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1. Základní údaje o škole
Název školy

Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace

Sídlo školy

Za Školou 2851/1, Ostrava – Zábřeh

IČ školy

75 02 98 55

IZO školy

674 000 455

Zřizovatel školy

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 3,
Ostrava – Hrabůvka

Pracoviště školy

Mateřská škola Za Školou 1 + Školní jídelna při MŠ Za Školou 1
Mateřská škola Tylova 37 + Školní jídelna při MŠ Tylova 37
Mateřská škola U Zámku 3 + Školní jídelna při MŠ U Zámku 3
Mateřská škola Tarnavova 18 + Školní jídelna při MŠ Tarnavova 18

Mateřská škola je zařazena do sítě škol od 1.1.2003 rozhodnutím Krajského úřadu
Ostrava č.j. ŠMS/450/03/Mu ze dne 13.1.2003.
Mateřská škola poskytuje celodenní předškolní vzdělávání, školní stravování a závodní
stravování.
Počet tříd

Celkem 13 (z toho 2 tř. logopedické a 1 tř. pro 2-3 leté děti))
 MŠ Za Školou 3 třídy (z toho 1 tř. pro 2-3 leté děti)
 MŠ Tylova 4 třídy (z toho 2 logopedické třídy pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami – vadami řeči)
 MŠ U Zámku 3 třídy
 MŠ Tarnavova 3 třídy

Počet zapsaných
dětí k 30.9.2017

Celkem 304 (kapacita školy 355)
 MŠ Za Školou 72 dětí
 MŠ Tylova 84 dětí (z toho 27 dětí ve 2 logoped. třídách)
 MŠ U Zámku 65 dětí
 MŠ Tarnavova 83 dětí

Počet dětí
Celkem: 22 dětí z toho
s odkladem
 MŠ Za Školou: 0 děti
školní docházky
 MŠ Tylova: 14 dětí
v roce 2017/2018
 MŠ U Zámku: 4 děti
 MŠ Tarnavova: 4 dítě
Počet dětí
mladších 3 let
(k 30.9.2017)

Celkem: 37 dětí z toho
 MŠ Za Školou: 15 děti
 MŠ Tylova: 3 dětí
 MŠ U Zámku: 11 děti
 MŠ Tarnavova: 8 dítě
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Počet
integrovaných
dětí v roce
2017/2018

Celkem: 28 dětí (skupinová integrace) z toho:
 MŠ Za Školou: 0 dětí
 MŠ Tylova: 28 dětí (skupinová integrace ve 2 logop. třídách)
 MŠ U Zámku: 0 dětí
 MŠ Tarnavova: 0 dětí

Počet
odhlášených dětí
a odcházejících
do ZŠ k
31.8.2018

Celkem: 99 dětí z toho
 MŠ Za Školou: 21 dětí
 MŠ Tylova: 25 dětí
 MŠ U Zámku: 19 dětí
 MŠ Tarnavova: 34 dětí

Provoz školy

MŠ Za Školou
MŠ Tylova
MŠ U Zámku
MŠ Tarnavova

6:00 – 16:00 hod
6:00 – 16:00 hod
6:00 – 16:00 hod
6:00 – 16:30 hod

2. Představení školy
2.1 Charakteristika školy
Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace vznikla
1.1.2003 sloučením 4 mateřských škol – MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ U Zámku a
MŠ Tarnavova. Všechny čtyři mateřské školy stojí na území městského obvodu
Ostrava – Jih. Dvě z nich, a to MŠ U Zámku a MŠ Tarnavova stojí na sídlišti
nazvaném Starý Zábřeh a další dvě - MŠ Za Školou a MŠ Tylova - na sídlišti
nazvaném Pískové doly. Mateřské školy jsou vzdáleny od sídla příspěvkové
organizace cca 500 m až 1,5 km.
Tři z těchto mateřských škol jsou typizované pavilónové budovy ze 70-tých let a
čtvrtá budova - MŠ U Zámku - má vzhled rodinné vilky. Tato budova byla postavena
již v roce 1898 a v roce 1965 byla v této vile otevřená „první mateřská škola
v Moravské Ostravě“.
Nedaleko těchto mateřských škol je chráněná krajinná oblast (CHKO) Poodří, která
nabízí řadu možností k vycházkám do přírody. V blízkosti „školek“ jsou také dvě
základní školy - ZŠ Jugoslávská a ZŠ Horymírova, se kterými MŠ úzce spolupracují.
Dvě z našich mateřských škol jsou trojtřídní (MŠ Tarnavova a MŠ U Zámku) a dvě
čtyřtřídní (MŠ Za Školou a MŠ Tylova).
MŠ Tylova poskytuje ve 2 třídách předškolní vzdělání pro děti se specifickými
vzdělávacími potřebami (především dětem s vadami řeči) tzv. logopedickými třídami.
Ve těchto logopedických třídách je maximální počet 14 dětí ve třídě.
V MŠ Za Školou je od 1.9.2016 v provozu třída pro 2-3 leté děti. V této tzv. 2-leté
třídě, kde je maximálně 18 dětí, pracují souběžně s učitelkami i chůvy. Kromě třídy
pro 2-leté děti je v MŠ Za Školou jedna volná třída - ta může být v případě vyššího
počtu zájemců o předškolní vzdělávání opět zprovozněna. V současné době slouží
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tato volná třída jako tělocvična, místnost pro divadelní představení, akce pro děti a
jejich rodiče, porady, vzdělávání zaměstnanců atd.
Stavebně jsou 3 ze čtyř mateřských škol (a to Za Školou, Tylova a Tarnavova)
vyřešené tak, že mají samostatné vstupy do šaten dětí a všechny třídy mají vlastní
pracovnu, hernu, umývárnu, WC a kuchyňku – přípravnu jídla.
MŠ U Zámku má pouze jeden vstup, a to do společné šatny dětí. Oproti ostatním
budovám má tato mateřská škola menší prostory – tedy i třídy a herny dětí. U dvou
tříd není kuchyňka – strava se vydává přímo ve třídách. Kuchyňka je pouze v 1. patře
u třídy pro nejmladší děti (s max. počtem 21 dětí). Ovšem oproti jiným mateřským
školám má navíc půdu a sklep. Ve sklepě je mimo jiné umístěna plynová kotelna,
která vytápí budovu. Je to jediná mateřská škola v Ostravě – Jihu, která je vytápěna
plynem.
Každá mateřská škola mají vlastní kuchyň, která připravuje stravu pro „vlastní“ děti a
„vlastní“ zaměstnance. Kromě klasické technologie při přípravě pokrmů se
zaměstnanci školního stravování zaměřují na snížení obsahu soli v pokrmech
zapojením do projektu „Solme s rozumem“.
Mateřské školy jsou vybaveny standartním dětským nábytkem, koberci, hračkami,
pomůckami apod. Učitelky spolurozhodují o tom, jaké pomůcky a hračky se do tříd
zakoupí. Mezi běžné vybavení každé třídy patří klavír a také interaktivní tabule ve
třídách nejstarších dětí.
Vybavení mateřských škol interaktivními tabulemi se stalo skvělým doplňkem
předškolního vzdělávání. Uvědomujeme si však, že nikdy nemohou nahradit sociální
interakci, ke které dochází při všech činnostech v MŠ a která je v tomto věku pro děti
nejdůležitější. Proto činnosti s interaktivními tabulemi zařazujeme v rozumné míře.
Standartním vybavením mateřských škol je také tělocvičné nářadí jako lavičky,
kužely, gymnastické míče, žíněnky, ribstol, průlezky, lana, rehabilitační míče, dětské
kladinky, skluzavky, švédské bedny, trampolinky apod. a tělocvičné náčiní jako stuhy,
míčky, kruhy, tyče atd. Toto nářadí a náčiní je rozmístěno ve třídách a je možno je
různě přenášet a zapůjčovat.
K odpolednímu odpočinku rozkládají správní zaměstnankyně denně lehátka s
lůžkovinami v hernách jednotlivých tříd. Pokud jsou děti rozděleny do jiných tříd,
správní zaměstnankyně přenášejí lůžkoviny dětí na třídu, kde dále plní předškolní
vzdělávání.
Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu
vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka mateřské školy v dohodě se
zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní jej způsobem v místě obvyklým informační plakáty, webové stránky školy.
Děti jsou do mateřské školy přijímány ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však
děti od 2 let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP, a to ve
správním řízení na základě žádosti zákonného zástupce a vyjádření dětského lékaře.
V případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nutná také zpráva ze
Speciálně pedagogického centra (dále SPC). Od 1.9.2017 je pro děti od pátého roku
jejich věku předškolní vzdělávání povinné. Toto povinné předškolní vzdělávání je
poskytováno bezúplatně.

5

Zápis do MŠ společně se Dnem otevřených dveří probíhá v každé mateřské škole
samostatně. Pokud není v konkrétní mateřské škole volné místo a je volné místo
v jiné mateřské škole (součásti naší příspěvkové organizace), je zákonnému zástupci
dítěte toto volné místo nabídnuto. Rovněž žádostem o převod dítěte z jedné MŠ do
druhé v rámci příspěvkové organizace vyhovujeme. Při uvolnění místa v mateřské
škole je možno přijmout dítě i mimo zápis do MŠ, tedy během šk. roku.
Pro lepší orientaci dětí i dospělých jsou třídy všech mateřských škol označeny
symboly zvířátek.
Každé dítě má při nástupu do mateřské školy přiřazenou značku (obrázek). Tato
značka pomáhá zajišťovat jednu ze základních lidských potřeb, a to potřebu místa.
Značka zajišťuje každému dítěti „jeho“ stabilní místo v šatně, v umývárně i na
lehátku. Kromě toho má každé dítě své stabilní místo u stolu. Těmito „jistotami“ se
snažíme o vytvoření bezpečného prostředí a snižování agresivity mezi dětmi.
2.2 Filozofie školy
Spočívá především v samostatné profilaci každé mateřské školy a ve spolupráci mezi
jednotlivými kolektivy tzn. týmové práci, otevřené komunikaci, vzájemné podpoře a
kooperaci.
Předškolní vzdělávání vnímáme jako důležitý začátek pozitivního socializačního
procesu, který je významný pro rozvoj dětí a jejich společenské postavení. Ve
vzdělávací činnosti respektujeme osobnostně orientovaný model předškolního
vzdělávání a zohledňujeme věkové i individuální zvláštnosti. Zároveň naplňujeme
Úmluvu o právech dítěte a program Světové zdravotnické organizace pro Evropu –
Právo na zdravý začátek života.
Svou náplní a přístupem se zaměřujeme na vštěpování základů zdravého životního
stylu a na prevenci sociálně patologických jevů. Doufáme, že výchovou ke zdravému
životnímu stylu v podnětném a estetickém prostředí můžeme předcházet vzniku
patologických jevů, jako je vandalismus, násilí a užívání drog.
Naším cílem je snaha o otevřenou spolupráci se zákonnými zástupci a dávat jim
možnost podílet se na dění v mateřské škole.
Spolek rodičů Mateřídouška
Od října 2008 pracuje při mateřské škole Spolek rodičů Mateřídouška (SRM), jehož
hlavním cílem je spolupráce s MŠ. Tento spolek umožňuje zákonným zástupců
spolupracovat s mateřskou školou a pomáhat při organizaci školních i mimoškolních
akcích pro děti. Spolek podává také žádosti o granty - jejich čerpání pak probíhá
v souladu s potřebami mateřské školy.
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3. Údaje o vedení školy
Statutární orgán – ředitelka školy:

Mgr. Věra Miklušová
602 511 622
ms.zaskolou@seznam.cz

Zást. statutárního orgánu a
personalistka školy:

Elena Šarinová
725 059 525
personalistkazaskolou@seznam.cz

Zást. ŘŠ pro MŠ Za Školou:

Lenka Konečná (od 1.4.2018)
725 059 440
zastupkyne.zaskolou@seznam.cz

Zást. ŘŠ pro MŠ Tylova:

Iveta Rychtářová
724 049 005
mstylova@seznam.cz

Zást. ŘŠ pro MŠ U Zámku:

Mgr. Jana Reiblová
725 059 590
ms.u-zamku@seznam.cz

Zást. ŘŠ pro MŠ Tarnavova:

Bc. Lenka Ryznerová
725 059 224
ms.tarnavova@seznam.cz

Ekonomka školy:

Ing. Kateřina Trojanová
722 434 055
mszaskolou@seznam.cz

Vedoucí šk. jídelny při MŠ Za
Školou a MŠ Tylova:

Lucie Gavendová (od 1.1.2017)
725 059 494
lucie.gavendova@seznam.cz

Vedoucí šk. jídelny při MŠ U
Zámku a MŠ Tarnavova:

Ludmila Vlasaná
724 018 114
ludmila.vlasana@seznam.cz

4. Údaje o zaměstnancích školy
Počet
pedagogických
zaměstnanců
k 30.9.2017

Celkem 30 (z toho 3 MD)
(z toho 19 absolventek střední pedagogické školy, 6 absolventek
Bc. (z toho 2 MD, 5 absolventek Mgr. (z toho 1 MD)
 MŠ Za Školou 6 (z toho 1 Mgr.)
 MŠ Tylova 10 (z toho 3 Mgr. (1 MD) a 2 Bc.)
 MŠ U Zámku 6 (z toho 1 Bc.)
 MŠ Tarnavova 8 (z toho 1 Mgr. (1 MD), 3 Bc. (1 MD)
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Počet
Celkem: 23 (z toho 2 chůvy)
nepedagogických
 MŠ Za Školou 9 (z toho 1 ekonomka, 1 personalistka, 1
zaměstnanců
ved. ŠJ, 2 kuchařky 2 uklízečky a 2 chůvy)
k 30.9.2017
 MŠ Tylova 5 (z toho 2 kuchařky a 3 uklízečky)
 MŠ U Zámku 4 (z toho 2 kuchařky a 2 uklízečky
 MŠ Tarnavova 5 (z toho 1 ved. ŠJ, 2 kuchařky a 2
uklízečky)
Přehled prac. a
neprac. úrazů

1
0

Přehled o
překážkách
v práci na straně
zaměstnance

19 x dočasná pracovní neschopnost
9 x ošetřování člena rodiny
2 x účast na pohřbu člena rodiny

5. Informace o přijímacím řízení
Výsledky zápisu
do MŠ na rok
2018/2019

Celkem zapsáno: 93 dětí
Celkem přijato: 93 dětí (z toho 40 dětí mladších 3 let)
Celkem nepřijato: 0 děti
MŠ Za Školou
Zapsáno: 18 dětí (z toho 8 dětí mladších 3 let)
Přijato: 18 dětí (z toho 8 dětí mladších 3 let)
Nepřijato: 0 dětí
MŠ Tylova
Zapsáno: 25 dětí (z toho 11 dětí mladších 3 let)
Přijato: 25 dětí (z toho 11 dětí mladších 3 let)
Nepřijato: 0 dětí
MŠ U Zámku
Zapsáno: 22 dětí (z toho 11 dětí mladších 3 let)
Přijato: 22 dětí (z toho 11 dětí mladších 3 let)
Nepřijato: 0 dětí
MŠ Tarnavova
Zapsáno: 28 dětí (z toho 10 dětí mladších 3 let)
Přijato: 28 dětí (z toho 10 dětí mladších 3 let)
Nepřijato: 0 dětí

8

6. Údaje o vzdělávání zaměstnanců
6.1 Pedagogičtí zaměstnanci
Ve školním roce 2017/2018 se pedagogičtí zaměstnanci (učitelky MŠ) - zúčastnily
těchto vzdělávacích akcí – celkem 54 krát:
Název akce

Termín

Počet pedagogů

Školení požárních hlídek

30. 8. 2017

4

Konzultace výzvě č. 2

22.- 24.9, 6.- 8.10

1

Rozvoj předmatematických představ

4. a 11. 10. 2017

1

Legislativní úprava spisové služby

9. 10. 2017

1

Prevence úrazů u dětí v MŠ

10. 10. 2017

4

Talent management

24. 10. 2017

1

Seminář k dopravní výchově

24. – 25. 10. 2017

1

Polytechnické činnosti v MŠ

30. 10. 2017

1

Podporujeme nadané děti

2. 11. 2017

1

Metodická poradna

1. 11. 2017

1

Zdravá 5

7. 11. 2017

1

OVRON

6. 12. 2017

1

Legislativní novinky

12. 12. 2017

1

Kompetentní pedagog a žák

2016 - 2019

4

Novely právních předpisů

24. 1. 2018

1

Metodická poradna

30. 1. 2018

2

OVRON

20. 4. 2018

2

Metodická poradna

5. 3. 2018

3

NIDV

9. 3. 2018

5

Metodika cvičení dětské jógy

17. 3. 2018

1

Metodická poradna

22. 3. 2018

2

GDPR

26. 3. 2018

4

OVRON

20. 4. 2018

2

MENSA NTC

28. 5. 2018

1

Metodická podpora pedagogů

31. 5. 2018

1

Reforma financování

7. 6. 2018

1

NIDV

19. 6. 2018

5

Konzultace pro druhožadatele šablon

22. 6. 2018

1
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Samostudium pedagogů – studium nově zakoupených publikací
 Polytechnické činnosti
 Činnosti se zvířaty
 Činnosti venku a v přírodě
 Malý tyran - Jiřina Prekopová (Obsah: Příčiny dětské panovačnosti, Poruchy
vývoje osobnosti dítěte, Co vlastně děti potřebují)
 Po dobrém nebo po zlém - Zdeněk Matějček (Obsah: Otázky výchovných
odměn a trestů)
 Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte - Zdeněk Matějček (Obsah: Normy
vývoje a vývojové milníky z pohledu psychologa, Základní duševní potřeby
dítěte, Dítě a dětský svět)
 Jak být dobrým rodičem - Krůpěje výchovných moudrostí - Jiřina Prekopová
(Obsah: Co potřebují děti, Co potřebují rodiče, Pravidla v rodinném systému,
Děti chtějí objevovat svět, Láska a výchova)
 Empatie - Vcítění v každodenním životě - Jiřina Prekopová (Obsah: Jak
posilovat ohleduplnost mezi lidmi, Jak si navzájem lépe porozumět, Vývoj
schopnosti vcítění, Temné stránky empatie)
 Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly - Adele Faber, Elaine Mazlisch (Obsah:
rady pro rodiče od 2 do 18 let)
 Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ – Hana Splavcová, Jana Kropáčková
 Dvouleté děti v předškolním vzdělávání - od podzimu do zimy – Kropáčková,
Splavcová
 Poznáváme, hýbeme se a tvoříme – činnosti pro děti od 2 do 3 let – Pavla
Petrů-Kicková
6.2 Nepedagogičtí zaměstnanci
Ve školním roce 2017/2018 se nepedagogičtí zaměstnanci zúčastnili těchto
vzdělávacích akcí – celkem – 11 krát účast:
Název akce

Termín

Počet zaměstn.

Školení hygieny práce

25. 8. 2017

2

FRIMA VarioCooking Center

19. 9. 2017

2

Legislativní úprava spisové služby

9. 10. 2017

1

Praktická výuka moderních receptur

21. 11. 2017

3

Hygienické minimum

12. 3. 2018

2

Reforma financování

7. 6. 2018

1
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
7.1 Prezentace školy na veřejnosti
Setkávání s rodiči - projekt z EU + MŠMT

8 seminářů pro rodiče v rámci projektu
Šablony na téma „Snadný přestup dětí
z MŠ do ZŠ“
účast 4 Školních jídelen v obv. kole OJih, postup do městského kola - finálová
účast a získání 3. místa

Školní jídelna zdravě a chutně
Radio Orion – Rada starších

natáčení krátkých rozhlasových reportáží
pro rozhlasové vysílání v MŠ Tylova

Střední zdravotní škola O-Vítkovice

Účast na akci pro děti MŠ na téma „Den
zdraví“

Evropský týden mobility

zapojení MŠ do akce pro zlepšování
životního prostředí

Hotel Clarion

spolupráce s hotelem při oslavách Dne
dětí pro předškoláky našich 4 MŠ

Recyklohraní

zapojení MŠ do celostátní soutěže sběru
použitých baterií a drobných
elektrospotřebičů (fa Asekol, Ekobat)

Charita Sv. Alexandra

sběr víček z Pet láhví

Diakonie Broumov

humanitární sbírka v MŠ

Spolek rodičů Mateřídouška

spolupráce při získávání grantů a
sponzorských darů, pořádání akcí pro
děti, děti a jejich rodiče a akcí pro rodiče

Soutěž s panem Popelou pro školy

sběr starého papíru

ZŠ Jugoslávská a ZŠ Horymírova

spolupráce při akcích pro děti – také se
Školní družinou a Školním klubem

Den Země

zapojení MŠ do akce „Ukliďme si Česko“
zapojení MŠ do sběru nepotřebného
ošacení a materiálu - z výtěžku jsou
podporovány neziskové org. – Žebřík,
Mobilní hospic Ondrášek, Kola pro Afriku

Dobročinná sbírka „Moment“

www.mszaskolou.cz

prezentace
stránkách
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našich

4

MŠ

na

www

Pohádkové město - pohádkový domeček

zapojení MŠ do projektu Střediska
volného času Korunka v O-Mar. Horách

Den otevřených dveří

možnost prohlídky všech 4 MŠ

Výtvarné soutěže

zapojení do výtvarných soutěží

Policie ČR a Městská policie

besedy, exkurze

Hasičský záchranný sbor a Dobrovolní
hasiči

besedy, exkurze

ZUŠ Sologubova

koncerty, výstavy

Spolupráce s odborníky
Po celý rok probíhala spolupráce s SPC Kpt. Vajdy z Ostravy – Zábřehu, které
metodicky vede naše učitelky v logopedických třídách (logopedické asistentky) v MŠ
Tylova – z důvodu mnohých personálních změn v SPC však docházelo k výměnám a
střídání psycholožek dohlížejících na edukační činnost v těchto třídách. Spolupráce
bude pokračovat také v dalším šk. roce.
Praxe studentů
Každoročně vedeme praxe studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol.
V letošním šk. roce u nás provádělo praxi 5 studentek - 1x Alavia Education
(Ostrava), 2x Schola Education (Prostějov). 1x Pdg. fakulta Ostravská univerzita,
Středisko vzdělávání (1x).
Probační a mediační služba
Také v letošním roce jsme probíhala spolupráce s Probační a mediační službou ČR
v Ostravě. Využíváním odsouzených v rámci obecně prospěšných prací výrazně
šetříme provozní prostředky školy při drobných opravách a pracích v MŠ i zahradách
našich škol (např. natírání, malování, stříhání keřů apod.).
7.2 Dary a granty
Granty

realizace projektu „Chůvy v MŠ“ pro období 1.1.2017 –
31.12.2018
ve
výši
865 856,Kč,
který
je
spolufinancován EU
získání grantů ve výši 165 000,- Kč
 realizace grantu MŠ ze SMO na projekt „Mami, tati
pojď si hrát“ ve výši 40 000,-Kč
 spolupráce se Spolkem rodičů Mateřídouška při
realizaci grantu SRM z ÚMOb Ostrava – Jih na
projekt „Moje zlaté ručičky“ ve výši 40 000,- Kč
 spolupráce se Spolkem rodičů Mateřídouška při
získání a realizaci projektu „S písničkou je veseleji“
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ve výši 50 000,-Kč
 spolupráce se Spolkem rodičů
při získání a
realizaci grantu z ÚMOb na projekt „Vím, čím
budu“ ve výši 35 000,-Kč
Sponzorské dary

získání finančních darů ve výši 20 474,- Kč
8. Akce školy

8.1 Akce MŠ Za Školou
Tematická setkávání s rodiči v rámci projektu Šablony, Ahoj školko – akce pro děti
a rodiče (grant), Dobrý den a nashledanou – akce pro děti a rodiče (grant), Moje zlaté
ručičky – akce pro děti a rodiče (grant), Plavání předškoláků ve Fryčovicích,
Návštěva kina Luna, Pohádkové město ve Středisku volného času Korunka v Mar.
Horách, Den otevřených dveří – ukázky práce s dětmi, Schůzky s rodiči , Mikulášská
nadílka ve spolupráci se školním klubem ZŠ Jugoslávská, Vánoční dopoledne
s nadílkou, Exkurze do ZŠ Jugoslávská, Karneval, Návštěva DK Akord, Velikonoční
dílničky s rodiči, Návštěva knihovny ZŠ Horymírova, Oslava Dne Země - „Ukliďme si
Česko“, Exkurze u HZS a zapojení do vv soutěže požární ochrany, Výlet za
policejními psy a beseda s policií ČR, Oslava MDD v hotelu Clarion, Výlety, Návštěva
v ZUŠ Sologubova, Besídky pro maminky, Sběr starého papíru, víček z PET lahví
(pro charitativní účely), sběr použitých baterií a drobných elektrospotřebičů
(Recyklohraní) ve spolupráci s rodiči, Sbírka „Moment” – pro neziskovou organizaci.
Z uvedených akcí bylo 10 společných akcí pro rodiče s dětmi – sběr použitých baterií
a drobných elektrospotřebičů, sběr šatstva pro Moment, tematická setkávání s rodiči
– Šablony, dílničky, schůzky, besídky, karneval akce z grantů MŠ a Spolku rodičů
Mateřídouška.
8.2 Akce MŠ Tylova
Schůzka s rodiči, Dravci, Polodenní výlet do Klimkovic, Adolf Dudek – malíř v MŠ,
Lesní školka, Radio Orion – Rada starších, O koblížkovi, Divadlo loutek – Z deníku
kocoura Modroočka, Bublinkovo kouzelnická show, Vánoční focení, Kino Luna –
pásmo pohádek, HZS 112, Ostrava – Dubina, Veselé Vánoce, Vánoční dílny,
Posezení u vánočního stromečku, Zdravověda, Zdravá 5, Hravá věda, Maškarní
karneval, Beseda s policií, BESIP, Pohádkové město ve Středisku volného času
Korunka v O-Mar. Horách, Plavání Fryčovice, Jarní fotografování, Vesmírná
pohádka, Jarní dílničky, Den Země, Vyčaruj mi pohádku, Den zdraví, O človíčkovi,
Koncert ZUŠ Sologubova v Akordu, Společné fotografování dětí, Třídní olympiády,
Společné fotografování, Ukázkové hodiny, „S písničkou je veseleji, Rozloučení
s předškoláky, MDD v MŠ, MDD v Hotelu Clarion, Výlet do Klimkovic, Den
otevřených dveří u dobrovolných hasičů
Z uvedených akcí bylo 9 akcí pro rodiče s dětmi ve spolupráci se Spolkem rodičů
Mateřídouška (malíř Adolf Dudek v MŠ, vánoční dílničky, jarní dílničky, tematická
setkání rodičů a ukázkové hodiny ve třídách).
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8.3 Akce MŠ U Zámku
Každý měsíc v mateřské škole UZ divadlo „Smíšek“ hrálo jednu pohádku pro děti,
Kouzelník v MŠ, Mikulášská nadílka ve spolupráci s žáky ZŠ Horymírova, Výlet do
Jeseníků, Den Země, Plavecký výcvik předškoláků, Pohádkové město – akce ve
Středisku volného času Korunka v Mar. Horách, Výlet na Jarošův statek,
návštěva ZŠ Horymírova – prohlídka budovy ZŠ,
návštěva
knihovny ZŠ
Horymírova, Den zdraví ve Střední zdravotní škole, mobilní planetárium – program
pro předškolní děti, Mikulášská nadílka - balíček, Maškarní karneval, velikonoční
dílna pro rodiče s dětmi, MDD v hotelu Clarion, Rozloučení se školáky, Tematická
setkávání s rodiči v rámci projektu Šablony.
Z uvedených akcí bylo 6 společných akcí pro děti a jejich zákonné zástupce –
tematická setkávání s rodiči, dílničky, ukázkové hodiny, maškarní karneval (ve
spolupráci se SR Mateřídouška).
8.4 Akce MŠ Tarnavova
Plavání s žabičkou Fryčovice – plav. kurz předškolních dětí, Fotografování dětí –
Vánoce, Divadlo Kaňka „Jak šla Andula do světa“, Výlet do Rožnova pod Radhoštěm
– Valašské muzeum v přírodě , Kouzelník Aleš Krejčí „Vyčaruj mi pohádku“, Grant
„Moje zlaté ručičky“- tvořivé dílničky s rodiči, Grant „Dobrý den a nashledanou“ –
představení pro děti a rodiče + tvořivé dílničky, Drakiáda, Projekt „Šablony“ „Chůvy
v MŠ“ - Mluvit ještě neumíme, brzy se to naučíme“, Klauni z Balónkova“ – předst.
pro děti, Vypravěč pohádek- „Pták Ohnivák a liška Ryška“, Mikulášská nadílka v MŠ
(spolupráce se ZŠ Horymírova), Vánoční dílničky s rodiči, Společná oslava Vánoc
v MŠ, Soutěže na sněhu, Divadlo Šikulka – „Žárlivý tučňák“, Návštěva ZŠ před
zápisem do školy, Návštěva v 1.třídách ZŠ, Sférické kino – „Začarovaný korálový
útes“, Karneval – pro děti i rodiče, Divadlo Letadlo „Průzkumníci v Africe“, Návštěva
Centrály HZS, Beseda s příslušníky Městské policie, Oslava Dne Země, oslava
„Dne matek“, Výlet na Dětský ranč v Hlučíně, Návštěva ZUŠ Sologubova, koncert ,
Rozloučení se školáky (s rodiči) – Modrý slon – „Klauni v cirkuse“, Den otevřených
dveří ,
Z uvedených akcí bylo 6 společných akcí pro děti a jejich rodiče – Karneval,
rozloučení se školáky, dílničky, akce z grantů apod.
9. Výsledky kontrolní a hospitační činnosti
9.1 Hodnocení hospitační činnosti
Pro školní rok 2017/2018 byly stanoveny následující cíle hospitační činnosti:
1. vytvoření příjemného a klidného prostředí třídy, respektování individuálních
schopností a osobnosti dětí, rovnost v přístupu ke vzdělání - podpora
úspěšnosti, individuální přístup, interakční výměna a kooperace, dostatek
prostoru pro sebevyjádření, seberealizaci dítěte
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2. spoluvytváření pravidel třídy - ochrana před projevy šikany, diskriminace,
násilí a nepřátelství, prevence soc. patologických jevů, vzdělání v oblasti
bezpečnosti (DV, ochrana člověka za mimořádných událostí)
3. rozvoj samostatnosti, pohybových a řečových dovedností, vhodnost zvolených
metod a motivace, pomůcek, dostatek aktivizujících činností - zabezpečování
všestranného rozvoje dětí, podpora nadaných dětí
4. položení základů sociální, čtenářské, matematické, finanční a počítačové
gramotnosti
5. soulad ŠVP a TVP a krátkodobých plánů - stanovení klíčových kompetencí,
konkretizovaných očekávaných výstupů a dílčích cílů
Hospitační činnost probíhala během celého školního roku dle plánu. Hospitační
činnosti je plánována samostatně pro ředitelku školy, která provádí hospitace na
všech pracovištích (MŠ Za Školou, MŠ Tylova, MŠ U Zámku a MŠ Tarnavova). Je
plánována také pro její 4 zástupkyně, a to tak, že jsou zpracovány samostatné plány
hospitační činnosti pro každou zástupkyni ŘŠ, a ta provádí hospitační činnost na své
mateřská škole.
Na základě těchto plánů bylo v příspěvkové organizaci provedeno 33 hospitací
(včetně orientačních vstupů, účastí na ukázkových hodinách, besídkách pro rodiče,
rozloučení se školáky apod.). Orientační vstupy byly prováděny ve třídách i mimo
třídu – tedy při pobytu venku. Ukázkové hodiny byly sestavovány tak, aby rodiče
získali přehled o celoroční edukační práci jednotlivých tříd.
Vedle hospitační činnosti probíhala v jednotlivých měsících také kontrolní činnost, a
to např. kontrola čistoty, kontrola dokumentace, kontrola plnění povinností
jednotlivých zaměstnanců (pedagogických i nepedagogických).
Z hospitační činnosti byl vždy vyhotoven „záznam z hospitační činnosti“, jehož
součástí je také sebehodnocení nebo-li evaluace hospitovaného. Důležité při
sebehodnocení hospitovaných učitelek je zaměření se na sebe - ne na děti!!! To
znamená, že učitelky hodnotí to, co se jim podařilo, co nepodařilo, čeho si příště
všímat, co zlepšit, co doplnit, co změnit, na co se zaměřit ….. Kromě toho, že hodnotí
nejsilnější a nejslabší místo své řízené činnosti, hodnotí také to, jak činnosti děti
bavily, s jakou morální nebo lidskou hodnotou se děti setkaly a jaký měly prostor pro
samostatnost, svobodu, sebevědomí.
Během hospitační činnosti šk. roku 2017/2018 nebyly shledány závažné nedostatky
– viz záznamy z hospitační činnosti. Tento závěr přičítáme tomu, že většina učitelek
má již mnohaleté zkušenosti s prací s dětmi předškolního věku, což se kladně
projevuje na edukační práci i na pozitivním klimatu ve třídách.
Učitelky postupují dle požadavků RVP a ŠPV a preferují přístup dle věkových a
individuálních zvláštností dětí. Uplatňují nejen osvědčené postupy ze své praxe, ale
také nově získané poznatky ze seminářů. Většina je iniciativní, tvořivá a nápaditá,
což dokazují výsledky práce dětí na třídách. Mnohé práce dětí tvoří estetickou
výzdobu ve třídách a šatnách dětí. Některé dokonce získávají ocenění na dětských
soutěžích, do kterých se pravidelně jako příspěvková organizace zapojujeme.
Samozřejmostí edukační činnosti ve všech třídách je pravidelné předčítání dětských
knih (zejména čtení na pokračování před spaním), čímž významně podporujeme
zájem dětí o literaturu a rozvíjíme jejich předčtenářskou gramotnost.
Zvláštní pozornost při hodnocení hospitační činnosti patří chůvám. Přestože se jedná
o nepedagogické zaměstnance, na edukační činnosti dětí se také podílejí. Chůvy
pracují ve třídě zřízené pro 2-3 leté děti v MŠ Za Školou. Pro učitelky jsou velkou
oporou nejen při rutinních pečovatelských činnostech, ale také při vyhledávání
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vhodných námětů zejména pro výtvarné a pracovní činnosti těchto dětí (především
na internetu).
Ke kladnému hodnocení hospitační činnosti přispívá také to, že učitelky společně
s dětmi vytvářejí „Pravidla třídy“. Tato pravidla vedou k jejich automatickému
vyžadování dětmi samotnými a pomáhají předcházet projevům nepřátelství a
agresivního chování. Myslíme si, že kvalita práce učitelek je dobrá také díky DVPP
(dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků). Pro následující školní rok
plánujeme semináře se zaměřením na děti se speciálními vzdělávacími potřebami a
jejich podpůrná opatření.
Rovněž zpětná vazba od rodičů a spokojenost dětí vypovídá o kvalitní práci učitelek.
A nejen učitelek. Všichni víme, že bez spolupráce zaměstnanců všech úseků by
tohoto výsledku nebylo možné dosáhnout.
Závěry hospitační činnosti:
- zaměření na speciální vzdělávací potřeby - hyperaktivní děti, ze sociálně slabých
rodin, OŠD, nadané děti a děti mladší 3 roky
- utužování kamarádských vztahů mezi dětmi
- prohlubování dosavadní spolupráce s rodiči
- zařazování většího množství pohybových aktivit, říkadel, písní, rytmizace
v průběhu celého dne
- vzájemné sdílení zkušeností pedagogů – vzájemné hospitace
9.2 Hodnocení školního preventivního programu
V rámci školního vzdělávacího programu „Náš svět“ jsou děti v naší příspěvkové
organizaci nenásilnou formou seznamovány s nebezpečím drogové závislosti,
alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (TV, PC apod.), gamblerstvím, vandalismem,
kriminalitou a jinými formami násilného chování. Jsou také seznamovány
s konkrétními zásadami bezpečného chování..
Za důležitý prvek ochrany před sociálně patologickými jevy považujeme působení na
děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. Uvědomujeme si, že
příznivé sociální klima mezi dětmi, mezi dětmi a zaměstnanci i zaměstnanci a rodiči
je důležitým prvkem této oblasti. Proto klademe důraz na vytváření pozitivních
sociálních kompetencí dětí.
Základem při vytváření těchto kompetencí je prožitkové učení, kdy si dítě osvojuje
rozhodovací schopnosti, učí se volit z více alternativ, nést za svou volbu
odpovědnost a poznávat její důsledky. Schopnost rozhodovat se chápeme jako
předpoklad odpovědného chování.
Odpovědné jednání je základní ochranný mechanismus. Proto děti vedeme
k samostatnosti a ke zdravému sebevědomí. Víme, že přiměřené vědomí vlastní
důvěry v sebe sama je silným ochranným mechanismem. Umění říci „ne“ je
z hlediska ochrany zdraví velmi pozitivní postoj. Děti pak dokáží říci „ne“ pokusům o
nejrůznější manipulace nebo pokušení.
K upevnění sebedůvěry využíváme hru a pohybové aktivity. Děti si je mohou samy
vybrat, vyzkoušet a odhadnout tak své síly. Mohou tím zjistit, co umí, nepřeceňovat
ani nepodceňovat své síly… Nesoutěživé prostředí (bez potřeby předhonit
kamaráda) posiluje vědomí odpovědnosti za své zdraví, postoj vůči budoucím
stresům a neúspěchům, které nepřipravení jedinci později mnohdy řeší zástupným
způsobem: agresí, zneužíváním drog, alkoholu nebo jiným negativním způsobem.
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Akce zaměřené na prevenci sociopatologických jevů v uplynulém šk. roce:
 Společné akce pro děti a rodiče např. karneval, dílničky, oslava k MDD apod.
 besedy s Městskou policií na téma „Jednání s cizími lidmi“
 návštěva policejní chovné stanice s ukázkou výcviku policejních psů
 návštěva Hasičského záchranného sboru a Sboru dobrovolných hasičů
 besedy s Policií ČR zaměřené na dopravní tématiku
 zapojení do projektu „Celé Česko čte dětem“
 práce s knihou „Pravidla slušného chování“, knihou Policejní pohádky atd.
 rozhovory s dětmi o řešení konfliktních situací
 zapojení dětí do soutěží „Svět očima dětí“, „Děti, pozor, červená“, „Požární
ochrana očima dětí“ a dalších
 stanovení „pravidel třídy“
 kolektivní míčové sportovní hry s dodržováním pravidel
Cíl pro šk. rok 2018/2019:
Vytvářet příjemnou atmosféru ve škole, přátelské a bezpečné prostředí pro děti a
úzká spolupráce s rodiči.
Zařazovat do edukačních činností vhodná témata o vztazích, kázni, odpovědnosti a
osobním bezpečí.
10. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí
 26.9.2017 v MŠ Za Školou - veřejnosprávní kontrola (ÚMOb) – předmět
kontroly: hospodaření p.o. se zaměřením na tvorbu a čerpání fondů, čerpání
provozního příspěvku, evidenci majetku a vnitřní kontrolní systém – závěr:
zjištěn rozdíl, který vnikl nezaúčtováním odpisu budovy. Nedostatek byl
odstraněn ihned.
 9.11.2017 v ŠJ Tylova - Krajská hygienická stanice – závěr: bez nedostatků
 11.1.2018 v MŠ Tarnavova - Krajská veterinární správa, Státní veterinární
správa pro Moravskoslezský kraj – předmět: kontrola provozovny stravovacích
služeb – závěr: bez nedostatků
 3.4. – 13.4.2018 – následná veřejnosprávní kontrola (ÚMOb) – předmět
kontroly: hospodárné a oprávněné vynakládání finančních prostředků,
hospodaření s majetkem a účinnost vnitřního kontrolního systému
v příspěvkové organizaci – závěr: bez nedostatků
 30.5.2018 Krajská veterinární správa (kontrola v ŠJ Za Školou) – bez
nedostatků
11. Oblast materiálního vybavení a oprav
11.1 MŠ Za Školou
Opravy a nákupy - ve spolupráci se zřizovatelem: instalace nové vzduchotechniky do
kuchyně
Opravy a nákupy hrazeny příspěvkovou organizací: modernizace kanceláře ved. ŠJ
– nová podlahová krytina + zednické, instalatérské a elektrikářské práce, + nový
nábytek, modernizace sociálního zařízení pro kuchařky, výměna linolea ve třídě
Kuřátko, čištění koberců, čištění a leštění podlahové krytiny ve tř. Kočička, nákup
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indukčního vařiče, nákup dětských přikrývek a polštářků – duté vlákno, nákup
kancelářských a výtvarných potřeb, nákup didaktických pomůcek a hraček atd.
Přetrvávající závady – nevyhovující povrch rampy před správní budovou (vstupem do
ŠJ), modernizace prostor volné třídy pro keramickou dílnu, nákup keramické pece a
vybavení pro keramiku, vybudování kuchyňky u ředitelny, zastaralé šatnové bloky ve
tř. Zajíček, nevyhovující dlažba před 1 venkovním vstupem do tříd MŠ.
11.2 MŠ Tylova
Opravy a nákupy - ve spolupráci se zřizovatelem: výměna linolea ve třídě a šatně
dětí Beruška
Opravy a nákupy – hrazeno příspěvkovou organizací: modernizace kanceláře
zástupkyně ŘŠ - oprava prasklin ve zdi a stropu + pokládka koberce + vybavení
novým nábytkem, modernizace kanceláře ved. ŠJ – nová podlahová krytina +
zednické, instalatérské a elektrikářské práce, + nový nábytek, modernizace
sociálního zařízení pro kuchařky, výmalba 4 vstupů do šaten dětí, výmalba šatny dětí
ve tř. Motýlek a chodbě ŠJ, oprava linolea v šatně dětí tř. Motýlek, čištění koberců,
nákup sedačky do šatny dětí tř. Květinka, nákup dětských přikrývek a polštářků –
duté vlákno, nákup lednice, robotu, indukčního vařiče a vysavače, nákup
kancelářských a výtvarných potřeb, nákup didaktických pomůcek a hraček atd.
Přetrvávající závady – výtluky a trhliny na přístupových chodnících, odstranění
betonových paravanů na šk. zahradě, nevyhovující vzduchotechnika v kuchyni ŠJ,
zastaralý nábytek ve třídách dětí, nevyhovující dlažba před 2 venkovními vstupy do
tříd MŠ.
11.3 MŠ U Zámku
Opravy a nákupy ve spolupráci se zřizovatelem:
Opravy a nákupy – hrazeno příspěvkovou organizací: vybudování venkovního WC
pro děti ve skladu venkovních hraček, nátěr zábradlí a dveří, výmalba šatny dětí,
nové vstupní dveře do šatny dětí s instalací elektrického otevírání dveří (videovrátný), oprava okenního parapetu v šatně dětí, rekonstrukce osvětlení, nákup
koberce v 2. tř., nákup myčky, lednice a indukčního vařiče, nákup dětských přikrývek
a polštářků – duté vlákno, zabudování konstrukce k nerezového skluzavce na šk.
zahradě, nákup dětských antialergických lůžkovin pro děti, nákup odborných
publikací a didaktických pomůcek.
Přetrvávající závady: oprava dřevěného obložení zdí ve 2. tř., rekonstrukce
elektroinstalace kuchyni ŠJ a sklepních prostorách, modernizace sklepních místností
pro řemeslnou dílničku pro děti, nákup nových okrasných dřevin na šk. zahradu.
11.4 MŠ Tarnavova
Opravy a nákupy ve spolupráci se zřizovatelem:
Opravy a nákupy – hrazeno příspěvkovou organizací: modernizace kanceláře
zástupkyně ředitelky školy - zednické práce (zrušení umyvadla, oprava zdí) +
pokládka koberce + nový nábytek, nákup ložního prádla, ručníků, nákup lehátek,
nákup dětských přikrývek a polštářků – duté vlákno (90 ks), nákup lednice,
mikrovlnky, indukčního vařiče a vysavače, oprava venkovního WC pro děti, výměna
podlahové krytiny v herně, oprava a údržba žaluzií v celé budově.
Přetrvávající závady: nevyhovující střecha – generální oprava, zastaralé šatnové
bloky v šatnách dětí, nové vestavěné skříně do 3 tříd, malování na chodbách a
kuchyni, oprava omítky u sádrokartonové přepážky na chodbě v 1. patře
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Dále byly ve všech 4 mateřských školách a školních jídelnách prováděny různé
stolařské, zámečnické, instalatérské a jiné drobné práce. Během šk. roku byli
využíváni odsouzení v rámci probační a mediační služby pro práce na školních
zahradách, vnitřních a sklepních prostorách MŠ. I nadále budeme využívat tuto
možnost z důvodu úspory finančních prostředků, přestože spolupráce s nimi je někdy
víc než náročná (nespolehliví, složitá domluva).
12. Závěry pro práci ve školním roce 2018/2019
12.1 MŠ Za Školou
Zaměření na pozvolnou adaptaci 2-letých dětí. Podporovat sociální chování děti ve
společných volných hrách. Rozvíjet pohybové schopnosti a řeč (logopedická
prevence – gymnastika mluvidel) a podporovat nadání dětí.
Zařazovat aktivity v rámci předcházení agresivity a dalším sociopatologickým
projevům dětí. Prodlužovat dobu soustředění dětí na jednotlivé činnosti a jejich
dokončení.
Modernizace zastaralého vybavení školy a zahrady (dle finančních možností školy).
Zapojovat rodiče do dění v MŠ prostřednictvím SR Mateřídouška, podporovat zdravý
životní styl rodiny.
12.2 MŠ Tylova
Pokračovat v osvětě pro rodiče formou přednášek logopeda, eventuálně pediatra,
psychologa, ukázkových hodin výchovně vzdělávací práce a logopedické činnosti.
Zvyšovat prestiž logopedických tříd - zmenšovat obavy rodičů z přestupu dětí
z běžných do logopedických tříd – zvýšit informovanost rodičů. Podporovat zájem
rodičů o dění v MŠ vhodnou motivací – přípravou vhodných nabídek zapojovat rodiče
(členy i nečleny Spolku rodičů Mateřídouška) do dění MŠ (pomoc při přípravě a
realizaci akcí apod.). Modernizace školní zahrady (chodníky, materiální vybavení).
Modernizace materiálního vybavení tříd (nábytek, šatnové bloky, pomůcky)
12.3 MŠ U Zámku
Zapojit všechny pedagogy do bezplatných seminářů DVPP. Využívat pracovní sešity
pro nácvik grafomotoriky. Pokračovat v projektu „Celé Česko čte dětem“ s využitím
rodičů a rodinných příslušníků dětí. Modernizace školní zahrady (materiálního
vybavení). Podporovat zájem rodičů o dění v MŠ - zapojovat rodiče (členy i nečleny
SR MATEŘIDOUŠKA ) do dění MŠ (pomoc při úpravě zahrady, aktivní účast na
akcích pro rodiče s dětmi apod.). Zaměřit se na využívání interaktivního programu
„Školka hrou“ a nových odborných publikací. Zapojit se do projektu „Svět nekončí za
vrátky, cvičíme se zvířátky“ (rozvoj pohybových dovedností) a do projektu „Malý
řemeslník“ (rozvoj polytechnické pregramotnosti).
12.4 MŠ Tarnavova
Pokračovat v modernizaci a obnově vnitřního vybavení školy. Modernizace šk.
zahrady v rámci projektu „Přírodní zahrada“. Využívat bezplatné semináře pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků.
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Zaměřit se na rozvoj polytechnického vzdělávání, rozvoj čtenářské a matematické
gramotnosti a rozvoj pohybových schopností dětí. Zařazovat do edukačních činností
prvky z „Metody dobrého startu“ – zejména pro děti s OŠD a s grafomotorickými
obtížemi. Zapojit se do získávání sponzorských darů, grantů a účelových dotací.
Spolupracovat se zákonnými zástupci dětí, Spolkem rodičů Mateřídouška podporovat zájem rodičů o dění v MŠ (sběr druhotných surovin, o projekt Celé Česko
čte dětem, akce pro děti apod.).

13. Základní údaje o hospodaření školy
viz příloha „Výročí zpráva o hospodaření školy za rok 2017“ a její přílohy
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