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Povinnost zpracovávat a předkládat zřizovateli výroční zprávu o činnosti mateřské školy      

za školní rok byla uloţena ředitelům havířovských mateřských škol Radou města Havířova 

dne 17.8.2005 usnesením č. 4231/75/05.  

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 je zpracována v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 

Sb., ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 
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1. 

Základní údaje o škole  
 

   

Název školy:   Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262 

Sídlo:    736 01  Havířov – Šumbark, Petřvaldská 32 / 262 

IČO:    619 88 570 

Identifikátor právnické osoby: 

    600 135 713  

 

Zřizovatel školy:  Statutární město Havířov 

Sídlo zřizovatele:  736 01  Havířov – Město, Svornosti 86/2 

 

Ředitel školy:   Bc. Zdeňka Hýţová  

Zástupce ředitele:  Leona Draslíková 



 

 

S účinností od 1.1.2010 provedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje na ţádost zřizovatele 

zápis změn v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a rozhodl o zápisu 

nových míst poskytovaného vzdělávání mateřské školy z důvodu převodu činnosti Mateřské 

školy Sadová, s.r.o. na Mateřskou školu Havířov – Šumbark Petřvaldská 32/262. 

 

 

Změny v zařazení do sítě škol k 1.1.2010: 

 

Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole:   235 

Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 330 

 

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

 

Mateřská škola Petřvaldská 32/262 Havířov - Šumbark IZO: 107 624 567  

Mateřská škola Sadová 3/232 Havířov-Město   

Mateřská škola Místní  3/355 Havířov-Město   
                                          

Školní jídelna Petřvaldská 32/262 Havířov - Šumbark IZO: 103 032 827 

Školní jídelna Místní  3/355 Havířov-Město 

Školní jídelna- výdejna Sadová 3/232 Havířov - Město  IZO:    181 015 056 

 

Školská rada:   není zřízena 

www stránky:   www.petrvaldska.cz 

        

E-mailové adresy:   reditelstvi@petrvaldska.cz 

petrvaldska@petrvaldska.cz   

sadova@petrvaldska.cz 

                                     mistni@petrvadska.cz 

 

 

 

 

 

Mateřské školy a okolí 

 

 

Mateřská škola Petřvaldská poskytuje předškolní vzdělávání 3 – 7 letým dětem v 5 

heterogenních třídách. V kaţdé 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, 

leţí cca 2,5 km severovýchodně od centra města.  Areál byl zkolaudován a předán do uţívání 

v roce 1983. 

Vnitřní prostory školy splňují podmínky funkčního, moderního a estetického prostředí. 

Nábytek je přizpůsoben výšce dětí, třídy jsou nadstandardně vybaveny didaktickými 

pomůckami. Vnější fasáda budovy a okna vyţadují rekonstrukci. 

Zahrada mateřské školy se rozprostírá na ploše 0,53 ha s dostatkem zeleně i zpevněných 

ploch. Mobiliář i oplocení zahrady prochází postupnou rekonstrukcí a modernizací.  

Škola má vlastní školní jídelnu a prádelnu. 
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Mateřská škola Sadová vzdělává 44 dětí a naleznete ji v centru Havířova v krásném 

prostředí městského parku. Budova z roku 1957 postavena v architektonickém stylu Sorela 

vyzařuje klidem a pohodou. Vnitřní prostory tvoří 2 třídy, víceúčelová místnost pro 

odpočinek, pohyb, výuku a hry. V suterénu je vybudována výdejna stravy, ve které se 

upravuje jídlo dovezené ze školní jídelny MŠ Petřvaldské. 

Přiléhající školní zahrada slouţí dětem k aktivnímu pobytu v přírodě. 

Budova i zahrada vyţadují větší investice, v současné době je zpracovávána projektová 

dokumentace.  

 

Mateřskou školu Místní navštěvuje 46 dětí. Obě třídy jsou umístěny v přízemí a jsou 

lemovány prostornými venkovními terasami. Rovněţ se nachází ve středu města a spadají do 

ochranného pásma Sorely. Majitelem budovy je společnost RPG.  

Mateřská škola má vlastní školní jídelnu.  

V zahradě mateřské školy je vybudováno dopravní hřiště pro potřeby mateřských škol a 

současně zde probíhá výuka ţáků 4. tříd všech havířovských ZŠ.  

V této mateřské škole se rovněţ připravují postupné opravy a rekonstrukce budovy i zahrady. 

 

 

 

2. 

Přehled oborů vzdělávání 
 

 

ročník jednací číslo název vzdělávacího programu 

MŠ 32 405/2004-22 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

 

 

Mateřská škola ve školním roce 2009/2010 pracovala podle vlastního Školního vzdělávacího 

programu „PROČ 2…?“ 

Školní vzdělávací program 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. 
 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
Stav k 30.6.2010   
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Pedagog 10 9,05 
zástupce ředitelky 
učitelky 

plně kvalifikovaných: 6  

bez kvalifikace pro předškolní 
pedagogiku: 4 

Provozní 

pracovníci 
5 3,3 

školnice,  

uklízečky, hospodářka školy 
plně kvalifikovaní 

Pracovníci 

ŠJ 
4 4,2 

vedoucí školní jídelny, 

 hlavní kuchařka 

pomocné kuchařky 

pracovnice na výdej jídel 

plně kvalifikovaní 
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Pedagog 

 

4 

 

4,15 
ředitelka školy 

učitelky 

plně kvalifikovaných: 1 
bez kvalifikace pro předškolní pedagogiku: 
3 

Provozní 

pracovníci 
2 1,9 

hospodářka školy 

školnice, uklízečka 

 

plně kvalifikovaní 

Pracovníci 

ŠJ 

 

1 

 

0,6 pracovnice na výdej jídel plně kvalifikovaní 
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Pedagog 

 

5 

 

4,1 
vedoucí učitelka 

učitelky 
asistent pedagoga 

plně kvalifikovaných: 2 
bez kvalifikace pro předškolní pedagogiku: 
3 

Provozní 

pracovníci 
2 1,37 

školnice 

uklízečka 
plně kvalifikovaní 

Pracovníci 

ŠJ 

 

2 

 

1,55 
vedoucí ŠJ+hlavní kuchařka 

pomocná kuchařka 
plně kvalifikovaní 

Celkem 35 30,22   

 

 

 

V MŠ Místní je vzděláváno 1 dítě se zdravotním postiţením, ke kterému byla od 1.1.2010 

zřízena funkce asistenta pedagoga. 

 

K 31.12.2009 učilo v MŠ Petřvaldské 9 učitelek z 10 s plnou kvalifikací pro předškolní 

vzdělávání. V nově přiřazených mateřských školách Sadové a Místní pracovaly převáţně 

nekvalifikované učitelky, z toho 2 s kvalifikací vychovatelky. V souvislosti s organizační 

změnou došlo k 1.1.2010 k přesunu zaměstnanců z MŠ Petřvaldské na odloučená pracoviště a 

současně k doplnění stavu zaměstnanců ve všech 3 mateřských školách. Situace v polovině 



školního roku vyţadovala citlivé řešení personálních změn vůči stávajícím dětem, proto 

nebylo vhodné, ale prakticky ani moţné, zajistit nástup kvalifikovaných pedagogů. Při řešení 

personálního obsazení pozic učitelek bylo u uchazeček přihlédnuto převáţně k dřívějším 

zkušenostem s výchovou a vzděláváním dětí.  

Z nově přijatých učitelek 2 studují předškolní pedagogiku v bakalářském programu PF 

Ostravské univerzity.   

 

Do personální práce a organizace provozu jsou rovněţ promítnuty finanční moţnosti školy.    

7 provozních zaměstnanců pracuje souběţně ve 2 kratších pracovních poměrech (uklízečka  + 

výdej stravy, vedoucí ŠJ + hospodářka školy, kuchařka + vedoucí ŠJ, hospodářka + učitelka).  

 

 

4. 

Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání 

Zápis dětí do MŠ 

Termín zápisu 18. 5. 2010 - 19. 5. 2010 

Doba a místo pro podání ţádosti 

 

9.00 - 16.00 hodin 

V kancelářích jednotlivých MŠ 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání 

   

     dle vnitřní směrnice čj. 58/2009 

Počet volných míst pro šk. rok 2010/2011  

stav ke dni zápisu MŠ Petřvaldská 
44 

 

 Bydliště 

dítěte 

Délka docházky  

město 

Havířov 

jiná 

obec 

celodenní 

péče 

polodenní 

péče 

omezená docházka dle 

zák.č. 117/95 Sb. 

Počet zapsaných dětí                               
dle obdrţených ţádostí zákonných zástupců 

60 58 2 0 0 0 

v tom:       

Počet přijatých dětí 44 44 0 0 0 0 

Počet nepřijatých dětí  k 30.6 16 14 2 0 0 0 

Počet nepřijatých dětí  k  31.8. 11      

Počet volných míst pro šk. rok 2010/2011  

stav ke dni zápisu MŠ Sadová 4 

 Bydliště 

dítěte 

Délka docházky  

město 

Havířov 

jiná 

obec 

celodenní 

péče 

polodenní 

péče 

omezená docházka dle 

zák.č. 117/95 Sb. 

Počet zapsaných dětí                               
dle obdrţených ţádostí zákonných zástupců 

12 10 2 12 0 0 

v tom:       

Počet přijatých dětí 4 3 1 4 0 0 

Počet nepřijatých dětí  8 7 1 0 0 0 

Počet nepřijatých dětí  k  31.8. 2      



Počet volných míst pro šk. rok 2010/2011  

stav ke dni zápisu MŠ Místní 
14 

 

 Bydliště 

dítěte 

Délka docházky  

město 

Havířov 

jiná 

obec 

celodenní 

péče 

polodenní 

péče 

omezená docházka dle 

zák.č. 117/95 Sb. 

Počet zapsaných dětí                               
dle obdrţených ţádostí zákonných zástupců 

23 22 1 0 0 0 

v tom:       

Počet přijatých dětí 14 13 1 0 0 0 

Počet nepřijatých dětí  9 9 0 0 0 0 

Počet nepřijatých dětí  k  31.8. 5      

  

 

 

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 cíleně 

působili na děti všech věkových skupin s důrazem na seznamování dětí s moţnými riziky a 

jejich dopady na zdravotní stav. Cíle preventivního působení jsou zakomponovány ve 

Školním vzdělávacím programu a následně realizovány ve třídách při běţných kaţdodenních 

činnostech nebo v tématicky  řízených aktivitách. 

 

 „Pravidla chování“ - děti si společně s učitelkou stanoví pravidla vzájemného souţití ve 

třídě, která poté převedou do grafické podoby (vţdy správný a špatný příklad) a vyvěsí na 

viditelná místa ve třídě. Snaţí se podle zvolených pravidel chovat a při vhodných 

příleţitostech hodnotit chování své i kamarádů (neubliţovat, pomáhat kamarádům, starat 

se o svou bezpečnost, dodrţovat hygienické návyky, zbytečně neriskovat, reagovat v 

krizové situaci apod.) –  září 2009 , průběţně také ve spolupráci s rodiči 

 „Mateřská škola – PARTNER rodičů a dětí“ – vize, dlouhodobé zaměření školy na úzkou 

spolupráci s rodiči dětí (průběţně) 

 „Krůčky k bezpečí“ – školu pravidelně navštěvují se svým projektem stráţníci Městské 

policie Havířov. S „tygříkem nešikou“ si povídají o bezpečnosti dětí v silničním provozu, 

prevenci dětských úrazů, zneuţívání návykových látek a ostraţitosti vůči cizím lidem 

(duben 2010) 

 „Dny otevřených dveří“ – děti se seznamují s prostory, materiálním vybavením a 

ukázkami zásahů a postupů stráţníků Městské policie Havířov, členů Hasičského 

záchranného sboru, Policie ČR a Rychlé záchranné sluţby (červen 2010) 

 

 

 



7. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) probíhalo v souladu s Plánem 

personálního rozvoje zaměstnanců na období 2007 – 2011 a Ročním plánem dalšího 

vzdělávání  2009/2010.  

 

Uplatňované formy vzdělávání pracovníků: 

 účast na seminářích pořádaných vzdělávacími agenturami a středisky 

 individuální  sebevzdělávání  

 workshopy ve škole  

 pohospitační rozhovory 

 konzultace s odborníky 

 návštěva centra RaD 
 

 

Účast na seminářích                                                                                                                                              

Typ 

vzdělávání 
Zaměření vzdělávací akce Vzdělávací instituce 

Počet účastníků 

M
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Ř
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Š
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seminář Odpovědnost za BOZP PARIS -Ing. Jan Romaněnko 1   

seminář Novela archivního zákona PARIS 2   

konference AEDUCA Univerzita Palackého  1  

konference EVVO- Vita Občanské sdruţení Vita 1   

seminář Hodnocení a individualizace v 

MŠ 

MŠ Čelakovského 3   

Eko ateliér Tančící stoly KVIC Nový Jičín 3   

proškolení Odpovědnost za BOZP a PO Jiří Marel 1  1 

seminář Náměty na besídky KVIC Nový Jičín 1   

celostátní 

konference 

Aktuální otázky preprimárního 

vzdělávání 

PF Ostrava 1   

seminář Zábavná HV KVIC Nový Jičín 1   

seminář Novela ZP, školského zákona  Pavel Zeman 1 1 1 

seminář Novela ZP  Pavel Zeman 2 1 1 

seminář Lidové písničky a hry s nimi KVIC Ostrava 1   

vzdělávací 

program  

Respektuj a buď respektován Manţelé Kopřivovi 2   

seminář Efektivní metody výuky  KVIC Ostrava 2   

proškolení Zdravotník zotavovacích akcí  Český červený kříţ 1   

seminář Strukturovaná dramatická hra KVIC Nový Jičín 1   

dvoudenní 

seminář 

Námětová a dramatická hra v 

MŠ 

NIDV Ostrava 1   

Sborovna Sociální dovednosti dětí Svobodová Eva NIDV Ostrava všechny učitelky 

Eko ateliér Sto inspirací Kvic Ostrava 3   
seminář Cestička do školy NIDV Ostrava 2   
školení Znalosti k ochraně veřejného 

zdraví 

Lidie Ryšavá 3 2 2 

seminář Poruchy autistického spektra u 3 

letých dětí I,II 

KVIC    1 



8. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Aktivity organizované školou    MŠ PETŘVALDSKOU 
 

 Mikulášské čertoviny ve spolupráci s rodiči 

o dopoledne ve školce plné zábavy s čertem, Mikulášem, andělem a nadílkou 

 Karneval ve Společenském domě Reneta 

o zábavné odpoledne plné her, soutěţí a zábavy společně s rodiči 

 Sněhovánky ve spolupráci s dětským domovem v Těrlicku 

o Zábavné Raftování“ na sněhu 

o Komentovaná Bobová dráha 

 Radovánky v džungli na školní zahradě 

o vystoupení našich dětí  

o cvičení dětí ze školního krouţku začínajících karatistů 

o atrakce  pro děti organizované ve spolupráci 

    s Dětským domovem v Těrlicku 

 Celodenní výlet na zámek  Radúň 

 Návštěva Planetária zábavný a naučný program pro předškoláky 

 Raftování s rodiči – ve spolupráci  

     s Dětským domovem v Těrlicku 

 Den Země – společný úklid zahrady školy  
     ve spolupráci s Dětským domovem v Těrlicku 

 Soutěž s panem Popelou o dort 

Aktivity jednotlivých tříd 

 Tvořivé a sportovní dny dětí a rodičů v jednotlivých třídách 

o polodenní výlety na ranč Pohoda, k řece Lučině 

o turistické výšlapy, opékání párků na školní zahradě 

o zhotovení a pouštění draků s ţáky ZŠ Moravská 

o soutěţe v jízdě na kolech, koloběţkách a kolečkových 

bruslích na školním hřišti 

o dopoledne na zahradě rodičů, míčové hry  

o výroba vánočních ozdob z keramiky, papíru a zdobení stromečku 

o pečení medových perníčků, jablečných štrůdlů a vánočního cukroví 

o Návštěvy Solné jeskyně s rodiči 

o Velikonoční tvoření 

o Sportovní a tvořivá dopoledne ve spolupráci  

s 8 tř. ZŠ Moravská 

 Vánoční besídky na jednotlivých třídách  

s vystoupením dětí s pásmem koled, básní, her a scének;  

posezení s rodiči u prostřeného stolu, rozdávání dárků 

 Oslavy Dne matek s malým pohoštěním a přáním dětí 

Kulturně vzdělávací pořady pro děti 

 „Klauni ve škole“ – vystoupení putovního divadélka Duo Šamšula v mateřské škole 

 „Výchovný koncert“  v ZUŠ Bohuslava Martinů 

 „Kouzelník Waldinni“  - vystoupení plné triků ve školce 

 „Maňáskové divadlo“  3 pohádky v mateřské škole  

 „Putování kapky“ divadelní představení v KD Radost 



 „Sněhurka“ divadelní představení ţáků 8.třídy ZŠ Moravské 

 „O hamižné Eulálii“ divadelní představení v malém sále KDPB 

 „Vodník Šplouch“ divadelní představení v malém sále KDPB 

 „Legenda o hvězdě“ divadelní představení v malém sále KDPB 

 „ Pohádkový muzikál“ představení LŠU Leoše Janáčka  

 „Vála Amálka“ divadelní představení v loutkovém divadle Ostrava  

 „Pásmo pohádek“ návštěva kina Centrum 

 „O drakovi“ divadelní představení v malém sále KDPB 

 „Jak čmeláci čistili palouček“ – vystoupení  divadélka DuoŠamšula v mateřské škole 

 „Aprílová pohádka“ divadelní představení ţáků dětského domova v Těrlicku 

 „Limit dance“ představení taneční skupiny v KDPB 

Prezentace dětské činnosti na veřejnosti 

 vystoupení dětí v Domě s pečovatelskou službou – děti z krouţku Flétničky zpívaly  

písně, přednášely básně a hrály na zobcovou flétnu babičkám a dědečkům 

 Havířovská lípa - přebírání sochy ţáby a vystoupení  Sborečku na předávání soch  

 vystoupení dětí ve Svazu žen -  dvě vystoupení dětí z krouţku Flétničky s hudebně – 

literárním pásmem u příleţitosti MDŢ a Dne matek 

 vystoupení dětí na slavnostním rozsvícení městského vánočního stromu v Havířově -

Šumbarku, na náměstí ul. Moravská  

 zapojení dětí 2. a 3. třídy do celoměstské soutěţe „O velikonočního beránka 

 Bambiriáda – po školních kolech postoupily nejlepší děti do městského sportovního klání 

 účast dětí v soutěţi „O nejkrásnější snůšku“ – zhotovení ošatky velikonočních vajíček 

 Vyvěšené tablo  dětí odcházejících do základní školy 

 Den otevřených dveří pro budoucí ţáčky a jejich rodiče 

 účast v celoměstské akci Havířov v květech  
o pódiové vystoupení dětí s hudební pohádkou „Tanec v dţungli“ 

 

 

Aktivity organizované školou  MŠ SADOVOU 

 
 Tvořivé odpoledne s rodiči – příprava výzdoby na karneval 

 Karneval v MŠ          

 Polodenní zimní výlet na Visalaje 

 Maňáskové divadlo - 3 pohádky v mateřské škole  

 Návštěva Planetária  - zábavný a naučný program pro předškoláky 

 Pletení pomlázky s rodiči 

 Tvořivé odpoledne s maminkami – pečení perníkových velikonočních vajíček 

 Zábavné odpoledne s maminkami ke Dni matek 

 návštěva kina Centrum – pásmo krátkých pohádek 

 Celodenní výlet s opékáním buřtů a jízdou na konících na Morávce 

 úklid školní zahrady ve spolupráci s rodiči 

 Den otevřených dveří hasičů a policie – prohlídka      

 
Kulturně vzdělávací pořady 

 „Kterak Beruška Uška o 7 tečku přišla“ – pořad v KDPB 

 „Klauni z Balónkova“ – zábavný pořad na dětském hřišti pod náměstím 

 divadélko v parku – představení pro děti 



 Bambiriáda – divácká účast a podpora soutěţících kamarádů 

 „Den země“ – účast dětí v soutěţích  

 návštěva knihovny – výstava V. Klimtové „Potulná pohádková země“ 

 

 

 

Aktivity organizované školou   MŠ MÍSTNÍ 
 

 Výlet s rodiči na Visalaje 

 Tvořivé odpoledne s maminkou 

 Výlet do Zoo v Ostravě 

 Radovánky na školní zahradě 

 Celodenní výlet Rožnov pod Radhoštěm 

 

Prezentace dětské činnosti na veřejnosti 

 Den otevřených dveří 

 Hry bez hranic 

 

 

 

Zájmové a sportovní kroužky  
Krouţky probíhaly pravidelně v prostorách mateřských škol, na plavání děti dojíţděly 

v doprovodu učitelek a maminek přistaveným autobusem. 

Karate a Angličtinu zabezpečovaly externí lektorky. Školičku a krouţek flétničky a keramiky 

vedly učitelky. 

 

 Kroužek Náplň kroužku četnost 
počet 

dětí 

M
Š
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á

 

Karate 
Formou her a sportovních aktivit rozvíjení tělesné 

zdatnosti a dovedností dětí 
1 x týdně 

20 

15 

Flétnička, 

pěvecký 

sbor 

rozvíjení hudebního cítění a dovedností dětí 

prostřednictvím recitace, zpěvu v dětském sboru a 

hry na zobcovou flétnu 

1 x týdně 12 

Veselá 

angličtina 

zábavné seznamování s cizím jazykem 

prostřednictvím her, písní, scének a kreslení 
1 x týdně 20 

Plavání 
výuka plavání zajišťována plaveckou školou 

„Delfínek“ v Městské sportovní hale v Havířově 

prosinec - 

březen 
36 

Školička 
adaptační program pro 2 leté děti za doprovodu 

rodičů s cílem usnadnit dětem vstup do MŠ 
1 x týdně 10 

M
Š
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M
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Plavání 

 

Výuka plavání zajišťována plaveckou školou 

Delfínek 

prosinec - 

březen 
10 

Keramika 

 

rozvíjení jemné motoriky a výtvarného cítění dětí, 

radost z proţitku a vykonaného díla, radost z 

obdarování 

1x týdně 7 

M
Š
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Plavání 

 Výuka plavání zajišťována plaveckou školou 

Delfínek  

 
prosinec - 

březen 
19 



Škola v přírodě 

V tomto školním roce neproběhla. 

 

 

Prezentace v médiích 

Svědectvím  vydařené spolupráce MŠ Petřvaldské s ţáky 8.třídy základní školy Moravské  

byla mimo jiné návštěva Havířovské televize Polar, která odvysílala reportáţ z Kloboukové 

módní přehlídky. Děti společně vyrobily klobouky z novinového papíru, nabarvily, nazdobily 

i předvedly. 

 

 

 

9. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce 2009/2010 nebyla ve škole provedena kontrola českou školní inspekcí.  

 

V termínu 25.6.2010 – 29.6.2010 provedl KÚ MSK veřejnoprávní kontrolu hospodaření 

s veřejnými prostředky. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

10. 

Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

Mateřská škola vede účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 505/2002 

Sb., zákona 250/2000 Sb., a Českými účetními standardy č. 501 – 522. 

 

Zdroje financování platů zaměstnanců ze státního rozpočtu: 

 přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353)  

 rozvojový program „Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků (ÚZ 33 

016) 

 rozvojový program „Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd 

pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce (ÚZ 33 005) 

 rozvojový program „Hustota a specifika“ (ÚZ 33 015) – asistent pedagoga 

 

Platy zaměstnanců z prostředků zřizovatele: 

 praní a mandlování prádla 

 údrţbářské práce 

 

Platy zaměstnanců z prostředků BESIP: 

 výuka dopravní výchovy ţáků 4. tříd havířovských ZŠ  

 

 

Zdroje financování provozních nákladů školy: 

 příspěvek zřizovatele na provozní náklady 

 příspěvek zřizovatele na provoz dopravního hřiště (BESIP) 

 přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33353) – ONIV (učební pomůcky, vzdělávání 

zaměstnanců, osobní ochranné pomůcky)  



 vlastní příjmy: 

o příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání (školné) 

o náklady na potraviny (stravné) 

o příspěvek na krouţky, kulturní a společenské akce 

o sponzorské dary 

 

 

 
Provedené opravy a údržba většího charakteru 

 

školní rok 2009/2010 

M
Š

  

P
et

řv
a
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á

  

oprava oplocení školní zahrady, výměna hlavní brány, dvou branek 

oprava kotle, oprava dveří, malování třídy a kuchyně, kácení dřevin, 

zhotovení www stránek školy 

M
Š

 

S
a
d
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 pokládka linolea ve třídě a na chodbě, malování třídy a loţnice, oprava 

elektroinstalace a rozšíření zásuvkového a světelného okruhu, pokládka koberce, 

oprava zděné příčky v kanceláři, oprava výtahu a WC,  

oprava v suterénu – WC pro ŠJ a modernizace prostor výdejny stravy 

M
Š

 

M
ís
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oprava 2 dvoukřídlových plotových bran, výměna světel v celém objektu MŠ, oprava 

světelné signalizace na dopravním hřišti, malování celého objektu 

 

 

 

 

Sponzorské dary 

školní rok 2009/2010 

M
Š
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et
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Škola získala finanční dary ve výši 7 800,- Kč, které pouţila při zajišťování karnevalu 

a radovánek pro děti  

M
Š

 

S
a
d
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nebyly 

 

M
Š

 

M
ís
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í  

Škola získala finanční dar ve výši 5000,- Kč, které pouţila při zajišťování radovánek 

pro děti 

 

 

 

 

 



Úplata za předškolní vzdělávání 

 

školní rok 2009/2010 

 

měsíční 

výše 

úplaty 

přijato  

od rodičů 

osvobození 

od úplaty 

vzdělávání bez úplaty  

(v posledním roce předškolního 

vzdělávání) 

MŠ 

Petřvaldská 
330,- Kč 267 300,- Kč 6 dětí 42 dětí 

MŠ Sadová 330,- Kč 80 190,- Kč 2 děti 6 dětí 

MŠ Místní 330,- Kč 61 380,- Kč 0 18 dětí 

 

 

 

 

Nákup učebních pomůcek, knih a majetku 

 

školní rok 2009/2010 

 

Hračky a učební 

pomůcky v ceně  

do 2 999,-Kč 

Hračky a 

učební 

pomůcky 

v ceně 3 000,-

až 39 999,-Kč 

Drobný 

majetek (DI) 

v ceně 

do 2 999,-Kč 

Drobný 

dlouhodobý 

majetek (POS) 

v ceně 

3000,- 

až 39 999,-Kč 

Knihy 

M
Š
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et
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 26 725,- Kč 

koloběţky 

kočárky, 

Tv pomůcky,  

dřevěné skládačky a 

kostky, labyrinty 

0,- Kč 31 902,90 Kč 
Hifi systém LG, 

nástěnky, 

kancel.křeslo, 

USB, 

zásobníky na 

ručníky 

66 317,- Kč 
šatní skříň, 

koberec, 

sekačka na trávu, 

termoporty, 

2 794,- Kč 

M
Š

 S
a
d
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22 735,- Kč 
stavebnice LAQ, 

labyrint, ţíněnky, 

lego, padák, tunel, 

did. pomůcky, 

radiomagnetofon 

 

 

3 150,- Kč 
lavička  

29 150,- Kč 
nádobí, varné 

konvice, koše, 

vodovodní 

baterie, 

bezdrátový 

zvonek, UPS  

152 648,- Kč 
2 PC, telefonní 

ústředna, VPN, 

koberec, regál a 

skříně na 

lůţkoviny, sekačka 

na trávu, lednice, 

servírovací vozík 

1 129,- Kč 

M
Š

 M
ís
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15 486,- Kč 

labyrint, ţíněnka, 

padák, lego, tunel,  

 

 

 

 

 

 

švédská bedna, 

lavička 

36 530,- Kč 
nádobí, varné 

konvice, koše, 

potravinové 

váhy, garnýţe, 
stoly UH 

104 957,- Kč 
myčka nádobí, 

plynový sporák, 

vysavač, koberec, 

servírovací vozík, 
skříně na 

lůţkoviny, sekačka 

na trávu 

1 525,- Kč 

 

 



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 
nerealizováno 

 

 

14. 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při plnění 

úkolů ve vzdělávání 
 

 

Rozmanitost vzdělávací nabídky nelze zajistit bez kontaktů mimo území školy. Umoţňují 

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 nejbliţšími partnery při poskytování předškolního vzdělávání byli především rodiče 

dětí a pedagogové s ţáky základních škol. Jako kaţdoročně jsme vyuţili nabídek ZUŠ, 

Městské knihovny, Městské policie a Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, pracovníků 

Lesů Šenov, společností A.S.A., zdravotníků… 

  

Spolupráce s rodiči 

Naše vize: „Mateřská škola – PARTNER rodičů a dětí“ jiţ sama o sobě předpokládá 

kvalitnější a rozsáhlejší vzájemnou spolupráci pedagogů a rodičů. V uplynulém roce tomu 

nebylo jinak. Na zářijových třídních schůzkách rodiče s učitelkami sestavili ve svých třídách 

plány třídních akcí, dohodli vhodná místa pro výlety, materiální a osobní výpomoci a náměty 

pro zatraktivnění vzdělávací nabídky. Kromě zcela samozřejmých kaţdodenních vstupů 

rodičů mezi děti do tříd oceňovala škola především: 

 

 účast při doprovodech dětí do divadel, na plavání a vystoupení dětí v rámci města  

 pomoc při údržbě majetku školy: opravě počítačů, hraček, natírání ţidliček, strouhání 

pastelek, hrabání listí na zahradě 

 přítomnost při dopoledních organizačně náročných situacích, zvláště jednalo – li se o 

zabezpečování hygieny a bezpečnosti dětí při práci s potravinami a kuchyňským náčiním, 

např. pečení perníčků a vánočního cukroví, vaření zeleninové polévky, výrobě salátů… 

 zajišťování exkurzí, soutěţí, dárků pro děti 

 zhotovování kostýmů k vystoupení dětí na besídkách a radovánkách, vybírání peněz od 

rodičů na divadla 



 zájem o průběžný dialog o dosahovaných vzdělávacích výsledcích dětí 

 sponzorování školních akcí a hojnou účast na kaţdé z nich 

 

Spolupráce se základními školami, dětským domovem a ZUŠ 

Tradičně spolupracujeme s blízkou ZŠ Moravskou a ZŠ G. Svobody z Havířova - Šumbarku 

Jde o přirozený kontakt mezi bývalými absolventy mateřské školy a budoucími ţáky základní 

školy. Předškolákům usnadňuje vstup do základní školy, školákům umoţňuje vracet se do 

prostředí mateřské školy. Učitelé obou typů škol získávají cenné informace pro svou další 

práci. Aktivity se odvíjely od společného celoročního Plánu akcí. 

 

 „Drakiáda“ - děti mateřské školy a první třídy ZŠ Moravské pouštěly draky 

 Pečení perníčku v kuchyňce ZŠ Moravské za vydatné pomoci ţáků 8.třídy  

 návštěva předškoláků v 1.třídách – předškolní děti navštívily obě školy, zúčastnily se 

vyučovacích hodin, prohlédly si školní druţinu a jídelnu 

 návštěva prvňáčků v MŠ - společné hry a činnosti ve školce 

 dopoledne v tělocvičně – pravidelně 1x týdně naše děti sportovaly ve školní tělocvičně 

 Úzká spolupráce 8. třídy ZŠ Moravské pod vedením paní učitelky Múdré a naši 

sluníčkové třídy přinesla dětem pohádkové představení „O dvanácti měsíčkách“, 

sportovní dopoledne v herně mateřské školy a Kloboukovou módní přehlídku. 

 

Za vskutku zajímavou povaţujeme spolupráci MŠ Petřvaldské  s Dětským domovem se 

školou v Těrlicku. Pedagogové a jejich větší svěřenci připravili našim dětem perfektní hry a 

soutěţní disciplíny v létě na školní zahradě i v zimě na zasněţeném kopci, zahráli velmi 

netradiční divadélko, pomáhali s údrţbou školní zahrady. V mateřské škole nemáme 

podmínky k zajištění náročnějších aktivit, oceňovali jsme tedy připravenost a nápaditost akcí. 

Dětem z dětského domova se na oplátku dostalo příleţitosti být prospěšnými, pozitivně se 

prezentovat a zaţít pocit úspěchu a uznání při kontaktu s malými dětmi i při pomoci na 

zahradě. Rovněţ i tyto aktivity probíhaly podle plánu.  

 

 vtipné divadelní představení „Aprílová pohádka“ v reţii ţáků a pedagogů dětského 

domova, hrané v naši mateřské škole  

 zimní radovánky v Těrlicku – perfektně připravená a komentovaná bobová slalomová 

dráha, velmi netradiční, zato atraktivní Jízda v gumových raftech   

 sportovní olympiáda na zahradě MŠ – děti soutěţily v druţstvech, „bránily hrad“, 

„bojovaly“ papírovými koulemi, „loupily“ poklad, kreslily… 

 „Radovánky“ na zahradě  MŠ -  opětovně byly pro naše děti připraveny netradiční 

disciplíny: lanová dráha, hry s nafukovacími míčky, obrana tvrze, kouzlení barvičkami 

 zahradnické a domácí práce – chlapci odvedli kus práce při shrabování listí, vykopávání 

keřů, srovnávání travnatého terénu 

 zajistili nezbytnou údrţbu sochy ţáby, včetně jejího přezimování 

 Raftování s rodiči spojené s opékáním párků a sportovními výkonu v páru rodič- dítě. 

 

Tradičně spolupracujeme se ZUŠ B. Martinů v Havířově, která má zájem dále rozvíjet 

hudební nadání našich dětí také proto, ţe děti první kontakt se zobcovou flétnou získávají uţ   

u nás a své hudební cítění výrazněji rozvíjejí v hudebním krouţku.  

 

  navštívili jsme prostory ZUŠ Na Schodech a zúčastnili se výchovného koncertu 

 vyučující ZUŠ v prostorách naši školy zjišťovali u dětí osobní předpoklady a zájem o hru 

na hudební nástroj 



Spolupráce s dalšími partnery 

Pravidelně navštěvujeme Městskou knihovnu v Havířově -  Šumbarku. V klidném prostředí 

knihovny si děti poslechly pohádkový příběh předčítaný paní knihovnicí, seznámily se 

s posláním knihovny a organizací půjčování knih. Výtvarné práce našich dětí jsme následně 

v knihovně vystavovali. 

 

A.S.A - opětovně jsme se s dětmi a rodiči zapojili do projektu „Soutěž s panem Popelou“ ve  

sběru a třídění druhotných surovin. V mateřské škole tato celoroční soutěţ probíhala pod 

názvem „O papírového krále“ a zúčastnily se jí všechny třídy.  

 

Stráţníci Městské policie Havířov přišli i v tomto roce s projektem „Krůčky k bezpečí“, který 

je součástí prevence sociálně patologických jevů v mateřské škole. Blízký osobní kontakt dětí 

se stráţníky byl i letos velmi vítán. 

 

Děti si prohlédly prostory, technické vybavení a jednoduché zásahové postupy Policie ČR, 

Hasičského záchranného sboru a Záchranné zdravotní služby během „Dnů otevřených 

dveří“ v červnu 2010 v Havířově. Odpovědi na dotazy, prohlíţení a prolézání policejních a 

hasičských aut, pozorování hašení hořícího auta patřilo k nejsilnějším záţitkům.  

 

Spolupráce s pracovníky Lesy Šenov spočívala především v podněcování zájmů dětí               

o ochranu lesů a lesní zvěře. Lesníci si od nás v zimních měsících odváţeli nasbírané              

a usušené kaštany, ţaludy a suché pečivo, děti pak během roku absolvovaly návštěvy lesa s 

průvodcem  a výkladem a  besedy s lesníky s ukázkami v prostorách školy 

 

12. dubna 2010 zasedala v MŠ Sadové školská komise Rady města Havířova. Po prohlídce 

budovy se členové seznámili s plánovanými aktivitami školy a problematikou dopravního hřiště 

v MŠ Místní.  

 

Spolupráce s Krajským koordinačním pracovištěm BESIP pro MSK a s komisí BESIP zřízenou 

RMH se týkala především zajišťování výuky dopravní výchovy ţáků 4. tříd havířovských ZŠ a 

problematiky technického stavu dopravního hřiště. 

 

 

15. 

Závěr 

 

 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy byla projednána a schválena zaměstnanci školy           

na provozní poradě dne 30. srpna 2010. 

 

 

 

 

V Havířově dne 21. října 2010  

          

 

 

 

         Bc. Zdeňka Hýţová 

          ředitelka mateřské školy                                                          


