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ÚVOD 

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

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

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

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

přístupná na webových stránkách školy. 

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

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

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

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

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

vysvětlující komentář bez omezení rozsahu. 

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

k reprezentativním a paměťovým účelům. 

 

Údaje jsou platné, pokud není uvedeno jinak, ke dni 30. 06. 2021 
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 

1.1 Škola, odloučené pracoviště 

ŠKOLA 

název školy: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace 

adresa školy: Ostrava-Poruba, Čs. Exilu 18/670, PSČ 70800 

IČO: 6198151 

identifikátor zařízení: 600 144 101 

zahájení činnosti školy: 25. 3. 1996 (dle rejstříku škol) 

Skutečnost: od 1.1.1995 právní subjektivita, škola byla slavnostně otevřena 17.11.1958 

e-mail: MS.Ostrava.Cs.exilu@seznam.cz 

tel.: 725102626 

datová schránka: 94skwie 

webová stránka: skolkaexilu.cz 

školní vzdělávací program: Kurikulum školy podporující zdraví – Duhová školka 

1.2 Součásti školy 

 IZO počet žáků cílová kapacita 

mateřská škola 107 630 567                                                       111 120 

školní jídelna 102 980 306 111 140 

 

1.3 Zřizovatel školy 

Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba 

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba 

IČO: 00845451 

1.4 Vedení školy 

ředitelka školy: PaedDr. Dana Schönová                     

statutární zástupce ředitelky: Mgr. Věra Snížková  

 

1.5 Místo pro děti-spolek 

jednatelka PaedDr. Dana Schönová 

 

1.6 Odborová organizace   

předseda: Nemáme odborovou organizaci. 
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2.1 Zaměření mateřské školy 

Od roku 1996 pracujeme dle kritérií Světové zdravotnické organizace pro školy podporující 

zdraví v projektu Zdravá mateřská škola, jehož garantem je Státní zdravotní ústav v Praze. 

Naše principy a zásady podpory zdraví úzce korespondují s rozmanitostí našich aktivit. 

Učitelky mají ujasněný svůj vlastní postoj ke zdraví i ke zdravému životnímu stylu, který 

pomáhají vytvářet a naplňovat. Východiskem našeho vzdělávacího programu je koncepce 

dlouhodobého rozvoje ve školním projektu podpory zdraví, která zhodnocuje tvůrčí úsilí 

všech zaměstnanců školy ve spolupráci s rodiči a ostatními subjekty blízké našim vizím. 

Zdraví považujeme za subjektivní pocit pohody, souladu a harmonie, který si uvědomujeme 

dle míry své zralosti. Učíme sebe, děti i ostatní spolupracující osoby postojům, které spočívají 

v úctě k člověku, lidskému společenství a přírodě na naší planetě. Vzdělávací program 

maximálně přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním  

a emocionálním potřebám dětí a naplňujeme jej prostřednictvím specifických výchovných 

metod a forem výchovně vzdělávací práce. Aktivity i vybavení školy vytváří dětem dostatek 

podnětů ke každodenním činnostem tak, aby vycházely z prožitkového učení. 

Důsledně připravujeme děti předškolního věku ke vstupu do školy tak, abychom 

naplnili záměr RVP : rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, 

aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, 

schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, 

které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny  

a školy), a zároveň   i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. 

Naše osmitřídní mateřská škola je plně integrovaná v nejširším slova smyslu. Třídy 

jsou věkově heterogenní. Do pěti tříd dle par. 16 ŠZ dojíždějí děti s více vadami, poruchou 

autistického spektra, mentálním postižením, vadami řeči z celého Moravskoslezského kraje. 

Tři třídy běžné integrují děti se speciálními vzdělávacími potřebami za personální podpory 

asistenta pedagoga a speciálního pedagoga – logopeda. Významnou součástí vzdělávání je 

logopedická péče ve spolupráci s klinickou logopedkou PhDr. Alenou Ptáčkovou, která má  

ve škole logopedickou ambulanci jako své detašované pracoviště.  Logopedické asistentky 

pracují ve speciálních třídách průběžně dle individuálního vzdělávacího plánu nebo plánu 

pedagogické podpory. V běžných třídách poskytuje logopedickou péči školní logoped a 

logopedické asistentky v rozsahu doporučení SPC. 

Ve třídách speciálních pracují speciální pedagogové a asistenti pedagoga pomocí metody 

strukturovaného učení. Zaměřují se na rozvíjení motorických, kognitivních, senzorických ale                   

i sociálních dovedností dětí. Velký důraz kladou na rozvoj komunikačních dovedností včetně 

nácviku alternativní komunikace  

Multifunkční metoda snoezelen skýtá široké možnosti, které využívají zejména děti s výrazně 

zpomaleným tempem a narušenou senzorickou integrací.   

Ve škole pracuje školské poradenské pracoviště. Hlavním cílem je poskytovat kvalitní 

poradenské služby učitelům, dětem, jejich rodičům. Provádíme depistáž dětí, jejichž vývoj 

vyžaduje včasnou logopedickou péči, kontaktujeme rodiče a doporučujeme zahájit u jejich dětí 

včasnou logopedickou terapii. 

Školní speciální pedagog se věnuje individuálním výchovně – vzdělávacím činnostem s dětmi 

integrovanými do běžných tříd. Jedná se o děti s vadami řeči – vývojovou dysfázií, opožděným 

vývojem řeči, jinými specifickými vadami řeči, o děti s PAS a o děti s odkladem školní 

docházky. Školní speciální pedagog spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními – SPC 
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a PPP, věnuje se konzultacím a administrativě v úzké spolupráci s rodiči. Kromě individuální 

práce s dětmi vypracovává společně s pedagogy plány pedagogické podpory či individuální 

vzdělávací plány na základě doporučení SPC či PPP, se kterými následně seznamuje zákonné 

zástupce. Činnost školního speciálního pedagoga pomáhá v řešení výchovně-vzdělávacích 

problémů.  

Vzdělávací program je přizpůsoben mimořádným schopnostem dětí a doplněn nabídkou 

dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností či mimořádného nadání dětí. Rozvoj a 

podpora individuálních schopností dětí je zajišťována a organizována tak, aby nebyla 

jednostranná a neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky. Spolupracujeme s Mensou 

ČR. 

Spolupracujeme se vzdělávacími institucemi v okolí, snažíme se být příkladem dobré 

praxe. Jsme Fakultní škola Ostravské univerzity. 

2.2 Běžné třídy 

 počet tříd počet dětí 

průměrný 

počet 

dětí 

ve třídě 

průměrná 

docházka 

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

MŠ  3 69 69 23 15 

CELKEM 3 69 69 23 15 

2.3 Integrované třídy-třídy dle par. 16 ŠZ 

 

počet tříd počet dětí 

průměrný 

počet 

dětí 

ve třídě 

průměrná 

docházka 

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

MŠ  5 42 42 8 6 

CELKEM 5 42 42 8 6 

2.4 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 

 

 

PLÁNY PPP a IVP 

počet plánů 

pedagogické podpory 

počet individuálně 

vzdělávacích plánů 
počet dětí celkem 

MŠ – běžné třídy 25 5 30 
MŠ – třídy dle par. 16 38 0 38 

CELKEM 63 5 68 
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 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 

stupeň 1 

 

stupeň 2 

 

 

stupeň 3 

 

 

stupeň 4 

 
stupeň 5 

počet dětí 

celkem 

MŠ – běžné třídy 14 3 7 6  30 
MŠ – třídy dle par. 16   15 21 2 38 

CELKEM 14 3 22 27 2 68 

2.5 Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání 

 

 

 

 

celkový počet 

zapsaných dětí 

 

přijetí do MŠ 
nepřijetí 

do MŠ 

 

Zpětvzetí 

žádosti 

odvolání proti 

rozhodnutí 

MŠ  55 23 21 11 0 

CELKEM 55 23          21 11 0 

2.6 Odklad školní docházky 

 

 

 

odklad povinné 

školní docházky 

2020/2021 

dodatečný odklad 

povinné školní 

docházky 

celkem 

MŠ – běžné třídy 5 0 5 

MŠ – třídy dle par. 16 7 0 7 

CELKEM 12  12 
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3 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 počet 

učitelé MŠ 17 

školní psycholog 0 

speciální pedagog 1 

asistenti pedagoga 11 

školní asistenti 0 

správní zaměstnanci MŠ 5 

zaměstnanci ŠJ 3 

počet zaměstnanců celkem 36 

 
Na mateřské dovolené máme 2 učitelky a 4 asistentky pedagoga. Od září nenastoupí další 3 

pedagogové, odcházejí na MD. 

3.2 Ocenění zaměstnanci 

V letošním školním roce nebyl oceněn žádný zaměstnanec. 

 

  

Škola má stálý personál, obměny souvisejí pouze s mateřskými dovolenými, dlouhodobými 

pracovními neschopnostmi 

Personál je kvalifikovaný, z 18 učitelů (včetně speciálního pedagoga), má 13 vysokoškolské 

vzdělání. Asistenti pedagoga jsou kvalifikovaní, 4 mají vysokoškolské vzdělání. 
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4 ZPRÁVY O ČINNOSTI 

4.1 Autoevaluace 

Byla provedena na základě SWOT ANALÝZY. 

 

Oblast výchovy a vzdělávání 

           Škola v rámci tříletého cyklu zpracovávala evaluaci a aktualizaci pro Státní zdravotní ústav 

v Praze. Vzdělávací program vycházející z koncepce škol podporujících zdraví vyhodnotil SZÚ 

jako funkční a schválil členství v síti škol na další 3 roky. 

Naše principy a zásady podpory zdraví úzce korespondují s rozmanitostí našich aktivit. Učitelky 

mají ujasněný svůj vlastní postoj ke zdraví i ke zdravému životnímu stylu, který pomáhají vytvářet 

a naplňovat. Podmínky pro socializaci a skupinovou a individuální integraci dětí pravidelně 

vyhodnocujeme a snažíme se o to, aby si děti navzájem předávaly jen to nejlepší a tak dosahovaly 

svého osobního maxima.  

           Heterogenní kolektiv přirozeně umožňuje starším dětem, aby byly inspirací mladším. Ve 

výchovné práci využíváme předností prožitkového učení. Děti se při hře učí. Nejlépe, když mají 

možnost vlastního zkoumání, objevování, experimentování. 

Samozřejmostí je plná integrace dětí ve speciálních i běžných třídách, snaha vytvořit každému 

dítěti optimální podmínky pro vzdělávání v souvislosti s pečlivou diagnostikou a plánováním 

v rámci individuálních vzdělávacích plánů či plánů pedagogické podpory. 

          Ze školního vzdělávacího programu vycházejí pedagogové a zpracovávají třídní vzdělávací 

programy. Dílčí cíle, výstupy a tematické části průběžně vyhodnocují a vždy pro příští období 

pak na základě analýzy doplní či jinak upraví. Programy jsou živé, vystihují konkrétně 

plánovanou činnost, často reagují na aktuální situaci, která nastala ve třídě, či ve škole. 

Vytvořená rámcová pravidla nám umožňují pružné rozhodování a uspokojování individuálních 

potřeb s ohledem na potřeby všech zúčastněných.  

         Starší děti mají možnost po polední relaxaci zapojit se do různorodých zájmových aktivit  

a rozvíjet tak své nadání v aktivitě Kuchtík, Badatel, Keramika, Arteterapie, či Deskové hry. 

Sledovali jsme nejen to, aby měly děti dostatek spontánního pohybu, ale také jsme cíleně 

podporovali správné držení těla u dětí, správné sezení u stolu či v sedu při komunitních kruhových 

setkání na koberci.  

         Smíšený kolektiv dětí s rozdílným osobním tempem vyžaduje diferencovanou nabídku 

aktivit, aby nevznikaly prostoje při přechodových činnostech, zejména při organizaci jídel, 

přípravy na pobyt venku. Toto je náš úkol pro další období. 

        Intenzivněji budeme vzájemně sdílet dobrou praxi u zkušených pedagogů. Zaměříme se na 

více vzájemných náslechů a následných diskusí. 

Využijeme portfolia dětí při vyhodnocování vzdělávací nabídky, při formativním hodnocení dětí 

Evaluaci výchovně vzdělávací práce provedeme vždy po ukončení tematického celku. 

Oblast personální 

      Bezpečné sociální prostředí vytváříme na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie a solidarity 

mezi všemi, kteří tvoří její společenství.  

Podařilo se dosáhnout plnou kvalifikovanost pedagogů, je všeobecně známa vysoká 

profesionalita speciálních pedagogů ve třídách pro děti s autismem. 

      Mateřská škola podporující zdraví uspokojuje a respektuje obecně potřeby dítěte a jeho 

individuálně a vývojově podmíněné projevy. Rovněž zohledňuje přirozené potřeby zaměstnanců 

a rodičů. Předpokladem dobré spolupráce a otevřených partnerských vztahů je příležitost ke 
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komunikaci s druhými. I tomuto jsme věnovali dostatečnou pozornost a jednotlivé pracovní úseky 

se v průběhu roku scházely na organizačních schůzkách. Předávali se informace, společně 

plánovali a také se vzájemně inspirovali. 

      Školské poradenské pracoviště poskytuje podporu rodičům dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami, koordinuje činnost logopedických asistentů a pedagogů. Zajišťuje provázanost 

poskytovaných služeb s ostatními subjekty – SPC, PPP, odbornými lékaři  

Zakoupením programu Správa MŠ se zlepšila vzájemná informovanost pedagogů. 

      Četné mateřské dovolené našeho mladého kolektivu vedou k rychlé obměně učitelek novými, 

což může velmi zatížit zkušené pedagogy s ohledem na neustálou potřebu zapracovávání 

Řešením je přijímat pedagogy s praxí, kteří mají stejnou vzdělávací filosofii a umí naplňovat 

principy zdravé školy. V rámci zapracovávání více využijeme organizační porady úseků ke 

sdílené dobré praxe.  

      Hodně začínajících pedagogů, to je tlak na zkušené, aby uváděli a sdíleli dobrou praxi. Hodně 

studentů, kteří si dálkově zvyšují kvalifikaci, to není jen příležitost pro školu, ale současně zátěž.  

Omezení kontaktů v souvislosti s epidemiologickými opatřeními, omezení sdílení dobré praxe, 

uvádění do praxe. 

      Školské poradenské pracoviště se v dalším období intenzivněji zaměří na podporu nadání dětí. 

 

Oblast spolupráce-rozvoj vzájemných vztahů školy 

      Také vztahy s rodiči našich dětí máme založeny na toleranci, respektu, partnerství.  

Posilujeme rodinné vazby, přednostně přijímáme sourozence, známe často i rodiče, kteří do 

školky docházeli. Budujeme spolupráci s rodinou prostřednictvím společných akcí, projektových 

dnů. Spolupracujeme s rodiči při vybavování školy, díky zdařilému projektu se podařilo 

zprovoznit dětskou venkovní kuchyňku zhotovenou našimi rodiči a několik stanovišť pro hry 

s vodou. 

      Omezení kontaktů s ohledem na epidemiologickou situaci ovlivnilo také společné aktivity 

s rodiči. Spolupráce probíhá v rámci organizace Místo pro děti-spolek. V rámci Rodinného centra 

jsme letos uspořádali pro rodiče setkání s psychologem tzv. skupinovou terapii, setkání se 

speciálními pedagogy a seminář s fyzioterapeutkou. 

      Spolupracujeme se základními školami, kam nastupují naše děti, zejména se sousedním 

Gymnáziem, základní školou a mateřskou školou Hello s.r.o. Pomáhají nám sportovní organizace 

– trénují u nás trenéři z 1. JUDO FC Baník, nárazově využíváme podporu 1. FC Baník Poruba.  

Spolupráci se školou Hellou, která je naším nejbližším sousedem, rozšíříme o využití vybavení 

školy v odborných pracovnách 

      Zapojíme se do hnutí Se sokolem do života. 

Přibývá škol, kam naše děti nastupují s ohledem na bydliště dětí, takže s některými školami 

nemáme žádný kontakt 

      Epidemiologická situace omezila kontakty pouze na mailovou korespondenci. 

Oblast materiálně provozní 

       Přizpůsobili jsme a doplňujeme vybavení jednotlivých tříd potřebám a zájmům dětí. Pro 

spontánní hru nabízíme dostatek času, dostatek kvalitních hraček. K tomu všemu přispívá 

podnětné a věcné prostředí jednotlivých tříd, pracoven pro skupinovou či individuální činnost  

a také smysluplně vybavená zahrada. 

       Speciální pracoviště pro individuální práci s dětmi jsou plně vybavena. Moderní pracoviště 

skupinovou práci s dětmi-snoezelen, keramická dílna, kuchyňka, lezecká stěna nabízí další 

možnosti pro skupinovou práci s dětmi. Stále z dotací pořizujeme kompenzační pomůcky přímo 

na míru dětem. Z projektu ŠABLONY III jsme zakoupili notebooky a tablety. 

       Přeplněné parkoviště v okolí školy komplikuje obslužnost školy nejen rodičům, ale  
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i zásobování. Dopravní situace v okolí znesnadňuje dovážení dětí pro neustálé uzávěry, objížďky. 

Rodiče nemají možnost zaparkovat auta a bezpečně přivést dítě do školy – řešíme se zřizovatelem, 

je to problém celé staré Poruby 

Vzhled budovy zvenku, fasáda oprýskaná, 60 let stará a s tím související zatékání pod schodiště. 

Pro dovybavení přední zahrady jsme zpracovali projekt u nadace ČEZ. Bohužel nebyli jsme 

úspěšní, takže nám nezbývá než postupně zahradu dovybavit svépomocí.  

       V rámci ŠABLON III postupně zkoušíme lepší využití ICT v praxi, zvýšit úroveň digitálních 

kompetencí pedagogů. 

 

 

4.2 Zajištění distanční výuky 

Škola přerušila provoz 1. 3. 2021 na základě krizového opatření vlády a zahájila provoz 

12. 4. 2021 v omezeném režimu pro děti s povinným předškolním vzděláváním, pro děti IZS  

a pro děti ve třídách dle par. 16. Běžný provoz byl zahájen 12. 5. 2021. V době přerušení 

provozu probíhala distanční výuka a individuální konzultace speciálně pedagogické, 

logopedické terapie. 

Po dobu uzavření MŠ probíhala distanční výuka v každé třídě zvlášť. Pedagogové 

poskytli rodičům individuální konzultace, nabídli individualizovaný vzdělávací materiál. 

Rodiny měly možnost si tento materiál vyzvednout buď osobně před budovou školy nebo jim 

byl zaslán na emailovou adresu.  

V prostředí Microsoft teams, Google meet probíhaly jednotlivé vstupy společně s 

rodinami a jejich dětmi – pozdravy přes webkameru, sdílení zážitků, prezentace obrázků, a 

podobně.  

Využívali jsme také sociální síť třídní facebooky. Zde byly rodinám zasílány různé 

tématické náměty, nápady k tvoření, videa s pohybovou aktivitou pro děti. Také probíhala 

komunikace rodičů s pedagogy.  

V tomto období jsme kladli velký důraz na vzdělávání předškoláků. Rodičům byla 

nabídnuta výuka formou online, anebo v MŠ po dobu 1 hodiny. S dětmi jsme pracovali 

individuálně a zaměřili jsme se na oblasti, ve kterých potřebují posílit. Vycházeli jsme 

z výsledků únorových testů školní zralosti dle Jiřiny Bednářové – Diagnostika předškolního 

dítěte. Individuálně  jsme pokračovali ve výuce metody dobrého startu – kde jsme se zaměřili 

na správné psací návyky-grafomotorická cvičení.  

Logopedická péče probíhala formou online výuky, školní logoped nabízel individuální 

konzultace.  

Toto období bylo velmi náročné nejen pro pedagogy, ale hlavně pro rodiny s dětmi. 

Podpora, která z řad pedagogů směrem k rodinám přicházela, byla velmi přínosná a pro 

mnohé rodiny velmi povzbuzující.  

 

4.3 Prezentace školy na veřejnosti 

Školní rok omezil aktivity školy na veřejnosti s ohledem na mimořádná opatření 

související s epidemiologickou situací. 

Skvělé pracovní výsledky sdílíme s dalšími subjekty předškolních zařízení v ČR  

a na Slovensku zejména prostřednictvím sociálních sítí. 
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Ve spolupráci s Mensou ČR – vyhledáváme talentované dětí, organizujeme na žádost 

rodičů orientační měření IQ u 5letých dětí. Ve spolupráci s Místem pro děti – spolkem – 

upevňujeme talent dětí a rozvíjíme jejich rozumový potenciál v odpoledních hodinách 

prostřednictvím zájmových aktivit.  

Do celé republiky nabízíme námi sestavenou učební pomůcku pro strukturované učení 

nejen dětí s PAS – tzv. KRABICE pro strukturované učení. 

Jednou týdně vyvíjí svou činnost Terapeutický klub, který navštěvují rodiny z celého 

kraje. Zkušení speciální pedagogové zde pomáhají rodičům orientovat se v nelehké životní 

situaci, kdy jejich dítě má opožděný psychomotorický vývoj či se jeví jako dítě s handicapem. 

Vzdělávání pedagogů a veřejnosti probíhá nejen v rámci mateřské školy, ale i neziskové 

organizace. Zveme odborné lékaře, psychology, terapeuty. Organizujeme pravidelná setkávání 

– podpůrné rodinné skupiny s psychologem. 

Ve škole pracuje školské poradenské pracoviště, jehož služby občas využívají i rodiče 

dětí, které nenavštěvují naši školu.  

Své výsledky výchovně vzdělávacích aktivit prezentujeme na veřejnosti: na facebooku 

školy a tříd. Na webových stránkách školy www.skolkaexilu.cz.  Opakovaně v televizi POLAR. 

Publikujeme v periodicích Informatorium školy mateřské, MENSA ČR. 

 

 

4.4 Projekty financované z cizích zdrojů, rozvojové a mezinárodní 

programy 

Škola získává prostředky společně s Místem pro děti – spolek. V roce 2020 - 1 350 tisíc 

Kč.  V roce 2021 zatím 760 tisíc Kč. 

Prostředky ESF tzv. ŠABLONY III využíváme ke zvýšení kvality vzdělávání a 

vybavení školy ICT. Jedná se o projektové dny a ICT. Cílem aktivity je rozvoj kompetencí 

pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových metod s využitím 

informačních a komunikačních technologií.  

Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních 

kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání vzájemné se 

inspirace pod vedením zkušeného pedagoga s cílem využívat nové metody vzdělávání v praxi.  

Projektové dny umožnily užší spolupráci s odborníky, zatím jsme realizovali Den 

s horolezcem, se včelařem, s majitelem vodícího psa, s chovatelem, dva dny s tanečníky. 

Podpora nadání z projektů tzv. Talent managmentu-projekt Vodní laboratoř dotovaný 

SMO.  

Významná oblast je práce s rodinami dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – tam 

společně s neziskovkou realizujeme projekty na podporu terapeutických klubů pro děti  

s poruchou autistického spektra, problémovým chováním. Významnou součástí jsou projekty 

zaměřené na podporu environmentálního vzdělávání.     

 

4.5 Podpora talentovaných žáků 

Snaha o vyhledávání talentovaných dětí je v naší MŠ zcela přirozená. Stále se 

zaměřujeme na rozvíjení talentu v oblasti konstruktivní a environmentální. Neopomíjeli jsme 

podpořit ani umělecký talent v oblasti pohybu s hudbou a v oblasti arteterapeutické či výtvarné. 

Rozumový potenciál dětí jsme rozvíjeli formou experimentů s využitím bohaté nabídky 

kvalitních učebních pomůcek zakoupených především díky projektům. Pedagogové TALENT 
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CENTRA usilovali mezi sebou o vzájemné předávání zkušeností a o vzájemnou inspiraci tak, 

aby podpora talentu a nadání měla mezi dětmi úspěch. Mensa ČR, ale i jiné subjekty v Ostravě, 

které se věnují problematice nadání, byly pro nás také momentem inspirujícím. Kuchyňka  

v suterénu MŠ vybavená pro skupinové aktivity v oblasti gastronomie a dalších oborů, přinesla 

řadu nových nápadů k vytvoření metodik, návodů, a to vše se záměrem detailní názornosti, 

která probouzí u dětí smysl pro systém, pečlivost, detail a následně radost z výsledku vlastní 

práce. 

Kurz výuky jazyka anglického realizujeme ve spolupráci s Gymnáziem, základní školou                

a mateřskou školou Hello s.r.o. a Jazykovou školou Hello s.r.o.  

Podařilo se pořídit kuchyňku i na školní zahradě, stejně tak vybavit dvě pracoviště pro 

polytechnickou výchovu – ponk a nářadí. Na zahradě přibyla další stanoviště pro pokusy 

s vodou. 

4.6 Prevence sociálně patologických jevů 

Přílohou školního vzdělávacího programu je preventivní program, v loňském roce nebylo 

řešeno patologické chování. Problémové chování se vyskytuje velmi často u dětí s poruchou 

autistického spektra, u dětí s ADHD. Toto řešíme pomocí plánů pedagogické podpory, 

individuálních plánů, krizových scénářů. Velmi úzce spolupracujeme s odbornými lékaři. 

Třídy dle paragrafu 16 se účastnily pětidenního pobytu v přírodě v Jeseníkách. Pobyt 

byl zaměřen na nácvik sociálních dovedností, upevňování žádoucího chování, vazeb, 

generalizaci dovedností v režimu celého dne. Zvládání situací, ve kterých děti selhávají,  na 

posilování odolnosti ve stresových situacích.  

 

4.7 Zpráva o činnosti školního psychologa 

Nemáme školního psychologa. 

4.8 Zpráva o činnosti speciálního pedagoga 

Školní speciální pedagog se věnoval individuálním výchovně – vzdělávacím činnostem s dětmi, 

které byly integrovány do běžných tříd, tj. tříd integrovaných. Jednalo se o děti s vadami řeči – 

vývojovou dysfázií, opožděným vývojem řeči, jinými specifickými vadami řeči, o děti s PAS a 

o děti s odkladem školní docházky.  

Školní speciální pedagog spolupracoval se školskými poradenskými zařízeními – SPC 

a PPP, věnoval se konzultacím a administrativě v úzké spolupráci s rodiči. Kromě individuální 

práce s dětmi vypracovával společně s pedagogy plány pedagogické podpory či individuální 

vzdělávací plány na základě doporučení SPC či PPP, se kterými následně seznamoval zákonné 

zástupce.  

Byl v kontaktu s klinickou logopedkou, která má již řadu let v naší MŠ detašované 

pracoviště a 1x týdně konzultuje s jednotlivými logopedickými asistentkami další vhodné 

postupy při nápravě komunikačních dovedností dětí. Činnost školního speciálního pedagoga 

byla nápomocna i v řešení výchovně-vzdělávacích problémů, kterými jsme se u dětí zabývali. 
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4.9 Školní jídelna 

Jídelna byla opakovaně oceněna Magistrátem města Ostravy, jako jedna z prvních 

začala vařit diety. Vaříme pro děti s bezlepkovou dietou, tuto dietu upravujeme zároveň jako 

dietu bez laktózy (bez mléka, mléčných pokrmů a pokrmů, ve kterých je obsaženo mléko) 

Zachováváme vhodnou skladbu jídelníčku, nevaříme z polotovarů, dodržujeme 

technologické postupy přípravy pokrmů a nápojů. Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, 

aby všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování a stolování.  

Pro mateřskou školu je závazné plnění spotřebního koše ve smyslu Vyhlášky MŠMT  

o školním stravování, v platném znění.  

Nabízíme dětem experimenty s ověřením – co chutná, co ne. Mateřská škola je místo, 

kde děti ochutnají jinou úpravu pokrmů, než jsou zvyklé z domova a kuchařky i učitelky se 

setkávají s nejrůznějšími výživovými zvyklostmi jednotlivých rodin.  

Po celý den zajišťujeme dětem pitný režim. Děti mají možnost výběru mezi neslazeným 

čajem a vodou. Do vody také přidáváme ovoce a bylinky, které si děti mohou vypěstovat na 

školní zahradě. V pitném režimu se také objevují bylinkové čaje a čisté ovocné šťávy bez cukru. 

V průběhu dne je k dispozici ovoce a zelenina. 

 

4.10 Odborová organizace 

Nemáme odborovou organizaci. 

 

4.11 Organizace rodičů 

Spolek je nástupnickou organizací nadace Místo pro děti, dále občanského sdružení. Ve 

škole pracuje od roku 1998. Sdružuje neomezený počet členů z řad pracovníků mateřské školy, 

zákonných zástupců dětí, sponzorů a ostatní veřejnosti. 

Pomáhá při organizaci náročných akcí, hlavně se však podílí na financování vybavení 

školy a mimoškolních akcí. Získává finanční prostředky pro rozvíjení funkcí MŠ a pomáhá při 

realizaci projektu Škola podporující zdraví. Podporuje děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami, jejich rodiny, rozšiřovat možnosti jejich integrace. Podporuje děti nadané. 

Podporuje děti z rodin sociálně slabých a rozvíjet možnosti trávení volného času (volnočasová, 

prázdninová činnost). Podporuje vzdělávání dětí, dospělých, přednáškovou činnost. Spolek 

nabízí volnočasové aktivity pro děti denně v odpoledních hodinách. Nejvýznamnější aktivitou 

jsou Terapeutické kluby pro děti s nerovnoměrným vývojem, s poruchou autistického spektra. 

4.12 Spolupráce s dalšími partnerskými organizacemi 

Jsme fakultní škola Ostravské univerzity, pravidelně zajišťujeme souvislé praxe 

logopedů, učitelů mateřských škol, stáže ředitelů v rámci funkčního studia. 

Ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR a KVIC zajišťujeme souvislé praxe 

asistentů pedagoga, stáže pro frekventanty funkčního studia ředitelů.  

Spolupracujeme se Střední školou prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě-Porubě v rámci 

praxí žáků a také při náročných mimoškolních akcích, které nám žáci-dobrovolníci pomáhají 

asistovat.  
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Spolupracujeme se školami, kam nastupují naše děti do 1. třídy – jsou to 4 porubské 

školy a 4 školy dle par. 16. Velmi úzkou spolupráci jsme navázali s Gymnáziem, základní 

školou  a mateřskou školou Hello s.r.o. a Jazykovou školou Hello s.r.o. 

Úspěšně pokračuje spolupráce s QUALITY HOTEL OSTRAVA CITY.  

Společně s Probační a mediační službou Ostrava nabízíme probační místa v rámci údržby 

školy. 

4.13 Zprávy o kontrolní činnosti 

V školním roce 2020/2021 proběhla kontrola KHS ve škole v přírodě, neshledala žádné 

nedostatky. 
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5 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

5.1 Navštívené kurzy 

název školení vzdělávací instituce počet 

zaměstnanců 
časová 

dotace 

Oblast speciálního vzdělávání    

Vzdělávání dětí s PAS Osvětová beseda, o. p. s. 7 8 

Logopedická konference- 

Za jeden provaz Občanské sdružení logo z. s. 4 5,5 

Děti bez hranic Životní vzdělávání, z. s. 2 1 

Základní desatero doporučení ¨ 

a strategií pro práci s dětmi PAS Životní vzdělávání, z.s. 1 1 

Dětský autismus a těžká vývojová 

dysfázie Životní vzdělávání, z.s. 1 1 

Vzdělávání logopedických preventistů MAP ORP 3 30 

    

Oblast metodik a didaktik    

Diagnostika školní připravenosti, 

varianta pro pedagogy  

Mgr. Bednářová 

PPP Brno 

 4 6 

Metoda dobrého startu KVIC 1 8 

Rozvoj čtenářské gramotnosti KVIC 1 8 

Pohybové aktivity jako součást 

ranního cvičení v MŠ 

Životní vzdělávání,z.s. 

 

1 1,5 

    

Oblast zaměřená na on line 

vzdělávání  

   

On-line výuka v Mš Životní vzdělávání, z.s. 4 1 

WEB-Interaktivita i při výuce na 

dálku VESKOLE 10 1 

Interaktivní výuka pro všechny KVIC 3 8 

    

Managment školy    

GINIC expres-účetnictví a rozpočet 

pro pokročilé on line Gordic spol .s.r.o. 1 6 

Legislativní změny v roce 2020 MŠMT 1 2 

konference Kompetence leadera 

úspěšné školy UPOL 2 8 

Jak vést obtížný rozhovor MAP 3 6 

    

Školní jídelna    

Skutečně zdravá jídelna dnes – 

on line konference o soli 

Skutečně zdravá škola 

 4 2 

Skutečně zdravá jídelna dnes – 

on line nez cukru se obejdeme 

Skutečně zdravá škola 

 

2 2 
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5.2 Hodnocení školení 

Realizované kurzy byly zaměřeny zejména na rozvoj péče o děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami, rozvoj komunikačních a odborných dovedností pracovníků. Všechny uvedené 

oblasti jsou vysoce aktuální při práci v naší MŠ. Jednotliví pracovníci jsou na jejich absolvování 

vysíláni právě v souvislosti s praktickým dopadem získaných znalostí, dovedností  

a způsobilostí na jejich odbornou, pedagogickou činnost.  

Většina seminářů byla realizována on line. 

 

Vysokoškolské bakalářské studium ukončily 2 kolegyně.  

Studium na VOŠ ukončila 1 asistentka pedagoga 

 

Dálkově studují obor bakalářského studia 1 pedagog, obor magisterský 2 kolegyně. Většinou 

se jedná o obory speciální pedagogiky. 

 

Sdílení dobré praxe probíhá také na poradách. 

V letošním roce se vzdělávaly i pracovnice školní jídelny v rámci seminářů zaměřených na 

zdravé stravování. 
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6 KLIMA ŠKOLY 

6.1 Výsledky 

Dotazníky spokojenosti rodičů-v letošním roce byla 50% návratnost. 

 

Při evaluaci naší výchovně vzdělávací práce za školní rok 2020-2021 jsme došli k závěru, že 

jsme se společně posunuli kupředu, ale nadále chceme na sobě pracovat a zdokonalovat se 

v nových metodách práce.  Tento pozitivní stav dokládají hodnocení zaměstnanců školy, ale 

také vyhodnocení dotazníků pro rodiče.  

 

Zjišťovali jsme mimo jiné postoj rodičů ke kvalitám distanční výuky v době omezení provozu. 

I zde jsme se setkali s kladným hodnocením. S tím souvisí i zapojení rodin do dění školy, 

vzhledem k epidemiologickým opatřením to tento školní rok nebylo až tak možné. Rodiče 

hodnotili takto: 33% hodnotí kladně, 38% spíše ano a zbylých 28% spíše ne. 

   

Naše mateřská škola podporující zdraví uspokojuje a respektuje obecně lidské potřeby dítěte 

a jeho individuálně a vývojově podmíněné projevy. Rovněž zohledňuje přirozené potřeby 

zaměstnanců a rodičů. Předpokladem dobré spolupráce a otevřených partnerských vztahů je 

příležitost ke komunikaci s druhými 

 

Dotazníky spokojenosti rodičů, že jejich dítě navštěvuje naši Mateřskou školu – rozhodně ano 

je spokojeno 98%, spíše ano 3%. 

 

Dotazníky spokojenosti pedagogů ve svém profesním rozvoji, jež jim škola umožňuje, dopadly 

takto: rozhodně ano 92%, spíše ano 8%. 

Velmi pozitivní byly komentáře rodičů, kteří hodnotí profesionalitu všech zaměstnanců. 

 

 

6.2 Opatření 

Stanovisko k výsledkům dotazníku KLIMATU v MŠ – učitelky. 

Z vyhodnocených dat, která nám zprostředkoval zřizovatel, můžeme s potěšením konstatovat, 

že na žádnou z položených otázek nebyla dána negativní odpověď, což považujeme za 

dominantní výsledek celé ankety. To potvrzuje trvalá spokojenost pedagogů s jejich prací v naší 

MŠ, se spoluprací v kolektivu, s dětmi i ve vztazích s rodiči. Z komentářů vyplývá hrdost 

zaměstnanců na to, že jsou součástí naší školy. 
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Máme zájem nadále pracovat na klimatu školy a věříme, že se nám podaří udržet si pozitivní 

pracovní atmosféru. 

Stanovisko k výsledkům dotazníků rodiče-rodiče jsou velmi spokojeni, pro další období jsme 

zlepšili informovanost změnou struktury webových stránek 
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7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

 

7.1 Schválené příspěvky pro rok 2020 

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

provozní příspěvek zřizovatele 1 439 000 1 441 460 

z toho účelově vázáno 120 000 119 860 

   

dotace SMO 460 000 460 000 
   

investiční dotace MSK 0 0 

přímé prostředky MSK 19 098 150 19 098 150 

z toho účelově vázáno  ÚZ 33074 Překryvy 677 910 677 910 

z toho ÚZ 33076 Vyrovnání mezikrajových rozdílů 

 
154 350 154 350 

   

příspěvek MSK celkem 18 772 850 18 772 850 

dotace EU projekt ŠABLONY II 269 460 52 800 

dotace EU projekt ŠABLONY III 369 000 316,17 

   

   

příspěvek včetně dotací celkem 21 040 900 20 727 110 

7.2 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele – plnění plánu výnosů 

druh výnosů plán 

skutečnost k  31. 12. 2020 (v Kč) 

hlavní 

činnost 

doplňková 

činnost 
celkem 

výnosy z prodeje služeb 863 000 823 400  823 400 

výnosy z pronájmů 20 000  36 000 36 400 

výnosy z prodeje karet a čipů  0  0 

jiné výnosy z vlastních výkonů 10 000  23 820 23 820 

čerpání fondů  269 500  269 500 

ostatní výnosy 26 000 32 200  32 200 

úroky 2 000 2 180  2 180 

celkem 895 000 1 121 280 59 820 1 181 100 
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7.3 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele – plnění plánů nákladů 

 

druh nákladů plán  

skutečnost k  31. 12. 2020 (v Kč) 

hlavní 

činnost  

doplňková 

činnost 
celkem 

spotřeba materiálu 863 000 863 100 80 860 080 

spotřeba energie  559 000 564 000 3600 567 600 

prodané zboží 15 000 0 15 000 15 000 

opravy a udržování 180 000 179 000  179 000 

cestovné 0 0  0 

ostatní služby  289 000 284 100 760 284 760 

mzdové náklady  287 000 40 000  40 000 

zákonné odvody 3 000 2 700  2700 

zákonné sociální náklady 30 000 3 000  3 000 

manka a škody 0 0  0 

ostatní náklady z činnosti 20 000 12 100  5 000 

odpisy  98 000 98 000  98 000 

celkem  2 329 000 2 0462 00 19 440 2 065 640 
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7.4 Přímé náklady na vzdělávání a další zdroje (projekty EU, dotace) 

nákladová položka plán 

skutečnost 

k  31. 12. 2020 

(v Kč) 

hrubé mzdy  13 601 663 13 601 663 

odvody SP, ZP, příděl do FKSP, náhrady mzdy 

v době pracovní neschopnosti  
4 869 589 4 869 589 

z toho náhrady mzdy v době pracovní neschopnosti 235 105 23 5105 

učebnice, školní potřeby, učební pomůcky, 

výukové programy 
5 083 5 083 

podpůrná opatření - pomůcky 0 0 

DVPP 0 0 

cestovné 0 0 

ochranné pracovní pomůcky, preventivní 

prohlídky 
5 039 5 039 

zákonné pojistné Kooperativa 58 869 58 869 

Celkem přímé náklady na vzdělávání 18 772 852 

 

18 772 852 

Projekty celkem 782 000 782 000 

7.5 Vyhodnocení hospodaření s příspěvky 

 plán 

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

hlavní 

činnost 

doplňková 

činnost 
celkem 

náklady 21 936 21 601 19 21 620 

výnosy 895 1  121 60 1 181 

příspěvek 21 041 20 727  20 727 

výsledek hospodaření 0 247 41 288 
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7.6 Přehled realizovaných oprav a investic 

Opravy-výčet: 

 

 Stěhování a oprava piana                                 

 Oprava kanalizace a instalatérské práce       

 Oprava spotřebičů- sušičky, pračky, myčky, 

vysavače                                                 

 Nátěry zárubní                                                

 Oprava a údržba klimatizace                           

 Čistění koberců                                                

 Broušení nožů                                                  

 Výměna zářivky a zásuvky v pracovně  

 Oprava vstupní terasy                                    

 Oprava řečiště potůčku                                    

 Oprava topení, výměna termostatů                

 Oprava vypalovací pece                                 

 Oprava nahrávání kamerového systému            

 Oprava svítidel                                                   

              

    

     
Investice: 

 Klimatizace pro modrou třídu 45 650 Kč 
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8 PŘÍLOHY 

Fotodokumentace –prostory mateřské školy 
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Fotodokumentace –projekty roku 2020 
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