Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262

Výroční zpráva za školní rok 2014/15 je zpracována v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., která
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
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1.

Základní údaje o škole

Název školy:
Sídlo:
IČO:

Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262
736 01, Havířov – Šumbark, Petřvaldská 32 / 262
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 Hýžová
Bc. Leona Draslíková

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

219
330

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

107 624 567

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

103 032 827

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
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181 015 056

Mateřské školy a okolí

Mateřská škola Petřvaldská na Šumbarku poskytuje předškolní vzdělávání dětem v 5 heterogenních třídách. V každé třídě bylo ve školní roce 2014/15 zapsáno 25 dětí. Veškeré činnosti přizpůsobujeme vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí.
Areál mateřské školy Petřvaldské se nachází v okrajové městské části Havířov – Šumbark, byl zkolaudován a předán do užívání v roce 1983.
Vnitřní prostory školy splňují podmínky funkčního, moderního a estetického prostředí. Nábytek je
přizpůsoben výšce dětí, třídy jsou vybaveny kvalitními didaktickými pomůckami. Vnější fasáda budovy a okna vyžadují rekonstrukci nejen z estetických, ale především z ekonomických a bezpečnostních
důvodů.
Zahrada mateřské školy se rozprostírá na ploše 0,53 ha s dostatkem zeleně i zpevněných ploch. Oplocení zahrady prochází postupnou rekonstrukcí, také mobiliář, který nevyhovuje dnešním požadavkům,
jsme ve spolupráci se zřizovatelem začali postupně doplňovat o nové herní prvky.
Škola má vlastní školní jídelnu a prádelnu.
Mateřská škola Sadová se nachází v centru Havířova v krásném prostředí městského parku. Dvoupodlažní, podsklepená budova byla postavena v roce 1957 v architektonickém stylu SORELA. V nejbližším okolí má, kromě nádherně vzrostlých stromů a keřů, vlastní školní zahradu s altánem a původní tichou bytovou zástavbu, bez dosahu hluku silniční dopravy.
Ve školním roce 2014/2015 se zde vzdělávalo 44 dětí ve 2 věkově smíšených třídách. K výuce je využívána rovněž víceúčelová místnost i suterénní dílna. Mateřská škola má vlastní prádelnu a výdejnu
stravy. Jídlo je dětem dováženo z MŠ Petřvaldské. V letech 2010 – 2012 prošla budova kompletní
rekonstrukcí.
Mateřská škola Místní sídlí v samotném centru města Havířova, spadá do ochranného pásma Sorely
a poskytuje vzdělávání 3-7 letým dětem ve dvou heterogenních třídách. MŠ Místní má dlouholetou
tradici, je umístěna v obytném bloku a její stavba byla započata v roce 1955. Od 1. září 1957 byly
v budově uvedeny do provozu 2 mateřské školy, z toho jedna působí do dnešního dne. Velkou výhodou MŠ je vlastní kuchyň a tělocvična ke spontánním a řízeným pohybovým aktivitám dětí.
Zahrada je dostatečně velká, prostorná se vzrostlou zelení a dřevěnými herními prvky, které umožnují
realizaci pohybových a relaxačních aktivit dětí. V zahradě mateřské školy je vybudováno dopravní
hřiště pro potřeby všech mateřských škol.

2.

Přehled oborů vzdělávání
ročník
MŠ

jednací číslo
32 405/2004-22

název vzdělávacího programu
Rámcový vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání
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Mateřská škola Petřvaldská a MŠ Místní pracovala ve školním roce 2014/2015 podle vlastního Školního vzdělávacího programu „PROČ…2?“, MŠ Sadová podle ŠVP „Už vím proč“
Oba Školní vzdělávací programy „PROČ… 2?“ a „Už vím proč“ zohledňují konkrétní podmínky
a tradice mateřské školy a navazují na dosavadní pozitivní výsledky společného působení zaměstnanců
mateřské školy a rodičů v oblasti předškolního vzdělávání. Jsou zaměřeny 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
3.

Personální zabezpečení činnosti školy

Mateřská škola
MÍSTNÍ

Mateřská škola
SADOVÁ

Mateřská škola
PETŘVALDSKÁ

Pedagog
Provozní
pracovníci
Asistent
pedagoga

19

přepočtený
počet

Fyzický
počet

Stav k 30. 6. 2015

kvalifikovaných: 9

3

3,15

školnice,
uklízečky, hospodářka školy

kvalifikovaných: 5

x

kvalifikovaných: 1

x

kvalifikovaných: 4

x

kvalifikovaných: 4

2

kvalifikovaných: 1

x

0,9

Pedagog

4,10

Provozní
pracovníci
Pracovníci ŠJ

0,9
8

Celkem

7

34

VŠ vzdělání

zástupce ředitelky
učitelky

4,05

Pedagog

odborná způsobilost

9,20

Pracovníci ŠJ

Asistent
pedagoga
Provozní
pracovníci
Pracovníci ŠJ

profese

k dítěti se zdravotním postižením
vedoucí školní jídelny,
hlavní kuchařka
pomocné kuchařky
pracovnice na výdej jídel
ředitelka školy
učitelky
k dítěti se zdravotním postižením

1,85

hospodářka školy
školnice, uklízečka

kvalifikovaných: 2

x

0,5

pracovnice na výdej jídel

kvalifikovaných: 2

x

3,85

vedoucí učitelka
učitelky

kvalifikovaných: 4

1

1,3

školnice
uklízečka

kvalifikovaných: 2

x

1,55

vedoucí ŠJ, hlavní kuchařka,
pomocná kuchařka

kvalifikovaných: 3

1

31,35
5

4.

Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání
Zápis dětí do MŠ
Termín zápisu

12. 5. 2015 - 13. 5. 2015

Doba a místo pro podání žádosti

9.00 - 16.30 hodin
V kancelářích jednotlivých MŠ

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

dle vnitřní směrnice č. 15

MŠ Petřvaldská
MŠ Sadová
MŠ Místní

volných míst: 43

přijato: 41

volných míst: 18

přijato: 19

volných míst: 19

přijato: 20

V MŠ Sadová a Místní přijato více dětí než volných míst. Ve školním roce 2015/2016 budeme
z důvodu zvýšeného zájmu o umístění dětí v lokalitě Havířov – Město mimořádně vzdělávat takto:
MŠ Petřvaldská – 123 dětí
MŠ Sadové – 45 dětí
MŠ Místní – 51 dětí

5.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
netýká se mateřské školy

6.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2014/15 pracovaly všechny tři mateřské školy s „Minimálním preventivním programem školy k prevenci rizikového chování“ (dále jen MPP), který úzce navazuje na cíle Školního
vzdělávacího programu. MPP konkretizuje a sjednocuje postupy pedagogů v jednotlivých situacích.
Součástí MPP jsou příběhy, hry a činnosti vhodné jak k preventivnímu působení, tak k řešení konkrétních situací, či při výskytu negativních jevů.
Cíle jsou realizovány ve třídách při běžných každodenních činnostech nebo v tematicky řízených aktivitách, pracujeme s dětmi všech věkových skupin s důrazem na seznamování dětí s možnými riziky
a jejich dopady na zdravotní stav a bezpečnost.
 „Pravidla“ – dohoda dětí a učitelek na pravidlech chování ve třídách, společná tvorba pravidel
soužití, kresba piktogramů, zapojení rodičů
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 „Krůčky k bezpečí“ – školky pravidelně navštěvují se svým projektem strážníci Městské policie
Havířov. S „tygříkem Nešikou“ si povídají o bezpečnosti dětí v silničním provozu, prevenci dětských úrazů, zneužívání návykových látek a ostražitosti vůči cizím lidem
 „Dny otevřených dveří“ – děti se seznamují s prostory, materiálním vybavením a ukázkami zásahů a postupů strážníků Městské policie Havířov, členů Hasičského záchranného sboru, Policie ČR
a Rychlé záchranné služby
 „Hasiči na zahradě MŠ“- dopoledne s Hasiči na školní zahradě, děti zkoušejí ochranné obleky,
přilby, hašení stříkačkou, seznamují se s vybavením auta, vhodným i nevhodným chováním
k ochraně vlastní zdraví a bezpečnosti.
 „Děti, nebojte se nemocnice“ – edukační program pro děti předškolního věku realizovaný vedením dětského oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov
 „Mámo, táto, přesvědč mě, že jezdíme bezpečně“ – odpolední akce pro rodiče a dětí, praktické
jízdy na koloběžkách a jízdních kolech, seznámení se základními pravidly bezpečného chování
v silničním provozu, povinnostmi chodců a cyklistů v silničním provozu a vybranými dopravními
značkami
 „Království koloběžek“ dopoledne pro děti plné úkolů a her s tématikou bezpečnosti v silničním
provozu, společný průvod na vyzdobených koloběžkách po okolí
 Prezentace práce ČČK Karviná – ukázka maskování krve, poskytnutí první pomoci
Bezpečnost v silničním provozu:
 praktický výcvik na dětském dopravním hřišti při MŠ Místní
 pravidelné proškolování dětí při vycházkách
 používání reflexních vest při vycházkách
 jízda na koloběžkách a kolech na školní zahradě – dodržování pravidel bezpečnosti

7.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Uplatňované formy vzdělávání pracovníků:
 dlouhodobé a krátkodobé semináře a kurzy


individuální sebevzdělávání



workshopy a pedagogické dílny ve škole



pohospitační rozhovory



konzultace s odborníky



tuzemské a zahraniční stáže
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Vzdělávací program
64 hod.
Seminář
Seminář
Projekt Spirála

Zaměření vzdělávací akce

Vzdělávací
instituce

NIDV
Logopedický asistent- primární logopedická prevence ve školství
Ostrava
Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím NIDV
pokusů
S Lego Education objevujeme svět techniky
KVIC

PETŘVADSK
ÁSADOVÁ

Typ vzdělávání

2

0

1

KVIC

Seminář

Úprava úřední korespondence

KVIC

Exkurze

Prohlídka expozice U6 v oblasti Dolní Vítkovice

KVIC

2

Seminář

Lego

KVIC

1

Seminář

Hygienické minimum

EKONA- Ing.
Koutná

Školení
Školení
Projekt NIQES
Seminář
Metodický seminář
Vzdělávací program 60 h.
Odborný seminář
Konference
Seminář
Seminář
Workshop
Seminář
Workshop
projekt ROZVOŠ
Workshop
projekt ROZVOŠ
Seminář
projekt ROZVOŠ
Konference –
projekt Učitelé na zkušené
Seminář

1

1

1

1

Změny v legislativě

1

1
1

Odborný seminář k Programu podpory dygitalizace škol EDULAB

3

Příprava pedagogů MŠ na polytechn. vzdělávání

1

DAKOL

1

1

Hygienické minimum a zásady aplikace výživovýchMŠMT
norem
K systému InspIS ŠVP
ČŠI
Zeman

1

3

Metodické vedení asistentů pedagoga

Minikonference

MÍSTNÍ

Počet účastníků

1
1

1

Integrované dítě s poruchou autistického spektra v MŠ
SPC Ostrava

2

Podpora zavádění expresivních terapií do výuky žáků
Sl. univerzita
se SVP v MSK
Opava
Zapojení angličtiny do ŠVP
Wattsenglish

1

1

1

1

1

Hudební dílna, aneb hudba stokrát jinak

1
4

4

Albina
Štefková
Crazy Christmas – setkání se zahraničními studentyAIESEC
Karviná
Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol RESK

1

Celodenní workshop

PF UP
Olomouc
Hra jako edukační prostředek
PF UP
Olomouc
Projektování technické výchovy v kontextu předšk. PF UP
kurikula
Olomouc
Závěrečná konference ke stážím
Alvit
Předcházíme poruchám chování
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Alvit

1
1
2

1

1

2

2

1

Zahraniční stáž –
projekt Učitelé na zkušené
Zahraniční stáž –
projekt Učitelé na zkušené
Seminář –
projekt Učitelé na zkušené
Dlouhodobý kurz 40 h

Vzdělávací
instituce

Polsko Kolobrzeg

Alvit

Itálie, MŠ Montessori

Alvit

Rizika internetu, Rovné příležitosti a environmentální
téma

Alvit

1

Kurz osobnostního rozvoje –poznej sám sebe

Hello

2

Polytechnický workshop –
projekt Školka nové
generace
Polytechnický workshop –
projekt Školka nové
generace
Polytechnický workshop –
projekt Školka nové
generace

Tvoříme zahrádku aneb Polytechnické vzdělávání Hello
v MŠ

Konference - projekt
Školka nové generace

MÍSTNÍ

Zaměření vzdělávací akce

SADOVÁ

Typ vzdělávání

PETŘVADSKÁ

Počet účastníků

1
2
2

1
2
1

Pokusy a objevy

Hello

1

Kostky, hry a stavebnice jinak

Hello

1

1

1

1

Konference pedagogů k polytechnické výchově v ČR
Hello
a v zahraničí
MŠ VŠB Ostrava
Hello

2

1

2

1

Závěrečná konference k projektům

Hello

2

1

MŠ Hello Ostrava

Hello

Zahraniční stáž

Litva, MŠ v Kelmés

Hello

Zahraniční stáž

Velká Británie

Hello

Zahraniční stáž

Polsko Wroclaw

Hello

Projekt Školka nové
generace
Projekt Školka nové
generace

Dílna pro kutily

Hello

Využití interaktivní tabule SMART Board

Hello

2

1

Předmatematické činnosti v MŠ v praxi

PSV Invest
(Agamos)
Agamos

2

1

PSV Invest
(Agamos)
Polytechnické vzdělávání – nová zábava pro učitele i dětiPSV Invest
(Agamos)
Rozvoj grafomotorických dovedností a odstranění potíží PSV Invest
(Agamos)
Hry se zvuky a tóny
PSV Invest
(Agamos)
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1

2

1

1

3

1

Tuzemská stáž – projekt
Školka nové generace
Konference – projekt
Školka nové generace
Tuzemská stáž – projekt
Školka nové generace

Seminář
Seminář
Seminář
Seminář
Seminář
Seminář

Proč zlobíš
Třída plná pohody – hry a psychohry v MŠ

1

1
1
1

1
2

1

1

1

Seminář

Vzdělávací
instituce

Rozvoj smyslového vnímání

MÍSTNÍ

Zaměření vzdělávací akce

SADOVÁ

Typ vzdělávání

PETŘVADSKÁ

Počet účastníků

1

1

1

1

1

PSV Invest
(Agamos)
Tradiční a netradiční pohybové činnosti v praxi v MŠ
PSV Invest
(Agamos)
Rozvoj matematických představ v předšk. věku
PSV Invest
(Agamos)
Program Začít spolu v praxi
PSV Invest
(Agamos)
Environmentální činnosti v MŠ
Agamos (PSV
Invest)
Rozvoj sociálních dovedností
Agamos (PSV
Invest
MŠ Kopřivnice
Jezerka, o.p.s

2

1

MŠ Motýlek Pardubice

Jezerka, o.p.s

1

1

Tuzemská stáž – projekt
Mozaika

MŠ Beruška Nový Jičín

Jezerka, o.p.s

1

Tuzemská stáž – projekt
Mozaika

MŠ Závodu Míru, Pardubice

Jezerka, o.p.s

Evaluační panel – projekt
Mozaika

Závěrečné setkání a hodnocení projektu Mozaika

Jezerka, o.p.s

Seminář
Seminář
Seminář
Seminář
Seminář
Tuzemská stáž – projekt
Mozaika
Tuzemská stáž – projekt
Mozaika

2

2
1
1
1

1
2

8.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Během roku jsme se účastnili s dětmi různorodých akcí. Navštěvovali jsme divadelní a kulturní
představení v divadlech, LŠU, apod. Sami jsme pořádali akce pro děti i pro rodiče, jezdili jsme na
výlety. Účastnili jsme se vyhlašovaných soutěží výtvarných i sportovních, zapojovali jsme se do
charitativních sbírek.
MŠ PETŘVALDSKÁ
 S rodiči: Podzimní sportovní odpoledne; Podzimní tvořivé odpoledne; Vyrábění strašidýlek;
Výlet na Zlatník; Výlet na Visalaje; Sněhové hrátky; Společné bobování; Dopoledne s tátou;
Vánoční besídky; Vánoční pečení a tvoření; Karneval v Renetě; Úklid zahrady s opékáním;
Drakiáda; Pečení štrůdlů; Vycházka do lesa;
 Pro děti: Návštěva tržiště; výlet do Kotulovy dřevěnky; Drakiáda se 1.třídou; Vaříme pro
maminku; Vycházka za skřítky do lesa; Beseda s lesníky; Adventní zpívání; Mikuláš naděluje;
Den otevřených dveří v ZŠ; Sněhovánky; Hrátky se zvířátky- po stopách lesních zvířátek;
Hrajeme si na školáky; Království koloběžek; Pečení mufinů; Ekostezka; Dravci na zahradě;
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Celodenní výlet Liščí mlýn ; Výlet Hradec nad Moravicí; Radovánky- Jarmark; Rozloučení
s předškoláky
Divadelní představení v KDPB, Loutkovém divadle Ostrava i v MŠ – Pohádka z klubíčka;
Perníková chaloupka; O Koblížkovi; Indiáni ze šuplíku; Pipi- dlouhá punčocha; Povídejme si,
děti; Hurá, jaro je tady;
Účast na kulturních akcích města – „Ekostezka“ ke dni země; Návštěva Velikonočního
a Vánočního městečka na náměstí;
Vystoupení dětí pro seniory ke dni matek a Vánoční vystoupení v mateřské škole; Gymnastické
vystoupení pro rodiče v hale ZŠ Žákovská; Vystoupení dětí v LDN Lidická Havířov;
Soutěže: Umístění 6 dětí ve výtvarné soutěži Rozkvetlá louka

MŠ SADOVÁ
 S rodiči „Broučkiáda“ – vyrábění světýlek a uspávání broučků; Vánoční besídky; Ukázkové
hodiny pro rodiče předškoláků; Karneval ve Společenském domě Reneta; Bezpečnostně –
dopravní akce „Mámo, táto, přesvědč mě, že jezdíme bezpečně“; Rozloučení se školáky na
zahradě MŠ;
 Pro děti - Exkurze v Sadech v Životicích; Návštěva výstavy „Krásná jako kvítka“; „Mikulášská
nadílka“ v MŠ, „Návštěva knihovny“; Účast v edukačním programu Nemocnice s poliklinikou
„Děti, nebojte se nemocnice“; Návštěva zahraničních studentů v MŠ spojená s prezentací
vánočních tradic v jejich zemi a společné hry, výroba vánočních ozdob a zdobení vánočního
stromečku; Účast na akci TJ ČSAD „Měsíc náborů;
 Školní celoroční projekty – „Babička a dědeček do školky“ (v rámci projektu Celé Česko čte
dětem), Sběr PET víček pro Charitu sv. Alexandra; Soutěž s panem Popelou ve sběru papíru;
 Výlet dětí do Horní Bečvy; polodenní zimní výlet na Visalaje
 Divadelní představení v KDPB, Loutkovém divadle Ostrava i v MŠ – O Šípkové Růžence
(KDPB), Velká oříšková loupež (kino Centrum), Obušku, z pytle ven (Divadlo Český Těšín),
Broučci (Lutkové divadlo Ostrava)
 Vystoupení dětí pro seniory v Městské knihovně,
 Účast na kulturních akcích v centru města – Vánoční a velikonoční městečko; Den Země;
Havířovská lípa; Návštěva výstavy betlémů v KD Radost

MŠ MÍSTNÍ
 S rodiči: „Děti samy sobě – charitativní akce ve společenském domě Reneta“, „Drakiáda na
Lučině“ soutěž o nejhezčího draka, „Bramboriada“ -úklid zahrady, tvoření s brambor, opékání
párků, „Předvánoční pečení“, „Vánoční posezení s rodiči –Půjdem spolu do Betléma“, „
Cirkusové šapitó - karneval ve společenském domě Reneta“, „Mámo, táto, přesvědč mě, že
jezdíme bezpečně – praktické jízdy na koloběžkách a jízdních kolech“, „Zahradní slavnosti a
rozloučení s předškoláky“, „Čtení s rodiči – v rámci projektu celé Česko čte dětem“,
 Pro děti: „Mikulášská nadílka v MŠ“, „Vánoce na dědině, - výlet do Rožnova pod Radhoštěm“,
„Setkání děti se zahraničními studenty z Asie“, „ návštěva prvních tříd ZŠ Na Nábřeží“, „ČČK
Karviná – prezentace práce, ukázky maskování krve, poskytnutí první pomoci“, návštěvy
knihovny“, Den Země – zapojení dětí do oslav Dne země“, „netradiční exkurze vlakového nádraží
v Havířově“, „ Zámek Kunín – celodenní výlet, interaktivní divadlo pro děti v dobových
kostýmech“
 Školní celoroční projekty: „Projekt Solná jeskyně -s cílem rozvíjet zájem o zdravý životní styl“,
Soutěž s Panem Popelou“ – soutěž ve sběru papíru, výchova k ekologickému cítění, spolupráce
mezi rodiči a školou“, „Projekt Předškolák – práce s předškoláky, Projekt celé Česko čte dětem –
spolupráce a čtení se spisovatelkou paní Mgr. Marii Szotkovou
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 Divadelní představení v KDPB, Loutkovém divadle Ostrava i v MŠ: Divadlo Šamšula – O
Koblížkovi“, Divadlo Šikulka –Julinčin nový kamarád, dramatický kroužek ZŠ Gorkého –
Narození Ježíška, interaktivní divadlo –Trampoty medika Ledika, divadlo loutek OstravaBroučci, divadlo Andromeda Praha –Jaro už je tady aneb velikonoce jsou za dveřmi, divadlo
Kaňka
 Koncerty –„ Muzikantské hrátky „ LŠU B. Martinů, Lumínci – koncert písní
 Účast na kulturních akcích města: Den Země, Návštěva Vánočního a Velikonočního městečka,
 Vystoupení dětí – charitativní akce Děti samy sobě ve společenském domě Reneta, gymnastické
vystoupení dětí pod vedením MGR. Ryškové ve společenském domě Reneta
Zájmové a sportovní kroužky
Kroužky probíhaly pravidelně v prostorách mateřských škol, na plavání děti dojížděly v doprovodu
učitelek a maminek přistaveným autobusem. Sportovní kroužek, Gymnastiku, Kreativní tvoření a
Angličtinu zabezpečovaly externí lektorky. Školičku a kroužek flétničky a keramiky vedly učitelky.

MŠ Místní

Náplň kroužku

četnost

Plavání Delfínek

Výuka plavání

Veselá angličtina
Kreativní
tvoření
Veselé pískání
Flétnička
Školička

Seznámení dětí s anglickým jazykem formou hry
Tvoření z netradičních materiálů, seznamování
s výtvarnými technikami
Základy hry na zobcovou flétnu, sborový i sólový
zpěv
Adaptační program pro 2 leté děti

Plavání

Výuka plavání

Veselá angličtina

Seznamování dětí s anglickým jazykem formou hry

Únor-květen
1x týdně
3 měsíční kurz
1 x týdně
2 x týdně

Veselé pískání

Základy hry na zobcovou flétnu

1 x týdně

6

Gymnastika

Zapojení do projektu Pohybová výchova

1x týdně

22

Plávání

Výuka plávání pod vedením plaveckých lektorů

Moderní tanec

Základy gymnastiky, správné držení těla, jóga

Březen- červen
1x týdně
1x týdně

Veselá angličtina

Seznámení dětí s anglickým jazykem formou hry
s ježečkem Henrym
Podporovat barevné vnímání kolem nás –
alternativní léčení pomoci barev, poslech pohádek,
hudby, rozvíjet smyslové vnímání uvnitř prostoru,
podporovat zdravý životní styl – správné dýchání

Místní

MŠ Sadová

MŠ Petřvaldská

Kroužek

Solná jeskyně

9.
12

Březen- červen
1x týdně
2x týdně
1x týdně

počet
dětí

Pohybová výchova s trenérem Tabákem (projekt města Havířova) probíhala v hale ZŠ Žákovské
pravidelně jednou týdně v dopoledních hodinách, děti jezdily autobusem v doprovodu učitelek.

1x týdně

38
19
20
9
12
10
16

21
13
11

1x týdně
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Inspekční činnost ČŠI:

nebyla

Veřejnosprávní kontrola prováděná kontrolním oddělením zřizovatele:
Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky proběhla ve
dnech 23. 4. 2015 – 24. 4. 2015. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Kontroly prováděné Krajskou hygienickou stanicí MS kraje: nebyla
Ostatní kontroly:

nebyly
10.

Základní údaje o hospodaření školy
Mateřská škola vede účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., prováděcí vyhlášky č.
410/2009 Sb., a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
Zdroje financování platů zaměstnanců ze státního rozpočtu:
 přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 333 53)
 poskytnutí dotace na rozvojový program „Podpora logopedické prevence v PV v roce 2015“ (ÚZ
33044)
Financování z prostředků zřizovatele:
 příspěvek zřizovatele na provozní náklady školy
 příspěvek zřizovatele na provoz dětského dopravního hřiště
Jiné zdroje:
 Centrum služeb pro silniční dopravu (BESIP) - výuka dopravní výchovy žáků 4. tříd havířovských
ZŠ
Vlastní příjmy:
 příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání (školné)
 náklady na potraviny (stravné)
 příspěvek na kroužky, kulturní a společenské akce
 sponzorské dary

MŠ

MŠ Místní

MŠ
Sadová

Petřvaldská

Provedené opravy a údržba většího charakteru + pořízení investic
školní rok 2014 / 2015
Z prostředků zřizovatele byly realizovány tyto opravy a údržba – malování 1. třídy a
příslušenství, malování chodby u kuchyně. Akce investičního charakteru hrazené
zřizovatelem - instalace nových herních prvků a mobiliáře na školní zahradě.

V tomto školním roce nebyly realizovány opravy většího charakteru.
Z prostředků zřizovatele byly realizovány tyto opravy a údržba - malování herny, třídy a
chodby v prvním patře. Z rozpočtu mateřské školy byla provedena renovace kuchyňské linky
ve školní kuchyni. Dále byla zahájena stavba „Zahradního Pódia“ na školní zahradě. Firma
RPG realizovala opravu zárubni a požárních dveří v prvním patře.
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Sponzorské dary

Sadová

MŠ
MŠ

Místní

MŠ

Petřvaldská

školní rok 2014 / 2015
Mateřská škola získala finanční dary ve výši 1960,-Kč, které použila na zajištění Dětského karnevalu
pořádaného ve společenském domě Reneta.

Mateřská škola získala finanční dary ve výši 1800,-Kč, které použila na zajištění Dětského karnevalu
pořádaného ve společenském domě Reneta.
Mateřská škola získala finanční dary ve výši 3600,-Kč, které použila na zajištění Dětského karnevalu
pořádaného ve společenském domě Reneta.

Úplata za předškolní vzdělávání
školní rok 2014 / 2015
měsíční
výše
úplaty

vzdělávání bez úplaty

od rodičů

prominutí
úplaty

(v posledním roce předškolního
vzdělávání)

MŠ
Petřvaldská

360,- Kč

291 240

7

42

MŠ
Sadová

360,- Kč

114 120

2

14

MŠ
Místní

360,- Kč

129 240

2

15

přijato

Nákup učebních pomůcek, knih a majetku
školní rok 2014 / 2015

MŠ Petřvaldská

Hračky a učební
pomůcky v ceně do
3000,-Kč

69 379
puzzle, balanční
podložky,
didaktické
pomůcky,
bubny,auta

Hračky a učební
pomůcky v ceně
3 001,-až
40 000,-Kč

Drobný majetek
(DI)
v ceně
do 3 000,-Kč

Drobný
dlouhodobý
majetek (POS)
v ceně
3001,až 40 000,-Kč

19 155
molitanové
kostky,
stavebnice,

36 459
lehátka pro
děti, termosy
(ŠJ),
skartovačka,
skartovačka,

76 038
skříně policové,
lednice
dvoudvéřová,
vysavače,
tiskárna, koberec

radiomagnetofon

14

Knihy

2 595
odborná
literatura

MŠ Sadová
MŠ Místní

43 769
logické a
společenské hry,
skládanky,
vývojové puzzle,

20 734
stavebnice,
kostkoviště,
souprava
POKUSY

5 572
externí disk,
sušák na
výkresy,

12 490
Myčka nádobí

6 143
odborná
literatura, knihy
pro děti

70 799

29 503

10 691

50 909

1 015

koloběžky,
tříkolky, odrážedla,
stavebnice,
labyrint, did. hry

molitanové
kostky,
stavebnice
Tetry, kola

textilní tabule,
pohovka,

skříně,
fotoaparát,
multifunkční
tiskárna

odborná
literatura

11.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
nerealizováno
12.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Mateřská škola ve školním roce 2014/15 využila nabídky aktivní účasti v projektech podpořených
v rámci OPVK:
- PF UP Olomouc – projekt ROZVOŠ – „Rozvoj profesních kompetencí předškolních pedagogů
v oblasti polytechnického vzdělávání v kontextu předškolního kurikula“
- Hello language centre s.r.o – projekt „Školka nové generace – předškolní výchova a vzdělávání
21. století“
- Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o – projekt „Příprava pedagogů mateřských škol na
polytechnické vzdělávání předškolních dětí“
- Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o. p. s – projekt „Vzdělávací mozaika – komplexní
rozvoj kompetencí učitelů mateřských škol“
- ALVIT – inovace a vzdělávání, s.r.o – projekt „Učitelé na zkušené“
- PSV Invest s.r.o – projekt „Další vzdělávání pedagogických pracovníků“
V rámci těchto projektů jsme využili nejen nabízené semináře a workshopy, ale také nově nabízené
stáže, které umožnily pedagogům nahlédnout do života mateřských škol v jiném městě, kraji, i v jiné
zemi. Všechny absolvované stáže považujeme za velmi přínosné pro profesní i osobní rozvoj
pedagogů.
V rámci projektu Vzdělávací mozaika jsme se zapojili také jako mateřská škola poskytující stáž.
Třídenní stáž v naší organizaci proběhla v březnu 2015. Stážistky měly možnost nahlédnout
managementu sloučených pracovišť, prohlédnou si všechny tři mateřské školy a zúčastnit se
celodenního výchovně-vzdělávacího programu v pěti třídách.
Tuzemské stáže proběhly v Kopřivnici, Pardubicích, Novém Jičíně, Ostravě, zúčastnilo se celkem 13
pedagogů.
Zahraničních stáží se zúčastnilo 7 pedagogů, nahlédli do MŠ v Polsku, Litvě, Itálii, Nizozemí a
v Anglii.
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13.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
14.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Našimi nejbližšími partnery při poskytování předškolního vzdělávání byli především rodiče dětí
a pedagogové s žáky ZŠ. Jako každoročně jsme využili nabídek ZUŠ, Městské knihovny, Městské
policie a Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, SPC Karviná, pracovníků Lesů Šenov, společnosti A. S. A. Zapojili jsme se do charitativní sbírky FOND- SIDUS a sbírali jsme víčka z plastových
lahví.
Již pátým rokem probíhala 2x týdně na dětském dopravním hřišti v MŠ Místní celoroční výuka dopravní výchovy žáků 4. tříd havířovských ZŠ pod vedením zkušené lektorky. Výuka byla financována Centrem služeb pro silniční dopravu a BESIP Ostrava. Děti havířovských MŠ využívaly dopravní hřiště 3x týdně, avšak výuku zajišťovaly učitelky.
Rozšířili jsme spolupráci s karvinskou pobočkou mezinárodní studentské organizace AIESEC, která
zprostředkovává studentům praxe, formou zahraničních stáží. Tentokrát se jednalo o studenty z Řecka,
Egypta, Bosny a Hercegoviny, kteří představili dětem vánoční tradice své země. Kromě dopoledního
pobytu studentů v MŠ jsme uspořádali společný odpolední workshop pro naše pedagogy.
MŠ Sadová v rámci spolupráce s celostátní neziskovou organizací Celé Česko čte dětem, realizovala
3 měsíční projekt „Babička a dědeček do školky“, s cílem podpořit rozvoj a posilování
mezigeneračních vztahů.
MŠ Místní úzce spolupracuje s Galerií Petra a účastní se charitativních a společenských akcí:
 „Radost a závislost očima naších dětí“ - 2. ročník „Děti samy sobě“ ve společenském domě Reneta
Pracoviště MŠ Petřvaldská spolupracovalo již druhý školní rok se studenty pedagogické fakulty
Ostravské univerzity, kteří se aktivně zapojili do života mateřské školy i mimo svou školní praxi a
intenzivně se podíleli na přípravě i průběhu organizačně náročných akcí:
 Školní výlety: ZOO Ostrava, Hradec nad Moravicí, Liščí mlýn
 Radovánky „Na jarmarku“
Spolupráce s rodiči
Pedagogové společně s rodiči sestavovali plán třídních a školních akcí, vybírali vhodná místa pro
výlety, exkurse a náměty pro zatraktivnění vzdělávací nabídky. Kromě zcela samozřejmých
každodenních vstupů rodičů mezi děti do tříd oceňovala škola především
 účast při doprovodech dětí do divadel, na plavání, bruslení, na výletech a akcích školy
 zapojení se do pravidelného předčítání dětem v rámci kampaně „Celé Česko čte dětem“
 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
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 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
 Pečení cukroví, zdobení a rozsvícení stromečku v MŠ
 zajišťování exkurzí, vedení soutěží, dárků pro děti, přípravu třídních akcí
 aktivní zapojení do soutěže s panem Popelou ve sběru druhotných surovin
 aktivní zapojení ve sběru víček
 zhotovování kostýmů k vystoupení dětí
 zájem o průběžný dialog o dosahovaných vzdělávacích výsledcích dětí – ukázkové hodiny pro
rodiče
 sponzorování školních akcí a hojnou účast na každé z nich
 zapojení do potravinové sbírky pro MSK „Potravinová banka“
Spolupráce s okolními ZŠ
Všechny tři mateřské školy jsou v kontaktu s okolními ZŠ, pravidelně využívají k pohybovým aktivitám tělocvičny ZŠ a hřiště ZŠ. Vždy před zápisem dětí do ZŠ navštěvují předškoláci 1. třídy, prohlédnou si prostory školy, zapojí se od vyučování, zasednou do lavic a vyzkoušejí, jaké to bude za rok.
V roce 2014/15 jsme rozšířili dosavadní spolupráci o návštěvy žáků 1. stupně ze ZŠ Žákovská a Na
Nábřeží v mateřské škole a zapojili obě věkové kategorie dětí do společných pohybových her, cvičení
i předčítání.

15.

Závěr
Podklady k sestavení Výroční zprávy o činnosti mateřské školy byly projednány na provozní poradě dne
27. srpna 2015

V Havířově dne 13. října 2015

Bc. Zdeňka Hýžová
ředitelka mateřské školy
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