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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. 6. 2021. 
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 

1.1 Škola, odloučené pracoviště 

ŠKOLA 

název školy: Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvková 

organizace 

adresa školy: Nezvalovo nám. 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. B. Němcové 664, 70800 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 96 108 
školní jídelna 102968845 96 120 
mateřská škola 107630036/02 95 108 
školní jídelna 174000782/01 95 120 
 

1.3 Zřizovatel školy 

Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba 

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba 

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 SR: Marcel Mívalt – Mateřská škola nám. B. Němcové 

Předseda SR: Tomáš Sedláček – Mateřská škola, Nezvalovo nám. 
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2.1 Zaměření mateřské školy 

Naše zařízení se skládá ze dvou pracovišť. MŠ Pohádka se nachází na Nezvalovo nám., 

v bytovém domě v nájmu Bytového družstva. Má dva vchody do budovy školy a jeden 

vchod pro zaměstnance školy, kanceláře školy a kuchyni. Odloučené pracoviště MŠ 

Mateřídouška je v blízkosti Fakultní nemocnice Ostrava na nám. B. Němcové, v nájmu 

Heimstaden Czech s.r.o. Do budovy školy je jeden vchod, který je zabezpečený venkovním 

kamerovým systémem a elektrickým vrátným. 

V MŠ Pohádka jsou děti rozděleny podle věku, pouze jedna třída je heterogenní a zároveň i 

integrovaná. Ve třídě je zajištěn asistent pedagoga (AP) pro dítě s logopedickou vadou a 

podpůrným opatřením 3. stupně. Škola je velmi dobře materiálně vybavená pomůckami 

pro děti všech věkových skupin a má v nedávné době kompletně opravenou školní 

zahradu, kterou dále zvelebujeme prostřednictvím grantů. Např. společným tvořením 

s rodiči jsme vytvořili krásné malované ozdoby na chodnících.  

V MŠ Mateřídouška jsou všechny třídy heterogenní. I když jsou děti rozděleny podle věku, 

vždy je ve třídě zastoupeno více věkových skupin. Škola má jednu třídu integrovanou s AP 

a speciálním pedagogem pro dítě s poruchou PAS s podpůrným opatřením 4. stupně. V této 

třídě je zajištěna metoda strukturovaného vzdělávání. Využívají se zde formy obrázkového 

učení a motivace zážitkovým deníkem. Zaměřujeme se na rozvoj motorických, 

kognitivních, senzorických a sociálních dovedností dětí. I tato škola splňuje veškeré 

požadavky a materiální vybavení pro vzdělávání dětí všech věkových skupin. 

Zaměření obou našich škol je hlavně na zdravý životní styl a s tím spojený zdravý pohyb. 

Pracujeme podle společného ŠVP „Putujeme se Sluníčkem, objevujeme naši Zem“. Naše 

zásady a principy úzce souvisejí s různorodostí aktivit, které jsou zařazeny do naší 

vzdělávací nabídky. Všichni pedagogové si uvědomují, jak je důležitá pohybová aktivita a 

zdravý životní styl pro ně samotné, a proto se snaží vše aktivně přenášet do vzdělávání dětí 

a tím postupně naplňovat koncepci rozvoje školy. Přinášíme dětem přirozenou cestou 

seznámení s přírodou, zdravou životosprávou a zdravým pohybem ve spolupráci s rodiči a 

dalšími partnery např. v MŠ Mateřídouška ve spolupráci se ZŠ Komenského organizujeme 

kroužek „Sporťáček“ – přípravnou atletiku pro děti. 

Za důležité považujeme připravovat děti na vstup do základní školy, tím naplňovat hlavní 

záměr RVP PV tak, aby na konci předškolního období v rozsahu svých osobních 

předpokladů získalo dítě přirozenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost. Vedeme 

je ke zdravému sebevědomí, k získání sebejistoty, ke schopnosti být samo sebou a zároveň 

se přizpůsobovat životu kolem nás. 
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2.2 Běžné třídy 

 

počet tříd počet dětí 

průměrný 

počet 

dětí 

ve třídě 

průměrná 

docházka 

 2020/2021 k 30. 9. 2020 k 30. 6. 2021 2020/2021 2020/2021 

MŠ Nezvalovo 4 92 96 24 16 

MŠ nám. B. Němcové 4 92 95 23,75 18 

MŠ …      

CELKEM 8 184 191 47,75 34 

 

2.3 Integrované třídy 

 

počet tříd počet dětí 

průměrný 

počet 

dětí 

ve třídě 

průměrná 

docházka 

 2020/2021 k 30. 9. 2020 k 30. 6. 2021 2020/2021 2020/2021 

MŠ Nezvalovo 1 1 1 24 14 

MŠ nám. B. Němcové 1 1 1 23,75 18 

MŠ …      

CELKEM 2 2 2 47,75 32 

 

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 2 3 5 

MŠ nám. B. Němcové 5 2 7 

MŠ …    

CELKEM 7 5 12 

 

 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 

stupeň 1 

 

stupeň 2 

 

 

stupeň 3 

 

 

stupeň 4 

 

počet dětí celkem 

MŠ Nezvalovo 1  1  2 

MŠ nám. B. Němcové 4   1 5 

MŠ …      

CELKEM 5  1 1 7 
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2.5 Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání 

 

 

 

 

celkový počet 

zapsaných dětí 

 

přijetí do MŠ 
nepřijetí 

do MŠ 

odvolání 

proti 

rozhodnutí 

MŠ Nezvalovo 35 30 5 0 

MŠ nám. B. Němcové 45 33 12 0 

MŠ …     

CELKEM 80 63 17 0 

 

2.6 Odklad školní docházky 

 

 

 

odklad povinné 

školní docházky 

2020/2021 

dodatečný odklad 

povinné školní 

docházky 

celkem 

MŠ Nezvalovo 5 0 5 

MŠ nám. B. Němcové 2 0 2 

MŠ …    

CELKEM 7 0 7 
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3 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 počet 

učitelé MŠ 18 

školní psycholog 0 

speciální pedagog 1 

asistenti pedagoga 2 

školní asistenti 0 

správní zaměstnanci MŠ 5 

zaměstnanci ŠJ 3 

počet zaměstnanců celkem 29 

 
Ve školním roce 2020/2021 došlo k větší obměně zaměstnanců na obou pracovištích školy. 

Dvě zaměstnankyně odešly do starobního důchodu, dvě do jiné mateřské školy v Ostravě-

Porubě a jedna rozvázala pracovní poměr z důvodu stěhování mimo Ostravu. Jedna 

zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou. Tímto se pracovní kolektiv hodně 

omladil. 

 

Pedagogické pracovnice jsou kvalifikované, z 19 pedagogů má 11 vysokoškolské vzdělání 

v oboru předškolní pedagogiky nebo speciální pedagogiky, jedna paní učitelka si doplňuje 

kvalifikaci studiem PRIGO Ostrava. 

Ke konci školního roku byl přijat provozní zaměstnanec školní jídelny k vedení VIS Plzeň 

na poloviční úvazek, tím jsme zajistili plynulý přechod na nový systém hlídání stravy a 

skladů školní jídelny MŠ Nezvalovo nám. od 1. 8. 2021. 

3.2 Ocenění zaměstnanci 

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

4.1 Autoevaluace 

Vzdělávání a výchovu dětí směřujeme k novým kreativním postupům. Stále společně 

aktualizujeme náš ŠVP „Putujeme se Sluníčkem, objevujeme naši Zem“, který vychází 

z RVP PV. 

 

Výchovně – vzdělávací oblast 

 

Po letošní kontrole ČŠI jsme si nově nastavili pedagogickou diagnostiku a zpracovali 

grafomotorické cvičení a tím si uvědomili, jak jsou tyto prostředky důležité k poznání 

silných a slabých stránek dítěte a zajišťují jeho další individuální rozvoj. Na tyto oblasti 

jsme zaměřili i DVPP. 

Připravujeme pro děti nejrůznější aktivity ve třídách, na školní zahradě i mimo školu tak, 

aby bylo prostředí motivující k dalším činnostem a děti bavily a dále je rozvíjely. Velmi 

oblíbené byly projektově dny. V rámci prohlubování vztahů mezi našimi školami jsme si 

mezi školkami vyrobily dárky ke Dni Dětí pod názvem „Děti, dětem“. Připravili jsme pro 

děti „Hmyzí stezku“, kdy děti v rámci vycházky do parku v okolí pustkoveckého rybníku 

plnily úkoly za doprovodu stonožky Bohušky. Na školní zahradě MŠ Pohádka jsme 

uspořádali projektový den „Bez práce nejsou koláče“ – zaměřený na různá povolání. Děti 

si vyzkoušely povolání záchranáře, pekaře, policisty či stavitele, zedníka.  

Dbáme na dostatečný denní pobyt v okolí školy a okolní přírodě. Zařazujeme nejrůznější 

tělesné aktivity do každodenního režimu. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a 

podporujeme u dětí zdravý pohyb. Zaměřujeme se u dětí na správné držení těla v sedu 

v komunitním kruhu i při stolování.  

Vytváříme podmínky pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Dle 

vypracovaných PLPP je postupně začleňujeme do kolektivů dětí, vedeme k rozvoji jemné a 

hrubé motoriky a dodržování jednoduchých pravidel a hranic. 

V obou zařízeních máme děti s OMJ a jsou pro ně vypracovány PLPP. Zařazujeme krátké 

jazykové chvilky, děti podporujeme v komunikaci, rozšiřujeme slovní zásobu. Zatím se 

nám nedaří spontánní komunikace, jen opakování jednoduchých slov a spojení. 

Ve vzdělávání se zaměřujeme na situační a prožitkové učení, experimentování a pokusy. 

Zajišťujeme dětem maximum možností a zkušeností k rozvoji dovedností pro jejich další 

vzdělávání a život. 

V MŠ Mateřídouška prostřednictví kroužku „MAXÍK“ se zaměřujeme na přípravu dětí pro 

vstup do základní školy. Prohlubujeme u dětí všechny gramotnosti, vytrvalost při plnění 

úkolů a vzájemnou spolupráci. 

 

Personální oblast 

 

Společně jsme vytvořili kvalitní pracovní prostředí a lepší pracovní podmínky pro všechny 

zaměstnance. Na obou zařízeních jsme zřídili „Sborovny“, které slouží pedagogickým 

zaměstnancům v přípravě na pedagogickou práci, jako úložný prostor pro společné 

didaktické pomůcky, k relaxaci a ke společným krátkým pedagogickým radám. 

Postupnou obměnou personálu, kdy většina odešla z důvodu odchodu do starobního 

důchodu, si postupně vytváříme plně kvalifikovaný a stabilní pracovní tým, který se 

účastní na spoluřízení MŠ a je otevřený k dialogům. V rámci dobrého pracovního klimatu 

na obou zařízeních se navzájem tolerujeme, komunikujeme a snažíme se být jedna druhé 
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nápomocné. Upevňujeme vztahy na společných pracovních a pedagogických radách i 

mimo ně. 

Všechny zaměstnance podporujeme v dalším odborném vzdělávání a sebevzdělávání dle 

vlastní volby a potřeb organizace. 

 

Ekonomicko – provozní oblast 

 

V letošním školním roce se nám podařilo v MŠ Pohádka z prostoru mezi třídami pro děti 

vytvořit tělocvičnu. V rámci nespavé třídy jsme zakoupili matrace k odpolednímu 

odpočinku a přizpůsobili třídu Vodníčků pro děti s menší potřenou spánku.  

V MŠ Mateřídouška jsme zrenovovali výdejnu stravy v druhém patře, obnovili podlahy 

v šatnách a v prostoru chodby. Ve spodním patře jsme vytvořili novou třídu Jeřabinek pro 

děti do 3 let věku. Sociální zařízení jsme zrenovovali a prostory třídy a herny jsme vybavili 

pomůckami v rámci našich zařízení. Třídu jsme nově vymalovali a paní učitelky vyzdobily 

malůvkami na zeď. 

Během zápisu do mateřské školy jsme z důvodu malé kapacity tříd a velkému zájmu ze 

strany rodičů dětí mladších 3 let zvolili variantu otevření páté třídy, kde je zapsáno 12 dětí 

a nesnižují nám počty dětí v ostatních třídách. V MŠ Mateřídouška jsme tímto počinem 

zajistili plnou naplněnost školy na 108 dětí pro nastávající školní rok. Také jsme na tomto 

zařízení od 1. 9. 2021 z důvodu zájmu ze strany rodičů prodloužili provozní dobu školy do 

17 hodin. 

 

Organizace a řízení 

 

Zajistili jsme si účelnou interní výměnu informací, včasnou a dobrou informovanost 

zaměstnanců prostřednictvím společných skupin na whattsapu. Přeposíláme si navzájem 

důležité emaily, komunikujeme na krátkých pedagogických a provozních radách. 

Pedagogické rady v pololetí, na konci školního roku a v přípravném týdnu vždy pořádáme 

obě školy společně. Zde společně promýšlíme potřeby škol, koncepci a změny v ŠVP. 

Domlouváme společné akce a potřeby dětí i zaměstnanců. Promýšlíme vzájemné 

hospitace, DVPP a příklady dobré praxe. 

Pro vzájemné udržení dobrých vztahů jsme uspořádali neformální akci v tělocvičně 

Sokolovna Poruba-turnaj v badmintonu. 

 

Vztah s veřejností 

 

Našim společným cílem je zlepšení stávajícího vzdělávacího standartu obou škol, dostat se 

více do povědomí veřejnosti, zvýšit si naši prestiž. V letošním školním roce se nám 

podařilo při zápisu zapsat do plného stavu dětí v MŠ Mateřídouška.  

Za cíl si klademe větší propagaci na našich webových stránkách třídy Jeřabinky pro děti do 

3 let věku, ale také na stránkách MŠ Ostrava a také na facebookových stránkách 

porubských škol a školek.  

Spolupráce s blízkými ZŠ Komenského a ZŠ Dětská, ohledně screeningu předškoláků, 

spolupráce se školními psychology. Pokračovat ve spolupráci s ZŠ Komenského při 

realizaci sportovního kroužku „Sporťáček“ – atletika pro děti. 

Spolupracujeme s Českou televizí při natáčení pořadu pro děti „Draci v hrnci“ 

Úzce spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními – PPP, SPC, klinickými 

logopedy, dětskými psychology, s odborníky s FN Ostrava. 

I nadále také spolupracujeme s mediky z Ostravské univerzity v Ostravě „Nemocnice pro 

medvídky“. 
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4.2 Zajištění distanční výuky 

V obou zařízeních během školního roku probíhala distanční výuka prostřednictvím emailu, 

facebooku, telefonická komunikace. Nabídkou vhodných materiálů k jednotlivým tématům 

naší vzdělávací nabídky. Každé téma obsahovalo nabídku činností s dětmi doma i venku, 

grafomotorická cvičení, pracovní a výtvarné činnosti, pokusy a experimenty, básničky, 

říkanky, videa s písničkami. 

 

V MŠ Pohádka DV probíhalo bezkontaktní formou, kdy rodiče dostávali nabídku činností 

pro své děti přes email a zpětnou vazbou nám posílali vypracované úkoly i fotky. Nabídka 

práce byla týdenní a vždy korespondovala s tématy v třídní knize. I přes velkou snahu 

pedagogů dle zpětné vazby víme, že distanční vzdělávání plnila jen 1/3 dětí. Pedagogové 

očekávali, že rodiče projeví větší zájem, ocení aktivity, které jim usnadní pobyt doma 

s dětmi.  

 

V MŠ Mateřídouška se rodiče do DV zapojovali podle možností. Někdy byli akčnější 

rodiče mladších dětí než školáků. Rodiče měli možnost si chodit pro úkoly i do vestibulu 

školy, tuto variantu někteří opravdu přivítali. Většího ohlasu jsme se dočkali při instalaci 

zajímavých úkolu na plot naší školy. Tzv. „Zvídavý plot“, v MŠ Mateřídouška se tak ujal, 

že ho paní učitelky dále obměňují a připravily aktivity pro děti i během letních prázdnin.  

4.3 Prezentace školy na veřejnosti 

Spolupráce MŠ Pohádka s Českou televizí při natáčení pořadu pro děti „Draci v hrnci“ – 

dvakrát ročně natáčení dvou dílů pořadu, který je vysílán na Déčku. 

Vzájemná spolupráce MŠ Mateřídouška s Fakultní nemocnicí, prezentace naší školy na 

webových stránkách nemocnice, nabídka umístění dětí zaměstnanců FNO. 

Děti z obou MŠ vyrobily malé dárečky a přáníčka pro seniory ve spolupráci s MO Poruba. 

Účast v soutěžích – výtvarná soutěž s ZHS Ostrava, výtvarná soutěž pro Středisko 

přírodovědců. 

Vytvoření tabla pro předškoláky, prezentace na webových stránkách školy, články na 

facebooku „Porubské školy a školky“,  

4.4 Projekty financované z cizích zdrojů, rozvojové a mezinárodní 

programy 

Mateřská škola ve školním roce 2020/2021 načerpala finance z OP VVV z projektu 

Šablony III. ve výši 450.394,00. Tyto finance jsme získali na Zkvalitnění předškolního 

vzdělávání v MŠ Nezvalovo náměstí. V průběhu školního roku byly vyčerpány finanční 

prostředky: 

 Chůva – personální podpora na pracovišti MŠ Mateřídouška 

 Projektové dny v mateřské škole pro obě pracoviště 

Projekt SMO – „Tvoříme, hrajeme si a zkoumáme I.“ – finanční dotace SMO 50.000,- 

Kč. Na realizaci projektu se podílely všechny pedagogické pracovnice obou mateřských 

škol. Projet byl zapracován do Školního vzdělávacího programu školy, kde byl dále 

rozpracován do všech vzdělávacích oblastí. Z důvodu Covidové situace jsme nemohly 

uskutečnit společné tvůrčí dílny s rodiči. Naplánovaly jsme si tedy společná tvoření na 
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třídách a s dětmi jsme si navzájem připravily „Pohádkové dny“. Vytvořily jsme si 

ekocentra na školní zahradě. Vybudovali záhony a pozorovaly společně nejen rostliny, ale i 

malé živočichy, kteří žijí okolo nás. Cílem všech těchto aktivit bylo umožnit dětem sdílet 

společné zážitky a vžít se do role prostřednictvím námětových her. Společně vytvářet 

pozitivní atmosféru, motivovat děti ke kreativním činnostem a spolu objevovat skrytý svět 

přírody kolem nás. Projekt byl ukončen a vyúčtován v říjnu 2020. 

 

Díky prostředků Statutárního města Ostrava, městského obvodu Poruba jsme 

vypracovali dva projekty a získali částku 50.000,-Kč, které byly dočerpány v říjnu 

2020: 

 

„Malý kutil opravář“ – v tomto projektu jsme vytvořili v MŠ prostory pro tvořivé dílničky, 

vybavili jsme je pomůckami, nářadím, stavebnicemi, materiálem. Pedagogové se účastnili 

seminářů (webinářů) k tématu polytechnická výchova v MŠ, které poskytují nové nápady, 

hry a pomůcky. 

Prostřednictvím polytechnické výchovy rozvíjíme u dětí znalosti a dovednosti v 

technickém prostředí, všechny tyto činnosti máme aktivně zařazeny do vzdělávací nabídky. 

Pomáháme u dětí vytvářet a fixovat správné pracovní návyky. Posilovat zájem o technické 

obory a podporovat touhu tvořit. Používáme jednoduché nástroje a nářadí, netradiční 

materiály a techniky jejich zpracování. U dětí tímto podporujeme nejen polytechnické 

vzdělávání, ale také rozvoj smyslového vnímání, prožitkového a kooperativního učení. 

Druhým projektem byly „Eko-hrátky se zvířátky“ – Cílem projektu je dětem předškolního 

věku vštěpovat správné chování ke zvířatům a ochraně přírody.  Systematicky 

seznamujeme děti s místem a prostředím, ve kterém žijeme, a vytváříme pozitivní vztah ke 

zvířatům, rostlinám a celkově k přírodě kolem nás. Na školní zahradě nás navštívili činčily, 

proběhla také canisterapie s vodícím psem. 

 

Projekt SMO – „Tvoříme, hrajeme si a zkoumáme II.“ – v návaznosti na projekt „Malý 

kutil opravář“ jsme tento projekt zaměřili na řemesla. Na podzim 2021 navštívíme 

společně obě školy „Kozí farmu“. Na školní zahradě obou MŠ nás navštíví řezbář a 

zhotoví nám dřevěná loga jednotlivých tříd. Finanční dotace 50.000,- Kč bude dočerpána 

do 31. 10 2021, projekt stále trvá a bude ukončen a vyúčtován v listopadu 2021. 

 

Na nový rok 2021 jsme vypracovali projekty, v rámci rozpočtu MO Poruba, které 

jsme zaměřili na: 

 „Muzikoterapie pro děti“ – finanční dotace na zakoupení kreativního materiálu pro 

tvoření vlastních hudebních nástrojů, na zakoupení bubínků a hudebních nástrojů 

na třídy. 

 „Malý zahradník“ – zakoupení vybavení na zahradu, sázení a starání o záhonky a 

truhlíky na školní zahradě, které jsme začali budovat již během loňského školní 

roku, dále jsme je zvelebovali a vytvářeli nové záhonky a možnosti. 

Pozorovat radost dětí z jejich snažení můžeme díky finanční podpory MO Poruba ve výši 

60.000,- Kč. Oba projekty stále probíhají, dokončení a vyúčtování plánujeme v průběhu 

měsíce listopadu 2021. 

4.5 Podpora talentovaných žáků 

Při rozvoji dětského talentu se zaměřujeme hlavně na oblast polytechnického a 

environmentálního vzdělávání. Pro děti tvoříme projektové dny zaměřené na pokusy, 
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objevování, zkoumání. Vypracovali jsme projekt dotovaný SMO – „Tvoříme, hrajeme si a 

zkoumáme“ v rámci tohoto projektu jsme se stali malými zahradníky, osadili jsme truhlíky 

a čekali, co nám vyroste. Z bylinek děti připravovaly vonné pytlíčky, vařily čaj či 

přispívaly bylinkami do naší kuchyně. 

Zapojili jsme se do projektu „Malý řemeslník“ ve spolupráci se Světem techniky. Lektoři 

seznamovali děti s pracemi s různými druhy nářadí, bezpečností při práci a praktickými 

zkušenostmi. Děti se učily postupovat dle instrukcí a daných postupů. Děti zdokonalovaly 

svou manuální zručnost, postupovaly od jednoduchých věcí ke složitějším a po každé lekci 

na závěr svého snažení výsledek své práce i svých kamarádů zhodnotily. Pedagogové měli 

možnost pozorovat děti u jiných činností, než které jsou běžné v mateřské škole, snahu dětí 

dosáhnout cíle, nadšení a zapálenost. 

Ve spolupráci s agenturou „Angličtina s úsměvem“ a paní PaeDr. Obermanovou, 

realizujeme výuku angličtiny formou odpoledních kurzů.  

Pro rozvoj sportovního nadaní je realizován kroužek „Sporťáček“ – přípravka atletiky. 

4.6 Prevence sociálně patologických jevů 

Přílohou našeho ŠVP „Putujeme se Sluníčkem, objevujeme naši zem“ je zpracován 

Minimální preventivní program (MPP). V tomto školním roce nebylo řešeno žádné 

patolologické chování dětí. Děti vedeme preventivně k vzájemné úctě a toleranci, často 

vysvětlujeme a povídáme si s dětmi o nežádoucím chování a podporujeme u dětí aktivitu 

k řešení problémů a k možnostem řešení dětských konfliktů. 

4.7 Zpráva o činnosti školního psychologa 

V naší škole nepůsobí školní psycholog. 

 

4.8 Zpráva o činnosti speciálního pedagoga 

Speciální pedagog se věnoval hlavně výchovně – vzdělávacím činnostem s dětmi, které 

byly integrovány do běžné třídy. Jednalo se o děti s poruchou PAS, s opožděným vývojem 

řeči či jinými vadami řeči, o děti s odročenou školní docházkou a dítě s odlišným 

mateřským jazykem. Ve spolupráci se školským poradenským zařízením – SPC kap. 

Vajdy, a PPP v Ostravě–Porubě vypracovával plány pedagogické podpory a individuální 

plány. Vše projednával s pedagogy ve škole, doporučoval možné učební pomůcky a 

alternativní vzdělávání. Motivoval děti a vytvářel motivační deníky. Věnoval se 

konzultacím s rodiči a administrativě.  

4.9 Školní jídelna 

Školní jídelna v MŠ Pohádka spolupracuje při výchově a vzdělávání dětí, vedeme děti ke 

zdravému stravování. V rámci svých jídelníčků vyrábějí ochutnávky nových pomazánek, 

polévek a salátů. Děti mají denně ke svačině čerstvé ovoce nebo zeleninu. Materiální 

podmínky v zařízeních školního stravování umožňují kvalitní zajištění stravovacích služeb, 

zachováváme vhodnou skladbu jídelníčku, nevaříme z polotovarů, dodržujeme 

technologické postupy při přípravě pokrmů a nápojů. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme 

se děti vést k ochutnávce, aby se naučily správnému stolování a vedeme je ke zdravé 
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životosprávě. Školní jídelna bude v brzké době vyžadovat celkovou rekonstrukci prostor 

z důvodu loupajících se obložení a nevyhovující podlahy. V srpnu postupně přecházíme na 

nový systém strava.cz VIS Plzeň, v programu jsou hlídány sklady potravin, úplaty za 

vzdělávání a stravování dětí. 

 

V MŠ Mateřídouška je jen školní výdejna stravy a strava je dovážena z MŠ V Zahradách. 

Je zachována vhodná skladba jídelníčků, velmi často jsou zařazovány zeleninové saláty. 

Tuto stravu nemůžeme přímo ovlivnit. Víme, že kvalita dovážené stravy je na nižší úrovni, 

ale i tak splňuje spotřební koš. Děti jsou vedeny k ochutnávce jídel nejsou do stravy 

nuceny. Vedeme děti ke správnému stolování. Po celý den je pro děti zajištěn pitný režim.  

4.10 Odborová organizace 

V naší mateřské škole nemáme odborovou organizaci. 

4.11 Organizace rodičů 

Organizace Sdružení rodičů a přátel školy jsou na obou pracovištích. Rodiče jsou členové a 

volí si ze svých řad každoročně školní důvěrníky. Spolek rodičů se aktivně zapojuje do 

dění mateřské školy a pomáhá financovat společné akce Mikuláš, Vánoční nadílka, 

Velikonoční tvoření, Den dětí. Společné tvoření a besídky se v loňském roce neuskutečnili 

z důvodu covidové situace, nahradili jsme je video nahrávkou krátké besídky pro 

maminky, které jsme rozeslali rodičům přes email. V dopoledních hodinách na školní 

zahradě obou MŠ jsme zorganizovali rozloučení se školáky.  

4.12 Spolupráce s dalšími partnerskými organizacemi 

Jsme mateřské školy, které zajišťují souvislé praxe studentům předškolní a mimoškolní 

pedagogiky na PRIGO Ostrava, soukromé školy AHOL Ostrava, Ostravské univerzity 

v Ostravě obor Učitelství pro MŠ. 

Spolupracujeme se Střední školou prof. Zdeňka Matějčka v Porubě v rámci praxí studentů 

předškolní a mimoškolní pedagogiky.  

Spolupracujeme se ZŠ Komenského a ZŠ Dětskou, kam nastupují naši předškoláci do 

první třídy a v rámci screeningu školní zralosti, spolupráce se školními psychology. 

Se ZŠ Komenského spolupracujeme ve využití malé tělocvičny pro konání sportovního 

kroužku a také pro nás každoročně připravují sportovní dopoledne na školním hřišti ZŠ, 

kde se o děti starají žáci 7. až 9 ročníků.  

Spolupráce s Českou televizí – natáčení pořadu pro děti „Draci v hrnci“. 

MŠ Mateřídouška spolupracuje s FN Ostrava – nabídka umístění dětí zaměstnancům FN a 

zajištění odborných vyšetření našich dětí, psychologické, psychiatrické, logopedické, 

foniatrické. 

Spolupráce s Ostravskou univerzitou v Ostravě, lékařskou fakultou – „Nemocnice pro 

medvídky“.  

Univerzita Palackého Olomouc obor stomatologie každoročně zajišťuje besedu pro děti o 

zdravých zoubcích. 

Aktivní spolupráci navazujeme s poradenskými zařízeními – PPP, SPC, ohledně 

diagnostiky dětí se SVP.  
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4.13 Zprávy o kontrolní činnosti 

Dne 21.12.2020 proběhla kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny Ostrava. Kontrola byla 

zaměřena na kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržovaní 

ostatních povinností plátce pojistného podle §22 zákona 592/1992 Sb., v platném znění 

pozdějších předpisů. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR. 

 

Kontrola ČŠI, která u nás proběhla v období od 8. 2. 2021 do 12. 2. 2021. 

Opatření pro zlepšení činnosti školy dle Inspekční zprávy čj. ČŠIT-146/21-T 

 

1. Týmovou spolupráci pedagogických pracovníků v mateřské škole podporujeme 

pravidelnými krátkými pedagogickými radami, dáváme si jasné závěry, pokyny ke 

společným aktivitám a jsou daná jasná pravidla k zodpovědnosti pracovníků.  

2. Hospitační a kontrolní činnost – pokračujeme ve vzájemných hospitacích mezi 

pracovišti i mezi kolegyněmi na pracovištích s ukázkami dobré praxe. Také 

ředitelka školy chodí na pravidelné hospitace všem zaměstnancům školy. 

3. Podpora začínajících pedagogů – pracujeme podle plánu začínající učitelky 

v letošním roce jsme měly dvě kolegyně, které se postupně začleňují do pracovního 

procesu. Podporu mají nejen ze strany vedení, ale také mezi staršími a zkušenějšími 

kolegyněmi, podporujeme vzájemnou konzultací a zaměření na případné problémy. 

4. Vzdělávací činnosti dětí-pravidelně zařazujeme prožitkové učení, experimentování 

do týdenních plánů, organizujeme projektové dny ve škole i ve spolupráci obou 

pracovišť. 

5. Hodnocení dětí děláme pravidelně, vždy po ukončení činností, dbáme, na 

sebehodnocení dětí a individuální potřeby dětí. Pozitivně hodnotíme, chválíme a 

podporujeme děti v další snaze dosáhnout cíle. 

6. Diagnostika dětí – zakoupili jsme knihy „Diagnostika dětí předškolním věku“, 

Jiřina Bednářová, Vlasta Šmerdová. Zpracovali si nové diagnostiky pro děti dle 

věku, individuálně na třídách. Většina zaměstnanců prošla webinářem k diagnostice 

dítěte předškolního věku. Společně jsme si nastavili zakomponování diagnostiky do 

týdenních plánů během měsíců říjen až listopad a březen až duben. 

7. PLPP pro děti s OMJ, děti s OŠD a PLPP 1. stupně pro děti s SVP jsme zpracovali 

a budeme je nadále využívat. V novém školním roce si zpracujeme pro nové děti 

během měsíce září. 

8. Zajištění zásad pro pobyt venku s ohledem na aktuální stav ovzduší, jsme na 

každém pracovišti pověřili zodpovědného pracovníka. Zakoupili nové venkovní 

teploměry a vytvořili informativní tabulky vyvěšené v každém patře škol. Náhlé 

změny si hlásíme prostřednictvím společné skupiny WhatsApp. 

Prokazatelně budeme informovat zákonné zástupce o vydání a obsahu vnitřního řádu 

školní jídelny a vnitřního řádu školní jídelny – výdejny podle §30 odst. 4 školského 

zákona, ve znění pozdějších předpisů a to: 

 Na první schůzce s novými rodiči, seznámení s jeho vydáním, obsahem, místem 

zveřejnění. 

 Prokazatelně zaevidujeme proti podpisu na evidenčním listu dítěte. 
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 Aktuálně každý rok (k 1. 9. 20XX) na jmenných seznamech stávajících dětí – 

aktualizace podpisu se seznámením o vydání, obsahu a místem zveřejnění vnitřního 

řádu školní jídelny a vnitřního řadu školní jídelny – výdejny. 

 

Od 15. 6. 2021 do 22. 6. 2021 proběhla v příspěvkové organizaci Mateřská škola, Ostrava-

Poruba, Nezvalovo nám. 856 veřejnosprávní kontrola se zaměřením na hospodaření 

s veřejnými prostředky, na vnitřní kontrolní systém školy, plnění kritérií hospodárnosti, 

efektivnosti a účelnosti ve smyslu §11 odst. 4 zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Kontrolním orgánem bylo Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba. Kontrola 

proběhla bez zjištění závažných nedostatků. Drobné nedostatky byly zjištěny v oblasti 

úplaty, napravíme navedením strava.cz (VIS Plzeň). V oblasti účetnictví a špatné 

zaúčtování pohledávky One Energy&One Mobile a.s. přeúčtujeme na správný účet. 

V dělení objednávek – již bylo vše napraveno. 
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5 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

5.1 Navštívené kurzy 

název školení 
vzdělávací 

instituce 

počet 

zaměstnanců 

časová 

dotace 

Logopedický preventista SPC Kap. 

Vajdy 

 

2 

 

30 

Diagnostika školní připravenosti PPP Brno 2 6 

Metodická poradna pro vedoucí pracovníky 

– financování škol 

AGEL  

2 

 

4 

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního 

věku 

Lužánky – 

středisko 

volného času 

Brno 

 

1 

 

8 

Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji 

dítěte 

KVIC  

1 

 

8 

Začínající učitelka Webinář MAP 

II. 

 

1 

 

4 

Financování regionálního školství NPI ČR 1 3 

Jak podpořit logické myšlení u dětí v MŠ Webinář MAP 

II. 

 

1 

 

4 

Jazykový rozvoj dítěte Speciální 

pedagogika 

MAP II. 

 

2 

 

6 

Jóga v pedagogické praxi KVIC 1 8 

Metodická poradna – zákoník práce AGEL 1 4 

Vedení lidí a specifika školského 

managementu 

KVIC  

1 

 

8 

Diagnostika dítěte v MŠ  webinář 14 2 

Poruchy pozornosti u dítěte v předškolním 

vzdělávání a možnosti jejich zvládání 

Webinář 

INFRA 

 

1 

 

7 

 

5.2 Hodnocení školení 

Realizované vzdělávací akce pro pedagogy byly zejména zaměřeny na diagnostiku a 

grafomotoriku dítěte předškolního věku. ČŠI nám vytkla malou odbornost v této 

problematice, proto jsme se na tyto oblasti zaměřili, abychom nedostatky mohli co nejdříve 

napravit. Dále se v DVPP aktivně zúčastňujeme dostupných webinářů v problematice 

předškolního vzdělávání – pohybové aktivity dětí v MŠ, jóga v MŠ, předškolák v MŠ, 

výtvarné a pracovní techniky pro děti v předškolním věku.  

Další kurzy byly zaměřeny na rozvoj péče o děti se SVP a rozvoj komunikačních 

dovedností. Všechny oblasti jsou velmi důležité pro kvalitní práci v našich mateřských 

školách. Všichni pracovníci si tímto zvyšují své znalosti, dovednosti a způsobilosti 

k pedagogické činnosti.  

Další vzdělávání probíhá také v rámci vzájemných hospitací mezi pedagogy, které aktivně 

využíváme a zařazujeme zde právě výstupy z dalšího vzdělávání a ukázkou dobré praxe. 
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Vedení školy se dále vzdělává v problematice školního managementu, zákonů a ve vedení 

lidí. 

Dálkově si zvyšují vzdělání dva pedagogové v magisterském oboru speciální pedagogiky a 

učitelství pro MŠ. Jeden si doplňuje pedagogické vzdělání na PRIGU. Jeden zaměstnanec 

momentálně na pozici asistenta pedagoga dálkově studuje Střední pedagogickou školu 

v Krnově, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. 
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6 KLIMA ŠKOLY 

6.1 Výsledky a opatření 

Klima školy v MŠ Pohádka se výrazně změnilo, je mnohem klidnější. Komunikace je 

lepší, když je nějaký problém snažíme se ho hned vyřešit. Klima tříd je pohodové, 

pozitivní, nikde není cítit napětí. Paní učitelky se snaží vytvářet klidnou a pohodovou 

atmosféru i při některých nelehkých situacích. Všechny děti mají rovnocenné postavení. 

Děti i pedagogové se vzájemně respektují a mají přátelský vztah. 

V MŠ Pohádce se během roku vystřídaly na třídě Dráčků paní učitelky. I přesto nebyl 

narušen chod této třídy ani klima. Během druhého pololetí jsme umožnili praxi ve školce 

dvěma studentkám a přivítali jsme i novou posilu na překryv Bc. Denisu Dudovou.  

Z pohledu zaměstnanců: dle dotazníku Klima školy je spokojenost na 81%. Velmi 

zajímavé je, že máme 9 pedagogických pracovníků, ale dotazník vyplnilo 11 respondentů. 

Pedagogové cítí mezery ve spolupráci mezi kolegy a jeden ve vedení školy. 

Opatření: 

V této škole stále cítíme mezery ve spolupráci mezi kolegy, pokusíme se o stmelení 

kolektivu a navození pozitivní atmosféry. Pracovníci, kteří nebyli spokojeni s vedením a 

chodem MŠ se sami rozhodli odejít do starobního důchodu. Zajistíme přesun paní účetní 

na odloučené pracoviště, aby se změnil pocit dvojího vedení na jednom pracovišti.  

Dotazníkového šetření mezi rodiči v MŠ Pohádka se zúčastnilo 45 respondentů. 

Z celkového výsledku je patrné, že se situace v MŠ zklidňuje, rodiče jsou z 82% spokojeni, 

vázne nám spolupráce s rodiči, která je zapříčiněna uzavřením škol a menšími příležitostmi 

trávit společný čas.  

Opatření: 

Zaměříme se na společné akce na školní zahradě a lepší informovanost rodičů 

prostřednictvím webových stránek školy. 

 

V MŠ Mateřídouška se všichni zaměstnanci cítí dobře, do práce chodí rádi a bez 

zbytečných stresů. Dle vaší zpětné vazby na Klima školy nemáme mezi sebou problém 

komunikovat, umíme si věci vyjasnit a na většině se dohodneme. Společný WhatsApp 

funguje velmi dobře a důležité informace si navzájem ihned posíláme. Celkově na tomto 

zařízení panuje pohodová atmosféra a chováme se velmi profesionálně. Domlouváme se na 

společném přístupu k dětem a společně rozhodujeme o důležitých i méně důležitých 

věcech.  

Pedagogové jsou na této škole spokojeni z 98%. Jeden pedagog na většinu otázek 

odpověděl, že nedokáže posoudit, protože se již sám nezapojoval do dění v MŠ, do 

distanční výuky ani do spolupráce mezi pedagogy z důvodu plánovaného odchodu do 

starobního důchodu.  

Opatření: 

Tuto školu hodnotíme jako velmi dobrý kolektiv, který spolupracuje, komunikuje a 

zapojuje se do veškerých aktivit školy. I nadále budeme pracovat na dobrém klimatu školy, 

budeme se snažit si udržet pozitivní myšlení a dobrou atmosféru na pracovišti. 

Dotazník ke klimatu školy z pohledu rodičů v MŠ Mateřídouška vyplnilo letos jen 30 

respondentů, ale i z jejich zpětné vazby je zřetelné, že i tato škola se posunula k lepšímu a 

rodiče jsou spokojeni z 89%. Dávají nám najevo, že se jim změny, které nastaly líbí, jsou 

spokojeni s nabídkou aktivit pro děti, velmi chválí naše akce, které pro děti zajišťujeme. 

Problém cítí ve vzájemné spolupráci s rodiči a zapojováním do dění. 

Opatření: 
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Zaměříme se na společné akce na školní zahradě a lepší informovanost rodičů 

prostřednictvím webových stránek školy. 

 

7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

7.1 Schválené příspěvky pro rok 2020 

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

provozní příspěvek zřizovatele 1 100 000 1 174 902,70 

z toho účelově vázáno- projekty 50 000,00 50 000,00 

   

dotace SMO 50 000,00 50 000,00 

   

investiční dotace MSK 0 0 

přímé prostředky MSK 12 056 022,00 12 053 958,00 

z toho účelově vázáno 0 0 

   

příspěvek MSK celkem 12 056 022,00 12  053 958,00 

dotace EU projekt ŠABLONY III. 450 394,00 450 394,00 

    

příspěvek včetně dotací celkem  13 779 254,70 

 

7.2 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele – plnění plánu výnosů 

druh výnosů plán  

skutečnost k  31. 12. 2020 (v Kč) 

hlavní 

činnost  

doplňková 

činnost 
celkem 

výnosy z prodeje služeb 0 0 0 0 

výnosy z pronájmů 6 000 0 5 817,00 5 817,00 

výnosy z prodeje karet a 

čipů 
0 0 0 0 

jiné výnosy z vlastních 

výkonů 
1 080 000 793 412,00 0 793 412,00 

čerpání fondů 0 419 780,00 0 147 590,00 

ostatní výnosy 0 0 0 0 

úroky 1 000 1 237,16 0 1 237,16 
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celkem 1 087 000 1 214 429,16 5 817,00 1 220 246,16 

 

7.3 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele – plnění plánů nákladů 

druh nákladů plán  

skutečnost k  31. 12. 2020 (v Kč) 

hlavní 

činnost  

doplňková 

činnost 
celkem 

spotřeba materiálu 690 000 

 

810 582,97 

 
0 810 582,97 

spotřeba energie  150 000 100 799,30 2 817,00 103 616,30 

prodané zboží 0 0 0 0 

opravy a udržování 285 000 384 023,49 0 384 023,49

0 cestovné 4 000 2 742,00 0 2 742,00 

ostatní služby  250 000 241 942,83 0 241 942,83 

mzdové náklady  180 000 146 245,42 0 146 245,42 

zákonné odvody 20 000 10 756,00 0 10 756,00 

zákonné sociální náklady 45 000 29 695,00 0 29 695,00 

manka a škody 0 0 0 0 

DDHM nad 3.000 Kč 100 000 153 195,30 0 153 195,30 

ostatní náklady z činnosti 100 000 81 868,12 0 81 868,12 

odpisy  590 000 58 435,00 0 58 435,00 

celkem 2 414 000 2 020 285,43 2 817,00 2023102,43 

 

7.4 Přímé náklady na vzdělávání a další zdroje (projekty EU, 

dotace) 

nákladová položka plán 

skutečnost  

k  31. 12. 2020 

(v Kč) 

hrubé mzdy  9 000 000 8 763 299,00 

odvody SP, ZP, příděl do FKSP, náhrady 

mzdy v době pracovní neschopnosti  
3 000 000 3 290 659,00 

učebnice, školní potřeby, učební pomůcky, 

výukové programy 
80 000 83 100,00 

podpůrná opatření - pomůcky 0 0 

DVPP 10 000 9 270,00 

cestovné 0 0 
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ochranné pracovní pomůcky, preventivní 

prohlídky 
5 000 4362,35 

zákonné pojistné Kooperativa 37 000 37 017,32 

celkem 12 132 000 12 187 707,67 

7.5 Vyhodnocení hospodaření s příspěvky 

  
plán 

skutečnost k 31. 12. 2020 (v tis. Kč) 

hlavní 

činnost  

doplňková 

činnost 
celkem 

náklady 14 243 000 14 396  2,817 14 399  

výnosy 1 087 000 1 214  5,817 1 220  

příspěvek 13 156 000 13 278  0 13 278  

výsledek hospodaření  96  3,000 99  

 

 

7.6 Přehled realizovaných oprav a investic 

Opravy: 

- Oprava a renovace spodní koupelny pro otevření třídy pro děti do 3 let MŠ BN 

- Nivelace podlah a položení linolea v prostoru chodby a šatny – přízemí MŠ BN 

- Údržba a obnova PC, SW a tiskárny v ředitelně MŠ Nezvalovo 

- Výměna zářivek v prostoru přízemí MŠ BN 

- Malovaní a natírání dle potřeby – třídy, herny, prostory tělocvičny MŠ Nezvalovo 

- Oprava ohřívacích van BN 

- Čištění koberců v obou zařízeních 

- Opravy spotřebičů – pračka, konvektomat MŠ Nezvalovo 
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PŘÍLOHY 

Čarodějnický den v MŠ Mateřídouška 
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Den Dětí „Děti, dětem“ – výroba dárečků pro naše kamarády z druhé 

školky.  

MŠ Mateřídouška děkuje MŠ Pohádce 

 
 

 

MŠ Pohádka děkuje MŠ Mateřídoušce 
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 „Hmyzí stezka“ – putování se stonožkou Bohuškou“ 
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„Bez práce nejsou koláče“
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Projekt financovaný z prostředků MO Poruba“Malý zahradník“ – záhonek a naše první 

úspěchy. 
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Dopravní den v MŠ Pohádka 
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Natáčení České televize pořadu pro děti „Draci v hrnci“ 

 

 
 

 

 
Rozloučení se školáky v MŠ Pohádka 
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Třída Jeřabinky pro děti do 3 let 
 

 

 

 

 
 

 


