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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. 2022. 
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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 183 192 
školní jídelna 102968764 183 192 
 

1.3 Zřizovatel školy 

Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba 

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba 

IČO: 00845451 

file:///C:/Users/Michaela/Desktop/ 
http://www.ms-detska.cz/
file:///C:/Users/Michaela/Desktop/ 
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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: Eva Václavíková 

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 

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu 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. 

 

Mateřská škola má na odloučeném pracovišti Mateřské škole Věrná 1084 dvě waldorfské 

třídy. Třída po splnění všech požadovaných podmínek letos získala statut waldorfské 

třídy a smí používat mezinárodně uznávaný název „waldorf/ Steiner“. Ve třídách 

pracují učitelky, které mají požadované vzdělání pro učitelky ve waldorfských třídách a 

dále se ve waldorfské pedagogice vzdělávají. Třídy jsou členem Asociace waldorfských 

mateřských škol. Waldorfské třídy úzce spolupracují s Waldorfskou základní školou a 

střední školou, Ostrava-Poruba. Mateřská škola Větrná má vybudovanou originální 

zahradu v přírodním stylu „Větrníkovu zahradu“, která rozvíjí environmentální 

senzitivitu předškolních dětí.  

 

Mateřská škola Dětská 920 získala na základě proškolení pedagogů a splnění 

požadovaných podmínek titul „školka spolupracující s Mensou“, který uděluje Mensa 

ČR mateřským školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci 

s nadanými dětmi. V mateřské škole mají nadané děti možnost se cíleně rozvíjet v klubu 

Koumáci a mohou se zapojit do aktivity Šachy pro nejmenší. 

V mateřské škole Dětská 920 ve školním roce 2021/2022 byla jedna třída určená pro 

vzdělávání dětí mladších tří let. Paní učitelky aplikovaly v praxi poznatky získané během 

školení o specificích práce pedagoga s dvouletými dětmi. 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 

 2021/2022 k 30. 9. 2021 k 30. 6. 2022 2021/2022 2021/2022 

MŠ Dětská 4 85 87 21,13 49,61 

MŠ Větrná 4 95 96 23,93 59,90 

CELKEM 8 180 183 22,53 54,76 
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2.3 Integrované třídy 

 

počet tříd počet dětí 

průměrný 

počet 

dětí 

ve třídě 

průměrná 

docházka 

 2021/2022 k 30. 9. 2021 k 30. 6. 2022 2021/2022 2021/2022 

MŠ Dětská 0     

MŠ Větrná 0     

CELKEM 0     

 

2.4 Údaje o dětech 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 1 0 1 

CELKEM 1 0 1 

 

 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 
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2.5 Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání 

 

 

 

 

celkový počet 

zapsaných dětí 

 

přijetí do MŠ 
nepřijetí 

do MŠ 

odvolání 

proti 

rozhodnutí 

MŠ Dětská 64 27 3 0 

MŠ Větrná 53 29 12 0 

CELKEM 117 56 15 0 

 

2.6 Odklad školní docházky 

 

 

 

odklad povinné 

školní docházky 

2021/2022 

dodatečný odklad 

povinné školní 

docházky 

celkem 

MŠ Dětská 5 0 5 

MŠ Větrná 6 0 6 

CELKEM 11 0 11 
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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 0 

správní zaměstnanci MŠ 6 

zaměstnanci ŠJ 7 

počet zaměstnanců celkem 31 

 

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

mateřské školy, dvou školních asistentů, kteří v organizaci pracovali od září do listopadu 

2021. Pedagogický tým je věkově pestrý od začínajících učitelek po učitelky s dlouholetou 

praxí. Jedna paní učitelka nastoupila na čerpání MD. 

 

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

ředitelů. Silná stránka pedagogického týmu mateřské školy je aktivní vzdělávání učitelek 

mateřské školy a přenos nových poznatků do praxe.   

 

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

administrativního pracovníka.  

 

Školní jídelna má kvalifikovaný a stálý kolektiv zaměstnanců. 

 

 
 

 

3.2 Ocenění zaměstnanci 

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

jubilea. 
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4 ZPRÁVY O ČINNOSTI 

4.1 Autoevaluace, stručné vyhodnocení naplňování cílů školního 

vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program Rok plný zážitků si stanovil pro školní rok 2021/2022 cíle, 

které vycházely z koncepce rozvoje školy a byly stanoveny v těchto oblastech: 

I. Výchova a vzdělávání 

a) Poskytovat kvalitní povinné předškolní vzdělávání 

b) Poskytovat vzdělávání dětí od dvou let 

c) Společné vzdělávání 

d) Waldorfská třída 

II. Podmínky vzdělávání 

III. Pedagogický tým 

IV. Spolupráce s rodinou 

 
 

I. Výchova a vzdělávání 

 

a) Poskytovat kvalitní povinné předškolní vzdělávání  

Krátkodobé cíle 

 Rozvíjet environmentální gramotnost s využitím zahrady v přírodním stylu  

 Rozvíjet polytechnickou gramotnost  

 Rozvíjet pohybovou gramotnost např. Se Sokolem do života  

 

Hodnocení  

Rozvoj environmentální gramotnosti  

Mateřská škola Větrná využívá jedinečnou zahradu v přírodním stylu Větrníkovu 

zahradu. Vzdělávání probíhá podle Podrobného ročního plánu využití Větrníkovy zahrady 

– zahrady v přírodním stylu.  

 

Mateřská škola Dětská pokračuje v realizaci projektu Zahrada ptáčka Zpěváčka. 

Vytvořené přírodní prostředí dětem poskytuje přiměřené množství podnětů a poznatků z 

oblasti environmentální výchovy a zároveň nabízí ideální možnost pro hry i relaxaci. 

 

V rámci environmentální gramotnosti se děti v povinné předškolním vzdělávání účastnily 

projektových dnů mimo MŠ Kozí farma, Jarošův statek, Bartošovice záchranná stanice, 

které byly financovány z Šablon III.  

 

Rozvoj polytechnické gramotnosti  

Do tříd mateřské školy byly zakoupeny dětské ponky, do waldorfských tříd tkalcovský 

stav, česačky vlny, tkalcovské rámy, které rozvíjejí polytechnickou gramotnost dětí.  
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V rámci projektu Koumáci jsou využívány digitální učební pomůcky a učební pomůcky 

rozvíjející gramotnost dětí v oblasti informačních technologií. 

 

Rozvoj pohybové gramotnosti  

V tomto školním roce se pracoviště MŠ Dětská zapojila do projektu pro rozvoj pohybové 

gramotnosti dětí Se Sokolem do života (Organizace Sokol). 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. 

Třídy jsou prostorově uzpůsobeny, tak aby děti měly prostor na každodenní pohybové 

aktivity řízené učitelkou. Děti měly možnost účastnit se výuky základů bruslení pod 

vedením odborných hokejových trenérů na zimním stadionu Poruba. Děti docházely do 

fitcentra, kde se věnovaly pohybovým aktivitám řízených trenérem.  

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. 

  

b) Poskytovat vzdělávání dětí od dvou let 

Krátkodobé cíle ve třídách, ve kterých se vzdělávají děti mladší tří let 

 Vytvořit homogenní třídu, ve které se budou vzdělávat děti od 2 let.  

 Důsledně respektovat věková specifika dvouletých dětí   

 Vytvořit odpovídající prostředí pro vzdělávání dvouletých dětí 

 

Hodnocení 

Vzdělávání dětí od dvou let probíhalo ve věkově homogenní třídě. Prioritou byla 

především správná adaptace dětí na nové prostředí. Zpočátku docházely děti do MŠ na 

kratší časový úsek: 8:00 – 9:30, poté se doba v mateřské škole postupně prodlužovala. Ke 

každému dítěti bylo přistupováno individuálně dle jeho potřeb. 

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

množstvím podnětných hraček, pomůcek vhodných pro tuto věkovou skupinu a nábytkem, 

který zohledňoval menší tělesnou výšku dětí. Organizace dne byla dle potřeby upravena 

tak, aby respektovala potřeby dětí. Důležitá byla především pravidelnost a dostatek času na 

realizaci činností. K péči o dvouleté děti jsme využívali školního asistenta - školní asistenti 

hrazení z Šablon III. působili v organizaci pouze v měsících září až listopad 2022 a to 

z důvodu vyčerpání finančních prostředků.   

 

c) Společné vzdělávání 

Krátkodobé cíle 

 Vytvářet vhodné podmínky pro nadané děti: Koumáci- projekt pro nadané děti, Šachy 

do škol, projektové dny mimo MŠ, projekt Zahrada ptáčka Zpěváčka, dětský pěvecký 

sbor Zvoneček, bruslení, keramika  

 Vzdělávání pedagogů a vedení v oblasti společného vzdělávání v projektu Podpora 

společného vzdělávání v pedagogické praxi ve spolupráci s NIDV  
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Hodnocení 

Dětem v MŠ Dětská byla umožněna výuka šachů v rámci projektu Šachy do škol!!!, jehož 

je nositelem Středisko volného času Korunka. Děti měly možnost zažít atmosféru 

celoměstského šachového turnaje.  

Proběhly tři projektové dny mimo MŠ, byly zaměřeny na rozvoj environmentální 

gramotnosti. Nadané děti v MŠ Větrná měly možnost navštěvovat dětský pěvecký sbor 

Zvoneček. 

Děti obou pracovišť navštěvovaly bruslení na zimním stadionu Poruba a fitcentrum.  

Děti navštěvovaly výuku keramiky ve Středisku volného času. Probíhaly pravidelné 

návštěvy vzdělávacích programů ve Středisku přírodovědců. 

V oblasti společného vzdělávání v projektu „Podpora společného vzdělávání v 

pedagogické praxi“ ve spolupráci s NUV probíhalo vzdělávání pedagogů a vedení. 

Projekt Koumáci je hodnocen v kapitole talentované děti. 

 

d) Waldorfská třída  

Krátkodobé cíle 

 Získat mezinárodní statut Waldorfské mateřské třídy 

 Další vzdělávání pedagogů ve waldorfské pedagogice 

 Rozvíjet spolupráci se Waldorfskou základní školou a střední školou, Ostrava-

Poruba, pravidelná účast na kolegiích  

 Rozvíjet spolupráci s Asociací waldorfských mateřských škol 

 Spolupracovat s Waldorfským sdružením Ostrava 

Hodnocení  

Za největší úspěch tohoto školního roku považujeme to, že třída, ve které se pracuje 

s prvky waldorfské pedagogiky od roku 1. 9. 2016, letos získala statut waldorfské třídy a 

smí používat mezinárodně uznávaný název „waldorf/ Steiner“. Podmínkou pro získání 

statutu bylo dokončení vzdělávání Waldorfské pedagogiky prvního sedmiletí zakončené 

praxí v zahraničí. Jedna učitelka měla již Seminář Waldorfské pedagogiky prvního 

sedmiletí zdárně ukončen v roce 2019. I přes nelehké období v době pandemie v České 

republice se podařilo letos podmínky splnit i druhé učitelce a na základě doporučení 

mentora nám byl na 11. Letniční konferenci waldorfských mateřských škol statut 

slavnostně udělen. 

 

Pro ukončení studia Waldorfské pedagogiky jedna učitelka absolvovala dlouhodobou 

waldorfskou pedagogickou praxi v termínu od 14. do 27. října 2021 ve Waldorfské 

mateřské škole, Koněvova 240a/2497, Praha 3. Waldorfské vzdělání si rozšiřuje ve studiu 

Podpůrná pedagogika, systematické vzdělávání probíhá v Základní škole a střední škole 

Waldorfské, Křejpského 1501, Praha Opatov. 

 

Dvě učitelky se účastnily v červenci 2022 30. Letní akademie waldorfského 

předškolního vzdělávání v Semilech „Buď sám změnou, kterou chceš vidět ve světě.“ 
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Upevňujeme spolupráci s Waldorfskou základní školou a střední školou, Ostrava-Poruba 

pravidelnou účastí učitelek MŠ na kolegiích, spoluprací při pořádání besed pro rodiče na 

téma „První sedmiletí ve waldorfské pedagogice a význam pohádek“, „Školní připravenost 

pohledem waldorfské pedagogiky“. 

 

Mateřská škola je plnoprávným členem AWMŠ a úzce s asociací spolupracuje.  

 

Rozvíjíme spolupráci s rodiči a WSO v rámci projektových dnů- Panenky a skřítci, Já 

jsem malíř, slavností- Martinská slavnost, Jarní slavnost a setkávání na školních akcích a 

besedách. 

 

 

II. Podmínky vzdělávání    

Krátkodobé cíle 

Využívat dotační programy pro získávání financí pro další rozvoj mateřské školy (Šablony, 

Magistrát města Ostravy, MAP, kraj, EU, nadace) 

 Talentmanagement Ostrava 

 Dotační program školství Ostrava 

 Šablony III.  

 Obědy do škol 

Naše MŠ dosáhla velkého úspěchu, jelikož z Programu na podporu vzdělávání a 

talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022 získala příspěvek ve 

výši 150 000 Kč na realizaci projektu „Malí koumáci ze Zahrady ptáčka Zpěváčka“.  

Cílem tohoto projektu bylo vytvořit podnětné prostředí a systematicky pracovat se 

skupinou nadaných a mimořádně nadaných dětí, jejich talent dále rozvíjet v různých 

oblastech – např.: přírodní vědy, technika, robotika, digitální vzdělávání, environmentální 

výchova a jiné. Na zahradě mateřské školy byla instalováním aktivních stěn vybudována 

edukativní zóna pro všechny děti. V rámci projektu byla pořízena řada atraktivních 

pomůcek, které budou moci postupně využít všechny děti v MŠ. Podrobnější popis 

projektu uvádíme v části 4.4 Podpora talentovaných dětí.  

 

Do Programu na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na 

rok 2022 (ŠaS/ŠKOL) – téma podpory: Podpora řemesel v mateřských a základních 

školách vypracovala naše MŠ na odloučeném pracovišti MŠ Větrná projekt s názvem 

Řemesla anebo všichni dohromady uděláme moc. I v tomto dotačním programu jsme 

byli úspěšní a získali jsme dotaci ve výši 80 000 Kč.  

Projekt „Řemesla aneb všichni dohromady uděláme moc“ dává možnost dětem, rodičům i 

učitelům prožít nevšední zkušenost s řemesly (tkalcovství, krejčovství, zpracování ovčí 

vlny, truhlářství, pekařství a malířství). S mnohými z nich se děti nemají možnost vůbec 

setkat a díky tomuto projektu by jim to mohlo být umožněno. Prostřednictvím plánovaných 

aktivit a zakoupených pomůcek jsme rozšířili podnětné prostředí pro děti, jejich tvoření a 

získávání nových prožitků a zkušeností. V rámci projektu proběhne šest projektových dnů 

s dílnami pro rodiče. Pro děti z každé třídy budou v rámci projektového dne připraveny 

aktivity spojené s vybraným řemeslem, dozví se původ řemesla, materiály potřebné k jeho 

realizaci, nástroje a další. V odpoledních hodinách budou mít děti možnost si se svými 
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rodiči řemeslo vyzkoušet a vytvořit společný výrobek. Možností spolupráce dítěte a rodiče 

bychom chtěli vytvořit prostor pro učení se nápodobou, přebírání zkušeností a společný 

prožitek.  

V rámci udržitelnosti je naším záměrem v aktivitách nadále pokračovat a zakoupené 

pomůcky využívat k dalšímu vzdělávání v rámci celé mateřské školy. Získané pomůcky 

budou k dispozici všem třídám, tudíž bude umožněno, aby si každá třída vyzkoušela každé 

řemeslo i mimo projektové dny.  

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 v tomto školním 

roce „Projektové dny mimo MŠ". Školní asistenti hrazení z Šablon III. působily 

v organizaci pouze v měsících září až listopad 2021 a to z důvodu vyčerpání finančních 

prostředků.   

Mateřská škola byla zapojena do podpory v rámci operačního programu potravinové a 

materiální pomoci projekt „Obědy do škol“. Ve školním roce 2021/2022 bylo zapojeno 15 

předškolních dětí. Usilujeme o dostupnost kvalitního předškolního vzdělávání pro všechny, 

proto jsme zapojeni do tohoto projektu.   

III. Pedagogický tým 

Mateřská škola má stabilní plně kvalifikovaný pedagogický sbor. 

 

Krátkodobé cíle 

 Vzdělávání pedagogů a vedení v oblasti společného vzdělávání v projektu Podpora 

společného vzdělávání v pedagogické praxi ve spolupráci s NIDV 

 Mentoring, supervize 

 Vzdělávání učitelek waldorfské třídy v Semináři waldorfské pedagogiky a 

rozšiřující semináře waldorfské pedagogiky 

 

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, a další 

oblasti. 

 

Probíhalo vzdělávání pedagogů a vedení v oblasti společného vzdělávání v projektu 

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

roce se učitelky účastnily stáží v různých mateřských školách s cílem se seznámit 

s příklady dobré praxe.  

Byl tomto školním roce ukončen cyklus mentoringu dvou učitelek externí mentorkou. 

Ředitelka mateřské školy získala osvědčen Mentorské dovednosti pro vedoucí pracovníky 

a to vzdělávacím programu v délce 96 hodin. Získané dovednosti bude ředitelka uplatňovat 

ve vedení pedagogického týmu.  

 

Velký důraz klademe na vzdělávání v oblasti waldorfské pedagogiky. Učitelka absolvovala 

dlouhodobou waldorfskou pedagogickou praxi ve Waldorfské mateřské škole. 

Waldorfské vzdělání si rozšiřuje ve studiu Podpůrná pedagogika. Dvě učitelky se účastnily 
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v červenci 2022 30. Letní akademie waldorfského předškolního vzdělávání v Semilech 

„Buď sám změnou, kterou chceš vidět ve světě.“ 

 

 

IV. Spolupráce s rodinou 

Krátkodobé cíle 

 
 Rozvíjet spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy při Mateřské škole Dětská 

920, Spolkem rodičů a přátel školy při Mateřské škole Větrná 1084/11 a 

Waldorfským sdružením Ostrava 

 Pravidelné konzultace pro rodiče 

Hodnocení  

Ve spolupráci s jednotlivými spolky rodičů byly realizovány vánoční dny, výlety 

jednotlivých tříd, rozloučení s dětmi, které odchází do základní školy a vzdělávání učitelky 

waldorfské třídy.  

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

každou první středu v měsíci. 

Učitelky mateřské školy a ředitelka školy se seznámily s výsledky dotazníkového šetření 

ke klimatu školky a přijaly opatření vedoucí ke spokojenosti rodičů s mateřskou školou.  

 

4.2 Zajištění distanční výuky 

 V tomto školním roce neprobíhala distanční výuka v MŠ 

4.3 Prezentace školy na veřejnosti 

Naše mateřská škola se prezentuje pomocí našich webových stránek, na kterých je vždy 

aktuální dění, akce, změny, a mnoho dalších užitečných informací. 

Podrobné informace o MŠ se nachází na Portále předškolního vzdělávání statutárního 

města Ostravy v sekci Katalog mateřských škol. 

Dále nás veřejnost může vidět na facebookových stránkách ,,Porubské školy a školky“, na 

které jsou umístěny fotografie z našich akcí společně s krátkým informačním shrnutím. 

V zimním období děti vyráběly dárky pro seniory, které putovaly do domova seniorů.  

Na jaře každá třída malovala a zdobila kraslice, které poté visely na velikonočním stromě 

na Alšově náměstí. 

Během školního roku se naše škola účastnila mnoha výtvarných soutěží, týkajících se 

například dopravní výchovy, bezpečnosti či ekologie. 
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V rámci waldorfských tříd (MŠ Větrná) se během roku konají za účasti příznivců 

waldorfské pedagogiky tyto slavnosti – Michaelská slavnost, Svatomartinská slavnost, 

vánoční spirála, vítání jara a Svatojánská slavnost.  

 

4.4 Podpora talentovaných dětí 

V rámci projektu „Malí koumáci ze Zahrady ptáčka Zpěváčka“ dotovaného z Programu na 

podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2022 

(ŠaS/VT) jsme od dubna 2022 zahájili v naší mateřské škole činnost klubu Koumáci. 

Prostřednictvím screeningové metody NOMI, která je primárně určena pedagogům MŠ k 

včasnému vyhledávání mimořádně nadaných dětí v předškolním vzdělávání byly vybrány 

nadané a mimořádně nadané děti, které se scházely (a budou scházet) v klubu Koumáci. 

Setkání „koumáků“ se koná jednou týdně dopoledne a trvá jednu hodinu. Primárně se 

schází nadané děti ve věku 3-7 let (v počtu 6-12). Aktivity jsou rozlišeny podle věku dětí, 

ale když mladší dítě hravě zvládá úkoly pro svou věkovou kategorii, jsou mu nabídnuty 

činnosti pro starší děti. 

- Hlavní náplní klubu je předkládat nadaným dětem aktivity s vyšším stupněm 

obtížnosti, které jsou realizovány s využitím pestrých pomůcek a literatury. V rámci 

tohoto podnětného prostředí systematicky pracujeme s nadanými dětmi a dále jejich 

talent rozvíjíme v různých oblastech –  např. Technika, Robotika, Digitální vzdělávání 

(Informační technologie)- základy programování, kódování, rozvoj kombinačních a 

logických schopností prostřednictvím pomůcek (zejména Roboti Photon Edu, 

programovatelná edukativní hračka Blue-Bot, programovací myška-robot Colby). 

Přírodní vědy - Seznámení se základními fyzikálními, matematickými, biologickými 

zákonitostmi, zeměpisnými jevy, astronomií. Prolínání vědeckých poznatků do 

běžného života.  

Edukace probíhá převážně formou zábavných experimentů. 

Pedagogové naší mateřské školy absolvovali řadu vzdělávacích kurzů a školení ohledně 

identifikace, podpory a práce s nadanými dětmi – např. kurzy Mensy ČR NTC Learning I. 

a II., které jsou základem pro získání statutu mateřské školy spolupracující s Mensou ČR, 

tento titul jsme po proškolení pedagogů a splnění požadovaných podmínek získali. 

 

Několikátým rokem byla zejména předškolním dětem v MŠ Dětská 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.  

Badatelské koutky vybudované v rámci realizace projektu Zahrada ptáčka Zpěváčka jsou 

pravidelně využívány. Jejich prostřednictvím děti rozvíjí základy vědeckého pozorování 

(práce s bezdrátovým mikroskopem aj.)  

V rámci sportovních dní pořádaných partnerskou organizací FC Poruba byli vytipováni 

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

vedením odborných trenérů. 
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4.5 Prevence sociálně patologických jevů, rizikového chování  

a zajištění podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 

nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování 

jazykové přípravy 

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. 

Mateřská škola má ve svém ŠVP zpracovanou kapitolu Zajištění vzdělávání dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných, která je v souladu se školským 

zákonem a vyhláškou 27/2016 v aktuálním znění. Učitelky absolvovaly vzdělávání 

k tématu společné vzdělávání. Ve školním roce 2021/2022 se v mateřské škole 

nevzdělávalo žádné dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, ani dítě s nárokem na 

poskytování jazykové přípravy.  

4.6 Zpráva o činnosti školního psychologa 

 V MŠ nepůsobí školní psycholog 

4.7 Zpráva o činnosti speciálního pedagoga 

 V MŠ nepůsobí speciální pedagog 

4.8 Školní jídelna 

Školní jídelna při přípravě jídla dodržuje technologické postupy, které jsou šetrné k 

přípravě pokrmů. Nepoužíváme polotovary, naopak, snažíme se do jídelníčku zařazovat co 

nejvíce čerstvé zeleniny a ovoce, používáme také různé druhy obilovin, např. kuskus a 

bulgur. Vhodnou skladbou jídelníčku plníme doporučené dávky Spotřebního koše, což 

jsou vybrané skupiny potravin, které jsou dané Vyhláškou MŠMT o školním stravování. 

Doporučené dávky potravin jsou stanoveny s ohledem na zdravou výživu, která je u 

školních dětí obzvlášť důležitá. 

Ve školní jídelně se snažíme vyjít vstříc i dětem s různými alergiemi na potraviny. 

Po celý den je dětem zajištěn pitný režim. Děti mají možnost vybrat si k pití i neslazené 

nápoje, např. čistou vodu, nebo vodu ochucenou ovocem nebo bylinkami, které si 

pěstujeme na školní zahradě. 

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

materiální pomoci, projekt Obědy do škol.  

O prázdninách byla provedena výmalba všech prostor školní jídelny. 
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4.9 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 

 

4.10 Zprávy o kontrolní činnosti 

 Ve dnech 16. 9. – 17.9 2021 a 20. 9. – 21.9 2021 proběhla inspekční činnost ČŠI podle § 

174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Předmětem inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 

vzdělávání podle školního vzdělávacího programu. Rovněž zjišťování a hodnocení 

naplnění školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.  
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Závěry z inspekční činnosti ČŠI: 
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Od 18. 2. 2022 do 1. 4. 2022 proběhla v příspěvkové organizaci Mateřská škola, Ostrava - 

Poruba, Dětská 920 veřejnosprávní kontrola se zaměřením na vnitřní kontrolní systém, 

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

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

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Kontrolním orgánem bylo statutární 

město Ostrava, městský obvod Poruba. Nedostatky zjištěné v průběhu kontroly byly ihned 

odstraněny. Dle celkového hodnocení kontroly je vnitřní kontrolní systém přiměřeně 

účinný a funkční. Přijetím doporučení uvedených v protokolu bude vnitřní systém schopen 

eliminovat rizika, která jsou spojena s nakládáním s finančními prostředky a majetkem. 

Dne 27. 4. 2022 byla provedena kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského 

kraje se sídlem v Ostravě v provozovně školní jídelny při mateřské škole na adrese Dětská 

920, Ostrava-Poruba. Místo kontroly: školní jídelna při MŠ, Dětská 920, Ostrava-Poruba. 

Kontrola proběhla bez zjištění nedostatků. 
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5 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 

5.1 Navštívené kurzy 

název školení 
vzdělávací 

instituce 

počet 

zaměstnanců 

časová 

dotace 

Rozvoj kritického myšlení dětí    

Kritické myšlení v praxi MŠ - stáž Stáž APIV B- MŠ Exilu 2 6h 

Čtenářské dovednosti s prvky kritického 

myšlení v MŠ 
OKAP II. 2 4h 

    
Vzdělávání dětí s OMJ (odlišný mateřský jazyk)    

Přijímání a začleňování žáků cizinců NPI 2 6h 
Možnosti využití různých typů her 

v začleňování dětí s OMJ do MŠ 
NPI 1 6h 

Podpora dětí s OMJ a děti cizinců v MŠ NPI APIV A 1 8h 

Jak pracovat s žáky s OMJ APIV B 1 8h 

    

Waldorfská pedagogika    
Školní připravenost pohledem waldorfské 

pedagogiky 
Waldorf Ostrava-Poruba 

Mgr. Lamaczová 3 6h 

První sedmiletí ve waldorfské pedagogice a význam 

pohádek 
Waldorf Ostrava-Poruba 

Mgr. Lamaczová 2 4h 

Letní akademie v Semilech AWMS 2 1 týden 

11. Letniční slavnost AWMS 1  
Vývojové fáze dítěte z pohledu waldorfské 

pedagogiky 
NPI ČR 1 4h 

Dvoutýdenní odborná praxe ve waldorfské 

MŠ v Praze  
 1 2 týdny 

Semináře Podpůrné pedagogiky Akademie waldorfské 

pedagogiky 1 8h 

    
Podpora společného vzdělávání 

v pedagogické praxi 
   

 - Práce s nadanými a talentovanými dětmi    

NTC Learning I. a II.  Mensa ČR 3 2x 8h 

Jak motivovat nadaného žáka? NPI ČR 2 4h 

Jak rozvíjet kreativitu u nadaného žáka? NPI ČR 2 4h 

Cesty k podpoře nadaných a vysoce 

citlivých dětí 
NPI ČR 1 3h 

Jak najít nadané děti v MŠ? NPI ČR 1 3h 

Vzdělávání dětí nadaných v MŠ NPI Ostrava 1 4h 

Identifikace a práce s nadanými dětmi APIV B 1 4h 
-Mentoring    

Mentorské dovednosti pro vedoucí 

pracovníky 
KVIC OKAP II 1 96h 

Mentoring NPI – APIV B 2 30h 

- Inkluze    

Diskusní platforma pro pedagogy a asistenty 

pedagoga 
NPI ČR 3 3h 



 

23 

 

Péče o žáky s podpůrnými opatřeními NPI ČR 1 3h 

Rodina a dítě v normě a mimo normu MAP II. 1 6h 

Podpora při vzdělávání dětí s SPCH - MŠ APIV B 1 4h 

Řešení problémů a rušivého chování v MŠ NPI 1 2h 

Zlobivý, neposlušný? Jak to vlastně je? KVIC OKAP II 1 2h 

    

Podpora poradenských pracovišť v MŠ    

Vývojová psychopatologie a metodická 

podpora pedagogů MŠ 
PhDr. P. Nilius, Ph.D. 3 7 bloků 

Badatelská práce v MŠ APIV B 1 2h 
Program Začít spolu pro společné vzdělávání APIV B 2 4h 

Začít spolu – stáž v MŠ Špálova APIV B 2 6h 

    
Model systému podpory začínajících učitelů    

Vedení školy a jeho role v adaptačním 

období - implementace 
SYPO NPI ČR 1 4h 

Uvádějící učitel a jeho role v adaptačním 

období - implementace 
SYPO NPI ČR 1 6h 

Začínající učitel a jeho role v adaptačním 

období - implementace 
SYPO NPI ČR 1 6h 

Psychohygiena pro začínající učitele MŠ SYPO NPI ČR 1 6h 

Sebereflexe jako podklad pro plánování 

profesního rozvoje učitelů 
SYPO NPI ČR 1 6h 

Reflexe a sebereflexe práce předškolního 

pedagoga 
SYPO NPI ČR 1 6h 

    

Šachy do škol!!!    

Jak učit děti hrát šachy MAP II 2 6h 

Výuka šachů MAP II 1 8h 

    

Diagnostika předškolního dítěte    

Pedagogická diagnostika v MŠ NPI ČR 1 4h 

Pedagogická diagnostika v MŠ a její využití 

v praxi 

Předškolní 

poradna 
1 

4h 

    

Školní zralost a zápis do školy- oblast 

metodik a didaktik 

   

Čtenářská pregramotnost    

Rozvoj čtenářské pregramotnosti u dětí 

předškolního věku 

KVIC 2 6h 

Inspirace pro předčtenářskou gramotnost v MŠ OKAP II. 1 4h 

Matematická pregramotnost    
Rozvoj prostorových představ Hejného metodou MAP II 1 6h 

Předmatematická gramotnost v praktických 

činnostech v MŠ 

OKAP II. 1 6h 

Environmentální vzdělávání    

Environmentální vzdělávání v MŠ OKAP II. 1 4h 

Luční školka v praxi OKAP II. 1 4h 

Polytechnická výchova    
Využití polytech. výchovy v přípravě dítěte na vstup do ZŠ  OKAP II. 2 4h 
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Polytechnická výchova pro nejmenší. Světlo a 

barvy 
KVIC 1 4h 

Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější forma 

učení 
NPI ČR SYPO 2 4h 

Aspekty školní připravenosti a rozvoj školní 

připravenosti 
ZŠ Pokorného 1 6h 

Hlasová výchova v předškolním věku Životní vzdělávání, z.s. 1 4h 
 Jak mluvit s dětmi v/o náročných životních situacích NPI ČR 1 4h 

Seminář metodiků dopravní výchovy MŠ BESIP 1 6h 

    

Management škola    

Rozvoj manažerských dovedností pro 

ředitele 

Hubatka 

Consulting 

2 8h 

Vztah ředitele školy a zřizovatele   
JUDr. Poláková 

MAP II 1 8h 

Závěrečná konference projektu MAP ORP 

Ostrava II 

MAP ORP 

Ostrava II 

1 6h 

Rozpočet školy KVIC 1 6h 
Možnosti motivace a rozvoje pracovníků MŠ NPI ČR  6h 

Zákoník práce – Problematika odměňování 

zaměstnanců škol a školských zařízení 

MAP II 1 6 

Typologie MBTI I. pro vedoucí pracovníky OKAP II 2 16h 

    

Oblast Informačních technologií    

Konference Inovace ve výuce MŠMT 2 5h 

Tvorba pracovních listů v programu Canva- 

Začátečníci 

Oblastní workshop PV 

NPI 
1 4h 

Příprava webových stránek ve WordPress KVIC 1 4x 4h 

    
Forma a metody hodnocení výsledků 

vzdělávání dětí, formativní a sumativní 

hodnocení 

   

Možnosti formativního hodnocení v MŠ APIV A 1 6h 

Jak zavádět formativní hodnocení OKAP II. 1 4h 

Formativní hodnocení v MŠ NPI APIV A 1 4h 

Oblast komunikace -  s rodiči, se 

zřizovatelem, předcházení a řešení konfliktů 

   

Optimální komunikace a spolupráce mezi 

školou a rodinou 

Hubatka 

Consulting 

1 4h 

Obtížná jednání s rodiči NPI 1 4h 
Komunikace školy s rodinou pohledem OSPOD NPI ČR 1 4h 
Komunikace s rodiči nejen při třídní schůzce NPI ČR 1 4h 
Tipy a triky pro komunikaci s rodiči 

v náročných situacích 
NPI ČR 1 4h 

Zdravý životní styl    

Kurz první pomoci Středisko vzdělávání 

s.r.o. 
2 6h 

Respirační onemocnění u dítěte v MŠ aneb jak 

se k tomu má MŠ postavit 
PMeduca 2 4h 

Akutní infekční a parazitární onemocnění u dětí 

předškolního věku 
PMeduca 1 3h 

Trénink paměti OKAP II. 2 6h 
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5.2 Hodnocení školení 

Mateřská škola, v tomto roce, díky zapojení do řady projektů, umožnila všem učitelkám 

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

zkvalitnění a další rozvoj:  

- waldorfská pedagogika – i v tomto roce probíhalo intenzivní vzdělávání a prohlubování 

poznatků v této oblasti – pedagožka hodnotí velmi pozitivně účast na dvoutýdenní odborné 

praxi ve waldorfské MŠ v Praze, týdenní akademii waldorfského předškolního vzdělávání 

v Semilech, 11. Letniční konferenci a další vzdělávací akce.  

- identifikace, podpora a práce s nadanými dětmi – velkým přínosem bylo absolvování 

kurzů Mensy ČR NTC Learning I. a II. kterých se zúčastnili 3 pedagogové. Mensa NTC 

Learning je nový systémový metodický projekt pro učitele předškolních zařízení, případně 

pro zájemce o metodu NTC z řad rodičů či dalších pedagogických pracovníků. Pracuje se 

souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity 

využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku. Naše mateřská škola získala 

na základě proškolení pedagogů a splnění požadovaných podmínek titul „školka 

spolupracující s Mensou“, který uděluje Mensa ČR mateřským školám, které se na 

celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi. 

- výuka šachů – V rámci implementačních aktivit projektu MAP ORP Ostrava II měla naše 

mateřská škola možnost zapojit se do aktivity „Šachy pro nejmenší“. Hlavním cílem této 

aktivity bylo začlenění výuky hry šachu do posledních ročníků mateřských škol 

prostřednictvím přímého proškolení pedagogických pracovníků MŠ ve způsobu učení hry 

šachu u malých dětí a vytvoření metodických materiálů k dodatečnému samostudiu této 

metody.   

další oblasti vzdělávání: podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, vzdělávání 

dvouletých dětí, předčtenářská gramotnost, oblast komunikace (s rodiči aj.), zdravý životní 

styl (onemocnění dětí, kurzy první pomoci) a další. 

Vzhledem k aktuálnímu dění bylo třeba intenzivnějšího vzdělávání v oblasti přijímání, 

začleňování a podpory dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) – děti z Ukrajiny. 

Pokračoval externí mentoring, jakožto forma profesního rozvoje učitelek, při kterém 

dochází ke kombinaci odborné a procesní znalosti.  

V tomto školním roce probíhaly semináře z oblasti Vývojové psychopatologie a metodické 

podpory pedagogů, které bylo hrazeno zřizovatelem. Z mateřské školy Dětská se účastnila 

jedna učitelka a MŠ Větná dvě učitelky. Do každodenní praxe mělo vzdělávání velký 

přínos. 

Do každodenní praxe měly dopad také stáže dle zájmu a potřeb pedagogů do mateřských 

škol s příklady dobré praxe.  

Ředitelka mateřské školy se účastnila konferencí zaměřených na předškolní vzdělávání a to 

Závěrečná konference k projektu MAP2!!! a konference Inovace ve výuce. Ředitelka 

absolvovala studium k prohlubování odborné kvalifikaci dle § 1 písm. c) vyhl. č. 

317/2005Sb. v rozsahu 96 h a získala osvědčení a kvalifikaci mentora v kurzu Mentorské 

dovednosti pro vedoucí pracovníky. Tyto cenné dovednosti využívá v každodenní práci 

s pedagogy a předškolními dětmi.  
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6 KLIMA ŠKOLY 

6.1 Výsledky a opatření 
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Opatření: 

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.  

Učitelky mateřské školy a ředitelka školy se seznámily s výsledky dotazníkového šetření 

ke klimatu školky a přijaly opatření vedoucí ke spokojenosti rodičů s mateřskou školou. 

 

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 2021 

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

provozní příspěvek zřizovatele 1500000 1501525 

z toho účelově vázáno  49000 

   

dotace SMO   

   

investiční dotace MSK   

přímé prostředky MSK 15078648 15078648 

z toho účelově vázáno   

   

příspěvek MSK celkem 15078648 15078648 

dotace EU projekt … 531610,29 531610,29 

   

příspěvek včetně dotací celkem 17110258,29 17112076,54 

 

7.2 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele – plnění plánu výnosů 

druh výnosů plán  

skutečnost k  31. 12. 2021 (v Kč) 

hlavní 

činnost  

doplňková 

činnost 
celkem 

výnosy z prodeje služeb     

výnosy z pronájmů 3000  8729 8729 

výnosy z prodeje karet a 

čipů 
    

jiné výnosy z vlastních 

výkonů 
11554800 1155109  1155109 

čerpání fondů 0 67782  67782 

ostatní výnosy 100000 60487,45  60487,45 

úroky 200 11,57  11,57 

celkem 1658000 1283390,02 8729 1292119,02 
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7.3 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele – plnění plánů nákladů 

druh nákladů plán  

skutečnost k  31. 12. 2021 (v Kč) 

hlavní 

činnost  

doplňková 

činnost 
celkem 

spotřeba materiálu 1299000 1018921,26  1018921,26 

spotřeba energie  830000 772424,24  772424,24 

prodané zboží     

opravy a udržování 165000 252332,08  252332,08 

cestovné 28000 12313  12313 

ostatní služby  663000    

mzdové náklady      

zákonné odvody     

zákonné sociální náklady     

manka a škody     

DDHM nad 3.000 Kč 150000 202405,12  202405,12 

ostatní náklady z činnosti     

odpisy  72000 74312,42  74312,42 

celkem 3207000 2332708,12  2332708,12 

 

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

nákladová položka plán 

skutečnost  

k  31. 12. 2021 

(v Kč) 

hrubé mzdy  10953164 10953164 

odvody SP, ZP, příděl do FKSP, náhrady 

mzdy v době pracovní neschopnosti  
4015550 4015550 

učebnice, školní potřeby, učební pomůcky, 

výukové programy 
25694,16 25694,16 

podpůrná opatření - pomůcky 0 0 

DVPP 0 0 

cestovné 0 0 

ochranné pracovní pomůcky, preventivní 

prohlídky 
24675,84 24675,84 

zákonné pojistné Kooperativa 59564 59564 

celkem 15078648 15078648 
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7.5 Vyhodnocení hospodaření s příspěvky 

  
plán 

skutečnost k 31. 12. 2021 (v tis. Kč) 

hlavní 

činnost  

doplňková 

činnost 
celkem 

náklady 18395,00 9,00 18404,00 18395,00 

výnosy 18355,00   18355,00 18355,00 

příspěvek 16580,00   16580,00 16580,00 

výsledek hospodaření    49 

 

 

7.6 Přehled realizovaných oprav a investic 

Opravy: 

 

ŠJ Dětská - kuchyňka/přípravna II.patro - elektro+voda příprava pro myčku 

 MŠ Dětská -  výměny splachovačů na dětských WC 

 

MŠ Větrná - oprava střechy, oprava tělocvičného nářadí 

 

 

Investice: 

 

ŠJ Dětská – přípravná kuchyňka II.patro 

 

Celonerezová dvouplášťová myčka  

 

Nerezový stůl s vestavěným dřezem a 2x zásuvkami 
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8 PŘÍLOHY 

 

 

  
Děti při programování robota Photon EDU 
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