Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262
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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 zpravidla 3 – 7 letým
dětem. V MŠ bylo letos mimořádně zapsáno jen 123 dětí (velký zájem o umístění v centru města Havířov).
Letos jsme v MŠ Petřvaldské vzdělávali děti v pěti třídách. Z toho ve třech třídách smíšených (děti 3
– 7 let). Nově jsme vytvořili jednu třídu mladších dětí (2,5 – 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.
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 loňském roce
jsme s pomocí zřizovatele vybavili zahradu vahadlovými houpačkami, kladinami, visutým chodníkem,
člunkovým během a pískovou laboratoří. 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 2015/2016 se zde vzdělávalo 45 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 centru města Havířova, spadá do ochranného pásma SORELA a poskytuje vzdělávání 3-7 letým 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. Velkou výhodou MŠ je vlastní kuchyň a víceúčelová místnost ke spontánním a řízeným pohybovým aktivitám dětí.
Ve školním roce 2015/2016 MŠ Místní vzdělávala 51 dětí, vytvořili jsme pro děti vhodné vzdělávací
prostředí, vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, ve kterém se cítily bezpečně, radostně
a spokojeně. Na budovu mateřské školy navazuje školní zahrada. Zahrada je dostatečně velká, prostorná se vzrostlou zelení a dřevěnými herními prvky, které umožnují realizaci pohybových
a relaxačních aktivit dětí. V tomto školním roce byla dokončena stavba zahradního pódia, které je
využíváno v letních měsících ke klidovým nebo k pracovním aktivitám. V zahradě mateřské školy je
vybudováno dopravní hřiště pro potřeby všech mateřských škol. Je vybaveno koly, koloběžkami, 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

název vzdělávacího programu
Rámcový vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání
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Mateřská škola Petřvaldská a MŠ Místní pracovala ve školním roce 2015/2016 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 2015/2016
Angličtinu vyučovaly 4 kmenové učitelky mateřských škol 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 naše učitelky, které navštěvovaly
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 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 v MŠ Místní probíhala v rámci dne a vedla ji paní učitelka, která je vyškolena speciálně pro
práci s materiály Wow English. Tato metoda je založena na osvojování si jazyka přirozenou cestou,
formou řízených her a zábavy (společné zpívání, recitování, cvičení …). Děti měly k dispozici
kompletní set Wow English, včetně CD A DVD na domácí použití. Do jazykového vzdělávání se
zapojilo 11 předškoláku a probíhalo 2x týdně.
3.

Personální zabezpečení činnosti školy

Mateřská škola
PETŘVALDSKÁ

Pedagog
Provozní
pracovníci
Asistent
pedagoga
Pracovníci ŠJ

19

přepočtený
počet

Fyzický
počet

Stav k 30. 6. 2016

profese

odborná způsobilost

VŠ vzdělání

9,2

zástupce ředitelky
učitelky

kvalifikovaní: 9
studující: 1

3

3,0

školnice,
uklízečky, hospodářka školy

kvalifikovaní:
všichni

x

0

4,25

k dítěti se zdravotním postižením
vedoucí školní jídelny,
hlavní kuchařka
pomocné kuchařky
pracovnice na výdej jídel
5

nebyl
kvalifikovaní:
všichni

x

Mateřská škola
SADOVÁ
Mateřská škola
MÍSTNÍ

Asistent
pedagoga
Provozní
pracovníci
Pracovníci ŠJ

Celkem

kvalifikovaní:
všichni

1,8

hospodářka školy
školnice, uklízečka

kvalifikovaní:
všichni

0,5

pracovnice na výdej jídel

3,85

vedoucí učitelka
učitelky

kvalifikovaní:
všichni
kvalifikovaní:
všichni

1,3

školnice
uklízečka

kvalifikovaní:
všichni

1,35

hlavní kuchařka, pomocná kuchařka, vedoucí školní jídelny

kvalifikovaní:
všichni

0
7

Pedagog
Provozní
pracovníci
Pracovníci ŠJ

ředitelka školy
učitelky
k dítěti se zdravotním postižením

4,1

Pedagog

6

3

nebyl
x
x
1

29,35
4.

Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání
Zápis dětí do MŠ na školní rok 2016/17
Termín zápisu

10.5.2016 – 11.5. 2016

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: 48

přijato:36

volných míst: 11

přijato: 11

volných míst: 22

přijato: 22

Ve školním roce 2015/2016 jsme z důvodu zvýšeného zájmu o umístění dětí v lokalitě Havířov -Město
mimořádně vzdělávali takto:
MŠ Petřvaldská – 123 dětí
MŠ Sadové – 45 dětí
MŠ Místní – 51 dětí

5.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
netýká se mateřské školy
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6.

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2015/16 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
 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.
 Děti, nebojte se nemocnice – edukační program pro děti předškolního věku realizovaný vedením
dětského oddělení Nemocnice s poliklinikou Havířov
 Prezentace práce Červeného kříže Karviná – ukázka maskování krve, poskytnutí první pomoci
 Zdravý semafor - ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí, zaměřeno na zdravou výživu
 Fanynka a František vyprávějí o odlišných kamarádech – maňáskové divadlo pro děti v rámci
projektu sociálních služeb města Havířova, střediska RaD
 Zdravé děti – šťastní rodiče – maňásková scénka a interaktivní beseda dětí se studentkami SZŠ a
VOŠZ Ostrava zaměřená na zdravý životní styl a prevenci obezity
 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 při vycházkách
 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 2016.
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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



stáže

Zaměření vzdělávací akce

Vzdělávací
instituce

Seminář

Zákon o zveřejňování smluv

Seminář

Osvojování cizí řeči u dětí př. věku. Metody výuky,
praktické tipy

Wattsenglish
Ltd., Liberec

Informativní kurz Montessori pedagogiky

Společnost
Montessori ČR

Cyklus
seminářů

PETŘVADSK
ÁSADOVÁ

Typ
vzdělávání

1
1

3

2

Výslovnost v angličtině je třeba pěstovat

Wattsenglish
Ltd., Liberec

Seminář

Seznámení se systémem InspIS

ČŠI

Seminář

Zákon o zveřejňování smluv

TSM, sro.,
Vyškov

Seminář

Jak si poradit s nekázní dětí

KVIC Ostrava

2

Seminář

Metodická poradna

KVIC Ostrava

1

Seminář

VV nápady na každý den

PSV Invest

1

Seminář

Jak začít s AJ

KVIC NJ

STÁŽE

Montessori třídy (Jablonec N.N, NJ, Olomouc

Seminář

MÍSTNÍ

Počet účastníků

1
1

1

1

2
3

Vzdělávací
80 h kurz

Montessori pedagogika pro MŠ

Montessori
Morava o.p.s.

2

proškolení

Změny zákonů

Zeman

1

8

2

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: Třídní schůzky; Ukázkové hodiny pro rodiče; Přednáška a beseda s logopedem;
Společné zdobení vánočního stromečku; „Puzzliáda“; Vánoční besídky; Logopedická beseda;
Karneval ve Společenském domě Reneta; Vystoupení ke dni matek; Tvořivé dílny s různými
tématy; Ukázkové hodiny; Radovánky „Na moři“
 Pro děti: Tematické vycházky do lesa s výkladem; „Co dáme do košíku?“- polodenní výlet
Fotbalové dopoledne Slávie (soutěže); Návštěvy Ekofarmy „Pod svahem“; Mikulášské dopoledne
s pohádkou- Vánoce s Mikulajdou; Tematická návštěva knihovny –pohádkový hrdina; Lyžařská
školička na Bílé; Eko projekt „Tajemství stromů s videoprojekcí; Sportovně – výukové pobyty na
DDH MŠ Místní; Ukázka letu dravců na zahradě školy s výkladem; Ukázka tažného spřežení psů
+ beseda; Výlet do Rožnova- tradice, aktivní zapojení dětí;
 Školní celoroční projekty „Sběr papíru s panem Popelou“-A.S.A.; Sběr plodů a starého pečiva
pro zvířata, společné tematické vycházky do lesa; Cvičení v tělocvičnách ZŠ 2x týdně;
 Divadelní představení v KDPB, Loutkovém divadle Ostrava i v MŠ (Od ucha k uchu,
Šamšula, Lenky Freyové, Lucie Víchová) : Sněhurka; O Karlíkovi; Královna a drak; Malá
čarodějnice; O pejskovi a kočičce; Královna Špína;
 Účast na kulturních akcích města: Taneční vystoupení dětí „Chňapík“ na oslavách založení
města „Havířov v pohybu“; „Na silnici nejsem sám“- výtvarná soutěž
 Vystoupení dětí pro seniory v domě s pečovatelskou službou v Havířově- Šumbarku; Vystoupení
a společné hraní a zpívání pro pacienty LDN Havířov,
MŠ SADOVÁ
 S rodiči: Třídní schůzky; Ukázkové hodiny pro rodiče předškoláků; Miss Brambůrka- prezentace
výrobků z brambor na zahradní slavnosti; Přednáška a beseda s logopedem; Společné zdobení
vánočního stromečku s rodiči; Vánoční besídky; Karneval ve Společenském domě Reneta;
Tvořivé dílny s maminkami ke Dni matek; Rozloučení s předškoláky a prezentace lidových tradic
na zahradní slavnosti.
 Pro děti: Tématické návštěvy městské knihovny – Les, Pohádka; Návštěva lesa spolu s odborníky
na lesní pedagogiku z Lesů Šenov; účast dětí na prezentaci hokejového klubu AZ Havířov;
Návštěva výstavy vánočních betlémů v KD Radost a Vánočního městečka; Mikulášská nadílka
v MŠ; Návštěva 3 okolních farem s prohlídkou exotického ptactva, chovů hospodářských zvířat a
jejich příbytků, vlkodavů, prohlídka vajíček a líhní; Sportovní dopoledne ke Dni dětí na školní
zahradě; Sportovně – výukové pobyty na DDH MŠ Místní; Exkurze ve výrobním závodě
Marlenka v Paskově; Celodenní výlet do Dolní Lomné;
 Školní celoroční projekty: Pohybová výchova v ZŠ Na Nábřeží – pravidelné cvičení
v tělocvičně; Plavecký výcvik dětí; Projekt „LES“ – zaměřený na pozorování ekosystému
Meandry Lučina, proměn lesa během ročních období, zpracování dřeva na pile, pozorování života
v rybníku Kamenec;
 Divadelní představení: „Myška Klárka a veverka Terka v MŠ“, Muzikál v KDPB „Hrátky
s čertem“, Animovaná pohádka „Sněhová královna“ v kině Centrum
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 Účast na kulturních akcích města: Taneční vystoupení dětí „Popěvek kuřátek“ na oslavách
založení města „Havířov v pohybu“, Zapojení dětí do oslav Dne Země na náměstí; „Maminkám
z lásky“ - výtvarné dílny v Musaion Havířov; Účast na akci „Měsíc náborů“ pořádané fotbalovým
klubem TJ ČSAD Havířov; Den dětí s Městskou policií;
 Účast v soutěžích: děti získaly 1. místo a dort ve „Velké dortové soutěži“ vyhlášené Cukrárnou
„DEJ SI“ za vyrobenou maketu dortu. Další dětské práce byly zaslány do výtvarné soutěž „Lední
hokej“ AZ Havířov a „smajlík“ pro Den bezpečnosti pořádaný komisí BESIP Havířov
MŠ MÍSTNÍ
 S rodiči: třídní schůzky, konzultace dle potřeb zájmu rodičů s pedagogy, třídní schůzka pro
předškoláky – přednáška na téma „Příprava předškoláka na úspěšný start v ZŠ“ - spolupráce se ZŠ
Gorkého a SPC Karviná, orientační logopedické vyšetření řeči a artikulace dítěte, konzultace se
zákonnými zástupci, společné víkendové výlety do Luhačovic (prohlídka města, kolonády) a
Olomouce – návštěva centra přírodovědecké fakulty univerzity Palackého – Pevnost poznání,
zazimování zahrady – úklid zahrady a pečení brambor, Vánoční besídky, Karneval ve
Společenském domě Reneta, Rozloučení s předškoláky a staročeský jarmark na školní zahradě.
 Pro děti: účast dětí na prezentaci hokejového klubu AZ Havířov; Malování s panem Lubomírem
Dostálem, Návštěva výstavy vánočních betlémů v KD Radost a Vánočního městečka; Mikulášská
nadílka v MŠ; Sportovní dopoledne ke Dni dětí na školní zahradě; Sportovně – výukové pobyty na
DDH MŠ Místní; polodenní výlet do ZOO Ostrava, Celodenní výlet na zámek Raduň
 Školní celoroční projekty: Solná jeskyně – prevence proti nemocem dýchacího ústroji, Plavecký
výcvik dětí; Projekt „Malí vědci“ – spolupráce s Gymnáziem Komenského – zařazování činnosti,
podporující rozvoj přírodovědné gramotnosti, Projekt Předškolák
 Divadelní představení: Animovaná pohádka „Sněhová královna“ v kině Centrum, divadlo
Šamšula – O Budulínkovi a Jak Čmeláci léčili květinky, Bajky ZŠ Gorkého pod vedením Mgr.
Volné, Sněhurka – divadelní představení KDPB,
 Koncerty: koncert pro předškoláky v LŠU, vystoupení Luminci
 Účast na kulturních akcích města Taneční vystoupení dětí na oslavách založení města „Havířov
v pohybu“, Zapojení dětí do oslav Dne Země na náměstí; „Maminkám z lásky“ - výtvarné dílny
v Musaion Havířov; Účast na akci „Měsíc náborů“ pořádané fotbalovým klubem TJ ČSAD
Havířov; hokejový nábor AZ Havířov,
 Účast v soutěžích: Pohár vědy Rojko 2016 – mezinárodní soutěž pod záštitou Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy, která probíhala od ledna do května, soutěž s panem Popelou,
výtvarné soutěž „Lední hokej“ AZ Havířov „ Namaluj hokej“ a získaní 2 místa, dopravní soutěž
„ Na kole jezdím rád „ pořádaný komisí BESIP Havířov, účast ve velké dortové soutěží „Dej si“

 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
Školičku a kroužek flétničky a keramiky vedly učitelky.
Trendem v roce 2015/16 bylo omezení placených kroužků.
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Náplň kroužku

1 x týdně

Kreativní
tvoření
Plavání

Veselé pískání - zdravé dýchání, výuka hry na
flétnu, sborový i sólový zpěv
Tvoření z různých druhů materiálů, kresba,
malování, rozvoj fantazie
Výuka plavání

Školička

Adaptační program pro 2leté děi

Plavání

Výuka plavání

Únor- Květen
1x týdně
12 lekcí

Veselé zpívání

Pěvecký kroužek – dětský sbor

1x za 14 dnů

12

Plávání

Výuka plavání na krytém bazénu Delfínek

12 lekcí

24

Místní

MŠ
Sadová

MŠ Petřvaldská

Flétnička

MŠ
Místní

četnost

počet
dětí

Kroužek

1x týdně
12 lekcí

9.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Inspekční činnost ČŠI:

xxx

Veřejnosprávní kontrola prováděná kontrolním oddělením zřizovatele:

xxx

Kontroly prováděné Krajskou hygienickou stanicí MS kraje:
 4.12.2015 proveden státní zdravotní dozor ve ŠJ při MŠ Místní 3/355, Havířov – Město za
účelem hodnocení pestrosti jídel na základě metodického návodu „Nutriční doporučení MZ
ke spotřebnímu koši“ s výborným hodnocením.
 9.12.2015 kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., aj. legislativy
v provozovně ŠJ při MŠ Petřvaldská Havířov – Šumbark. Bez opatření.
 2.5.2016 kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., aj. legislativy
v provozovně ŠJ při MŠ Místní 3/355 Havířov – Město. Bez opatření.
Ostatní kontroly:

xxx
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)
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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

Z prostředků zřizovatele byly realizovány tyto opravy a údržba – malování 3. třídy a
příslušenství, čištění kanalizace. Z rozpočtu MŠ se realizoval nákup nábytku a vybavení pro
třídu Montessori, kompletní příprava třídy.

V tomto školním roce nebyly realizovány opravy většího charakteru.

MŠ
Místní

Petřvaldská

školní rok 2015 / 2016

Z prostředků zřizovatele byly realizovány tyto opravy a údržba - malování kuchyně, dále
byla dokončena stavba „Zahradního Pódia“ na školní zahradě. Firma RPG realizovala
rekonstrukci sociálních zařízení pro dvě třídy umístěné v přízemí (třída + třída pro DDH).

Sponzorské dary

MŠ

MŠ
Místní

MŠ
Sado
vá

Petřvaldská

školní rok 2015/ 2016
Mateřská škola získala finanční dary ve výši 10 181,-Kč, které použila na zajištění Dětského karnevalu
pořádaného ve společenském domě Reneta a radovánek pořádaných na školní zahradě.
Mateřská škola získala finanční dary ve výši 1 590,-Kč, které použila na zajištění Dětského karnevalu
pořádaného ve společenském domě Reneta.
Mateřská škola získala finanční dary ve výši 3 500,-Kč, které použila na zajištění Dětského karnevalu
pořádaného ve společenském domě Reneta a radovánek pořádaných na školní zahradě.
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Úplata za předškolní vzdělávání
školní rok 2015 / 2016

MŠ
Petřvaldská
MŠ Sadová

MŠ Místní

měsíční
výše
úplaty

vzdělávání bez úplaty

od rodičů

prominutí
úplaty

(v posledním roce předškolního
vzdělávání)

360,- Kč

151 200,-

13

47

360,- Kč

69 120,-

1

16

360,- Kč

63 720,-

0

26

přijato

Nákup učebních pomůcek, knih a majetku
školní rok 2015 / 2016

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
92299

Drobný
dlouhodobý
majetek (POS)
v ceně
3001,až 40 000,-Kč
81362
Koberce
Kuchyňská linka
Montessori
Nábytek
Ozvučovací
systém
Přenosné rádio

Knihy

14447
Auta
Montessori
pomůcky

28172
Molitanová
sestava kostek
Klokanův kufr
(pomůcka pro
jazykovou
výchovu)

28832

10690

10843

33000

3695

kočárek, kinetický
písek, pomůcky
pro TV, pomůcky
pro logopedii

dětská
kuchyňka s
pračkou

mag. tabule,
kuchyňské
potřeby,
nábytek,
koberec

nábytková
sestava
s kuchyňkou,
regál na rozum.
vých. a VV

odborná
literatura

Varné konvice,
hrnec 6,5 l
Židle učitelské
Koberce
Víka na termosy
Schránka
poštovní
Nábytek
Montessori na
pomůcky
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1819
Odborná
literatura
Montessori
literatura
encyklopedie

MŠ Místní

23420

23989

12318

6615

5560

Puzzle, hlavolamy,
rámečky logiko,
hmatové pexesa,
pomůcky pro
logopedii

Klokanův kufr
(pomůcka pro
jazykovou
výchovu),
stavebnice

Tiskárna,
policové
skřínky třída,
kuchyňské
potřeby

Vysavač,
nábytek do třídy

Odborná
literatura

11.

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2015/2016 jsme dokončili projekt „Zpívej si se mnou a hrej, přitom jazyk ohýbej“
financovaný z rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání.
Projekt byl zaměřen na získání a rozšíření odboných znalostí pedagogů v oblasti logopedické
prevence, na zakoupení moderních logopedických pomůcek a literatury a na zvýšení informovanosti
rodičů dětí. Celkové náklady na projekt činily 72 310,- Kč, z toho dotace MŠMT činila 50 000,- Kč.
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.
Rovněž jsme spolupracovali se Speciálním pedagogickým centrem v Karviné a Pedagogicko
psychologickou poradnou v Havířově s cílem předcházet případným školním neúspěchům dětí ať už
v oblasti školní zralosti, speciálních vzdělávacích potřeb či logopedické prevence. Během října 2015
byla provedena ve všech 3 MŠ logopedická depistáž u předškoláků a dalších vybraných dětí, rodiče
měli možnost osobně konzultovat úroveň řečových dovedností jejich dítěte a následovala odborná
přednáška logopedky na téma „Proč je potřeba dbát na rozvoj řeči již u velmi malých dětí“.
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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
 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 – rodiče měli zájem o
ukázkové hodiny s předškolními dětmi, kde viděli používané formy a metody pedagogické práce i
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
 aktivní zapojení rodičů při likvidaci škod po krupobití na MŠ Petřvaldská
 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 –Rojko 2016
 společné víkendové výlety –Luhačovice, Olomouc –„ Pevnost poznání“– návštěva centra přirodovědecké fakulty univerzity Palackého
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 2015/16 rozšířila MŠ Sadová dosavadní spolupráci se ZŠ Na Nábřeží o pohádkové dopoledne
v MŠ, kdy žáci 1. třídy zahráli ve školce pohádku O veliké řepě, předvedli své čtenářské dovednosti,
naučili kamarády novou písničku a společně si zahráli pohybové hry. Zajímavým byla i společná hodina tělesné výchovy předškoláků a prvňáků v tělocvičně ZŠ. MŠ Místní začala od roku 2015/2016
spolupracovat s Gymnáziem Komenského na projektu „Malí vědci“. Cílem spolupráce bylo zařazení
jednoduchých přírodovědných experimentů, které budou v dětech vzbuzovat zájem o přírodovědné
obory.
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15.

Závěr
Podklady k sestavení Výroční zprávy o činnosti mateřské školy byly projednány na provozní poradě dne
29. srpna 2016

V Havířově dne 9. 9. 2016

Bc. Zdeňka Hýžová
ředitelka mateřské školy
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