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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 vytyčené v koncepci rozvoje školy. Výroční zpráva patří k základním dokumentům 

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

přístupná na webových stránkách školy. 

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

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

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

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

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

vysvětlující komentář bez omezení rozsahu. 

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

k reprezentativním a paměťovým účelům. 

 

Údaje jsou platné, pokud není uvedeno jinak, ke dni 30. 06. 2020. 

 



 

 

OBSAH 

 

1Základní údaje o mateřské škole .................................................................................................. 5 

1.1Škola, odloučené pracoviště .............................................................................................. 5 

1.2Součásti školy .................................................................................................................... 5 

1.3Zřizovatel školy ................................................................................................................. 5 

1.4Vedení školy ...................................................................................................................... 6 

1.5Organizace rodičů ............................................................................................................. 6 

1.6Odborová organizace ......................................................................................................... 6 

2Charakteristika školy ..................................................................................................................... 7 

2.1Zaměření mateřské školy .................................................................................................. 7 

2.2Běžné třídy ........................................................................................................................ 7 

2.3Integrované třídy ............................................................................................................... 7 

2.4Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami .................................................... 7 

2.5Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání ...................................................................... 8 

2.6Odklad školní docházky .................................................................................................... 8 

3Personální zabezpečení .................................................................................................................. 9 

3.1Základní údaje o pracovnících školy ................................................................................. 9 

3.2Ocenění zaměstnanci ......................................................................................................... 9 

4Zprávy o činnosti .......................................................................................................................... 10 

4.1Autoevaluace ................................................................................................................... 10 

4.2Rozvoj klíčových kompetencí (vybrané aktivity) ........................................................... 10 

4.3Prezentace školy na veřejnosti ........................................................................................ 10 

4.4Projekty financované z cizích zdrojů, rozvojové a mezinárodní programy .................... 10 

4.5Podpora talentovaných žáků ............................................................................................ 10 

4.6Prevence sociálně patologických jevů ............................................................................. 10 

4.7Zpráva o činnosti školního psychologa ........................................................................... 10 

4.8Zpráva o činnosti speciálního pedagoga ......................................................................... 10 

4.9Školní jídelna ................................................................................................................... 11 

4.10Odborová organizace ..................................................................................................... 11 

4.11Organizace rodičů ......................................................................................................... 11 

4.12Spolupráce s dalšími partnerskými organizacemi ......................................................... 11 



 

 

4.13Zprávy o kontrolní činnosti ........................................................................................... 11 

5Další vzdělávání zaměstnanců ..................................................................................................... 12 

5.1Navštívené kurzy ............................................................................................................. 12 

5.2Hodnocení školení ........................................................................................................... 12 

6Klima školy ................................................................................................................................... 13 

6.1Výsledky .......................................................................................................................... 13 

6.2Opatření ........................................................................................................................... 13 

7Základní údaje o hospodaření školy ........................................................................................... 14 

7.1Schválené příspěvky pro rok 2019 .................................................................................. 14 

7.2Hospodaření s příspěvkem zřizovatele – plnění plánu výnosů ....................................... 14 

7.3Hospodaření s příspěvkem zřizovatele – plnění plánů nákladů ...................................... 15 

7.4Přímé náklady na vzdělávání ........................................................................................... 15 

7.5Vyhodnocení hospodaření s příspěvky ........................................................................... 16 

7.6Přehled realizovaných oprav a investic ........................................................................... 16 

8Přílohy ........................................................................................................................................... 17



 

3 

 

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: Putování se sluníčkem 

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ 

adresa školy:  Větrná 1084, Ostrava-Poruba, 70800      

e-mail:  ms.vetrna@seznam.cz    

tel.: 558 275 031   

webová stránka: www.msve.cz    

    

1.2 Součásti školy 

 IZO počet žáků cílová kapacita 

mateřská škola 107629941      185     208      

školní jídelna 102968764      185      245      

 

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. Pavlína Ryšková 

SRPŠ při Mateřské škole Větrná 1084, Ostrava-Poruba, z.s. předseda: Karin Knittlová 

Waldorfské sdružení Ostrava, z. s. předseda: Jan Schonwalder 

  

1.6 Odborová organizace 

Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků školství při Mateřské 

škole Dětská 920, 708 00 Ostrava – Poruba, předseda: Jana Polčáková    
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2.1 Zaměření mateřské školy 

Školní vzdělávací program „Putování se Sluníčkem“ vychází z rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání a respektuje podmínky jednotlivých pracovišť. Základní 

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

schopnost získávat nové poznatky, učit se všemu, co budou v životě potřebovat, tvořivě 

přemýšlet, jednat a experimentovat. 
Třetím rokem funguje v odloučeném pracovišti Mateřské škole Větrná jedna třída s prvky 

waldorfské pedagogiky. Třída je vybavena v souladu s principy této pedagogiky a působí v ní 

dvě učitelky mateřské školy, které jsou kvalifikované v rámci waldorfské pedagogiky. 

V rámci realizace projektu Zahrada ptáčka Zpěváčka bylo v Mateřské škole Dětská vytvořeno 

prostředí, které dětem poskytuje přiměřené množství podnětů a poznatků z oblasti 

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

Mateřská škola Větrná 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. 

V mateřské škole byly postupně vytvořeny podmínky pro vzdělávání dětí mladší tří let. Byly 

proškoleny tři učitelky o specificích práce pedagoga s dvouletými dětmi, zakoupily se hračky i 

nábytek vhodný pro dvouleté děti a byla pořízena odborná i dětská literatura zejména pro tuto 

věkovou skupinu.   

2.2 Běžné třídy 

 počet tříd počet dětí 

průměrný 

počet 

dětí 

ve třídě 

průměrná 

docházka 

 2019/2020 k 30. 9. 2019 k 30. 6. 2020 2019/2020 2019/2020 

MŠ DĚTSKÁ 4      92      84      22,22      52,58     

MŠ VĚTRNÁ 4      93      88     22,45      54,31     

CELKEM 8            185             172     22,33      53,44      

2.3 Integrované třídy 

 

počet tříd počet dětí 

průměrný 

počet 

dětí 

ve třídě 

průměrná 

docházka 

 2019/2020 k 30. 9. 2019 k 30. 6. 2020 2019/2020 2019/2020 

MŠ DĚTSKÁ                               

MŠ VĚTRNÁ                               

CELKEM                               
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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    2      0     2    

MŠ VĚTRNÁ    2       2     4    

CELKEM    4      2     6    

 

 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 

stupeň 1 
 

stupeň 2 
 

 

stupeň 3 
 

 

stupeň 4 
 

počet dětí celkem 

MŠ DĚTSKÁ   1      0       0      0     1   

MŠ VĚTRNÁ   0      0       4      0     4    

CELKEM   1      0       4      0     5    

2.5 Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání 

 

 

 

 

celkový počet 

zapsaných dětí 

 

přijetí do MŠ 
nepřijetí 

do MŠ 

odvolání 

proti 

rozhodnutí 

MŠ DĚTSKÁ    31     31      0       0   

MŠ VĚTRNÁ    30     27      3       0   

CELKEM    61     58      3       0   

 

 

2.6 Odklad školní docházky 

 

 

 

odklad povinné 

školní docházky 

2019/2020 

dodatečný odklad 

povinné školní 

docházky 

celkem 

MŠ DĚTSKÁ   6       0   6 

MŠ VĚTRNÁ   9       0   9 

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   1    

asistenti pedagoga   2    

školní asistenti   2    

správní zaměstnanci MŠ   5    

zaměstnanci ŠJ   7    

počet zaměstnanců celkem   35    

 

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

školy, asistentů pedagoga a speciálního pedagoga. Pedagogický tým je věkově pestrý  

od začínajících učitelek po učitelky s dlouholetou praxí. 

Po dlouholeté práci pro organizaci odešla do důchodu jedna paní učitelka, dále odešla paní 

učitelka, která měla pracovní smlouvu na dobu určitou, a to po dobu RD jiné paní učitelky.  

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

Školní jídelna má kvalifikovaný a stálý kolektiv zaměstnanců. 

3.2 Ocenění zaměstnanci 

U příležitosti Dne učitelů v roce 2020 byla oceněna za inovativní a tvůrčí přístup k výchově a 

vzdělávání statutárním městem Ostrava – městským obvodem Poruba paní učitelka Jana 

Honkýšová. Paní učitelka Jana Honkýšová působí na pracovišti MŠ Dětská. Ocenění získala na 

základě délky její pedagogické praxe  - 40 let, kterou realizovala jako učitelka mateřské školy 

v městském obvodu Poruba a za její aktivní a tvořivou práci s předškolními dětmi. Paní učitelka 

se věnuje nadaným dětem - v naší mateřské škole se podílí na realizaci výuky šachů.  

Absolvovala kurz metodiky výuky šachů v předškolním věku „Šachy do škol“. Pod jejím 

vedením se děti rády věnují pohybovým činnostem. Do tělovýchovných činností zařazuje prvky 

jógy, které se aktivně věnuje. Trvale rozvíjí své pedagogické znalosti v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Absolvovala cyklus přednášek odborníků v Centru 

kolegiální podpory, a to v oblasti práce s dvouletými dětmi v MŠ. Pravidelně také spravuje 

webové stránky, na kterých jsou rodiče průběžně informováni o aktuálním dění v naší mateřské 

škole. 
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4 ZPRÁVY O ČINNOSTI 

4.1 Autoevaluace 

a) Poskytovat kvalitní povinné předškolní vzdělávání 

Rozvíjet předčtenářskou gramotnost 

Učitelky mateřské školy se průběžně vzdělávaly v oblasti předčtenářské dovednosti v centru 

kolegiální podpory. Doplnili jsme dětské i pedagogické knihovny o nové knihy. V rámci 

projektu Zahrada ptáčka Zpěváčka, vznikl badatelský koutek a koupily se pomůcky rozvíjející 

předčtenářskou a environmentální gramotnost. Přiváděli jsme děti ke knize a podporovali jejich 

zájem o ni.  

Rozvíjet environmentální gramotnost 

Využívali jsme našich zahrad MŠ Dětská a Větrná, které nám nabízí širokou škálu možností, 

seznamování se s okolním světem. Pozorovali jsme živou i neživou přírodu a její proměny v 

průběhu celého roku. Na zahradě MŠ Dětská jsme k tomu používali zakoupené pomůcky z 

projektu „Zahrada ptáčka Zpěváčka“. Pozorovali jsme a dělali s dětmi pokusy, tak aby získaly 

praktické zkušenosti. V druhém pololetí školního roku 2019/2020 jsme na zahradě MŠ trávili 

velké množství času, z důvodu hygienických opatření zavedených v souvislosti s COVID-19. 

Rozvíjet předmatematickou gramotnost 

Zaměřili jsme se na přípravu dětí na vstup do základní školy. Vytvářeli jsme u dětí představy o 

kvantitě, základních geometrických tvarech, polohách, počtu, prostorových vztazích. Rozvíjeli 

jsme u dětí logické, technické a praktické myšlení. Do výuky jsme zařadili Hejného metodu.  

 

b) Poskytovat vzdělávání dětí od dvou let 

Přirozenou adaptaci dvouletých dětí v MŠ jsme podpořili postupným prodlužováním pobytu 

dětí ve třídě. Snažili jsme se vytvořit ve třídách příjemné klima, aby se děti cítily dobře, 

spokojeně, jistě a bezpečně. Měly dostatek času na veškeré aktivity, včetně převlékání a 

stravování. Ke každému dítěti jsme přistupovali individuálně a s respektem k jeho 

psychomotorickému a emocionálnímu vývoji. K péči o děti mladší tří let jsme využívali 

školního asistenta hrazeného z Šablon II.  I přes dvouměsíční přerušení provozu MŠ z důvodu 

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

absolvovaly vzdělávání v oblasti specifik vzdělávání dvouletých dětí v centru kolegiální 

podpory. 

Organizace, režim dne, materiální a didaktické vybavení třídy bylo přizpůsobeno věkovému 

složení dětí. 

c) Společné vzdělávání 

Využívali jsme podpůrná opatření pro rozvoj dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a to 

personálních - dvou asistentů pedagoga a speciálního pedagoga v předmětu speciálně 

pedagogické péče a materiálních – zakoupených kompenzačních pomůcek určených pro 

vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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Realizovali jsme aktivity pro nadané děti: Šachy do škol, Malý řemeslník Světa techniky, 

bruslení, keramika, projekt Zahrada ptáčka Zpěváčka, dětský pěvecký sbor Zvoneček. 

Realizovali jsme vzdělávání pedagogů a vedení v oblasti společného vzdělávání v projektu 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi ve spolupráci s NPI ČR. 

Účastnili jsme se vzdělávání pedagogů v oblasti vzdělávání dětí s odlišným kulturním 

prostředím ve spolupráci obvodem Poruba. 

d) Waldorfská pedagogika  

Od 1. 9. 2016 funguje v odloučeném pracovišti Mateřské škole Větrná jedna třída s prvky 

waldorfské pedagogiky. 

Nyní čekáme na mezinárodní statut Waldorfské mateřské třídy, ten obdržíme po absolvování 

zahraniční praxe učitelky (neuskutečněná kvůli epidemii). Jedna učitelka dokončila vzdělávací 

cyklus Waldorfská pedagogika prvního sedmiletí a to v Semináři waldorfské pedagogiky a 

druhá bude mít vzdělávací cyklus dokončen po absolvování zahraniční praxe. 

Rozvíjíme spolupráci se Základní školou a waldorfskou základní školou, Ostrava-Poruba 

(pravidelná účast učitelek MŠ na kolegiích ZŠWZŠ.) 

Na základě zájmu rodičů o waldorfskou pedagogiku jsme přistoupili k přípravě další třídy 

s prvky waldorfské pedagogiky. V době uzavření mateřské školy z důvodu koronavirové 

epidemie jsme přestěhovali nábytek, nechali třídu vymalovat malířem, který zná principy 

waldorfské pedagogiky, zavedli vodu přímo do třídy, aby děti mohly spolupracovat na přípravě 

pokrmů a třídu vybavili nábytkem z masivu, tak aby učební prostředí odpovídalo potřebám 

waldorfské pedagogiky.   

e) Uzavření MŠ  

Mateřská škola byla od 18. 3. do 17. 5. 2020 uzavřená z důvodu koronavirové epidemie. 

Učitelky a speciální pedagožka zasílaly náměty na činnosti s dětmi a pracovní listy zákonným 

zástupcům dětí emailem a zveřejňovaly je na webových stránkách školy. 

4.2 Rozvoj klíčových kompetencí (vybrané aktivity) 

Kompetence k učení: dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí. 

Zahrady v přírodním stylu 

Děti měly možnost v zahradách v přírodním stylu pozorovat běh přírody, cyklů a metamorfóz 

v ní, a aktivně se zapojovat do proměny, utváření prostředí zahrady- sázení rostlin, celoroční 

zahradničení, land ar.  Mohly poznávat byliny, rostliny, a to všemi smysly. Děti mohly zkoumat 

a pozorovat hmyz v okolí rostlin a v broukovišti.  

MŠ Větrná vzdělává podle Podrobného ročního plánu využití Větrníkovy zahrady – zahrady v 

přírodním stylu. V MŠ Dětská bylo v rámci realizace projektu Zahrada ptáčka Zpěváčka 

vytvořeno přírodní prostředí, které dětem poskytuje přiměřené množství podnětů pro 

pozorování, zkoumání a objevování poznatků z oblasti environmentální výchovy.   

 

Kompetence k řešení problémů: dítě řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se 

situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), řeší problémy na základě 

bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu. 
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Třída s waldorfskými prvky 

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. Cíle 

waldorfské pedagogiky jsou spirituální rozvoj, rozvoj těla a motorických dovedností, rozvoj 

cítění, emocí a myšlení, rozvoj sebevyjádření, rozvoj individuality, sebedisciplíny a 

nezávislosti na okolním světě, sociální cítění, sounáležitost, práce pro užitek celku, nalezení 

vlastního místa ve světě. 

Dítě ve třídě s waldorfskými prvky experimentuje, vymýšlí nová řešení, postupuje cestou 

pokusu a omylu (pečení, výroba müsli, práce se dřevem na dětském ponku, experimenty), 

rozlišuje řešení, která jsou funkční a vedou k cíli (nepřesolený chleba, dostatečně upečený, 

správný pracovní postup, vyřešený spor, apod.). 

Vzhledem k tomu, že dítě v předškolním věku potřebuje své síly k rozvoji a upevnění stavby 

orgánů a své tělesnosti, není naše výchova zaměřena přednostně na rozvoj intelektu. Nabízíme 

dětem co nejširší nabídku činností rozvíjejících vůli, cítění a myšlení a co tyto tři oblasti dává 

do souladu. Veškerá činnost je vedena vědomím, že dítě musí mít možnost spoluprožívat a 

spoluvytvářet život v třídě a jejím blízkém okolí. Proto učitelka provádí všechny činnosti s 

dětmi (šije, maluje, peče chléb, apod.), principem je zde výchova napodobováním. Hlavním 

záměrem práce s dětmi ve třídě s waldorfskými prvky je vytváření bezpečného a láskyplného 

prostoru plného podnětů pro rozvoj tvořivosti dětí a prostoru pro samostatné řešení problémů. 

4.3 Prezentace školy na veřejnosti 

Mateřskou školu na veřejnosti reprezentuje pravidelné vystoupení dětského pěveckého sboru 

Zvoneček (MŠ Větrná) na adventních trzích na Alšově náměstí v Ostravě – Porubě. 

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

slavnosti – např. Michaelská slavnost, Svatomartinská slavnost, vánoční spirála, vítání jara a 

Svatojánská slavnost. 

4.4 Projekty financované z cizích zdrojů, rozvojové a mezinárodní 

programy 

Projekt „Zahrada ptáčka Zpěváčka“ (MŠ Dětská) byl dotován příspěvkem z rozpočtu města 

Ostravy v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagmentu zejména v oblasti 

technických a přírodních věd pro rok 2019 a 1. čtvrtletí 2020. 

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). 

Zřizovatel poskytl účelovou dotaci na projekt „Příroda dětem – děti přírodě“ (MŠ Dětská), k 

realizaci tohoto projektu však nedošlo vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s pandemií 

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

materiální pomoci projekt „Obědy do škol III “. Ve školním roce 2019/2020 bylo zapojeno 17 

předškolních dětí. 

Probíhalo vzdělávání pedagogů a vedení v oblasti společného vzdělávání v projektu „Podpora 

společného vzdělávání v pedagogické praxi“ ve spolupráci s NIDV. 

Probíhala 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. V rámci projektu byl realizován 

„Projektový den mimo školu“ a „Projektový den ve škole". Ke zkvalitnění vzdělávání přispěly 

dvě školní asistentky, které byly financovány z projektu. 

4.5 Podpora talentovaných žáků 

Tvořivost, výtvarnou kreativitu i manuální zručnost rozvíjely děti během lekcí projektu Malý 

řemeslník, v nichž se seznamovaly se základy řemeslných činností.  

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. 

V MŠ Větrná působí dětský pěvecký sbor Zvoneček. 

V rámci realizace projektu Zahrada ptáčka Zpěváčka bylo v Mateřské škole Dětská vytvořeno 

přírodní prostředí. Dále byly vybudovány badatelské koutky, které poskytují dětem možnost 

učit se základům vědeckého pozorování. 

Sportovní nadání mohly děti rozvíjet během lekcí bruslení, které zajistil městský obvod 

Ostrava-Poruba na nedalekém zimním stadionu. Děti mohly navštěvovat fitcentrum Friendly 

Fitness díky podpoře zřizovatele. 

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 

Speciální pedagog zajišťoval speciálně pedagogickou podporu v rámci předmětu speciálně 

pedagogické péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti byly vyšetřeny v SPC 

Kpt. Vajdy pro vady řeči a tato péče jim byla doporučena. 

Jednalo se o individuální péči zaměřenou na rozvíjení oslabených specifických oblastí 

(auditivních, vizuálních, grafomotoriku, matematických představ, rozvoj řeči, jazykového citu 

a slovní zásoby). Téměř vždy byla u nápravy přítomna asistentka pedagoga, mohla tak s dětmi 
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každý den vše procvičovat a opakovat. Zápisy jednotlivých činností jsou k dispozici v portfóliu 

dětí. V souvislosti s mimořádným opatřením (duben – květen 2020) byla speciálně pedagogická 

péče dětem poskytována mimo pravidelné pracoviště (na dálku s využitím on-line technologií). 

Jednalo se o konzultace se zákonnými zástupci dětí, přeposílání pracovních listů a námětů na 

rozvíjení specifických funkcí. Speciální pedagog byl k dispozici také učitelkám MŠ, 

asistentkám pedagoga i rodičům všech dětí, mohly s ním dle potřeby konzultovat. U dvou dívek 

bylo provedeno orientační speciálně pedagogické vyšetření (před zasláním požadavku do 

poradenského zařízení). 

4.9 Školní jídelna 

Každá budova mateřské školy má svou moderně zařízenou kuchyni. Školní jídelna připravovala 

stravu co nejšetrnějším způsobem a to v konvektomatu. Do jídelníčku zařazovala pokrmy 

z netradičních surovin a snažila se dětem podávat jako součástí každého pokrmu co největší 

množství čerstvého ovoce a zeleniny. Mateřská škola je už třetím rokem zapojena do 

operačního programu potravinové a materiální pomoci, projekt Obědy do škol.  

4.10 Odborová organizace 

Ve školním roce 2019/ 2020 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.  

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. 

SAREZA - bruslení pod vedením trenérů. Organizováno obvodem Poruba. 

Friendly Fitness - cvičení pod odborným vedením trenérů. Organizováno obvodem Poruba. 

Knihovna města Ostrava –  návštěvy vzdělávacích programů zaměřených na předčtenářskou 

gramotnost předškolních dětí. 

DOV – mateřská škola byla partnerem projektu Malý řemeslník a návštěvy vzdělávacích 

programů  
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ZŠ Dětská, ZŠ Bulharská, Základní a waldorfská škola L. Štúra, Ostrava-Poruba – realizace  

programů pro děti našich mateřských škol, pravidelná účast učitelek mateřské školy na 

waldorfských pedagogických kolegiích pořádaných základní školou waldorfskou. 

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. 

Další partneři: Dětské kurzy Vaňkův kopec (výuka lyžování), Crabík – plavecký kurz, ZOO 

Ostrava, KVIC, NÚP.  

4.13 Zprávy o kontrolní činnosti 

 

Od 12. 2. 2020 do 30. 3. 2020 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. Kontrola proběhla bez zjištění závažných nedostatků. 

Dne 12. 3. 2020 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, Větrná 1084, Ostrava-Poruba. Kontrola 

proběhla bez zjištění nedostatků. 

Dne 9. 9. 2019 proběhla kontrola provedená Okresní správou sociálního zabezpečení Ostrava. 

Předmět kontroly: Plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v 

důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Kontrola proběhla bez zjištění nedostatků. 

 

V letošním roce kontrola ČŠI neprobíhala. 
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5 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 

5.1 Navštívené kurzy 

název školení 
vzdělávací 

instituce 

počet 

zaměstnanců 

časová 

dotace 

Projekt Podpora společného vzdělávání v 

pedagogické praxi : 
 NPI ČR              

Mentorská podpora pedagogického 

pracovníka v rámci APIV B       2 25 

Stáže pedagogů 

- lesní mateřská škola 

- montessori pedagogika v MŠ 

- speciální logopedická třída v MŠ 

      

2 

4 

2 

5 

5 

5 

Komunikace rodina - škola       2 6 

Syndrom vyhoření v pedagogické praxi MŠ     5 8 

Úpravy ŠVP v kontextu společného 

vzdělávání v MŠ     6 8 

Legislativní ukotvení vzdělávání žáků se SVP   2 8 

IVP a PLPP v předškolním vzdělávání  5 8 

PLPP jako nástroj pomoci žákovi -               

pro management  2 8 

Práce s Doporučením pro vzdělávání žáků a 

studentů se SVP  2 8 

Hodnocení v předškolním vzdělávání  6 8 

Společné vzdělávání a kultura školy             

pro management  2 8 

Práce s portfoliem v předškolním vzdělávání  6 8 

Podpůrná opatření pro vzdělávání žáků se 

SVP- úprava obsahu a výstupu                      

pro management 
 2 8 

Činnosti školy spojené se zadáváním údajů z 

Doporučení do školské matriky - VPP 
 2 8 

Centrum kolegiální podpory 

Práce s dvouletými dětmi  

CKP-MŠ 

Varenská 
  

Práce s dvouletými dětmi  4 5 
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Pedagogická diagnostika dvouletých dětí  4 5 

Somatický a motorický vývoj dvouletých dět  4 5 

Vztah učitel-rodič – dvouleté děti v MŠ  4 5 

Vzdělávání ve waldorfské pedagogice 

Praha, 

Semily,  

České 

Budějovice 

3 120 

Centrum kolegiální  podpory  

Čtenářská pregramotnost 

CKP-MŠ 

Ukrajinská 
  

Čtenářská pregramotnost z hlediska 

waldorfské školy  4 5 

Práce na IT, seznámení s možnostmi využití 

programu Prowise presenter 
 4 5 

Kniha a inspirace  4 5 

Prevence logopedických vad u dětí             

před vstupem do ZŠ  4 5 

Další školení:    

Metodika dopravní výchovy  1 20 

Školní zralost  2 6 

Environmentální vzdělávání v prostředí ZOO  3 6 

Vývojová patopsychologie v prostředí MŠ  1 5 

Trénink efektivní komunikace  1 5 

Lektorské dovednosti pro učitele  2 5 

Romské dítě v kontextu sociálního vyloučení  1 5 

IVP a tvorba TVP  1 5 
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5.2 Hodnocení školení 

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

asistentům pedagoga 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 předčtenářská gramostnost. 

Jako jednu z nejpřínosnějších aktivit hodnotíme probíhající externí mentoring, jakožto forma 

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

V MŠ Větrná je jedna třída s waldorfskými prvky a od nového školního roku se bude pro velký 

zájem rodičů otevírat další nová třída, také s waldorfskými prvky. Proto je klíčové mít vzdělané 

učitelky ve waldorfské pedagogice. Vzdělávání ve waldorfské pedagogice se účastnily tři 

učitelky  mateřské školy. 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. 

Jelikož máme v MŠ velké množství dvouletých dětí, školení s touto tematikou v Centru 

kolegiální podpory pro nás bylo velkým přínosem. Největší množství poznatků a informací 

jsme využily v praxi při pedagogické diagnostice, posuzování somatického a motorického 

vývoje dítěte. 

Školení čtenářské pregramotnosti v Centru kolegiální podpory nám umožnilo získat náměty a 

inspiraci pro zařazení činností tohoto charakteru do vzdělávací nabídky MŠ. 

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

Ředitelka mateřské školy se účastnila konferencí zaměřených na předškolní vzdělávání. A to 

konference Vzdělávání pro budoucnost 2020, Karlova univerzita, Praha, konference Ostravské 

impulzy pro vzdělávání a konference Hello pro pedagogy MŠ.  
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6 KLIMA ŠKOLY 

6.1 Výsledky 
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6.2 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 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.  



 

19 

 

7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

7.1 Schválené příspěvky pro rok 2019 

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

provozní příspěvek zřizovatele 1650000 

80800 
1665672 

z toho účelově vázáno 81000 80800 

investiční transfer zřizovatele 0 0 

   

dotace SMO 264000 

 
234787,20 

             

investiční dotace MSK 0 0 

přímé prostředky MSK 13272128 13272128 

z toho účelově vázáno 756350 661754 

   

příspěvek MSK celkem 13272128 13177532 

dotace EU projekt … 0 0 

příspěvek včetně dotací celkem 15186128 15077991,20 

 

7.2 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele – plnění plánu výnosů 

druh výnosů plán 

skutečnost k  31. 12. 2019 (v Kč) 

hlavní 

činnost 

doplňková 

činnost 
celkem 

výnosy z prodeje služeb 1465800 1336006 0 1336006 

výnosy z pronájmů 0 0 2204 2204 

výnosy z prodeje karet a čipů 0 0 0 0 

jiné výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 0 

čerpání fondů 0 148189 0 148189 

ostatní výnosy 135000 123580,79 0 123580,79 

úroky 100 247,95 0 247,95 

celkem 1600900 1608023,74 2204 1610227,74 
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7.2 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele – plnění plánů nákladů 

druh nákladů plán 

skutečnost k  31. 12. 2019 (v Kč) 

hlavní 

činnost 

doplňková 

činnost 
celkem 

spotřeba materiálu 388100 

 
670195,88 0 670195,88 

spotřeba energie 788000 651926,97 0 651926,97 

prodané zboží 0 0 0 0 

opravy a udržování 160000 284804,43 0 284804,43 

cestovné 20000 26737 0 26737 

ostatní služby 569400 419379,59 0 419379,59 

mzdové náklady 240000 213188 0 213188 

zákonné odvody 84000 80853 0 80853 

zákonné sociální náklady 2400 4378 0 4378 

manka a škody 0 0 0 0 

ostatní náklady z činnosti 915000 868056 0 868056 

odpisy 84000 91978,71 0 91978,71 

celkem 3250900 3311497,58 0 3311497,3

0  

7.3 Přímé náklady na vzdělávání 

nákladová položka plán 

skutečnost 

k  31. 12. 2019 

(v Kč) 

hrubé mzdy 9659176 9589726 

odvody SP, ZP, příděl do FKSP, náhrady mzdy 

v době pracovní neschopnosti 
3612952 3521418 

učebnice, školní potřeby, učební pomůcky, 

výukové programy 
0 3528,15 

podpůrná opatření - pomůcky 0 0 

DVPP 0 2540 

cestovné 0 0 

ochranné pracovní pomůcky, preventivní 

prohlídky 
0 20894,85 

zákonné pojistné Kooperativa 0 39425 

celkem 13272128 13177532 
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7.4 Vyhodnocení hospodaření s příspěvky 

 plán 

skutečnost k 31. 12. 2019 (v tis. Kč) 

hlavní 

činnost 

doplňková 

činnost 
celkem 

náklady 17276689,32 17276689,32 0 17276689,32 

výnosy 17321467,89 17319263,89 2204 17321467,89 

příspěvek 1650000             1650000 

výsledek hospodaření 44778,57 42574,57 2204 44778,57 

 

7.5 Přehled realizovaných oprav a investic 

MŠ Dětská 920 – opravy a údržba 

Výměna svítidel kuchyň, společné prostory zaměstnanců I. a II. patro, kuchyňky, přípravny 

jídel, chodby/schodiště ke třídám, koupelny a WC na třídách 

 

MŠ Dětská 920 – investice 

Pořízení zahradního domečku – zahrada MŠ 

Pořízení škrabky brambor – kuchyň MŠ 

 

 

MŠ Větrná 1084 – opravy a údržba 

Výměna obkladů a zařizovacích předmětů v koupelně pro kuchyň, výměna PVC v II. patře na 

dvou třídách 

 

MŠ Větrná 1084 – investice 

Profi myčka – přípravna jídel kuchyňka 
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8 PŘÍLOHY 
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