáno k 30. 10. 2020   767.234,-Kč

       

 

4.5 Podpora talentovaných žáků 

V mateřské škole nebylo diagnostikováno žádné talentované dítě. 

4.6 Prevence sociálně patologických jevů 

Součástí Školního vzdělávacího programu je primární prevence rizikového chování, jejíž 

základním principem strategie je výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, k osvojení 

pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti. 

Základem prevence a ochrany před společensky nežádoucími jevy v naší mateřské škole je 

výchova ke zdravému způsobu života, která je uskutečňována prostřednictvím prožitkového 

učení a prolíná se všemi integrovanými bloky v průběhu celého dne.  

Mezi základní osvojené kompetence v oblasti prevence rizikového chování zařazujeme 

osvojování si znalostí, co dítěti pomáhá být zdravé a být v bezpečí, a co mu škodí, znát důsledky 

používání některých látek pro zdraví. Porozumět tomu, že způsob života má vliv na lidské 

zdraví. Vytvářet podmínky pro udržování svého těla ve zdraví, chápat, že zdraví se musí chránit. 

Mít vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život 

člověka (cigarety, alkohol, drogy, zneužívání léků). Vědět, že kontakty s některými lidmi 

mohou být nebezpečné. Znát pravidla společného soužití ve skupině a hodnotit své chování i 

chování druhých. Upevňujeme u dětí vlastní názor. Akceptovat kompetentní autoritu. Vnímat 

lidi s jejich povahovými, tělesnými, rasovými, kulturními odlišnostmi jako přirozený stav. 

Umět si poradit a vyřešit problémy. Vědět, že je více možností, jak řešit konflikty. 

Zpráva o činnosti školního psychologa 

Mateřská škola spolupracovala se školním psychologem Základní školy Komenského Ostrava 

- Poruba. 

4.7 Zpráva o činnosti speciálního pedagoga 

Ve školním roce 2019/2020 speciální pedagog ve škole nepůsobil. 
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4.8 Školní jídelna 

Školní jídelna v MŠ Nezvalovo nám. a školní výdejna v MŠ nám. B. Němcové dětem 

poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu (dle norem). Je zachována vhodná skladba 

jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a mezi jednotlivými podávanými 

pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Dopolední svačinka se podává kolem 9. hod., oběd 

od 11.30 hod. a odpolední svačinka v 14.30 hod. Po celou dobu pobytu dětí v MŠ je zajištěn 

pitný režim.  

V žádném případě nenutíme děti do jídla. Všechny děti si připravené jídlo vezmou a učíme je 

zásadě, alespoň pokrm ochutnat. Je na dětech aby se rozhodly, jakou porci a jaké množství 

snědí. Zajišťujeme takový denní rytmus a řád, který je natolik flexibilní, aby umožňoval 

organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Zařazujeme ovocnou 

nebo zeleninovou misku i v době hlavního jídla, aby děti měly dostatek čerstvé zeleniny a ovoce 

po celý den. Chceme dětem nabízet i nové druhy ovoce a zeleniny a do jídelníčku přidávat i 

nové receptury. 

4.9 Odborová organizace 

Odborovou organizaci mateřská škola nezřizuje. 

4.10 Organizace rodičů 

Spolupráce s rodiči je dobrá, komunikují, mají zájem o informace, které se týkají jejich dětí, 

ale i dění v mateřské škole. K dispozici mají informativní nástěnky u hlavních dveří a také 

vývěsky v šatnách každé třídy. Další informace mají na webových stránkách mateřské školy a 

facebooku.  

Spolek "Sdružení rodičů a přátel školy se aktivně zapojuje do společných akcí školy, svými 

členskými příspěvky přispívají ke zkvalitnění naší pedagogické práce, nakoupením 

didaktických pomůcek a hraček, ale i možnosti zakoupení odměn pro děti. 

Všechny aktivity zaznamenaly úspěch u dětí i rodičů. Společné aktivity pro rodiče a děti – 

Jablíčkobraní – soutěž o nejdelší štrůdl, malování Zahrady - z projektu SMO, Mikulášská 

nadílka, Vánoce dětem a Karneval akce společná pro obě školy. Jako velkou odměnou pro nás 

všechny je, že rodiče své děti do mateřské školy vodí s úsměvem a děti se na nás těší. 

 

4.11 Spolupráce s dalšími partnerskými organizacemi 

Pro děti jsme zorganizovali kurz  plavání - Crabík, Ostrava - Vřesina, Skalka - lyžařská 

školička, Středisko přírodovědců - EVVO a Středisko turistů - keramika. V  II.pololetí kroužek 

„Sporťáček“ pro nespavé děti - kroužek atletiky v MŠ. 

Bruslení – zimní stadion Sareza, Fitness Friendly - ve spolupráci na organizaci ÚMO Poruba   

Spolupracovali jsme s „Angličtinou s úsměvem“ 

Spolupráce s Farmím domem Ostrava - Poruba při pronájmu sálu a se Střední školou prof. Z. 

Matějčka. 

Ostravskou univerzitou lékařskou fakultou - s besedami pro děti "Nemocnice pro medvídky". 

Univerzita Palackého Olomouc, lékařská fakulta - Stomatologie, beseda o zdravých zoubcích. 
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Spolupráce s Ostravskou univerzitou, Pedagogickou fakultou, umožnění praxe studentkám 

oboru Učitelství pro MŠ. 

Spolupráce se vzdělávací institucí PRIGO, umožnění praxe studentkám oboru Předškolní a 

mimoškolní pedagogika. 

Spolupráce se Základními školami Komenského a Dětská, Ostrava - Poruba - návštěva prvních 

tříd. 

Aktivně spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Ostravě - Porubě paní 

Mgr. Krausová Kelnarová Tereza. 

Spolupráce s Hasičským záchraným sborem Ostrava - Třebovice.  

4.12 Zprávy o kontrolní činnosti 

Veřejnosprávní kontrola zřizovatele probíhá od  26. 8. 2020 a doposud nebyla ukončena. 

KHS a ČŠI –  ve školním roce 2019/2020 neproběhla. 
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5 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

5.1 Navštívené kurzy 

název školení 
vzdělávací 

instituce 

počet 

zaměstnanců 

časová 

dotace 

Školení novela zákonů pro rok 2020 Seminář-MS 2 3 

Poznávání dítěte prostřednictvím jeho 

výtvarného projevu 
KVIC 1 8 

Zážitkové hry pro děti v přírodě KVIC 1 5 

Vztahy zřizovatele ke zřizovaným 

organizacím v oblasti školství 
SMO 1 5 

ČŠI - tvorba ŠVP ČŠI 1 6 

školení E - spis SMO 1 3 

Polytechnická výchova v MŠ  KVIC 1 5 

Školení Šablony III. KVIC 2 4 

Školení šablony III. - stáže KVIC 1 2 

Pohádka nám pomůže KVIC 1 5 

Báječný týden s Lenou 
Agentura 

Lena + 
1 30 

Pedagogická diagnostika pro MŠ KVIC 1 8 

 

5.2 Hodnocení školení 

Ve školním roce 2019/2020 byla na výběr široká škála školení s různým zaměřením, ze kterých 

jsme si mohly vybrat. Všechna absolvovaná školení byla velkým přínosem a získané informace 

jsme předaly i svým kolegyním na našich mateřských školách. Posunuly jsme se zase o krůček 

dál a své získané poznatky využijeme ve své praxi. Zaměřily jsme se na polytechniku, tvořivost, 

pohyb dětí, přírodu, diagnostiku, ale také legislativu. Přístup lektorů byl profesionální a 

špičkový. Sebevzdělávání považujeme za velmi důležitou součást naši práce.  
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6 KLIMA ŠKOLY 

6.1 Výsledky 

V květnu 2020 proběhlo dotazníkové šetření na obou pracovištích školy. Do tohoto šetření se 

zapojili všichni zaměstnanci školy, včetně zaměstnanců nepedagogických. Z tohoto šetření 

vyplynulo, že ne všichni zaměstnanci jsou spokojeni. Velké rezervy pociťujeme 

v komunikačních a informačních záležitostech školy.  

Všichni pedagogové se během školního roku aktivně podíleli na přípravách akcí mateřské 

školy, na vytváření dobrého klimatu školy. Většina personálu je v této oblasti spokojená, cítí se 

v MŠ dobře a mají pocit, že jsou motivovány a podporovány pro další vzdělávání.  

Občasné dusno, které mezi námi vznikalo, je důsledkem, že bohužel nemůžeme vyhovět všem, 

a ne všichni jsme schopny tolerovat změny, které v tomto školním roce nastaly. Výměna paní 

ředitelky, nová statutární zástupkyně, či obměna pedagogického sboru, v důsledku dřívějšího 

návratu kolegyň z mateřské dovolené.  

Do dotazníkového šetření pro rodiče se nám povedlo zapojit na obou zařízeních asi 40 % 

účastníků, z dotazníkového šetření vyplývá většinou spokojenost s našimi zařízeními. 

Komunikace mezi rodiči a personálem obou MŠ se stále zlepšuje, pravidla jsou pro rodiče jasná 

a srozumitelná. Na Nezvalovo nám. by rodiče přivítali více informací osobní formou, 

nevyhovují jim informace v elektronické podobě (facebook a web školy). V MŠ nám. B. 

Němcové poukázáno na nedostatky na naší školní zahradě, poukázáno na nedostatečné 

množství čerstvého ovoce a zeleniny. Někteří rodiče mají pocit poklesu profesionality 

v komunikaci mezi rodiči a pedagogy.      

6.2 Opatření 

Všichni zaměstnanci byli seznámeni na pedagogické radě s výsledky dotazníkového šetření. 

Byly s nimi projednány další postupy. Zlepšení komunikace a předávání informací mezi všemi 

zaměstnanci školy prostřednictvím informačního sešitu, emailem či společnou uzavřenou 

skupinou na Whatsappu.  

I nadále zapojovat zaměstnance do dalšího vzdělávání dle aktuálních nabídek DVPP, 

s přihlédnutím na aktuální situaci COVID. Motivovat zaměstnance ke studiu na webových 

stránkách MŠMT a dalších vzdělávacích portálů. Možnost i využití webinářů.  

Dále je na všechny zaměstnance apelováno, aby si důležité informace týkající se provozu 

mateřské školy (akce, kurzy, změny v organizaci apod.) nejprve sami prostudovali a případné 

nesrovnalosti a nedostatky řešili s vedením školy a poté profesionálně předávali informace 

rodičům.    

Abychom zlepšili klima školy na úrovni rodiče a školy, rodiče a učitel zaměříme se na lepší 

komunikaci. Zajistíme dostatečnou informovanost na vývěskách v prostorách mateřské školy. 

Budeme k rodičům přistupovat vstřícně, ohleduplně, nezaujatě a profesionálně. 

Zaměříme na bezpečnost dětí v mateřské škole, aby děti i rodiče měli pocit jistoty, důvěry a 

individuálního přístupu. Samozřejmosti je pro nás kvalitní výchovně vzdělávací proces, který 

budeme směřovat k individuálnímu rozvoji všech dětí dle jejich potřeb. 

V příštím školním roce si klademe za cíl nadále pracovat s odhodláním, úsměvem a pozitivním 

přístupem. 
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7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

7.1 Schválené příspěvky pro rok 2019 

druh příspěvku schválený (v Kč) upravený (v Kč) 

provozní příspěvek zřizovatele 1.050.000,00 1.201.515,00 

z toho účelově vázáno 0,00 0,00 

investiční transfer zřizovatele 0,00 0,00 

   

dotace SMO 0,00 40.000,00 

             

investiční dotace MSK 0,00 0,00 

přímé prostředky MSK 10.100.450,00 10.611.794,00 

z toho účelově vázáno 0,00 0,00 

   

příspěvek MSK celkem 10.100.450,00 10.651.794,00 

dotace EU projekt … 222.442,40       

             

             

             

příspěvek včetně dotací celkem 11.372.892,40 11.853.309,00 

7.2 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele – plnění plánu výnosů 

druh výnosů plán 

skutečnost k  31. 12. 2019 (v Kč) 

hlavní 

činnost 

doplňková 

činnost 
celkem 

výnosy z prodeje služeb       0,00 0,00 0,00 

výnosy z pronájmů       0,00 7.000,00 7.000,00 

výnosy z prodeje karet a čipů       0,00 0,00 0,00 

jiné výnosy z vlastních výkonů       973.545,00 0,00 973,545,00 

čerpání fondů       329.255,13 0,000 329.255,13 

ostatní výnosy       106.289,60 0,00 106.289,60 

Úroky       1.376,36 0,00 1376,36 

 Celkem       1.410.466,09 7.000,00 1.417.466,09 
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7.3 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele – plnění plánů nákladů 

druh nákladů plán 

skutečnost k  31. 12. 2019 (v Kč) 

hlavní 

činnost 

doplňková 

činnost 
celkem 

spotřeba materiálu 931.000,00 460.405,34 

 
0,00 460,405,34 

 

 
spotřeba energie 183.000,00 114.789,14 3.500,00 118.289,14 

 prodané zboží 0,00 0,00 

00 
0,00 0,00 

opravy a udržování 220.000,00 327.965,12 0,00 927.965,12 

cestovné 3.000,00 2.963,00 0,00 2.963,00 

ostatní služby 289.000,00 243.970,64 0,00 243.970,64 

mzdové náklady 320.000,00 452.210,00 0,00 452.210,00 

zákonné odvody 49.000,00 21.136,00 0,00 21.136,00 

zákonné sociální náklady 60.000,00 58.587,00 0,00 58.587,00 

manka a škody 0,00 2.370,13 0,00 2.370,13 

ostatní náklady z činnosti 483.000,00 480.379,84 0,00 480.379,84 

odpisy 72.000,00 71.380,00 0,00 0,00 

celkem    2.610.000,

00   

 

2.236.156,21 3.500,00 2.239.656,

2121  

7.4 Přímé náklady na vzdělávání 

nákladová položka plán 

skutečnost 

k  31. 12. 2019 

(v Kč) 

hrubé mzdy 7.750.000,00 7.748.899,00 

odvody SP, ZP, příděl do FKSP, náhrady mzdy 

v době pracovní neschopnosti 
2.700.000,00 2.689.658,00 

učebnice, školní potřeby, učební pomůcky, 

výukové programy 
0,00 0,00 

podpůrná opatření - pomůcky 0,00 0,00 

DVPP 4.000,00 2.380,00 

cestovné 0,00 0,00 

ochranné pracovní pomůcky, preventivní 

prohlídky 
20.000,00 19.757,00 

zákonné pojistné Kooperativa 35.000,00 34.131,00 

celkem 10.509,000,00 10.494.825,00 
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7.5 Vyhodnocení hospodaření s příspěvky 

 plán 

skutečnost k 31. 12. 2019 (v tis. Kč) 

hlavní 

činnost 

doplňková 

činnost 
celkem 

Náklady 13.297.000,00 
13.754.873,1

9 
3.500,00 

13.758.373,1

9 

Výnosy 2.146.550,00 1.901.564,19 7.000,00 1.908.564,19 

Příspěvek 11.150.450,00 
11.853.309,0

0 
0,00 

11.853.309,0

0 

výsledek hospodaření 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 

 

7.6 Přehled realizovaných oprav a investic 

Oprava rozvodů wifi na obou pracovištích, pro zlepšení IT vzdělávání a zajištění přístupu 

pedagogických pracovníků k webovému sebevzdělávání, elektronickému zapisování veškeré 

třídní dokumentace a nastavení systému omlouvání dětí. 

V MŠ Nezvalovo náměstí došlo k opravě havarijního stavu splaškové kanalizace. O letních 

prázdninách byla provedena oprava dešťové kanalizace. Vše proběhlo po dohodě s Bytovým 

družstvem Nezvalovo nám. Ostrava - Poruba, jehož jsme nájemníky. 

Celková renovace výdejny a prostoru šaten ve II. patrě MŠ nám. B. Němcové – oprava podlahy, 

položení nového linolea a zhotovení nové kuchyňské linky. 

Zhotovení nového přístupového chodníku ke skladu hraček na zahradě mateřské školy nám. B. 

Němcové. 
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8 PŘÍLOHY 

 


