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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 115 dětí, k 30. 9. 2018 bylo zapsáno celkem 109 dětí. Více dětí
nelze přijmout z důvodu provozu speciální třídy, kde je nejvyšší povolený počet 14 dětí, což
je vzhledem ke kapacitě třídy o 6 méně.
Děti jsou rozděleny do pěti tříd. Z toho jsou čtyři třídy věkově smíšené (heterogenní), jedna
třída je tzv. věkově homogenní, navštěvují ji děti ve věku od 2 do cca 3,5 let. Jedna ze
smíšených tří je určena ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a to
konkrétně pro děti s vadami řeči (logopedická třída), v další je naopak 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. Od září
2018 školní jídelna zajišťuje i stravování pro Firemní školku SMO. V průběhu letních
prázdnin 2019 došlo k rekonstrukci školní jídelny. Byla vyměněna elektroinstalace, obklady
dlažby a zmodernizována vzduchotechnika.
Součástí rekonstrukce byla taktéž výměna a modernizace sociálního zařízení ve dvou
pavilonech.
Součástí mateřské školy je rozsáhlá zahrada vybavená rozmanitými herními prvky i
terénními úpravami. V posledních letech je ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy
otevřena veřejnosti. V říjnu 2017 byl na zahradě vybudován dřevěný altán, jež učitelky
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
Zpráva o činnosti školy 2018/2019
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vybudování výukového centra, které bylo zrealizováno v průběhu jarních měsíců 2019.
Zahrada se nyní může pyšnit netypickými prvky, jako jsou například expozice hornin,
expozice druhů dřeva, expozice stop zejména lesní zvěře, broukoviště, ptačí budka
s kamerou a další. K pohybu dětem slouží rákosové tunely nebo balanční chodníček. Pro
relaxaci byly zřízena dřevěná pergola a sety stolů, lavic a přírodních sedátek. (viz fotografie).

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. Tuto aktivitu
velmi kladně ohodnotili i rodiče dětí.
Mezi novější zahradní prvky (srpen 2018) patří i tzv. písková laboratoř spojená s přírodní
učebnou. Nově jsme k učebně zřídili svod dešťové vody, kterou zachycujeme a posléze s ní
zaléváme naše bohaté rostlinstvo.
Budova je chráněna elektronických zabezpečovacím systémem a kamerovým systémem.
Mateřská škola zajišťuje celodenní provoz od 6.00 do 16.30 hodin.
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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.
V průběhu druhého pololetí školního roku byly ve všech třídách nově zřízeny polytechnické
koutky s nabídkou nejen bohatých pomůcek, ale hlavně i materiálů (viz bod 13. 3.). Druhým
nově vytvořeným koutkem v každé třídě se stal koutek čtenářský se spoustou nových knih
(viz bod 13. 2.). Díky příspěvku zřizovatele jsme také mohli všechny třídy obohatit o
hudební koutky (viz bod 5. 3. 3.).
Ve všech třídách byly postupně vyměněny koberce a nábytek. Nově byl využit prostor pod
parapety a byly pořízeny vestavěné police nebo skříňky, a to opět v každé třídě.
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 (viz bod 5. 4.)
Sportovní vybavení mateřské školy bylo obohaceno díky finančnímu příspěvku zřizovatele
v rámci projektu Pohyb s radostí. Zakoupili jsme různorodé balanční dráhy, velké
rehabilitační kostky a houpadla.
Cíle pro nejbližší období:


Vyřešit zastínění školní zahrady v letních měsících.



Pronajímané prostory využívat pro potřeby školy. Ukončit nájemní smlouvu a
zrekonstruovat dané prostory.



Zmodernizovat kuchyňky ve všech třídách.



Vyměnit podlahovou krytinu v prostorách, které nebyly součástí rekonstrukce v létě
2019 (sušárna, spojovací chodba, chodby v prvním poschodí ve dvou pavilonech).



Oprava vstupních vchodů do tří pavilónů.
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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 dětem k dispozici již od cca 6.30 v tzv. scházecí třídě.
V průběhu školního roku byly zavedeny tzv. mazací dny, kdy si děti samy mažou
pomazánky na pečivo. Každá třída má 1x týdně svůj den. Tato aktivita se kladně odrazila
v konzumaci pomazánek dětmi. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány intervaly nejméně
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.
Máme propracovaný adaptační program. Rodiče nově nastoupivších dětí jsou ředitelkou
školy řádně proškoleni o důležitosti vhodné adaptace. Velmi cenný je tzv. vstupní dotazník,
ve kterém rodiče mají možnost napsat o dítěti veškeré náležitosti a jež slouží jako pomyslný
odrazový můstek při poznávání dítěte učitelkou v začátcích docházení do mateřské školy.
Cíle pro nejbližší období:


Zavést tzv. postupnou svačinu.



Zapojit se do programu Zdravá jídelna.



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. 2018
Všechny děti s pravidelnou celodenní docházkou.
Počet dětí
v běžných třídách
47
24
24
95

1. ročník
2. ročník
3. ročník
Celkem

1.3.2

Počet dětí
ve speciální třídě
4
5
5
14

Z toho OŠD
----2
2

Školní jídelna

Počet dětí k 30. 9. 2018: 109

2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ
Ročník

Jednací číslo

MŠ

32 405/2004-22
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3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ČINNOSTI ŠKOLY
Údaje o počtu pracovníků v MŠ
Počet
zaměstnanců
státní rozpočet

Zaměstnanci

Úvazek
státní rozp.

1.9. - 31. 12. 2018

1. 3. – 31. 8. 2019

1.9. -31. 12. 2018

1. 3. – 31. 8. 2019

Pedagogové

10

11

9,2578

10,8062

Asistent
pedagoga
(AP)

2

2

2

2

Zaměstnanci
školní jídelny

5

5

3,2475

3,2475

3,3725

3,3725

17,8778

19,4262

Povozní
zaměstnanci

Celkem

5

5

1 pracovnice úklidu
současně pracovnice ŠJ
(započítána pouze 1x)

1 pracovnice úklidu
současně pracovnice ŠJ
(započítána pouze 1x

21

22

Od 1. 3. 2019 využit rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické
činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol (I. etapa).

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 8. 2018
Věk
21 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 a více let
Celkem

Muži
0
0
0
0
0
0

Zpráva o činnosti školy 2018/2019

Ženy
1
6
8
5
1
21

%
4,762
28,572
38,096
23,81
4,762
100
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Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 8.
2018
Dosažené vzdělání
Základní
Vyučen
Střední odborné
Úplné střední
Vyšší odborné
Vysokoškolské
Celkem

Muži
0
0
0
0
0
0
0

Ženy
1
5
0
8
0
7
21

%
4,762
23,81
0
38,096
0
33,334
100

Členění pedagogických pracovníků podle odborné
kvalifikace k 31. 8. 2018

Odborná kvalifikace
Učitelka MŠ
Asistentka pedagoga

Splňuje kvalifikaci
10
2

Nesplňuje
kvalifikaci
0
0

Celkem
10
2

Zařazení pracovníků do platových tříd k 31. 8. 2018
Platová třída - pedagogové
8.
9.
10.
11.

Počet zařazených pracovníků
3
5
3
1

Platová třída - nepedagogové
2.
4.
5.
7.
10.

Počet zařazených pracovníků
4
3
1
1
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.

4 ÚDAJE O ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020
Termín zápisu
Doba pro podání žádosti
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání
Počet volných míst pro šk. rok 2018/2019
Zapsaných dětí s celodenní/polodenní docházkou
Počet nepřijatých dětí

2. 5. 2019
6. 00 - 16. 30 hodin
Kritéria ze dne 29. 4. 2019
29
29/0
22

Počty dětí s návrhem na odklad školní docházky pro školní rok 2019/2020: 0 dětí

5 PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
Školní vzdělávací program
Mateřská škola pracuje 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 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.
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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 2018/2019 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. 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
děti nadstandardní aktivity, jako jsou plavecký výcvik a saunování.
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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
5.3.1

Recyklohraní

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. Ve školním roce
2018/2019 získala škola děkovný list za sběr použitých baterií. Za pomocí rodičů škola
odevzdala 243 kg použitých baterií a z jejich recyklace bylo získáno 158 kg kovonosných
surovin.

5.3.2

Celé Česko čte dětem

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. V období září až prosinec 2019
v mateřské škole probíhalo pravidelné předčítání
seniory

přímo

podle

metodiky

celorepublikové

kampaně s názvem Babička a dědeček do školky.
Díky

této

aktivitě

docházelo

u

dětí

nejen

k prohlubování kladného vztahu ke knize, ale také
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k rozvíjení úcty ke stáří a docházelo k mezigeneračnímu propojení. Za aktivní účast získala
školka krásné knihy a každé z dětí svůj originální čtenářský deník.

„Čtecí babička“ nebo „čtecí dědeček“ byly pro děti vždy milým zpestřením a hlavně
obohacením v podobě krásného příběhu, moudrého vlídného slova a něžného pohlazení….

5.3.3

Muzikohrátky

Další projekt začleněný do vzdělávání byl zaměřen na rozvoj hudebnosti dětí.
Muzikohrátky propojovaly a doplňovaly veškeré dění ve školce. Zřizovatel mateřské školy
projekt podpořil částkou 34.000 Kč, ze které byly ve třídách vybaveny tzv. hudební koutky.
Každá třída v současnosti již disponuje dostatečným množstvím rytmických hudebních
nástrojů a může do hudebních činností zapojit všechny zúčastněné děti.

Podpora nadání v mateřské škole
Od listopadu 2017 se mateřská škola intenzivně věnuje vyhledávání a rozvoji nadaných a
mimořádně nadaných dětí v oblasti přírodovědné a technické. Ve škole byla zřízena
učebna vybavená specifickými didaktickými pomůckami, která je využívána nejen pro práci
s nadanými dětmi, ale i pro práci s dětmi s povinnou předškolní docházkou.
Zpráva o činnosti školy 2018/2019

strana 16 z počtu 48

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace

V Klubu TALENTÍK se scházela pravidelně skupina cca 9 dětí, jež vykazovaly typické
znaky nadání ve zmíněné oblasti. K nominaci dětí jsme si přizvali školního psychologa. Pro
děti byl připraven bohatý program nejen ve školce, ale například i ve spolupráci se ZŠ Gen.
Píky 13A, p. o. v chemické laboratoři, v Dolu Michal apod.
Nově mateřská škola zaměřila aktivity v této oblasti
za své hranice. V období leden až březen byla
zrealizována aktivita Honzík a Numeráčci, jejíž cílem
bylo nominovat nadané a mimořádně nadané děti
i z jiných mateřských škol a poskytnout jejich rodičům
základní informace o projevech přírodovědného nadání
a možnostech jeho rozvíjení. Do aktivity se zapojilo
celkem 13 mateřských škol (12 z Městského obvodu
Moravská Ostrava a Přívoz), 353 dětí. Do finále se
dostalo 27 dětí, které se svými rodiči navštívili naši
mateřskou školu v rámci akce Sobota s Talentíkem.
Pro děti byl připraven zajímavý program jako například
ukázka chemických pokusů nebo robotiky, rodiče pak
měli
možnost
si

vyslechnout

přednášky

odborníků

o

projevech nadání v předškolním věku a o
důležitosti nadání rozvíjet. Všechny děti
získaly za účast ve fiále „Vesmírný diplom“ a
drobné ceny (viz foto nahoře). Tuto akci
hodnotíme velmi kladně, a přestože byla
časově, personálně a finančně náročná, rádi
bychom v ní pokračovali i nadále, poněvadž
považujeme

za

důležité

mimořádně

nadaným

nadaným

dětem

a

pomoci

prostřednictvím včasné identifikace.
Aktivita Honzík a Numeráčci splnila svůj cíl –
objevila „skryté talenty v přírodovědné
oblasti“.
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Ředitelka školy se i nadále zapojuje do činnosti Krajské komise pro rozvoj nadání pro
Moravskoslezský kraj.
Cíle pro nejbližší období:


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, jejich rekonstrukce). Intenzivně pracovat na vzniku
certifikovaného talentcentra v mateřské škole a nabídnout specifické činnosti co
největšímu možnému počtu dětí.

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 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.
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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.

Prohlubování spolupráce s rodinami dětí
se nám daří prostřednictvím aktivit
vycházejících z realizovaných projektů
(např. Lipohrátky 2018!, Knížkohrátky),
dále poskytujeme rodičům možnost
konzultací a také jsme začali nabízet
přednášky odborníků na různá témata
výchovy a vzdělávání předškolních dětí.
V březnu

2019

jsme

poprvé

zorganizovali tzv. Víkend bez televize a
motivovali děti a rodiny k trávení společného času bez pasivního používání moderních
technologií (viz plakát na fotografii). Rodinám jsme nabídli alternativní aktivity jako
například keramickou dílnu nebo tvořivou dílnu v Divadle loutek. Proběhlá anketa nás
utvrdila v tom, že akce tohoto typu jsou přínosné a každopádně v nich budeme pokračovat.
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Další velmi obohacující záležitostí se
stala podpora dětí s
syndromem

Downovým

prostřednictvím

tzv.

ponožkového dne (viz fotografie vlevo).
Rodiče se do akce zapojili a dali dětem,
někdy i sobě, každou ponožku jinou.
Cíle preventivního programu byly naplněny mimo jiné prostřednictvím lekcí plavání pro 18
dětí s povinnou předškolní docházkou, spoluprací s Policií ČR (exkurze v tzv. Psinci) a se
Sborem dobrovolných hasičů Ostrava Heřmanice (hasičský kroužek, přednášky v MŠ).
Za podstatné přispění v oblasti psychického zdraví považujeme tzv. společné sdílení tříd
v rámci projektu Knížkohrátky, kdy v období leden až květen 2019 se vždy jednou měsíčně
scházely všechny třídy a vzájemně si předváděly, s jakou knihou ve své třídě pracovaly. Tato
společná setkávání přispěla k prohloubení kladných vztahů napříč celou mateřskou školou,
mezi dětmi i mezi všemi zaměstnanci.
Cíle pro nejbližší období:


Prostřednictvím aktivit v mateřské škole nadále podporovat aktivní trávení volného
času rodičů a dětí, šířit osvětu o škodlivosti moderních médií na psychiku dítěte
předškolního věku (projekt Celé Česko čte dětem, Rodinkování, Obrázkování).

7 ÚDAJE O DALŠÍM VZĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ
Průběh dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2018/2019 pedagogičtí pracovníci absolvovali semináře, jež byly vybírány
na základě jejich Autoevaluace, ale i na základě závěrů z kontrol, hospitací a také vzhledem
k aktuální nabídce seminářů vzdělávacích institucí.

Zpráva o činnosti školy 2018/2019

strana 20 z počtu 48

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace

I v tomto školním roce dvě učitelky nadále pokračovaly v projektu ESF CESTA
realizovaném vzdělávacím střediskem KVIC Nový Jičín. Každá absolvovala 56 hodinový
kurz kolegiální podpory a interního mentoringu. Jedna z učitelek se účastnila zahraniční
stáže do Holandska. I letos měly obě paní učitelky možnost prostřednictvím tzv. sdílení
navštívit ostatní mateřské školy a naopak prezentovat ostatním kolegyním i školu naši. Do
tohoto projektu vstoupily další dvě učitelky, a to opět do kurzů kolegiální podpory a
interního mentoringu. Část kurzu absolvovaly již v druhém pololetí tohoto školního roku,
další semináře je ještě čekají. Zapojení všech učitelek do tohoto projektu hodnotím velmi
kladně, pozoruji na učitelkách větší schopnost nahlížet na svou práci z jiných úhlů,
přístupnost ke změnám a otevřenost k vzájemnému sdílení a spolupráci.
Jedna učitelka stále pokračovala v projektu Klokanovy školky a účastnila se v průběhu
celého školního roku vždy 1x v měsíci workshopů. Díky těmto setkáním měla možnost se
scházet se zkušenými učitelkami, sdílet s nimi pedagogickou praxi a předávat si zkušenosti.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo opět zaměřeno i na oblast práce
s nadanými a mimořádně nadanými dětmi. Mateřská škola se od listopadu 2017
systematicky věnuje vyhledávání a rozvoji nadaných dětí a proto je nutné získávat jak
teoretické znalosti, tak praktické dovednosti. V prvním pololetí školního roku se konala ve
spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity tzv. Sborovna zaměřená na
identifikaci těchto dětí. Přizváni byli tentokrát i rodiče dětí, kteří projevili zájem.
Koordinátorem vzdělávání dětí nadaných je ředitelka školy, která úzce spolupracuje se
vzdělávací institucí NIDV Ostrava a je členkou Krajské skupiny koordinátorů nadání
(NIDV). Práci školy v této oblasti ředitelka prezentovala na konferenci Mensy v březnu
2019 v Praze, kde se účastnila dalších podnětných seminářů. Se skupinou nadaných dětí
pravidelně pracuje zástupkyně ředitelky školy, jež se v oblastech zájmů dětí vzdělává
systematicky samostudiem nebo absolvováním seminářů.
Mateřská škola získala pro rok 2019 finanční příspěvek statutárního města Ostravy na rozvoj
polytechnického vzdělávání, z něhož lze hradit i další vzdělávání. Díky tomuto příspěvku
se v prostorách školy konala tzv. Sborovna na téma Polytechnika v praxi (Podnětné
prostředí, pravidla třídy apod.). Paní učitelky se seznámily se základním vybavením
polytechnických koutků založeným na dlouholetých zkušenostech lektorky, byly jim
představeny některé z vhodných činností včetně bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při práci
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s různým nářadím. Z příspěvku bylo zakoupeno množství odborné literatury z oblasti
polytechniky, jež slouží učitelkám k samostudiu. Některé semináře, na které byly učitelky
přihlášené v rámci vzdělávací instituce AGEL, se bohužel z důvodu malého počtu účastnic
nekonaly (např. Keramika, Pokusy a objevy v MŠ). Z příspěvku lze hradit semináře až do
konce roku 2019, tudíž zajisté ještě budeme ve vzdělávání pokračovat i v prvním pololetí
příštího školního roku.
Dalším projektem, do kterého se mateřská škola zapojila a odrazilo se to i v dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků je projekt Univerzity Palackého v Olomouci
s názvem Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy.
Mateřská škola se stala centrem kolegiální podpory a po dobu jednoho roku (březen 2019 –
únor 2020) se v ní konají semináře týkající se vzdělávání dvouletých dětí. Celkem se cca 1x
měsíčně schází v prostorách školy cca 30 učitelek z Ostravy, Frýdku – Místku i okolních
vesnic. Z řad pedagogů se jednotlivých seminářů účastnily čtyři učitelky.
Dalším společným vzděláváním se staly semináře z oblasti environmentální výchovy.
V prvním pololetí pedagogičtí pracovníci absolvovali seminář v rámci projektu Náš domov.
Součástí projektu přeshraniční spolupráce se uskutečnil víkendový pobyt zaměřený nejen na
vzájemné seznamování mezi mateřskými školami a předávání zkušeností, ale také na
environmentální výchovu. Seminář byl v rozsahu 6 hodin a obsahoval jak teoretickou, tak
praktickou část. Mateřská škola získala v roce 2019 dotaci na zřízení zahrady s přírodními
výukovými prvky, jako např. broukoviště, expozice dřeva, hornin, stopy zvířat apod.
Součástí tohoto projektu bylo i vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 5 hodin
zaměřené na využívání daných prvků v praxi.
Zástupkyně ředitelky školy si obnovila kurz zdravotníka.
Ředitelka školy zaměřila své další vzdělávání na zdokonalování manažerských dovedností,
na vedení týmů. Absolvovala sérii seminářů vzdělávacího střediska NIDV Ostrava včetně
závěrečného workshopu, kde prezentovala implementaci nabytých informací do praxe na
konkrétní problematice mateřské školy.
Veškeré získané informace ze seminářů, sdílení a porad byly předávány ústně na poradách
učitelek, některé i na provozních poradách nebo také písemnou formou či elektronicky.
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Docházelo k diskuzím na daná témata a k postupné implementaci ve výchovně vzdělávacím
procesu dle aktuálních podmínek a potřeb učitelek i skupin dětí.
Pedagogičtí pracovníci nadále pokračují ve vypracovávání Autoevaluace na začátku a konci
školního roku. Všichni obdrželi publikaci Nástroj pro hodnocení kvality práce učitele
předškolního vzdělávání společně s vypracovanými záznamovými a pozorovacími archy
(projekt Spirála – KVIC Nový Jičín). Tyto materiály by jim měly být nápomocny při
plánování jejich profesního i osobnostního rozvoje. Dále budeme s těmito materiály
pracovat a využívat je při hodnoceních v rámci kontrolní činnosti (orientační vstupy,
hospitace), ale i při vzájemných návštěvách.
Vzájemné návštěvy byly v druhém pololetí zrealizovány, avšak stále ještě netvoří
přirozenou součást pedagogické práce. Velkou pomocí v „otevřenosti“ se druhým
kolegyním se stala tzv. Společná dopoledne, která vycházela ze školního projektu
Knížkohrátky. Všechny třídy se v období leden až květen 2019 jedenkrát v měsíci sešly a
krátce prezentovaly aktivity projektu na aktuální téma. Tato setkání obohatila nejen děti, ale
i paní učitelky a navodila v kolektivu přátelskou atmosféru.
Zástupkyně ředitelky školy systematicky pracovala se začínající učitelkou, o čemž jsou
vedeny záznamy. Taktéž vypracovala pro všechny učitelky tzv. metodiky, které jim byly
nápomocny při stanovení obtížnosti, návaznosti a propojenosti cílů při tvorbě třídních
vzdělávacích programů.
Plánované vzdělávání v oblasti anglického jazyka nebylo zrealizováno, a to z důvodu velmi
striktních podmínek dotačního programu (nutnost vykonat jazykovou zkoušku). Výuku
angličtiny pokrývala rodilá mluvčí a kvalifikovaná učitelka.
Cíle pro příští období:


Pravidelné vzájemné náslechy pro všechny učitelky.



Vzdělávání v oblasti práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi.



Pokračování v projektu CESTA.



Pokračování v projektu Klokanovy školky.



Metodická setkávání v MŠ, vypracování podrobných metodik pro jednotlivé oblasti
(zástupkyně školy).
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Práce se začínající učitelkou.



Četba odborných knih a jejich prezentace na pedagogických radách.

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, vzdělávací a zábavné akce:


Kulturní představení v MŠ:
o Divadlo Smíšek, pohádka O ztracené panence (září)
o Divadlo Smíšek, Smíškovy Vánoce (prosinec)
o Divadlo Bonbon, Zahrada (únor)
o Divadlo Smíšek, Kouzelné jaro na zahrádce (březen)
o Divadlo Smíšek, vynálezy strýčka Koumese (květen)



Muzikohrátky – lekce muzikoterapie pro jednotlivé třídy, cca 3x za školní rok v MŠ



EKO program, Zvířátka a karneval (únor)



Koncert „Ladí, neladí“ – Janáčkova filharmonie (březen, květen)



Jazzový koncert Orana Etkina – klub Alfa (duben)



Návštěva ZUŠ Sokolská – opera Červená Karkulka spojená s výtvarnou dílnou.



Návštěva Dolu Michal – edukační program S permoníkem Michalem (květen)



Návštěva hasičského muzea Ostrava Přívoz– exkurze (květen)



Návštěva hasičské stanice Ostrava Fifejdy – exkurze (květen)



MDD – oslava Mezinárodního dne dětí motivované nově vzniklou přírodní zahradou



Výlet na kozí farmu, výlet s výukovým programem (červen)



Výlet na Bílou, téma Pohádkový les (červen)



Návštěva Městské knihovny – jednotlivé třídy v průběhu školního roku, návštěva a
beseda na aktuální téma třídních vzdělávacích programů, cca 2x ročně každá třída
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Návštěva areálu Benátky v Mariánských Horách – květen, ukázka práce a
techniky Městské policie



Návštěva Dolní oblasti Vítkovic – jednotlivé třídy v průběhu školního roku,
návštěvy výukových programů dle výběru tříd

V průběhu školního roku děti navštěvovaly různá
zajímavá místa jako například Hasičské muzeum
v Ostravě Přívozu nebo Důl Michal s výukovým
programem a další.
.

V rámci školního výletu děti navštívily pohádkový les, který je přenesl do známých
pohádek. Děti si znovu připomněly některé z příběhů, které je provázely v rámci
projektu Knížkohrátky.
.
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Aktivity pro děti a jejich rodiče (rodiny)
Ve školním roce 2018/2019 tým zaměstnanců mateřské školy nabídl několik akcí pro děti a
jejich rodiny. Zde je uveden jejich přehled:


Neformální třídní schůzky – září/říjen, odpolední akce pro děti a rodiče
jednotlivých tříd, vzájemné seznámení, seznámení s třídním vzdělávacím
programem, celoročním školním projektem Lípohrátky 2018! atd.



Návštěva knihovny – říjen 2018, akce pro děti a rodiče ve spolupráci s Dětským
oddělením městské knihovny v jejich prostorách. Součástí byla prohlídka výstavy
k 100. výročí založení ČR.



Lípohrátky 2018! – říjen 2018, významná událost celé školy. Společné zasazení lípy
na školní zahradě, která je vedena jako Strom svobody. Slavnostní odpoledne
věnované 100. výročí založení našeho státu s námi strávil i pan primátor statutárního
města Ostravy.



Podzimní brigáda – listopad 2018, odpolední brigáda na školní zahradě – hrabání
listí, úklid. Všichni pilní pracovníci byli odměněni výtečným občerstvením od paní
kuchařek financovaném Klubem rodičů.



Galerijní týden – listopad 2018, rodičům byla zpřístupněna spojovací chodba, kde
si mohli prohlédnout nejen práce dětí, ale i fotografie z průběhu celého projektu
Lípohrátky 2018!.



Dílna k výrobě betlému – listopad 2018, odpolední tvoření betlémů k výstavě
v prostorách MOb MOaP.



Vánoční setkání – prosinec 2018, odpolední sváteční setkání ve všech třídách na
téma klasických českých Vánoc v návaznosti na oslavu 100. výročí založení naší
vlasti.



Zápis nanečisto – leden 2019, 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, se kterými se mohly setkat
při zápisu do ZŠ. Rodiče měli možnost prodiskutovat aktuální stav svého dítěte a
konzultovat případná opatření



Karneval – únor 2019, tradiční zábavná akce pro děti a jejich rodiny organizovaná
ve spolupráci s Klubem rodičů.
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Keramická dílna – březen 2019, v rámci aktivity Víkend bez televize jsme rodičům
nabídli motivaci, jak společně trávit čas.



Tvořivá dílna v divadle loutek – březen 2019, netypická dílna konaná v Divadle
loutek v rámci aktivit Víkend bez televize.



Sobota s Talentíkem – březen 2019, akce pro děti nejen naší mateřské školy, ale
také pro děti z ostatních škol v rámci aktivity Honzík a Numeráčci (vyhledávání
nadaných a mimořádně nadaných dětí v přírodovědné a technické oblasti).



Dny otevřených dveří – duben 2019, každý čtvrtek v měsíci dubnu 2019 byla MŠ
v odpoledních hodinách zpřístupněna pro nové zájemce. Vždy byl pro děti připraven
zajímavý program a informační materiály týkající se nástupu dítěte do MŠ.



Den rodiny – květen 2019, zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiny v rámci
jednotlivých tříd.



Závěrečná – červen 2019, odpolední akce pro děti a rodiče prezentující školní
projekt Knížkohrátky, celoroční práci dětí a všech zaměstnanců. Závěr akce patřil
tradičnímu rozloučení s dětmi odcházejícími do základní školy.

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.
Společné zasazení lípy bylo velkou událostí školy.
Program nám zpestřili studenti Janáčkovy konzervatoře
hrou na trubky. Na závěr slavnosti jsme společně s dětmi
a rodiči vytvořili z 220 balónků „živou vlajku“.
.
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Cílem společného odpoledne v knihovně bylo dětem a rodičům představit činnost knihovny.
Rodiče s dětmi si procházeli zajímavá stanoviště, plnili naučné a současně i zábavné úkoly.
Pro rodiče byl připraven kvíz znalostí o našem regionu Ostravska (foto dole).

Účast na podzimní brigádě byla i
tentokrát vysoká. Vážíme si zapojení
rodičů do společných aktivit (foto dole).

Mezi tradiční akce se řadí také tzv.
Zápis nanečisto konaný ve spolupráci
se ZŠ Gen. Píky 13A, p. o. (foto nahoře).
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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 (foto
vlevo).

Keramickou dílnou jsme rodičům chtěli
nabídnout jednu z variant, co dělat o
Víkendu bez televize, když si moderní
média doma „zakážou“ (foto vpravo).

Naše tradiční
„Závěrečná“ udělala
pomyslnou tečku za
školním rokem. Všem
přítomným jsme
prezentovali celoškolní
projekt Knížkohrátky.
S dětmi odcházejícími do
základní školy se přišla
rozloučit paní
místostarostka Ing.
Valentina Vaňková.
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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, zpravodaj Centrum,
televize Polar

V období září 2018 až srpen 2019 byly aktivity mateřské školy zveřejňovány taktéž
prostřednictvím webových stránek zřizovatele nebo ve zpravodaji Centrum:
o Oslavy 100. výročí založení Československa (říjen 2018) – webové stránky
o Děti darují dětem k Vánocům (prosinec 2018) – webové stránky
o Systematická příprava dětí pro vstup do základního vzdělávání v MŠ
Varenská (leden 2019) – webové stránky
o KLOSTRA aneb Když se sejdou děti z KLOkočova a z OSTRAvy (červen
2019) – webové stránky
o Českovníčky máme zpátky! (říjen 2018) – Zpravodaj Centrum
o Tady se čte! (listopad 2018) – Zpravodaj Centrum
o Přijďte se podívat do MŠ Varenská (duben 2018) – Zpravodaj Centrum
o Víkend bez televize (květen 2019) – Zpravodaj Centrum
V lednu 2019 byl v mateřské škole natočen televizí Polar příspěvek o aktivitě Honzík a
Numeráčci (vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných dětí v předškolním věku).
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8.3.3

Konference

Ředitelka školy prezentovala aktivity mateřské školy prostřednictvím příspěvku na
konferenci Mensy Vzdělávání pro budoucnost 2019 v Praze v březnu 2019.
Přednáška byla určena pro účastníky z celé republiky zabývající se problematikou nadaných
a mimořádně nadaných dětí v předškolním věku. Mezi návštěvníky byli i zástupci odboru
školství statutárního města Ostravy.

8.3.4

Sdílení, stáže, Centrum kolegiální podpory

V průběhu školního roku mateřská škola poskytla prostor pro tzv. sdílení v rámci Šablon.
Ve spolupráci s NIDV (Krajské středisko pro další vzdělávání) se ve škole konaly stáže pro
zájemce v oblasti práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi.
Od března 2019 se mateřská škola stala Centrem kolegiální podpory pro práci s dětmi
dvouletými. Tato aktivita je konána pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci.
Přednášky se konají přibližně 1x měsíčně a
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.

8.3.5

Soutěže

Mateřská škola se zapojila do výtvarných soutěží na téma: Barevný podzim, Boty a
klobouky, Život v oceánu a Hoříííí.
Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2019 podruhé vyhlásil soutěž pro tvořivé
učitelky nazvanou Zlatá Beruška. Do této soutěže se zapojily tří třídy s následujícími
prezentacemi:


Třída U Sovičky – Krabice od bot aneb Děti darují dětem k Vánocům



Třída U Medvídka – Lípohrátky!



Třída U Zajíčka – Knížkohrátky

Zpracovaný materiál (viz CD v příloze) představuje tvořivou práci učitelek v naší mateřské
škole, jež je postavena na cíleném plánování a hodnocení.
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Přestože se mateřská škola v soutěži neumístila na žádném místě, představují jednotlivé
prezentace vzácný materiál deklarující zapálení učitelek pro svou práci a chuť a ochotu
podílet se na těchto nadstandartních aktivitách.

8.3.6

Ostatní formy prezentace

Mateřská škola v loňském školním roce prezentovala svou činnost i dalšími způsoby, mezi
jež patří například:


Výstava betlémů a nastrojení vánočního stromečku v prostorách úřadu městského
obvodu (prosinec 2018)



Prezentace školy a realizovaných projektů v prostorách Karolina parku.

Adventní atmosféru jsme
podpořili výrobou
betlému, který vznikl
v rámci aktivity věnované
starým českým řemeslům
v průběhu projektu
Lípohrátky 2018!

9 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI
PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena v mateřské škole žádná kontrola Českou
školní inspekcí.

Zpráva o činnosti školy 2018/2019

strana 32 z počtu 48

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace

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, dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Státní prostředky:
Rok 2018 – dotace přímých výdajů na vzdělávání byly schváleny ve výši 6.761.156,- Kč
a byly vyčerpány dle rozpočtových pravidel.
Rok 2019 – dotace přímých výdajů na vzdělávání byly schváleny ve výši 8.131.039,- Kč a
jsou čerpány dle rozpočtových pravidel.
Prostředky na provoz poskytnuté zřizovatelem:
Rok 2018 – příspěvek byl schválen v celkové výši 1.770.792,20 Kč a byl čerpán dle
rozpočtových pravidel.
Rok 2019 - příspěvek byl schválen ve výši 2.091.315,20 Kč a je čerpán dle rozpočtových
pravidel.
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Sponzorské dary:
Škola získala ve školním roce 2018/2019 finanční dary ve výši 32.400,- Kč, které byly
použity především na nákup hraček, metodických pomůcek a výtvarných potřeb pro děti.
Přehled finančních zdrojů organizace za rok 2018:
Finanční zdroje
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Účelové neinvestiční příspěvky od zřizovatele
Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu
Granty a účelové dotace
Investiční transfery celkem
Neinvestiční příspěvek celkem

Kč
1.203.000,00
526.425,20
6.761.000,00
276.367,00
375.000,00
8.766.792,20

Hospodaření školy za rok 2018
Čerpání schváleného neinvestičního příspěvku na přímé výdaje na vzdělávání v Kč:
SÚ
Výdaje
501
Spotřeba materiálu
518
Ostatní služby
521
Mzdové náklady
524
Zákonné pojištění
527
Zákonné sociální náklady
Náklady celkem
672
Celkem výnosy vybraných
vládních institucí z transferů
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření celkem

Hlavní činnost
1.052.740,98
430.432,49
5.638.024,00
1.845.328,00
130.178,68
10.409.984,61
9.228.996,12

Doplňková činnost
59.827,00
0,00
14.700,00
0,00
0,00
141.443,00
0

10.492.347,75
82.363,14
133.686,14

192.766,00
51.323,00

Přehled finančních fondů k 31. 12. 2018:
Fond
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond investic
Fond rezervní
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Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválené zřizovatelem:
Fond

Kč

Fond odměn
Fond rezervní

30 000,00
103.686,14

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 2018 do Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání (Šablony II.) a využívá personální podporu v podobě chův pro děti mladších 3
let.
Od března 2019 mateřská škola využila rozvojový program Finanční zajištění překrývání
přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol (I. etapa).

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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Lipohrátky 2018!
Projekt Lípohrátky 2018! byl 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. Byl finančně podpořen
statutárním městem Ostrava v rámci Programu na poskytování finančních prostředků
s rozpočtu SMO v oblasti školství pro rok 2018 částkou 100.000,- Kč.
Projekt odstartovaly tzv. Českovníčky – prázdninové
deníčky určené k zaznamenávání společných zážitků dětí a
jejich rodin během putování po naší krásné zemi.
Na ně plynule navazoval pracovní sešit Lípohrátky (foto
vpravo) seznamující děti se státními symboly a základní
českou historií. Tyto metodické materiály jsou autorskými
díly ředitelky školy a dalších autorů (J. Severinová příběhy, A. Dudek - ilustrace) a obdržely je všechny děti
mateřské školy bezplatně (hrazeno z příspěvku).
Mezi významné aktivity v rámci tohoto projektu patřily:


Neformální třídní schůzky



Zábavné odpoledne v knihovně (viz bod 8.2.)



Slavnost k 100. výročí založení Československa (viz bod 8.2.)



Výstava k 100. výročí založení Československa



Česká tradiční řemesla



České Vánoce (viz bod 8.2.)

Můžeme shrnout, že veškerými aktivitami
se nám podařilo naplnit námi stanovené
cíle a zároveň prohloubit spolupráci mezi
školou a rodinami dětí.
V rámci projektu Lípohrátky 2018!
jsme dětem přiblížili tradiční česká
řemesla. Samy děti si vyzkoušely
prastaré, avšak i dnes známé a
rozšířené řemeslo pekařské a pekly a
pekly….až to všude vonělo
(foto nahoře)!
Zpráva o činnosti školy 2018/2019
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Knížkohrátky
Tento projekt volně navazoval na výše uvedený projekt Lípohrátky 2018! a zároveň
podporoval celorepublikovou kampaň Celé Česko čte dětem, do které se naše mateřská
škola zapojila v únoru 2017. Propojením dvou zmíněných vzdělávacích aktivit vznikla
podstata projektu Knížkohrátky, a to věnovat se českým a slovenským autorům dětské
literatury a prohloubit v dětech kladný vztah nejen ke knihám a literatuře obecně, ale hlavně
k „našim“ autorům.
Projekt byl finančně podpořen částkou 80.000,- Kč v rámci Programu na poskytování
finančních prostředků s rozpočtu SMO v oblasti školství pro rok 2019.
Další významnou myšlenkou projektu byla možnost vzájemného a společného sdílení
zážitků z čtených knih v rámci celé školy a úzká spolupráce s rodinami dětí.
Aktivity projektu byly realizovány v období leden – červen 2019. Níže uvádíme ty stěžejní:


Zřízení tzv. čtenářských koutků ve všech třídách včetně zakoupení knih



Společná dopolední sdílení všech tříd



Víkend bez televize (viz bod 6)



Závěrečná (viz bod 8.2.)
Ve všech třídách vznikly tzv.
čtenářské koutky přizpůsobené dané
třídě. Dole na fotografii je koutek ve
třídě pro děti mladší tří let.

Podnětné prostředí se stalo jedním
z nástrojů jak v dětech probouzet
zájem o knihy a nepřímo tak rozvíjet
čtenářství.
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Lednové společné setkání patřilo
klasickým pohádkám. Děti svým
kamarádům představily například, jaké
zajímavé aktivity mohou dělat na téma
pohádky O dvanácti měsíčkách (foto
dole), nebo že pohádka se dá dokonce i
spočítat (foto vpravo).

V únoru se děti ve všech třídách
ponořily do veršů. Tématem byly básně
a říkadla. A protože byl čas
karnevalový, vybrali si například
známou „Princezničku na bále…“
(foto dole).

Zpráva o činnosti školy 2018/2019

strana 38 z počtu 48

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace

V březnu děti hledaly v knihách kamarády – pracovaly s knihami s dětským hrdinou.
Ti dětem zprostředkovali spoustu milých i dobrodružných chvil. Například s knihou
Berta a Ufo se děti dostaly až do vesmíru (foto nahoře).

Duben patřil říši zvířat. Děti se
zabývaly knihami o zvířatech nebo
se zvířecím hrdinou Některá třída
si vybrala domácí zvířata, některá
zkoumala hmyz a logopedická
třída spojila dokonce příběhy o
zvířatech se základy slušného
chování (foto vlevo).
Na společných setkáních
prezentovaly i svá díla jako
například masky.
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Poslední společné setkání v měsíci
květnu bylo motivováno
encyklopediemi a naučnými
knihami. Převahovalo téma lidské
tělo (foto vpravo), které si každá
třída ztvárnila zcela originálně po
svém. Fotografie nahoře dokazuje,
že setkání bylo velmi interaktivní…
Všechny děti obdržely za účast
v projektu Knížkohrátky na
památku diplom (foto vpravo
nahoře).

Aktivity projektu byly prezentovány
rodičům v rámci zahradní slavnosti
Závěrečné v červnu 2019.
Vystoupení začalo společným zpěvem
všech dětí písně Knížka, která se stala
„hymnou projektu“ (foto dole).
I třída nejmladších dětí předvedla, kam
je Knížkohrátky posunuly….
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Polytechnika 2019
Mateřská škola obdržela finanční příspěvek statutárního města Ostravy ve výši 420.000,- Kč
v rámci Programu na podporu vzdělávání a talent managementu zejména v oblasti
technických a přírodních věd na území SMO pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020 na projekt
Polytechnika 2019.
Cílem projektu v obecné rovině byla systematická příprava dětí předškolního věku na práci.
Mezi klíčové aktivity patřilo zřízení polytechnických koutků ve všech třídách, včetně
vybavení didaktickými pomůckami, nářadím i materiálem. Dále pravidelné zařazování
polytechnických činností v rámci třídních vzdělávacích projektů a s tím spojená spolupráce
s rodiči. Podstatnou úlohu hrálo i vzdělávání pedagogických zaměstnanců v oblasti
vytvoření podnětného prostředí, určení pravidel při práci apod.
S vybavením polytechnických koutků
nám pomohli také někteří rodiče. Na
fotografii dole je zachycena pomůcka
z dílny jednoho z nich.

Bohatě vybavenými
polytechnickými koutky se pyšní
všechny třídy.
Pedagogičtí zaměstnanci
absolvovali v období leden –
srpen 2019 tzv. Sborovny
zacílené na práci s dětmi
založené na osobnostně
orientovaném modelu dítěte
(nejen) v těchto koutcích.
Tvořivá dílna s rodiči proběhla
v rámci Dne rodiny v květnu
2019 v rámci jednotlivých tříd.
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Náš domov
Do projektu z Fondu malých projektů Regionu Bílé Karpaty byla mateřská škola
zapojena s dalšími dvěma ostravskými školami a jednou mateřskou školou z Klokočova.
Svým zaměřením projekt podporoval u dětí zájem o prostředí, ve kterém žijí, ať je to velké
průmyslové město Ostrava nebo malá slovenská vesnička Klokočov.
V rámci projektu byly realizovány čtyři aktivity. První byla určena pouze pedagogům
zapojených mateřských škol a zabývala se jejich dalším vzděláváním převážně v oblasti
environmentální. Další tři aktivity byly již zaměřeny na děti samotné:


Návštěva Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic



Návštěva Klokočova



Zábavné dopoledne na zahradě MŠ Varenská 2a, p. o.

Děti zapojené do projektu obdržely pracovní sešity s příběhy o jednotlivých zapojených
mateřských školách obsahující různorodé úkoly i prostor pro své kresby či fotografie.

Výlet na slovenský venkov
byl pro mnohé naše děti
velkým dobrodružstvím.
Vidět krávu zblízka a
dokonce si ji pohladit se
mnohým podařilo poprvé.
Naopak děti z Klokočova
byly ve Světě techniky jako
ve snu…
Zpráva o činnosti školy 2018/2019

strana 42 z počtu 48

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace

Závěrečnou aktivitu
připravila naše mateřská
škola. Učitelky připravily
všem zapojeným dětem
bohatý program na školní
zahradě.
Originální vzpomínkou
bude pro všechny děti
pracovní sešit, na jehož
vytvoření se podílely
zaměstnankyně školy.
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Angličtina v MŠ Varenská
Ve školním roce 2018/2019 probíhalo každodenní seznamování s anglickým jazykem ve
třídě U Sovičky pod vedením kvalifikovaných učitelek (kmenové učitelky třídy) a rodilé
mluvčí. Angličtina byla realizována v průběhu celého dne prostřednictvím krátkých vstupů,
pohybových her, písní a básní, také četbou knih. Podstata seznamování spočívala v tzv.
multisenzorickém učení, tedy v zapojení více smyslů. Dále byla využívána široká škála
pomůcek (vizuální, sluchové i taktilní).
Mateřská škola získala v rámci Programu na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní
a cizojazyčné výuky v mateřských školách, základních a středních školách se sídlem na
území statuárního města Ostravy pro školní rok 2018/2019 finanční částku ve výši 145.000,Kč. Z příspěvku byly hrazeny náklady spojené převážně s výukou rodilou mluvčí.

Seznamování s cizím jazykem
má v předškolním věku svá
specifika. Jak dětem
přirozeně zprostředkovat cizí
jazyk, aby k němu získaly
kladný vztah a hlavně kvalitní
základy, na nichž budou
v budoucnu stavět, jsme
pravidelně předávali i jejich
rodičům v rámci společných
odpoledních lekcí pro děti a
rodiče a ukázkových hodin
(viz fotografie).
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Vybudování zahrady s přírodními prvky
Školní zahrada byla na jaře 2019 obohacena o prvky v tzv.
přírodním stylu z dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Celkové náklady na pořízení činily 403 431,39 Kč, 85 % bylo
hrazeno z dotace, 15 % činil příspěvek zřizovatele.
Popis nových prvků včetně fotografií je již obsahem bodu 1. 1.

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.)
Spolupráci se zástupci zřizovatele hodnotíme velmi kladně. V průběhu rekonstrukce školy
v období letních prázdnin byli pro nás zaměstnanci Odboru strategického rozvoje,
školství a volnočasových aktivit a Odboru investic a místního hospodářství velkou
oporou, za kterou projevujeme velké díky a uznání.

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. Ve školním roce 2018/2019 klub rodičů finančně přispěl mateřské škole finanční
částkou 32 400,- Kč, za kterou byly pořízeny převážně hračky a výtvarné potřeby pro děti.
Dále financoval dopravu na školní výlet pro všechny děti.
Zpráva o činnosti školy 2018/2019
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V prosinci 2018 se rodiče dětí aktivně zapojili do charitativní akce Děti darují dětem
k Vánocům. Nosili dárky, které děti ve školce s paní učitelkami zabalili do vlastnoručně
vyrobených papírů, přidali krásné přání a odnesli na sběrné místo. Dárky putovaly dětem ze
sociálně slabých rodin či dětem bez rodičů. Průběh aktivity byl zpracován do prezentace
třídy U Sovičky v rámci soutěže Zlatá beruška (viz CD).
Spolupráci s rodiči prohlubujeme různorodými způsoby. Patří mezi ně například dny
otevřených dveří, tvořivé dílny, zábavné odpoledne, konzultační hodiny, informační
schůzky, webové stránky, adaptační programy a další.
V hodnotícím období proběhly tyto konkrétní akce věnované rodičům:


Úvodní informační schůzky – září 2018



Přednáška pro rodiče o znacích nadaných dětí – listopad 2018



Informační schůzky pro rodiče dětí 3. ročníků Zápis nanečisto – leden 2019



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



Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí – červen 2019

Nadále prohlubujeme vztahy prostřednictvím
maskotů

jednotlivých

víkendovým

„pobytem“

tříd

a

v rodinách

jejich
dětí.

Rodiče se aktivně zapojují do zapisování
společných zážitků do deníčků, doplňují ho o
fotografie, obrázky nebo suvenýry z výletů.
Ceníme si této spolupráce.
Rodiče se nám také podařilo vtáhnout do
aktivit vycházejících z projektu Knížkohrátky,
kdy tvořili Třídní čtenářský deník nebo
strom Knížkovník a vzájemně se tak
motivovali ke společnému čtení (viz foto
vlevo).
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Spolupráce se základní školou
Spolupráce se Základní školou Gen. Píky 13A, p. o. má již dlouholetou tradici, ve školním
roce 2018/2019 jsme pokračovali společně v osvědčených akcích jako je návštěva
tělocvičny, výuky, Mikulášská nadílka, Zápis nanečisto a v posledních dvou letech i
návštěva chemické laboratoře.
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.

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
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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! Podrobnosti o projektu jsou uvedeny v bodě 5. 3. 1.

15 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA
Č.106/1999 SB., O SOVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM
Stížnosti proti rozhodnutí ředitele školy podle správního řádu
Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání
Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů

0
0
0

16 ZÁVĚR
Zpráva o činnosti mateřské školy byla projednána a schválena zaměstnanci školy na
provozní poradě dne 23. 8. 2019.

V Ostravě dne 14. 10. 2019

Mgr. Stanislava Korcová
ředitelka školy
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