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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 

 

Ředitelka školy:   Bc. Zdeňka Hýžová  

Zástupce ředitelky:   Bc. Leona Draslíková, pro pracoviště MŠ Petřvaldská 

Zástupce ředitelky:    Bc. Biegunová Halina, pro pracoviště MŠ Místní 

Vedoucí učitelka:   Bc. Zuzana Kubenková, pro pracoviště MŠ Sadová 

 

 

Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole:   219 

 

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 

ID datové schránky:   bidi8qc 

 

www stránky:    www.petrvaldska.cz 

     www.mssadova.cz 

     www.msmistni.cz 

 

E-mailové adresy:    reditelstvi@petrvaldska.cz 

petrvaldska@petrvaldska.cz   

sadova@petrvaldska.cz 

                                      mistni@petrvadska.cz 

 

http://www.petrvaldska.cz/
http://www.mssadova.cz/
http://www.msmistni.cz/
mailto:reditelstvi@petrvaldska.cz
mailto:petrvaldska@petrvaldska.cz
mailto:sadova@petrvaldska.cz
mailto:mistni@petrvadska.cz
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Mateřské školy a okolí             

Mateřská škola Petřvaldská se nachází v okrajové městské části Havířov – Šumbark a spadá 

do majetku města Havířova. Provoz zahájila v září 1983, v lednu 2010 se rozšířila o dvě od-

loučená pracoviště v centru města, o MŠ Sadovou a MŠ Místní.  

Ve školním roce 2017/18 se v MŠ Petřvaldské vzdělávalo 124 dětí v pěti třídách. Tři třídy 

byly zřízeny pro děti od 2 – 6 let, jedna třída pro nejmladší děti ve věku 2 – 4 roky, jedna třída 

pro nejstarší děti s věkem 5 – 7 let.  

Vnitřní prostory školy splňují podmínky funkčního prostředí, nábytek je přizpůsoben výšce 

dětí, třídy jsou vybaveny kvalitními didaktickými pomůckami.  

V červenci 2018 zahájil zřizovatel, Statutární město Havířov, rekonstrukci budovy „Snižování 

spotřeby energie MŠ Petřvaldská, Havířov-Šumbark“ s termínem ukončení v listopadu 2018. 

 

Mateřská škola Sadová s přilehlou zahradou se nachází v centru Havířova v krásném pro-

středí městského parku. Dvoupodlažní, podsklepená budova byla postavena v roce 1957 v 

architektonickém stylu SORELA a rovněž je majetkem města.  Ve školním roce 2017/2018 se 

zde vzdělávalo 42 dětí ve 2 věkově smíšených třídách. V mateřské škole je zřízena výdejna 

stravy, jídlo je dováženo z MŠ Petřvaldské.  

 

V letech 2010 – 2017 byla zrekonstruována převážná část budovy, včetně zídek a soch před 

vstupem do MŠ. Taktéž byl proveden nátěr fasády budovy z čelní strany. V této MŠ připravu-

jeme postupnou obnovu hracích prvků a chodníků na školní zahradě. 

 

 

Mateřská škola Místní sídlí v centru města Havířova, spadá do ochranného pásma SORELA 

a je umístěna v bytovém domě společnosti RESIDOMO. Ve školním roce 2017/2018 mateř-

ská škola poskytovala vzdělávání 53 dětem ve dvou heterogenních třídách. Velkou výhodou 

mateřské školy je vlastní kuchyň a víceúčelová místnost ke spontánním a řízeným pohybo-

vým aktivitám dětí.  

Zahrada je majetkem města, celkově oplocena a kromě travnaté a asfaltové plochy se zahrad-

ním mobiliářem je zde zřízeno dětské dopravní hřiště.   

 

 

 

2. Přehled oborů vzdělávání 

ročník  jednací číslo  název vzdělávacího programu  

MŠ  32 405/2004-22 ve znění č.j. MSMT-

34790/2017-1 

Rámcový vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání  

 

 

Školní vzdělávací programy 

 

Od 1. září 2017 probíhá vzdělávání dětí ve všech našich mateřských školách podle nových 

školních vzdělávacích programů. 
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Mateřská škola Petřvaldská – školní vzdělávací program „Zvládnu to sám“ se zaměřuje na 

budování přiměřené samostatnosti a schopnosti rozhodovat se, podporu zvídavosti a učení 

experimentováním i vlastní zkušeností, vytváření podmínek pro rovnoměrný tělesný, 

psychický a sociální vývoj osobnosti každého dítěte. 

Mateřská škola Sadová pracuje podle školního vzdělávacího programu „Ty a já, my 

všichni společně“ zaměřeného na podporu silných přirozených aktivit dětí předškolního 

věku, především pohybu, hry, manipulace s předměty a experimentování, na podporu 

zvídavosti, tvořivosti a touhy dětí poznávat a učit se vlastní zkušeností. 

Program Mateřské školy Místní s názvem „Jedem světem na kole“ je rovněž zaměřen na 

podporu silných přirozených aktivit dětí předškolního věku, především pohybu, hry, 

manipulace s předměty a experimentování, na podporu zvídavosti, tvořivosti a touhy dětí 

poznávat a učit se vlastní zkušeností. 

 
Výuka cizího jazyka 

 

Ve školním roce 2017/2018 probíhala ve všech mateřských školách výuka angličtiny jako 

součást vzdělávacích programů. Výuku zabezpečovaly učitelky dané mateřské školy. 

 

V MŠ Petřvaldské seznamovaly děti se základy anglického jazyka dvě učitelky ve třech 

třídách během dopoledních činností. Výuka probíhala pravidelně 1x týdně, v různých časech 

dle pozornosti a zájmu dětí. Zapojeno bylo 55 dětí. 

 

Jazykové vzdělávání v MŠ Sadové  se skupinou 12 dětí zajišťovala 1x týdně od 13.00 – 14.00 

hodin podle projektu „Wow English“ učitelka mateřské školy.  

 

Výuka anglického jazyka v MŠ Místní probíhala 1x týdně od 9.15 – 10.00 hodin rovněž dle 

projektu „Wow Englisch“ Celkem bylo zapojeno 12 dětí a výuku vedla opět kmenová 

učitelka.  

 

 

Individuální vzdělávání dle § 34b) školského zákona 

 

Mateřská škola Sadová evidovala 1 dítě s individuálním vzděláváním. Zákonní zástupci plně 

respektovali požadavky stanovené školským zákonem i doporučení ředitelky mateřské školy. 

Ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů proběhlo v řádném termínu. 

 

 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Mateřská škola Petřvaldská vzdělávala 1 dítě s diagnostikovaným 2. stupněm podpůrných 

opatření. Ve třídě pracovala jedna asistentka pedagoga, financována z projektu SPONKA. 
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3. Personální zabezpečení činnosti školy 
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Pedagog 

 

10 9,10 zástupce ředitelky, učitelky 7 5 

Asistent  

pedagoga 
1 1,00 

k dítěti se zdravotním postižením, 

hrazen z projektu „Sponka“ 
1 0 

Provozní  

pracovníci 
4 3,1 

školnice,  

uklízečky 
1 0 

Chůva 1 0,5 z projektu „Šablony“ 0 0 

Pracovníci ŠJ 4 4,00 
vedoucí ŠJ, hlavní kuchařka, ku-

chařky 
4 0 

M
a
te
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á
 š

k
o
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S
A
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O
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Á

 

 

Pedagog 5 4,2 
ředitelka školy, učitelky 

 
3 4 

Školní asistent 1 0,50 z projektu „Šablony“ 0 0 

Asistent  

pedagoga 
x x k dítěti se zdravotním postižením x x 

Provozní  

pracovníci 
2 1,1 školnice, uklízečka 0 0 

Ekonom 1 0,7 ekonomka 0 0 

Pracovníci ŠJ 2 0,50 pracovnice na výdej jídel 0 0 

M
a
te

řs
k

á
 š

k
o
la

  

M
ÍS

T
N

Í 

 

Pedagog 4 4,00 
Zástupce ředitelky 

učitelky 
4 1 

Provozní  

pracovníci 
2 1,35 školnice, uklízečka 0 0 

Pracovníci ŠJ 2 1,35 hlavní kuchařka, kuchařka  1 0 

 

Asistent  

pedagoga 
x x k dítěti se zdravotním postižením x x 

Celkem 39/35* 31,40   10 

 

*Někteří zaměstnanci pracovali z důvodu velmi nízkých pracovních úvazků ve 2 pracovních 

poměrech. Sloučené pozice: uklízečka + pracovnice školní jídelny, ekonom + učitelka. Počet 

fyzických osob: 35.  

 

Všichni pedagogičtí pracovníci splňovali předepsanou odbornou kvalifikaci. V daném školním 

roce jsme zaměstnali nově 3 učitelky, 1 uklízečku. 

Mimo výše uvedené profese jsme zaměstnávali pracovníky na dohody, jejichž mzda byla 

hrazena z prostředků zřizovatele, z vedlejší hospodářské činnosti, případně z úplaty za 

předškolní vzdělávání. Jednalo se o práce k zajištění údržby budov, zahradnické práce, 

odklízení sněhu, správu dětského dopravního hřiště, praní a žehlení prádla. 
 

 

 



7 
 

4. Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání 

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2018/2019 

 

Termín zápisu 14. 5. 2018 – 15. 5. 2018 

 

Doba a místo pro podání žádosti 

 

9.00 - 16.30 hodin 

v kancelářích jednotlivých MŠ 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdě-

lávání 

dle vnitřní směrnice č. 15 

 

 

MŠ Petřvaldská 
volných míst: 42 přijato: 42 

 

MŠ Sadová 
volných míst: 14 přijato: 14 

 

MŠ Místní 
volných míst: 15 přijato: 15 

  

Počet vzdělávaných dětí v jednotlivých pracovištích: 

MŠ Petřvaldská – 124 dětí 

MŠ Sadové – 42 dětí 

MŠ Místní – 53 dětí 

 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

netýká se mateřské školy 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Ve školním roce 2017/18 pracovaly všechny tři mateřské školy s „Minimálním preventivním 

programem školy k prevenci rizikového chování“ (dále jen MPP) navazujícím na cíle Škol-

ního 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 říze-

ných 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, apelování na spolupráci rodičů  
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 Dny otevřených dveří záchranných integrovaných složek – děti se seznamují s pro-

story, 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 oble-

ky, přilby, hašení stříkačkou, seznamují se s vybavením auta, vhodným i nevhodným 

chováním k ochraně vlastní zdraví a bezpečnosti.       

 Policie ČR v MŠ - preventivní výukový program pro děti s policistou ČR, nácvik do-

pravních situací, prohlídka auta, policejní výzbroje a ochranných pomůcek při policej-

ním zásahu. 

 Aby zoubky nebolely – preventivní výukový program přímo v zubní ordinaci, nácvik 

správného čištění a péče o dětský chrup. 

 Logopedická depistáž - odborné logopedické vyšetření v MŠ a konzultace s rodičem.  

 Sběr víček a plastových uzávěrů – projekt FN Ostrava na podporu nemocného dítěte 

a také sběr pro Charitu sv. Alexandra v Ostravě  

 Prezentace práce Červeného kříže Karviná - ukázka první pomoci, maskování po-

ranění  

 

Bezpečnost v silničním provozu:  

 praktický výcvik na dětském dopravním hřišti při MŠ Místní              

 pravidelné proškolování dětí a používání reflexních vest při vycházkách 

 jízda na koloběžkách a kolech na školní zahradě, dodržování pravidel bezpečnosti 

 S tygříkem se učím rád, se značkou jsem kamarád – projekt Městské policie Haví-

řov 

 akce na školní zahradě s dopravní tématikou „Den koloběžek“ s plněním úkolů a 

disciplín, procvičováním pravidel bezpečnosti, základního dopravního značení, zdolá-

váním dráhy, průvodem s vlastní nazdobenou koloběžkou 

 průběžná práce s projektovými sešity, plnění úkolů a pracovních listů „Dopravní vý-

chova pro předškoláky“ 

 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Uplatňované formy vzdělávání pracovníků:  

 dlouhodobé a krátkodobé semináře a kurzy 

 individuální sebevzdělávání  

 workshopy a pedagogické dílny ve škole  

 celoorganizační pedagogické dílny  

 pohospitační rozhovory  

 konzultace s odborníky  

 stáže 
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Typ 

vzdělává

ní 

Zaměření vzdělávací akce 
Vzdělávací 

instituce 

Počet 

účastníků 

P
E

T
Ř

V
A

D
S

K
Á

 

S
A

D
O

V
Á

 

M
ÍS

T
N

Í 

seminář 

Vyhláška o spisové službě a novela archivního 

zákona ve školství, nové datové schránky a jak s 

nimi zacházet 
PARIS  1  

seminář 

Rozpočet, daně, účetnictví a některá legislativa u 

PO v roce 2017 Ing. Turoň  2  

seminář 
Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI KVIC  1  

dvouletý 

projekt 

Kompetentní pedagog a žák – kolegiální podpora 

jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání 

Projekt OP 

VVV, 

PF OU Ostrava 

1 1 1 

seminář 

Zdravá 5 - pět didaktických námětů na podporu 

výchovy ke správné výživě dětí a mládeže 
Nadační fond 

Albert 
 1 1 

cyklus 

seminářů 
Specifika práce pedagoga s 2 letými dětmi Hello 1 1 1 

seminář 
Dokumentace v MŠ 

NIDV  1 1 

seminář 
Pracovní cesty a cestovní náhrady ve školství 

PARIS  1  

konference 
Krajská konference projektu SRP 

NIDV  1  

seminář 
Zákoník práce ve školské praxi 

PARIS  1  

seminář 
Legislativní novinky ve šk. roce 2017/18 

NIDV  1  

cyklus 

seminářů 

(ŠJ) 

Teorie a praxe dietního stravování a výživa dětí 

od 1. roku 
OU,  Lékařská 

fakulta 
1   

seminář 

BOZ a právní problematika pedagogického 

dohledu v MŠ NIDV 1   

3letý kurz 
Montessori kurz 3-6 let 

Montessori 

MŠ 

Vyšehrádek 

s.r.o 

2   

seminář 
Obtížné situace při řízení MŠ  a jejich řešení 

NIDV 1   
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seminář 

Cizinec - dítě se sociokulturní odlišností v naší 

škole NIDV  1  

cyklus 

seminářů 

Logopedický asistent - primární logopedická 

prevence ve školství  
NIDV 

1 1 1 

seminář 
Novely právních předpisů k 1.1.2018 Zeman 

1 1 1 

seminář 

(ŠJ) 
Hygienické minimum KHS MS kraje 

2 1 1 

seminář 
Metodická poradna k GDPR KVIC 

 1  

seminář Metodická poradna k zápisům KVIC 
 1  

seminář Šablony II MAP Havířov 
 1  

seminář 
Základy Hejného metody v předmatematické 

výchově 
KVIC Ostrava 

1 1 1 

seminář 
Seminář ke zpracování projektové žádosti k 

Šablonám II 
KVIC Ostrava 

 1  

seminář Školní intervenční program INPP PRAHA 
 1  

dvouletý 

projekt 

Determinanty práce s dvouletými dětmi v 

podmínkách běžné MŠ (centrum kolegiální 

podpory - MŠ Lechowiczova Ostrava) 

projekt UP 

Olomouc  1 1 

cyklus 

seminářů 

Akreditovaný Montessori kurz Pro rodiče a 

pedagogy (70 hodin) 

Výchova pro 

život Bílovec 2   

seminář 

(ŠJ) 
Jídelna z pohledu každodenní praxe KVIC Ostrava 

1   

seminář 
zdravotník zotavovacích akcí ČČK Karviná 

1   

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Pohybové a zdravotní aktivity 

Plavecký výcvik dětí v krytém bazénu „Delfínek“ v Městské sportovní hale 

Petřvaldská – 47 dětí, Sadová – 11 dětí, Místní – 18 dětí 

 

Pohybová výchova v ZŠ Žákovské pod vedením trenéra gymnastiky 

Sadová – 17 dětí, Místní – 19 dětí 

 

Lyžařský výcvik v areálu SKI Řeka 

Petřvaldská – 16 dětí, Sadová – 13 dětí, Místní – 4 děti 
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Využívání tělocvičny v základní škole Moravské, 1x týdně celoročně, děti MŠ Petřvaldské. 

Solná jeskyně, celoroční projekt, 1x týdně, posilování obranyschopnosti dětského organismu, 

děti MŠ Místní.  

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky - projekt České obce sokolské. Celoroční 

pohybové aktivity dětí, motivované činnostmi projektové metodiky. 

 

Ekologické aktivity 

Projekt „Zelená škola“ – průběžné třídění elektroodpadu do určených krabic   

Návštěvy Ekofarmy „Dům pod svahem“ – děti MŠ Petřvaldské se seznámily se způsobem 

chovu koz, drůbeže, výrobou kozího sýra.   

„Soutěž s panem Popelou“, soutěž rodičů a dětí ve sběru papíru. V MŠ Sadové proběhla 

podzimní a jarní soutěž „O papírového krále“, kde mezi sebou soutěžily třídy v množství 

odevzdaného papíru. Ve školním roce 2017/18 jsme odevzdali 2 700 kg papíru. V MŠ 

Petřvaldské děti soutěžily o dort a nasbírali více než 10 tun papíru. 

 

Kulturně společenské aktivity za účasti veřejnosti 

Karneval ve Společenském domě Reneta 

V uplynulém roce jsme uspořádali pro děti tradiční dětský karneval na téma „V cirkuse“. 

Karneval pro MŠ Sadovou a Místní se konal 20.2.2018, pro MŠ Petřvaldskou 21.2.2018. 

Veselého odpoledne plného tance, soutěží a krásných masek se ve Společenském domě 

Reneta během zmíněných dvou dnů zúčastnilo 371 dospělých a 222 dětí. 

 

Vánoční besídky 

Každá třída připravila nejen pro rodiče, ale mnohdy pro celé rodiny, jednu 

z nejslavnostnějších událostí školního roku – vánoční besídku s vystoupením dětí. Na  

přípravě se podíleli rodiče napečením cukroví, zajištěním dárků a pomocí s výrobou dětských 

kostýmů. Učitelky nacvičovaly s dětmi programy na vystoupení a vánočně vyzdobily školky, 

provozní zaměstnanci se starali i pohoštění pro děti a rodiče. 

 

Rozloučení se školním rokem  

Slavnostní a zábavné „Rozloučení se školáky“ na školní zahradě v MŠ Sadové okořenily 

„chemická show“ studentů Gymnázia Komenského, fyzikální a chemické pokusy dětí a 

„molekulární raut“ připravený rodiči.    

V MŠ Petřvaldské zvolili veselé „Pasování předškoláků“ s odpoledním programem „Duo 

Šamšula“, v MŠ Místní se rozloučili se školním rokem „Dětskými radovánkam s myškou 

Minnie“. 

 

Odborné praxe a stáže v našich zařízeních 

V MŠ Petřvaldské probíhala celoročně odborná pedagogická praxe studentek Střední odborné 

školy managementu a práva Kolín, odloučeného pracoviště Karviná, obor předškolní a 

mimoškolní pedagogika. Dvě studentky 3. ročníku docházely na praxi celoročně 1x za 14 

dnů, souvislou 14 denní praxi absolvovaly studentky v prosinci a květnu. MŠ Petřvaldská 

zajistila rovněž 14 denní souvislou praxi pro studentku 2. ročníku SŠ Havířov - Prostřední  

Suchá, obor pedagogické lyceum.  

 

V MŠ Sadové absolvovala 2x 14 denní odbornou pedagogickou praxi studentka Německého 

zemského gymnasia v Brně a 1x 14 denní praxi studentka 3. ročníku SŠ Havířov - Prostřední  

Suchá, obor pedagogické lyceum. Praktické a odborné zkušenosti pro výkon pozice chůvy a 
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asistenta pedagoga zde získávaly tři účastnice akreditovaných kurzů, každá v rozsahu 40 

hodin. 

 

Ve všech třech našich mateřských školách jsme době od 12. 3. – 23. 3. 2018 zajišťovali 14 

denní odbornou stáž pro 6 zahraničních (slovenských) studentek v rámci projektu Erasmus+.  

 

Účast na akcích města 

Den Země 2018 „Prožijte lesní dobrodružství“ 

Děti MŠ Sadové zažily dobrodružství při pokusech, ve výtvarných dílnách a dalších 

doprovodných aktivitách na Náměstí Republiky a v dětském parku pod náměstím. 

Galerie Maryčka – obrázky J. Lady  na výstavě k 100. výročí narození malíře si prohlédly děti 

MŠ Sadové a MŠ Místní. 

Výstavní síň Musaion navštěvujeme pravidelně, ve šk. roce 2017/18 se děti MŠ Petřvaldské a 

Sadové zúčastnily soutěže „Adventní věnce“ a besedy „Zimní příroda“. 

Evropský týden mobility „Mobilita od starověku po současnost“ umožnil dětem MŠ Sadové 

vyzkoušet si šikovnost v mobilních disciplínách starověkých i současných.  

Den otevřených dveří záchranných a bezpečnostních složek – interaktivní prohlídka vybavení 

pracovišť IZS 

Sportovního dopoledne pro děti na hřišti TJ Slovan se zúčastnily děti MŠ Místní a Sadové 

Jako každoročně jsme si prohlédli „Vánoční městečko“ na Náměstí Republiky a výstavu 

betlémů v KD Radost. 

 

Provoz Dětského dopravního hřiště v MŠ Místní 

Dopravní hřiště bylo otevřeno pro děti mateřských škol a školních družin  4x týdně od jara do 

podzimu, dopoledne pro MŠ, odpoledne pro školní družiny. Pátky patřily dětem MŠ Místní. 

K zajednání termínu pobytu na dětském dopravním hřišti sloužil web www.msmistni.cz. 

 

Ve spolupráci s Městskou policií Havířov jsme pro předškoláky všech havířovských MŠ 

realizovali projekt „ S tygříkem se učím rád, se značkou jsem kamarád“. Projekt probíhal 

od dubna do června v dopoledních hodinách od 8.30 – do 11.30 hodin a jeho cílem bylo snížit 

riziko nehodovosti a zranění dětí předškolního věku v silničním provozu. 

 

Od září do listopadu, rovněž v dopoledních hodinách od 8.30 – do 11.00,  inspektorky 

Městské policie Havířov využívaly prostory  dopravního hřiště pro výuku žáků 1. tříd ZŠ s 

preventivním programem „Bezpečně do cíle“. Cílem tohoto projektu bylo snížit riziko 

nehodovosti a zranění dětí v silničním provozu, upozornit je na nebezpečné situace a případná 

rizika v silničním provozu. Oba projekty mají teoretickou a praktickou část, výuka trvá 60 

minut.  

 

Pro děti a rodiče MŠ Místní jsme zorganizovali hravé odpoledne „ S mámou s tátou na kole“, 

k ověření svých znalostí a dovedností. 

Krajský koordinátor BESIP Ministerstva dopravy pro Moravskoslezský kraj v letošním roce 

dodal pro děti 1. tříd ZŠ 5200 pracovních sešitů „ Dopravní výchova pro předškoláky“ a 350 

pracovních sešitů „Ferda v Autoškole“. 

_________________________________________________ 

http://www.msmistni.cz/
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Kromě výše zmíněných událostí byly součástí života každé mateřské školy další aktivity 

realizované v jednotlivých třídách. 

 

MŠ PETŘVALDSKÁ  

 Exkurze a výlety dětí: šicí dílna v Petřvaldě, beseda s lesníky v MŠ, Ukázka Dravců na 

hřišti ZŠ, tematické návštěvy v knihovně, ukázka práce Policisty ČR - metodický 

materiál „Služebna“, pěší výlet do Dolní Suché s opékáním párků, ukázka psího spřežení 

a péče o štěňata na zahradě MŠ, návštěva Kotulovy dřevěnky v Havířově 

 Netradiční aktivity v MŠ: Výroba vlastního mýdla s „Šikovnými výtvarníky“ pro 

maminku, Slet čarodějnic na zahradě - plnění strašidelných úkolů, pravidelné čtení paní 

knihovnice dětem v MŠ před spaním, Zimní olympiáda – netradiční disciplíny v MŠ, 

Dětský den během dopoledne na zahradě – skákací hrady, kolo štěstí, disciplíny, pokusy 

a experimenty pod vedením učitele ZŠ Mládí, Korálkování - výroba dárečků pro 

maminky,  

 Divadelní a filmová představení, koncerty: Duo Šamšula v MŠ „O kohoutkovi a 

slepičce“ a „Jak čmeláci léčili kytičku“, Akademie ZŠ G. Svobody; Divadlo loutek 

Ostrava alternativní představení „Mrak a Mračoun“,  „Kocourek Modroočko“ Divadlo 

loutek Ostrava,  Divadlo V batohu v MŠ „O líném Kubovi“ 

 Účast v soutěžích: Velikonoční kraslice – Muzeum Petřvald, O nejkrásnějšího čerta – 

Muzeum Petřvald 

 Vystoupení dětí: 2x ročně v LDN Kochová a v domě s pečovatelskou službou Havířov- 

Šumbark (Vánoční vystoupení a den matek), Ukázkové hodiny  „Flétničky“ pro rodiče i 

pro všechny děti v MŠ 

 

MŠ SADOVÁ  

 Exkurze a výlety dětí: celodenní pobyt v Zážitkovém centrum URSUS v Dolní Lomné, 

exkurze v Záchranné stanici pro poraněné ptáky v Bartošovicích u Nového Jičína, 

polodenní vycházky přes Meandry řeky Lučiny, výukový program v Galerii výtvarného 

umění v Ostravě, prohlídka Katedrály Božského Spasitele v Ostravě, vzdělávací 

program ve Střední zdravotnické škole v Karviné, exkurze v pekárně SEMAG Havířov, 

exkurze ve Zdravotní záchranné službě v Havířově, návštěva provozoven Holičství a 

Kadeřnictví, výukový program „Děti, nebojte se nemocnice“ v nemocnici Havířov 

 Netradiční aktivity v MŠ: chemické a fyzikální pokusy v MŠ ve spolupráci se studenty 

gymnázia Komenského Havířov v rámci projektu „Malý vědec“, beseda se včelařem 

„Jak žijí včelky“ 

 Divadelní a filmová představení, koncerty: divadlo Šikulka v MŠ – série výchovných 

pohádek  

 Účast v soutěžích:  „Adventní věnce“ v Musaion Havířov 

 

MŠ MÍSTNÍ 

 Exkurze a výlety dětí: Městská knihovna na ul. Svornosti, Kadeřnictví Renáta, Zubní 

ordinace Havířov MUDr. Bánovcová, 1. třída ZŠ. Gorkého, Nemocnice s poliklinikou 

Havířov, polodenní výlet ZOO Ostrava, celodenní výlet Family park Skalka Ostrava 

Vřesina 
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 Netradiční aktivity v MŠ: Malí vědci – spolupráce s Gymnáziem Komenského, Pohár 

vědy Newton 2018 – pokusy a objevy s rodiči, Večerní dýňová party v MŠ, Čarodějnice 

na školní zahradě – Den matek;  

 Divadelní a filmová představení, koncerty: O Dášence čili život štěněte – divadlo 

Bonbon, kouzelník Aleš Krejčí ARS - agentura, interaktivní divadlo o Školmilcích, 

návštěva Galerie výtvarného umění v Ostravě: „ Oči, uši, pusa, nos“ V. Hofman, 

Divadlo Šamšula –„ O Budulínkovi“, muzikál – Divadlo Karlovy Vary-„ Průzkumníci 

v Africe“ 

 Účast v soutěžích: Pohár vědy –Newton 2017/2018, Teplo očima děti HTS, výtvarná 

soutěž pořádaná komisí Besip „ Jak má být vybaveno jízdní kolo“ – 3. místo Nikola 

Sikorová -1. ktg. 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

Inspekční činnost ČŠI: 18.-19.6.2018 a 21.-22.6.2018  
Předmět inspekční činnosti: 

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou 

školou podle školního vzdělávacího programu podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č.561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu mateřské školy a jeho sou-

ladu s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání 

podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy: 

Ve spolupráci se zřizovatelem realizovat opravy chodníků v zahradách mateřské školy. Prů-

běžně provádět výměnu zastaralých a opotřebovaných venkovních herních prvků za bezpečný 

a moderní mobiliář, který bude splňovat požadavky rozvoje obratnosti a pohybových doved-

ností dětí. 

 

Kontrola dodržování právních předpisů prováděná ČŠI:  18.-19.6.2018 a 21.-22.6.2018 

Předmět kontroly: 

Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích 

právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná 

podle § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona ve znění pozdějších předpisů. 

Nebylo zjištěno porušení kontrolovaných právních předpisů. 

 

Ostatní kontroly: 

Veřejnosprávní kontrola zřizovatele:   

Kontrola hospodaření se svěřeným majetkem a poskytnutými finančními prostředky za rok 

2017 byla provedena ve dnech 1. – 5. 2. 2018.  

 

Kontroly prováděné Krajskou hygienickou stanicí MS kraje:  

 15.2.2018 kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., a další 

legislativy v provozovně ŠJ při MŠ Petřvaldská Havířov – Šumbark. 
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 15.2.2018 proveden státní zdravotní dozor ve ŠJ při MŠ Petřvaldské 32/262 Havířov - 

Šumbark za účelem hodnocení pestrosti stravy a vhodné kombinace jídel na základě 

metodického návodu „Nutriční doporučení MZ ke spotřebnímu koši“ 

 27.3.2018 kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 

410/2005 Sb. a další legislativy v provozovně MŠ Sadová 3/232, Havířov - Město 

 27.3.2018 kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb., a další 

legislativy v provozovně Školní jídelna – výdejna Sadová 3/232, Havířov - Město 

 

Státní veterinární správa MS kraje – 22.6.2018 kontrola zařízení stravovacích služeb – 

fyzická a dokumentační kontrola. 

 

 

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 ze státního rozpočtu a ESF: 

 přímé výdaje na vzdělávání, především mzdy a pojistné zaměstnanců, zasílané prostřed-

nictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje  

 poskytnutí dotace z operačního programu OP VVV – Podpora škol formou projektů zjed-

nodušeného vykazování – Šablony I.  ve výši 680 682,- Kč. 

Financování z prostředků zřizovatele: 

 příspěvek zřizovatele na provozní náklady školy 

 příspěvek zřizovatele na provoz dětského dopravního hřiště  

Jiné zdroje: 

 poskytnutí mzdového příspěvku z projektu „SPONKA – Spojení nezaměstnaných 

s kvalifikací asistenta“ – příspěvek ve výši 172 931,- Kč 

Vlastní příjmy: 

 příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání (školné) hrazený zákonnými zástupci dětí 

 náklady na potraviny (stravné) hrazené zákonnými zástupci dětí 

 příspěvek na kroužky, kulturní a společenské akce hrazený zákonnými zástupci dětí 

 sponzorské dary 

 

Provedené opravy a údržba většího charakteru  a pořízení investic 

školní rok 2017 / 2018  

M
Š

  

P
et

řv
a

ld
sk

á
 

Z provozního příspěvku zřizovatele: výměna vchodových dveří u 4. a 5. třídy, nákup koberců 

do kanceláří, oprava kanalizace, výměna ručníkových bloků, celkem za 109 292,- Kč.   

Z investičního fondu organizace: pružinové houpadlo na zahradu za 13 431,- Kč. 

V červenci 2018 zahájil zřizovatel celkovou revitalizaci budovy (výměna oken a vstupních 

dveří, zateplení a nátěr fasády, oprava střechy a teras). 
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M
Š

 S
a

d
o

v
á
 

Z provozního příspěvku zřizovatele: oprava podlahy v herně a výměna podlahových krytin 

(PVC, koberec) v 1.třídě, rozšíření elektroinstalace, pořízení zasouvacích dveří, malování 1. 

třídy a herny, včetně oprav omítek, oprava obkladu v koupelně 2. třídy, celkem za 132 932,- 

Kč.  
Z investičního fondu organizace byly zakoupeny herní zahradní prvky (šestiboká šplhací 

souprava a síta do pískoviště) v ceně 94 595,90 Kč. 

M
Š

 

M
ís

tn
í 

Z provozního příspěvku zřizovatele: malování herny 1. třídy a prostor pro dopravní výchovu, 

výměna posuvných dveří u vchodu do jídelny, celkem za 33 910,- Kč.  

Z investičního příspěvku zřizovatele byl zakoupen Konvektomat UNOX pro školní jídelnu 

v ceně 117 170,- Kč. 

 

Sponzorské dary 

školní rok 2017 / 2018  

M
Š

 
P

e
tř

v
a
ld

sk
á
 

Mateřská škola získala finanční dary od rodičů ve výši 15 500,-Kč, které použila na zajiště-

ní Dětského karnevalu pořádaného ve společenském domě Reneta.  

M
Š

 

S
a
d

o
v
á
 Mateřská škola získala finanční dary od rodičů ve výši 2 130,-Kč, které použila na zajištění 

Dětského karnevalu pořádaného ve společenském domě Reneta a finanční dar z dotačního 

titulu „Jedeme na exkurzi“ od Nadačního fondu Teplo na dlani v hodnotě 5 000,- Kč. 

M
Š

 

M
ís

tn
í Mateřská škola získala finanční dary od rodičů ve výši 2 400,-Kč, které použila na zajištění 

Dětského karnevalu pořádaného ve společenském domě Reneta. 

  

Úplata za předškolní vzdělávání  

školní rok 2017 / 2018   

 

měsíční 

výše 

úplaty 

přijato 

od rodičů 

 

prominutí 

úplaty 

vzdělávání bez úplaty 

(v posledním roce předškolního 

vzdělávání) 

MŠ 

Petřvaldská 

 

400,- Kč 319 900,- 10 32 

 

MŠ Sadová 

 

400,- Kč 122 400,- 0 14 

MŠ Místní 

 
400,- Kč 153 200,- 5 15 

 



17 
 

Nákup učebních pomůcek, knih a majetku 

školní rok 2017 / 2018 

 

Hračky a učební 

pomůcky v ceně  

do 3000,-Kč 

Hračky a učební 

pomůcky 

3 001,-až 

40 000,-Kč 

Drobný 

majetek (DI) 

do 3 000,-Kč 

Drobný 

dlouhodobý 

majetek (POS) 

3001,- 

až 40 000,-Kč 

Knihy 

M
Š

 P
et

řv
a
ld

sk
á
 

36 020,- 

Pohyblivá abeceda, 

písmena, dopravní 

značky, hrací 

stěny, vláčkodráha, 

silnice,  puzzle, 

Řekni mi, 

společenské hry, 

Topologo 

- 53 854,- 

Dětské židle, 

koš na pleny, 

textilní 

nástěnky, 

žehlička 

114 695,- 

Šatnové bloky 

PC sestava 

nerezové stoly 

tiskárna 

vysavač 

koberec 

1 914,- 

Knihy pro děti 

odborná 

literatura 

M
Š

 S
a
d

o
v
á
 

22 951,- 

stavebnice – Hravý 

architekt, pomůcky 

pro 2-leté děti, 

Topologix, 

magnetické 

tabulky, didaktické 

hry 

- 

 

25 552,- 

tabule MŠ, 

textilní 

nástěnky, ext. 

disky, koberec, 

stůl, židle (2 – 

leté děti) 

68 926,- 

šatnové bloky, 

cloudové 

úložiště, dřevěné 

kompostéry, 

záhon, 

skartovačka 

3 564,- 

odborná 

literatura, knihy 

pro děti 

M
Š

 M
ís

tn
í 

28 467,- 

Lego Duplo, 

vláčkodráha kostky 

didaktické hry, 

didaktické hry, 

pomůcky pro 2 leté 

děti, hračky na 

písek, bazény 

nafukovací 

- 

 

17 250,- 

Židle pro děti, 

tyčový mixer, 

textilní tabule, 

ventilátor, 

rychlovarná 

konev, statní 

znak 

8 360,- 

Vysavač Profi, 

digitální váha do 

kuchyně 

- 
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

MŠ Petřvaldská se svými odloučenými pracovišti je zapojena do těchto rozvojových 

programů: 

1. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.  

 

Od 1. září 2016 jsme realizovali projekt s názvem „Podpora vzdělávání v MŠ Petřvaldská 

Havířov – Šumbark“. Poskytovatelem dotace bylo MŠMT, rozvojový program OPVV, a byla 

hrazena z prostředků státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Projekt byl 

zaměřen na podporu osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, kteří 

absolvovali semináře k rozvoji předčtenářské gramotnosti a zúčastnli se stáží v hostitelské 

mateřské škole v rámci Moravskoslezského kraje. Cílem projektu bylo rovněž posílit 

jednotlivá pracoviště personálně o nepedagogické pracovníky na pozici chůva a školní 

asistent. Projekt jsme ukončili v červenci 2018. 

 

2. Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků 

OP PMP v Moravskoslezském kraji.  

Cílem projektu je poskytnutí bezplatného celodenního stravného dětem ze sociálně slabých 

rodin navštěvujících Mateřskou školu Petřvaldskou 32/262 a její odloučená pracoviště. 

Poskytovatelem dotace je MPSV – Operační program potravinové a materiální pomoci a Fond 

evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).  

 

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, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Nejbližšími partnery při poskytování předškolního vzdělávání byli pro všechny 3 mateřské školy 

především rodiče dětí, pedagogové a žáci základních škol. Jako každoročně jsme též využili nabídek 

ZUŠ, Městské knihovny, Městské policie, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. 

Spolupráce s rodiči  

 třídní schůzky 

 pomoc při doprovodech dětí do divadel, na plavání, pohybovou výchovu, na výlety 

 pomoc při školních akcích: výběr peněz na divadla, příprava občerstvení, zhotovení kostýmů pro 

vystoupení dětí 

 pomoc při údržbě majetku školy: úklid zahrady, ořez stromů, keřů, hrabaní listí, opravy hraček, 

pomoc při úklidu a stěhování nábytku před rekonstrukcí 

http://www.mssadova.cz/files/smernice/Publicita.pdf
http://www.mssadova.cz/files/smernice/Publicita.pdf


19 
 

 tvořivá dopoledne a odpoledne v MŠ: pečení perníčků a vánočního cukroví, pletení pomlázky, 

výroba karnevalových masek, Podzimní čarování z ovoce a zeleniny, výroba ptačího krmení z loje, 

sádla, šišek, výroba lampiónů a podzimní výzdoby, Bramboriáda, výroba vánočních ozdob a zdo-

bení vánočního stromečku v MŠ 

 víkendové výlety s rodiči: výšlapy na Studničný vrch a na Gírovou 

 zajišťování exkurzí na pracovištích rodičů 

zájem rodičů o dosahované vzdělávací výsledky dětí a zapojování do vzdělávacího procesu: 

individuální konzultace rodičů s pedagogy, ukázkové hodiny pro rodiče (aktivity s předškoláky, 

výuky hry na flétnu, výuky angličtiny), portfolia dětí, výstavky výsledků dětských aktivit: výtvarné 

a ruční práce, logické hry, stavebnicové sestavy…,  společné plánování exkursí, výletů a dalších 

akcí třídy, zapojení do soutěží, sběru druhotných surovin, krmiva pro lesní zvěř 

 sponzorská výpomoc 

 

Spolupráce se základními školami 

 ZŠ Gorkého, ZŠ G. Svobody, ZŠ Moravská – ukázkové hodiny pro předškoláky před zápisem do 

1. třídy ZŠ 

 Gymnázium Komenského - projekt „Malí vědci“ 

 ZŠ Mládí – „Experimenty a pokusy“, program v MŠ  pro děti, vedený učitelem ZŠ  

 ZŠ Moravská – pravidelné návštěvy tělocvičny; společné hravé dopoledne v MŠ a na zahradě; 

Karneval pro předškoláky v tělocvičně školy 

 

 

15. Údaje o poskytování informací 

 

Ve školním roce 2017/18 nebyla podána žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.106/1999 

Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

 

 

16. Závěr 

 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy byla projednána na provozní poradě organizace dne 28.8.2018   

a na pedagogických radách v MŠ Petřvaldské 31.8.2018, v MŠ Sadové 29.8.2018, v MŠ Místní 

29.8.2018. 

  

 

 

V Havířově dne 27. září 2018 

         Bc. Zdeňka Hýžová 

          ředitelka mateřské školy                  


