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Identifikační údaje 

 
Název a adresa školy: Mateřská škola Ostrava, Varenská2a, p.o. 

Varenská 2977/2a, 702 00 Ostrava 

IČO: 90734002 

Bankovní spojení 18736761/0100 

Telefon: 596612122, 602 412 563 

E-mail : msvarenska@tiscali.cz, 

posta@msvarenska.cz 

Adresa internetových stránek: www.msvarenska.cz 

 Školní jídelna Varenská 2977/2a, kapacita 

185 obědů 

Zřizovatel: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Statutární zástupce- ředitelka: Mgr. Stanislava Korcová 

Zástupce ředitelky: Bc. Jana Richterová 

Zařazení do sítě škol: 1. 1. 2002 (právní subjekt) 

Přehled hlavní činnosti školy (dle 

zřizovací listiny): 

Činnost příspěvkové organizace - mateřské 

školy je vymezena § 33-35 zákona 

č.561/2004 Sb., Školským zákonem a 

vyhláškou č.14/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů o předškolním 

vzdělávání. 

Příspěvková organizace dále zajišťuje školní 

stravování podle ustanovení vyhlášky 

č.107/2005 Sb., o školním stravování. 

Přehled doplňkové činnosti školy (dle 

zřizovací listiny): 

Hostinná činnost,  

Realitní činnost, správa a údržba 

nemovitostí, 

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání 

kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

Kapacita/skutečný počet MŠ: 125 dětí / 109 dětí 

Počet pedagogických zaměstnanců: 11 

Počet provozních zaměstnanců: 4/ od března 2018 - 5 

Počet zaměstnanců školní jídelny: 4 

 

§ 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 

 

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 je zpracována v souladu s § 7 vyhlášky 

č. 15/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 
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1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 Věcné (materiální) podmínky předškolního vzdělávání 

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, p. o. byla uvedena do provozu v dubnu 1983, sídlí 

v budově zřizovatele. Jedná se o typizovanou budovu pavilónového typu s vlastní kuchyní a 

infrasaunou. Mateřská škola prošla v letních měsících roku 2014 rozsáhlou rekonstrukcí 

zahrnující výměnu oken a zateplení budovy.  

Kapacita mateřské školy činí 125 dětí, k 30. 9. 2017 bylo zapsáno celkem 109 dětí, což je o 

16 dětí více než v září 2016.  

Děti jsou rozděleny do pěti tříd. Z toho jsou tři třídy věkově smíšené (heterogenní) a dvě 

třídy jsou určené pro děti stejné věkové skupiny (homogenní), 2 až 3 let, 2,5 až 4 roky.  Jedna 

věkově heterogenní třída je určena ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami, a to konkrétně pro děti s vadami řeči (logopedická třída). Od září 2017 bylo 

do jedné z věkově heterogenních tříd začleněno každodenní seznamování s anglickým 

jazykem.  

Část budovy je dlouhodobě pronajímána pro účely volnočasových sportovních aktivit dětí, 

mládeže a dospělých SK Hamr Gym (thajský box).  

Mateřská škola provozuje školní jídelnu, jež zajišťuje školní a závodní stravování.   

Součástí mateřské školy je rozsáhlá zahrada vybavená rozmanitými herními prvky i 

terénními úpravami a v posledních letech je ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy 

otevřena veřejnosti. V říjnu 2017 byl na zahradě vybudován dřevěný altán, který slouží jako 

tzv. přírodní učebna. Učitelky altán průběžně doplňují o naučný obrazový materiál 

k aktuálnímu ročnímu období a vytváří tak podnětné prostředí nejen pro děti, ale i pro jejich 

rodiče. Altán se stal základem pro vybudování výukového centra, které je v plánu pro rok 

2019. Na jaře 2018 byly na zahradě zřízeny vyvýšené záhony pro každou třídu, kde děti 

mají možnost se aktivně zapojit do prací spojených s pěstováním bylin a zeleniny (viz bod 

13. 3.). Tuto aktivitu velmi kladně ohodnotili i rodiče dětí. V srpnu 2018 byla zahrada 

obohacena o tzv. pískovou laboratoř a přírodní učebnu (viz bod 13. 2.). 
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Budova je chráněna elektronických zabezpečovacím systémem a kamerovým systémem. 

Mateřská škola zajišťuje celodenní provoz od 6.15 do 16.30 hodin.  

Třídy a herny jsou vybaveny tak, aby dětem umožňovaly nejen spokojený pobyt, ale 

zároveň je vedly k samostatnosti při jejich hrách a ostatních aktivitách. Různorodé hračky, 

didaktické pomůcky, výtvarné potřeby, sportovní pomůcky jsou uloženy tak, aby na ně děti 

viděly, mohly si je samy vzít a opět je zpět uložit. Pro podporu předčtenářské gramotnosti 

jsou tematické koutky i pomůcky opatřeny nápisy. V jedné třídě je umístěn počítač 

s výukovými programy nastálo, ostatní třídy mají možnost využívat notebook stejně jako 

interaktivní tabuli.  

K vytvoření vhodných ergonomických podmínek při sezení pro děti mladší tří let byly 

zakoupeny židličky nejmenší velikosti.  

V listopadu 2017 byla v mateřské škole zřízena speciální učebna Talentík (více bod 5. 4.). 

Sportovní vybavení mateřské školy bylo obohaceno díky finančnímu příspěvku zřizovatele 

v rámci projektu Pohyb s radostí. Zakoupili jsme různorodé masážní pomůcky, balanční 

dráhy a didaktický materiál  Lali cvičí jógu pro zařazování cvičení s prvky jógy ve všech 

třídách. 

Významnou změnou se stala v září 2017 organizace pitného režimu pro děti. Byly 

zakoupeny police s otvory na skleničky pro všechny děti. Každé dítě má tedy již svou 

skleničku nebo hrníček a učitelky mají přehled o dodržování jejich pitného režimu, což 

dosavadní systém neumožňoval.   

Cíle pro nejbližší období: 

 Dokončit opravy – výměnu vodovodního potrubí, obkladů, dlažby a sanitární 

techniky ve zbývajících dvou třídách a ve školní kuchyni. 

 Zajistit rekonstrukci vzduchotechniky ve školní kuchyni. 

 Vyřešit zastínění školní zahrady v horkých letních dnech. 

 Postupně dovybavit všechny třídy novým nábytkem, v některých třídách zakoupit 

nové koberce. 

 Pořídit úložný prostor pro lehátka a lůžkoviny ve třídě U Ježka. 
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 Zrealizovat vybudování tzv. výukové části zahrady u dřevěného altánu (získaná 

dotace z Fondu životního prostředí ČR).   

 Pronajímané prostory využívat pro potřeby školy s využitím dotačním programů 

statutárního města Ostravy. 

 Životospráva a psychosociální podmínky 

V mateřské škole poskytujeme dětem celodenní stravování, které odpovídá současným 

výživovým trendům, normám včetně pitného režimu. Jídelníčky jsou k nahlédnutí v šatnách 

dětí a na webových stránkách školy, jsou aktuálně doplňovány o seznam alergenů. Každý 

den mají děti k dispozici ovoce a zeleninu, a to vždy nabídku z více druhů, aby si každé dítě 

vybralo dle své chuti. Ovoce je jim k dispozici již od cca 6.30 v tzv. scházecí třídě.  Mezi 

jednotlivými jídly jsou dodržovány intervaly 2,5 – 3 hodiny (přesnídávka – oběd – svačina).  

Ke zdravému životnímu stylu vede taktéž využívání infrasauny, která je ve škole k dispozici 

od roku 2014 a je využívána všemi třídami v období smogu, vždy cca 1x za dva týdny.  

Denní řád i program činností je vyvážený, pružný a lze jej přizpůsobit situaci či 

individuálním potřebám dětí. 

Za významné považujeme psychosociální podmínky, snažíme se zajišťovat vhodné klima, 

v němž se dítě cítí dobře, spokojeně a bezpečně. Dostatečná volnost i osobní svoboda jsou 

vyváženy přijímáním pravidel a jejich dodržováním. Vytváříme pravidla společného 

soužití s dětmi a zároveň s nimi hledáme důsledky, které by mohlo mít jejich nedodržování. 

V loňském školním roce jsme propracovali adaptační program. Rodiče nově nastoupivších 

dětí byly řádně ředitelkou školy proškoleni o důležitosti vhodné adaptace. Ředitelka školy 

taktéž nově zřídila tzv. vstupní dotazník, ve kterém rodiče mají možnost napsat o dítěti 

veškeré náležitosti a jež slouží jako pomyslný odrazový můstek při poznávání dítěte 

učitelkou.  

Cíle pro nejbližší období: 

 Častěji využívat infrasaunu. 

 Motivovat děti ke konzumaci pomazánek prostřednictvím tzv. mazacích dnů. 

 Seznamovat s pravidly společného soužití rodiče dětí a motivovat je ke společnému 

výchovnému působení, tzn. k dodržování některých „našich“ pravidel v rodinách. 
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 Organizační podmínky 

1.3.1 Mateřská škola 

Počet dětí podle ročníků 30. 9. 2017 

Všechny děti s pravidelnou celodenní docházkou. 

 Počet dětí 

v běžných třídách 

Počet dětí              

ve speciální třídě 

Z toho OŠD 

1. ročník 53 3 --- 

2. ročník 22 3 --- 

3. ročník 22 6 6 

Celkem 97 12 6 

 

1.3.2 Školní jídelna 

Počet dětí k 30. 9. 2016: 109 

 

 

 

2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

Ročník Jednací číslo Název vzdělávacího 

programu 

MŠ 32 405/2004-22 Rámcový vzdělávací program 

pro předškolní vzdělávání 
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3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

ČINNOSTI ŠKOLY 

 Údaje o počtu pracovníků v MŠ 

  

 Zaměstnanci 

  

Počet 

zaměstnanců 

státní rozpočet 

Úvazek  

státní rozp. 

 1.9. - 31. 12. 2016 

 

1. 1. – 31. 8. 2017 1.9. -31. 12. 2016 
 

1. 4. – 31. 8. 2017 
 

Pedagogové 10 

 

10 9,1934 

 

9,1934 

      

 

Asistent 

pedagoga 

(AP) 

 

1 

 

1 

 

1 

 
 

 

1 

Zaměstnanci 

školní jídelny 

 

4 

 

4 

 

2,82 

 

2,82 

     

Povozní 

zaměstnanci 

 

4 

 

4 

 

5,233 

 

5,233 

Celkem 

 

19 
 

 

19 

 

 

18,2464 

 

13,62 

 

 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 8. 2017 

Věk Muži Ženy % 

21 – 30 let 0 2 10,52 

31 – 40 let 0 3 15,78 

41 – 50 let 0 6 31,56 

51 – 60 let 0 7 36,85 

61 a více let 0 1 5,26 

Celkem 0 19 100 
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 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 8. 

2017 

Dosažené vzdělání  Muži Ženy % 

Základní  0 0 0 

Vyučen 0 6 31,56 

Střední odborné 0 0 0 

Úplné střední 0 6 31,56 

Vyšší odborné 0 0 0 

Vysokoškolské  0 7 36,82 

Celkem 0 19 100 

 

 Členění pedagogických pracovníků podle odborné 

kvalifikace k 31. 8. 2017 

    

Odborná kvalifikace  
Splňuje kvalifikaci 

Nesplňuje 

kvalifikaci Celkem 

Učitelka MŠ 9 0 9 

Asistentka pedagoga 1 0 1 

    

 Zařazení pracovníků do platových tříd k 31. 8. 2017 

Platová třída - pedagogové  Počet zařazených pracovníků 

8. 2 

9. 5 

10. 3 

11. 1 

 

 

Platová třída - nepedagogové  Počet zařazených pracovníků 

2. 4 

5. 3 

10. 1 
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Cíle pro nejbližší období: 

 Nadále využívat vyhlášené dotační programy k zajištění dostatečného personálu ve 

třídě pro děti mladších tří let. 

 Efektivně využívat pracovní dobu učitelek – zajistit překrývání učitelek v době, kdy 

dochází k tzv. řízení činnosti a pobytu venku. 

 

 

4 ÚDAJE O ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019 

 

Termín zápisu 3. 5. 2018 

Doba pro podání žádosti 6. 15  - 16. 30 hodin 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání 

Kritéria ze dne 18. 4. 2018  

Počet volných míst pro šk. rok 2018/2019 25 

Zapsaných dětí s celodenní/polodenní docházkou 25/0 

Počet nepřijatých dětí 13 

 

Počty dětí s návrhem na odklad školní docházky pro školní rok 2018/2019: celkem 5 

dětí - 3 děti z běžných tříd, 2 děti ze speciální třídy.  

 

 

5 PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 Školní vzdělávací program 

Mateřská škola pracovala od září 2017 podle nového školního vzdělávacího programu 

(ŠVP), který byl upraven, jednak z důvodu povinného začlenění legislativních změn a dále 

pak i z důvodu pozměnění způsobu tvoření jednotlivých témat, cílů a výstupů. 

Prostřednictvím nového ŠVP s názvem Pramínky sounáležitosti se děti seznamují sami se 

sebou, s blízkým okolím i lidmi, kteří v něm žijí (I. Integrovaný blok), poznávají nejen svůj 

domov, své město, ale i celý širý svět (II. Integrovaný blok), společně sdílejí všední i 

nevšední zážitky (III. Integrovaný blok), objevují zázraky přírody (IV. Integrovaný blok) a 

radují se ze společného bytí (V. Integrovaný blok). Různorodými tématy vycházejícími 
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z podstaty programu jsou vedeny k sounáležitosti sami se sebou, se svými blízkými, 

kamarády, mateřskou školou, městem, naším státem i celou naší planetou Zemí. 

ŠVP je otevřený dokument, který umožňuje zohlednit a zapracovat případné změny 

podmínek vzdělávání i další rozvoj mateřské školy.  

Nabídka činností ŠVP směřuje k rozvíjení dítěte s přihlédnutím k jeho individuálním 

možnostem a schopnostem, myslí na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, na děti 

s odkladem školní docházky (OŠD) i děti mladší 3 let.  

 Školní programy, doplňkové programy a kroužky 

Do každodenních činností se promítají Preventivní program školy a Environmentální 

program školy. Každá třída sleduje plnění cílů těchto programů v rámci svých třídních 

vzdělávacích programů a jejich následných hodnocení.  

ŠVP zahrnuje taktéž nabídku doplňkových vzdělávacích aktivit formou doplňkových 

programů a kroužků.  Ve školním roce 2017/2018 děti navštěvovaly:  

 Doplňkový program ŠKOL(K)A - podpora školní připravenosti. Byl určen pro 

všechny děti, na které se vztahovalo povinné předškolní vzdělávání.  

 Kroužek Šikovné ruce - výtvarné a pracovní činnosti. Tento kroužek navštěvovaly 

děti, které jevily zájem o oblast výtvarných a pracovních činností. 

 Hasičský kroužek – pod vedením profesionálního hasiče a pod záštitou Sboru 

dobrovolných hasičů Ostrava Heřmanice se děti učily v kroužku základům první 

pomoci a získávaly povědomí o krizových situací. 

Doplňkový program ŠKOL(K)A probíhal v rámci pracovní doby učitelek a byl poskytován 

všem dětem zmíněné věkové skupiny zcela zdarma jako podpora plynulého přechodu dětí 

z předškolního do základního vzdělávání. 

Ostatní kroužky byly hrazeny z finančních zdrojů zákonných zástupců dětí v rámci 

doplňkové činnosti školy. Dále škola nabízela zájmový kroužek Tanečky, jež plně spadal 

do kompetence externistů (taneční škola Carmen) a byl zaveden na základě zájmu rodičů. 

Získaná finanční částka byla využita na mzdové prostředky učitelek, zakoupení didaktických 

pomůcek a výtvarného materiálu pro děti a samozřejmě pokryla náklady spojené s nájmem 

prostor.  

V rámci výchovně vzdělávacího procesu byly pro děti připravovány různorodé kulturní a 

vzdělávací akce ve spolupráci s rodičovskou i širokou veřejností. Škola organizovala pro 



Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace 

 

 

Zpráva o činnosti školy 2017/2018                                                                                       strana 14 z počtu 43 

 

děti nadstandardní aktivity, jako jsou plavecký výcvik, saunování, lyžařský výcvik a škola 

v přírodě.  

Tradičně se škola zapojila do sběru papíru a PET víček. Finanční výtěžek z těchto aktivit 

byl použit například na drobné dárky pro děti při různých společných akcích, k zakoupení 

šerp k slavnostnímu rozloučení s dětmi odcházejícími do základní školy apod. 

 Školní projekty 

Nadále pokračuje v mateřské škole úzká spolupráce s rodiči v rámci projektu Recyklohraní 

spočívající ve sběru baterií, tonerů apod. Samotný sběr je doplněn o zábavné a naučné úkoly, 

jež vedou děti k získání zodpovědnosti za své chování vůči planetě Zemi. 

Celorepubliková kampaň Celé Česko čte dětem taktéž doplňuje pravidelně vzdělávání 

v mateřské škole, a to například každodenním předčítáním v době alternativního odpočinku, 

prací s knihou v rámci jednotlivých témat třídních vzdělávacích programů, výstavkou knih, 

návštěvou knihovny atd. Předčítání a práce s textem se často stávají základem pro společné 

akce pro děti a rodiče (viz foto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zábavné odpoledne pro děti a rodiče 

s názvem Velikonoce slepičky Pepičky 

bylo zahájeno společným čtením, na 

které navazovaly zajímavé úkoly 

v jednotlivých třídách 



Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace 

 

 

Zpráva o činnosti školy 2017/2018                                                                                       strana 15 z počtu 43 

 

Vzdělávání jsme v loňském školním roce obohatili o celoroční 

projekt Cestovatelské pohádky vycházející ze stejnojmenné 

knihy (autoři: J. Severinová, A. Dudek, S. Korcová). Cílem 

projektu a všech z něho vycházejících aktivit bylo jednak 

seznámit děti se základními charakteristickými rysy spojenými 

s životem lidí a přírodními podmínkami na všech světadílech 

planety Země, dále pak prohloubit vzájemnou spolupráci mezi 

dětmi nejen ve třídách, ale v rámci celé mateřské školy. 

Spolupráce s ostatními dává dítěti příležitost naučit se chápat, že 

každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí, a že je to přirozené, 

učí se chápat rozdílné schopnosti jednotlivých lidí. Zde si již vytváří základ nejen pro 

přijímání jakékoliv odlišnosti, tedy i té národnostní, ale i pro uvědomění si toho, co máme 

společné!  Od zřizovatele jsme na tento projekt získali příspěvek ve výši 27.000 Kč. 

Aktivity projektu byly zpracovány v prezentacích (viz CD) přihlášených do soutěže Zlatá 

beruška (viz bod 8. 3. 6.).  

 Podpora nadání v mateřské škole 

O listopadu 2017 se mateřská škola začala intenzivně 

věnovat rozvoji nadaných a nadměrně nadaných dětí 

v oblasti přírodovědné a technické. Z finančního 

příspěvku statutárního města Ostravy (viz bod č. 13. 2.) 

jsme zřídili v nevyužitých prostorách specializovanou 

učebnu vybavenou didaktickými pomůckami na 

profesionální úrovni. Tato učebna je využívána nejen 

pro práci s nadanými dětmi, ale i pro práci s dětmi 

s povinnou předškolní docházkou.  



Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace 

 

 

Zpráva o činnosti školy 2017/2018                                                                                       strana 16 z počtu 43 

 

Založili jsme Klub TALENTÍK, který 

navštěvovala skupina 11 dětí, jež vykazovaly 

typické znaky nadání. Děti pracovaly nejen v této 

nové učebně, ale pravidelně navštěvovaly 

chemickou laboratoř ZŠ Gen. Píky 13A, p.o. a 

účastnily se různorodých exkurzí (např. lékárna, 

Dolní oblast Vítkovic).  

V této oblasti se nám podařil opravdu kus práce. V mateřské škole jsme vytvořili podnětné 

prostředí pro nacházení a rozvíjení nadání nejen formou učebny TALENTÍK, ale v srpnu 

2018 jsme na školní zahradě vybudovali tzv. pískovou laboratoř a přírodní učebnu. 

V průběhu školního roku tým pedagogů absolvoval semináře týkající se tohoto tématu, 

ředitelka školy navázala úzkou spolupráci se vzdělávacím střediskem NIDV, Ostravskou 

univerzitou – Přírodovědeckou fakultou a stala se členkou Krajské komise pro rozvoj 

nadání pro MSK. Aktivity jsme samozřejmě zaměřili také směrem k rodičům. Významnou 

akcí se stala tzv. Sobota s Talentíkem, kdy rodiče měli možnost se zúčastnit přednášek na 

téma nadaných dětí, poznat práci s dětmi v mateřské škole a vzájemně si předat své 

zkušenosti http://msvarenska.cz/sobota-s-talentikem/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti z Klubu TALENTÍK své nadání rozvíjí 

nejen v prostředí MŠ, ale navštěvují zajímavé 

exkurze a interaktivní přednášky. Fotografie 

vlevo zachycuje zanícení jejich rodičů v rámci 

akce Sobota s Talentíkem. 

http://msvarenska.cz/sobota-s-talentikem/
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 Seznamování s anglickým jazykem 

V září 2017 jsme začali se 

seznamováním s anglickým 

jazykem metodu CLIL ve třídě 

U Sovičky s dětmi ve věku od 3 

do cca 6 let. Angličtina se stala 

každodenní součástí vzdělávání. 

Děti cizí jazyk poznávaly 

prostřednictvím básní, písní, 

pohybových her a příběhů. 

Nejintenzivněji prožívaly příběh 

We are going on a bear hunt, do kterého vtáhly i své rodiče na akci Den rodiny (viz foto). 

V této aktivitě budeme i nadále pokračovat, zažádali jsme o finanční příspěvek v rámci 

programu statutárního města Ostravy pro rozvoj bilingvní výuky.  

 

Cíle pro nejbližší období: 

 Seznamování s anglickým jazykem pomocí metody CLIL rozšířit o lekce s rodilou 

mluvčí a lekce pro děti a rodiče, aby došlo k zprostředkování metod výuky cizího 

jazyka rodičům a byl tak zajištěn k dětem stejný přístup. 

 Práci s talentovanými dětmi nadále rozvíjet prostřednictvím klubu Talentík a 

spoluprací s odborníky v této oblasti. V mateřské škole vytvořit další zázemí pro 

vyhledávání a rozvoj nadání (využití dosud pronajímaných prostor). Intenzivně 

pracovat na vzniku certifikovaného talentcentra v mateřské škole.  

 Nabídku doplňkových činností obohatit o lekce keramiky ve spolupráci se ZŠ Gen. 

Píky.  

 

6 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH 

JEVŮ 

Vzdělávání v naší mateřské škole je doplněno o preventivní program, ve kterém se 

zaměřujeme na tyto oblasti:  
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1. Fyzické zdraví 

2. Psychické zdraví 

3. Multikulturní výchova 

4. Dopravní výchova a poučení o bezpečnosti 

 

Cíle školního preventivního programu byly plněny v rámci třídních vzdělávacích programů 

(TVP) jednotlivých tříd.  

Mezi hlavní cíle programu v naší mateřské škole patří výchova dětí ke zdravému způsobu 

života spočívající nejen v získání znalostí z oblasti fyzického zdraví, ale hlavně z oblasti 

zdraví psychického. Zdravě sebevědomé dítě, které si je vědomo své hodnoty a věří svým 

schopnostem, může nejlépe obstát v síti negativních vlivů dnešní společnosti, může si samo 

vytvořit své postoje a aktivně přistupovat k řešení vzniklých problémů. 

Prostřednictvím tohoto programu také děti seznamujeme s různorodým světem lidí na celé 

naší planetě, přibližujeme jim ostatní národnosti a kultury formou adekvátní jejich věku. 

Tuto oblast jsme v uplynulém školním roce podpořili celoročním projektem Cestovatelské 

pohádky (viz bod 5. 3.).  

Poslední, avšak stejně důležitou, oblastí preventivního programu je dopravní výchova, 

kterou paní učitelky všech tříd začleňují do výchovně vzdělávacího programu téměř 

každodenně. Procházkami po okolí MŠ procvičují základy správného chování v silničním 

provozu, témata třídních vzdělávacích programů obohacují o aktivity vedoucí k získání 

správných návyků dětí a zodpovědnosti za své chování. 

Děti předškolního věku ve své současné etapě života získávají poznatky o světě a utvářejí si 

postoje k jednotlivým skutečnostem. Proto je důležité je co nejdříve seznámit s jevy, 

které jejich budoucí život mohou ovlivnit kladným směrem, ale i těmi, jež mohou mít 

na jejich budoucnost dopad negativní.  

Nedílnou součástí programu je prohlubování spolupráce s rodinou a ostatními partnery 

školy, jenž vychází ze školního vzdělávacího programu, třídních vzdělávacích programů a 

dalších školních a třídních projektů.  
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Cíle tohoto specifického projektu byly naplněny také prostřednictvím tradiční Školy 

v přírodě, kde v květnu 2018 vyjelo 21 dětí ve věku od 4 do 6 let do malebného prostředí 

Prostřední Bečvy. Intenzivním pobytem v přírodě i odloučením od rodičů dochází u dětí 

k silnému prožitku ze vzájemné spolupráce, tolerance a pomoci.  

Preventivní program byl podpořen spoluprací s odborníky, jako jsou například Městská 

policie, ZŠ Gen Píky, Lyžařská škola SKALKA, Taneční škola Carmen. Nově jsme program 

rozšířili o spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Ostrava Heřmanice, jež zajišťuje 

realizaci hasičského kroužku v MŠ. Prezentace práce dětí v kroužku se konala v rámci oslav 

Mezinárodního dne dětí (viz foto). Celé zábavné odpoledne jsme pojali v duchu bezpečnosti 

a pozvali další složky integrovaného záchranného systému a nabídli dětem a rodičům 

netradiční aktivity jako je například nácvik nepřímé masáže srdce na moderní figuríně apod. 

Vše probíhalo pod dohledem odborníků, a proto jsme se všichni mnohému přiučili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti v hasičském kroužku 

nacvičují správné chování při 

krizových situacích, jež mohou 

kdykoli zcela nečekaně nastat. 

Sbor dobrovolných hasičů 
disponuje speciálními 

didaktickými pomůckami, které 

dětem pomáhají navodit tu 

správnou atmosféru. 

 

Možnost vyzkoušet si 

nepřímou masáž srdce na 

moderní figuríně je opravdu 

ojedinělá. A my jsme ji mohli 

nabídnout nejen dětem, ale i 

všem dospělým. 
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Cíle pro nejbližší období: 

 Prostřednictvím aktivit v mateřské škole podporovat aktivní trávení volného času 

rodičů a dětí, šířit osvětu o škodlivosti moderních médií na psychiku dítěte 

předškolního věku (projekt Celé Česko čte dětem, Lípohrátky 2018!, Knížkohrátky). 

 

7 ÚDAJE O DALŠÍM VZĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 

 Průběh dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

V uplynulém školním roce nadále pokračovaly dvě učitelky ve vzdělávání v rámci ESF 

projektu CESTA realizovaném vzdělávacím střediskem KVIC Nový Jičín. V průběhu 

tohoto školního roku absolvovaly semináře zaměřené na podporu pedagogických dovedností 

jako je například plánování a hodnocení výuky, příprava podnětného prostředí v mateřské 

škole a další. Teoretické znalosti měly možnost obohatit o praktické ukázky v tvz. Sdílení 

v rámci uvedeného projektu. Navštívily jiné mateřské školy, což považuji za velmi přínosné. 

Na druhou stranu i u nás v mateřské škole probíhala pod osobním vedením ředitelky školy 

Sdílení na téma Spolupráce s rodinou v MŠ a Předmatematické činnosti v MŠ.  

Další oblastí vzdělávání byla práce s nadanými dětmi. V lednu 2018 se konala pro všechny 

pedagogické pracovníky v mateřské škole tzv. Sborovna na téma Identifikace nadaného 

dítěte v mateřské škole. Další vzdělávání v této oblasti probíhala formou účastí na 

konferencích (Talentmanagement Ostrava – říjen 2017, březen 2018 a EDULAB Praha – 

květen 2018), dále byla zrealizována akce Sobota s Talentíkem, kde byli přizváni odborníci 

z této oblasti (PaedDr. Jiří Rozehnal – OU Přírodovědecká fakulta, Mgr. Alena Pokorná, 

Mgr. Markéta Fišerová) se svými interaktivními přednáškami pro zúčastněné, tedy pro 

učitelky i zákonné zástupce dětí. 

Intenzivně se vzdělávala začínající učitelka, která nejenže absolvovala několik seminářů 

doporučených na základě jejich pedagogických dovedností, ale v průběhu celého školního 

roku navštěvovala 1x měsíčně metodická setkání v rámci projektu Klokanovy školky. Měla 

možnost setkávat se se zkušenými učitelkami a získávat tak nejen jejich praxí ověřené a 

osvědčené metody, formy, aktivity apod., ale i případná rizika práce s dětmi předškolního 
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věku v daných oblastech. Jejímu profesnímu rozvoji se věnovala zástupkyně ředitelky školy 

prostřednictvím konzultací a náslechů (viz zpracovaný materiál Podpora začínajících 

učitelek a jejich uvádění do praxe). 

V uplynulém školním roce jsme se taktéž zaměřili na rozvíjení předmatematických 

dovedností. Z příspěvku SMO (Talentmanagement) bylo hrazeno školení metody 

matematiky profesora Hejného pro čtyři učitelky. Z programu Šablony navštívila jedna 

učitelka seminář Matematické dovednosti předškolních dětí s použitím prvků pedagogiky 

Montessori.  

Z téhož programu jedna učitelka absolvovala dvoufázové sdílení v oblasti polytechnického 

vzdělávání.  

Ředitelka školy zaměřila své další vzdělávání na zdokonalování manažerských dovedností, 

na vedení týmů a metodické poradny týkající se aktuálních legislativních změn. Spolu se 

zástupkyní, ekonomkou školy a svou asistentkou se v průběhu školního roku účastnily 

pracovních porad organizovaných zřizovatelem či statutárním městem Ostrava zaměřených 

na problematiku: elektronické spisové služby, práce se systémem OVRoN, archivačním 

řádem a GDPR (ochrana osobních údajů).  

Veškeré nabyté informace ze seminářů, sdílení a porad byly předávány ústně na poradách 

učitelek, některé i na provozních poradách nebo také písemnou formou či elektronicky. 

Docházelo k diskuzím na daná témata a k postupné implementaci ve výchovně vzdělávacím 

procesu dle aktuálních podmínek a potřeb učitelek i skupin dětí. 

 Přehled konkrétních vzdělávacích činností 2017/2018 

Jméno pedagoga Název semináře Místo, datum semináře 

 

Bretzová Alena, Bc. 

 

 

Nadané dítě v MŠ 

 

 

Sborovna, 19. 1. 2018 

 

 

Gembalová Tereza, 

Mgr.  

Nadané dítě v MŠ 

Rozvoj čtenářských dovedností 

u dětí v MŠ 

Pokusy a experimenty v MŠ 

Sborovna, 19. 1. 2018 

KVIC Ostrava, 5. 4. 2018 

 

AGEL Ostrava, 9. 4. 2018 
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Základy Hejného metody 

v předmatematické výchově 

Hudební činnosti v MŠ 

 

 Projekt Klokanovy školky, 

metodická setkávání 

KVIC Ostrava, 16. 4. 

2018 

AGEL Ostrava,  

12. 4., 17. 5., 7. 6. 2018 

Září 2017 – červen 2018 

1x měsíčně 

(Témata: Hrubá motorika, 

Jemná motorika, Zrakové 

vnímání, Základní 

matematické představy) 

Cháňová Jarmila Základy Hejného metody 

v předmatematické výchově 

KVIC Ostrava, 16. 4. 

2018 

 

Kalábová Eva, Bc.  

 

 

Nadané dítě v MŠ 

 

Sborovna, 19. 1. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korcová Stanislava, 

Mgr.  

Profesní kompetence z pohledu 

vedoucích pracovníků – sdílení 

zkušeností (projekt CESTA) 

Předškolní vzdělávání 

z pohledu České školní 

inspekce  

Konference Talentmanagement      

v Ostravě 

Koncepce společného 

vzdělávání v praxi MŠ (SMO) 

Konference Škola základ života 

– Vzdělávání 4.0 pro MSK 

Obtížné situace při řízení MŠ 

 

Nadané dítě v MŠ 

 

Metodická poradna  

 

Konference Talentmanagement      

v Ostravě 

Konference Výuka angličtiny 

pro děti do 8 let věku – I.  

Vedení zaměstnanců a 

pracovních týmů v prostředí 

školy 

Ostrava, 12. 9. 2017 

 

 

Ostrava, 18. 10. 2018 

 

 

Ostrava, 24. 10. 2017 

 

Ostrava, 8. 11. 2017 

 

Ostrava, 13. 11. 2017 

 

Ostrava NIDV, 14. 12. 

2017 

Sborovna, 19. 1. 2018 

Frýdek-Místek, 13. 3. 

2018 

Ostrava, 8. + 9. 3. 2018 

 

Ostrava, 21. 3. 2018 

 

Ostravice, 22. + 23. 3. 

2018 

 

MŠ, 11., 19. a 24. 4. 2018  
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Sdílení Spolupráce s rodinou 

v MŠ (projekt CESTA) – 

vedení sdílení 

Konference Mateřská škola 

v pohybu (INFRA) 

Sdílení Předmatematické 

dovednosti v MŠ (projekt 

CESTA) – vedení sdílení 

Brno, 23. 4. 2018 

 

MŠ, 28. 5. a 7. 6. 2018 

 

 

 

 

 

Králová Věra, Bc. 

Plánování předškolního 

vzdělávání (projekt CESTA)  

Sledování a hodnocení pokroků 

dítěte a efektivní plánování 

dalšího rozvoje dítěte (projekt 

CESTA) 

Podnětné prostředí v mateřské 

škole (projekt CESTA) 

Nadané dítě v MŠ 

Praktická podpora individuality 

dítěte v MŠ II (projekt CESTA) 

Prostředí třídy podporující 

individualizaci práce v MŠ 

(projekt CESTA) 

Praktická podpora individuality 

dítěte v MŠ I (projekt CESTA) 

Frýdek-Místek, 17. 10. 

2017 

 

Nový Jičín, 28. 11. 2018 

 

 

Ostrava, 29. 11. 2017 

 

Sborovna, 19. 1. 2018 

Nový Jičín, 5. 4. 2018 

 

Čeladná, 18. 4. 2018 

 

 

Nový Jičín, 30. 5. 2018 

 

 

 

Laryšová Bronislava 

Plánování předškolního 

vzdělávání (projekt CESTA) 

Sledování a hodnocení pokroků 

dítěte a efektivní plánování 

dalšího rozvoje dítěte (projekt 

CESTA) 

Podnětné prostředí v mateřské 

škole (projekt CESTA) 

Nadané dítě v MŠ 

Praktická podpora individuality 

dítěte v MŠ II (projekt CESTA) 

Základy Hejného metody 

v předmatematické výchově 

Prostředí třídy podporující 

individualizaci práce v MŠ 

(projekt CESTA) 

Praktická podpora individuality 

dítěte v MŠ I (projekt CESTA) 

Hlučín, 2. 11. 2017 

 

Nový Jičín, 28. 11. 2018 

 

 

 

Ostrava, 29. 11. 2017 

 

Sborovna, 19. 1. 2018 

Nový Jičín, 5. 4. 2018 

 

KVIC Ostrava, 16. 4. 

2018 

Čeladná, 18. 4. 2018 

 

 

Nový Jičín, 30. 5. 2018 
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Popeňažníková Iveta 

Matematické dovednosti 

předškolních dětí s použitím 

prvků pedagogiky Montessori 

Nadané dítě v MŠ 

Stáž – Šablony I. 

 

Řeč pedagoga orientovaná na 

dítě v MŠ 

Fenomén nadaných dětí - 

konference 

KVIC Ostrava, 5. 10. 

2017 

 

Sborovna, 19. 1. 2018 

MŠO Hornická, 10. + 11. 

4. 2018 

AGEL Ostrava, 4. 5. 201 

 

EDULAB Praha, 

15. 5. 2018 

 

 

Richterová Jana, Bc. 

Nadané dítě v MŠ 

Konference Talentmanagement 

v Ostravě 

Konference Výuka angličtiny 

pro děti do 8 let věku – I. 

Základy Hejného metody 

v předmatematické výchově 

Sborovna, 19. 1. 2018 

Ostrava, 8. + 9. 3. 2018 

 

Ostrava, 21. 3. 2018 

 

KVIC Ostrava, 16. 4. 

2018 

 

Šimková Klára, Bc.  

 

 

Nadané dítě v MŠ 

 

 

Sborovna, 19. 1. 2018 

 

 Závěry a doporučení pro oblast DVPP 

V tomto školním roce opět všichni pedagogičtí pracovníci vypracovali na konci měsíce září 

2017 svou Autoevaluaci, kterou v červnu 2018 zhodnotili. I v dalším období budeme 

v tomto systému pokračovat, učitelky budou vedeny k hodnocení své vlastní konkrétní práci, 

nikoli k obecným záležitostem. Vypracované Autoevaluace slouží jako podklad pro 

individuální pohovory s učitelkami, k reflexi své vlastní práce a konkretizaci nejen cílů, ale 

i oblastí svého profesního rozvoje.  

Kladně hodnotím veškeré aktivity týkající se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 

ať už individuální či skupinové.  

Cíle pro příští období: 

 Pravidelné vzájemné náslechy pro všechny učitelky. 

 Vzdělávání v oblasti práce s nadanými dětmi.  

 Pokračování v projektu CESTA. 
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 Pokračování v projektu Klokanovy školky. 

 Vzdělávání ředitelky školy (ucelený cyklus NIDV). 

 Metodická setkávání v MŠ, vypracování podrobných metodik pro jednotlivé oblasti 

(zástupkyně školy). 

 Práce se začínající učitelkou. 

 

8 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA 

VEŘEJNOSTI 

 Aktivity pro děti 

V průběhu celého školního roku byly pro děti zorganizovány níže uvedené kulturně 

vzdělávací a vzdělávací akce: 

 Kulturní představení v MŠ: 

o Kouzlení s klaunem (říjen 2017) 

o Divadlo Smíšek – Pohádka s kozími rohy (listopad 2017) 

o Divadlo Smíšek – Čarodějné Vánoce (prosinec 2017) 

o Cestovatelské malování s A. Dudkem (leden 2018) 

o Divadlo Smíšek – Království na Severním pólu (únor 2018) 

o Divadlo Smíšek – Pohádka ze slepičího světa (březen 2018) 

o Cestujeme po světě s písničkou (květen 2018) 

o Divadlo Letadlo – Cestujeme Afrikou (červen 2018) 

 Muzikohrátky – lekce muzikoterapie pro jednotlivé třídy, 4x za školní rok v MŠ 

 Loutkové divadlo Ostrava - jednotlivé třídy v průběhu školního roku 

 Návštěva Městské knihovny – jednotlivé třídy v průběhu školního roku, návštěva a 

beseda na aktuální téma třídních vzdělávacích programů 

 Návštěva areálu Benátky v Mariánských Horách – květen 2018, ukázka práce a 

techniky Městské policie 

 Návštěva Dolní oblasti Vítkovic – jednotlivé třídy v průběhu školního roku, 

návštěvy výukových programů dle výběru tříd. 

 Záchranná stanice Bartošovice  - exkurze s přednáškou.  
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 Aktivity pro děti a jejich rodiče (rodiny) 

Ve školním roce 2017/2018 tým zaměstnanců mateřské školy nabídl několik akcí pro děti a 

jejich rodiny. Zde je uveden jejich přehled: 

 Neformální třídní schůzky – září/říjen 2017, odpolední akce pro děti a rodiče 

jednotlivých tříd, vzájemné seznámení, seznámení s třídním vzdělávacím 

programem, celoročním školním projektem atd. 

 Den stromu – říjen 2017, odpolední akce pro děti a rodiče, slavnostní otevření altánu 

na školní zahradě za účasti vzácných hostů, krátké vystoupení dětí, stanoviště na 

školní zahradě věnované stromům. Završení projektu Za tajemstvím motýlů a 

zahájení projektu Cestovatelské pohádky.  

 Muzikohrátky pro děti a rodiče – listopad 2017, odpolední lekce muzikoterapie 

pro přihlášené děti a rodiče. 

 Brigáda na školní zahradě – listopad 2017, odpolední brigáda na školní zahradě – 

hrabání listí, úklid. Všichni pilní pracovníci byli odměněni výtečným občerstvením 

od paní kuchařek financovaném Klubem rodičů (viz foto). 

 Vánoční koncert – prosinec 2017, odpolední sváteční setkání ve všech třídách, poté 

rozsvícení stromečku na zahradě školy a společný zpěv vánočních koled. Společné 

rozloučení s rokem 2017. 

 Zápis nanečisto – leden, 2018, odpolední akce pro děti s povinnou předškolní 

docházkou a jejich rodiče ve spolupráci se ZŠ Gen. Píky. Nejprve proběhla 

informační schůzka pro rodiče a poté děti plnily úkoly, které na ně čekají při zápisu 

do ZŠ. Rodiče měli možnost prodiskutovat aktuální stav svého dítěte a konzultovat 

případná opatření (viz foto).  

 Psí spřežení – leden 2018, přednáška o mushingu a projížďka dětí v psím spřežení 

(viz foto). 

 Karneval – únor 2018, tradiční zábavná akce pro děti a jejich rodiny organizovaná 

ve spolupráci s Klubem rodičů (viz foto). 

 Velikonoce slepičky Pepičky – březen 2018, zábavné odpoledne pro děti a rodiče 

bylo zahájeno společným čtením příběhu, na který v jednotlivých třídách navazovaly 

zábavné a zároveň poučené úkoly zjišťující (nejen) porozumění textu.  
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 Dny otevřených dveří – každý čtvrtek v měsíci dubnu 2018 byla MŠ v odpoledních 

hodinách zpřístupněna pro nové zájemce. Vždy byl pro děti připraven jednoduchý 

program a informační materiály týkající se nástupu do MŠ.  

 Sobota s Talentíkem – duben 2018, sobotní akce pro přihlášené děti a jejich rodiny 

zaměřená na práci s nadanými dětmi a jejich rozvíjení v oblasti přírodovědné. Akce 

se konala za účasti několika uznávaných odborníků. 

 Den rodiny – květen 2018, zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiny v rámci 

jednotlivých tříd.  

 Mezinárodní den dětí – květen 2018, odpolední akce pro děti a rodiče za účasti 

složek bezpečnostního integrovaného systému s ukázkou aktivit hasičského kroužku. 

 Závěrečná – červen 2018, odpolední akce pro děti a rodiče prezentující celoroční 

projekt Cestovatelské pohádky, celoroční práci dětí a všech zaměstnanců. Závěr akce 

patřil tradičnímu rozloučení s dětmi odcházejícími do základní školy. Akce byla 

zároveň věnována 35. výročí založení školy (viz foto).  

 

Na každé z těchto uvedených akcích určených pro děti a jejich rodiny byla prezentována 

práce mateřské školy, popř. konkrétní třídy. Cílem těchto akcí je nejen prohlubování vztahu 

mezi rodinou a školou, ale zároveň také přiblížení rodičům práce učitelek a celého školního 

týmu.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Podzimní brigáda 

na školní zahradě 

se konala 

v listopadu 2017 

poprvé a hojná 

účast rodičů nás 

přesvědčila o tom, 

že v této aktivitě 

budeme 

každopádně 

pokračovat.  

Tato aktivita je 

součástí 

environmentálního 

programu školy, jež 

klade důraz na 

položení základů 

zodpovědnosti za 

své chování vůči 

přírodě. 
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Tradiční dětský karneval je 

každoročně organizován 

v úzké spolupráci s Klubem 

rodičů. Neformální setkání 

mimo prostory MŠ přispívají 

k prohlubování vztahu mezi 

školou a rodinami.  

Zápis nanečisto se konal v lednu 

2018 již podruhé a setkal se 

s ohlasem všech zúčastněných. 

Rodiče měli možnost si nejen 

vyslechnout praktické rady 

zkušených elementaristek, ale 

hlavně vidět své dítě při práci         

a mnohdy zde dochází k prvnímu 

srovnání s ostatními vrstevníky     

a tzv. „prozření“. Děti se setkaly 

se svými budoucími paní 

učitelkami a vyzkoušely si úkoly, 

které pro ně u pravého zápisu již 

nebyly neznámé. 

O velmi nevšední zážitek pro děti         

i rodiče se v lednu 2018 postaralo psí 

spřežení.  V rámci projektu 

Cestovatelské pohádky jsme si do MŠ 

pozvali profesionální musherku, která 

nám podala základní informace           

o sportu zvaném mushing a hlavně, 

děti v psím spřežení i svezla!  
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Celoročnímu 

tématu cestování se 

věnovala 

samozřejmě 

Závěrečná 
v červnu 2018. Děti 

jednotlivých tříd 

předvedly svá 

krátká vystoupení 

motivovaná 

příběhy v knize, ze 

které celý projekt 

vycházel. 

 

 

Nejstarším dětem přišla 

popřát na jejich cestu    

do školních lavic        

paní starostka             

Ing. Petra Bernfeldová. 
Ke svému přání přidala    

i knihu 30 vzpomínek     

na školní léta, jež bude 

mapovat právě první 

školní rok dětí, jež 

opouštějí MŠ.  

Její osobní účasti si velmi 

vážíme! 

 

Na fotografii shora jsou 

zachyceni Indiáni ze třídy    

U Medvídka, vlevo pak 

ukázka australských 

živočichů v podání dětí ze 

třídy U Myšky. 
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 Prezentace školy a dětské činnosti na veřejnosti 

8.3.1 Webové stránky školy 

Webové stránky školy msvarenska.cz jsou pravidelně aktualizovány a zprostředkovávají 

rodičům i široké veřejnosti nejen aktuality, ale nabízejí také informace o vzdělávání včetně 

školních projektů, proběhlých a plánovaných akcích i pozvánek na zajímavé přednášky 

odborníků. Každá třída má svou sekci, kde se rodiče mohou dozvědět zajímavosti z dané 

třídy.  

Pravidelnou informovanost rodičů touto formou ředitelka školy považuje za velmi důležitou, 

stala se pro ni jedním z velmi dostupných způsobů komunikace se všemi rodiči, ve kterém 

bude nadále pokračovat. 

8.3.2 Webové stránky zřizovatele 

V období září 2017 až srpen 2018 byly aktivity mateřské školy zveřejňovány taktéž 

prostřednictvím níže uvedených příspěvků na webových stránkách zřizovatele v sekci 

Aktuálně: 

o Prázdniny s Českovníčkem – srpen 2018 

o Oslava MDD ve znamení bezpečnosti – červen 2018 

o Děti z Klubu Talentík poznávají nová místa – duben 2018 

o Zápis nanečisto – leden 2018 

o V MŠ Varenská vznikl Klub Talentík – listopad 2017 

8.3.3 Články ve Zpravodaji Centrum 

Ve zpravodaji městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsme zveřejnili články 

představující aktivity školy: 

o Pohádkové Recyklohraní – červen 2018 

o Tradice (ne)tradičně – květen 2018 
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8.3.4 Konference 

Aktivity z projektů realizovaných v rámci Programu pro rozvoj vzdělávání                                    

a talentmanagamentu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města 

Ostravy Za tajemstvím motýlů a Talentík ředitelka školy osobně prezentovala na 

konferencích tohoto programu, které proběhy v říjnu 2017 a březnu 2018 v Ostravě v Dolní 

oblasti Vítkovic (viz přiložené CD). Březnová konference probíhala za účasti zahraničních 

odborníků a hostů. 

Tato forma prezentace školy je považována za velmi důležitou nejen z důvodu propagace 

vlastní mateřské školy, ale hlavně z důvodu přiblížit veřejnosti podstatu a důležitost 

předškolního vzdělávání vůbec. 

8.3.5 Sdílení 

Mateřská škola v II. pololetí školního roku 2017/2018 poskytla několikrát zázemí pro konání 

tzv. sdílení učitelek a učitelů mateřských škol zapojených do projektu CESTA vzdělávacího 

střediska KVIC Nový Jičín. 

8.3.6 Soutěže 

Mateřskou školu reprezentovaly děti, které se 

zúčastnily několika výtvarných soutěží. Na přední 

příčce jsme se umístili v soutěži pořádané střediskem 

volného času na ulici Ostrčilově s názvem Všechny 

barvy zeměkoule aneb nahlédnutí do světa 

hmyzu. 

Všechny práce dětí z výtvarného kroužku včetně té 

„vítězné“ zdobí prostory mateřské školy a jsou 

především hmatatelným důkazem o radostném 

prožitku dětí.  
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V loňském školním roce Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz poprvé vyhlásil soutěž 

pro tvořivé učitelky nazvanou Zlatá Beruška. Do této soutěže se zapojily tří třídy 

s následujícími prezentacemi: 

 Třída U Sovičky – Česká pohádka 

 Třída U Medvídka – Indiánská pohádka 

 Třída U Myšky – Japonská pohádka 

Prezentace mapovaly aktivity jednotlivých tematicky zacílených dnů či týdnů. Každá třída 

si je zpracovala dle svého uvážení. Zpracovaný materiál (viz CD v příloze) představuje práci 

učitelek v naší mateřské škole, jež je postavena na cíleném plánování a hodnocení.  

Třída U Medvídka získala první místo této soutěže a získala částku 30 000 Kč, kterou 

využila pro zvelebení podmínek vzdělávání ve třídě.  

8.3.7 Ostatní formy prezentace 

Mateřská škola v loňském školním roce prezentovala svou činnosti i dalšími způsoby, mezi 

jež patří: 

 Vystoupení dětí v rámci Dne seniorů – září 2017 

 Prezentace MŠ v prostorách Nová Karolina Park – panely s výkresy dětí, 

s fotografiemi, s informacemi o mateřské škole, s reklamními letáčky o škole pro 

zájemce (viz foto) 

 Příspěvky na stránkách celorepublikové kampaně Celé Česko čte dětem: 

o Tradice (ne)tradičně – duben 2018 

 Výstava k 35. výročí založení školy, prostory MO MOaP – srpen 2018 

 

 

9 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla provedena v mateřské škole žádná kontrola Českou 

školní inspekcí.  
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10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Mateřská škola vede účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 505/2002 

Sb., zákona 250/2000 Sb., zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

 Finanční zdroje příspěvkové organizace  

Zdroje financování školy: 

 zřizovatel - příspěvek na provozní náklady, 

 státní rozpočet - příspěvek na přímé náklady na vzdělávání, 

 vlastní příjmy - příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání, 

 náklady na potraviny (stravné), 

 sponzorské dary – Klub rodičů a přátel školy, fyzická osoba, 

 zřizovatel - účelové neinvestiční příspěvky,  

 hospodářská činnost: doplňková činnost – zájmová činnost dětí, pronájem prostor, 

 jiné zdroje: statutární město Ostrava – příspěvek v rámci Programu na podporu 

vzdělávání a talentmanagamentu v oblasti přírodních věd, příspěvek z oblasti 

školství, Moravskoslezský kraj – dotace. 

 

Státní prostředky: 

Rok 2017 – dotace přímých výdajů na vzdělávání byly schváleny ve výši 5 309 223,- Kč  

a jsou čerpány dle rozpočtových pravidel. 

Rok 2018 – dotace přímých výdajů na vzdělávání ve výši 6 451 695,- Kč byly vyčerpány 

dle rozpočtových pravidel.  

Prostředky na provoz poskytnuté zřizovatelem: 

Rok 2018 -  příspěvek byl schválen ve výši 1 735 425,20 Kč a byl vyčerpán dle 

rozpočtových pravidel 

Rok 2017 – příspěvek byl schválen v celkové výši 1 988 145,- Kč a je čerpán dle 

rozpočtových pravidel.  
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Sponzorské dary: 

Škola získala ve školním roce 2017/2018  finanční dary ve výši 32 400,-  Kč, které byly 

použity především na nákup hraček a výtvarných potřeb pro děti. 

Přehled finančních zdrojů organizace za rok 2017: 

 

Finanční zdroje Kč 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 1 408 000,00 

Účelové neinvestiční příspěvky od zřizovatele 77 035,00 

Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu 5 309 000,00 

Granty a účelové dotace 540 000,00 

Investiční transfery celkem 64.000,00 

Neinvestiční příspěvek celkem 7 398 035,00 

 

 Hospodaření školy za rok 2017 

Čerpání schváleného neinvestičního příspěvku na přímé výdaje na vzdělávání v Kč: 

 

SÚ Výdaje Hlavní činnost Doplňková činnost 

501 Spotřeba materiálu 1 105 283,33 18 478,50 

518 Ostatní služby 342 461,10 2 173 49 

521 Mzdové náklady  4 264 792,00 17.400,00 

524 Zákonné pojištění 1 397 802,20 0,00 

527 Zákonné sociální náklady 100 944,94 0,00 

Náklady celkem 8 409 144,40 107 391,00  

672 Celkem výnosy vybraných 

vládních institucí z transferů 

7 361 743,00 0 

Výnosy celkem  8 432 342,64 149 119,00 

Výsledek hospodaření celkem 23 198,24 41 728,00 

 64 926,24 

Přehled finančních fondů k 31. 12. 2017: 

Fond Kč 

Fond odměn 13.943,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb 27 689,09 

Fond investic 96 097,10 

Fond rezervní 7 561,92 
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Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválené zřizovatelem: 

Fond Kč 

Fond odměn 20 000,00 

Fond rezervní 44 926,24 

 Úplata za předškolní vzdělávání 

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 byla stanovena na 400 Kč 

měsíčně. 

 

11 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 

MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

Mateřská škola je zapojena od září 2016 do Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání (Šablony) a využívá personální podporu v podobě chův pro děti mladších 3 let.  

 

12 ÚDAJE ŠKOLY O ZAPOJENÍ DO DALŠÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

Žádný ze zaměstnanců v hodnoceném období nebyl zapojen do dalšího vzdělávání tohoto 

druhu. 

 

13 ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU 

REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH 

Z CIZÍH ZDROJŮ 

Mateřská škola využívá vyhlášené dotační programy vedoucí k rozvoji podmínek vzdělávání 

a následně vzdělávání samotném. V uplynulém školním roce zrealizovala níže uvedené 

projekty. 
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 Projekt Za tajemstvím motýlů 

V podzimních měsících roku 2017 jsme nadále pokračovali v projektu Za tajemstvím 

motýlů, na něhož jsme v rámci Programu pro rozvoj vzdělávání a talentmanagamentu 

v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 

1.čtvrletí 2018 získali 500 000 Kč. Zakončení projektu patřilo slavnostnímu otevření 

dřevěného altánu na školní zahradě, který bude sloužit jako tzv. přírodní učebna. Altán byl 

vybudován v klidové části zahrady a právě z tohoto důvodu poskytne základ pro výukové 

centrum, jež bude v blízké budoucnosti vystavěno z dotace Fondu životního prostředí ČR 

s termínem ukončení červen 2019. 

K vybudování altánu mateřská škola získala účelový investiční příspěvek v částce 60 000 

Kč od zřizovatele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Projekt TALETNÍK a TALENTÍK 2018 

V druhém kole pro rok 2017 předchozího programu mateřská škola získala od statutárního 

města Ostravy částku 370 000 Kč, kterou věnovala rozvoji talentovaných dětí. Podrobněji 

jsou aktivity projektu rozepsány v bodě 5. 4. 

 

Slavnostní otevření altánu 

probíhalo za účasti a 

veselého zpěvu našich dětí. 

Ceremoniálu přestřihnutí 

pásky se ujali naši milí 

hosté.    
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Na stejnojmenný projekt byla v roce 2018 získána od statutárního města Ostravy celková 

částka 450 000 Kč, z čehož 75 000 bylo určeno na neinvestiční náklady a 375 000 na 

investice, které byly použity na vybudování tzv. pískové laboratoře (viz foto níže) na školní 

zahradě a další přírodní učebny. Dokončení těchto staveb je plánováno do konce roku 2018. 

Nové podnětné prostředí v průběhu pobytu dětí na školní zahradě zajisté napomůže 

k rozpoznání nadání v oblasti přírodovědné. Hrátky s pískem prostřednictvím vah, sít, různě 

nakloněných pultů i kladkostroje nebo tzv. šeptanda sloužící k zjišťování vlastností zvuků 

v dětech podnítí a rozvine touhu po experimentování a bádání. Z neinvestiční částky byly 

hrazeny zejména náklady na zajištění odborného vedení nadaných a nadměrně nadaných 

dětí, přednášky pro rodiče, vzdělávání pro pedagogické pracovníky atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt Kouzelná zahrada 

Částku 60 000 Kč jsme získali na podporu environmentální výchovy od Moravskoslezského 

kraje v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního 

prostředí.  

Na zahradě školy jsme zřídili vyvýšené záhony pro všech pět tříd, kde již na jaře 2018 děti 

zasadily bylinky a zeleninu a pozorovaly jejich růst. Dále bylo zakoupeno nářadí pro děti i 
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rodiče, které bude pravidelně využíváno při podzimních a jarních brigádách na školní 

zahradě. Nedílnou součástí projektu je teorie, a proto byla část peněz věnována i pořízení 

didaktických pomůcek a knih k tématu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt Lípohrátky 2018! 

V červnu 2018 jsme společně odstartovali projekt Lípohrátky 2018!, jenž je zaměřen na 

podporu vlastenectví, na vybudování kladného vztahu dětí k naší vlasti prostřednictvím 

různorodých aktivit, hlavně pak společných aktivit pro celé rodiny věnované oslavě 100. 

výročí vzniku Československa.  

Projekt byl podpořen statutárním 

městem Ostrava částkou 100 000 Kč, za 

kterou mimo jiné byly pro všechny děti 

mateřské školy vydány ČESKOvníčky – 

prázdninové deníčky určené 

k zaznamenávání společných zážitků 

dětí a jejich rodin po naší krásné zemi. 

Na tento didaktický materiál budou 

v novém školním roce navazovat další 

činnosti mateřské školy.  

 

 

S prací na záhoně se některé 

„městské“ děti setkaly poprvé. 
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14 ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI 

ORGANIZACEMI, DALŠÍMI ORGANIZACEMI A 

PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 Spolupráce s odborovou organizací 

Mateřská škola nemá zřízenou odborovou organizaci. 

 Spolupráce se zřizovatelem 

Od ledna 2017 úzce spolupracujeme se zřizovatelem na informovanosti široké veřejnosti o 

mimořádném dění v mateřské škole prostřednictvím článků a fotografií ve Zpravodaji 

Centrum a na webových stránkách městského obvodu (viz body 8. 3. 2. a 8. 3. 3.). 

Pedagožky pravidelně spolupracují se Sociálním odborem, v případě potřeby vypracovávají 

zprávy o dítěti. 

Spolupráci se zástupci zřizovatele hodnotíme velmi kladně a věříme, že i nadále bude 

zachována.  

 Spolupráce s rodiči, s Klubem rodičů a přátel školy 

Spolupráce s rodiči individuálně i s Klubem rodičů Naše dítě při MŠ Varenská se neustále 

rozvíjí. Byla navázána velmi úzká spolupráce s předsedkyní klubu. Ve školním roce 

2017/2018 klub rodičů finančně přispěl mateřské škole finanční částkou 28 400 Kč, za 

kterou byly pořízeny převážně hračky a výtvarné potřeby pro děti. Dále spolufinancoval 

společné akce pro děti a rodiče jako například zábavné odpoledne Celé Česko čte dětem, 

Karneval a rozloučení se školáky Závěrečnou, členům klubu přispěl také na školní výlet do 

záchranné stanice v Bartošovicích   

Spolupráce s rodiči je prohlubována a utužována těmito prostředky: 
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 dny otevřených dveří – možnost návštěvy mateřské školy v dopoledních hodinách, 

 kreativní dílny pro děti a rodiče, 

 zábavné akce pro děti a rodiče vycházející z aktuálních témat třídních vzdělávacích 

programů, 

 konzultační hodiny, 

 informační schůzky pro rodiče, 

 webové stránky školy, 

 adaptační program (adaptační dotazníky, vstup do třídy). 

 

V hodnotícím období proběhly tyto konkrétní akce věnované rodičům: 

 Úvodní informační schůzky – září 2017 

 Informační schůzky pro rodiče dětí 3. ročníků Zápis nanečisto – leden 2018 

 Informační schůzky pro rodiče ve spolupráci s Klubem rodičů – duben 2018 

 Sobota s Talentíkem – přednášky pro rodiče týkající se projevů nadání u dětí 

předškolního věku 

 Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí – červen 2018  

 

V druhém pololetí školního roku byly rodičům nabídnuty konkrétní termíny konzultací, 

kterých k našemu milému překvapení hojně využili. Konzultace většinou využívali rodiče 

dětí odcházejících do základní školy.  

Spolupráci s rodiči jsme posílili 

od září 2017 zavedením maskotů 

tříd a jejich deníčků. Maskota 

dané třídy si vždy na víkend 

odnese jedno dítě domu (většinou 

se o výběru dítěte losuje) i 

s deníčkem. Rodiče společně 

s dítětem, popř. i s dalšími 

rodinnými příslušníky, zapisují 

do deníčku víkendové zážitky. 

Do deníčků se pravidelně píše ve 
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všech třídách. Každý svým způsobem, a o to více je deníček zajímavější a hlavně velmi 

cenný. Většinou v pondělí, kdy se nám maskot i s deníčkem vrátí zpět do školky, dochází 

v diskusním kruhu nad aktuálními zprávičkami k debatě, prohlížení, sdílení, a to vše nejen 

prohlubuje vztah školy s rodinou, ale hlavně podněcuje děti k vzájemnému prožitku, a to jak 

k jejich vlastnímu s jejich blízkými, tak i k tomu ve třídě s kamarády.  

K dalšímu zkvalitnění podmínek vzdělávání a zároveň vytvoření bezpečné komunikace 

s rodiči bychom v nejbližším období chtěli u všech tříd zřídit schránky důvěry. 

 Spolupráce se základní školou 

Spolupráce se Základní školou Gen. Píky 13A, p. o. má již dlouholetou tradici, ve školním 

roce 2017/2018 jsme pokračovali společně v osvědčených akcích jako je návštěva 

tělocvičny, výuky, Mikulášská nadílka, Zápis nanečisto apod. Nově byla navázána 

spolupráce týkající se rozvíjení dětí nadaných a nadměrně nadaných. Skupina dětí v rámci 

projektu TALENTÍK navštěvovala cca 2x měsíčně chemickou laboratoř, kde se pod 

odborným vedením paní učitelky z 2. stupně seznamovala se základními chemickými jevy.  

Prostřednictvím této spolupráce se snažíme o přirozený a plynulý přechod dětí z 

předškolního do základního vzdělávání a v příštím období v ní budeme nadále pokračovat. 

Oceňujeme velmi vstřícný přístup pana ředitele výše uvedené školy i všech zúčastněných 

učitelek.  

 Spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem, 

s klinickým logopedem 

Vzhledem k tomu, že je v mateřské škole zřízena speciální třída pro děti s vadami řeči, 

spolupracujeme již několik let se speciálními pedagogy a psychology ze Speciálně 

pedagogického centra Kpt. Vajdy v Ostravě. 

Jsme v úzkém kontaktu, konzultujeme změny, postupy a další náležitosti plynoucí 

z aktuálních podmínek vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami.  
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 Spolupráce s dalšími organizacemi 

14.6.1 Městská policie 

Spolupráce s Městskou policií nadále pokračuje v příznivém duchu. Odráží se jak 

v aktivitách pro děti, tak v záležitostech týkajících se ochrany objektu. 

14.6.2 Soutěž s panem Popelou 

Děti i rodiče byli v průběhu celého školního roku motivováni ke sběru starého papíru. 

Většina rodin se do této akce velmi aktivně zapojila. Za obdržený finanční obnos byly 

pořízeny drobné dárky pro děti celé mateřské školy k různým příležitostem (např. MDD, 

Závěrečná apod.). 

V této aktivitě budeme i nadále pokračovat v dalším období, poněvadž je velmi důležitá 

z hlediska ochrany naší planety Země.  

14.6.3 ENVIRROPOL s. r. o.  

V lednu 2017 jsme se zapojili do projektu Recyklohraní aneb 

Ukliďme si svět! Prostřednictvím zábavných úkolů motivujeme děti 

a jejich rodiny k třídění odpadu, sbírání použitých baterií, tonerů 

apod. Splněné úkoly jsou odměněny body, které pravidelně 

vyměňujeme za výtvarné potřeby pro děti všech tříd.  

V rámci preventivního programu jsme od ledna 2017 začali také třídit plast a zřídili si svou 

vlastní odpadovou nádobu. Do blízké budoucnosti plánujeme třídit odpad přímo ve třídách.  

 

 

15 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 

Č.106/1999 SB., O SOVOBODNÉM PŘÍSTUPU 

K INFORMACÍM 

Stížnosti proti rozhodnutí ředitele školy podle správního řádu 0 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 0 
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Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 0 

 

 

16 ZÁVĚR 

Zpráva o činnosti mateřské školy byla projednána a schválena zaměstnanci školy na 

provozní poradě dne 30. 8. 2018. 

 

 

V Ostravě dne 11. 10. 2018 

 

 

 

 

   

 

 

Mgr. Stanislava Korcová 

ředitelka školy 


