Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262

Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 je zpracována v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005
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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:
Sídlo zřizovatele:

Statutární město Havířov
736 01, Havířov – Město, Svornosti 86/2

Ředitelka školy:
Zástupce ředitelky:
Zástupce ředitelky:
Vedoucí učitelka:

Bc. Zdeňka Hýžová
Bc. Leona Draslíková pro pracoviště MŠ Petřvaldská
Bc. Halina Biegunová pro pracoviště MŠ Místní
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
Mateřská škola Sadová 3/232 Havířov-Město
Mateřská škola Místní 3/355 Havířov-Město

IZO: 107 624 567

Školní jídelna Petřvaldská 32/262 Havířov - Šumbark
Školní jídelna Místní 3/355 Havířov-Město
Školní jídelna- výdejna Sadová 3/232 Havířov - Město

IZO: 103 032 827

Školská rada:

není zřízena

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
info@petrvaldska.cz

IZO:

181 015 056

Mateřské školy a okolí
Mateřská škola Petřvaldská se nachází v okrajové městské části Havířov – Šumbark. Svůj
provoz zahájila v září 1983. V lednu 2010 se rozšířila o dvě odloučená pracoviště ve městě.
V roce 2018 prošla budova výraznou rekonstrukcí. Dostala novou moderní fasádu, dveře i
okna, zateplení, byly opraveny střechy, terasy a ve všech třídách nainstalovány filtrační jednotky s rekuperací.
Ve školním roce 2018/19 se zde vzdělávalo 125 dětí v pěti třídách. Ve třídě se zaměřením na
Montessori pedagogiku se vzdělávaly děti ve věku 3- 7 let, ve dvou běžných třídách děti od
3 – 5 let, v jedné třídě děti ve věku 2 – 4 let a jedna třída byla určena dětem plnícím povinné
předškolní vzdělávání s věkem 5-7 let.
Mateřská škola Sadová s přilehlou zahradou se nachází v centru Havířova v krásném prostředí městského parku. Dvoupodlažní, podsklepená budova byla postavena v roce 1957 v
architektonickém stylu SORELA. Ve školním roce 2018/2019 se zde vzdělávalo 44 dětí ve 2
třídách, v jedné děti od 2 – 4,5 let, ve druhé děti ve věku 4,5 – 7 let.
Mateřská škola má vlastní prádelnu a výdejnu stravy. Celodenní strava je dětem dovážena z
MŠ Petřvaldské. V letech 2010 – 2018 byla zrekonstruována převážná část budovy, včetně
zídek a soch před vstupem do MŠ a nátěru fasády budovy z čelní strany. V zahradě byl vytvořen pěstitelský koutek. Připravujeme postupnou obnovu hracích prvků a chodníků na školní
zahradě.
Mateřská škola Místní sídlí v centru města Havířova, spadá do ochranného pásma SORELA
a poskytuje vzdělávání dětem ve dvou heterogenních třídách. Je umístěna v bytovém domě a
v provozu od roku 1955. Ve školním roce 2018/2019 mateřská škola vzdělávala 50 dětí.
Mateřské škola má vlastní kuchyň a víceúčelovou místnost ke spontánním a řízeným pohybovým aktivitám dětí. Areál mateřské školy se skládá z vlastní budovy s oploceným pozemkem
s travnatou plochou a dětským dopravním hřištěm. Dopravní výchova zde probíhala celoročně.

2. Přehled oborů vzdělávání
ročník
jednací číslo
název vzdělávacího programu
MŠ
32 405/2004-22 ve znění č.j. MSMT- Rámcový vzdělávací program pro
34790/2017-1
předškolní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu
MŠ Petřvaldská - "Zvládnu to sám"
MŠ Sadová - "Ty a já, my všichni
společně"
MŠ Místní - "Jedem světem na kole"

MŠ Petřvaldská
MŠ Sadová
MŠ Místní

Počet tříd
5
2
2

Počet zapojených dětí
125
44
50
Počet dětí
125
44
50

Průměrná naplněnost tříd
25
22
25

3. Personální zabezpečení činnosti školy

MŠ
ŠJ, ŠJvýd.
Celkem

Personální zabezpečení činnosti školy – ŽENY/MUŽI
ŽENY
MUŽI
CELKEM
Fyz.počet Přep. počet Fyz.počet Přep. počet Fyz.počet Přep. počet
34
28,55
0
0
34
28,55
8

5,85

0

0

8

5,85

42*

34,40

0

0

42*

34,40

*Někteří zaměstnanci jsou započítáni ve fyzických osobách 2x, jelikož pracovali z důvodu
velmi nízkých pracovních úvazků ve 2 pracovních poměrech. Sloučené pozice: uklízečka +
pracovnice školní jídelny, ekonom + učitelka, školní asistent + personální pracovník.
Skutečný počet fyzických osob v organizaci: 37
Dosažené vzdělání pedagogických zaměstnanců MŠ
Pedagogičtí zaměstnanci MŠ
Dosažené vzdělání
přepočtený počet
%
VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Mgr.)
0
0
VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Bc.)
5,45
26,92
VŠ vzdělání zaměřené na školský management (Bc.)
3,00
14,81
VOŠ ukončené absolutoriem se zaměř.na předškol.
0
0
pedagogiku
pedagogické se zaměř. na předškol.
10,30
50,86
Středoškolské pedagogiku
pedagogické
0,50
2,47
nepedagogické
0,25* a 0,75**
4,94
Celkem
20,25
100
*) nekvalifikovaná učitelka
**) asistentka pedagoga s kurzem pro asistenty pedagoga, kvalifikovaná

4. Údaje o přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání a následné přijetí do MŠ
Počet zapsaných, přijatých a nepřijatých dětí - šk. rok 2018/2019
Termín zápisu: 14. 5. 2018 - 15. 5. 2018
Počet volných
Počet zapsaných
míst v MŠ pro
dětí dle žádostí zák.
šk. r. 2018/2019 zástupců k předškol.
vzděl. pro šk. r.
2018/2019 –
v termínu zápisu
Petřvaldská - 34
Sadová - 14
Místní - 14

30
24
26

Počet zapsaných
dětí dle žádostí
zák. zástupců
k předškol. vzděl.
pro šk. r.
2018/2019 – po
zápisu
12
0
1

Počet
přijatých
dětí
k předškol.
vzděl. pro šk.
r. 2018/2019

Počet
nepřijatých
dětí
k předškol.
vzděl. pro šk.
r. 2018/2019

42
14
15

0
3
8

Počet zapsaných, přijatých a nepřijatých dětí - šk. rok 2019/2020
Termín zápisu: 13. 5. 2019 – 14. 5. 2019
Počet volných
Počet zapsaných
Počet zapsaných
míst v MŠ
dětí dle žádostí
dětí dle žádostí
pro šk. r.
zák. zástupců
zák. zástupců
2019/2020
k předškol. vzděl.
k předškol. vzděl.
pro šk. r.
pro šk. r.
2019/2020 –
2019/2020 – po
v termínu zápisu
zápisu
Petřvaldská - 35
52
3
Sadová - 10
18
0
Místní - 18
22
0

Počet
přijatých
dětí
k předškol.
vzděl. pro šk.
r. 2019/2020

Počet
nepřijatých
dětí
k předškol.
vzděl. pro šk.
r. 2019/2020

38
10
18

11
7
3

5. Údaje o výsledcích vzdělávání dětí předškolního věku podle cílů stanovených
vzdělávacími programy
Všechny děti byly vzdělávány v souladu se Školními vzdělávacími programy a dosahovaly
výsledků přiměřených svému věku. Individuální dosažená úroveň jednotlivých dětí je
zaznamenávána dle zpracovaného systému vnitřního hodnocení a evaluace.
Výuka cizího jazyka
Ve školním roce 2018/2019 probíhala ve všech mateřských školách výuka angličtiny jako
součást vzdělávacích programů. Výuku zabezpečovaly 4 učitelky mateřské školy.
V MŠ Petřvaldské probíhala výuka anglického jazyka ve 2 třídách během dopoledních
činností a zajišťovaly ji dvě učitelky. Výuka probíhala 1x týdně, v různých časech dle
pozornosti a zájmu dětí. Zapojeno 32 dětí.
Jazykové vzdělávání v MŠ Sadové probíhalo 2x týdně ve dvou skupinách (začátečníci,
pokročilí) od 13 – 14 hodin podle projektu „Wow English“. Celkem zapojeno 15 dětí.
Výuka anglického jazyka v MŠ Místní probíhala 1x týdně od 12.45 – 13.30 hodin dle
projektu „Wow Englisch“ Celkem bylo zapojeno 12 dětí.

Šachový kroužek v MŠ Petřvaldské a Sadové, zapojeno 32 dětí, kvalifikovaný lektor
Sboreček v MŠ Sadové – 1x týdně, zapojeno 8 dětí
Děti s odkladem školní docházky - 4
Individuální vzdělávání dle § 34b) školského zákona - nebylo
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Mateřská škola Petřvaldská: 1 dítě s 3. stupněm podpůrných opatření. Personální podpora,
asistent pedagoga s pracovním úvazkem 0,5.
Mateřská škola Místní:
1 dítě s 3. stupněm podpůrných opatření. Personální podpora,
asistent pedagoga s pracovním úvazkem 0,75.

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Ve školním roce 2018/19 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 seznámily s prostory, materiálním vybavením a ukázkami zásahů a postupů strážníků Městské policie
Havířov, členů Hasičského záchranného sboru, Policie ČR a Rychlé záchranné služby
(Sadová - 20 dětí, Petřvaldská – 30 dětí)
 Hasiči na zahradě MŠ Petřvaldské – děti si vyzkoušely ochranné obleky, přilby, hašení stříkačkou, seznámily se s vybavením auta
 Dobrovolní hasiči v Dolní Lomné – celodenní výlet MŠ Místní do Dolní Lomné ve
spolupráci s rodiči, seznámení s prostory, materiálním vybavením, prací dobrovolných
hasičů
 Policie na zahradě MŠ Petřvaldské – prohlídka policejního auta, policejní uniformy,
donucovacích prostředků, beseda o práci policistů v terénu
 Mobilní policejní stanice MP – účast dětí MŠ Petřvaldské v preventivním výukovém
programu, ukázka auta, policejní výzbroje a ochranných pomůcek
 Čištění zoubků – projekt Státního zdravotní ústavu zaměřeného na primární prevenci
zubního kazu a nácvik správné péče o chrup, účast dětí MŠ Místní
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
 účast v projektu MP Havířov „S tygříkem se učím rád, se značkou jsem kamarád“
 výuka dopravní výchovy v rozsahu daném Školním vzdělávacím programem

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

Vzdělávací
instituce

seminář

Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI

KVIC

dvouletý
projekt

Kompetentní pedagog a žák – kolegiální
Projekt
OP
podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu VVV,
1
vzdělávání
PF OU Ostrava

dvouletý
projekt

Determinanty práce s dvouletými dětmi v
projekt
podmínkách běžné MŠ (centrum kolegiální
Olomouc
podpory - MŠ Lechowiczova Ostrava)

seminář

Vývojová
specifika
s učitelkou MŠ

seminář

dítěte

s interakcí

MÍSTNÍ

Zaměření vzdělávací akce

PETŘVADS
KÁ

Typ
vzdělávání

SADOVÁ

Počet
účastníků

1

1

1

1

1

UP
1

AGEL

1

Lhaní ve škole

MAP Havířov

1

seminář

Novely právních předpisů k 1. 1. 2018

Zeman

2

seminář

Metodická poradna – Pracovní právo

KVIC

2

seminář

Metodická poradna – Správní právo

KVIC

2

seminář
(ŠJ)

Hygienické minimum, novinky ve školním
KHS MS kraje
stravování

seminář

S písničkou je hezčí svět

AGEL

1

seminář

Jak a proč využívat tanec při práci s dětmi

KVIC

1

seminář

Zdravotně orientovaná cvičení s dětmi v MŠ,
AGEL
využití míčů

2

seminář

Jak dosáhnout pozitivních vztahů v inkluivní
Dialog
třídě

1

seminář

Dítě před nástupem do ZŠ

Agel

1

seminář

Nadané děti

MAP Havířov

1

2

1

1

seminář

Poruchy autistického spektra

přednáška

Montessori – přednáška pro rodiče

3 denní
workshop

Montessori – výměna zkušeností

SPC Ostrava
ZŠ Úsměv
Havířov
MŠ
Vyšehrádek,
Praha

1
1
2

8. Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Pohybové a zdravotní aktivity:
Plavecký výcvik dětí v krytém bazénu „Delfínek“ v Městské sportovní hale:
Petřvaldská – 41 dětí
Sadová – 15 dětí
Místní – 20 dětí
Pohybová výchova v ZŠ Žákovské pod vedením trenéra gymnastiky:
Sadová – 22
Místní – 25
Lyžařský výcvik v areálu SKI Řeka
Petřvaldská – 12
Sadová – 11
Místní – 6
Cvičení v sále Don Bosko Šumbark - zapojeny 4 třídy MŠ Petřvaldské, cvičení probíhalo 1x
týdně, pod vedením trenérky a učitelek MŠ
Tělocvičny v ZŠ
MŠ Petřvaldská využívala 1x týdně tělocvičnu v ZŠ Moravské
MŠ Sadová využívala 1x týdně ve 2. pololetí školního roku tělocvičnu v ZŠ Na Nábřeží
Na lezecké stěně v tělocvičně Palackého si 1x měsíčně procvičovaly obratnost a odvahu
děti MŠ Sadové
Solnou jeskyni navštěvovaly děti MŠ Místní
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – do celoročního projektu České obce sokolské
bylo zapojeno 50 dětí MŠ Místní, 44 dětí MŠ Sadové a 25 dětí MŠ Petřvaldské

Ekologické aktivity
Projekt „Zelená škola“ – průběžný sběr a třídění elektroodpadu do určených nádob,
zapojeny všechny 3 MŠ.
I v tomto školním roce se děti s rodiči zapojili do „Soutěže s panem Popelou“. Rodiče a děti
jednotlivých tříd soutěžily o co největší množství nasbíraného papíru, vítězná třída každé MŠ
získala sladkou odměnu v podobě dortu.

MŠ Petřvaldská nasbírala přes 2 tuny papíru, MŠ Sadová 4,247 tuny a MŠ Místní 250 kg
papíru.
Do sběru plastových víček a uzávěrů pro FN Ostrava, Charitu sv. Alexandra v Ostravě a
další organizace se zapojily děti MŠ Sadové a MŠ Petřvaldské.
Kulturně společenské aktivity na veřejnosti
Karneval ve Společenském domě Reneta
V letošním roce jsme uspořádali pro naše děti tradiční dětský „Pohádkový karneval“.
Karneval pro MŠ Petřvaldskou se konal 7. 1. 2019, pro MŠ Sadovou a MŠ Místní 8. 1. 2019.
Veselého tanečního a soutěžního odpoledne se zúčastnilo:
Petřvaldská – 148 dospělých, 83 dětí
Sadová – 105 dospělých, 51 dětí
Místní – 93 dospělých, 46 dětí
 Vystoupení dětí na veřejnosti
o vystoupení dětí MŠ Petřvaldské v LDN Kochová ke Dni matek,
o vystoupení dětí MŠ Petřvaldské v domě s pečovatelskou službou Havířov- Šumbark
Účast na kulturních akcích města:
Den Země 2019 „Poznej přírodu u nás“ - účast MŠ Sadová
Výstavní síň Musaion - účast v soutěži „Adventní hvězda“ - MŠ Sadová
Evropský týden mobility – účast MŠ Sadová
Vánoční městečko na Náměstí republiky – účast MŠ Sadová, MŠ Místní
Výstava vánočních betlémů v KD Radost – účast MŠ Sadová, MŠ Místní
Galerie Maryčka – výstava Marie Fischerová Kvěchová pro maličké i velké - účast MŠ
Sadová
Velikonoční městečko na Náměstí republiky – účast MŠ Sadová, MŠ Místní
Centrum Lučina – „Den pro rodinu“, soutěživé dopoledne a workshopy - účast MŠ Místní
Další aktivity jednotlivých mateřských škol:
MŠ PETŘVALDSKÁ
 Exkurze a výlety dětí:
o Výlety do lesa s plněním úkolů
o Ukázka Dravců na hřišti ZŠ
o Exkurse a tematické návštěvy knihovny
o Ukázka psího spřežení a péče o štěňata na zahradě MŠ
o Celodenní výlet na Bílou „Vzhůru na palubu“
o Svět techniky Ostrava – výukový program Geometráček
 Netradiční aktivity v MŠ:
o Beseda s lesníky Lesy ČR
o Sférické kino v MŠ „Zvířata“
o Halloweenský rej v MŠ – veselé soutěže v maskách
o Čertoviny s Mikulajdou – Mikulášská nadílka s veselým programem L.Freyové
o Pasování předškoláků“ s odpoledním programem „Duo Šamšula“

o Radovánky na zahradě MŠ
o „Malá technická univerzita“ – rozvoj technických dovedností dětí pod vedením
zkušených lektorů, lekce Stavitel města
 Divadelní a filmová představení, koncerty:
o Duo Šamšula v MŠ: „O Koblížkovi“ „O napravené princezně“ „Budulínek“
o Divadlo Letadlo v MŠ „Putování za ledním medvědem“ „Popletené Vánoce“
 Vystoupení dětí:
o V LDN Kochová a v domě s pečovatelskou službou s programem ke dni matek
o Zpívání u vánočního stromečku, Vánoční besídky ve všech třídách
o Ukázkové hodiny „Flétničky“ pro rodiče i pro všechny děti v MŠ
o Radovánky, Vystoupení pro maminky ke dni matek – ve třídách
MŠ SADOVÁ
 Exkurze a výlety dětí:
o Víkendový výlet s rodiči na Gírovou
o Exkurze „u dědečka“ – chov králíků, krmení
o Svět techniky Ostrava – edukační programy
o Celodenní výlet do zábavního parku na Bílé
o „Zmrzlinová show“ – pro děti a rodiče v prodejně „U moudré kozy“
 Netradiční aktivity v MŠ:
o „Jablíčkový den“ – zahradní slavnost s výstavkou doma vyrobených maskotů
z jablíček a ochutnávkou jablečného rautu
o „Zdobení vánočního stromečku“ – výroba ozdob, zpěv koled a předvedení dalších
vánočních tradic společně s rodiči dětí
o „Mikuláš v MŠ“
o „Jarní besídky“ s vystoupením dětí
o „Zdobení stromečku zvířátkům“
o „Rozloučení se školáky“- zahradní akce s rodiči na téma „Letní show“
o „Malá technická univerzita“ – rozvoj technických dovedností dětí pod vedením
zkušených lektorů, 3 lekce: Malý architekt, Stavitel mostů, Stavitel věží
 Divadelní a filmová představení, koncerty
o Divadlo v MŠ – 2 představení
o Divadlo v KDPB – 3 představení
o Centrum Lučina – 1 představení
o Kino Centrum – 1 pohádka
 Účast v soutěžích:
o Děti MŠ Sadové získaly 1. místo v soutěži „Adventní hvězda“ v MUSAION
Havířov
o Eliška Ungersbőck získala ocenění v soutěži Besip „Výroba modelu dopravního
prostředku“
o Účast ve výtvarné soutěži „Barevný podzim 2018“ pořádanou DDM v Ostravě
Porubě
 Vystoupení dětí v MŠ:
o Besídky, Rozloučení se školáky, ukázková hodina předškoláků, ukázková hodina
AJ
MŠ MÍSTNÍ
 Exkurze a výlety dětí:
o Polodenní výlet do oblasti Dolních Vítkovic
o Celodenní výlet do Dolní Lomné zážitkového centra Ursus









o Kotulová dřevěnka v Havířově
o Zdravotní záchranná služba Havířov
Netradiční aktivity v MŠ:
o Halloween pro předškoláky na školní zahradě - plnění strašidelných úkolů na
stezce odvahy s fosforeskujícími tyčinkami
o Pletení pomlázky s rodiči a prarodiči
o „Pasování předškoláků s Elzou a Olafem“ bylo zorganizováno pro15 dětí s rodiči
Účast v soutěžích:
o „Pohár vědy Beppo 2019“ – děti z naší MŠ Místní se opakovaně zapojili do
mezinárodní soutěže probíhající pod záštitou Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Cílem projektu je vést mladou generaci – již od neútlejšího
věku k zájmu o vědu a výzkum. Děti se umístily na krásném 3. místě
o Výtvarná soutěž „Teplo očima dětí“ pro MŠ na území města Havířova
Divadelní a filmová představení, koncerty:
o Duo Šamšula v MŠ „O Koblížkovi“; Interaktivní divadlo „O nafouknutém
balónku“ a divadlo „ O autíčku, kterému se nechtělo poslouchat“
o Kouzelník Aleš v MŠ
Vystoupení dětí:
o Vánoční besídky, Radovánky s Elzou a Olafem
o Rozloučení s předškoláky
o Ukázkové hodiny předškoláků, ukázková hodina s angličtinou WOW

Provoz Dětského dopravního hřiště v MŠ Místní:
Dopravní hřiště bylo otevřeno pro děti havířovských MŠ pondělí až čtvrtek, v pátek sloužilo
dětem MŠ Místní, Petřvaldské a Sadové.
Učitelky MŠ zde realizovaly výuku dopravní výchovy samostatně bez lektora, k dispozici
měly signalizační zařízení, kola, koloběžky, šlapací auta, přilby a vnitřní výukovou místnost
se sociálním zázemím. Termín si zajišťovaly prostřednictvím přihlašovacího systému na
www.msmistni.cz. Touto formou výuky prošlo 516 dětí.
MŠ Místní získala od krajského koordinátora BESIP 460 pracovních sešitů pro předškoláky,
300 pracovních sešitů pro děti z 1 tříd, reflexní přívěšky, omalovánky, dopravní značky a
dopravní pexeso.
Mobiliář DDH:
 10 dětských kol, 15 koloběžek pro děti, 2 koloběžky pro dospělé, 5 motokár, 12
odrážedel, 4 trojkolky a 42 ks dětských přileb
Městská policie Havířov na DDH Místní realizovala 2 projekty:


„S tygříkem se učím rád, se značkou jsem kamarád“ – projekt pro předškoláky havířovských MŠ s cílem snížit riziko nehodovosti a zranění dětí předškolního věku v silničním provozu probíhal od dubna do června 2019 v dopoledních hodinách. Zúčastnilo
se 419 předškoláků.



„Bezpečně do cíle“ – preventivní program pro žáky 1. tříd ZŠ s cílem snížit riziko nehodovosti a zranění dětí v silničním provozu, upozornit je na nebezpečné situace a případná rizika v silničním provozu. Projekt probíhal v dopoledních hodinách, výukou
prošlo 311 žáků 1. tříd ZŠ.

Odborné praxe a stáže v našich zařízeních:
MŠ Petřvaldská:
 2 studentky 4. ročníku docházely 1x za 14 dnů na celoroční odbornou pedagogickou
praxi (Střední odborná škola managementu a práva Kolín, odloučené pracoviště Karviná, obor předškolní a mimoškolní pedagogika).
 1 studentka 2. ročníku SŠ Havířov - Prostřední Suchá, obor pedagogické lyceum absolvovala týdenní souvislou praxi
MŠ Místní:
 1 chůva absolvovala 160 hodinovou praxi hrazenou z projektu „Zpět do práce“ – TOP
School Ostrava
 20 hod. praxe asistentky pedagoga pro organizaci SCHOLA education, zařízení pro
další vzdělávaní pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, s.r.o Prostějov
MŠ Sadová:
 1 studentka Německého zemského gymnasia v Brně absolvovala souvislou měsíční
odbornou pedagogickou praxi
 1 studentka VŠ absolvovala odbornou pedagogickou praxi v rozsahu 40 hodin.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a dalšími institucemi

IČ ČŠI
neproběhla

Kontrol.orgán
Krajská hygienická
stanice Ostrava
Krajská hygienická
stanice Ostrava
Krajská hygienická
stanice Ostrava
Státní veterinární
správa MSK

Datum IČ
x

Předmět IČ
x

Zjištění ANO/NE
x

Provedené kontroly dalšími kontrol.orgány
Datum
Předmět kontroly
kontroly
30.10.2018
MŠ Místní - plnění povinností
stanovených zák. 258/2000 Sb. a další
30.10.2018
ŠJ Místní - plnění povinností
stanovených zák. 258/2000 Sb. a další
1.11.2018
ŠJ Petřvaldská – kontrola odstranění
nedostatků uvedených v protokolu ze
dne 15.2.2018
15.1.2019
Kontrola provozovny stravovacích
služeb – MŠ Místní

Zjištění
ANO/NE
NE
NE
NE

NE

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 (ÚZ 33353)
 poskytnutá dotace z rozvojového programu – Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu- I. etapa (ÚZ 33074)



poskytnutá dotace z RP – Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování PP
v MŠ, ZŠ a SŠ, konzervatořích a školních družin v roce 2019 (ÚZ 33076)
 poskytnutá dotace z operačního programu OP VVV – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II
Financování z prostředků zřizovatele:
 příspěvek zřizovatele na provozní náklady školy
 příspěvek zřizovatele na provoz dětského dopravního hřiště
Jiné zdroje:
 poskytnutí mzdového příspěvku z projektu „Zpět do práce“
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, nákup majetku

MŠ Místní

MŠ Sadová

MŠ Petřvaldská

školní rok 2018 / 2019
Z provozního příspěvku zřizovatele byly realizovány tyto opravy a údržba většího
rozsahu: sjednocení a rozšíření stávající datové kabeláže včetně instalace nové
strukturované sítě LAN. Výměna čistících zón (koberců) v šatnách pro děti a
vstupech do MŠ, malování chodby a schodiště 4. třída, čištění kanalizace, oprava a
čištění klavírů. Z investičního fondu bylo hrazeno dokončení rekonstrukce oplocení
školní zahrady – 2. etapa v hodnotě 276 894,- Kč.
Z provozního příspěvku zřizovatele byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný
majetek: koberec (1. třída), sušička Siemens, stoly a židle pro 2-leté děti, nástěnný
rack pro datovou kabeláž, gastronádoby (3 ks), ruční ponorný mixér.
Z provozního příspěvku zřizovatele byly realizovány tyto opravy a údržba většího
rozsahu: výměna staré kabeláže a lišt, sjednocení datové kabeláže včetně instalace
nové strukturované sítě LAN. Výměna el. bojleru ve výdejně stravy, malování 2.
třídy včetně herny, malování výdejny stravy a obnova olejových nátěrů. Výměna
koberce ve 2. třídě a herně.
Z provozního příspěvku zřizovatele byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný
majetek: šatnové bloky pro 2. třídu, tiskárna HP OfficeJet, nástěnný rack pro
datovou kabeláž, švédské lavičky (2 ks).
Z provozního příspěvku zřizovatele byly realizovány tyto opravy a údržba většího
rozsahu: sjednocení a rozšíření stávající datové kabeláže včetně instalace nové
strukturované sítě LAN a zřízení telefonní ústředny VoIP, oprava schodišťových
PVC hran, malování herny 1. třída, výměna posuvných dveří u ŠJ, výměna čistící
zóny (koberce) vstup DDH.
Z provozního příspěvku zřizovatele byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný
majetek: dětská kola pro DDH, nástěnný rack pro datovou kabeláž.

Úplata za předškolní vzdělávání
školní rok 2018 / 2019

MŠ
Petřvaldská
MŠ Sadová
MŠ Místní

měsíční
výše
úplaty

přijato
od rodičů

prominutí
úplaty

vzdělávání bez úplaty
(v posledním roce předškolního
vzdělávání)

400,- Kč

359 400,-

10

31

400,- Kč

138 200,-

1

12

400,- Kč

141 600,-

2

16

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Název rozvojového programu
„Finanční zajištění překrývání přímé ped. činnosti učitelů se
zohledněním provozu MŠ – 1. etapa“
„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony pro MŠ a ZŠ II.“
„Poskytnutí bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve
školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II.“
„Zpět do práce“- poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových
nákladů z projektu OP Zaměstnanost (pěstounka)
„Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“ –
Smlouva o spolupráci s MKŠS (šachy)
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“

Název mezinárodního
programu
x

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení na škole

neprobíhalo

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Název projektů financov. z cizích zdrojů
Projekt realizován-nerealizován
předložené ke schválení zřizovateli
„Poskytnutí bezplatné stravy dětem
ohroženým chudobou ve školách z prostředků
projekt realizován od 1. 9. 2019
OP PMP v Moravskoslezském kraji III.“
14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Působnost odborové organizace

NE

Název organizace, se kterou PO spolupracuje
Knihovny Havířov
ZŠ Moravská, ZŠ G. Svobody, ZŠ Gorkého, ZŠ
Na Nábřeží, ZŠ Úsměv Montessori
PPP Havířov, SPC Ostrava, SPC Karviná

Don Bosko

Druh spolupráce
Tématické besedy v knihovách, autorská
čtení, docházení knihovnice do MŠ,
rukodělné činnosti
Návštěvy v1.třídách a prohlídka školy;
Pravidelné využívání tělocvičny, účast
na kulturních a vzdělávacích akcích ZŠ,
společné dopolední aktivity
Návštěvy pracovníků poraden ve třídě,
konzultace při zpracovávání IVP;
předávání informaci o dítěti k vyšetření
Pravidelné cvičení v sále s trenérkou,
využití netradičních pomůcek

Spolupráce s rodiči
 třídní schůzky:
o třídní schůzky s rodiči nově přijatých dětí
o třídní schůzky na začátku školního roku
 pomoc při doprovodech dětí: do knihovny, na plavání, pohybovou výchovu, na polodenní
výlety
 pomoc při školních akcích: zapůjčení kostýmů a vystoupení Mikuláše; zhotovování a šití
kostýmů pro děti na Radovánky; výroba a příprava pohoštění na třídní a školní akce; pomoc s organizací soutěží; pomoc s přípravou výzdoby na Karneval; zajišťování materiálu
a nářadí pro opékání buřtů
 pomoc při údržbě majetku školy: úklid školní zahrady a hrabání listí; pomoc se stěhováním nábytku, koberců apod. při rekonstrukci MŠ
 tvořivá dopoledne a odpoledne v MŠ: pečení cukroví, pletení pomlázky, výroba vánočních ozdob a svícnů, velikonoční zdobení vajec, tvoření z podzimního listí aj. přírodnin
 víkendové výlety s rodiči do hor
 zajišťování exkurzí
 zájem o dosahované vzdělávací výsledky dětí:
o individuální pohovory s rodiči, doporučení dle potřeby k dalším specialistům –
logopedům, pediatrům, PPP, SPC
o ukázkové hodiny pro rodiče předškoláků
o besedy pro rodiče s odborníky z řad lékařů, psychologů, speciálních pedagogů
 sponzorská výpomoc
o finanční dary na školní akce a pomůcky
o věcné dary, suroviny a materiál pro tvořivé činnosti dětí
 zapojování rodičů do vzdělávacího procesu
o předvedení tisku na 3D tiskárně, výroba hračky
o Pohár vědy Beppo 2019 – bádání a experimentování, řešení úkolů
o podpora inkluzivního vzdělávaní
o spolupráce s rodinou – konzultace o výchovně vzdělávacích postupech, půjčování odborných knih
o plánování třídních akcí
o pozvání na zahradu rodičů, příprava pohybových her a soutěží

15. Údaje o poskytování informací
Ve školním roce 2018/19 nebyla podána žádná 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 pedagogické radě 28. srpna 2019

V Havířově dne 11. října 2019

Bc. Zdeňka Hýžová
ředitelka mateřské školy

