Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262

Výroční zpráva za školní rok 2012/13 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:

235
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

181 015 056

Mateřské školy a okolí

Mateřská škola Petřvaldská na Šumbarku poskytuje předškolní vzdělávání 3 – 7 letým dětem v 5
heterogenních třídách. V každé 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, 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.
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. 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 2012/2013 se zde vzdělávalo 44 dětí ve 2 věkově smíšených třídách. K výuce je využívána rovněž víceúčelovou místnost i suterénní dílnu. Mateřská škola má vlastní prádelnu a výdejnu
stravy. Jídlo je dětem dováženo z MŠ Petřvaldské. V letech 2010 – 2012 prošla budova kompletní
rekonstrukcí.
Mateřskou školu Místní navštěvuje 50 dětí. Obě třídy jsou umístěny v přízemí a jsou lemovány prostornými venkovními terasami. 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. Nachází se 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 výuku žáků
4. tříd všech havířovských ZŠ.
2.

Přehled oborů vzdělávání
ročník
MŠ

jednací číslo
32 405/2004-22

název vzdělávacího programu
Rámcový vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání

Mateřská škola Petřvaldská ve školním roce 2012/2013 pracovala podle vlastního Školního vzdělávacího programu „PROČ…2?“ Mateřská škola Sadová i Místní pracovala podle téhož programu, avšak
přizpůsobeného místním podmínkám.

Školní vzdělávací program „PROČ…2?“ 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
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. 2013

zástupce ředitelky
učitelky

kvalifikovaných:
10

3,15

školnice,
uklízečky, hospodářka školy

plně kvalifikovaní

1

4,05

Pedagog

4,1
0,9
8

Pedagog
Provozní
pracovníci
Pracovníci ŠJ

Celkem

8

35

odborná způsobilost

9,2

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

plně kvalifikovaná

ukončeno: 3

studující

plně kvalifikovaní
kvalifikovaných: 2

ukončeno:1

studující: 2

plně kvalifikovaná

1,85

hospodářka školy
školnice, uklízečka

plně kvalifikovaní

0,5

pracovnice na výdej jídel

plně kvalifikovaní

3,85

vedoucí učitelka
učitelky

kvalifikovaných: 3

1,3

školnice
uklízečka

plně kvalifikovaní

1,6

vedoucí ŠJ, hlavní kuchařka,
pomocná kuchařka

plně kvalifikovaní

31,5

VŠ vzdělání

studující

ukončeno:1

4.

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

14. 5. 2013 - 15. 5. 2013

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

Počet volných míst pro šk. rok 2013/2014
stav ke dni zápisu MŠ Petřvaldská

42
Bydliště dítěte
město
jiná
Haví- obec
řov

Počet zapsaných dětí dle obdržených žádostí zákonných zástupců

v tom:
Počet přijatých dětí
Počet nepřijatých dětí k 30.6

60

9

Počet nepřijatých dětí k 31.8.

6
Počet volných míst pro šk. rok 2013/2014
stav ke dni zápisu MŠ Sadová

58

2

9

0

6

0

ných žádostí zákonných zástupců

v tom:
Počet přijatých dětí
Počet nepřijatých dětí

62

0

0

0
0

0
0

17
Bydliště dítěte
město
jiná
Haví- obec
řov

Počet zapsaných dětí dle obdrže-

celodenní péče

Délka docházky
polodenomezená docházka
ní péče
dle zák.č. 117/95 Sb.

celodenní péče

Délka docházky
polodenomezená docházka
ní péče
dle zák.č. 117/95 Sb.

43

40

3

43

0

0

17
26

16
24

1
2

17
26

0
0

0
0

Počet nepřijatých dětí k 31.8.

26
Počet volných míst pro šk. rok 2013/2014
stav ke dni zápisu MŠ Místní

21
Bydliště dítěte
město
jiná
Haví- obec
řov

Počet zapsaných dětí dle obdržených žádostí zákonných zástupců

v tom:
Počet přijatých dětí
Počet nepřijatých dětí k 18.6
Počet nepřijatých dětí k 31.8.

54

53

21
33
28

21
32
27

celodenní péče

Délka docházky
polodenomezená docházka
ní péče
dle zák.č. 117/95 Sb.

1

54

0

0

1
1

21
33
28

0
0

0
0

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 možnými riziky a jejich dopady na zdravotní
stav a bezpečnost. Cíle preventivního působení jsou zakomponovány ve Školním vzdělávacím programu a následně realizovány ve třídách při běžných každodenních činnostech nebo v tematicky řízených aktivitách.
 „Terénní program Centra prevence“ sociálních služeb města Havířova, 10 výukových programů
zaměřených na primární prevenci dětí předškolního věku, vedení ke zdravému způsobu života, prevence zneužívání návykových látek, podpora zdravých vztahů a komunikace
 „Pravidla“ – dohoda dětí a učitelek na pravidlech chování ve třídách, společná tvorba pravidel
soužití, kresba piktogramů, zapojení rodičů
 „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
Bezpečnost v silničním provozu:
 promítání filmu „Bezpečná cesta po ulici“ a beseda s příslušníkem Policie ČR
 pravidelné proškolování dětí při vycházkách
 používání reflexních vest při vycházkách
 jízda na koloběžkách a kolech na školní zahradě – dodržování pravidel bezpečnosti
 praktický výcvik na dětském dopravním hřišti při MŠ Místní
7.

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Uplatňované formy vzdělávání pracovníků:
 účast na seminářích pořádaných vzdělávacími agenturami a středisky


individuální sebevzdělávání



workshopy a pedagogické dílny ve škole



pohospitační rozhovory



konzultace s odborníky



realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (registrační
číslo CZ.1.07/1.3.44/01.0034) s názvem Komplexní rozvoj kompetencí pedagogických
pracovníků MŠ Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262.

MÍSTNÍ

Projekt ESF „Komplexní rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků MŠ Havířov – Šumbark“

Typ
vzdělá
vání

PETŘVADS
SADOVÁ
KÁ

Počet účastníků

Tělesná výchova a pohybový režim v ŠVP PV

NIDV

4

3

3

Námětová a dramatická hra v MŠ

NIDV

5

2

3

Kroky k efektivní pedagogické komunikaci

NIDV

4

1

2

Problematika realizace ŠVP PV

NIDV

5

2

4

Rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí

NIDV

6

1

3

Levák a jeho svět

NIDV

4

2

1

Vlastní hodnocení školy

NIDV

3

2

3

Tvořivá hra v literární výchově

NIDV

8

3

3

Cestička do školy

NIDV

2

2

0

Sociální dovednosti předškolního pedagoga

NIDV

2

1

2

Prosociální činnosti v PV

NIDV

3

0

1

NIDV

5

1

3

NIDV

6

1

4

NIDV

3

4

2

NIDV

7

5

4

NIDV

1

4

1

NIDV

2

2

2

NIDV

2

3

0

NIDV

5

3

2

KVIC

3

0

2

KVIC

5

2

4

KVIC

2

3

1

KVIC

3

4

2

KVIC

2

2

2

KVIC

10

5

4

Zaměření vzdělávací akce

Pozitivní působení na děti v MŠ
Pedagogická diagnostika rizika poruch chování
Hyperaktivní, hypoaktivní dítě v MŠ
Tvorba plánu hodnocení vlastní práce
Diagnostika a IVP předškoláka s OŠD
Individualizace práce v MŠ
Metoda dobrého startu
Hra – efektivní metoda
Textový editor
Tabulkový procesor
Pokročilá prezentace pro interaktivní výuku
Informační systém školy (Bakaláři)
Služby informačních sítí (Internet)
Využití interaktivních tabulí v PV

Vzdělávací instituce

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 Drakiáda na louce; Karneval Madagaskar v Renetě; Radovánky; Vánoční besídky tříd;
Podzimní úklid zahrady; Opékání párků; Výšlap; Výlet do lesa; Sběr papíru s panem Popelou;
Sběr plodů pro zvířátka
 Pro děti sportovní dopoledne na zahradě; Výstava ptáků EXOM; Africké bubnování; Vánoční
zpívání; Exkurze v knihovně; Mikulášská nadílka v MŠ; Ukázka letu dravců na hřišti ZŠ
Moravské
 Výlety dětí do Army- Landu; do Kunína; Polodenní výlet do Českého Těšína; do Ostravy; do lesa
v okolí
 Divadelní představení v KDPB „Šípková Růženka“; „Hodina zpěvu ve zvěřinci“; „Včelí
medvídci“
 Divadelní představení ve školce „Šikulka“; „Vlk a hlad“ v rámci projektu Mluvme s dětmi
kompetentně; „EKOLÓRA s klaunem“; „Lakomá Barka“; „Jak Karlík zachránil babičku“; „Duo
Šamšula – Lesní skřítci“; „Myška Klárka – Čtvero roční období“; „Kouzelnická show“
 Koncerty Vánoční koncert; Hudební „Pohádka z klobouku“ v podání žáků a pedagogů ZUŠ
Vrchlického; Muzikantské hrátky v LŠU B.Martinů
 Vystoupení dětí pro seniory o Vánocích a na den matek v domě s pečovatelskou službou
 Focení dětí v MŠ – Jarní a Vánoční sada
 Účast ve výtvarné soutěži „ Pohlednice pro Evropu“; „ Malovaná písnička“

MŠ SADOVÁ
 S rodiči „Uspávání broučků“ – úklid zahrady a lampiónový průvod; Beseda s pracovnicí PPP na
téma Školní zralost, Ukázkové hodiny pro rodiče předškoláků; Karneval Madagaskar ve
Společenském domě Reneta; Den matek – společné soutěže dětí a maminek; Kovbojské
odpoledne a loučení se školáky na zahradě MŠ; pravidelná bruslení na zimním stadionu; Školkové
bobování; Opékání párků a pouštění draků
 Pro děti „Mikulášská nadílka“ v MŠ, „Tkaničkový král“ - školní soutěž v zavazování tkaniček;
„Návštěva knihovny“ reportáž v TV Polar; „Zahrada zblízka“ – komentovaná prohlídka v rámci
projektu ZŠ Gorkého; „Pohádky pro zasmání, poznání, učení“ ve VS MUSAION Havířov
 Výlet dětí do Army Landu ve Vratimově – hra na vojáky s využitím vojenské techniky; Celodenní
a polodenní výlety; pětidenní lyžařský kurz v Řece
 Divadelní představení v KDPB „Zimní příhody včelích medvídků“, „Šípková Růženka“,
„Hodina zpěvu ve zvěřinci“, „Pinochio“
 Koncerty Vánoční koncert ZUŠ Vrchlického; „Pohádka z klobouku“ hudební pohádka v podání
žáků a pedagogů ZUŠ Vrchlického; Muzikantské hrátky v ZUŠ B. Martinů
 Loutkové divadlo Ostrava „Kocourek Modroočko“ a návštěva výtvarné dílny loutkového
divadla
 Divadelní představení ve školce: maňáskové divadlo „O napravené berušce“; netradiční
divadelní představení „Vlk a hlad“ uváděné v rámci projektu Mluvme s dětmi kompetentně

 Účast v soutěži „O nejpěknějšího velikonočního beránka“ a ve sběru víček „Nakrm svého
Plastožrouta“
 Účast na kulturních akcích v centru města – Vánoční a velikonoční městečko; Den mobility;
Den Země; Havířovská lípa; Návštěva výstavy betlémů v KD Radost
 Pódiové vystoupení dětí „Afrika“ na akci Havířov v květech“; vystoupení dětí s pásmem písní
a veršů v městské knihovně a ve Svazu žen
 Získaná ocenění v 10. ročníku výtvarné soutěže Ministerstva vnitra a obrany "SVĚT OČIMA
DĚTÍ"; 2. místo v gymnastice na „Olympiádě havířovských MŠ 2013“
MŠ MÍSTNÍ
 S rodiči Drakiáda – sobotní dopoledne na Lučině; Karneval ve společenském domě Reneta; Den
země – úklid zahrady; Besídky ke dni matek; Malování kraslic;
 Pro děti Strašidelná party – oslava Halloweenu; Mikuláš ve školce; Malování s malířem
Lubomírem Dostálem; Pyžamová party aneb noc v MŠ; Návštěva knihovny; Vánoční
a Velikonoční medové pečení; Exkurse na zimním stadionu; „Zahrada zblízka“ – komentovaná
prohlídka v rámci projektu ZŠ Gorkého; Radovánky a rozloučení se školáky na školní zahradě
s Hopsalínem
 Výlet dětí do Army- Landu ve Vratimově- aktivní prohlídka muzea vojenské techniky; Výlet do
Řeky – zimní radovánky; Hrad Hukvaldy
 Divadelní představení v KDPB „Pinoccio“; „Šípková Růženka“; „Miniteatro“
 Koncerty Vánoční koncert; Hudební „Pohádka z klobouku“ v podání žáků a pedagogů ZUŠ
Vrchlického; Muzikantské hrátky v LŠU B.Martinů
 Loutkové divadlo Ostrava „Kocourek Modroočko“
 Divadelní představení ve školce Šikulka
 Účast ve výtvarné soutěži BESIP
 Účast na kulturních akcích v centru města Návštěva výstavy betlému v KD Radost
 Vystoupení dětí – charitativní akce pro děti z dětského domova a jeslí – Módní přehlídka v KD
Reneta „Děti samy sobě“

Zájmové a sportovní kroužky

Kroužek

MŠ Petřvaldská

Sportovní
Gymnastika
Flétnička,
pěvecký sbor
Kreativní
tvoření
Veselá angličtina

Náplň kroužku
Rozvíjené pohybových dovedností dětí, zdatnosti,
obratnosti.
Základy gymnastiky, spojení hudebního projevu s
pohybem
Rozvíjení hudebního cítění a dovedností děti
prostřednictvím hry na zobcovou flétnu
Posilování tvořivosti a fantazie dětí, práce
s různorodým materiálem
Seznamování s anglickým jazykem formou hry

četnost
1x týdně
1x týdně
1x týdně
1x týdně
2x týdně

počet
dětí

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

14
15
11
16
31

s ježečkem Henrym.
Základní tenisové dovednosti

Tenis v MŠ
Plavání

1x týdně

40
14

1x týdně

11

„Pohybem ke zdraví“ - gymnastika v ZŠ Žákovské
pod vedením trenéra p. Tabáka
Základní tenisové dovednosti

1x týdně

15

1x týdně

12

2x týdně

14

Plavání

Seznamování s anglickým jazykem formou hry
s ježečkem Henrym
Výuka plavání v Městské sportovní hale v Havířově

Moderní tanec

Základy gymnastiky, správné držení těla

Březen červen
1x týdně

Výtvarný
Pohybový

Seznámení s různorodým výtvarným materiálem
Rozvíjení tělesné zdatnosti, obratnosti a zdatnosti

1x týdně
1x za 2 týdny

10

Veselá angličtina

Seznámení dětí s cizím jazykem

2xtýdně

11

Flétnička

Rozvíjení hudebního cítění a dovedností děti
prostřednictvím hry na zobcovou flétnu
Adaptační program pro 2 leté děti za doprovodu
rodičů s cílem usnadnit dětem vstup do MŠ
Tvořivé dopoledne v galerii

1x týdně

Místní

Sportovní
MŠ Sadová

Výuka plavání pod vedením plaveckých lektorů
Delfínek
Výuka plavání pod vedením trenérů SSRZ v bazénu
Delfínek
Sportovní kroužek, pohybové hry

21

12 lekcí

Plavání

Gymnastika
Tenis v MŠ
Veselá angličtina

MŠ Místní

1x týdně

Školička
Galerie Petra

1x týdně
1x týdně

9.

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 24.4.2013 – 26.4.2013. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Kontroly prováděné Krajskou hygienickou stanicí MS kraje:
MŠ Sadová
MŠ Petřvaldská
MŠ Místní

nebyla
18.9.2012 - dodržování hygienických předpisů ve ŠJ
17.1.2013 – dodržování hygienických předpisů ve ŠJ
17.7.2013 - dodržování hygienických předpisů ve ŠJ

Ostatní kontroly:

nebyly

20
11
9

5
10
10

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)
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
 financování grantového projektu ESF „Komplexní rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků
MŠ Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262“
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
Místní

MŠ
Sadová

MŠ
Petřvaldsk
á

školní rok 2012 / 2013

Realizována výměna zbývající části osvětlení na třídách hrazena zřizovatelem. Z finančních
prostředků ESF byla pořízena interaktivní tabule pro výuku dětí.
Z investičního fondu pořízena interaktivní tabule pro výuku dětí. Opravy většího charakteru
nebyly v tomto šk. roce realizovány.
Firma RPG zajistila a zrealizovala během letních prázdnin výměnu vstupních dveří do
budovy mateřské školy Místní. Z finančních prostředků ESF byla pořízena interaktivní tabule
pro výuku dětí.

Sponzorské dary

MŠ Petřvaldská

Mateřská škola Petřvaldská získala finanční dary ve výši 19 010,- Kč, které použila na zajištění akce Dětský karneval a akce „ Radovánky“. Od společnosti IBM získala mateřská škola
dětský počítač KIDSMART s výukovým softwarem pro děti předškolního věku v hodnotě
33 000,- Kč.

MŠ Sadová

Mateřská škola Sadová získala ve školním roce finanční dary ve výši 1 820,- Kč, které použila na zajištění akce „Dětský karneval“. Od společnosti IBM získala mateřská škola dětský
počítač KIDSMART s výukovým softwarem pro děti předškolního věku v hodnotě 33 000,Kč.

MŠ Místní

školní rok 2012 / 2013

Mateřská škola Místní získala finanční dary ve výši 1 450,- Kč, které přispěly na pořádání
„Dětského karnevalu“ a „Radovánek“. Od společnosti IBM získala mateřská škola dětský
počítač KIDSMART s výukovým softwarem pro děti předškolního věku v hodnotě 33 000,Kč.

Úplata za předškolní vzdělávání
školní rok 2012 / 2013

MŠ
Petřvaldská
MŠ Sadová

MŠ Místní

měsíční
výše
úplaty

vzdělávání bez úplaty

od rodičů

prominutí
úplaty

(v posledním roce předškolního
vzdělávání)

360,- Kč

257 580,- Kč

5 dětí

43 dětí

360,- Kč

95 520,- Kč

0

20 dětí

360,- Kč

109 800,- Kč

1 dítě

19 dětí

přijato

Nákup učebních pomůcek, knih a majetku

MŠ Místní

MŠ Sadová

MŠ Petřvaldská

školní rok 2012 / 2013

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

1 344,-

39 000,-

14 473,-

Drobný
dlouhodobý
majetek (POS)
v ceně
3001,až 40 000,-Kč
96 239,-

Nádobíčko,
panenky, míče,
kelímky

pořízení
interaktivní
tabule

policové
skříně,
dávkovače
mýdla, varné
konvice,
textilní tabule,
skříň

šatní bloky,
botníky,
chladnička,
vysavač na listí,
pracovní stůl,
nový počítač,
policová skříň

33 660,-

16 024,-

14 394,-

19 259,-

digitální
mikroskop,
stavebnice Lego,
vývojové puzzle,
maňásci

dětská
kuchyňka pro 1.
a 2. třídu,
stavebnice Lego

skříňky,
řezačka
páková,
elektrická
várnice,
telefony,
regály (sklep)

skříňka na výdej
jídla pro 2. třídu,
telefon,
automatická
pračka

19 237,-

43 588,-

7 277,-

70 968,-

Dětské přilby,
puzzle, kopaná,
CD, koloběžky,
odrážedla

pořízení
interaktivní
tabule,
stavebnice Lego

regály na
potraviny,
ruční mixer,
ventilátor

šatní bloky,
botníky, psací
stoly do třídy pro
dopravní výuku,
křovinořez

Knihy

2 585,-

9 130,-

2 551,-

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
Druhým školním rokem pokračoval projekt „Komplexní rozvoj kompetencí pedagogických
pracovníků MŠ Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262. Projekt realizován v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a hrazen z prostředků státního rozpočtu ČR a
Evropského sociálního fondu. Výše finanční podpory 916.111,88 Kč.
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, SPC Karviná, pracovníků Lesů Šenov,
společnosti A.S.A., Sociální služby města Havířova. Zapojili jsme se do charitativní sbírky FONDSIDUS a sbírali jsme víčka z plastových lahví pro Michalku. MŠ Místní úzce spolupracuje s Galerií
Petra.
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, bruslení, na výletech a akcích školy
 podpora čtenářské gramotnosti v soutěži „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
 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
 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

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.
Výjimečná spolupráce probíhala mezi MŠ Petřvaldskou a ZŠ Moravskou, akce probíhaly celý rok
podle společně vypracovaného plánu, přizpůsobené aktuálním podmínkám obou škol
• společný lyžařský výcvik dětí MŠ a ZŠ Moravské, jednodenní výjezdy na Bílou
• prohlídka školy, aktivní účast ve vyučování, práce na interaktivní tabuli
• společné dopoledne v MŠ plné her a soutěží
• Vánoční dopoledne ve školce, společné zhlédnutí divadelního představení „O lakomé Barce“
• den otevřených dveří ZŠ Moravské – dopoledne strávené ve škole
• aktivní pomoc žáků 3. třídy při organizaci Radovánek
15.

Závěr
Podklady k sestavení Výroční zprávy o činnosti mateřské školy byly projednány na provozní poradě dne
26. 8. 2013

V Havířově dne 14. října 2013

Bc. Zdeňka Hýžová
ředitelka mateřské školy

