Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262

Výroční zpráva za školní rok 2013/14 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

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. Ve školním roce 2013/14 mateřská škola oslavila své
30leté výročí.
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 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 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 2013/2014 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 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 a MŠ Místní pracovala ve školním roce 2013/2014 podle vlastního Školního vzdělávacího programu „PROČ…2?“, MŠ Sadová od 1. září 2013 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. 2014

zástupce ředitelky
učitelky

kvalifikovaných:
10

3,15

školnice,
uklízečky, hospodářka školy

plně kvalifikovaní

0,9

4,02

Pedagog

4,1
0,9
8

Pedagog
Provozní
pracovníci
Pracovníci ŠJ

Celkem

7

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: 3

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: 4

1,3

školnice
uklízečka

plně kvalifikovaní

1,55

vedoucí ŠJ, hlavní kuchařka,
pomocná kuchařka

plně kvalifikovaní

31,32

VŠ vzdělání

studující

ukončeno:1

4.

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

13. 5. 2014 - 14. 5. 2014

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 2014/2015
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

55

50

5

55

0

0

43
5

40
5

3
0

43
5

0
0

0
0

2

0

2

0

0

Počet nepřijatých dětí k 31.8.

2
Počet volných míst pro šk. rok 2014/2015
stav ke dni zápisu MŠ Sadová

11
Bydliště dítěte
město
jiná
Haví- obec
řov

Počet zapsaných dětí dle obdržených žádostí zákonných zástupců

v tom:
Počet přijatých dětí
Počet nepřijatých dětí

38

4

42

0

0

11
31

11
27

0
4

11
31

0
0

0
0

27

4

31

0

0

31
Počet volných míst pro šk. rok 2014/2015
stav ke dni zápisu MŠ Místní

15
Bydliště dítěte
město
jiná
Haví- obec
řov

ných žádostí zákonných zástupců

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

celodenní péče

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

42

Počet nepřijatých dětí k 31.8.

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.

48

45

3

48

0

0

15
33

15
30

0
3

15
33

0
0

0
0

5.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
netýká se mateřské školy
6.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2013/14 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
 „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
Bezpečnost v silničním provozu:
 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.

Projekt ESF
Vzdělávací
program
Workschop
Kurz
64 hod. zděl.
program

Zaměření vzdělávací akce

Výuka s interaktivní tabulí II – pokročilá úroveň
MŠ očima ČŠI

Vzdělávací
instituce

KVIC

PETŘVADSK
ÁSADOVÁ

Typ
vzdělávání

11

NIDV
Ostrava
Eduwork

1

Specifika vzdělávání dětí s SVP v MŠ

Systemová podpora
inkluzivního vzděl.
v ČR

2

Logopedický asistent

NIDV
Ostrava
ÚOS Karviná

2

Práce s videem pro potřeby MŠ

5

4
1

1

1

Doškolení

Zdravotník zotavovacích akcí

Vzdělávací
program
Vzdělávací
program
Vzdělávací
program

Pedagog baby aerobiku

Argent

3

Pedagog relaxačních a aktivačních technik

Argent

3

Pedagog jógy pro děti

Argent

1

1

6

3

seminář
Workschop

Rozvíjíme nadání dětí ve výkonnostně smíšených tř.seminář
Eduwork
Dopravní výchova pro učitelé mateřských škol

Vzdělávací
konference

Zapojení angličtiny do ŠVP PV“

Vzdělávací
seminář

Účetnictví PO řízených ÚSC - školství

školení
Vzdělávací
seminář
Vzdělávací
program
Konference
Vzdělávací
program
školení

Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví

GOOD
YEAR
Wattsenglish
Ltd.
PARIS

3
1

1
1
1

RESK

1

Konference o výchově a vzdělávání

GOVIN

1

Spisová služba ve školách a ŠZ

AVDO

1

Změny v ZP

Zeman

BOZ ve školách a školských zařízeních

1

1

MUDr.
L.Ryšavá
PARIS

Nový občanský zákoník a jeho aplikace ve školství

MÍSTNÍ

Počet účastníků

1

1

1

1

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 odpoledne“- úklid zahrady s opékáním párků; „Podzimní tvoření“;
„Předvánoční pečení“; „Vyrábíme čertíky“; „ Vánoční posezení s rodiči“; „Den pro mou mámu“;
„Polodenní výlet do Komorní Lhotky“; „Pod peřinou“- vánoční akademie v sále ZUŠ L. Janáčka;
„Sportujeme s rodičem“; „Olympiáda s maminkou“; „Strašidlácké odpoledne ve třídě“; „Jaro
klepe na dveře“-tvořivé odpoledne;
 Pro děti: „Drakiáda“; „Draví ptáci na zahradě MŠ“; „Mikulášská nadílka“; „Indiánské
dopoledne“ – soutěže, hry a tance s indiány; Kreslení s malířem Dostálem; Beseda s lesníky; „Na
divokém západě“- soutěže, vystoupení dětí; „Zdravé zoubky“;; Karneval v Renetě“; „Knoflíkový
den“; „ Cesta kolem světa s kovbojem“; „Rozloučení s předškoláky“; „S písničkou na prázdniny“
– koncert dětí dětem v mateřské škole
 Výlety: ZOO Ostrava; Dinopark; Kotulova dřevěnka; Sady Havířov; Český Těšín; Polodenní výlet
do lesa s lesníky; „Kozí farma v Havířově“; Výlety na zahrady rodičů, nebo zaměstnanců
 Divadelní představení v KDPB, Loutkovém divadle Ostrava i v MŠ
 Koncerty: „Muzikantské hrátky“ LŠU B. Martinů; Výchovný koncert pro předškoláky - ZUŠ
Vrchlického
 Účast na kulturních akcích města – „Ekostezka“ ke dni země; Návštěva Velikonočního
a Vánočního městečka; Olympiáda MŠ
 Vystoupení dětí pro seniory ke dni matek a Vánoční vystoupení v mateřské škole; Gymnastické
vystoupení pro rodiče v hale ZŠ Žákovská
 Focení dětí v MŠ: Jarní a Vánoční sada, Focení na tablo, Společné focení na konci roku
MŠ SADOVÁ
 S rodiči „Uspávání broučků“ – úklid zahrady a lampiónový průvod; „Zdobení vánočního
stromečku“, Ukázkové hodiny pro rodiče předškoláků; Strašidlácký bál ve Společenském
domě Reneta; Den matek – společné soutěže dětí a maminek; Námořnická plavba a loučení se
školáky na zahradě MŠ; Opékání párků; Týden čtení s maminkou; Velikonoční pečení; Den Země
– společné ekologické aktivity; „Talíř plný vitamínů“ - rodiče přichystali dětem pohoštění;
Vánoční besídky s vystoupením;
 Pro děti „Mikulášská nadílka“ v MŠ, „Tkaničkový král“ - školní soutěž v zavazování tkaniček;
„Život vodicího psa“ – interaktivní beseda se zrakově postiženou osobou; pravidelné návštěvy
městské knihovny včetně vánočního vystoupení dětí pro seniory; celodenní a polodenní výlety;
exkurze v chráněných dílnách Charity sv. Alexandra v Ostravě; setkání dětí se zahraničními
studenty z Asie na téma národnostní a kulturní zvyklosti a odlišnosti;
 Školní celoroční projekty: vlastní projekt „Poznáváme své město“ s cílem seznámit děti
s významnými budovami, architekturou a historií města Havířova; „Klub malých a velkých
čtenářů“ - projekt realizovaný pod záštitou celostátního projektu Celé Česko čte dětem;
 Divadelní představení v KDPB, Loutkovém divadle Ostrava i v MŠ
 Koncerty Muzikantské hrátky v ZUŠ B. Martinů

 Účast na kulturních akcích města – Vánoční a velikonoční městečko; Den mobility; Den Země;
Havířovská lípa; účast na městské akci „Procházka s pohádkou“ ve výstavní síni Musaion; výroba
originálního květinového truhlíku v rámci akce „Květinová inspirace“;
MŠ MÍSTNÍ
 S rodiči: „Drakiáda“ - sobotní odpoledne na Lučině; „Vánoční besídka“ – společné zastavení
v adventním čase; „Karneval“ – společenský dům Reneta, „Den matek“ – vystoupení dětí
a tvořivé odpoledne pro maminky; „Velikonoční pečení“; „Radovánky“ na zahradě – rozloučení
s předškoláky a africké bubnování z djembem.
 Pro děti: „Strašidelná párty“- večer ve školce, procházka městem se světýlky; „Mikulášská
nadílka“, „Návštěva knihovny“; Exkurze na zimní stadion - seznámení s prostředím, s hokejisty,
jejich tréninkem; Exkurze na hlavní pošt; Ekurze na vlakové nádraží; Oslava ke Dni dětí v galerii
Petra -zábavné dopoledne.
 Výlety: polodenní výlet vlakem do Ostravy a Českého Těšína, ZOO Ostrava - Polodenní výlet za
zvířátky, Celodenní výlet Bílá v Beskydech – Sun Outdoor,
 Divadelní představení v KDPB, Loutkovém divadle Ostrava i v MŠ
 Koncerty: Muzikantské hrátky LŠU B. Martinů; Výchovný koncert pro předškoláky - ZUŠ
Vrchlického
 Vystoupení dětí na veřejnosti: Pódiové vystoupení na akci „Havířov v květech“; „Děti samy
sobě“ - charitativní akce pro dětský domov Sluníčko ve spolupráci s městem a galerii Petra;
Gymnastické vystoupení pro rodiče –sportovní hala Žákovská.
 Focení dětí v MŠ: Jarní a Vánoční sada
 Účast v soutěži: výtvarná soutěž Besip –„Jak se nechovat na silnici“; Soutěž o nejkrásnější truhlík
„Květinová inspirace“ motto: Proti městské šedi
 Účast na kulturních akcích v centru města – Návštěva vánočního a velikonočního městečka;
Výstava vánočních Betlémů KD Radost; Den Země; Na tom selském dvoře – floristická výstava
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.

Kroužek
Sportovní

MŠ Petřvaldská

Gymnastika
Flétnička,
pěvecký sbor
Kreativní
tvoření
Veselá angličtina
Plavání

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
s ježečkem Henrym.
Výuka plavání pod vedením plaveckých lektorů
Delfínek

četnost
1x týdně
1x týdně
1x týdně
v 1.pololetí
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.

15
11
5
23
32
42

Výuka plavání zajišťovaná SSRZ Havířov

12 lekcí

13

Šachy

Rozvíjení logického a strategického myšlení

1x týdně

11

Sportovní

Rozvíjené pohybových dovedností dětí, zdatnosti,
obratnosti.

1x týdně

Tenis v MŠ

Základní tenisové dovednosti

1x týdně

8

Veselá angličtina

Seznamování s anglickým jazykem formou hry
s ježečkem Henrym
Výuka plavání v Městské sportovní hale v Havířově
v bazénu Delfínek
Základy gymnastiky, správné držení těla

2x týdně

13

Seznámení dětí s cizím jazykem formou hry
s ježečkem Henrym
Základní tenisové dovednosti

2 x týdně

Adaptační program pro 2 leté děti za doprovodu
rodičů s cílem usnadnit dětem vstup do MŠ
Tvořivé dopoledne v galerii

1 x týdně

Místní

MŠ Sadová

Plavání

Plavání

MŠ Místní

Moderní tanec
Veselá angličtina
Tenis
Školička
Galerie Petra

1 x týdně -12
lekcí,
1 x týdně

1 x týdně

1 x 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 22. 4. 2014 – 30. 4. 2014. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Kontroly prováděné Krajskou hygienickou stanicí MS kraje:
MŠ Sadová
MŠ Petřvaldská
MŠ Místní

4. 6. 2014 – plnění povinností stanovených zákonem 258/2000 Sb. ve výdejně
7. 2. 2014 – plnění povinností stanovených zákonem 258/2000 Sb. v MŠ
30. 12. 2013 – plnění povinností stanovených zákonem 258/2000 Sb. ve ŠJ
18. 4. 2014 – plnění povinností stanovených zákonem 258/2000 Sb. ve ŠJ

Ostatní kontroly:
Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti provedena dne 6. 8. 2014 OSSZ
Karviná. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

16

16
14
15
14
8
12

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

MŠ Místní

MŠ
Sadová

Petřvaldská

školní rok 2013 / 2014
Malování 5. třídy včetně příslušenství, kuchyně ŠJ (bez chodby, šatny, WC a skladů konzerv
a zeleniny)
Generální oprava elektrického varného kotle (14. 423 Kč)
Během letních prázdnin byla realizována zřizovatelem renovace nátěrů dveří v mateřské
škole.
V jedné třídě MŠ provedeny nástřiky NANO technologickou suspenzí.
Firma RPG zajistila montáž bezpečnostních mříží do sklepních oken a provedla opravu
podhledů na terase.
V jedné třídě MŠ provedeny nástřiky NANO technologickou suspenzí.

Sponzorské dary

MŠ

Petřvaldská

školní rok 2013 / 2014

Mateřská škola Petřvaldská získala finanční dary ve výši 8 100,-Kč, na zajištění akce
„Dětský karneval“ a „Radovánky“ pořádaný ve společenském domě Reneta.

MŠ
Sadová
MŠ
Místní

V tomto školním roce nezískala MŠ Sadová žádný sponzorský dar.

Mateřská škola Místní získala finanční dary ve výši 2600,-Kč, které použila na zajištění akce
„Dětský karneval“ pořádaný ve společenském domě Reneta.

Úplata za předškolní vzdělávání
školní rok 2013 / 2014

MŠ
Petřvaldská
MŠ Sadová

MŠ Místní

měsíční
výše
úplaty

vzdělávání bez úplaty

od rodičů

prominutí
úplaty

(v posledním roce předškolního
vzdělávání)

360,- Kč

309 340 KČ

3 děti

41 dětí

360,- Kč

113 400,- Kč

2 děti

12 dětí

360,- Kč

122 760,- Kč

2 děti

16 dětí

přijato

Nákup učebních pomůcek, knih a majetku
školní rok 2013 / 2014

MŠ Petřvaldská

Hračky a učební
pomůcky v ceně
do 3000,-Kč
52 955,- Kč
Stavebnice
Zoob,Animal,
Magnetic,
Šroubování, Čísla
a písmena,

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

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

39 326,- Kč
Stavebnice:
Cihla set,
Polikarpova,
Molitanova Yeti

21 860,- Kč
koberec,
šatní skříně
kancelářská
křesla,
várnice, varná
konvice, hrnec

Drobný
dlouhodobý
majetek (POS)
v ceně
3001,až 40 000,-Kč
134 883,- Kč
Lednice,
pohovka,
botníky a šatnové
boxy, koberec,
fotoaparát,
tiskárna,
PC sestava ŠJ

Knihy

5 789,-

MŠ Sadová
MŠ Místní

21 677,- Kč

24 980,- Kč

36 407,- Kč

121 561,- Kč

stavebnice Lego,
Seva, dráhy,
koleje, žíněnky,
společenské hry,
maňásci

stavebnice Lego
Duplo, dřevěná
magnetická
stavebnice
Edtoy

textilní
nástěnky,
magnetické
tabule,
nábytek–
skříňky, stoly,
židle

učitelské stoly,
šatní skříně pro
zaměstnance
nábytkové
sestavy – třída,
chodba, stojan na
kola, digitální
fotoaparát

46 251,- Kč

26 324,- Kč

6 225,- Kč

92 617,- Kč

Mozaiky, puzzle,
zázračné kostky,
stavebnice Lego,
podložky
lego,
hrací deska

Nášlapná dráha,
sada čepiček,
stavebnice
Lego,

Ruční mixer,
externí disk,
osobní váha,
kancelářské
křeslo, varná
konvice

10 223,-

3 956,-

Pračka, skříň do
kuchyně, vitríny,
koberce, sestavy
nábytku do tříd,
knihovna

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. Celková výše finanční podpory činila 836 121,56 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. Blíže jsme seznámili s provozem a pedagogy SŠ a ZŠ Školní
v Havířově – Šumbarku a jejich podmínkami při vzdělávání dětí se zdravotním postižením. 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.
MŠ Sadová navázala spolupráci s karvinskou pobočkou mezinárodní studentské organizace AIESEC,
která zprostředkovává studentům praxe formou zahraničních stáží a rozšířila spolupráci s celostátní
neziskovou organizací Celé Česko čte dětem, jejímž posláním je prostřednictvím společného čtení
budovat pevné vazby v rodině. Jak návštěva zahraničních studentů v MŠ, tak realizace předčítání
pohádek maminkami přímo ve třídě přinesly spoustu zajímavých zážitků a podnětů.
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
Den Děti ve spolupráci s Armádou Spásy

Pracoviště MŠ Petřvaldská spolupracovalo celý školní rok se studenty pedagogické fakulty Ostravské
univerzity, kteří se zapojili do života mateřské školy a intenzivně se podíleli na přípravě i průběhu
organizačně náročných akcí spojených s oslavami





Vánoční akademie „Pod peřinou“ k 30- ti letému výročí školy
Školní výlet do ZOO a Dinoparku
Indiáni ve školce
Radovánky „Na divokém západě“

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
 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
 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

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 2013/14 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
28. 8. 2014.

V Havířově dne 14. října 2014

Bc. Zdeňka Hýžová
ředitelka mateřské školy

