MATEŘSKÁ ŠKOLA PETŘVALDSKÁ 32/262 HAVÍŘOV - ŠUMBARK

Povinnost zpracovávat a předkládat zřizovateli výroční zprávu o činnosti mateřské školy
za školní rok byla uloţena ředitelům havířovských mateřských škol Radou města Havířova
dne 17. 8. 2005 usnesením č. 4231/75/05.
Výroční zpráva za školní rok 2010/11 je zpracována v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
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1.
Základní údaje o škole
Název školy:
Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262
Sídlo:
736 01 Havířov – Šumbark, Petřvaldská 32 / 262
IČO:
619 88 570
Identifikátor právnické osoby:
600 135 713
Zřizovatel školy:
Sídlo zřizovatele:

Statutární město Havířov
736 01 Havířov – Město, Svornosti 86/2

Ředitel školy:
Zástupce ředitele:

Bc. Zdeňka Hýţová
Leona Draslíková

Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole:
Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení:

235
330

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Mateřská škola Petřvaldská 32/262 Havířov - Šumbark
Mateřská škola Sadová 3/232 Havířov-Město
Mateřská škola Místní 3/355 Havířov-Město

IZO:

107 624 567

Školní jídelna Petřvaldská 32/262 Havířov - Šumbark
Školní jídelna Místní 3/355 Havířov-Město
Školní jídelna- výdejna Sadová 3/232 Havířov - Město

IZO:

103 032 827

IZO:

181 015 056
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Školská rada:
www stránky:

není zřízena
www.petrvaldska.cz
www.mssadova.cz
www.msmistni.cz

E-mailové adresy:

reditelstvi@petrvaldska.cz
petrvaldska@petrvaldska.cz
sadova@petrvaldska.cz
mistni@petrvadska.cz

Mateřské školy a okolí
Mateřská škola Petřvaldská na Šumbarku poskytuje předškolní vzdělávání 3 – 7 letým
dětem v 5 heterogenních třídách. V kaţdé třídě je zapsáno 25 dětí. Veškeré činnosti jsou
přizpůsobené vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí.
Areál mateřské školy Petřvaldské se nachází v okrajové městské části Havířov – Šumbark,
leţí cca 2,5 km severovýchodně od centra města. Areál byl zkolaudován a předán do uţívání
v roce 1983.
Vnitřní prostory školy splňují podmínky funkčního, moderního a estetického prostředí.
Nábytek je přizpůsoben výšce dětí, třídy jsou nadstandardně vybaveny didaktickými
pomůckami. Vnější fasáda budovy a okna vyţadují rekonstrukci.
Zahrada mateřské školy se rozprostírá na ploše 0,53 ha s dostatkem zeleně i zpevněných
ploch. Mobiliář i oplocení zahrady prochází postupnou rekonstrukcí a modernizací.
Škola má vlastní školní jídelnu a prádelnu.
Mateřská škola Sadová byla postavena v roce 1957 v centru Havířova v krásném prostředí
městského parku a nyní vzdělává 44 dětí. V přízemí se nachází 2 třídy s malými hernami a
sociálním zázemím, v 1. patře víceúčelová místnost pro odpočinek, pohyb, výuku a hry,
rovněţ se sociálním zázemím. V suterénu je vybudována výdejna stravy, umoţňující přípravu
jídla dovezeného ze školní jídelny MŠ Petřvaldské, prádelna se sušárnou a výuková dílna, kde
si děti nacvičují na pracovním ponku se svěrákem a nářadím základní pracovní dovednosti.
Vnitřní prostory mateřské školy prošly v letech 2010 a 2011 rozsáhlou rekonstrukcí.
Přiléhající školní zahrada bez dosahu hluku silniční dopravy, umoţňuje dětem pohyb i pobyt
v přírodě.
Mateřskou školu Místní navštěvuje 46 dětí. Obě třídy byly umístěny v přízemí a jsou
lemovány prostornými venkovními terasami. MŠ Místní má dlouholetou tradici, je umístěna
v obytném bloku a s její stavbou bylo započato v roce 1955. Od 1.září 1957 byly v budově
dány do provozu 2 mateřské školy.
Tato budova se nachází ve středu města a spadá do ochranného pásma Sorely. V současné
době je majitelem objektu společnost RPG.
Mateřská škola má vlastní školní jídelnu.
V zahradě mateřské školy je vybudováno dopravní hřiště pro potřeby mateřských škol a
současně zde probíhá výuka ţáků 4. tříd všech havířovských ZŠ.
Během školního roku 2010/2011 jsme částečně zrekonstruovali jak školní zahradu, tak vnitřní
prostory školy.
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2.
Přehled oborů vzdělávání

ročník

jednací číslo

MŠ

32 405/2004-22

název vzdělávacího programu
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Petřvaldská ve školním roce 2010/2011 pracovala podle vlastního Školního
vzdělávacího programu „PROČ 2…?“
Mateřská škola Sadová i Místní pracovala podle téhoţ programu, avšak přizpůsobeného
místním podmínkám.
Školní vzdělávací program zohledňuje konkrétní podmínky a tradice mateřské školy a
navazuje na dosavadní pozitivní výsledky společného působení zaměstnanců mateřské školy a
rodičů v oblasti předškolního vzdělávání.

Je zaměřen na podporu silných přirozených aktivit dětí předškolního věku, především
 pohybu
 hry
 manipulace s předměty a experimentování
 zvídavosti
 touhy dětí poznávat a učit se vlastní zkušeností
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3.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Mateřská škola
MÍSTNÍ

Mateřská škola
SADOVÁ

Mateřská škola
PETŘVALDSKÁ

přepočtený
počet

Fyzický počet

Stav k 30.6.2011

profese

odborná
způsobilost
kvalifikovaných: 6
bez kvalifikace pro
předšk. pedagogiku: 4

9,1

zástupce ředitelky
učitelky

3,3

školnice,
uklízečky, hospodářka školy

plně kvalifikovaní

Pracovníci
ŠJ

4,2

vedoucí školní jídelny,
hlavní kuchařka
pomocné kuchařky
pracovnice na výdej jídel

plně kvalifikovaní

Pedagog

4,1

ředitelka školy
učitelky

kvalifikovaných: 3
bez kvalifikace pro
předšk. pedagogiku:1

k dítěti se zdravotním
postiţením

bez kvalifikace

Pedagog

Provozní
pracovníci

Asistent
pedagoga

19

8

0,65

Provozní
pracovníci

1,9

hospodářka školy
školnice, uklízečka

plně kvalifikovaní

Pracovníci
ŠJ

0,6

pracovnice na výdej jídel

plně kvalifikovaní

Pedagog

3,7

vedoucí učitelka
učitelky

kvalifikovaných: 3
bez kvalifikace pro
předšk. pedagogiku: 1

Asistent
pedagoga

10

Provozní
pracovníci
Pracovníci
ŠJ

Celkem

0,75
1,42
1,55

37

k dítěti se zdravotním
postiţením
školnice
uklízečka
vedoucí ŠJ, hlavní kuchařka
pomocná kuchařka

VŠ vzdělání

ukončeno: 0
studující: 4

ukončeno: 1
studující: 1

ukončeno: 1
studující: 1

plně kvalifikován
plně kvalifikovaní
plně kvalifikovaní

31,27

V MŠ Místní a v MŠ Sadové vzděláváme 2 děti se zdravotním postiţením, ke kterým byla
zřízena funkce asistenta pedagoga.
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4.
Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání
Zápis dětí do MŠ
Termín zápisu

17. 5. 2011 - 18. 5. 2011

Doba a místo pro podání ţádosti

9.00 - 16.30 hodin
V kancelářích jednotlivých MŠ

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání
Počet volných míst pro šk. rok 2011/2012
stav ke dni zápisu MŠ Petřvaldská

dle vnitřní směrnice č. 15
44

Bydliště
dítěte

Počet zapsaných dětí
dle obdrţených ţádostí zákonných zástupců

49

Délka docházky

město
Havířov

jiná
obec

celodenní
péče

polodenní
péče

omezená docházka dle
zák.č. 117/95 Sb.

46

3

49

0

0

3
0

44
5

0
0

0
0

v tom:
Počet přijatých dětí
41
44
Počet nepřijatých dětí k 30.6
5
5
Počet nepřijatých dětí k 31.8.
2
Počet volných míst pro šk. rok 2011/2012
stav ke dni zápisu MŠ Sadová

7

Bydliště
dítěte

Počet zapsaných dětí
dle obdrţených ţádostí zákonných zástupců

29

Délka docházky

město
Havířov

jiná
obec

celodenní
péče

polodenní
péče

omezená docházka dle
zák.č. 117/95 Sb.

28

1

29

0

0

0
1

7
22

0
0

0
0

v tom:
Počet přijatých dětí
7
7
Počet nepřijatých dětí
21
22
Počet nepřijatých dětí k 31.8. 21
Počet volných míst pro šk. rok 2011/2012
stav ke dni zápisu MŠ Místní

13

Bydliště
dítěte

Počet zapsaných dětí
dle obdrţených ţádostí zákonných zástupců

v tom:
Počet přijatých dětí
Počet nepřijatých dětí

Délka docházky

město
Havířov

jiná
obec

celodenní
péče

polodenní
péče

omezená docházka dle
zák.č. 117/95 Sb.

48

42

6

48

0

0

16
32

16
26

6

16
32

0
0

0
0

6

5.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
netýká se mateřské školy

6.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V oblasti prevence sociálně patologických jevů jsme i v uplynulém školním roce působili na
děti všech věkových skupin s důrazem na seznamování dětí s moţnými riziky a jejich dopady
na zdravotní stav. Cíle preventivního působení jsou zakomponovány ve Školním vzdělávacím
programu a následně realizovány ve třídách při běţných kaţdodenních činnostech nebo
v tematicky řízených aktivitách.
 „Pravidla“ – dohoda dětí a učitelek na pravidlech chování ve třídách, kresba piktogramů
(chování ke kamarádům a všem lidem, se kterými přijdou do styku), do pravidel jsou
zapojeni také rodiče
 krátké projekty ve třídách z knihy „Příběhy pomáhají dětem“
 maňáskové scénky – Pepo, chovej se slušně!
 „Krůčky k bezpečí“ – školky pravidelně navštěvují se svým projektem stráţníci Městské
policie Havířov. S „tygříkem nešikou“ si povídají o bezpečnosti dětí v silničním provozu,
prevenci dětských úrazů, zneuţívání návykových látek a ostraţitosti vůči cizím lidem
(duben 2010)
 „Dny otevřených dveří“ – děti se seznamují s prostory, materiálním vybavením a
ukázkami zásahů a postupů stráţníků Městské policie Havířov, členů Hasičského
záchranného sboru, Policie ČR a Rychlé záchranné sluţby (červen 2011)
Bezpečnost v silničním provozu:
 „Veselá křiţovatka“ představení pro děti s dopravní tématikou
 pravidelné proškolování dětí při vycházkách
 pouţívání reflexních vest při vycházkách
 jízda na koloběţkách a kolech na školní zahradě – ohledy na bezpečnost vlastní i ostatních
dětí

7.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) probíhalo v souladu s Plánem
personálního rozvoje zaměstnanců na období 2007 – 2011 a Ročním plánem dalšího
vzdělávání 2010/2011.
Uplatňované formy vzdělávání pracovníků:
 účast na seminářích pořádaných vzdělávacími agenturami a středisky
 individuální sebevzdělávání
 workshopy ve škole
 pohospitační rozhovory
 konzultace s odborníky
 návštěva centra RaD
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Účast na seminářích

seminář

kurz
kurz
seminář
seminář
konference
seminář
seminář
konference
seminář
seminář
seminář
seminář
seminář

konference
seminář
konference
seminář
Seminář
seminář
seminář
seminář
seminář
seminář
konference
seminář
seminář
konference
seminář
seminář

Tvořivá hra v MŠ a její
začleňování do výchovně
vzdělávacího procesu
Anglický jazyk – 1. ročník (A1)
Anglický jazyk- začátečníci
Psychomotorické hry
s netradičními materiály
Ergonomie psaní
Proměna školy – etická výchova
Metodický seminář e-Twinning
I.
Metodický seminář e-Twinning
II.
e-Twinning- workshopy
Individualizace práce v MŠ
Hry s padákem, stuhami a šátky
Výtvarná školička
Bakaláři software pro
začátečníky
Vyuţití interaktivních tabulí
zejména v předškolním
vzdělávání
Inovace ve výuce na MŠ
Účetní předpisy
SMART Klub pro MŠ
Školení ke školnímu stravování
Nové trendy ve vaření
Kurz první pomoci
Pro vedoucí školní jídelny
TV a pohyb,reţim ŠVP
Zlobivé děti
Jóga a motorika
Jak ţádat o grant
Hrajeme si s flétničkou
Změny v ZP
Školní stravování
Zahrada není jen hra
Úvod do grafomotoriky

KVIC

3

1

Linguistic – Jazyková škola Orlová
Jana Boháčková
KVIC

3
2

1

2

1
1
1

Vzdělávací instituce

NIDV
NIDV

1

NIDV
e-Twinning - partnerství škol v
Evropě
NIDV
KVIC
Agentura Mgr. Jiří Zezula
Sluţba škole MB

1
2
2
1

1
1
2
1

KVIC

2

Hýl
RESK

1
1

Ing. Emilie Koutná - Ekona
Jídelny.cz.sro
Jiří Marel
Dagmar Kadlecová
NIDV
KVIC
Kvic Opava
Krajský úřad Ostrava
Kvic Nový Jičín
P. Zeman
Jídelny CZ
NIDV
KVIC

MŠ
MÍSTNÍ

MŠ
SADOVÁ

Typ
Zaměření vzdělávací akce
vzdělávání

MŠ
PETŘVADSKÁ

Počet účastníků

1
1
19
1
2
4
1
1
1
1
1
2
1

1
1
5
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8.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Aktivity organizované školou MŠ PETŘVALDSKOU
 Mikulášské čertoviny ve spolupráci s rodiči
dopoledne ve školce plné zábavy s čertem, Mikulášem, andělem a nadílkou
 Karneval ve Společenském domě Reneta
zábavné odpoledne plné her, soutěţí a zábavy společně s rodiči
 Radovánky s večerníčkem ke dni dětí na školní zahradě
atrakce pro děti organizované ve spolupráci s Junáckým oddílem, pod vedením paní
Ivy Kokoszinské
 Celodenní výlet na Štramberk
 Soutěž s panem Popelou o dort
 Sběr kaštanů a žaludů – o vánoční stromeček
 Zdobení vánočního stromu přání na školní zahradě s rodiči
 Vítání jara – besídky pro rodiče, vystoupení dětí, posezení ve třídách
 Havířov v květech – Šmoulové a Šmoulinky v průvodu
 Den otevřených dveří hasičů, policie a záchranné zdravotní služby Havířov
 Sobotní bruslení s rodiči na zimním stadióně
 Výlet do ZOO s rodiči
 Odpolední úklid klid zahrady s opékáním párků
 Pravidelné návštěvy tělocvičny ZŠ Moravské
 Zimní polodenní výlet výlet na Visalaje
 Hledání pokladu – rodiče připravili dětem stezku
plnou zábavných úkolů se sladkým pokladem na konci
 Tvořivé a sportovní dny dětí a rodičů v jednotlivých třídách
 Oslavy Dne matek s malým pohoštěním a přáním dětí
Kulturně vzdělávací pořady pro děti
 „Jak Karkulka zachránila vlka“ – vystoupení putovního divadélka Duo Šamšula
v mateřské škole
 „Výchovný koncert“ v ZUŠ Bohuslava Martinů
 „Kouzela nejsou žádné čáry“ - vystoupení plné triků ve školce
 „Maňáskové divadlo“ tři pohádky v mateřské škole
 „Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil“ divadelní představení v KD Radost
 „ Chovej se jako člověk“ koncert P. Nováka
 „Popelka“ divadelní představení v malém sále KDPB
 „Veselá křižovatka“ představení s dopravní tématikou
 „Radovanovy radovánky“ muzikál LŠU Leoše Janáčka
 „Muzikantské hrátky“
 „O drakovi“ divadelní představení v malém sále KDPB
 „Jak čmeláci čistili palouček“ – vystoupení divadélka Duo Šamšula v mateřské škole
 „Limit dance“ představení taneční skupiny v KDPB
Prezentace dětské činnosti na veřejnosti
 vystoupení dětí v Domě s pečovatelskou službou – děti z krouţku Flétničky zpívaly
písně, přednášely básně a hrály na zobcovou flétnu babičkám a dědečkům
 Ukázkové hodiny pro rodiče Angličtina, Flétnička, Gymnastika
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Vyvěšené tablo dětí odcházejících do základní školy
Den otevřených dveří pro budoucí ţáčky a jejich rodiče
Účast v průvodu Havířov v květech – Šmoulíci (rodiče s dětmi)
Účast ve výtvarné soutěţi
o Malovaná písnička
o Povolání, které se mi líbí, aneb čím bych chtěl být, až vyrostu
o Schauma školkám
o Krajina, ve které bych chtěl žít – 2 obrázky postoupily do úzkého výběru v září 2011

Aktivity organizované školou MŠ SADOVOU
 Tvořivá odpoledne s rodiči
o Výroba papírových draků a opékání buřtů
o Zdobení vánočního stromečku
o Pečení vánočního cukroví
o Příprava papírových ozdob na karneval
o Pletení karabáčů a výroba velikonočních ozdob
 Mikulášské čertoviny ve spolupráci se Svazem ţen
o dopoledne ve školce plné zábavy s čertem, Mikulášem, andělem a nadílkou
 Vánoční besídky s vystoupením dětí a posezením s rodiči
 Karneval ve Společenském domě Reneta
o zábavné odpoledne plné her, soutěţí a zábavy společně s rodiči
 „Bubnování pro radost“ – hra na opravdové africké bubny přinesla radost z vlastního
hudebního vyjádření, sladění dětí na stejný rytmus, uklidnění roztěkané mysli i seznámení
s didţeridou - nástrojem australských domorodců
 JOJOPARK Ostrava – ventilace pohybové energie v době
nepříznivých rozptylových podmínek
 Havířov v květech – Šmoulové a Šmoulinky v průvodu
 Havířovská lípa – divácká podpora řezbářů
 Zábavné odpoledne s maminkami ke Dni matek plné soutěţí a dobrot
 Prohlídka výstavy indiánů v Ostravě na Černé louce spojená s cestováním vlakem
 Jízda na koníčcích na Pašůvce
 Celodenní výlet k hasičům do Karviné spojený s návštěvou zámeckého a dětského parku
 Indiánské léto na zahradě – indiánský tanec, zkoušky zdatnosti, opékání „buvola“
 Den země – účast dětí v soutěţích
 Den otevřených dveří hasičů, policie a záchranné zdravotní služby Havířov
 prohlídka zákulisí KDPB
 exkurze: Dřevoprodej, Pošta, Květinářství, Psí útulek MAX
Kulturně vzdělávací pořady
 „Chovej se jako člověk“ – koncert P. Nováka
 „O slepičce a kohoutkovi“ – divadlo v MŠ
 „Jak Krakonoš pekařku Jiřku napravil“ – KDPB
 „Popelka“
 „Kterak Beruška Uška o 7 tečku přišla“
 „O perníkovém dědkovi“
 „LIMIT DANCE“ – taneční vystoupení
 „Taneční akademie“ KDPB
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 návštěva knihovny s výchovným pořadem „Pohádka“
 výchovný koncert v ZUŠ Sadová
 výstava pohádkových loutek a výstava Tradice kávy v Musaion Těšínska
Prezentace dětské činnosti na veřejnosti
 Účast v soutěžích:
o „Moje město, můj kraj, moje rodina, můj dům“
výtvarná soutěţ v Lidicích
o „Bezpečnost dětí v silničním provozu“
výtvarná soutěţ pořádaná komisí BESIP Havířov
o výtvarná soutěţ „Malovaná písnička“
o výtvarná soutěţ „Krásná jako kvítka…“, ZŠ Frýdecká Havířov
 Úspěch v soutěţi O nejhezčího KIRIBOTA“ – MŠ Sadová jako jedna z 10 mateřských
škol získala poukaz na nákup učebních pomůcek od firmy Benjamín za 55 000,-.
 „Havířov v květech“ – rodiče a děti v průvodu
 „Tablo“ předškoláků

Aktivity organizované školou MŠ MÍSTNÍ
















Zazimování zahrady – úklid zahrady, ořez stromů, opékání párků
Mikuláš ve školce
Karneval ve společenském domě Reneta
Výlet do JOJO parku v době nepříznivého ovzduší
Výlet do Zoo v Ostravě
Den otevřených dveří hasičů a policie – exkurze
Návštěva psího útulku
„Bubnování pro radost“ – hra na opravdové africké bubny přinesla radost z vlastního
hudebního vyjádření, sladění dětí na stejný rytmus
Havajské léto s Hopsalínem – odpolední akce ke dni dětí
Celodenní výlet do Štramberku, prohlídka města, výstup na trúbu
Vánoční pečení s rodiči
Vánoční besídky pro rodiče, babičky,…
Tvořivé odpoledne s rodiči – příprava výzdoby na karneval
Pečení velikonočního beránka, malování vajíček, výroba košíčků
Odpoledne pro naše maminky

Kulturně vzdělávací pořady pro děti
 Divadlo ve školce Opejskovi a kočičce
 Muzikantské hrátky – koncert ZUŠ –B. MARTINŮ
 Divadelní představení Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil
 Kterák beruška o sedmou tečku přišla
 Divadlo Šamšula ve školce
 Máša a medvěd – divadlo ve školce
Prezentace dětské činnosti na veřejnosti
 Den otevřených dveří v MŠ
 Havířovská lípa – zapojení do soutěţe
 Vernisáž v galerii Petra – výstava dětských výtvarných prací
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Zájmové a sportovní kroužky

Kroužek

Náplň kroužku

Sportovní
kroužek
Gymnastika

Formou her a sportovních aktivit rozvíjení
tělesné zdatnosti a dovedností dětí
Základy baletu, akrobacie, správného drţení těla

Rozvíjení hudebního cítění a dovedností dětí
Flétnička,
pěvecký sbor prostřednictvím recitace, zpěvu v dětském sboru
a hry na zobcovou flétnu
Zábavné seznamování s cizím jazykem
Veselá
prostřednictvím her, písní, scének a kreslení
angličtina
Výuka plavání zajišťována plaveckou školou
Plavání
„Delfínek“ v Městské sportovní hale v Havířově
Adaptační program pro 2 leté děti za doprovodu
Školička
rodičů s cílem usnadnit dětem vstup do MŠ
Výuka plavání zajišťována plaveckou školou
Plavání
Delfínek
Cvičení v tělocvičně ZŠ Gorkého
Sportovní

počet
dětí

1 x týdně
1x týdně

9
21

1 x týdně

11

2 x týdně

35

(4skupiny)
prosinec - březen

35

1 x týdně

16

prosinec - březen

9

Duben- květen

44

Rozvíjení hudebně - pohybových dovedností dětí 1x týdně

8

Adaptační program pro 2 leté děti za doprovodu
rodičů s cílem usnadnit dětem vstup do MŠ
Seznamování dětí s cizím jazykem

1x týdně

8

2x týdně

16

Flétnička
Plavání

Rozvíjení hudebního cítění a dovedností dětí
Výuka plavání zajišťována plaveckou školou
Delfínek

1x týdně
1x týdně

4
9

Školička

Adaptační program školička pro 2-leté děti
s cílem usnadnit dětem vstup do MŠ

1x týdně

7

Dětský
aerobic
Školička
Angličtina

MŠ Místní

četnost

(2skupiny)

Místní

MŠ Sadová

MŠ Petřvaldská

Krouţky probíhaly pravidelně v prostorách mateřských škol, na plavání děti dojíţděly
v doprovodu učitelek a maminek přistaveným autobusem.
Sportovní krouţek, Gymnastiku a Angličtinu zabezpečovaly externí lektorky. Školičku a krouţek
flétničky a keramiky vedly učitelky.

duben- červen

Výtvarný
kroužek
Flétna

Seznámení s různorodým výtvarným materiálem, 1x týdně
rozmanitými výtvarnými technikami
Rozvíjet cit pro rytmus a hudbu,sluchově
1x týdně
rozlišovat tony, ovládat dech, hra na flétnu

10

Angličtina

Angličtina hrou

14

2 x týdně

4

Škola v přírodě
V tomto školním roce neproběhla.
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Prezentace v médiích
V únoru 2011 vyšel v Havířovském deníku článek o dětech ze 4.třídy MŠ Petřvaldské, které
společně s ţákyněmi ZŠ Jarošové tak trochu čarovaly. Pod vedením učitele chemie, zkoušeli
fyzikální a chemické pokusy, které okouzlily nejen děti.

9.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2010/2011 nebyla ve škole provedena kontrola českou školní inspekcí.
Veřejnosprávní kontroly prováděné kontrolním oddělením zřizovatele:
24.11.2010 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními
prostředky. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
13.6.2011 – 16.6.2011 - Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými
finančními prostředky. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Kontroly prováděné Krajskou hygienickou stanicí MS kraje:
MŠ Sadová
6.4.2011 – dodrţování podmínek ochrany zdraví při práci
30.8.2011- Závěrečná kontrolní prohlídka „Oprava sociálního zařízení
a střechy v MŠ Sadová
MŠ Petřvaldská
27.3.2011 – dodrţování hygienických předpisů ve ŠJ
MŠ Místní
24.3.2011 - dodrţování hygienických předpisů ve ŠJ
Při kontrolách nebyly zjištěny nedostatky.
Ostatní kontroly:
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodrţování ostatních povinností
plátce pojistného provedena dne 6.5.2011 VZP ČR. Nebyly zjištěny nedostatky.

10.
Základní údaje o hospodaření školy
Mateřská škola vede účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 505/2002
Sb., zákona 250/2000 Sb., a Českými účetními standardy č. 501 – 522.
Zdroje financování platů zaměstnanců ze státního rozpočtu:
 přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)
 rozvojový program „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků (ÚZ 33
016)
 rozvojový program „Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd
pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce (ÚZ 33 005)
 rozvojový program „Hustota a specifika“ (ÚZ 33 015) – asistent pedagoga
Platby zaměstnancům z prostředků zřizovatele:
 praní a mandlování prádla
 údrţbářské práce
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Platby zaměstnancům z prostředků BESIP:
 výuka dopravní výchovy ţáků 4. tříd havířovských ZŠ
Zdroje financování provozních nákladů školy:
 příspěvek zřizovatele na provozní náklady
 příspěvek zřizovatele na provoz dopravního hřiště (BESIP)
 přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353) – ONIV (učební pomůcky, vzdělávání
zaměstnanců, osobní ochranné pomůcky)
 vlastní příjmy:
o příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání (školné)
o náklady na potraviny (stravné)
o příspěvek na krouţky, kulturní a společenské akce
o sponzorské dary
Provedené opravy a údržba většího charakteru

MŠ Místní

MŠ
Sadová

MŠ
Petřvaldská

školní rok 2010/2011
Malování 1. a 3. třídy s příslušenstvím, oprava směšovacího ventilu, oprava
zvonkového tabla, pískovišť a houpačky, zasklení oken rozbitých vandaly.
Oprava elektrického sporáku, oprava krytů topení
Oprava a nátěr stávajícího oplocení školní zahrady, včetně branek a vytvoření nové
brány pro vjezd, oprava krytů topení, oprava kuchyňské linky ve výdejně, nákup
nového nábytku do tříd, malování kanceláří
Úprava a vybavení školní zahrady mobiliářem, nátěr plotů, zhotovení www stránek
školy, výměna 2 krytů na topení, rekonstrukce třídy v 1. patře, vybavení třídy stoly,
šatnovými bloky, ručníkovými bloky, pokládka koberce, malování schodiště a třídy
v prvním patře.

Sponzorské dary

MŠ
Petřval
dská

Škola získala finanční dary ve výši 20 945,- Kč, které pouţila při zajišťování
karnevalu a radovánek pro děti, zajištění třídního výletu pro 3.třídu, nákup hraček,
dětské sedačky pro 3.třídu

MŠ
Sadová

Škola získala finanční dary ve výši 72 160,- Kč, které pouţila při zajišťování
karnevalu a radovánek dětí a na nákup učebních pomůcek a hraček pro děti.

MŠ
Místní

školní rok 2010/2011

Škola získala finanční dar ve výši 9 100,- Kč, které pouţila při zajišťování karnevalu a
radovánek pro děti a na nákup hraček.
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Úplata za předškolní vzdělávání
školní rok 2010/2011
měsíční
výše
úplaty

přijato
od rodičů

osvobození
od úplaty

vzdělávání bez úplaty
(v posledním roce předškolního
vzdělávání)

MŠ
Petřvaldská

360,- Kč

300 600,- Kč

8 dětí

45 dětí

MŠ Sadová

360,- Kč

118 440,- Kč

2 děti

10 dětí

MŠ Místní

360,- Kč

120 960,- Kč

2 děti

14 dětí

Nákup učebních pomůcek, knih a majetku
školní rok 2010/2011

MŠ Sadová

MŠ Petřvaldská

Hračky a učební
pomůcky v ceně
do 2 999,-Kč

Drobný
majetek (DI)
v ceně
do 2 999,-Kč

25 878,- Kč

24 134,- Kč

53.067 Kč

Míčky, autíčka,
knoflíky plastové,
CD:Zpívánky, Zvuky
z domácnosti,
pohádky, hračky na
písek, set na stolní
tenis

Hokej, kuličkové
stavebnice,
stavebnice:
ZOOB, Color,
Pastelles, CD
přehrávač,lano,
magnet. tabulka
18 000,- Kč
stavebnice
Geomag,
Morphun

Váhy osobní,
nádobí, koberce,
sedáky,
zásobníky na
utěrky, mixer,
boxy, schůdky
hliníkové

25 654,- Kč
stavebnice Lego,
LAQ, dřevěné
skládanky, puzzle,
TV pomůcky
19 094,- Kč

MŠ Místní

Hračky a
učební
pomůcky
v ceně 3 000,až 39 999,-Kč

Koloběţky, tříkolka,
Kočárek, skládanky,
stavebnice, puzzle

3.600,-Kč
stavebnice

Drobný
dlouhodobý
majetek (POS)
v ceně
3000,až 39 999,-Kč
68 282,- Kč

Knihy

5 128,- Kč

Vysavače,
učitelské stoly se
šuplíky a policemi,
šuplíkové
kontejnéry

64 190,- Kč

60 228,- Kč

nástěnky, police,
nábytek, ţidličky
do tříd, vybavení
kuchyně,
termoporty

vysavače, PC
sestavy, nábytek,
kopírka, koberce

57 522,- Kč

101 306,- Kč

Talíře, příbory,
dţbánky, stoly
do třídy, dětské
matrace, šatní
skříně pro
dospělé,
nástěnky,
poličky,
garnýţe,
mikrovlnka,
nůţky na
dřeviny

PC sestava,
vybavení nové
třídy v 1. patře –
ručníkové bloky,
šatnové boxy,
výdejní stůl, stoly
učitelské ,
fotoaparát, robot
kuchyňský

3 082,- Kč

1 581,- Kč
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11.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
nerealizováno

12.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
nerealizováno

13.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
nerealizováno

14.
Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění
úkolů ve vzdělávání
Rozmanitost vzdělávací nabídky nelze zajistit bez kontaktů mimo území školy. Umoţňují
dětem seznámit se se zajímavým prostředím i profesemi, vnímat pestrost a různorodost světa
přírody, lidí a techniky, získávat praktické zkušenosti a informace, osvojovat si poznatky
o světě mimo rodinné či školní prostředí.
Našimi nejbliţšími partnery při poskytování předškolního vzdělávání byli především rodiče
dětí a pedagogové s ţáky základních škol. Jako kaţdoročně jsme vyuţili nabídek ZUŠ,
Městské knihovny, Městské policie a Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, pracovníků
Lesů Šenov, společností A.S.A., zdravotníků…
Spolupráce s rodiči
Pedagogové společně s rodiči sestavovali plán třídních a školních akcí, vybírali vhodná místa
pro výlety a náměty pro zatraktivnění vzdělávací nabídky. Kromě zcela samozřejmých
kaţdodenních vstupů rodičů mezi děti do tříd oceňovala škola především:
 účast při doprovodech dětí do divadel, na plavání, účast v průvodu Havířov v květech
 pomoc při údržbě majetku školy: opravy hraček, stěhování inventáře před
rekonstrukcemi, úklidu zahrady- ořez stromů, keřů, hrabání listí, odvoz vyřazeného
majetku do sběrného dvora, příprava stolů na zahradní akce
 „Tvořivá dopoledne a odpoledne“ – přítomnost a pomoc při organizačně náročných
situacích, zvláště jednalo – li se o zabezpečování hygieny a bezpečnosti dětí při např.
pečení perníčků a vánočního cukroví, pletení pomlázky, zdobení vánočního stromečku,
výrobě draků z přírodnin, vymýšlení a zhotovení karnevalové výzdoby, estetizace tříd
 zajišťování exkurzí, soutěţí, dárků pro děti, přípravu třídních akcí
 zhotovování kostýmů k vystoupení dětí
 zájem o průběžný dialog o dosahovaných vzdělávacích výsledcích dětí
 sponzorování školních akcí a hojnou účast na kaţdé z nich
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MŠ PETŘVALDSKÁ
Spolupráce se základními školami, ZUŠ
Naše děti kaţdoročně navštěvují první třídy v obou blízkých školách – ZŠ Moravská a ZŠ G.
Svobody. Pravidelně jsme navštěvovali tělocvičnu ZŠ Moravské, kde měly děti dostatek
prostoru, pomůcek a nářadí k netradičním sportovním aktivitám.
V prostorách tělocvičny ZŠ G. Svobody proběhla na konci školního roku ukázková hodina
Gymnastiky pro rodiče a veřejnost.
V adventním čase připravily ţáci z 1.stupně ZŠ Moravské pro naše děti Vánoční koncert.
Spolupráce s dalšími partnery:
 Několikrát ročně navštívily naše děti knihovnu na Šumbarku. Knihovnice dětem vţdy
připravila program k vybranému tématu, děti si prohlídly prostory i knihy, poslechly si
pohádku a na oplátku nakreslily paní knihovnici obrázky.
 Stráţníci Městské policie Havířov přišli i v tomto roce s projektem „Krůčky k bezpečí“,
který je součástí prevence sociálně patologických jevů v mateřské škole.
 Sběr kaštanů a ţaludů pro zvířátka odměnili lesníci letos krásným vánočním stromečkem.
 Sběrem víček z plastových lahví jsme společně přispěli dobré věci chráněné dílně na
úpravu plastů v Ostravě.
 Zapojení do sbírky Fond Sidus na vybavení zdravotních zařízení v Motole.
 Spulpráce s A.S.A.( služby odpadového hospodářství v ČR ) – sběr papíru
 Spolupráce se SPC Karviná - Nové Město, logopedické vyšetření dětí ve školce
 Spolupráce s mateřskou školou na Slovensku prostřednictvím TwinSpace – eTwinning,
projekt je zaměřen na rozvíjení taneční a hudební dovednosti dětí.
MŠ SADOVÁ
Spolupráce se základními školami, ZUŠ
K rozvoji pohybových dovedností dětí jsme pravidelně vyuţívali tělocvičnu v ZŠ Gorkého.
Současně jsme zahájili přípravy pro celoroční výcvik gymnastiky v nové sportovní hale při
ZŠ Ţákovské.
Navázali jsme spolupráci se ZUŠ B. Martinů v Havířově, která má zájem dále rozvíjet
hudební nadání našich dětí.
Spolupráce s dalšími partnery
 Den otevřených dveří v Útulku pro opuštěné psy a drobná zvířata v Havířově byl po naše
děti zajímavým záţitkem.
 Nejen shlédnutí divadelních představení, ale i prohlídka zákulisí KDPB rozvíjela fantazii a
představivost dětí
 Během návštěvy Městské knihovny v Havířově - Městě si děti poslechly pohádkový příběh
předčítaný paní knihovnicí, seznámily se s posláním knihovny a organizací půjčování knih.
 Stráţníci Městské policie Havířov přišli i v tomto roce s projektem „Krůčky k bezpečí“,
který je součástí prevence sociálně patologických jevů v mateřské škole. Blízký osobní
kontakt dětí se stráţníky byl i letos velmi vítán.
 Děti si prohlédly prostory, technické vybavení a jednoduché zásahové postupy Policie ČR,
Hasičského záchranného sboru a Záchranné zdravotní služby během „Dnů otevřených
dveří“ v červnu 2011 v Havířově. Odpovědi na dotazy, prohlíţení a prolézání policejních a
hasičských aut, pozorování hašení hořícího auta patřilo k nejsilnějším záţitkům.
 Spolupráce s Krajským koordinačním pracovištěm BESIP pro MSK a s komisí BESIP
zřízenou RMH se týkala především zajišťování výuky dopravní výchovy ţáků 4. tříd
havířovských ZŠ a problematiky technického stavu dopravního hřiště.
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MŠ MÍSTNÍ
Spolupráce se základními školami, ZUŠ
Spolupráce se ZŠ Gorkého je přínosem pro předškoláky, kteří navštívili první třídy.
 Mateřská škola spolupracuje s poradenským střediskem pro rodinu a dítě „RAD“
při zavádění a pouţívání strukturovaného programu (TEACCH program)
 Významná je spolupráce s Galerií Petra, kde probíhal výtvarný a pracovní krouţek
 Také nás navštívili stráţníci Městské policie Havířov s projektem „Krůčky k bezpečí“

15.
Závěr
Výroční zpráva o činnosti mateřské školy byla projednána a schválena zaměstnanci školy
na provozních poradách.

V Havířově dne 23.9.2011

Bc. Zdeňka Hýţová
ředitelka mateřské školy
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