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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 + Školní jídelna při MŠ Za Školou  
Mateřská škola Tylova + Školní jídelna při MŠ Tylova 
Mateřská škola U Zámku + Školní jídelna při MŠ U Zámku 
Mateřská škola Tarnavova + Školní jídelna při MŠ Tarnavova 

 
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 
k 30.9.2019 

 
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 30.9.2019 

 
Kapacita příspěvkové organizace - celkem 305 

 MŠ Za Školou 72 dětí 
 MŠ Tylova 84 dětí (z toho 28 dětí ve 2 logoped. třídách) 
 MŠ U Zámku 65 dětí 
 MŠ Tarnavova 84 dětí 

 
Počet dětí 
s odkladem 
školní docházky 
v roce 2019/2020 

 
Celkem: 20 dětí z toho  

 MŠ Za Školou: 1 dítě 
 MŠ Tylova: 15 dětí 
 MŠ U Zámku: 2 děti 
 MŠ Tarnavova: 2 děti 

 
Počet dětí 
mladších 3 let  
(k 30.9.2019) 

 
Celkem: 38 dětí z toho 

 MŠ Za Školou: 16 dětí 
 MŠ Tylova: 4 děti 
 MŠ U Zámku: 8 dětí 
 MŠ Tarnavova: 10 dětí 
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Počet 
integrovaných 
dětí v roce 
2019/2020 

Celkem: 28 dětí (skupinová integrace) z toho: 
 MŠ Za Školou: 0 dětí 
 MŠ Tylova: 29 dětí (28 logopedických tř. a 1 v běžné tř.) 
 MŠ U Zámku: 0 dětí 
 MŠ Tarnavova: 0 dětí 

 
Počet 
odhlášených dětí 
a odcházejících  
do ZŠ k 
31.8.2020 

 
Celkem: 97 dětí z toho 

 MŠ Za Školou: 14 dětí (z toho 11 do ZŠ) 
 MŠ Tylova: 35 dětí (z toho 32 do ZŠ) 
 MŠ U Zámku: 23 dětí (z toho 15 do ZŠ) 
 MŠ Tarnavova: 25 dětí (z toho 21 do ZŠ) 

 
Provoz školy 

 
MŠ Za Školou  6:00 – 16:00 hod 
MŠ Tylova        6:00 – 16:00 hod 
MŠ U Zámku    6:00 – 16:00 hod 
MŠ Tarnavova  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 2-leté třídě se 
sníženým počtem 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 tato volná třída jako 
tělocvična, místnost pro divadelní představení, vzdělávání zaměstnanců a také jako 
prostor pro tvoření dětí z keramické hlíny a vypalování v keramické peci.  
 
Stavebně jsou 3 ze čtyř mateřských škol (Za Školou, Tylova a Tarnavova) řešené 
samostatnými vstupy do šaten dětí. Jejich třídy mají vlastní pracovnu, hernu, umývárnu, 
WC a kuchyňku – přípravnu jídla.  
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MŠ U Zámku má pouze jeden vstup - do společné šatny dětí. Oproti ostatním budovám 
jsou prostory tříd i heren menší. Dvě třídy nemají kuchyňku - strava se vydává přímo ve 
třídách. Kuchyňka je pouze v 1. patře u třídy pro nejmladší děti (s max. počtem 21 dětí). 
Oproti jiným mateřským školám má MŠ U Zámku půdu a sklep. Ve sklepě jsou umístěny 
plynové kotle pro vytápění a ohřev vody mateřské školy.  Je to jediná mateřská škola 
v Ostravě – Jihu, která je vytápěna plynem. Dále je ve sklepě nově vybudovaná řemeslná 
dílnička určená k rozvoji polytechnického vzdělávání. Děti tak mohou při práci se dřevem 
pracovat na malých poncích s dřevěnými svěráky a dřevěnými vrtačkami.  
 
Všechny 4 mateřské školy mají vlastní kuchyně (školní jídelny), ve kterých připravují 
stravu jak pro děti, tak pro zaměstnance. Kromě klasické technologie při přípravě pokrmů 
se zaměstnanci školního stravování zapojují do různých soutěží a projektů např. „zdravá 
školní jídelna“ nebo  „solme s rozumem“. Účelem těchto projektů je zařazování pestré 
stravy s využíváním široké palety ovoce, zeleniny, obilovin, luštěnin, různých druhů masa 
a ryb, nabízení neslazených nápojů, omezení dochucovadel a snižování obsahu soli 
v pokrmech.  
 
Mateřské školy jsou vybaveny standardním 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 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. Stále více se zaměřujeme 
na polytechnické vzdělávání – zřídily jsme keramickou dílnu v MŠ Za Školou a řemeslnou 
dílnu v MŠ U Zámku. .  
Standardním vybavením mateřských škol je také tělocvičné nářadí jako lavičky, kužely, 
gymnastické míče, žíněnky, ribstol, průlezky, lana, rehabilitační míče, dětské kladinky, 
skluzavky, švédské bedny, trampolínky apod. a tělocvičné náčiní jako stuhy, míčky, kruhy, 
tyče atd. Toto nářadí a náčiní je rozmístěno ve třídách. Je možno jej různě přenášet a 
zapůjčovat, aby mohly být v průběhu celého dne zařazovány pohybové aktivity pro děti. 
 
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 správním řízení na základě žádosti zákonného 
zástupce a vyjádření dětského lékaře. Přijímány jsou děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve 
však děti od 2 let,  které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP. 
V případě přijímání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami doložit zprávu ze 
Speciálně pedagogického centra (dále SPC). Pro děti od pátého roku jejich věku je 
předškolní vzdělávání povinné a je bezúplatné. 
 
Zápis do MŠ probíhá společně se Dnem otevřených dveří v každé mateřské škole 
samostatně. Pokud není v mateřské škole volné místo a je volné místo v jiné mateřské 
škole naší příspěvkové organizace, je zákonnému zástupci dítěte toto volné místo 
nabídnuto. Pokud má zákonný zástupce zájem o přeřazení dítěte  z jedné mateřské školy 
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do druhé (v rámci naší příspěvkové organizace) a organizační důvody to umožňují, těmto 
žádostem vyhovujeme. Při uvolnění místa je možno přijmout dítě i během školního 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. Tato značka 
pomáhá zajišťovat jednu ze základních lidských potřeb, a to potřebu místa tak, aby mělo 
každé dítě „své“ stabilní místo v šatně, v umývárně, na lehátku a u stolu. Těmito „jistotami“ 
se snažíme o vytvoření bezpečného prostředí a snižování agresivity mezi dětmi. 
Z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí máme od roku 2019 ve všech 4 mateřských školách u 
vstupních dveří nainstalovány zvonky vybavené kamerou a napojené na videotelefony ve 
třídách. 
 
 
2.2 Filozofie školy 
  
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 Právo na 
zdravý začátek života. 
Svou náplní a přístupem k předškolnímu vzdělávání 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. 
 
 
 

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 
725 059 440 
zastupkyne.zaskolou@seznam.cz 

 
Zást. ŘŠ pro MŠ Tylova:  

 
Iveta Rychtářová 

mailto:ms.zaskolou@seznam.cz
mailto:personalistkazaskolou@seznam.cz
mailto:zastupkyne.zaskolou@seznam.cz
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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: 

 
Aneta Mintěl (od 22.6.2020) 
605 942 496 
ekonomka@mszaskolou.cz 

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

 
Veronika Kučerová  
770 136 967 
jidelna-12@seznam.cz 

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

 
Ludmila Vlasaná 
724 018 114 
jidelna-34@seznam.cz 

      
 
 

4. Údaje o zaměstnancích školy 
 

 
Počet 
pedagogických 
zaměstnanců 
k 30.9.2019 

 
Celkem 33 (z toho 1 AP a 4 MD) 
(z toho 20 absolventek střední pedagogické školy, 5 absolventek 
Bc. (z toho 2 MD) a 6 absolventek Mgr. (z toho 1 MD) 

 MŠ Za Školou 7 (z toho 1 Mgr.) 
 MŠ Tylova 10 (z toho 3 Mgr. a 1 Bc.) + 1 AP 
 MŠ U Zámku 6 (z toho 1 Mgr.) 
 MŠ Tarnavova 8 (z toho 1 Mgr. z toho 1 MD) a 3 Bc. z toho 

2 MD 

 
Počet 
nepedagogických 
zaměstnanců 
k 30.9.2019 

 
Celkem: 23 (z toho 2 chůvy z EU) 

 MŠ Za Školou 9 (z toho 1 ekonomka, 1 personalistka,  
1 ved. ŠJ, 2 kuchařky, 2 uklízečky a 2 chůvy) 

 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 nepracovní úraz  (učitelka – ruka) 

 
Přehled o 
překážkách 
v práci na straně 
zaměstnance 

 
20 x dočasná pracovní neschopnost 
15 x ošetřování člena rodiny 
3 x účast na pohřbu člena rodiny 
 

mailto:mstylova@seznam.cz
mailto:ms.u-zamku@seznam.cz
mailto:ms.tarnavova@seznam.cz
mailto:ekonomka@mszaskolou.cz
mailto:jidelna-12@seznam.cz
mailto:jidelna-34@seznam.cz
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5. Informace o přijímacím řízení 
 

 
Výsledky zápisu 
do MŠ na rok 
2020/2021 

 
 
 

 
Celkem zapsáno: 89 dětí 
Celkem přijato:     74 dětí (z toho 26 dětí mladších 3 let) 
Celkem nepřijato: 15 děti 
 
MŠ Za Školou  
         Zapsáno: 23 dětí (z toho 13 dětí mladších 3 let) 
         Přijato:     13 dětí (z toho 13 dětí mladších 3 let) 
         Nepřijato: 10 dětí 
 
MŠ Tylova  
         Zapsáno: 24 dětí (z toho 8 dětí mladších 3 let) 
         Přijato:     24 dětí (z toho 8 dětí mladších 3 let) 
         Nepřijato: 0 dětí 
 
MŠ U Zámku  
         Zapsáno: 17 dětí (z toho 0 dětí mladších 3 let) 
         Přijato:     15 dětí (z toho 0 dětí mladších 3 let) 
         Nepřijato:  2 dětí 
 
MŠ Tarnavova  
         Zapsáno: 25 dětí (z toho 5 dětí mladších 3 let) 
         Přijato:     22 dětí (z toho 5 dětí mladších 3 let) 
         Nepřijato: 3 děti 

 
 
 

6. Údaje o vzdělávání zaměstnanců 
 
6.1 Pedagogičtí zaměstnanci 
 
Ve školním roce 2019/2020 se pedagogičtí zaměstnanci (učitelky MŠ) - zúčastnily těchto 
vzdělávacích akcí – celkem 125 krát: 
 
1x  Agrese a agresivita v předšk. věku 09. 09. 2019 
3x  Komunikace s rodičem a problémovým rodičem 17. 09. 2019 
2x Determinanty práce s 2letými dětmi v MŠ 24. 09. 2019 
5x Malá technická univerzita- tandemové lekce 25. 09.2019 
1x  Polytechnická výchova pro nejmenší ŠABLONY II. 26. 09. 2019 
5x Malá technická univerzita- tandemové lekce 27. 09.2019 
4x  Vzděl. dětí s rizikovým chováním a agresivními projevy 30. 09. 2019 
1x Rozvíjení grafomotoriky dítěte v MŠ 01. 10. 2019 
5x  Malá technická univerzita- tandemové lekce 02. 10.2019 
2x Grafomotorika a vše, co k ní patří - ŠABLONY II. 7,8.10. 2019 
5x  Malá technická univerzita- tandemové lekce 09. 10.2019 
2x  Rozvíjíme emoční inteligenci - ŠABLONY II. 16. 10. 2019 
5x Malá technická univerzita- tandemové lekce 16. 10.2019 
2x  Interakční výcvik předšk. pedag., komunikace s rodiči 23. 10. 2019 
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1x Radikální změny ve financování škol od 1.září 2019 24. 10. 2019 
3x Konflikty a jejich zvládání - ŠABLONY II. 01. 11. 2019 
1x Výuka dopravní výchovy na školách 01. 11. 2019 
1x Zdravá 5.  05. 11. 2019 
3x Místní konference projektu SRP 12. 11. 2019 
4x Vzděl. dětí s rizikovým chováním a agresivními projevy 14. 11. 2019 
2x Polytechnická výchova. Světlo a barvy ŠABLONY II. 15. 11. 2019 
1x Komunikace rodina – škola VPP DVPP MNG 20. 11. 2019 
1x Komunikace ve škole a neb jak odolat manipulaci … 22. 11. 2019  
1x Somatický a motorický vývoj 2 letého dítěte 26. 11. 2019  
1x Stáž - lesní škola 27. 11. 2019 
3x Komunikace s problémovým rodičem 17. 02. 2020 
1x Asistent pedagoga a jeho postavení ve vzděl. procesu 19. 02. 2020 
1x Determinanty práce s 2letými dětmi v podmínkách MŠ 28. 02. 2020 
1x Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro MŠ 03. 03. 2020 
1x Webinář – Jak připravit předškoláka do 1. třídy 09. 04. 2020 
1x Webinář – Dítě s vývojovou dysfázií v MŠ 21. 04. 2020 
1x Webinář – Dítě s mutismem v MŠ 22. 04. 2020 
1x Webinář k aktuálním legisl. problémům v reg.školství 21. 05. 2020 
1x Webinář – Práce ŠPZ v době nouzového stavu 14. 05. 2020 
 
Samostudium literatury v rámci samostudia učitelek 

 „Jsi tam, brácho“ – Marek Herman, Jiří Halda 
 „Agrese a agresivita v předšk. a mladším školním věku“ – PhDr. Jan Svoboda 
 Časopis Informatorium – Portál s.r.o; www.rvppv.cz ; 
 „Prvních šest let ve vývoji a výchově  dítěte“ - Z. Matějček 

 „Pátá dohoda“ - Don Miguel Ruiz 

 „Empatie“ - Jiřina Prekopová 

 „Rok s krtkem“ - Miroslava Sloupová 

 
 
6.2 Nepedagogičtí zaměstnanci 
 
Ve školním roce 2019/2020 se nepedagogičtí zaměstnanci (učitelky MŠ) - zúčastnily 
těchto vzdělávacích akcí – celkem 7 krát: 
 
1x Pracovně právní vztahy 18. 10. 2019 
2x Vnitřní řád školní jídelny 14. 11. 2019 
1x Peněžní fondy školské přísp. org., FKSP  05. 03. 2020 
Chůvy: 
1x Determinanty práce s 2letými dětmi v MŠ 24. 09. 2019 
1x Interakční výcvik předšk. pedag., komunikace s rodiči 23. 10. 2019 
1x Determinanty práce s 2letými dětmi v podmínkách MŠ 28. 02. 2020 
 
 
 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 
 

7.1 Prezentace školy na veřejnosti 

 
Polytechnické vzdělávání  

 
realizace projektu z finanční dotace 
EU+MŠMT (tzv. šablony II) pro 2019/20 

http://www.rvppv.cz/
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Mistr stavitel ve školce 
 

 
realizace projektu z finanční dotace 
Statutárního města Ostrava 
(tzv.talentmanagament) pro 2020 

 
Chytré hlavičky 

 
realizace projektu z finanční dotace 
Statutárního města Ostrava pro 2020 

 
Těšíme se do školy 

 
Realizace projektu z finanční dotace z 
ÚMOb Ostrava – Jih (ve spolupráci se 
Spolkem rodičů) pro 2020 

 
Recyklohraní 
 

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

 
Sběr víček pro Ondráška 

 
sběr víček na pomoc financování 
rehabilitací zdravotně postiženého 
chlapce 

 
Spolek rodičů Mateřídouška 

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

 
Soutěž s panem Popelou 

 
sběr starého papíru 

 
ZŠ Jugoslávská a ZŠ Horymírova 

 
spolupráce při akcích pro děti + se Školní 
družinou a Školním klubem 

 
 
Dobročinná sbírka „Moment“ 

 
zapojení MŠ do sběru nepotřebného 
ošacení a materiálu pro neziskovou 
organizaci Adra 

 
Účast ve výtvarných soutěžích 

 
Např. Vlaky, vláčky, mašinky 

 
www.mszaskolou.cz 

 
prezentace našich 4 MŠ na www 
stránkách  

 
 
Spolupráce s odborníky 
Do března 2020 probíhala spolupráce s SPC Kpt. Vajdy z Ostravy – Zábřehu formou 
návštěv klinických logopedů v MŠ. SPC metodicky vede naše učitelky v logopedických 
třídách (logopedické asistentky) v MŠ Tylova. Z důvodu epidemiologické situace 
v souvislosti s Covid 19 byla spolupráce omezena pouze na písemný styk. Také vyšetření 
dětí potřebná pro vřazení nových dětí do logopedických tříd bylo pozastaveno a 
provedeno až v měsících červen – srpen (po zrušení epidemiologických opatření). 
Spolupráce s SPC 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 8 studentek - 1x Středisko Fakta (pro AP), 1x 
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Kvic Opava, 1x Vyšší odborná škola Prigo, 1x Střední škola Zdeňka Matějčka, 1x Schola 
education Prostějov, 1x Středisko vzdělávání, 2x Ostravská univerzita 
 
Probační a mediační služba 
Kromě epidemiologické situace (březen – květen) jsme využívali klientů Probační  
a mediační služby. V rámci šetření provozních prostředků jsme využívali v rámci obecně 
prospěšných prací „odsouzené“ k drobným opravám v budovách  
a zahradách našich škol (např. natírání, malování, stříhání keřů apod.). 
 
 
7.2 Dary a granty 
 

 
Granty 

 
 realizace projektu „Polytechnické vzdělávání“ pro období 

1.1.2019 – 31.12.2020 ve výši 1 057 046,- Kč financovaného 
z EU+MŠMT 

 realizace grantu MŠ ze SMO (talentmanagament) na projekt 
„Mistr stavitel ve školce“ ve výši 450 000,-Kč 

 realizace grantu MŠ ze SMO na projekt „Chytré hlavičky“ ve 
výši 120 000,-Kč 

 spolupráce se Spolkem rodičů Mateřídouška při získání a 
realizaci projektu „Těšíme se do školy“ ve výši 60 000,-Kč  
 

 
Sponzorské 
dary 

 
získání finančních darů ve výši 21 800,- Kč od rodičů a Spolku rodičů 
Mateřídouška 
 

 
 

8. Akce školy 
8.1 Akce MŠ Za Školou 
Beseda „Máme rádi zvířata“, Eko program „Rok s jablůňkou“, Bublinkovo-kouzelnická 
show, podzimní tvoření s rodiči, „Týden vědy“ v rámci projektu „Mistr stavitel ve školce“, 
plavecký kurz, kroužek „Šachy do škol“, Zdravá školní jídelna, Mikulášská nadílka, 
Vánoční dopoledne, Sférické kino „Hrajeme si na zvířátka“, Karneval s agenturou Modrý 
slon, Divadlo „O chytré princezně“, GIGANTI – výstava v OC Karolina, „Oceány“ – 
promítání v DOV, návštěva knihovny „Kniha je můj kamarád“, příprava dětí na pohybový 
festival ÚMOb, školní výlet – lesopark Klimkovice, Hravá věda – projektové dny, 

 
8.2 Akce MŠ Tylova 
Návštěva Hasičské záchranné stanice (HZS), ukázky výcviku dravců, zdravá 5 – akce 
podporující zdravý životní styl, kouzelnicko-balónková show, fotografování dětí, hravé 
odpoledne s rodiči, divadelní představení „Dva mrazíci“, „Doktorská pohádka“, „Pasáček 
vepřů“ a „Pták Ohnivák“, Mikulášská nadílka, vánoční dopoledne s nadílkou, zimní dílny 
s rodiči, beseda s Městskou policií, maškarní karneval, příprava dětí na pohybový festival 
ÚMOb 
 
8.3 Akce MŠ U Zámku 
Canisterapie; Knihovna „Poprvé v knihovně“; Divadlo loutek „Hrnečku, vař“; Divadlo 
Smíšek „Čert a Káča“; Dílna s rodiči „Týden vědy“; Dílna s rodiči „Adventní dílna“;  
Mikulášská nadílka ve spolupráci se ZŠ Horymírova; Vánoční cinkání u vánočního 
stromečku; Divadlo Smíšek „Lakomý liščí ocásek““; Karneval - SVČ v Zálomu; Zdravotně-
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preventivní program „Zdravé zoubky; Školní kolo „Pohybový festival“; Charitativní sbírka 
pro Moment; Projektový den mimo MŠ „Kozí farma“; Projektový den v MŠ „Hravá 
věda“;MDD – dopolední program pro děti v MŠ; Rozloučení s předškoláky;  Školní výlet – 
Dětský ranč Hlučín 

 
8.4 Akce MŠ Tarnavova 
Malá technická univerzita a Dny techniky – stavení z lega podle technických výkresů, 
workshop s rodiči v rámci otevření přírodní zahrady, plavecký kurz, Zdravá školní jídelna, 
Drakiáda, Mikulášská nadílka ve spolupráci se ZŠ Horymírova, posezení u vánočního 
stromečku, divadelní představení v MŠ, oslava MDD, výlet na Hradec n. Moravicí, 
projektové dny v mateřské škole „Hravá věda“ – Barvy, světlo a tma 
 
 

9. Výsledky hospitační činnosti 
 

Pro šk. rok 2019/2020 byl stanoven tento cíl:  
Kontrola zařazování pravidelného hodnocení a sebehodnocení po skončení činností a tím 
získávání zpětné vazby jako východisko pro plánování dalších aktivit s dětmi a pro 
podporu kritického myšlení. 
 
V rámci hospitační činnosti bylo provedeno 34 hospitací a orientačních vstupů do tříd. Byly 
provedeny také vzájemné  hospitace učitelek z MŠ U Zámku v MŠ Tylova a naopak a 
vzájemné hospitace učitelek z MŠ Za Školou v MŠ Tarnavova a naopak.   
Některé plánované hospitace nebyly uskutečněny vzhledem k uzavření mateřských škol 
z důvodu epidemiologické situace (Covid 19), a to od 19.3.2020 do 24.5.2020 (dle 
rozhodnutí  Rady  MOb  Ostrava – Jih). 

Během hospitací a kontroly nebyly zjištěny závažné nedostatky. Učitelky a u nejmenších 
dětí také chůvy, se celý školní rok zaměřovaly především na vytváření příjemného a 
podnětného prostředí.  V ojedinělých případech docházelo však i k názorovým 
konfrontacím mezi učitelkami ohledně pedagogického přístupu k dětem a organizaci 
výchovně vzdělávacích činností. Tyto konfrontace snad přispěly k tomu, že se učitelky více 
zamýšlely nad volenými metodami, motivací, aktivizujícími činnostmi a pomůckami 
využívaných k edukaci dětí. Na druhou stranu je nutné  zdůraznit, že vzájemný kolegiální 
přístup učitelek především v době absence kolegyň, není v jiných mateřských školách 
samozřejmý tak jako u nás.  
 
Hospitační činnost ukázala, že děti měly dostatečný prostor pro seberealizaci, kooperaci i 
prožitkové učení. Mezi velmi vhodné aktivity patřily například projektové dny mimo školu 
nebo projektové dny ve škole (v rámci tzv. šablon II). Při projektových dnech mimo MŠ - 
výletech na Kozí farmu viděly děti (a některé poprvé v životě) reálný život vybraných 
domácích zvířat. Při projektových dnech v MŠ s názvem „Hravá věda“ se zase netradiční 
formou děti seznámily s fyzikálními vlastnostmi vybraných materiálů.  
Ve třídě nejmladších dětí kladly učitelky a chůvy největší důraz na individuální přístup, 
rozvoj jejich samostatnosti a počátky vzájemné spolupráce.  
V prvním pololetí probíhaly na základě doporučení ČŠI vzájemné hospitace učitelek. Ve 
většině případů se učitelky obohatily o náměty a formy práce, které vedou k rozvoji  
seberealizace, kooperace i vlastnímu objevování. Ve druhém pololetí se tyto vzájemné 
hospitace neuskutečnily z důvodu uzavření MŠ (Covid 19). Uskuteční se tedy v dalším 
školním roce. 
V rámci home-office v době uzavření mateřských škol, se učitelky věnovaly studiu nových 
metodik a on-line odborných diskuzí a přednášek. Získané poznatky vzájemně konzultují a 
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postupně zařazují do vzdělávacích aktivit dětí. Dochází tak k postupnému zlepšování, 
plánování a plnění konkretizovaných očekávaných výstupů. 
Současně s hospitační činností probíhala i kontrolní činnost - kontrola čistoty, 
dokumentace, plnění uložených povinností atd. Ani v této oblasti nebyly zjištěny žádné 
zjevné závady. 
 
Zvláštní kapitolou tohoto školního roku byl tzv. krizový provoz MŠ (od 19.3. do 24.5 2020). 
Naše příspěvková organizace byla zřizovatelem určená k zajištění předškolního 
vzdělávání pro děti rodičů integrovaných záchranných složek z Ostravy – Jihu. Toto 
nelehké období bylo velmi složité jak pro děti, tak pro učitelky a tak patří velké poděkování 
všem, kdo se na tomto krizovém provozu podíleli. 
 
Závěry:         
- zařazovat vhodné aktivity pro děti k podpoře protiepidemiologických opatření 
- zařazovat denně individuální práci s dětmi, práci ve dvojicích a skupinách 
- zařazovat hodnocení a sebehodnocení dětí po všech činnostech 
- prohlubovat spolupráci s rodiči se zaměřením na děti hyperaktivní, ze sociálně slabých 

rodin, OŠD a se speciálními vzdělávacími potřebami 
- zařazovat pohybové aktivity, říkadla, písně a rytmizaci během všech činností 
- účast na seminářích se zaměřením na bezplatné semináře (např. z MAP) 
 
 

10. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí 
 

 20.9.2019 – MŠ U Zámku – Krajská hygienická stanice – začátek státního 
zdravotního dozoru - epidemiologického šetření na základě oznámení ředitelky školy, 
že v období 12.9. do 19.9.2019 postupně onemocněly salmonelou tři děti, které 
docházejí do MŠ U Zámku. 
Dne 27.9.2019 – kontrola = pokračování ve státním zdravotním dozoru. 
Dne 1.10.2019 – kontrola = pokračování ve státním zdravotním dozoru. 
Dne 6.11.2019 – kontrola = ukončen státní zdravotní dozor. 
Závěr: Salmonella enteritidis zjištěna u nemocných dětí nebyla prokázána ve vzorcích 
odebraných v mateřské škole.  

 7.11.2019 – VZP - Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a 
dodržování ostatních povinností plátce pojistného 
Předmět: dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše 
pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného. 
Závěr: drobná pochybení nevýznamného charakteru. 

 29.1.2020 – ŠJ Tylova – Krajská hygienická stanice 
Předmět: plnění povinností mateřské školy jako poskytovatele školských služeb v ŠJ. 
Závěr: bez nedostatků 
 

 
11. Oblast materiálního vybavení a oprav 

11.1 MŠ Za Školou 
Nákupy a opravy hrazeny zřizovatelem: výměna filtrů ve 3 čističkách vzduchu ve třídách  
Nákupy a opravy hrazeny příspěvkovou organizací: 
oprava zahradního domečku na šk. zahradě, zhotovení odpadových svodů ze střechy 
koridoru a dešťové kanalizace, tiskárna pro ZŘŠ, notebook pro EŠ, mobil pro EŠ, PŠ a 
ZŘŠ, zhotovení zábradlí ke vstupu do MŠ, oprava vzduchotechniky, 2 ks polikarpova 
stavebnice, městečko Moy Toy, velké sady dřevěných stavebnic 
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Přetrvávající závady: zastaralé šatnové bloky ve tř. Zajíček a zastaralé sociální zařízení 
pro pedagogické i nepedagogické zaměstnance, rekonstrukce školní zahrady 
 
11.2 MŠ Tylova 
Nákupy a opravy hrazeny zřizovatelem: výměna filtrů ve 4 čističkách vzduchu ve třídách 
Nákupy a opravy hrazeny příspěvkovou organizací: 
havarijní oprava vodovodního potrubí v MŠ, výměna podlahové krytiny (linolea) na 
koridoru, rekonstrukce 2 ks sociálního zařízení pro učitelky, malování koridoru a kuchyněk, 
zhotovení 2 ks zábradlí ke vstupu do MŠ a 2 ks mříží na okna a venkovní dveře kanceláře 
ZŘŠ, velké sady dřevěných stavebnic 
Přetrvávající závady: výtluky a trhliny na přístupových chodnících!!!!!!!!, zastaralý plot 
okolo šk. zahrady, nábytek ve třídách dětí, zastaralé sociální zařízení pro zaměstnance 
(učitelky a uklízečky) 
 
11.3 MŠ U Zámku  
Opravy a nákupy hrazeny zřizovatelem: výměna filtrů ve 3 čističkách vzduchu ve třídách  
Nákupy hrazeny příspěvkovou organizací:  
nákup vnitřního vybavení do řemeslné dílničky, vybudování sociálního zařízení ve sklepní 
místnosti, zhotovení dopadové plochy k průlezkám, malování kuchyně a skladů, výměna 
výlevky, protipožární dveře do kotelny, 1 ks polikarpova stavebnice, velké sady dřevěných 
stavebnic 
Přetrvávající závady: dřevěné obložení v 1.tř (propojovací chodba), sítě do oken proti 
vosám ve třídách, rekonstrukce sklepních prostor pro šatnu zaměstnanců, vybavení 
nábytkem kanceláře ZŘŠ, ved. ŠJ, šatna zaměstnanců (včetně výmalby a pokládky 
nového koberce), nové okrasné dřeviny na zahradu 
 
11.4 MŠ Tarnavova  
Nákupy a opravy hrazené zřizovatelem:  rekonstrukce výtahu v MŠ, výměna filtrů ve 3 
čističkách vzduchu ve třídách, přírodní zahrada - rekonstrukce školní zahrady  
Nákupy hrazeny příspěvkovou organizací:   
rekonstrukce sociálního zařízení pro kuchařky, zhotovení mříží na venkovní dveře ZŘŠ, 
stavebnice městečko Moy Toy, velké sady dřevěných stavebnic, mikrovlnka 
Přetrvávající závady: nejsou  
 

 
Ve všech 4 mateřských školách a školních jídelnách byly prováděny stolařské, 
zámečnické, instalatérské a jiné práce mnohdy s využitím probační a mediační služby 
(klienti odsouzení k obecně prospěšným pracím).  
 
 

12. Závěry pro práci ve školním roce 2020/2021 
 

1. Zařazovat vhodné aktivity k podpoře proti-epidemiologických opatření. 
2. Zařazovat denně individuální práci, práci ve dvojicích a skupinách. 
3. Zařazovat hodnocení a sebehodnocení dětí po všech činnostech. 
4. Prohlubovat spolupráci s rodiči se zaměřením na děti hyperaktivní, ze sociálně 

slabých rodin, OŠD a se speciálními vzdělávacími potřebami. 
5. Zařazovat pohybové aktivity, říkadly, písně a rytmizace během všech činností. 
6. Účast na seminářích se zaměřením na bezplatné semináře (např. z MAP). 
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13. Základní údaje o hospodaření školy 
 

viz příloha „Výročí zpráva o hospodaření školy za rok 2019“ 
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