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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 

E-mail : msvarenska@tiscali.cz 

Adresa internetových stránek: www.msvarenska.cz 

 Školní jídelna Varenská 2977/2a, kapacita 

125 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 / 93 dětí 

Počet pedagogických zaměstnanců: 10 

Počet provozních zaměstnanců: 4 

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 

1.1 Věcné (materiální) podmínky předškolního vzdělávání 

Mateřská škola je stará 34 let. V roce 2014 prošla rekonstrukcí, která zahrnovala zateplení 

budovy, výměnu oken a dveří. Ve třech třídách došlo k modernizaci sociálního zázemí.  V 

nejbližším období (pravděpodobně v letních měsících 2018) budou zrekonstruovány 

zbývající dvě třídy a taktéž zčásti školní kuchyně. Ve dvou třídách jsou nové šatnové bloky 

a všechny třídy mají nově vybaveny přípravny jídla. V srpnu 2018 byly v těchto 

přípravnách nově natřeny radiátory. 

Dle plánu jsme v roce 2016 zakoupili myčky nádobí (5 ks) a za finanční spoluúčasti 

zřizovatele konvektomat s příslušenstvím. Tato skutečnost přispěla k urychlení přípravy 

jídel a zároveň pokrmy splňují požadavky na moderní přípravu zdravého jídla. Taktéž byl 

zakoupen nový mandl, jenž je zapotřebí k zajištění žehlení prádla pro vlastní potřeby         

a škola tak nemusí využívat externí služby tohoto typu, což vede k  cca 30 000 Kč ročně.  

Nábytek je dle finančních možností školy 

postupně obnovován. Na jaře 2017 byly 

ve všech třídách díky projektu Za 

tajemstvím motýlů zřízeny tzv. 

„badatelské koutky“ (viz foto), které 

dětem nabízí moderní prostředí a 

vybavení pro rozvoj v oblasti 

přírodovědné. Zbývající starý nábytek je 

zatím nadále bezpečný a účelový. 

 

Ve všech třídách jsou k alternativnímu 

odpočinku používána nová plastová lehátka 

s matracemi, jež vyhovují stanoveným 

hygienickým normám. Každé dítě má své 

vlastní ložní prádlo i lehátko. Pyžama si děti 

věší na ramínka. V jedné třídě (U Ježka) nejsou 

lehátka a ložní prádlo uloženy v odděleném 

prostranství (jsou odděleny pouze přenosnou 

zástěnou), v tomto spatřuji nedostatek a tuto situaci budu co nejdříve řešit pořízením 

úložných prostorů jak pro lehátka, tak pro lůžkoviny.  
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Židle a stoly jsou výškově přizpůsobeny věkovému složení jednotlivých tříd tak, aby byly 

v souladu s ergonomickými požadavky na dětský nábytek.  

Děti mají k dispozici různorodou nabídku hraček, didaktických pomůcek i výtvarných 

a sportovních potřeb. Třídy a herny jsou vybaveny tak, aby dětem umožňovaly nejen 

spokojený pobyt, ale zároveň je vedly k samostatnosti při jejich hrách a ostatních 

aktivitách. Dbáme na to, aby alespoň podstatná část vybavení pro děti byla umístěna tak, 

aby na ně děti dobře viděly, mohly si je samy vzít a opět zpět uložit. Od ledna 2017 jsou 

v rámci rozvoje předčtenářské gramotnosti dětí ve třídách všechny věci opatřeny nápisy. 

Třídy se sestávají z tematicky zaměřených koutků, herna poskytuje prostor pro pohybové 

aktivity. V jedné třídě je k dispozici počítač stabilně, ostatní třídy mají možnost 

zapůjčování školního notebooku, který byl pořízen v rámci projektu Za tajemstvím motýlů. 

Sportovní náčiní bylo ve školním roce 2016/2017 doplněno díky finančního příspěvku 

zřizovatele v rámci projektu Atletická školka. Finanční prostředky (44 000 Kč) byly 

využity na plavecký kurz pro 30 dětí v celkové částce 16 000 Kč a zakoupení žíněnek 

spolu se sportovním náčiním firmy MALUNET v celkové částce 28 000 Kč. Nakoupené 

pomůcky jsou plně využívány při každodenních pohybových činnostech a v době tzv. 

náhradní činnosti, kdy se s dětmi z důvodu převážně špatné smogové situace nevychází 

ven.  

Velký důraz klademe na kulturu stolování. Děti si samy chystají prostírání, po jídle 

odnášejí použité nádobí a prostírání opět uklízejí. Jsou vedeny k tomu, aby po sobě uklidily 

případné drobky a utřely stůl. Pitný režim je dle mého mínění zatím nešikovně řešený, děti 

mají k dispozici pouze cca 6 skleniček na pití, které musí učitelky v průběhu celého dne 

umývat a následně plnit. Od září 2017 bude k dispozici ve všech třídách pitný režim 

s vlastní sklenicí či hrníčkem pro každé dítě. Toto zajistí přehled o dodržování pitného 

režimu jednotlivých dětí, hygienické požadavky i čas učitelek.  

Školní zahrada je vybavena moderními 

dřevěnými hracími prvky, jež nabízejí 

dětem nejen příležitost k rozmanitým 

hrám, ale také k zajímavým pohybovým 

aktivitám. V zimních měsících je hojně 

využíván terénními úpravami vytvořený 

kopec. V červu 2017 byl u správní 

budovy zřízen tzv. „motýlí záhon“ (viz 

foto), který svým složením láká motýly a 

ostatní hmyz. Slouží nejen k odpočinku, 

ale díky informačním tabulím                   

i k ponaučení všech - dětí i dospělých.  
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Školní zahrada je rozlehlá a stále má k dispozici spoustu dosud nevyužitých míst a zákoutí, 

které do budoucna chceme využít ke zřízení například vyvýšených záhonů k pěstování 

bylin a zeleniny. Děti jsou vedeny k údržbě zahrady a k péči o své prostředí.   

Na podzim 2017 je plánována výstavba zastřešeného dřevěného altánu, který bude sloužit 

jako přírodní učebna.  

 

Cíle pro nejbližší období: 

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

techniky ve zbývajících dvou třídách a ve školní kuchyni. 

 Postupně dovybavit všechny třídy dostatečným množstvím kvalitního                      

a různorodého tělocvičného nářadí a náčiní. 

 Vyřešit zastínění školní zahrady v horkých letních dnech. 

 Postupně dovybavit všechny třídy novým nábytkem, v některých třídách zakoupit 

nové koberce. 

 Zakoupit malé židličky pro děti mladší tří let. 

 Vybavit třídu sloužící k logopedickému cvičení tak, aby byla využívána i pro jiné 

účely (nábytek, popř. interaktivní tabule atd.). Zřídit učebnu pro práci s dětmi od 5 

let a dětmi talentovanými.  

 Pořídit úložný prostor pro lehátka a lůžkoviny ve třídě U Ježka, po konzultaci 

s hygieniky popř. i úložné prostory pro lůžkoviny v ostatních třídách. 

 Dokončit výstavbu dřevěného altánu na školní zahradě. 

 Zřídit vyvýšené záhony na školní zahradě. 

 Postupně dovybavit školní zahradu ve stylu tzv. přírodní zahrady (např. vrbové 

tunely, vrbové domečky, zahradní kuchyně, vodní hrátky apod.), doplnit ji o hrací 

prvky pro děti mladší tří let.  

1.2 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. Mezi jednotlivými 

jídly jsou dodržovány intervaly 2,5 – 3 hodiny 

(přesnídávka – oběd – svačina). 

Rodiče dětí měli možnost ochutnat ukázku 

pomazánek školní kuchyně v rámci zábavného odpoledne Celé Česko čte dětem v únoru 
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2017 (viz foto). Měli možnost nejen ochutnat, co jejich děti v mateřské škole jedí, ale 

odnesli si s sebou domů i recepty vybraných pomazánek. Tato akce se setkala s kladným 

ohlasem, vedla k prohloubení vztahu mezi rodinou a školou a taktéž k motivaci dětí k jídlu. 

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

k dispozici od roku 2014. Uvědomuji si, že infrasauna nebyla v loňském školním roce plně 

využívána, ve škole nebyl stanoven systém jejího využívání. Pravidelné zařazování pobytu 

v infrasauně bude jedním z cílů do příštího vzdělávacího období. 

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. Připravujeme program postupné adaptace pro nově příchozí děti. 

 

Cíle pro nejbližší období: 

 Využívat přírodní učebnu na zahradě školy a přenést tzv. řízenou činnost ven. 

 Zavézt systém pravidelného využívání infrasauny a dodržovat ho. 

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

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

 Pro nově příchozí děti zavézt tzv. Vstupní dotazník, který pomůže učitelkám 

v poznávání dítěte a jeho rodiny. 

 

1.3 Organizační podmínky 

1.3.1 Mateřská škola 

Počet dětí podle ročníků 30. 9. 2016 

Všechny děti s pravidelnou celodenní docházkou. 

 Počet dětí 

v běžných třídách 

Počet dětí              

ve speciální třídě 

Z toho OŠD 

1. ročník 40 0 0 

2. ročník 11 6 0 

3. ročník 28 8 6 

Celkem 79 14 6 
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1.3.2 Školní jídelna 

Počet dětí k 30. 9. 2016: 94 

 

2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

Ročník Jednací číslo Název vzdělávacího 

programu 

MŠ 32 405/2004-22 Rámcový vzdělávací program 

pro předškolní vzdělávání 

 

 

3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

ČINNOSTI ŠKOLY 

3.1 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 9 

 

9 8,25 

 

8 

      

 

Asistent 

pedagoga 

(AP) 

 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 
(V březnu 2017 v MŠ 

nepracoval AP) 

 

0,5 

Zaměstnanci 

školní jídelny 

 

4 

 

4 

 

2,5 

 

2,5 

     

Povozní 

zaměstnanci 

 

4 

 

4 

 

2,37 

 

2,37 

Celkem 

 

18 
(reálně 16) 

 

18 
(reálně 16) 

 

13,62 

 

13,62 

Poznámka: 1 fyzický zaměstnanec = 0,5 úvazku učitelka, 0,5 úvazku asistentka pedagoga, 1 fyzický 

zaměstnance = 0,25 úvazku provozní zaměstnanec, 0,25 úvazku zaměstnanec školní jídelny. Zaměstnanci 

jsou započítáni v obou oblastech, proto je zaměstnanců celkem 18, avšak reálně jich bylo 16 
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3.2 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 8. 2017 

Věk Muži Ženy % 

21 – 30 let 0 2 12,50 

31 – 40 let 0 1 6,25 

41 – 50 let 0 6 37,5 

51 – 60 let 0 7 43,75 

61 a více let 0 0 0 

Celkem 0 16 100 

 

3.3 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 8. 

2017 

Dosažené vzdělání  Muži Ženy % 

Základní  0 0 0 

Vyučen 0 5 31,25 

Střední odborné 0 0 0 

Úplné střední 0 5 31,25 

Vyšší odborné 0 0 0 

Vysokoškolské  0 6 37,5 

Celkem 0 16 100 

 

3.4 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 

    

3.5 Zařazení pracovníků do platových tříd k 31. 8. 2017 

Platová třída - pedagogové  Počet zařazených pracovníků 

7. 1 

8. 1 
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9. 4 

10. 3 

11. 1 

 

 

Platová třída - nepedagogové  Počet zařazených pracovníků 

2. 3 

5. 2 

6. 1 

8. 1 

 

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 2017/2018 

 

Termín zápisu 3. 5. 2017 

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

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání 

Kritéria ze dne 20. 4. 2017  

Počet volných míst pro šk. rok 2017/2018 63 

Zapsaných dětí s celodenní/polodenní docházkou 45/1 

Počet nepřijatých dětí (nesplnily kritéria pro 

přijetí) 

1 (dítě nebylo řádně očkováno a 

nevztahovala se na něj povinná 

předškolní docházka) 

 

Počty dětí s návrhem na odklad školní docházky pro školní rok 2017/2018: 2 děti 

z běžných tříd, 2 děti ze speciální třídy.  

 

 

5 PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávání v mateřské škole vycházelo ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) 

s názvem Pramínky poznávání. Byl založen na osobnostním pojetí dítěte a jeho 

všestranném rozvoji. Svým obsahem ŠVP směřoval k rovné příležitosti ke vzdělávání, 

k předcházení sociálně patologickým jevům, k prohlubování vztahu dětí k naší planetě            
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a k vedení dětí ke zdravému životnímu stylu. ŠVP byl natolik otevřeným dokumentem, že 

umožňoval zohlednit a zapracovat aktuální podmínky vzdělávání i další rozvoj mateřské 

školy v souvislosti s nástupem nové ředitelky v lednu 2017. 

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

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

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

vzdělávacího programu bylo: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“  

ŠVP zahrnoval taktéž nabídku doplňkových vzdělávacích aktivit formou doplňkových 

programů: 

 Jóga pro děti - relaxační cvičení s prvky jógy 

 Školáček - podpora školní připravenosti 

 Angličtinka - seznamování s anglickým jazykem 

 Šikovné ruce - výtvarné a pracovní činnosti.  

Tyto programy byly vedeny interními zaměstnanci. Kromě Jógy, která probíhala v průběhu 

pracovní doby učitelky, byly kroužky hrazeny z finančních zdrojů zákonných zástupců dětí 

v rámci doplňkové činnosti školy. Dále škola nabízela zájmový kroužek Tanečky, jež 

spadal do kompetence externistů, a byl zaveden na základě zájmu rodičů. Z realizace 

uvedených programů mateřská škola získala finanční prostředky, které dále využila na 

mzdové prostředky učitelek a 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 

děti nadstandartní aktivity, jako byly plavecký výcvik, saunování, inhalování, lyžařský 

výcvik a škola v přírodě.  

Tradičně se škola zapojila do sběru papíru a PET víček pro společnost Neoma, s.r.o. 

Nedakonice. Finanční výtěžek z těchto aktivit pokryl náklady na mikulášskou nadílku pro 

děti celé mateřské školy.   

Od ledna 2017 se mateřská škola zapojila do projektu Recyklohraní. V rámci tohoto 

projektu probíhá průběžná motivace rodičů ke sběru baterií, tonerů apod., ve spolupráci 

s Klubem rodičů také plnění zábavných a poučných úkolů a jejich prezentace v prostorách 

MŠ. 

Od února 2017 jsme se zapsali do skupiny škol, které podporují společné čtení rodičů a 

dětí, prostřednictvím celorepublikové kampaně Celé Česko čte dětem. Zapojení do 

projektu proběhlo slavnostním odpolednem (viz foto) a dále byly aktivity prezentovány 

v prostorách mateřské školy, na webových stránkách školy i kampaně.  
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Cíle pro nejbližší období: 

V oblasti vzdělávání bych pro příští školní rok ráda veřejnosti nabídla rozšíření oblastí 

vzdělávání: 

 Seznamování s anglickým jazykem pomocí metody CLIL (krátké vstupy 

v průběhu celého dne) a zřízení třídy, která bude mít tyto aktivity začleněny do 

třídního vzdělávacího programu. 

 Práci s talentovanými dětmi prostřednictvím klubu Talentík a spoluprací 

s odborníky v této oblasti.  

 Nabídku doplňkových činností bych ráda obohatila například o výuku šachové 

hry, dramatický kroužek a kroužek Mladých hasičů organizovaný pod záštitou 

Sboru dobrovolných hasičů Ostrava Heřmanice.  

 

 

6 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH 

JEVŮ 

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

zaměřujeme na tyto oblasti:  

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 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 
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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.  

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.  

V uplynulém školním roce jsme upravili osnovu poučení o bezpečnosti dětí a jeho 

zapisování do třídní knihy. Osnovu jsme rozšířili a zapisování podstatně zjednodušili. 

Nový způsob se setkal s kladným ohlasem u učitelek a pokryl všechny potřebné oblasti.  

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.  

Preventivní program byl podpořen spolupráci s odborníky: 

 Městská policie – návštěva areálu Benátky v Mariánských Horách s ukázkou práce 

strážníků a jejich techniky  

 Základní škola Gen. Píky 13A, p.o. – předplavecký výcvik 

 Lyžařský kurz – Lyžařská škola SKALKA 

 Taneční kurzy – Taneční škola Carmen 

 

Cíle pro nejbližší období: 

 S nástupem povinné předškolní docházky a předpokládanému zvýšení počtu dětí ze 

sociálně slabšího a nepodnětného prostředí vytvořit pro tyto děti plány podpory – 

skupinové a individuální.  

 

7 ÚDAJE O DALŠÍM VZĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 

7.1 Průběh dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Většina pedagogů má předepsanou odbornou kvalifikaci. Jedna učitelka si doplňovala 

kvalifikaci vysokoškolským studiem v bakalářském programu v oboru Speciální 

pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity (3. ročník). Studium však do 31. 

8. 2017 neukončila a proto s ní nebyla prodloužena pracovní smlouva.  
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V období leden až červen 2017 učitelky absolvovaly uvedené semináře (viz Přehled 

absolvovaných seminářů níže). Za velmi přínosné považuji zapojení dvou učitelek do ESF 

projektu CESTA (KVIC Nový Jičín), který bude mít trvání čtyři roky a je zaměřen v prvé 

řadě na sociální a emoční rozvoj učitelek, dále na rozvíjení pedagogických dovedností 

učitelek prostřednictvím seminářů a vzájemných návštěv v zapojených mateřských 

školách. Učitelky využívaly taktéž semináře a přednášky v rámci MAP, které jsou taktéž 

zdarma. Informace ze seminářů byly předány v rámci Pedagogické rady nebo mailem. 

Ředitelka školy v červnu 2017 ukončila Funkční studium pro ředitele škol a školských 

zařízení (NIDV Ostrava) a splnila tak plnou odbornou kvalifikaci pro vykonávání funkce 

ředitelky školy. Dále se v rámci vzdělávání účastnila seminářů a kurzů z oblasti změn 

v legislativě, které zasáhly předškolní vzdělávání, zejména zavedení povinné předškolní 

docházky.  

Jako přínos pro rozvoj v oblasti přírodovědné považuji realizaci projektu Za tajemstvím 

motýlů (získaná finanční dotace „Programu na rozvoj vzdělávání a talentmanagamentu 

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

1. čtvrtletí 2018“). Díky pořízení odborných publikací a didaktických pomůcek se měly 

možnost, a hlavně chtěly, rozvíjet nejen děti ale i učitelky samotné. 

V průběhu uvedeného období byly učitelkám prostřednictvím ředitelkou školy 

vypracovaných prezentací (v elektronické i tištěné formě) předávány informace a 

zkušenosti převážně z oblastí: 

 vytvoření podnětného prostředí pro děti,  

 spolupráce s rodiči,  

 předčtenářské gramotnosti 

 a další dle aktuální diskuse (např. projekt Za tajemstvím motýlů – živý experiment). 

V lednu 2017 učitelky vypracovaly svou Autoevalaci, kde je obsažena taktéž oblast 

dalšího vzdělávání a profesního rozvoje. Téměř žádná nedokázala specifikovat oblast 

svého dalšího vzdělávání. V červnu proběhlo jejich vlastní hodnocení. Ani z něho nelze 

vyčíst konkrétní závěry. V dalším období bude nadále nutné pokračovat ve vypracovávání 

Autoevaluace učitelky spojené s individuálními pohovory a vedení učitelek ke konkretizaci 

oblastí, ve kterých se chtějí rozvíjet a ve kterých shledávají jisté deficity.  

7.2 Přehled konkrétních vzdělávacích činností 2016/2017 

Jméno pedagoga Název semináře Místo,  

datum semináře 

 

Korcová, 
Stanislava, Mgr. 

 

Funkční studium pro ředitele škol a 

školských zařízení 

Seminář pro práci se systémem 

OVRON 

Září 2016 -  červen 2017 - 

NIDV Ostrava 

20. 1. 2017 - Ostrava 
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Motivační setkání projektu CESTA 

Pracovní setkání – SPC Ostrava 

Zábřeh – logopedické třídy, podpůrná 

opatření a další 

Přijímací řízení ve školách  

 

Seminář pro práci se systémem 

OVRON 

Seminář ředitelů škol a školských 

zařízení – MS kraj 

Projekty a dotace ve školách 

6. 2. 2017 – Ostrava 

8. 2. 2017 - Ostrava 

 

 

27. 2. 2017 – Ostrava, 

v rámci MAP 

28. 2. 2017 – Ostrava 

 

2. 3. 2017, Ostrava 

 

14. + 23. 3. 2017 – Ostrava, 

v rámci MAP 

 

 

Králová 
Věra, Bc. 

Semináře v rámci projektu CESTA: 

Motivační setkání  

Osobnostní rozvoj pedagoga 

Emoční a sociální rozvoj pedagoga 

Komunikace pro pedagogy 

„Dětský mozek – neurovývojové 

poruchy, dětská agrese, poruchy 

chování a downův syndrom“ – MUDr. 

F.Koukolík, Dr.Sc. 

 

6. 2. 2017 - KVIC Ostrava, 

10. + 11. 4. 2017 – Kravaře, 

9. + 10. 5. 2017- Opava, 

12. + 13. 6. 2017, Hlučín 

8. 6. 2017 – Ostrava, 

v rámci MAP 

 

 

Laryšová 
Bronislava 

Semináře v rámci projektu CESTA: 

Motivační setkání  

Osobnostní rozvoj pedagoga 

Emoční a sociální rozvoj pedagoga 

Komunikace pro pedagogy 

6. 2. 2017 - KVIC Ostrava, 

 

10. + 11. 4. 2017 – Kravaře, 

9. + 10. 5. 2017- Opava, 

12. + 13. 6. 2017, Hlučín 

 

 

Popeňažníková  
Iveta 

EDULAB – Konference  „Budoucnost 

předškolního vzdělávání“ 

„Dětský mozek – neurovývojové 

poruchy, dětská agrese, poruchy 

chování a downův syndrom“ – MUDr. 

F.Koukolík, Dr.Sc. 

25. 5.  2017 - Praha 

 

8. 6. 2017 – Ostrava, 

v rámci MAP 

 

Richterová 
Jana, Bc. 

Hejného metoda matematiky pro 

předškolní věk 

Metodická poradna – Legislativní 

změny v předškolním vzdělávání 

15. 2. 2017 – Ostrava, 

v rámci MAP 

18. 5. 2017 - Ostrava 

 

7.3 Závěry a doporučení pro oblast DVPP 

Pro příští školní rok plánuji zřízení tzv. Sborovny pro všechny učitelky, která by sloužila 

jako centrální místo pro informace a materiály získané jak v rámci seminářů, tak v rámci 

samostudia. Považuji za velmi nutné zřídit systém pravidelných náslechů u kolegyň, 

popř. zařídit náslechy v jiných mateřských školách, a to u všech učitelek. Cílem by bylo 

vzájemné obohacení, podpora sebedůvěry učitelek i prohlubování vztahů mezi učitelkami.  
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Z důvodu přijetí nové začínající učitelky bude taktéž od září 2017 vypracován Plán práce 

s touto učitelkou, garantem práce se začínající učitelkou bude zástupkyně ředitelky školy. 

V rámci Šablon je plánován na listopad 2017 seminář Matematické dovednosti 

předškolních dětí s použitím prvků pedagogiky Montessori (I. Popeňažníková) a dále stáže 

ve vybrané mateřské škole zaměřené na polytechnickou oblast předškolního vzdělávání.  

Z důvodu nízkého obnosu finančních prostředků ONIV do konce kalendářního roku 

nebude možné hradit již jakékoliv vzdělávání, proto budou i nadále využívané bezplatné 

formy dalšího vzdělávání.  

Mateřská škola se přihlásila do projektu Klokanovy Robinsonky, který bude spočívat 

v pravidelném měsíčním metodickém setkávání učitelek z různých mateřských škol, což 

povede k dalšímu zlepšování podmínek vzdělávání. 

 

 

8 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA 

VEŘEJNOSTI 

8.1 Aktivity pro děti 

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

vzdělávací a vzdělávací akcei: 

 Divadelní představení v MŠ: 

o Divadlo Smíšek – „Umňoukaný příběh“ – září 2016 

o Divadlo Kaňka – „Krtek a neposedné hodiny“ – říjen 2016 

o Divadlo Smíšek – „Vesmírná pohádka“ – listopad 2016 

o Vánoční zpívánky –  p.Čapčuch – prosinec 2016 

o Divadlo Smíšek – „Lakomý liščí ocásek“ – leden 2017 

o Divadlo Letadlo – „Průzkumníci v Austrálii“ – únor 2017 

o Divadlo Smíšek – „Vodník Puškvorec“ – březen 2017 

o Divadlo Úsměv – „Jak pejsek s kočičkou malovali vajíčka“ – duben 2017 

o Divadlo Smíšek – „Velká sloní pohádka“ – květen 2017 

o Muzikoterapie – květen 2017 

 Loutkové divadlo Ostrava - jednotlivé třídy v průběhu školního roku 

 Filmové představení – Minikino Ostrava – leden 2017, odměna za výzdobu 

vánočního stromečku (MOaP) 

 ZOO Ostrava – výukový program Za tajemstvím motýlích křídel – duben 2017 

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

a beseda na aktuální téma třídních vzdělávacích programů 
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 Návštěva areálu Benátky v Mariánských Horách – květen 2017, ukázka práce a 

techniky Městské policie 

 Mezinárodní den dětí – červen 2017, oslava dne dětí na zahradě MŠ na téma 

motýlů 

8.2 Aktivity pro děti a jejich rodiče (rodiny) 

Ve školním roce 2016/2017 tým zaměstnanců mateřské školy nabídl několik akcí pro děti   

a jejich rodiny. Zde je uveden jejich přehled: 

 Drakiáda – říjen 2016, pouštění papírových draků pro zájemce celé mateřské 

školy. 

 Strašidelné světýlkování – listopad 2016, netradiční podzimní akce pro celou 

mateřskou školu. 

 Mikulášská nadílka – prosinec 2016, tradiční akce pro děti a jejich rodiny.  

 Vánoční koncert – druhý ročník koncertu pro celou mateřskou školu, tentokrát 

spojený s rozloučením s odcházející paní ředitelkou a představením nově 

nastupující ředitelky. 

 Celé Česko čte dětem – únor 2017, zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiny 

věnované vstupu školy do celorepublikové kampaně. V úvodu proběhlo autorské 

čtení paní Jitky Severinové (autorky dětských příběhů) a následovaly zábavné 

úkoly v jednotlivých třídách, které ukazovaly rodičům, jak mohou text dále rozvíjet 

i v domácím prostředí. 

 Karneval – únor 2017, tradiční zábavná akce pro rodiny dětí z celé mateřské školy. 

Tentokrát v úzké spolupráci s Klubem rodičů. 

 Zápis nanečisto – březen 2017, odpolední akce pro děti a rodiče ve spolupráci 

s elementaristkami ZŠ Gen.Píky. Nejdříve proběhla informační schůzka, poté si 

děti s rodiči mohli vyzkoušet konkrétní úkoly, které je později čekaly u zápisu do 

ZŠ. 

 Jarní dílny – duben 2017, zábavné odpoledne pro děti a rodiče, kdy si vyráběli své 

„motýlí trička“. V některých třídách bylo tvoření motivováno společným čtením 

příběhu. 

 Dny otevřených dveří – každou středu v měsíci dubnu v odpoledních hodinách 

byla zpřístupněna MŠ pro zájemce o MŠ, vždy byl připraven jednoduchý program, 

informační materiál apod. Ředitelka školy se osobně účastnila všech setkání a 

odpovídala na různorodé dotazy zájemců. 

 Exkurze do hasičské stanice v Ostravě Zábřehu (viz foto) – duben, květen 2017, 

odpolední exkurze pro děti a jejich rodiny. Pro velký zájem se konala ve dvou 

termínech.  
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 Den matek – květen 2017, zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiny v rámci 

projektu Za tajemstvím motýlů (vypouštění motýlů do přírody). Ve všech třídách 

proběhl krátký program tematicky zaměřen na motýly, poté proběhlo vypouštění 

motýlů, kdy mladší děti zůstaly na školní zahradě, třídy starších dětí se vydaly do 

blízkého okolí.  

 Rostliny kolem nás – květen 2017, beseda pro děti a rodiče o rostlinách spojená se 

sázením květin a jahůdek. 

 Závěrečná – červen 2017 (viz foto), odpolední akce pro děti a rodiče, prezentace 

projektu Za tajemstvím motýlů, rozloučení se školáky za účasti představitelů 

městského obvodu. Po programu byla na školní zahradě rodičům nabídnuta 

prezentace projektu Za tajemstvím motýlů prostřednictvím pěti stanovišť. Rodiče si 

měli možnost prohlédnout zajímavé didaktické pomůcky, které byly z projektu 

zakoupeny, a děti mohly plnit zajímavé i zábavné úkoly. Klub rodičů zajistil 

výborné občerstvení.  
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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.  

8.3 Prezentace školy a dětské činnosti na veřejnosti 

8.3.1 Logo mateřské školy 

S nástupem nové ředitelky došlo ke změně loga 

mateřské školy. Základem pro jeho vznik byly 

návrhy rodičů a dětí, jež byly předány známému 

dětskému ilustrátorovi Adolfu Dudkovi. Ten je 

svým originálním způsobem zpracoval a vytvořil 

nové logo.  

Základem logotypu je počáteční písmeno ulice 

Varenská „V“ vyjádřené, dnes téměř zapomenutou, 

papírovou vlaštovkou, ve které letí děti vstříc velkému světu a dobrodružství. Od března 

2017 nové logo organizace pomáhá vytvářet osobitý a jedinečný styl školy.  

8.3.2 Webové stránky školy 

Od dubna 2017 má škola zřízeny nové webové stránky – msvarenska.cz. Stránky jsou 

sestaveny dle návrhu ředitelky školy, která taktéž zajišťuje veškeré informace a aktuality.  

Na stránkách jsou pravidelně zveřejňovány fotografie ze společných akcí, o tuto záležitost 

se starají další pedagogické pracovnice. 

Ze strany rodičů došlo ke kladnému ohlasu na nové webové stránky. Nejen na jejich 

moderní pojetí, ale hlavně na pravidelné informace, které se jim prostřednictvím stránek 

dostávají ve všech oblastech, které potřebují.  

8.3.3 Webové stránky zřizovatele 

V období leden až srpen 2017 byly aktivity mateřské školy zveřejňovány taktéž 

prostřednictvím níže uvedených příspěvků na webových stránkách zřizovatele v sekci 

„Aktuálně“: 

o „Oáza klidu a pohody uprostřed sídliště Fifejdy“- srpen 2017 

o „Děti z MŠ Varenská zažily ve škole v přírodě pravé motýlí dobrodružství“ 

– červen 2017 

o „Rostliny kolem nás“ – květen 2017 
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o „Jak jsme pozorovali zázrak přírody“ – květen 2017 

o „Angličtina na Varenské“ – duben 2017 

o „Na Varenské proběhl zápis nanečisto“ – březen 2017 

o „MŠ Varenská se zapojila do celorepublikové kampaně Celé Česko čte 

dětem“ – únor 2017 

8.3.4 Články ve Zpravodaji Centrum 

Ve zpravodaji městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsme zveřejnili články 

představující aktivity školy: 

o „Děti z Varenské baví recyklování“ - březen 2017 

o „Čeká Vás školka?“ - duben 2017 

o „Motýlí pohádky“ - květen 2017 

o „Jak jsme pozorovali zázrak přírody“ – červen 2017 

o „Budu hasičem!“ - červen 2017 

8.3.5 Dětské soutěže 

Mateřskou školu reprezentovaly děti, které se zúčastnily několika výtvarných soutěží a 

umístily se na předních místech: 

 Soutěž Barevný podzim – 1. a 3. místo 

 Soutěž Cyklostezky – BESIP – 2. místo 

 Soutěž Hasiči v akci – 3. místo (viz foto) 

 Vánoční strom na Masarykově náměstí  
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8.3.6 Ostatní formy 

prezentace 

Mateřská škola v loňském školním roce prezentovala svou 

činnosti i dalšími způsoby, mezi jež patří: 

 Prezentace MŠ v prostorách Nova 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 „Když na motýlích křídlech přiletí pohádka“ – 

duben 2017 

 Prezentace školy na intranetu Městské nemocnice 

Ostrava, p.o. (info o škole, pozvánka na Dny 

otevřených dveří) 

 Vystoupení dětí v Domě pro seniory k Vánocům – 

prosinec 2016 

 

 

 

9 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Ve školním roce 2016/2017 nebyla provedena v mateřské škole žádná kontrola Českou 

školní inspekcí.  

 

 

 

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 
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10.1 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. 

 

Státní prostředky: 

Rok 2016 – dotace přímých výdajů na vzdělávání ve výši 4.774.094,- Kč byly vyčerpány 

dle rozpočtových pravidel.  

Rok 2017 – dotace přímých výdajů na vzdělávání byly schváleny ve výši 4.903.272,- Kč  

a jsou čerpány dle rozpočtových pravidel 

Prostředky na provoz poskytnuté zřizovatelem: 

Rok 2016 -  příspěvek byl schválen ve výši 1.254.569,50 Kč a byl vyčerpán dle 

rozpočtových pravidel 

Rok 2017 – příspěvek byl schválen v celkové výši 1.914.000,- Kč a je čerpán dle 

rozpočtových pravidel.  

Sponzorské dary: 

Škola získala ve školním roce 2016/2017  finanční dary ve výši 27.000,-  Kč, které byly 

použity především na nákup hraček a výtvarných potřeb pro děti. 

 

Přehled finančních zdrojů organizace za rok 2016: 

 

Finanční zdroje Kč 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 1.201.000,00 

Účelové neinvestiční příspěvky od zřizovatele 54.000,00 

Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu 4.774.000,00 

Granty a účelové dotace 54.000,00 

Investiční transfery celkem 64.000,00 

Neinvestiční příspěvek celkem 6.083.000,00 
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10.2 Hospodaření školy za rok 2016 

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

 

SÚ Výdaje Hlavní činnost Doplňková činnost 

501 Spotřeba materiálu 715.566,20 15.699,00 

518 Ostatní služby 227.408,60 2.697,40 

521 Mzdové náklady  3.731.126,00 17.400,00 

524 Zákonné pojištění 1.237.748,00 0,00 

527 Zákonné sociální náklady 70.063,87 0,00 

Náklady celkem 7.182.995,48 35.796,40 

672 Celkem výnosy vybraných 

vládních institucí z transferů 

6.137.351,78 110.304,00 

Výnosy celkem  7.149.722,79 151.136,61 

Výsledek hospodaření celkem -33.226,24 40.832,61 

 7.606,37 

Přehled finančních fondů k 31. 12. 2016: 

Fond Kč 

Fond odměn 13.943,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb 31.090,45 

Fond investic 333.653,52 

Fond rezervní 0 

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválené zřizovatelem: 

Fond Kč 

Fond odměn 0,00 

Fond rezervní 7.606,37 

 

10.3 Úplata za předškolní vzdělávání 

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018 byla stanovena na 400 Kč 

měsíčně. 
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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 získala v březnu 2017 

příspěvek od statutárního města Ostravy ve 

výši 500.000,- Kč 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“. 

Příspěvek byl použit na aktivity projektu Za 

tajemstvím motýlů:  

 Živý experiment – vývoj Babočky 

bodlákové, vtažení rodičů do aktivit 

MŠ (viz foto) 

 Motýlí složky – vývoj motýlů zachycený v dětském příběhu, doložený 

fotografiemi dětí a jejími vlastními výtvory, opět k prohloubení vztahu mezi 

rodinou a školou 

 Vybavení badatelských koutků ve všech třídách (nábytek, didaktické pomůcky) 

 Výtvarné a kancelářské potřeby (výtvarné a pracovní aktivity pro děti celé školy, 

aktivity k prezentaci školy) 

 „Motýlí záhon“ na školní zahradě  

 Altán na školní zahradě – přírodní učebna. 
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Krátká prezentace k projektu je přiložena k Výroční zprávě na CD. 

Ve druhém kole téhož programu mateřská škola podala projekt s názvem Talentík 

zaměřený na rozvoj talentovaných dětí.   

V zapojení mateřské školy do vyhlašovaných programů a jejich financování z jiných 

zdrojů spatřuji nesmírné možnosti pro zkvalitnění podmínek vzdělávání, jak materiálních, 

tak personálních, a každopádně bych je do budoucna ráda i nadále využívala. 

Od září 2017 je ve školním vzdělávacím programu zahrnuta i oblast výuky anglického 

jazyka, a to proto, aby bylo možné žádat o příspěvek statutárního města Ostravy na 

podporu bilingvní výuky.  

 

14 ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI 

ORGANIZACEMI, DALŠÍMI ORGANIZACEMI A 

PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

14.1 Spolupráce s odborovou organizací 

Mateřská škola nemá zřízenou odborovou organizaci. 

 

14.2 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 prezentace školy). 

Pedagožky pravidelně spolupracují se Sociálním odborem, v případě potřeby 

vypracovávají zprávy o dítěti. 

Spolupráci se zástupci zřizovatele hodnotím velmi kladně a věřím, že i nadále bude 

zachována.  

14.3 Spolupráce s rodiči, s Klubem rodičů a přátel školy 

Spolupráce s rodiči je oblast, kterou osobně považuji za velmi podstatnou, a proto jí chci 

věnovat náležitou pozornost. Prohlubování vztahu mezi školou a rodinou jsem nastartovala 
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ihned po svém nástupu, kdy se mi podařilo navázat úzkou spolupráci s Klubem rodičů       

a přátel školy s názvem Naše dítě při MŠ Varenská.  

Ve školním roce 2016/2017 klub rodičů finančně přispěl mateřské škole finanční částkou 

25.000 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 na Hukvaldy. Velmi kladně hodnotím spolupráci s klubem, hlavně s jeho 

předsedkyní. Ráda bych v blízkém období motivovala ostatní rodiče k aktivnímu členství a 

zapojení do příprav pro děti a pro děti a jejich rodiny.  

Spolupráce s rodiči je prohlubována a utužována těmito prostředky: 

 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 2016 

 Informační schůzky pro rodiče dětí 3. ročníků Zápis nanečisto – březen 2017 

 Informační schůzky pro rodiče – březen 2017 

 Informační schůzky pro rodiče dětí, na které se od září 2017 bude vztahovat 

povinná předškolní docházka – květen 2017 

 Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí – květen 2017  

 

Ředitelka školy nabídla rodičům (na základě svých předchozích zkušeností) semináře 

týkající se základních oblastí výchovy předškolních dětí. Tyto semináře však nebyly rodiči 

využity. I přes prvotní nezájem ze strany rodičů budou semináře nabízeny i v příštím 

školním roce.  

K dalšímu zkvalitnění podmínek vzdělávání a zároveň vytvoření bezpečné komunikace 

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

14.4 Spolupráce se základní školou 

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

školním roce 2016/2017 jsme ji rozšířili o společnou akci pro děti a rodiče s názvem Zápis 

nanečisto (viz foto). Rodiče si měli možnost vyslechnout z úst odborníku na elementární 
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vzdělávání požadavky, jež budou na jejich dítě kladeny při vstupu do 1. ročníku základní 

školy a poté si děti samy vyzkoušely zápis nanečisto.  

Prostřednictvím této spolupráce se snažíme                 

o přirozený a plynulý přechod dětí z předškolního 

do základního vzdělávání. 

I v příštím období budeme v této spolupráci 

pokračovat, navíc chceme aktivity v rámci práce 

s talentovanými dětmi rozšířit i o návštěvu odborných 

učeben, zhlédnutí hodin odborných předmětů jako 

jsou fyzika, chemie apod.  

Oceňuji velmi vstřícný přístup pana ředitele výše 

uvedené školy i všech zúčastněných učitelek. Do 

budoucna bych chtěla spolupráci se základní školou 

rozšířit o podporu talentovaných dětí.  

14.5 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.  

Taktéž klinická logopedka docházela pravidelně do mateřské školy a prováděla odborný 

dozor nad logopedickou péči v mateřské škole.  

14.6 Spolupráce s dalšími organizacemi 

14.6.1 Městská policie 

S Městskou policií byla v loňském školním roce spolupráce realizována nejen směrem 

k dětem, ale i směrem k ochraně majetku. Společné jednání a osobní kontakt se strážníky 

vedly k zlepšení situace týkající se vandalismu na školní zahradě po jejím provozu. Věřím, 

že tato spolupráce bude i nadále udržována a rozvíjena.  

Děti od 5 let se zúčastnily tradiční návštěvy tzv. Psince, kde zhlédly ukázku práce 

strážníků Městské policie, jejich techniky i práci psovodů. 
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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 opravdu aktivně zapojila. Za obdržený finanční obnos byly 

pořízeny dárky pro děti celé mateřské školy – například sladkosti k Mikuláši, 

k Velikonocům 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. 

 

 

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 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 0 
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16 ZÁVĚR 

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

provozní poradě dne 30. 8. 2017. 

 

 

V Ostravě dne 17. 10. 2017 

 

 

 

 

   

 

 

 

Mgr. Stanislava Korcová 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


