Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262
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1.

Základní údaje o škole
Název školy:
Sídlo:
IČO:
Identifikátor právnické osoby:

Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262
736 01, Havířov – Šumbark, Petřvaldská 32 / 262
619 88 570
600 135 713

Zřizovatel školy:
Sídlo zřizovatele:

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

Ředitel školy:
Zástupci ředitele:

Bc. Zdeňka Hýžová
Bc. Leona Draslíková, Bc. Biegunová Halina

Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole:

219

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:

není zřízena

www stránky:

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 2 – 7 letým dětem.
Ve školním roce 2016/17 se zde vzdělávalo 109 dětí v pěti třídách. Z toho ve třech třídách smíšených (děti 2 – 6 let). Nově jsme vytvořili jednu třídu nejmladších dětí (2 – 4 let), kterým jsme přizpůsobili vzdělávací program s ohledem na věkové požadavky a delší adaptaci. A pro maximální kvalitní přípravu na vstup do ZŠ jsme vytvořili jednu třídu starších dětí (5 – 7 let). Činnosti ve všech
třídách byly co nejvíce přizpůsobeny 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 kompletní rekonstrukci, což řeší zřizovatel přípravou projektu.
Zahrada mateřské školy se rozprostírá na ploše 0,53 ha s dostatkem zeleně i zpevněných ploch. Oplocení zahrady prochází postupnou rekonstrukcí, také mobiliář již vyžaduje modernizaci, v posledních
třech letech jsme i s pomocí zřizovatele vybavili zahradu novými lavičkami, kladinami, herní sestavou
u ředitelny, balančním mostem, člunkovým během, houpačkami, pítkem, pískovou laboratoří a
klouzačkou s houpačkami.
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 2016/2017 se zde vzdělávalo 45 dětí ve 2 věkově smíšených třídách. K výuce byla
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 byla zrekonstruována
převážná část budovy, roce 2017 vyměněna část venkovní kanalizace, opraveny zídky před vstupem
do MŠ a natřena fasáda budovy z čelní strany.
Mateřská škola Místní sídlí v centru města Havířova, spadá do ochranného pásma SORELA a poskytuje vzdělávání dětem ve dvou heterogenních třídách. MŠ Místní má dlouholetou tradici, je umístěna
v bytovém domě 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. Areál mateřské
školy se skládá z vlastní budovy s oploceným pozemkem s travnatou plochou a dětským dopravním
hřištěm. Velkou výhodou mateřské školy je vlastní kuchyň a víceúčelová místnost ke spontánním a
řízeným pohybovým aktivitám dětí. Ve školním roce 2016/2017 mateřská škola vzdělávala 53 dětí.
Zahrada mateřské školy je koncipovaná ze dvou části, z níž přední je vybavená dětským mobiliářem
a zahradním podiem, které je využíváno v letních měsících ke klidovým nebo k pracovním aktivitám.
V druhé části se nachází dětské dopravní hřiště. Je vybaveno koly, koloběžky, odrážedly a šlapacími
auty.
Dopravní
výchova
je
realizována
vždy,
když
jsou
děti
na
zahradě
a neprobíhá zde výuka jiné MŠ. Děti si osvojují základní pravidla silniční dopravy v roli chodce nebo
cyklisty.
2.

Přehled oborů vzdělávání
ročník
MŠ

jednací číslo
32 405/2004-22 ve znění č.j. MSMT38628/2016-1
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název vzdělávacího programu
Rámcový vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání

Mateřská škola Petřvaldská a MŠ Místní pracovala ve školním roce 2016/2017 podle vlastního Školního vzdělávacího programu „PROČ…2?“, MŠ Sadová podle ŠVP „Už vím proč“.
Oba Školní vzdělávací programy 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 a hry
 manipulace s předměty, a experimentování
 zvídavosti a touhy dětí poznávat a učit se vlastní zkušeností

Výuka angličtiny ve školním roce 2016/2017
Angličtinu vyučovaly 4 kmenové a výuka byla součástí vzdělávacího programu.
V MŠ Petřvaldské probíhala výuka anglického jazyka ve 4 třídách během dopoledních činností
(pouze třída nejmenších dětí nebyla zapojena) a zajišťovaly ji dvě učitelky, které během dopoledne
navštěvovaly jednotlivé třídy. V úzké spolupráci s kmenovou učitelkou s dětmi hrály hry v angličtině,
zpívaly, cvičily, navazovaly na téma probíhající ve třídě. Děti se tak učily naslouchat cizímu jazyku,
základním slovíčkům, vnímaly jednoduché pokyny, reagovaly na ně. K výuce využívaly také
interaktivní tabuli, nebo pobyt venku. Výuka probíhala v různých časech, různě dlouho – podle zájmu
a pozornosti dětí.
Jazykové vzdělávání v MŠ Sadové probíhalo 2x týdně ve dvou skupinách (začátečníci, pokročilí) od
13 – 14 hodin podle projektu „Wow English“. Celkem bylo zapojeno 17 dětí. S podporou interaktivní
tabule a metodických materiálů Wow English se děti kromě osvojení slovní zásoby naučily reagovat
na některé pokyny v angličtině, dokázaly porozumět jednoduchým otázkám a odpovědět na ně,
s pomocí tvořit jednoduché věty. Výuka probíhala především formou her, prožitkového a
kooperativního učení, se zapojením více smyslů.
Výuka anglického jazyka v MŠ Místní probíhala 2x týdně ve dvou skupinách od 13.00 – 13.40 hodin
dle projektu „Wow Englisch“ Celkem bylo zapojeno 12 dětí. S využitím interaktivní tabule se děti
zapojily do výuky s rodilým mluvčím v anglickém jazyce, osvojovaly si jazyk přirozenou cestou,
formou řízených her a zábavy (společné zpívání, recitování, cvičení …). Formou nápodoby pochopily
význam používané slovní zásoby, aniž by musely přesně znát, co dané slovo znamená.
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3.

Personální zabezpečení činnosti školy

8,05

Mateřská škola
MÍSTNÍ

Mateřská škola
SADOVÁ

Mateřská škola
PETŘVALDSKÁ

Pedagog
Asistent
pedagoga
Provozní
pracovníci

přepočtený
počet

Fyzický
počet

Stav k 30. 6. 2017

kvalifikovaní: 2,6

x

kvalifikovaní: 1,00

1

kvalifikovaní: 4,00

x

kvalifikovaní: 4,2

3

z projektu „Šablony“

kvalifikovaní: 0,5

x

x

k dítěti se zdravotním postižením

x

x

1,85

ekonom školy, školnice, uklízečka

kvalifikovaní: 1,85

x

0,50

pracovnice na výdej jídel

kvalifikovaní: 0,50

x

kvalifikovaní:3,95

1

Pracovníci ŠJ

4,00

Pedagog

4,2
0,50

3,95

Pedagog
Provozní
pracovníci
Pracovníci ŠJ
Asistent
pedagoga

Celkem

4

školnice,
uklízečky

2,6

1,00

8

kvalifikovaní: 8,05

VŠ vzdělání

nebyl

Chůva

Školní
asistent
Asistent
pedagoga
Provozní
pracovníci
Pracovníci ŠJ

zástupce ředitelky, učitelky

odborná způsobilost

k dítěti se zdravotním postižením

x

18

profese

z projektu „Šablony“
vedoucí ŠJ, hlavní kuchařka,
kuchařky
ředitelka školy, učitelky

vedoucí učitelka, učitelky

1,35

školnice, uklízečka

kvalifikovaní: 1,35

x

1,35

hlavní kuchařka, kuchařka

kvalifikovaní: 1,35

x

0,8

k dítěti se zdravotním postižením

kvalifikovaní: 0,80

x

8

34

29,35
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4.

Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání
Zápis dětí do MŠ na školní rok 2017/18
Termín zápisu

10. 5. 2017 – 11. 5. 2017

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: 49

přijato: 49

volných míst: 16

přijato: 16

volných míst: 18

přijato: 18

Ve školním roce 2016/2017 jsme z důvodu zvýšeného zájmu o umístění dětí v lokalitě Havířov -Město
a poklesu dětí v Havířově – Šumbarku, mimořádně vzdělávali takto:
MŠ Petřvaldská – 109 dětí
MŠ Sadové – 47 dětí
MŠ Místní – 53 dětí

5.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
netýká se mateřské školy

6.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2016/17 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. Každoročně je obnovován a aktualizován.
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 chování – dohoda dětí a učitelek na pravidlech chování ve třídách, společná tvorba
pravidel soužití, kresba piktogramů, zapojení rodičů
7



Dny otevřených dveří záchranných integrovaných složek – 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 – prezentace práce a činnosti,
ukázky první pomoci, vyprošťování zraněného, děti zkoušejí ochranné obleky, přilby, hašení
stříkačkou, seznamují se s vybavením auta, vhodným i nevhodným chováním k ochraně vlastní zdraví a bezpečnosti.
Policie ČR v MŠ- preventivní výukový program pro děti s policistou ČR, nácvik dopravních
situací, ukázka auta, policejní výzbroje a ochranných pomůcek při policejním zásahu
Fanynka a František vyprávějí o odlišných kamarádech – děti s hendikepem, maňáskové
divadlo pro děti v rámci projektu sociálních služeb města Havířova, střediska RaD
Aby zoubky nebolely – preventivní dětský výukový program se studentkou stomatologie, nácvik správného čištění a péče o dětský chrup
Logopedická depistáž- odborné logopedické vyšetření v MŠ a konzultace s rodičem
Sběr víček a plastových uzávěrů – projekt FN Ostrava a také sběr pro Charitu sv. Alexandra
v Ostravě
Solná jeskyně – prevence nemocí dýchacího ústrojí, regenerace pomoci světelné s terapie,-








Bezpečnost v silničním provozu:
 praktický výcvik na dětském dopravním hřišti při MŠ Místní
 pravidelné proškolování dětí a používání reflexních vest při vycházkách
 jízda na koloběžkách a kolech na školní zahradě – dodržování pravidel bezpečnosti
 S tygříkem se učím rád, se značkou jsem kamarád – projekt Městské policie Havířov s cílem snížit riziko nehodovosti a zranění dětí předškolního věku v silničním provozu. Teoretická
i praktická část projektu byly realizovány na DDH v MŠ Místní pro všechny předškoláky havířovských MŠ od dubna do června 2017.

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



celoorganizační pedagogické dílny



pohospitační rozhovory



konzultace s odborníky



stáže
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Typ
vzdělávání

Zaměření vzdělávací akce

Vzdělávací
instituce

PETŘVADSK
ÁSADOVÁ

MÍSTNÍ

Počet účastníků

seminář

Komunikace mezi účastníky výchov-vzděl. procesu

NIDV

3

3

3

konference

Konference Montessori - early bird

Asociace
Montessori ČR

2

x

seminář

Rozvoj předčtenářských dovedností v MŠ

HELLO Ostrava

1

1

1

Zeman

1

1

1

školení

Změny právních předpisů ve školství od 1.1.2017

seminář

Matematické dovednosti předškolních dětí s
využitím prvků pedagogiky Montessori

KVIC Ostrava

1

x

x

stáže

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
prostřednictvím návštěv

Šablony

1

1

1

konference

Efektivní příprava na poslední ročník předškolního
vzdělávání

Vzdělávání pro
školy

x

x

1

konference

Docházka dětí mladších 3 let do MŠ

x

1

seminář

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání

Vzdělávaní pro
školy
NIDV

x

2

x

seminář

Právní poradna v otázkách a odpovědích na téma
FKSP

ČMOS

x

1

x

školení

Školení 1.pomoci

MUDr. Fussková

9

4

5

KVIC

x

1

x

konference

Informatorium školy mateřské - konference

seminář

Jak využít Google Sites pro školu

Hello

1

2

1

seminář

Vzrůstající agresivita a agresivní chování u
předškolních dětí

Agamos

x

1

x

seminář

Zákon o pedagogických pracovnících v praxi škol

RESK

x

1

x

seminář

Konzultace pro příjemce k výzvě č. 02_16_022

NIDV

x

1

x

9

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: Třídní schůzky; Společný úklid zahrady s opékáním párků; Focení; Společné zdobení
vánočního stromečku; Vánoční besídky; Karneval ve Společenském domě Reneta; Vystoupení ke
dni matek; Tvořivé dílny s různými tématy; Ukázkové hodiny; Radovánky „Muzikály“;
 Pro děti: Tematické vycházky do lesa; Společné sázení strumu (jabloň); Návštěvy Ekofarmy „Pod
svahem“; Mikulášské dopoledne s pohádkou; Vánoční zpívánky u stromečku; Masopustní rej
v ZŠ; Lyžařská školička v Řece; Eko projekt Korálový útes; videoprojekcí; Tematické návštěvy
knihovny; Sportovně – výukové pobyty na DDH MŠ Místní; Ukázka letu dravců na zahradě školy
s výkladem; Ukázka tažného spřežení psů + beseda; Vánoční výlet do Rožnova- tradice, Návštěva
technického muzea v Ostravě; Výlet do Liščího mlýna Rozlučka se školáky na zahradě
 Školní celoroční projekty „Sběr papíru s panem Popelou“-A.S.A.; Sběr plodů a starého pečiva
pro zvířata; Sběr víček; Zelená škola- sběr elektroodpadu; Cvičení v tělocvičnách ZŠ 2x týdně;
 Divadelní představení v KDPB, Loutkovém divadle Ostrava i v MŠ (Kaňka, Silesia;Šamšula,
Lenky Freyové, Bonbón,Lucie Víchová) : O Otesánkovi, Krtek a hodiny, Princezna Chcechtanda,
O Mášence, Doktora se nebojíme;
 Účast v soutěžích: Soutěž o nejkrásnější baňku (MKS Havířov); Soutěž u velikonočního beránka
(Petřvaldské muzeum) – získali jsme 2. místo.
 Vystoupení dětí pro seniory v domě s pečovatelskou službou v Havířově- Šumbarku; Vystoupení
a společné muzicírování a zpívání pro pacienty LDN Havířov,
MŠ SADOVÁ
 S rodiči: Třídní schůzky; Konzultační hodiny pro rodiče ke vzdělávacím výsledkům dětí;
Ukázkové hodiny pro rodiče předškoláků; Sluníčkový den – domácí tvoření „sluníček“ z přírodnin
a jejich prezentace na zahradní slavnosti; Beseda rodičů s učitelkou ZŠ na téma školní zralosti;
Víkendový výlet do Planetária v Ostravě; Společné zdobení vánočního stromečku v MŠ; Vánoční
besídky; Karneval ve Společenském domě Reneta; Víkendový výlet na chatu Gírová; „Rozloučení
s předškoláky“ a soutěže na zahradní slavnosti.
 Pro děti: Tematické návštěvy městské knihovny, Musaion Havířov – autorské čtení pohádek p.
spisovatelkou M. Szottkowou a vánoční dílny pro děti, MoVa Zahrady – spoluúčast dětí při
výsadbě stromku na školní zahradě, Návštěva výstavy vánočních betlémů v KD Radost;
Mikulášská nadílka v MŠ; Poníci v MŠ – seznámení dětí s chovem poníků spojená s projížďkami
dětí, „Knoflíkový král – soutěž v zapínání knoflíků a šněrování tkaniček, Exkurze dětí v šicí dílně,
návrhářství a krejčovství, Sportovní dopoledne ke Dni dětí na školní zahradě; Celodenní výlet do
Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm; Svět techniky Ostrava - výukový model
 Školní celoroční projekty: pohybová výchova v ZŠ Žákovská, plavecký výcvik dětí, lyžařský
výcvik v areálu SKI Řeka, ekologické soutěže ve sběru druhotných surovin (papír, elektroodpad,
plastová víčka), „Malý vědec“ – chemické a fyzikální pokusy ve spolupráci se studenty gymnázia
Komenského
 Divadelní a filmová představení: „Houbařská pohádka“ v MŠ, Muzikály v KDPB „Ferda
mravenec“ a „Doktora se nebojíme“, Animovaná pohádka „Tajný život mazlíčků“ v kině
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Centrum, Divadlo loutek Ostrava – „Kocourek Modroočko“, v rámci Miniteatra – „Pohádky pod
peřinou“, ZUŠ L. Janáčka – muzikál „Mrazík“.
 Účast na kulturních akcích města: účast na oslavách Dne Země, „Vánoční dílny“ - výtvarné
dílny v Musaion Havířov;
 Účast v soutěžích: AZ Havířov „Vánoční baňka, komise BESIP Havířov – „Jak jezdím na kole
po svém městě“, Musaion Havířov – „Vánoční stromeček“
MŠ MÍSTNÍ
 S rodiči: třídní schůzky, konzultace dle potřeb zájmu rodičů s pedagogy, beseda rodičů na téma
„Školní zralost“ – ve spolupráci s PPP Karviná, celoroční účast v soutěži Polaris 2017,
Zazimování zahrady – tvoření z přírodnin, úklid zahrady, opékání párků, Vánoční besídky,
Karneval ve Společenském domě Reneta, sportovní odpoledne na DDH „ S tátou s mámou na
kole“ – ve spolupráci s městskou policií; Tvořivé dílny, vystoupení ke Dni matek, Rozloučení
s předškoláky a radovánky na školní zahradě.
 Pro děti: Kotulová dřevěnka – vzdělávací program Za chlebem, Strašidelná party pro
předškoláky, Společné sázení stromů pro lepší dýchání, Návštěva výstavy vánočních betlémů
v KD Radost a Vánočního městečka; Mikulášská nadílka; Vánoční dopoledne u Debrujářů –
Gymnázium Komenského, Návštěvy knihovny, Mobilní planetárium v MŠ, Putování za medem Svět Techniky - Dolní Vítkovice; polodenní výlet vlakem do Českého Těšína, Celodenní výlet
Liščí Mlýn – Putování za indiány
 Školní celoroční projekty: Solná jeskyně – prevence proti nemocem dýchacího ústroji, Plavecký
výcvik dětí; „Sběr papíru s panem Popelou“-A.S.A.; Pohybová výchova v ZŠ Žákovská, Projekt
„Malí vědci“ – spolupráce s Gymnáziem Komenského, Zelená škola- sběr elektroodpadu; Projekt
„Medvídek Nivea“ pomáhá dětem v přípravě na školu- zaměřený na rozvoj kompetencí budoucího
školáka
 Divadelní představení: divadlo Šamšula – Otesánek, Divadlo loutek Ostrava- Kocourek
Modroočko, Kino centrum Tajný život mazlíčků, interaktivní divadlo – „Jede auto, jede.“
 Koncerty: Výchovný koncert LŠU pro předškoláky -Seznámení s hudebními nástroji
 Účast v soutěžích: Pohár vědy Polaris 2017 – mezinárodní soutěž pod záštitou Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy (leden – květen), Soutěž o nejkrásnější baňku (MKS Havířov);
soutěž „Poznávat a chránit“ – vzdělávací modul pro MŠ – 2. místo, výtvarná soutěž pořádaná
komisí Besip- „Jak jezdím na kole po svém městě“
 Zájmové a sportovní kroužky
Nabídku kroužků jsme omezili na minimum, zajišťujeme pouze plavání a adaptační program pro děti,
které ještě nenavštěvují MŠ.
Plavání absolvovalo celkem 59 dětí, ze všech tří MŠ.
Školičku na MŠ Petřvaldské navštěvovalo s rodičem 19 dětí.
9.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Inspekční činnost ČŠI:

xxx

Veřejnosprávní kontrola prováděná kontrolním oddělením zřizovatele:
Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky za rok 2015 byla
provedena ve dnech 21. – 22. 2. 2017. Nebyly zjištěny nedostatky.
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Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky za rok 2016 byla
provedena ve dnech 22. – 28. 8.2017. Kontrolou byly zjištěny nedostatky v nenaplnění kritérií pro
hospodárnost, efektivnost a účelnost při pořízení dětské kuchyňky, objednávce Sbírky zákonů. Ke
zjištěným nedostatkům byla ředitelkou školy přijata nápravná opatření.

Kontroly prováděné Krajskou hygienickou stanicí MS kraje: xxx
Ostatní kontroly:
1. ZP VZP – 7. 11. 2016 kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného. Nedostatky nebyly zjištěny.
2. OSSZ Karviná – 28. 6. 2017 kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém
pojištění a při odvodu pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Nedostatky nebyly zjištěny.
3. Kontrolní výbor ZMH – 3. 5. 2017 kontrola plnění rozpočtu MŠ za rok 2016. Nedostatky nebyly
zjištěny.
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:
Vlastní příjmy:
 příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání (školné)
 náklady na potraviny (stravné)
 příspěvek na kroužky, kulturní a společenské akce
 sponzorské dary
Provedené opravy a údržba většího charakteru + pořízení investic

MŠ

MŠ
Sadová

Petřvaldská

školní rok 2016 / 2017
Zřizovatelem byla provedena instalace čipového zabezpečovacího systému vstupních dveří.
Z provozního příspěvku od zřizovatele byly realizovány tyto opravy a údržba: výměna
podlahových krytin PVC, malování 2. třídy a příslušenství, čištění kanalizace. Z fondu
investic byla zakoupena herní sestava FLEXI s houpačkou na školní zahradu.
Zřizovatelem byla provedena oprava kanalizace a rozvodů, sanace zdiva, nátěr přední fasády
budovy mateřské školy. Z provozního příspěvku od zřizovatele – malování výdejny a WC
zaměstnanců, včetně oprav omítek.
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MŠ Místní

Z provozního příspěvku od zřizovatele byly realizovány tyto opravy a údržba - malování
třídy, herny, šatny 1. třídy, schodiště, skladu potravin. Dále byl pořízen kamerový systém pro
monitorování vstupní dveří. Firma RESIDIMO, s.r.o. realizovala generální opravu ležatých a
svislých rozvodů (stupaček) v celé budově.

Sponzorské dary

MŠ

MŠ
Místní

MŠ
Sado
vá

Petřvaldská

školní rok 2016 / 2017
Mateřská škola získala finanční dary ve výši 16 700,-Kč, které použila na zajištění Dětského karnevalu pořádaného ve společenském domě Reneta a radovánek pořádaných na školní zahradě, na pořízení
investice – herního prvku na školní zahradu. Věcné dary v hodnotě 10 469,- Kč ( učební pomůcka
Puzzle – Lidské kostry a nábytek do třídy Montessori).
Mateřská škola získala finanční dary ve výši 1 540,-Kč, které použila na zajištění Dětského karnevalu
pořádaného ve společenském domě Reneta.

0,- Kč

Úplata za předškolní vzdělávání
školní rok 2016 / 2017

MŠ
Petřvaldská
MŠ Sadová

MŠ Místní

měsíční
výše
úplaty

vzdělávání bez úplaty

od rodičů

prominutí
úplaty

(v posledním roce předškolního
vzdělávání)

360,- Kč

268 020,-

7

27

360,- Kč

101 880,-

0

17

360,- Kč

134 640,-

4

12

přijato

13

Nákup učebních pomůcek, knih a majetku
školní rok 2016 / 2017

MŠ Místní

MŠ Sadová

MŠ Petřvaldská

Hračky a učební
pomůcky v ceně
do 3000,-Kč

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

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

-

12 942

50 472
Montessori
pomůcky
(tlakové válečky,
čichové dózy,
váhy, magnetická
tabulka), hry,
puzzle, kinetický
písek, dopravní
značky, CD
písničky aj.
64 205

25 635

pohádkové sady
maňásků,
stavebnice, padák
dětský, moduly
lidského těla

Laminátor,
Reproduktor,
Rychlovarné
konvice,
tyčový mixér,
kuchyňské
potřeby

Drobný
dlouhodobý
majetek (POS)
v ceně
3001,až 40 000,-Kč
29 006

Knihy

6 293

Kompostéry,
koberec,

Komplexní
metodiky
vzdělávání,
zpěvníky

10 850

35 155

4 925

dřevěné
stavebnice,
stínohra, velká
stavebnice Wise
Big Block

magnetické
tabule,
koberec, CD
přehrávač,
varná konvice

přenosné
ozvučení,
nábytek, lednice,
el. sekačka,
tiskárna

odborná
literatura, knihy
pro děti

58 512

26 660

12 448

68 017

6 693

Zvonkohra,
nášlapné kruhy,
učitelské a dětské
bubínky-pomůcky
pro HV, výukové
tablo – denní doby,
první pomoci,
didaktické
pomůcky

Koloběžka,
kola, souprava
na cvičení –
vybavení na
DDH

Věšáky na
oblečení,
schránka na
klíče, bazén
nafukovací,
poštovní
schránka,
police skřínka,
stůl pro děti

Sekačka,
kamerový
systém, botní
ková sestavašatna dospělí,
myčka

Odborná
literatura

11.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
MŠ Petřvaldská se svými odloučenými pracovišti je zapojena do výzvy Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ, v rámci které od 1. září 2016 realizuje projekt s
názvem „Podpora vzdělávání v MŠ Petřvaldská Havířov – Šumbark“. Poskytovatelem dotace je
MŠMT – rozvojový program OPVV a je hrazena z prostředků státního rozpočtu České republiky a
Evropského sociálního fondu. Projekt je zaměřen na podporu osobnostně profesního rozvoje
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pedagogických pracovníků, kteří absolvují semináře k rozvoji předčtenářské gramotnosti a účastní se
stáží v hostitelské mateřské škole v rámci Moravskoslezského kraje. Cílem projektu je rovněž posílit
jednotlivá pracoviště personálně o nepedagogické pracovníky na pozici chůva a školní asistent.

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
14.

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Rozmanitost vzdělávací nabídky nelze zajistit bez kontaktů mimo území školy. Umožňují 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 nejbližšími partnery při poskytování předškolního vzdělávání byli především rodiče dětí
a pedagogové s žáky základních škol. Jako každoročně jsme využili nabídek ZUŠ, Městské knihovny,
Městské policie a Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, pracovníků Lesů Šenov, společnosti A.
S. A. Zapojili jsme se opět do charitativní sbírky FOND- SIDUS a sbírali jsme víčka z plastových
lahví.
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 každodenních
vstupů rodičů mezi děti do tříd oceňovala škola především
 účast při doprovodech dětí do divadel, na plavání, na výletech a akcích školy
 pomoc při údržbě majetku školy: opravy hraček, stěhování inventáře před rekonstrukcemi, úklidu
zahrady- hrabání listí, odvoz vyřazeného majetku do sběrného dvora, příprava zahradních akcí
 tvořivá dopoledne a odpoledne – přítomnost a pomoc při organizačně náročných situacích, výrobě draků z přírodnin, vymýšlení a zhotovení karnevalové výzdoby, výzdobě tříd
 Pečení cukroví, zdobení a rozsvícení stromečku v MŠ
 zajišťování exkurzí, vedení soutěží, zajišťování 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 – rodiče měli zájem o
ukázkové hodiny s předškolními dětmi, kde viděli používané formy a metody pedagogické práce i
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pestrost a kvalitu metodických pomůcek a jejich využívání k učení. Zaznamenali jsme zvýšený zájem o individuální konzultace s učitelkou ve stanovených konzultačních dnech
 sponzorování školních akcí a hojnou účast na každé z nich, osobní pomoc při organizaci akcí i
během průběhu
 zapojování rodičů do vzdělávacího procesu v mateřských školách – pomoc s vyhledáváním
námětů pro práci s dětmi, zapojování se do polytechnických aktivit – fyzikální a chemické pokusy,
práce v dílně se dřevem, vytváření pomůcek pro vzdělávání, příprava pomůcek do Montessori třídy
 zapojení do mezinárodní soutěže Pohár vědy –Polaris 2017
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 2016/17 rozšířila MŠ Sadová spolupráci se ZŠ Na Nábřeží o konzultace s učitelkami 1. tříd a
zapojila se i s MŠ Petřvaldskou do environmentálního programu ZŠ Gorkého „Zahrada z blízka“.
MŠ Místní a MŠ Sadová pokračovaly v projektu gymnázia Komenského „Malí vědci“ zaměřeného na
fyzikální a chemické pokusy.
Děti z MŠ Petřvaldské zažily Karnevalové rejdění v ZŠ Moravské, společně s kamarády ze školy na
podzim pouštěli draky, potkali se také na Radovánkách MŠ u diciplín.

15.

Údaje o poskytování informací
Ve školním roce 2016/17 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona
č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
16.

Závěr
Podklady k sestavení Výroční zprávy o činnosti mateřské školy byly projednány na pedagogických
radách jednotlivých pracovišť ve dnech 2.- 4. října 2017.

V Havířově dne 12. 10. 2017

Bc. Zdeňka Hýžová
ředitelka mateřské školy
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