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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
Název školy: Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Dětská 920, příspěvková 

organizace 

 IČ 70984646 

 IZO 107 629 941 

 webové stránky: http://www.ms-detska.cz 

    http://www.msve.cz 

 e-mail:   ms.detska@seznam.cz 

    ms.vetrna@seznam.cz 

 

Zřizovatel: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba 

 Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava - Poruba 

 IČ  00845451 

 

Ředitelka školy: Mgr. Petra Korbelová 

 

Zástupkyně ředitelky: Jana Polčáková  

Vedoucí učitelka: Renáta Hranošová 

 

Druhy a typy škol Mateřská škola, Ostrava – Poruba, Dětská 920 - IZO 674 000 536 

 Školní jídelna – IZO 102 968 764 

 

Datum zařazení do sítě škol: 1. 1. 2003 

Kapacita školy 208 

Kapacita školní jídelny 245 

 

Statistické údaje k 30. 6. 2018 

 
Školní rok 2017/2018 Počet tříd Počet dětí k 30. 9. 

2017 
Počet dětí k 30. 6. 

2018 
Průměrný počet 
dětí na tř./ počet 

dětí na učitele 

Průměrná 
docházka 

MŠ Dětská 4 99 95 24,1/12,05         66,18 
MŠ Větrná 4 91 90 22,5/11,25         62,97 
Celkem 8 190 185 23,3/11,65         129,15 

 

 

 

V MŠ Dětská se vzdělávaly 4 děti a v MŠ Větrná 3 děti s odloženou školní docházkou. 

 

 

 

 

 

http://www.msve.cz/
mailto:ms.detska@seznam.cz
mailto:ms.vetrna@seznam.cz


 
 

3 
 

2. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ 

Školní vzdělávací program „Duhový svět“ vychází z rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání a respektuje podmínky jednotlivých pracovišť. Záměrem vzdělávacího 

programu je rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, vztahu k ostatním lidem, k rodině, k vlastnímu 

zdraví, k planetě Zemi, k historii a lidovým tradicím a zvykům i k evropskému společenství. Realizace 

školního vzdělávacího programu vychází především z prožitkového učení, učení hrou a činnostmi, 

experimentování a pokusů. 

Základní vizí je dát dětem možnost radostně prožívat pobyt v MŠ, rozvíjet jejich osobnost 

a samostatnost, schopnost získávat nové poznatky, učit se všemu, co bude v životě potřebovat, tvořivě 

přemýšlet, jednat a experimentovat. 

Společnými akcemi s rodiči pěstovat vzájemné vztahy.  Jednat a spolupracovat s veřejností a partnery 

na základě vstřícnosti, otevřenosti a vzájemné důvěře. 

Filozofie mateřské školy vychází z principů: 

- partnerství (chceme být školou vstřícnou k dětem, rodičům i partnerům) 

- otevřenosti (vůči novým myšlenkám, metodám i přístupům) 

- individualizace (založený na co největším individuálním přístupu k dětem s cílem podpořit 

osobnost a samostatnost dětí) 

- odbornosti (o děti pečují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, kteří jsou připraveni 

spolupracovat jak s rodiči, tak s odborníky) 

Školní vzdělávací program byl v průběhu celého školního roku obohacován o výchovně vzdělávací 

akce, které jsou podrobněji rozpracovány v závěrečné části výroční zprávy. 

Mateřská škola Větrná využívá ke vzdělávání „Větrníkovy zahrady“ zahradu v přírodním stylu, která 

rozvíjí environmentální senzitivitu předškolních dětí. Vzdělávání probíhá dle zpracovaného ročního 

plánu. Větrníkova zahrada je také využívána k společným akcím s rodiči: Broučkiáda, rozloučení se 

školáky, oslava Dne dětí.  
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WALDORFSKÁ TŘÍDA 

Druhým rokem funguje v odloučeném pracovišti Mateřské škole Větrná jedna třída s prvky 

waldorfské pedagogiky. Třída je vybavena v souladu s principy waldorfské pedagogiky. 

Ve třídě pracují dvě učitelky mateřské školy. Obě jsou plně kvalifikované pro práci učitelek mateřské 

školy. Jedna získala specializaci v Semináři waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí. Druhá učitelka 

s dlouholetou praxí, absolvovala druhý rok z tříletého studia v Semináři waldorfské pedagogiky 

prvního sedmiletí, včetně čtrnáctidenní praxe ve waldorfské mateřské škole. Cílem je získat 

mezinárodní statut Waldorfské mateřské třídy.  

Třída spolupracuje se Základní školou a waldorfskou základní školou, Ostrava-Poruba, Waldorfským 

sdružením rodičů a Asociací waldorfských mateřských škol České republiky.  
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3. ÚČAST V SOUTĚŽÍCH 

Ve školním roce 2017/2018 se děti pravidelně zapojovaly do výtvarných i přírodovědných soutěží. 

Obě mateřské školy se zapojují do přírodovědné soutěže pořádané CVČ Korunka. 

 

4. ČINNOST SPOLKU RODIČŮ 

Při obou mateřských školách působí Sdružení rodičů a přátel školy. Waldorfská třída spolupracuje 

s Waldorfským sdružením Ostrava. Spolky jsou registrovány v Krajském rejstříkovém soudu. Výbory 

spolku rodičů se skládá ze zástupců rodičů jednotlivých tříd. Výbor se schází dle potřeby. 

Nejen členové výboru, ale také další rodiče se aktivně podílejí na chodu mateřské školy – organizují, 

popřípadě se spolupodílejí na přípravě akcí pro děti (oslava MDD, výlety, mikulášská nadílka, vánoční 

dopoledne) i společné akce pro rodiče s dětmi. 

Neopomenutelná je finanční výpomoc mateřské škole. Spolek rodičů se, prostřednictvím finančních 

darů poskytnutých mateřské škole, významně podílí na obnově hraček a učebních pomůcek 

používaných při práci s dětmi.  

 

5. VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 

V souladu s § 165 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání, školský zákon, v platném znění byla vydávána níže uvedená rozhodnutí. 

Rozhodnutí MŠ 
Dětská 

MŠ 
Větrná       

Waldorfská 
třída  

MŠ Větrná 

Celkem    

Přijetí do MŠ  31 23 9 63    

Nepřijetí do MŠ 0 0 0 0    

Ukončení docházky 0 0 0 0    

Odvolání proti rozhodnutí 0 0 0 0    

Osvobození od úplaty 10      10        0                   20    

 

 

Počet přijatých dětí MŠ Větrná byl snížen o 5 dětí z důvodu doručení Doporučení ŠPZ k integraci čtyř 

dětí s PO třetího až čtvrtého stupně. Snížení počtu dětí bylo provedeno v souladu s §2 odst. 4 vyhlášky 

14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění. 

Velkým přínosem pro hospodaření mateřské školy se stalo dokrytí neinvestičních nákladů na děti, 

které byly z důvodu pobírání dávek v hmotné nouzi osvobozeny od platby úplaty za předškolní 

vzdělávání v mateřské škole.  
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6. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Celkový počet pedagogických pracovníků   21 (fyzické osoby) 

z toho: 

učitelky mateřské školy      16 

speciální pedagog       1  

asistent pedagoga pro děti se zdravotním postižením   4 

  

 

V MŠ Větrná  byly integrovány na základě Doporučení školských poradenských zařízení pět dětí 

zejména s vadami řeči. Na vzdělávání těchto dětí spolupracovaly tři asistentky pedagoga.   

V MŠ Dětská bylo přijato dítě od 1. 9. 2017, k 1. 11. 2017 mu bylo Doporučením z SPC pro tělesné 

vady přiznány podpůrná opatření – asistent pedagoga a další.  

V MŠ Větrná jako podpůrné opatření pracuje speciální pedagog, který poskytuje integrovaným dětem 

dle jejich Doporučení speciálně pedagogickou péči.  

 

 

celkový počet nepedagogických pracovníků   14 (fyzické osoby) 

z toho: 

ekonom       1 

uklízečky       4 

vedoucí školní jídelny      1 

kuchařky       2 

pracovnice v provozu školní jídelny    4 

chůvy        2 

 

Chůvy jsou financovány tzv. Šablon I.  

 

Věkové složení pedagogických pracovníků  

Věkové složení do 35 let 35 – 50 let nad 50 let důchodci 

MŠ Dětská 4 2 3 0 

MŠ Větrná 4 2 4 2 

Celkem 8 4 7 2 

 

 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

 MŠ Dětská MŠ Větrná Celkem 

Kvalifikovaní  9 12 21 

Nekvalifikovaní 0 0 0 
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Nejvyšší dosažené vzdělání pedagogických pracovníků 

Typ vzdělání MŠ Dětská MŠ Větrná Celkem 

Vyučen 

asistent pedagoga 

0 0 0 

Středoškolské  

asistent pedagoga 

0 2 2 

Vyšší odborné  

asistent pedagoga 

0 1 1 

Vysokoškolské Bc., Mgr.  

asistent pedagoga 

1 0 1 

Středoškolské 

předškolní pedagogika 

5 7 12 

Vysokoškolské Bc. 

předškolní pedagogika 

2 1 3 

Vysokoškolské Mgr. 

předškolní pedagogika 

1 0 1 

Vysokoškolské Mgr. 

speciální pedagogika 

0 1 1 

Celkem 9 12 21 

 

Pedagogičtí pracovních na MD a RD  2 

Pracovní poměry ukončené k 31. 8. 2018 3 

z toho 

učitelka MŠ     2 

asistentka pedagoga    1 

 

 

7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

 

 

Čtyři učitelky mateřské školy se vzdělávají na Ostravské univerzitě v Ostravě v projektu Podpora 

společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí. Učitelky si mohly zvolit z 8 modulů, 

které rozvíjejí jejich odborné kompetence pod vedením vysokoškolských pedagogů Ostravské 

univerzity. 

Název Počet pracovníků 

Waldorfský seminář   - 4 x víkendový kurz  1 

Letní akademie waldorfské pedagogiky  2 

GDPR  

Právní předpisy ve školství  

1 

2 

Šablony  1 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ  4 

Besídka dětí trochu jinak  1 

Předčtenářská gramotnost  4 

Prevence úrazů  1 

Specifika práce asistenta  pedagoga 

Polytechnika pro MŠ 

Dramatická výchova v MŠ 

Experimenty v MŠ 

Učitel jako hlasový vzor  

Implementace primární logopedické péče  

Společné vzdělávání  

Dopravní výchova  

Enviromentální vzdělávání  

3 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

1 

3 
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Část vzdělávání učitelek bylo financováno  z projektu „Rozvoj a zvýšení kvality předškolního 

vzdělávání v MŠ Dětská“ tzv. Šablony I. 

Ředitelka mateřské školy se zapojila do projektu NIDV APIV A Společné vzdělávání a podpora škol 

krok za krokem. Účastnila se školení Vzdělávání dětí mladších tří let a Hodnocení v MŠ. Financováno 

z projektu.  

8. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2017 A 1. POLOLETÍ ROKU 2018- 

PROVOZNÍ PROSTŘEDKY 

Hospodaření mateřské školy probíhalo v souladu se zpracovaným plánem nákladů a výnosů.  

Příspěvek zřizovatele na provoz mateřské školy byl čerpán na náklady spojené energiemi, kancelářský 

a výtvarný materiál, služby spojené s provozem organizace, dokrytí mzdy ekonomky.                

Finanční prostředky byly vynaloženy na běžnou údržbu, ale i na obnovu a modernizaci zařízení.  

Pro školní jídelnu MŠ Dětská bylo pořízeno nové vybavení zázemí pro zaměstnance školní jídelny- 

převlékárny. Byly vybudovány podhledy v prostoru kuchyně a zabudována digestoř a vymalovány 

provozní prostory budovy MŠ Dětská. Pro školní jídelnu MŠ Větrná byl zakoupen plynový sporák. 

Byla zakoupená nová kopírka pro MŠ Dětská.  

Byl čerpán investiční fond na nákup myčky na nádobí do kuchyňky MŠ Větrná 1. patra                        

a nákup 3 Box interaktivní projektoru se stojanem včetně  3Box multimediálním PC pro MŠ Větrná.  

2017 

 Hospodaření s příspěvkem SMO-Mob Ostrava-Poruba 
   (tabulka v tis. Kč) 

       

  

plán Plán 
  skutečnost   

% plnění Hlavní Doplňk.   

2017 31.10. činnost činnost celkem 

              

výnosy 1603.33 3866.66 3491.41 7.3 3498.71 90.48 

náklady 3080.33 3866.66 3471.45 5.84 3477.29 89.93 

příspěvek 1477 1477 1477   1477 100.00 

 

1. pololetí 2018 

Hospodaření s příspěvkem SMO-Mob Ostrava-Poruba 
  (tabulka v tis. Kč) 

       

  

plán plán 
skutečnost 

% plnění hlavní doplňk.   

2018 30.06. činnost činnost celkem 

              

výnosy 1638.55 3537.32 2003.11 3.82 2006.93 56.74 

náklady 3284.55 3537.32 1622.7   1622.7 45.87 

příspěvek 1646 1646     892.6 54.23 
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9.   HOSPODAŘENÍ S PŘÍSPĚVKEM MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
 
Mzdové prostředky poskytnuté mateřské škole ze státního rozpočtu byly v roce 2017  
vyčerpány na 100%. 
 

2017 
 
   (tabulka v tis. Kč) 

  
plán čerpání k 31.12. % 

        

ONIV 116.53     

Z toho  :       

Učební pomůcky 9.94 9.94 100.00 

Ochranné pomůcky 9.00 9.00 100.00 

ZPP 8.55 8.55 100.00 

Vzdělávání 0.59 0.59 100.00 

Zákonné pojištění 29.33 29.33 100.00 

ONIV-náhrady 61.87 61.87 100.00 

        

        

Hrubé mzdy 7403.00 7403.00 100.00 

OON 35.94 35.94 100.00 

Zákonné odvody 2526.41 2526.41 100.00 

FKSP 148.02 148.02 100.00 

        

c e l k e m 10232.65 10232.65 100.00 
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1. Pololetí  2018 

 

       (tabulka v tis. Kč) 

  
plán čerpání k 30.06. % 

        

ONIV 89.34     

Z toho  :       

Učební pomůcky 0.00 0.00 0.00 

Ochranné pomůcky 0.00 0.00 0.00 

ZPP 0.00 0.00 0.00 

Vzdělávání 0.00 0.00 0.00 

Zákonné pojištění 30.00 18.33 61.10 

ONIV-náhrady 59.34 51.88 87.43 

        

        

Hrubé mzdy 8201.79 3925.36 47.86 

OON 20.25 11.70 57.78 

Zákonné odvody 2795.53 1334.63 47.74 

FKSP 164.04 79.62 48.54 

        

c e l k e m 11270.95 5421.52 48.10 

 

 

10. DOTACE, DARY 

Mateřská škola čerpá podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ v projektu „Rozvoj a zvýšení kvality předškolního vzdělávání 

v MŠ Dětská “   

Výše částky schválené podpory je 636 194,- Kč. 

V školním roce 2017/2018 se realizovaly tyto podpořené aktivity: 

 Chůvy 

V MŠ pracovali nepedagogičtí pracovníci  - chůvy. Personálně podporovaly práci učitelek ve třídách, 

ve kterých se vzdělávaly děti, které dosáhly tří let v druhém pololetí školního roku. 

 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

V Mateřské škole Větrná  se uskutečnila tři setkání rodičů a odborníků na vzdělávání. 
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 Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Tři  pedagogičtí pracovníci se účastnili DVPP s tématem Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi 

v MŠ.  

Dále byly finance z projektu použity na nákup hraček vhodných pro děti od dvou let, nákup dětské 

a odborné literatury pro předškolní vzdělávání.  

Finanční dary byly získány ze Spolků rodičů a přátel školy. Celková výše těchto darů dosáhla částky 

39 000,--Kč.  

 

11. SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY 

Obě mateřské školy pravidelně spolupracují s jinými organizacemi a institucemi. Ve školním roce 

2017/2018 mezi nejvýznamnější patřily: 

SPC kpt. Vajdy, Ostrava – Zábřeh – spolupráce při diagnostice dětí doporučených k individuální 

integraci, konzultační činnost, metodického poradenství pro učitelky i zákonné zástupce především 

v oblasti nápravy vad výslovnosti. 

Středisko volného času Korunka – projekt Šachy do škol!!! Pravidelná výuka šachů pro děti 

předškolního věku.  

SAREZA  -  bruslení pod vedením trenérů.  Organizováno obvodem Poruba.  

Knihovna města Ostrava – příprava vzdělávacích programů zaměřených na předčtenářskou 

gramotnost předškolních dětí.  

ZŠ Dětská – společné tvoření dětí MŠ a ZŠ, účast předškolních dětí na sportovních hrách 

organizovaných ZŠ, mikulášská nadílka. 

ZŠ A. Hrdličky – příprava vánočního programu pro děti našich mateřských škol.  

Odbor sociální MOb Poruba – spolupráce při péči o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího 

prostředí. 

Další partneři: 

- ZUŠ J. Valčíka 

- Dětské kurzy Vaňkův kopec z.ú. 

- Kurzy pro děti Skalka, z.ú. 

- Galerie výtvarného umění Ostrava 

- ZŠ Bulharská 

- Ostravská univerzita 

- KVIC 

- NIDV 

- SAREZA 
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Dětský pěvecký sbor Zvoneček MŠ Větrná vystoupil na vánočních trzích pořádaných obvodem 

Poruba. 

12. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCÍ A KONTROL 

Dne 5. 6. 2018 proběhla kontrola MŠMT Odboru kontroly OP. Kontrolován byl projekt, který je  

realizován v rámci OP VVV Zkvalitnění a rozvoj předškolního vzdělávání v MŠ Dětská tzv. Šablony. 

Kontrola konstatovala porušení podmínky dané rozhodnutím část II. Povinnosti příjemce, bod č. 1, 4 

a 12. Mateřská škola obdržela výzvu k vrácení části dotace ve výši 6 454,00Kč.                                 

Mateřská škola v termínu tuto částku vrátila.  

Dne 7. 7. 2018 byly zaslány požadavky ke kontrole Úřadem práce ČR ve věci přeplatku za plnění 

povinného podílu OZP za rok 2017. Požadované dokumenty byly kontrole předány.                                  

Dosud mateřské škole nebyl doručen závěr kontroly.   

Dne 16. 7. 2018 byla provedena kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje 

se sídlem v Ostravě ve Školní jídelně při mateřské škole, Větrná 1084/11, Ostrava-Poruba.                        

Kontrola proběhla bez zjištění nedostatků.  

 

ZHODNOCENÍ, ZÁVĚR 

Ve školním roce 2017/2018 první rok řídila mateřskou školu nově jmenovaná ředitelka Mgr. Petra 

Korbelová a nová zástupkyně ředitelky Jana Polčáková.   

Mateřská škola má stabilní kvalifikovaný odborný pedagogický tým, který se nově rozšířil o asistenty 

pedagoga. Asistenti pedagoga jsou personální podpora učitelky mateřské školy, která vzdělává 

individuálně integrované děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Velký přínos pro zvýšení kvality 

předškolního vzdělávání měla i personální podpora hrazená z tzv. Šablon – chůvy. Chůvy pracovaly 

ve třídách, ve kterých se vzdělávaly děti,  které dosáhly tří let až ve druhém pololetí školního roku.  

Tato personální podpora bohužel končí tímto školním rokem z důvodů vyčerpání financí z Šablon.  

Mateřská škola je inkluzivní, protože vzdělává větší počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Mateřská škola využívá k jejich vzdělávání předmět speciálně pedagogické péče, asistenty pedagoga 

a zakoupené kompenzační a speciální pomůcky.    

Mateřská škola postupně vytváří podmínky pro vzdělávání dětí mladší tří let, které díky volné kapacitě 

přijímá. Byly proškoleny tři učitelky o specificích práce pedagoga s dvouletými dětmi, byly 

zakoupeny hračky vhodné pro dvouleté děti a pořízená odborná i dětská literatura zejména pro tuto 

věkovou  skupinu.  

Jedné třídě Mateřské školy Větrná je možnost vzdělávat předškolní dítě v alternativním pedagogickém 

směru – waldorfské pedagogiky.  

Je využívána v Mateřské škole Větrná zahrada v přírodním stylu, která je unikátní, tím že jsou v ní 

originální herní prvky ze dřeva, velké množství podnětů k pozorování pestré flory a fauny. Zahrada 

slouží dětem ke každodennímu pobytu, ale je často využívána i k akcím pro děti s rodiči.  

Dle individuálního zájmu zákonných zástupců měly možnost děti obou mateřských škol navštěvovat 

předplavecký výcvik a lyžařský výcvik na Vaňkově kopci.  
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