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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. 6. 2021. 
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 

1.1 Škola, odloučené pracoviště 

ŠKOLA 

název školy: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace     

adresa školy: Dětská 920/5, Ostrava-Poruba, 70800    

IČO: 70984646    

identifikátor zařízení: 107 629 941    

zahájení činnosti školy: 1. 1. 2003   

e-mail:  ms.detska@seznam.cz      

tel.: 558 275 030     

datová schránka: iv3kwj8   

webová stránka:  www.ms-detska.cz    

školní vzdělávací program: Rok plný zážitků 

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ 

adresa školy:  Větrná 1084, Ostrava-Poruba, 70800      

e-mail:  ms.vetrna@seznam.cz    

tel.: 558 275 035   

webová stránka: www.msve.cz 

1.2 Součásti školy 

 IZO počet žáků cílová kapacita 

mateřská škola 107629941 176 192 
školní jídelna 102968764 176 192 

 

  

file:///C:/Users/Michaela/Desktop/ 
http://www.ms-detska.cz/
file:///C:/Users/Michaela/Desktop/ 
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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: Mgr. Petra Korbelová  

statutární zástupce ředitelky: Jana Polčáková 

1.5 Organizace rodičů 

SRPŠ při Mateřské škole Dětská 920, Ostrava-Poruba, z.s. předseda: Ing. Jana Robotová 

SRPŠ při Mateřské škole Větrná 1084, Ostrava-Poruba, z.s. předseda: Kateřina Klačko 

Waldorfské sdružení Ostrava, z. s. předseda: Karel Hájek 
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2.1 Zaměření mateřské školy 

Ve školním roce 2020/2021 vešel v platnost nový Školní vzdělávací program s názvem 

„Rok plný zážitků“, který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání a respektuje podmínky jednotlivých pracovišť. Cílem je předávat 

 a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny 

vrstevníků, cestou výchovy a vzděláním založeném na principu uspokojování individuálních 

potřeb a zájmů. 

V odloučeném pracovišti Mateřské škole Větrná již čtvrtým rokem funguje jedna třída 

s prvky waldorfské pedagogiky a v letošním školním roce se podařilo na základě velkého 

zájmu rodičů otevřít i druhou třídu tohoto typu. Třídy jsou vybaveny v souladu s principy 

této pedagogiky a působí v nich čtyři učitelky mateřské školy, které jsou kvalifikované 

v rámci waldorfské pedagogiky. 

Na pracovišti Dětská jsme pokračovali ve využívání prostředí, které bylo vytvořeno v rámci 

projektu Zahrada ptáčka Zpěváčka. Je zaměřeno na environmentální výchovu a taktéž dětem 

nabízí možnost relaxace i her. 

Pracoviště Větrná i nadále využívá ke vzdělávání originální zahradu v přírodním stylu 

„Větrníkovu zahradu“, která rozvíjí environmentální senzitivitu předškolních dětí. 
Větrníkova zahrada je také využívána k společným akcím s rodiči, které se v letošním školním 

roce bohužel nemohly uskutečnit 

I v tomto školním roce bylo v mateřské škole realizováno vzdělávání dětí mladších tří let. 

Paní učitelky aplikovaly v praxi poznatky získané během školení o specificích práce 

pedagoga s dvouletými dětmi, která absolvovaly v minulém roce. Třída pro děti od dvou let 

věku je vybavena vhodným nábytkem i hračkami pro tuto věkovou skupinu.   

 

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 DĚTSKÁ 4 90       84       22,05        49,11 

MŠ VĚTRNÁ 4 87       92       22,65        50,33 

CELKEM 8 177     176       22,35        49,72 

 

2.3 Integrované 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 DĚTSKÁ 0 0 0 0 0 
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MŠ VĚTRNÁ 0 0 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 0 0 

 

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 DĚTSKÁ 0 0 0 

MŠ VĚTRNÁ 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 

 

 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 

stupeň 1 

 

stupeň 2 

 

 

stupeň 3 

 

 

stupeň 4 

 

počet dětí celkem 

MŠ DĚTSKÁ 0 0 0 0 0 

MŠ VĚTRNÁ 0 0 0 0 0 

CELKEM 0 0 0 0 0 

 

2.5 Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání 

 

 

 

 

celkový počet 

zapsaných dětí 

 

přijetí do MŠ 
nepřijetí 

do MŠ 

odvolání 

proti 

rozhodnutí 

MŠ DĚTSKÁ 42 31 0 0 

MŠ VĚTRNÁ 41 31 0 0 

CELKEM 83 62 0 0 

 

2.6 Odklad školní docházky 

 

 

 

odklad povinné 

školní docházky 

2020/2021 

dodatečný odklad 

povinné školní 

docházky 

celkem 

MŠ DĚTSKÁ 8 0 8 

MŠ VĚTRNÁ 7 0 7 

CELKEM 15 0 15 
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3 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 počet 

učitelé MŠ   18    

školní psycholog   0    

speciální pedagog   0    

asistenti pedagoga   0    

školní asistenti   2    

správní zaměstnanci MŠ   6    

zaměstnanci ŠJ   7    

počet zaměstnanců celkem   33    

 

Mateřská škola má stálý a plně kvalifikovaný pedagogický tým skládající se z učitelek 

mateřské školy, dvou školních asistentů. Pedagogický tým je věkově pestrý od začínajících 

učitelek po učitelky s dlouholetou praxí. 

Po ukončení RD se vrátila do týmu jedna paní učitelka. Dvě paní učitelky nastoupily na 

čerpání MD. 

Zapojily jsme se do projektu SYPO – Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů 

– v dalších aktivitách v rámci tohoto projektu nemůžeme pokračovat z toho důvodu, že paní 

učitelky, kterých se projekt týkal, nastoupily na DPN (těhotenství). 

 

Mateřská škola má stálý tým správních zaměstnanců skládající se z uklízeček a ekonomky. 

Nově byla v tomto roce zřízena pozice administrativního a spisového pracovníka, který se 

spolupodílí na administrativních, organizačních a provozních záležitostech, zajišťuje 

telefonickou a částečně emailovou komunikaci mateřské školy a jiné činnosti. Existence této 

pracovní pozice je pro chod školy velkým přínosem. 

Školní jídelna má kvalifikovaný a stálý kolektiv zaměstnanců. 

 

3.2 Ocenění zaměstnanci   

V tomto školní roce nebyl oceněn žádný zaměstnanec z důvodu životního či profesního 

jubilea. 

 

  

4 ZPRÁVY O ČINNOSTI 

4.1 Autoevaluace 

Mateřská škola má vzdělávací program (ŠVP), který vychází z vize a koncepce rozvoje školy 

a je v souladu s kurikulárními dokumenty (RVP PV); jeho cíle jsou srozumitelné pro 

pedagogy i rodiče. Kritéria v této oblasti kladou důraz na jasná pravidla a mechanismy, s 

jejichž pomocí vedení mateřskou školu řídí a které umožňují efektivní organizaci školy a její 
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rozvoj a zajišťují, že mateřská škola je bezpečné, příjemné a vstřícné místo pro efektivní 

vzdělávání a osobnostní rozvoj dětí.  

Vedení školy aktivně řídí, pravidelně monitoruje a vyhodnocuje práci školy a přijímá účinná 

opatření. Projevuje maximální snahu vytvořit zdravé školní klima – pečuje o vztahy mezi 

pedagogy, dětmi i vzájemné vztahy mezi pedagogy a dětmi a jejich rodiči a o vzájemnou 

spolupráci všech aktérů.  

Pedagogové jsou pro svou práci kvalifikovaní a odborně zdatní a ke své práci přistupují 

profesionálně, důsledně uplatňují při komunikaci s dětmi, rodiči a kolegy vstřícný, 

respektující přístup. Učitelky mateřské školy aktivně spolupracují a poskytují si vzájemně 

podporu a zpětnou vazbu, systematicky promýšlejí a připravují výuku v souladu s 

vědomostními, dovednostními i postojovými cíli definovanými v kurikulárních 

dokumentech školy a potřebami dětí. Učitelky mateřské školy systematicky sledují 

vzdělávací pokrok každého dítěte a při plánování a realizaci výuky zohledňují individuální 

potřeby žáků. 

 

SWOT ANALÝZA
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Waldorfská pedagogika 

 

Na základě zájmu rodičů o waldorfskou pedagogiku od 1. 9. 2020 fungují v odloučeném 

pracovišti Mateřské škole Větrná již dvě třídy s prvky waldorfské pedagogiky, při čemž 

první třída tohoto typu byla založena 1. 9. 2016. Obecným cílem výchovně vzdělávacího 

procesu ve třídě s waldorfskými prvky je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku s důrazem 

na oblast citovou a morální, včetně samostatného řešení problémů. Pedagogické působení 

vychází z vývojové psychologie Rudolfa Steinera. 
Stále čekáme na mezinárodní statut Waldorfské mateřské třídy, ten obdržíme po absolvování 

zahraniční praxe učitelky, která jí byla umožněna uskutečnit z důvodu pandemie v České 

republice. Jedna učitelka dokončila vzdělávací cyklus Waldorfská pedagogika prvního sedmiletí 

a to v Semináři waldorfské pedagogiky a druhá bude mít vzdělávací cyklus dokončen po 

absolvování praxe. 

Ve třídě s prvky waldorfské pedagogiky, která byla založena v tomto školním roce působí 

dvě učitelky mateřské školy, které se v rámci DVPP účastní školení a akademií pořádaných 

Asociací waldorfských mateřských škol.  
Rozvíjíme spolupráci se Základní školou a waldorfskou základní školou, Ostrava-Poruba 

(pravidelná účast učitelek MŠ na kolegiích ZŠWZŠ.) 

 

Vzdělávání dětí od dvou let 
 

Vzdělávání dětí od dvou let probíhalo ve věkově homogenní třídě. Adaptace dětí na pobyt 

 v mateřské škole byla postupná a i přes dvouměsíční přerušení provozu MŠ z důvodu 

COVID-19, nemělo žádné dítě problém s opětovnou adaptací. 

Třída, ve které probíhalo vzdělávání dvouletých dětí, byla vybavena dostatečným 

množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro tyto děti. Vhodné 

vybavení bylo průběžně rozšiřováno a doplňováno. Třída byla vybavena školním nábytkem, 

který zohledňoval menší tělesnou výšku dětí. Dle aktuální potřeby byla zajištěna organizace 

dne, která respektovala potřeby dětí zejména pravidelnost a dostatek času na realizaci 

činností. K péči o dvouleté děti jsme využívali školního asistenta hrazeného z Šablon II, 

následně z Šablon III. 

4.2 Zajištění distanční výuky 

Nařízením vlády ČR vzhledem k situaci ohledně pandemie koronaviru byla mateřská škola 

od 1. 3. 2021 uzavřena. Tento stav trval do 12. 4. 2021, kdy okolnosti umožnily otevřít 

mateřské školy pro předškolní děti v povinném předškolním vzdělávání a děti rodičů 

zaměstnaných v IZS.V měsíci březnu a dubnu byly tedy děti v povinném předškolním 

vzdělávání povinny se vzdělávat distančním způsobem. Tento typ vzdělávání byl zařazen do 

školního řádu jako Dodatek č. 1 Vzdělávání distančním způsobem, ze dne 1. 10. 2020. 

 

Distanční vzdělávání probíhalo formou asynchronní on-line výuky. V případě, že rodina 

dítěte neměla možnost tuto formu vzdělávání zajistit, byla jim poskytována off-line výuka. 

Jednou týdně byla zákonným zástupcům dětí prostřednictvím emailů zasílána inspirativní 

vzdělávací nabídka a tipy na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí. Aktivity 

byly inspirovány aktuálním ročním obdobím, svátky nebo byly různě tematicky zaměřeny. 

Náměty na aktivity mohli také rodiče s dětmi nalézt na plotě zahrady Mateřské školy Dětské 

a před budovou mateřské školy měli možnost společně nazdobit Kraslicovník.  

 

Rodiče dětí v povinném předškolním vzdělávání posílali třídním učitelkám zpětnou vazbu 

z distančního vzdělávání a obraceli se na ně s případnými otázkami. Vzhledem k tomu, že 
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emaily se vzdělávací nabídkou byly rozeslány rodičům všech dětí z obou mateřských škol, 

mohly se zapojit do distančního vzdělávání i děti mladšího věku. I z toho důvodu byly 

zasílané nabídky diferencovány dle věku dětí.  

 

Téma distanční výuky bylo pro mnohé z učitelek novinkou, nicméně se všechny zapojily, 

jak nejlépe mohly. Přínosná byla také možnost rozebrat toto téma a navzájem se 

s kolegyněmi inspirovat v rámci Supervize, která probíhala online formou a každá z nás se 

mohla k tomuto tématu a problémům či obavám s ním spojeným vyjádřit. 

Ředitelka mateřské školy měla přehled o poskytovaném distančním vzdělávání 

v jednotlivých třídách mateřské školy.  

4.3 Prezentace školy na veřejnosti 

Naše mateřská škola se prezentuje například prostřednictvím facebookové stránky 

,,Porubské školy a školky“, na které jsou umístěny fotografie z našich akcí společně 

s krátkým informačním shrnutím.  

Veškeré aktuální dění, informace a změny umísťujeme na naše webové stránky. 

Dále jsme měli v plánu s dětmi malovat kraslice, které by později visely na velikonočním 

stromě na Alšově náměstí, ale z důvodu uzavření mateřských škol v tomto období se tato 

akce nemohla uskutečnit. Ze stejného důvodu se nemohla realizovat tvorba drobných dárků 

pro seniory, které každoročně vyrábíme. Neuskutečnilo se ani tradiční vystoupení dětského 

pěveckého sboru Zvoneček, který působí na pracovišti MŠ Větrná a to na vánočních trzích 

na Alšově náměstí v Porubě.  

V rámci waldorfské třídy (MŠ Větrná) se během roku konají za účasti příznivců waldorfské 

pedagogiky tyhle slavnosti – Michaelská slavnost, Svatomartinská slavnost, vánoční spirála, 

vítání jara a Svatojánská slavnost. Tento rok však byly zrušeny i tyto ceremonie.  

 

4.4 Projekty financované z cizích zdrojů, rozvojové a mezinárodní 

programy 

Projekt „Radost z pohybu“ (MŠ Dětská) byl dotován příspěvkem z rozpočtu statutárního 

města Ostravy na rok 2021 (ŠaS/ŠKOL). Projekt byl zaměřen na děti ve věku od 2 do 7 let. 

Cílem bylo podnítit u dětí zájem o zdravý životní styl a zdokonalit pohybové schopnosti 

 a dovednosti.  

V souladu s Programem na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města 

Ostravy v oblasti školství na rok 2020 byl poskytnut příspěvek na realizaci projektu 

„Řemesla, ten dělá to a ten zas tohle“ (MŠ Větrná).  

Mateřská škola byla zapojena do podpory v rámci operačního programu potravinové 

 a materiální pomoci projekt „Obědy do škol IV “. Ve školním roce 2020/2021 bylo zapojeno 

22 dětí. 

Probíhalo vzdělávání pedagogů a vedení v oblasti společného vzdělávání v projektu 

„Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ ve spolupráci s NUV. 

Realizace projektu Šablona II – Rozvoj a zkvalitnění předškolního vzdělávání v MŠ Dětská, 

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009134, probíhala do 31. 10. 2020.  
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Od 1. 11. 2020 byla zahájena realizace projektu Šablona III – Rozvoj a zkvalitnění 

předškolního vzdělávání v MŠ Dětská, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017688. 
V rámci projektu byly realizovány „Projektové dny ve výuce“ a „Projektový den mimo MŠ".  

Projektové dny ve výuce se uskutečnily tyto:  

1. Den s horníky – proběhl 27. 5. 2021 v MŠ Dětská. Navštívil nás prof. RNDr. 

Zdeněk Kaláb, CSc. a děti obeznámil s profesí horníka, jak se těžilo uhlí kdysi a jak 

dnes a co je pro profesi horníka typické. Prostřednictvím praktických ukázek  

a experimentováním si děti vyzkoušely, jaké jsou vlastnosti kamene, jak vzniká třes 

a jeho zaznamenání pomocí seismické aparatury a kyvadla.  

2. Pes (Canisterapie) - v rámci projektového dne navštívila MŠ Dětská 22. června 

2021 odbornice na Canisterapii paní Bc. Helena Fejkusová se svými psy. Součástí 

dopoledního programu byly praktické ukázky, které dětem přiblížily život psů a péči 

o ně (zdolávání překážek, dávání povelů, krmení, hlazení, česání). Proběhly také 

například relaxační aktivity spojené s mazlením nebo tematické či smyslové hry. 

Vše bylo přizpůsobeno věkové kategorii dětí 2-3 let. 

3. Ovce – dne 11. 6. 2021 navštívila MŠ Větrná paní Mgr. Jaroslava Návratová, 

registrovaný chovatel Českomoravské společnosti chovatelů s více než desetiletou 

praxí chovu ovcí. Seznámila děti s péčí o ovce, s postupem zpracování vlny a jejího 

využití. Děti se aktivně zapojovaly do všech aktivit, které pro ně byly připravené. 

Největší zájem měly o to vyzkoušet si předení na vřetánku a uplést kousek ponožky. 

4. Včely – tento projektový den se konal na pracovišti Větrná dne 23. 6. 2021 pod 

vedením Ing. Michaela Heinricha. Dětem vyprávěl příhody z chovu včel, říkal, jak 

se k tomuto řemeslu dostal a co jej na práci baví. Dal dětem ochutnat a porovnat dva 

druhy medu, vysvětlil rozdíly mezi matkou, dělnicí a trubcem. Popsal, čím včela 

dýchá, jak vidí a mapuje prostor. Vyjmenoval různé druhy medu a jeho účinky. 

Projektový den mimo MŠ:  

1. Heřmanický rybník – 10. 6. 2021 ve spolupráci se zaměstnanci střediska 

přírodovědců Střediska volného času Korunka navštívily děti z MŠ Dětská okolí 

Heřmanického rybníku. Během vycházky se děti díky odborníkům seznámily  

s lokalitou a poznávaly stromy, rostliny a živočichy vázané na tamní biotopy. 

  

4.5 Podpora talentovaných žáků 

Zejména předškolním dětem v MŠ Dětská byla umožněna výuka šachů v rámci projektu 

Šachy do škol!!!, jehož je nositelem Středisko volného času Korunka. Šachová hra pomáhá 

dětem rozvíjet inteligenční kvocient (IQ); pěstovat kritické, kreativní a originální myšlení. 

Výuka probíhala i během koronavirové pandemie za dodržení všech nařízených opatření. 

Badatelské koutky vybudované v rámci realizace projektu Zahrada ptáčka Zpěváčka byly na 

pracovišti Dětská využívány i letos. Jejich prostřednictvím děti rozvíjely základy vědeckého 

pozorování. 

V rámci sportovního dopoledne pořádaného partnerskou organizací FC Poruba byly 

vytipováni žáci se sportovním nadáním, kterým bylo následně nabídnuto dále svůj talent 

rozvíjet pod vedením odborných trenérů. 
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Pro zájemce probíhala nadstandartní aktivita hrazená rodiči - výuka anglického jazyka, 

během jednotlivých  lekcích bylo rovněž důsledně dbáno na dodržování všech nařízení 

v souvislosti s pandemií koronaviru. 

4.6 Prevence sociálně patologických jevů 

Mateřská škola má ve svém ŠVP vypracovanou přílohu minimální preventivní program, 

který obsahuje aktivity jak pro primární cílovou skupinu a to jsou děti předškolního věku, 

ale i pro sekundární cílovou skupinu, rodiče dětí a veřejnost. 

 

4.7 Zpráva o činnosti školního psychologa 

- 

4.8 Zpráva o činnosti speciálního pedagoga 

- 

4.9 Školní jídelna 

Pro školní jídelnu MŠ Dětská bylo pořízeno vybavení do kuchyňky v 2. patře a myčka na 

nádobí. 

Byla opravena malba provozní místnosti školní jídelny. 

 

Mateřská škola je už čtvrtým rokem zapojena do operačního programu potravinové a 

materiální pomoci, projekt Obědy do škol. 

 

4.10 Odborová organizace 

Ve školním roce 2020/2021 měla ZOOS Mateřská škola, Ostrava- Poruba, Dětská 920, 

příspěvková organizace šest členů - jeden pedagogický pracovník, tři nepedagogičtí 

pracovníci a dva senioři. 

4.11 Organizace rodičů 

V příspěvkové organizaci působí tři spolky rodičů:  

 

SRPŠ při Mateřské škole Dětská 920, Ostrava-Poruba, z.s. 

SRPŠ při Mateřské škole Větrná 1084, Ostrava-Poruba, z.s. 

Waldorfské sdružení Ostrava 
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4.12 Spolupráce s dalšími partnerskými organizacemi 

Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace a 

mateřská škola jsou partneři v projektu Šachy do škol!!! Probíhala pravidelná výuka šachů 

v mateřské škole pro děti předškolního věku. Děti navštěvovaly výuku keramiky v Středisku 

volného času. Probíhaly pravidelné návštěvy vzdělávacích programů v Středisku 

přírodovědců. 

ZŠ Dětská – projekt „Děti dětem“. 

Školní psycholog a speciální pedagog ze ZŠ Dětská – screeningové šetření školní 

připravenosti: 

V měsíci únoru 2021 proběhlo ve všech mateřských školách zřizovaných porubskou radnicí 

šetření školní připravenosti dětí předškolního věku.  

Šetření bylo provedeno pověřeným a proškoleným pedagogem Mateřské školy, Ostrava – 

Poruba, Dětská 920, příspěvková organizace ve spolupráci s odbornými pracovníky školního 

poradenského pracoviště Základní škola, Ostrava-Poruba, Dětská 915, příspěvková 

organizace. Šetření proběhlo v několika dnech a provedla ho školní psycholožka a speciální 

pedagog. Pracovníci školního poradenského zařízení se svými poznatky seznámili učitelky 

mateřské školy. Nabídli také možnost předat tyto informace zákonným zástupcům 

vyšetřených dětí. Učitelky mateřské školy seznámily pracovníky školního poradenského 

zařízení se svými pedagogickými dokumenty: Záznamy o dítěti s pedagogickou 

diagnostikou, s portfolií dětí a plány přímé pedagogické činnosti. Byla navázána spolupráce 

mezi MŠ a ZŠ.  

Orientační zhodnocení školní připravenosti umožní škole zaměřit svou pedagogickou 

činnost, tak aby odpovídala aktuálním potřebám každého dítěte.  

V mateřské škole Dětská prošlo šetřením z 31 předškolních dětí 21 dětí, z toho 5 dětí má 

v tomto školním roce odloženou školní docházku.  

Pro odklad školní docházky pro rok 2021/2022 je doporučeno na základě šetření 5 dětí.   

Na pracovišti Větrná byla diagnostika provedena u všech 31 předškoláků.  V tomto školním 

roce zde bylo 7 dětí s odloženou školní docházkou. Pro školní rok 2021/2022 byla se 

souhlasem rodičů a na základě šetření doporučena odložená školní docházka 5 dětem.  

S předškoláky, u kterých se zřídka vyskytly drobné nedostatky, budeme nadále pracovat tak, 

aby byli co nejlépe připraveni na vstup do 1. třídy ZŠ. 

 

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

individuální integraci, konzultační činnost, metodické poradenství pro učitelky i zákonné 

zástupce především v oblasti nápravy vad výslovnosti. 

Odbor sociální MOb Poruba – spolupráce při péči o děti ze socio-kulturně znevýhodňujícího 

prostředí. 

Organizace Sokol - V tomto školním roce jsme se poprvé zapojili do projektu pro rozvoj 

pohybové gramotnosti dětí Se Sokolem do života. V tomto celoročním programu jsme děti 

rozdělili do tří věkových skupin podle úrovně jejich schopností a potom jsme díky dodaným 

metodickým materiálům rozvíjeli jejich pohybové dovednosti všestranně, kvalitně a hravou 

formou, aby děti vnímaly pohyb jako přirozenou součást života 

Průběžně během školního roku jsme umožnili praxi studentů předškolní pedagogiky 

z institucí OSU, PRIGO, AHOL, střední škola prof. Zdeňka Matějčka. 

Další partneři: Crabík – plavecký kurz, Divadlo loutek, FC Poruba, KVIC, NÚP.  
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4.13 Zprávy o kontrolní činnosti 

Dne 23. 3. 2021 byla zahájena veřejnosprávní kontrola se zaměřením na vnitřní kontrolní 

systém, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti ve smyslu §11odst. 4 zákona 

č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně zákonů (zákon o kontrole), 

ve znění pozdějších předpisů. Kontrolované období bylo leden – prosinec 2020. Kontrola 

byla ukončena dne 4. 5. 2021. Zjištěné formální nedostatky a nepatrné chyby byly z podnětu 

kontrolní skupiny odstraněny odpovědnými zaměstnanci příspěvkové organizace v průběhu 

kontroly. 

 

Žádné další kontroly neproběhly. 
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5 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

5.1 Navštívené kurzy 

název školení 
vzdělávací 

instituce 

počet 

zaměstnanců 

časová 

dotace 

Mentoring NPI 5  

Supervize NPI 17 2 x 2h 

Koordinátor nadání Z.A.D.E.K. 1  

Poruchy řeči u dětí v předškolním věku 

a mladším školním věku 
NPI 3 

1 webinář 

Letní škola waldorfské pedagogiky AWMŠ 5 1 týden 

Diagnostika školní připravenosti, varianta 

pro pedagogy škol  
PPP Brno 2 

6h 

On-line setkání k monitoringu školní zralosti úřad Poruba 2  

Pohyb organizované skupiny dětí BESIP 2 1 webinář 

Genderově citlivý přístup k dětem v MŠ NPI 1 1 webinář 

Nový žák – cizinec v mé třídě NPI 1 1 webinář 

Jak podpořit dítě s OMJ META 1 4h 
Zapojení dětí s OMJ do činností pro celou třídu v MŠ META 2 4h 

Jak mohou šachy pomoci dětem nejen 

s poruchami chování a učení 
MAP 1 

2 webináře 

Hrajeme si, hýbeme se v MŠ NPI 1 1 webinář 
Distanční vzdělávání v MŠ a spolupráce s rodinou NPI 2 1 webinář 

Aby byl přechod dětí z MŠ do ZŠ plynulý NPI 2 1 webinář 

Společenství praxe předškolního vzdělávání NPI 1 1 webinář 

Práce s heterogenní třídou NPI 3 8h 

Dopravní výchova CDV 2  

Syndrom vyhoření v pedagogické profesi NPI 1 2 webináře 

Pedagogická diagnostika NPI 1 6h 

Legislativní novinky, právní informace MŠMT, MAP 1 8h 

Práce s portfoliem v předškolním vzdělávání MŠMT 1 6h 
Legislativní novinky školního roku 2020/2021  MŠMT 1 1,5h 

Platy a platové předpisy ve veřejných 

službách a správě 
MŠMT 1 

8h 

Pedagog mezi paragrafy MŠMT, MAP 1 5h 

Hromadné konzultace Šablony II (Jak na 

zprávu o realizaci), Šablony III 
NPI 1 

 

Lektorské dovednosti pro učitele  KVIC projekt OKAP 1 104 

Webinář model Střední článek podpory 

regionálního školství 
MAP II 1 

 

Vzdělávání logopedických preventistů MAP II 1 30h 

Žák s ADHD v prostředí MŠ Rvp.cz, Digifolio 1 1 webinář 

Žák s PAS v kolektivu třídy Rvp.cz, Digifolio 1 1 webinář 
Pohybové aktivity jako součást ranního cvičení v MŠ  Životní vzdělávání, 

z.s. 
1  

Ruku v ruce proti covidu Státní zdravotní 

ústav 
1 3x 2h 
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Jak u dětí rozvíjet pozornost Cool speciální 

pedagog, Mgr. 

Vlková 

1 3h 

Jak hodnotit děti, žáky cizince NPI 1 1 webinář  

Klíč k pohádkám AWMŠ 3 3h 

Sdílení MAP ORP II 1  
Uvádějící učitel a jeho role v adaptačním období SYPO 1  

Vývojová nezralost jako příčina potíží a 

selhávání v běžném fungování dětí 
MAP II 1 

 

Logopedická platforma(1) 

Vzájemná závislost a interakce 

senzomotorických systémů  

MAP II 1 

 

Logopedická platforma (2) MAP II 1  
Ztráty a nálezy na poli metodické podpory školských 

poradenských pracovišť v době covidové 
KC Všichni 

spolu 

1  

Nejčastější úrazy dětí ve školním prostředí  Vlavici.cz 1 1 webinář 

Komunikace s rodiči Růst společně 1 1 webinář 

Tři kroky ke správnému držení tužky Růst společně 1 1 webinář 

Ne-pozornost u dětí co s ní? Růst společně 1  

Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v MŠ NPI 1 2h 

Jak využít robotické pomůcky u dětí v MŠ MAP2 1 2h 

Vliv rozpadu rodiny na výchovu dětí vlavici.cz 1 1,5h 

Podpora při vzdělávání žáků s PAS NPI 1 2 webináře 

Respektující přístup a jeho role při práci 

s nadanými dětmi/žáky 
NPI 1 

2h 

Koučovací přístup a jeho využití pro práci s nadáním NPI 2 2h 

Polytechnická výchova v MŠ KVIC 1 8h 

Inspirace pro distanční aktivity pro MŠ H-EDU 1 1 webinář 

Individualizace v MŠ – skupinová práce Životní vzdělávání 1 1h 
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi NPI 1 4h 

Rozvoj fonematického sluchu vlavici.cz 1 1 webinář 

 

5.2 Hodnocení školení 

Mateřská škola, v tomto roce, díky zapojení do mnoha projektů, umožnila všem pedagogům 

účastnit se mnoha seminářů v oblastech, na které se soustředíme a usilujeme o jejich 

zkvalitnění a další rozvoj: společné vzdělávání, waldorfská pedagogika, vzdělávání 

dvouletých a další oblasti. 

Vzhledem k nařízením vlády a ministerstva zdravotnictví i školství, v souvislostí 

s koronavirovou pandemií, nebyla možná osobní účast na školeních a seminářích. Proto byla 

většina akcí (školení, semináře, kurzy) přesunuta do oblasti online prostředí. Tato forma 

nabídla novou dimenzi vzdělávání pedagogů a možná některé organizace a instituce budou 

k této formě přistupovat i v budoucnu. Rozhodně se najde spousta příznivců online formy, 

ale i odpůrců –zejména z řad starších pedagogů, kteří nemají takový vztah a potřebné 

zkušenosti s moderními technologiemi. Ale i oni se (mnohdy za pomoci mladších kolegyň) 

s touto situací zdárně vypořádali a všechna školení zvládli. 

Zapojily jsme se do Projektu APIV B Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi 

– Zapojme všechny, jehož součástí byla online supervize a mentoring. 
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Právě společná online supervize byla pro náš kolektiv novinkou. Pod vedením supervizorky 

Mgr. Volné se najednou sešly online učitelky z obou pracovišť a společně formou sdílené 

diskuze si předávaly užitečné informace a poznatky zejména z distanční výuky i jiné.  

I v tomto školním roce probíhal externí mentoring, jakožto forma profesního rozvoje 

učitelek, při kterém dochází ke kombinaci odborné a procesní znalosti.  

Nadále pokračovalo vzdělávání pedagogů v oblasti waldorfské pedagogiky. Poznatky 

nabyté účastí na seminářích, na celoživotním vzdělávání, a také na letní waldorfské 

akademii, učitelky aplikují při práci s dětmi v činnostech, při organizaci a uspořádání dne a 

v mnoha dalších aspektech pedagogické práce. Letošní 29. Letní akademie Semily 2021 se 

zúčastnily učitelky obou tříd s prvky waldorfské pedagogiky. Akademie byla zaměřena na 

téma „Výchova je osudovým setkáním“. 

V rámci vzdělávání v oblasti waldorfské pedagogiky se učitelky zúčastnily online přednášky 

Radomila Hradila „Klíč k pohádkám“ zaměřené na obrazy v pohádkách a čím jsou důležité 

pro vývoj dítěte. 

Do každodenní praxe učitelek mateřské školy má velký přínos vzdělávání v oblasti 

Diagnostiky školní připravenosti, varianta pro pedagogy školy, které bylo hrazeno 

zřizovatelem.  

Pro děti předškolního věku je taky přínosné ucelené vzdělání učitelek mateřské školy 

v oblasti logopedické prevence, které bylo realizováno v rámci MAP ORP Ostrava II.  

Ředitelka mateřské školy se účastnila seminářů k rozvoji manažerských dovedností, 

absolvovala školení k legislativním novinkám. Ke kvalitnímu vedení přispěly absolvované 

semináře v oblasti pedagogické diagnostiky. Ředitelka se účastnila vzdělávacího programu 

Lektorské dovednosti pro učitele a získala certifikát Lektor.  
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6 KLIMA ŠKOLY 

6.1 Výsledky a opatření 
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Klima školy vypovídá o tom, jak se jednotliví účastníci (děti, učitelé i rodiče) školního 

procesu cítí v prostředí dané školy. Již z této definice vyplývá, že se klima školy nedá 

exaktně změřit a naplánovat, ale přesto je nutné na klimatu školy systematicky pracovat a 

zlepšovat.  

Výsledky dotazníků jsme zveřejnili na našich webových stránkách. Byly projednány na 

pedagogické radě a poradě se správními zaměstnanci. Vyplynul-li nějaký dotaz ze strany 

rodičů, byl zodpovězen prostřednictvím emailu. 

Poznatky a případné připomínky rodičů byly osobně konzultovány během individuálních 

konzultací, na které byli rodiče zejména předškoláků postupně zváni. Ostatní zákonní 

zástupci měli možnost konzultací s třídními učitelkami, případně s vedením školy každou 

první středu v měsíci. 

Učitelky mateřské školy se účastnily seminářů, které se zaměřily na komunikaci s rodiči 

 a to formou seminářů i webinářů. Kladly jsme důraz na profesionalitu a ještě větší 

individuální porozumění učitelka – rodič. Zároveň také pracujeme na rozvoji, zkvalitnění a 

prohloubení vzájemných vztahů mezi pedagogy, což přispívá k rozvoji spolupráce, 

kooperace a vzájemnému porozumění a z toho plynoucí spokojenost. A ta se odráží na 

dobrém klima v naší mateřské škole. 
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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 1720000 1819988,70 

z toho účelově vázáno 0 20000 

   

dotace SMO 50000 50000 

   

investiční dotace MSK   

přímé prostředky MSK 14320371 14320371 

 z toho účelově vázáno   

   

příspěvek MSK celkem 14320371 14320371 

dotace EU projekt  633073,80 633073,80 

    

příspěvek včetně dotací celkem 16723444,80 16723444,80 

  

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     

výnosy z pronájmů   4651 4651 

výnosy z prodeje karet a 

čipů 
    

jiné výnosy z vlastních 

výkonů 
1512200 991621  991621 

čerpání fondů 0 48911  48911 

ostatní výnosy 100 36211,21  36211,21 

úroky 200 228,95  228,95 

celkem 1512500 1076972,16 4651 1081623,16 
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7.3 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele – plnění plánů nákladů 

1druh nákladů plán  

skutečnost k  31. 12. 2020 (v Kč) 

hlavní 

činnost  

doplňková 

činnost 
celkem 

spotřeba materiálu 1443300 843561,10  843561,10 

spotřeba energie  820000 776457,30 979 777436,30 

prodané zboží     

opravy a udržování 153000 287966,16  287966,16 

cestovné 21700 

 
11612  11612 

ostatní služby  657000 

 
380204,30  380204,30 

mzdové náklady  250000 0  0 

zákonné odvody 90000 

5000 
0  0 

zákonné sociální náklady 5000 0  0 

manka a škody     

DDHM nad 3.000 Kč  308828  308828 

ostatní náklady z činnosti  871,41  871,41 

odpisy  99000 105065,56  105065,56 

celkem 3539000 

 

2714565,83 

 
979 2715544,83

3 

 
 

7.4 Přímé náklady na vzdělávání a další zdroje (projekty EU, dotace) 

nákladová položka plán 

skutečnost  

k  31. 12. 2020 

(v Kč) 

hrubé mzdy  10364145 10364145 

odvody SP, ZP, příděl do FKSP, náhrady 

mzdy v době pracovní neschopnosti  
3822338 3822338 

učebnice, školní potřeby, učební pomůcky, 

výukové programy 
31494 31494 

podpůrná opatření - pomůcky   

DVPP   

cestovné   

ochranné pracovní pomůcky, preventivní 

prohlídky 
31424,76 31424,76 

zákonné pojistné Kooperativa 40967 40967 

celkem 14290368,76 

 

14290368,76 
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7.5 Vyhodnocení hospodaření s příspěvky 

  
plán 

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

hlavní 

činnost  

doplňková 

činnost 
celkem 

náklady 17699210,23 17698231,23 979 17699210,23 

výnosy 17703107,91 17703107,91  17703107,91 

příspěvek 1720000 1819988,70  1819988,70 

výsledek hospodaření    3897,68 

 

 

7.6 Přehled realizovaných oprav a investic 

MŠ Dětská – opravy a údržba  

Výmalba MŠ Dětská, výměna koberců na třídách III. a IV.  

Výměna vestavěných skříní ve třídách, úprava prostoru pro skladování lůžkovina lehátek 

dětí. Výměna kuchyňky pro zaměstnance.  

 

Úprava terasy na zahradě MŠ Dětská   - investice zřizovatel 

Výměna výtahu ŠJ MŠ Dětská  - investice zřizovatel 

 

MŠ Větrná – investice  

Pořízení skříňové sestavy a vybavení waldorfské třídy.   
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8 PŘÍLOHY 
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