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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. Halina Biegunová pro pracoviště MŠ Místní 

Zástupce ředitelky:  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 

 

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 

  sj@petrvaldska.cz 

 

Mateřská škola Petřvaldská ve školním roce 2020/21 vzdělávala 121 dětí v pěti třídách. Třídu 

se zaměřením na Montessori pedagogiku navštěvovalo 25 dětí ve věku  3 - 7 let.  Dvě třídy 

vzdělávaly děti ve věku 4,5 -7 let, jedna třída 3-4 leté děti a jedna třída 2-4,5 leté děti. 

Mateřská škola Sadová  poskytovala vzdělávání 44 dětem ve věku 2 – 4,5 roků ve třídě pro 

mladší děti a dětem ve věku 4,5 – 7 let ve třídě starších dětí.  

Mateřská škola Místní vzdělávala 47 dětí ve školním roce 2020/2021 ve dvou heterogenních 

třídách ve věku 2,5–7 let. 
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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  

 

Název školního vzdělávacího programu Počet zapojených dětí* 

MŠ Petřvaldská -  „Zvládnu to sám?“ 126 

MŠ Sadová -  „Ty a já, my všichni společně 2“ 46 

MŠ Místní – „Jedem světem na kole 2“ 49 

*všechny děti, které postupně v daném šk. roce MŠ navštěvovaly  

 Počet tříd Počet dětí Průměrná naplněnost tříd 

MŠ Petřvaldská 5 121 24,2 

MŠ Sadová 2 44 22 

MŠ Místní 2 47 23,5 

 

 

 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 

 Personální zabezpečení činnosti školy – ŽENY/MUŽI 

ŽENY  MUŽI CELKEM 

Fyz.počet  Přep. počet Fyz.počet  Přep. počet Fyz.počet  Přep. počet 

MŠ 36 29,1 0 0 36 29,1 

ŠJ, ŠJ-

výd. 

9 6,05 0 0 9 6,05 

Celkem 45* 35,15 0 0 45* 35,15 

*Zaměstnanci, kteří pracovali ve dvou pracovních poměrech jsou ve fyzických osobách 

započítáni 2x. Sloučené pozice: uklízečka + pracovnice školní jídelny, ekonom + učitelka. 

Skutečný počet fyzických osob v organizaci: 41. 

 

 

 

Dosažené vzdělání pedagogických zaměstnanců MŠ  

 

Dosažené vzdělání 

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ 

přepočtený počet % 

VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Mgr.) 0 0 

VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Bc.) 5,25 24,70 

VŠ vzdělání zaměřené na školský management (Bc.) 3,00 14,10 

VOŠ ukončené absolutoriem se zaměř.na předškol. 

pedagogiku 

0 0 

  

Středoškolské 

pedagogické se zaměř. na předškol. 

pedagogiku 

11,00 51,8 

pedagogické 0 0 

nepedagogické 1,50*  7,05 

Středoškolské bez maturity – asistent pedagoga 0,50* 2,35 

Celkem 21,25 100 

*) 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  2020/2021 

 

Termín zápisu: 4. 5. 2020 – 15. 5. 2020 
Počet volných 

míst v MŠ  

pro šk. r. 

2020/2021 

Počet zapsaných dětí 
dle žádostí zák. 

zástupců k předškol. 

vzděl. pro šk. r. 

2020/2021 – v termínu 

zápisu 

Počet zapsaných dětí 
dle žádostí zák. 

zástupců k předškol. 

vzděl. pro šk. r. 

2020/2021 – po zápisu 

Počet přijatých 

dětí k předškol. 

vzděl. pro šk. r. 

2020/2021 

Počet 

nepřijatých 

dětí k předškol. 

vzděl. pro šk. r. 

2020/2021 

Petřvaldská - 38 39 6 34 1 

Sadová - 12 18 0 12 1 

Místní -   14 26 0 15 5 

 

 

Počet zapsaných, přijatých a nepřijatých dětí  - šk. rok  2021/2022 

 

Termín zápisu: 3.5.2021 – 14.5.2021 
Počet volných 

míst v MŠ pro šk. 

r. 2021/2022 

Počet zapsaných dětí 
dle žádostí zák. zástupců 

k předškol. vzděl. pro šk. 

r. 2021/2022–v termínu 

zápisu 

Počet zapsaných dětí 
dle žádostí zák. 

zástupců k předškol. 

vzděl. pro šk. r. 

2021/2022 – po zápisu 

Počet přijatých 

dětí k předškol. 

vzděl. pro šk. r. 

2021/2022 

Počet 

nepřijatých 

dětí k předškol. 

vzděl. pro šk. r. 

2021/2022 

Petřvaldská - 39 49 8 46 2 

Sadová - 17 21 1 
15+1 

individuál.vzděl. 
0 

Místní - 12 30 0 16 6 

 

Počty volných míst jsou orientační, v době zápisu nejsou dořešeny odklady povinné školní 

docházky. 

Z důvodu přijetí dětí mladších 3 let a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsme přijali 

méně dětí, než povoluje kapacita třídy (§ 2 odst. 5,6 vyhl. 14/2005 Sb.) 

 

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. 

 

Distanční výuka 

 

Z důvodu nákazy koronavirem byla od 4. 12. 2020 – 18. 12. 2021 uzavřena jedna třída MŠ 

Petřvaldské, od 9. 12. 2020 – 18. 12. 2021 celá MŠ Petřvaldská, kromě školní kuchyně. 

Distanční vzdělávání bylo poskytováno od 9. 12. – 18. 12. 2020 ve třech třídách (dětem 

v povinném předškolním vzdělávání). 

Krizovým opatřením č. 200 vlády ČR byla od 27. února 2021 do 11. dubna 2021 zakázána 

celorepublikově osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Distanční výuka probíhala od 1. 3. 

2021 – 9. 4. 2021 na všech našich pracovištích. Pro děti v povinném předškolním vzdělávání 

povinně, pro ostatní dobrovolně. 

 

 

 



Formy poskytování: 

 Materiály a pokyny k distanční výuce byly poskytovány na webových stránkách školy, 

pracovní listy a obrázky zasílány na e-mailovou adresu rodiče, po dohodě si rodiče mohli 

tištěné materiály vyzvedávat v kanceláři MŠ. 

 Po dobu poskytování distančního vzdělávání byla zřízena pro každou třídu nová e-mailová 

adresa k vzájemnému zasílání pracovních listů, fotografií a dalších informací. Rodiče bez 

možnosti připojení se k internetu a tiskárně si mohli vyzvednout materiály osobně v MŠ. 

 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami dostávaly individuální úkoly.   

 

Off-line výuka: učitelky připravovaly vzdělávací plán konkrétních činností na 1 týden s návo-

dem pro rodiče, jak děti k úkolům motivovat, jak postupovat. V plánu bylo uvedeno do kdy, 

které úkoly a jakou formou jejich splnění rodiče doloží mateřské škole. Úkoly byly zveřejňo-

vány vždy v pondělí ráno na webu třídy. Této výuky se hojně účastnily i mladší děti, zájem  

a pozitivní ohlasy rodičů nás překvapily. 

On-line výuka: 1x týdně se učitelky s rodinou (dle možností obou stran) spojily telefonicky 

nebo videohovorem. Využívané platformy: Skype, Učebna Google, Microsoft Teams. 

 

MŠ Petřvaldská: Do on-line výuky se zapojovaly všechny děti v povinném předškolním 

vzdělávání podle technických možností. Některé děti upřednostnily výuku individuální jen 

s učitelkou, jiné děti raději ve skupině. Učitelky nabízely také kompletní on-line hodiny TV, 

HV. Připojení probíhalo minimálně 1x týdně, spíše však častěji. Děti využívaly Skype také ke 

komunikaci mezi sebou. Zájem ze strany rodičů byl překvapivě velký. 

MŠ Sadová: Děti v povinném předškolním vzdělávání se zúčastnily 3x online Skype 

komunikace, průběžně se učitelky spojovaly s rodinou telefonicky, e-mailovou poštou a přes 

web třídy. Zapojeny byly všechny děti v povinném předškolním vzdělávání, dobrovolně dalších 

18 mladších dětí. 

MŠ Místní: Vzdělávání distančním způsobem probíhalo v inspirativních aktivitách dětí  

a rodičů v domácím prostředí. Učitelky průběžně komunikovaly s rodinou telefonicky,  

e-mailovou poštou, přes web třídy, nebo osobně při předávání pracovních listů. Zapojeny byly 

všechny předškolní děti. Do distančního vzdělávání se průběžně zapojovaly i mladší dětí. 

 

Hodnocení výsledků distančního vzdělávání, zpětná vazba:  

V materiálech a pokynech pro daný týden bylo uvedeno, u kterých úkolů bude učitelka 

požadovat doložení jejich splnění a zhodnotit tak pokroky dětí. Pracovní listy, obrázky a fotky 

dítěte při činnostech zasílali rodiče na e-mailovou adresu třídy. Výtvarné práce typu stříhání, 

lepení či skládání děti odevzdaly ve třídě při návratu k prezenční výuce. 

Doporučili jsme rodičům, aby doma připravili krabici k ukládání splněných „úkolů“. Po návratu 

do MŠ si děti své výrobky, výkresy či pracovní listy navzájem ve třídě prezentovaly. 

 

Výuka cizího jazyka 

Ve školním roce 2020/2021 probíhala ve všech mateřských školách výuka angličtiny jako 

součást vzdělávacích programů. Výuku zabezpečovaly 4 učitelky mateřské školy. 

 

MŠ Petřvaldská  výuka anglického jazyka probíhala ve 3 třídách během dopoledních činností, 

zajišťovaly ji dvě učitelky. Výuka probíhala 1x týdně, v různých časech dle přípravy učitelky, 

pozornosti a zájmu dětí. Zapojeno bylo 45 dětí. 

MŠ Sadová  realizovala výuku jazyka 1x týdně podle projektu „Wow English“. Celkem 

zapojeno 13 dětí.  

MŠ Místní realizovala výuku jazyka 1x týdně dle projektu „Wow English“ Celkem bylo 

zapojeno 10 dětí.  

 

 

 



Děti s odkladem školní docházky – Petřvaldská  2 děti, Sadová 4 děti, Místní 1 dítě 

 

Individuální vzdělávání dle § 34b) školského zákona – Sadová 1 dítě, Místní 1dítě  

 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

MŠ Petřvaldská:  

1 dítě se 4. stupněm podpůrných opatření. Personální podpora, asistent pedagoga 

s pracovním úvazkem 1,00.  

1 dítě se 3. stupněm podpůrných opatření. Personální podpora od ledna 2021, asistent 

pedagoga s úvazkem 0,50. 

MŠ Místní:  
1 dítě s 3. stupněm podpůrných opatření. Personální podpora, asistent pedagoga 

s pracovním úvazkem 0,50. 

 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Ve školním roce 2020/2021 jsme pracovaly s Minimálním preventivním programem školy 

k prevenci rizikového chování. Četba pohádek, příběhů s ponaučením (Policejní pohádky, Po-

zor červená, Pohádky o dopravních značkách, Etiketa pravidel) 

 Pravidla chování – společná tvorba pravidel společenského chování a soužití, kresba 

piktogramů, zařazování modulačních scének. 

 KHS Ostrava – hygienická opatření k epidemiologické situaci COVID-19 (každodenní 

poučení dětí, důsledná hygienická opatření, dostatečné větrání společných prostor). 

 Městská policie Havířov – nález injekční stříkačky při vycházce, zákonná ohláška na 

MPP Havířov, názorná ukázka odstranění s ponaučením (výkladem k prevenci). 

 Hasiči na zahradě MŠ – ukázka techniky a práce hasičů, děti si vyzkoušely hašení, 

nástroje i ochranné pomůcky. 

 

Bezpečnost v silničním provozu:   

 Praktický výcvik na dětském dopravním hřišti při MŠ Místní, seznámení se základními 

pravidly bezpečného chování v silničním provozu. 

 Preventivní projekt „S Tygříkem se učím rád, se značkou jsem kamarád“ ve spolu-

práci s Městskou policií. 

 Pravidelné proškolování dětí a používání reflexních vest a terčíků při vycházkách. 

 Dodržování pravidel bezpečnosti při jízdě na koloběžkách a odrážedlech na ŠZ, výuka 

dopravní výchovy v rámci plnění TVP.  

 Koloběžkový den: soutěže s dopravní tématikou, průvod s nazdobenými koloběžkami 

po okolí MŠ Petřvaldské. 

 

 

 

 

 



7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vzhledem ke koronavirové situaci probíhalo vzdělávání zaměstnanců především formou  

webinářů,  hrazených z prostředků školy nebo samoplátce* jako individuální sebevzdělávání. 

 

Typ 

vzdělávání 
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 

Vzdělávací 

program (80h) 
Montessori pedagogika pro MŠ Montessori 

Morava 
1*   

webinář Jak přistupovat k dítěti s vývojovou dysfázií Pasparta 

Publishing 
3   

webinář 
Můj brácha má príma bráchu – J. Halda 

Polárka z.s. 1*   

e-learningový 

kurz 
Metody pohybových a herních aktivit 

Jabok 1   

e-learningový 

kurz 
Zážitková pedagogika 

Jabok 1   

webinář 
Interaktivní projektor vs. LCD panel 

VMS Mision 1   

webinář 
Aby byl přechod z MŠ do ZŠ plynulý 

NPI 1   

On-line 

vzděl.program 
Prevence vzniku vadného držení těla u dětí v MŠ 

Zdravé štístko 1*   

webinář Pohybové aktivity jako součást ranního cvičení Životní 

vzdělávání z.s. 
1   

webinář 
Novely právních předpisů k 1. 1. 2021 

Zeman 1 1 1 

webinář Učebna Google jako pomocník učitele MAP Havířov 
1 2 1 

Cyklus 

webinářů Vydáno pro školní jídelny Jídelny.cz 1   

webinář Označování pokrmů a jak psát jídelní lístek Jídelny.cz 1   

webinář Školení hygienického minima KHS Ostrava 1   

webinář Podpora při vzdělávání dětí, žáků s NKS RVP  1  

webinář Hodnocení v PV 
RVP  1  

webinář Oromotorika mluvidel zábavnou formou v MŠ V Lavici s.r.o. 
 2*  

webinář Gramotnosti pro život NPI 
 1  

webinář 
Legislativní novinky MŠMT 

 1  

webinář 
Rozvoj dětské řeči u dětí – náměty a tipy V Lavici s.r.o. 

 2*  



webinář 
Dechová cvičení v logopedii V Lavici s.r.o. 

 2*  

On-line kurz  
Školní zralost Zajícová 

1 1 1 

webinář 
Rozvoj sluchové a zrakové percepce u dětí v MŠ V Lavici s.r.o. 

 1*  

webinář 
Vývoj řeči u dětí Pasparta 

 1*  

webinář 

Metodická poradna – vztah zřizovatele a ředitele 

školy KVIC  1  

webinář 
Jak využít dramatizaci ve vzdělávání V Lavici s.r.o. 

 1*  

webinář Dvouleté děti v MŠ – jak s nimi pracovat V Lavici s.r.o. 
 1* 1 

webinář 
Vyhledávání a rozvíjení nadaných dětí a mimořádně 

intelektuálně nadaných dětí v podmínkách běžné MŠ MAP Havířov  1  

webinář Co by měli rodiče slyšet než dají dítě do MŠ KVIC 2 1  

webinář Metodická poradna – zákoník práce KVIC  2  

webinář Pohyb organizované skupiny dětí Centrum do-

pravní výchovy 
 1  

seminář Matematická pregramotnost Zřetel s.r.o  1  

webinář Koktavost u dětí V Lavici s.r.o.  1*  

webinář Portfolio dítěte prakticky a smysluplně NPI  1  

webinář Jak nastavit distanční výuku v MŠ AV Media 1 2  

webinář Základy práce pedagoga s 2 letými dětmi v MŠ Zřetel s.r.o  1  

webinář Předčtenářské dovednosti u dětí v MŠ V Lavici s.r.o.  1*  

webinář Hygienické minimum, Zásady SVHP, HACCP Centrum vzdě-

lávání ATIV 
2 1 1 

webinář Nové dotační příležitosti pro ZŠ a MŠ 

Centrum ev-

ropského pro-

jektování 

 1  

webinář 

Dítě s poruchou pozornosti ADHD, ADD ve 

škole i doma RVP   1 

webinář Asistent pedagoga v mateřské škole V Lavici s.r.o   2* 

webinář Inspirace pro distanční aktivity pro MŠ H-EDU   1* 

webinář Konference Forum MŠ Forum   1* 



webinář 

Zápis do 1. ročníků ZŠ a jeho úskalí z pohledu 

matematické gramotnosti RVP   1 

webinář Syndrom vyhoření v pedagogické praxi RVP   1 

webinář 

ADHD-neklidné dítě, příklady z praxe – jak 

pracovat s dítětem  V Lavici s.r.o   1* 

webinář 

Podpůrná opatření pro vzdělávaní žáků se SVP 

V MŠ RVP   1 

webinář Jak snížit míru úzkosti ČOSIV   1* 

webinář Co znamená respektovat a být respektován Inspire Aca-

demy 
  1* 

seminář Dítě současnosti a pedagog Agel   1* 

seminář 

Rozvoj sluchové percepce a fonematického 

sluchu u dětí Kvic   1 

                                                                                                                                   *samoplátci 

 

8. Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Covidová situace výrazně ovlivnila a omezila mimoškolní aktivity i prezentaci našich dětí na 

veřejnosti. Vynechali jsme i společné programy tříd v rámci školky. Současně však tato situace 

zpestřila činnosti prováděné učitelkami přímo ve třídách. 

 

Pohybové a zdravotní aktivity: 

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

Petřvaldská – 0 dětí 

Sadová – 20 dětí 

Místní – 17 dětí 

 

Pohybová výchova v ZŠ Žákovské pod vedením trenéra gymnastiky:  

Sadová – 22 dětí  

Místní – 24 dětí 

 

Cvičení v sále Don Bosko na Šumbarku a v tělocvičně ZŠ z důvodu protiepidemiologických 

opatření neprobíhalo. Ze stejného důvodu děti nenavštěvovaly ani tělocvičnu a solnou jeskyni. 

 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – do celoročního projektu České obce sokolské 

bylo zapojeno 50 dětí MŠ Místní a 44 dětí MŠ Sadové. 

 

Ekologické aktivity 

Projekt „Zelená škola“ – průběžný sběr a třídění elektroodpadu do určených nádob, zapojeny 

všechny 3 MŠ. 

Do sběru plastových víček a uzávěrů pro FN Ostrava, Charitu sv. Alexandra v Ostravě a další 

organizace se zapojily děti MŠ Sadové. 

 



Kulturně společenské aktivity na veřejnosti 

Z důvodu preventivních opatření a doporučení KHS se akce nekonaly. 

Proběhlo pouze „Sportovní dopoledne s TJ Gascontrolem“ MŠ Sadové plné her a soutěží TJ. 

 

Účast na kulturních akcích města:  

Z důvodu preventivních opatření a doporučení KHS se akce nekonaly. 

 

Kroužky: 

Šachy pod vedením externího lektora, kroužek byl poskytován zdarma pod záštitou TJ Slovan 

Havířov. Zapojeno v MŠ Petřvaldské 22 dětí, v MŠ Sadové 10 dětí.  

Sboreček v MŠ Sadové – 1x týdně, zapojeno 14 dětí pod vedením externí lektorky hudby. 

V MŠ Petřvaldské s výukou flétny 12 dětí. Poskytováno zdarma, zajištěno vlastní učitelkou. 

 

Další aktivity jednotlivých mateřských škol: 

 

MŠ Petřvaldská  

 Exkurze a výlety dětí:  

o Po stopách krmelce, hledání zvířecích stop v Pěžgovském lese 

o Polodenní výlet za vlaky – pozorování kolejiště, vlaků a drezín  

o Výlet na Vaňkův kopec - bobování 

o Den dětí – návštěva místní cukrárny 

o Indiánský den: odpolední opékaní s rodiči – pohádkový program pro děti na zahradě 

o Dětský ranč Hlučín 

 Netradiční aktivity v MŠ:  
o Uspávaní stromů: úklid listí na školní zahradě, sběr kaštanů, tvoření obrazců 

o Vyletěl si pyšný drak: výroba draků a pouštění v blízkosti MŠ 

o Dýňový den – dlabání dýní, pečení bábovky 

o Pečení čertíků z kynutého těsta 

o Mikulášská nadílka v MŠ 

o Zdobení vánočního stromu na terase MŠ, zpívání koled 

o Vánoční dílny-výroba adventního věnce, kalendáře, pečení perníčků a zdobení 

stromečků, výroba baněk na stromeček 

o Putování tří králů – koledování v převlecích 

o Barevná zima – zdobení zahrady zmrzlými ozdobami, barvení sněhuláka a 

rampouchů potravinářskými barvami 

o Karneval v MŠ – v jednotlivých třídách dopoledne plné zábavy, tance, soutěží 

o Sportovní dopoledne na kopci – netradiční disciplíny na sněhu, na bobech, 

kluzácích i saních 

o Sportovní dopoledne s Torpédem Havířov – seznámení s florbalem, sportovní hry 

o Pasování předškoláků – program s rytířem 

o Soutěž s rodiči O nejhezčího klauna- tvoření s dětmi, výstava v MŠ 

o Den dětí na zahradě MŠ – skákací hrady, atrakce a disciplíny 

 Vystoupení dětí:  

o Vánoční besídky pro rodiče na videonahrávce 

 

MŠ Sadová  

 Exkurze a výlety dětí:   

o Valašské muzeum v přírodě (Rožnov pod Radhoštěm) – celodenní výlet 

s prohlídkou skanzenu a Valašské dědiny 

o Hrajeme si se zvuky, hádej, co slyšíš? – edukační projekt hudební knihovny Havířov 



o Malý inženýr – edukační projekt Malé technické univerzity 

 Netradiční aktivity v MŠ:  

o Uspávání broučků – výroba podzimních lucerniček s výstavou v MŠ (tvoření 

s rodiči) 

o Mikuláš v MŠ – dopolední akce na jednotlivých třídách ve spolupráci s rodiči 

o Vánoční anděl – výroba vánočních andělů z netradičních materiálů (tvoření s rodiči) 

o Karneval v MŠ – v jednotlivých třídách dopoledne plné zábavy, tance, soutěží 

o Vánoční městečko – prohlídka dřevěného betlému 

o Rozloučení s předškoláky – kouzelnická show Aleše Krejčího 

 Účast v soutěžích:  

o Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2021- „Robot a umělá inteligence“ 

 Vystoupení dětí v MŠ: tvorba vánočního DVD s vystoupením dětí jako dárek rodičům 

 

MŠ Místní 

 Exkurze a výlety dětí:  

o Polodenní výlet Kotulová dřevěnka– seznámení se zvyky, tradicí naších předků  

 Netradiční aktivity v MŠ:  
o Kouzelný strom přání – tvoření s rodiči na školní zahradě 

o Veselý Halloween pro předškoláky, plnění strašidelných úkolů ve večerních 

hodinách v MŠ 

o Mikuláš v MŠ  

o Sportovní dopoledne s Torpédem Havířov – seznámení s florbalem, sportovní hry,  

o Hawai party s Hopsalínem, rozloučení s předškoláky, soutěživé dopoledne 

 Účast v soutěžích:  

o Výtvarná soutěž „Vánoční anděl“- ZŠ U Topolů  

o Výtvarná soutěž „Cesta kolem světa“- Čarovná pastelka Kohinoor 

 

Provoz Dětského dopravního hřiště v MŠ Místní:  

Z důvodů pandemie COVID-19, kdy školy přešly na dálkové (on- line) studium, dopravní 

výchova pro 1. třídy „Bezpečně do cíle“ nebyla Městskou policií Havířov realizována. Druhý 

projekt určený pro předškoláky havířovských MŠ „S tygříkem se učím rád, se značkou jsem 

kamarád“ se konal v rámci měsíců květen a červen. 

Vybavení a mobiliář DDH: 10 dětských kol, 15 koloběžek pro děti, 2 koloběžky pro dospělé, 

5 motokár, 12 odrážedel, 4 trojkolky a 42 ks dětských přileb. 

 

Odborné praxe a stáže v našich zařízeních: 

MŠ Petřvaldská:   

 1 studentka PF Ostravské univerzity 4. ročníku – dvou týdenní praxe ve třídě 

 1 účastnice kurzu Studium pro asistenty pedagoga (Fakta s.r.o.)  

 

MŠ Místní: 

 1 studentka pedagogického lycea v Havířově – Prostřední Suchá  

 

MŠ Sadová: 

 1 studentka I. Německého zemského gymnázia v Brně, obor Předškolní a mimoškolní 

pedagogika, souvislá praxe v rozsahu 90 hodin  

 2 účastnice kurzu „Asistent pedagoga“ organizace SCHOLA education, zařízení pro 

další vzdělávaní pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, s.r.o Prostějov, 

absolvovala souvislou praxi v rozsahu 40 hod.  



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

 

 

IČ ČŠI  Datum IČ Předmět IČ Zjištění 

ANO/NE 

neproběhla x x x 

 

Provedené kontroly dalšími kontrol.orgány 

Kontrolní orgán Datum 

kontroly 

Předmět kontroly Zjištění 

ANO/NE 

Statutární město 

Havířov 

15.12.-

18.12.2020 

veřejnosprávní kontrola hospodaření se 

svěřeným majetkem a poskytnutými 

finančními prostředky 

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 operačního programu OP VVV – Podpora škol formou projektů zjed-

nodušeného vykazování – Šablony pro MŠ III 

 poskytnutá dotace z operačního programu PMP – Poskytování bezplatné stravy dětem ohro-

žených chudobou ve školách v MSK IV 

 

Financování z prostředků zřizovatele: 

 příspěvek zřizovatele na provozní náklady školy 

 příspěvek zřizovatele na provoz dětského dopravního hřiště  

 

Jiné zdroje:  nebyly 

 

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 

školní rok 2020 / 2021                                      
M

Š
  
P

et
řv

a
ld

sk
á

 

Z provozního příspěvku zřizovatele byly realizovány opravy a údržba většího 

rozsahu ve výši 172 tis. Kč: rekonstrukce výdejny jídla (5. třída) – výměna 

kuchyňské linky, PVC krytiny, rozvodů vody a odpadu, obnovu keramických 

obkladů, opravu omítek a výmalbu. Oprava sociálního zařízení (2. tř.) - výměna 5 ks 

dětských toalet. 

Pořízení DDHM v hodnotě 68 tis. Kč: sestava nábytku 5 tř., monitor k PC, benzínová 

sekačka Hecht a multifunkční tiskárna HP. Pro ŠJ lednice, myčka nádobí a nerezové 

várnice pro převoz stravy. 

Pořízení investice v hodnotě 51 200 Kč – skříň s posuvnými dveřmi pro lůžkoviny. 

M
Š

 S
a
d

o
v
á
 

Z provozního příspěvku zřizovatele nebyly realizovány opravy a údržba většího 

rozsahu. 

M
Š

 M
ís

tn
í 

Z provozního příspěvku zřizovatele byly realizovány opravy a údržba většího 

rozsahu ve výši 48 tis.: výměna koberce v herně 2. třídy, malování koupelny, WC a 

místnosti na lůžkoviny, oprava konvektomatu.  

Z fondu investic byla financována oprava oplocení školní zahrady v hodnotě 302 tis. 

Z provozního příspěvku zřizovatele byl pořízen DDHM ve výši 15 tis.: lednice pro ŠJ, 

tiskárna. V srpnu 2021 byla zřizovatelem realizována investiční akce „Oprava 

asfaltových ploch na DDH“ včetně výměny obrubníků a obnovení vodorovného 

dopravního značení v hodnotě 750 tis. 

  

 

Úplata za předškolní vzdělávání  

Za školní rok 2020/2021 

 

měsíční 

výše 

úplaty 

přijato 

od rodičů 

 

prominutí 

úplaty 

vzdělávání bez úplaty 

(v posledním roce předškolního 

vzdělávání) 

MŠ 

Petřvaldská 

 

400,- Kč 228 990 5 44 

MŠ Sadová 

 
400,- Kč 89 185 1 19 

MŠ Místní 

 
400,- Kč 109 970 1 15 

 

 

 

 



11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Název rozvojového programu  Název mezinárodního 

programu 

„Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“ – 

Smlouva o spolupráci s MKŠS (šachy) 

 

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov“  

 

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 

předložené ke schválení zřizovateli 

Projekt realizován-nerealizován 

„Poskytnutí bezplatné stravy dětem 

ohroženým chudobou ve školách 

z prostředků OP PMP v Moravskoslezském 

kraji IV.“ 

projekt realizován od 1. 9. 2020 

„Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro 

MŠ a ZŠ III.“ 

projekt realizován od 1. 9. 2020 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

 

 

Název organizace, se kterou PO spolupracuje  Druh spolupráce  

V rámci přijatých protiepidemiologických opatření jsme spolupracovali pouze s PPP Havířov, 

SPC Ostrava, Karviná pro zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Spolupráce s rodiči: 

 v rámci distančního vzdělávání 

o ve školním roce 2020/21 bylo na všech našich MŠ aktivní zapojení rodičů do distanční 

výuky, včetně on-line spojení. Tato spolupráce fungovala velmi dobře ke spokojenosti 

jak MŠ, tak dětí a rodičů  

 aktivní účast na třídních schůzkách: 

o třídní schůzky s rodiči nově přijatých dětí 

o třídní schůzky na začátku školního roku 

 poskytování sponzorských a věcných darů 

o finančními dary a drobné dárky na školní akce 

o věcné dary, pomůcky, materiál pro tvořivé činnosti dětí 

Působnost odborové organizace ne 



 zapojením do společných akcí  

o výroba a tvoření s dětmi doma v rámci vyhlášených soutěží (O nejhezčího klauna, 

Vánoční anděl, Velikonoční vajíčko, Strom přání, Lucerničky) 

o při úklidu školní zahrady 

 zájem o dosahované vzdělávací výsledky dětí: 

o individuální konzultace – poskytování pedagogické podpory, doporučení k vyšetření 

dalšími odborníky – SPC, PPP, logoped, atd.. 

o ukázkové hodiny pro rodiče předškoláků – nebyly z důvodu koronavirové pandemie 

v letošním šk. roce realizovány 

 

15. Údaje o poskytování informací 

 

Ve školním roce 2020/21 nebyla podána žádná žádost o poskytnutí informací ve smyslu zá-

kona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

 

Poskytovali jsme informace o dětech v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí cel-

kem Petřvaldská (8), Sadová (0), Místní (0), 

Další oblastí poskytování informací o dětech byly zprávy pro Pedagogicko – psychologickou 

poradnu z důvodů žádostí rodičů o odklad povinné školní docházky dítěte Petřvaldská (4), 

Sadová (0),  Místní (2) zpráv a podklady pro Speciálně pedagogická centra při rozhodování  

o stanovení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte Petřvaldská (1), Sadová (1), Místní (1) 

zpráv. Tyto zprávy byly vydávány na žádost rodičů. 

 

16. Závěr 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy byla projednána na pedagogické radě 30. srpna 2021. 

  

V Havířově dne 15. října 2021 

          

     

            Bc. Zuzana Kubenková 

             ředitelka mateřské školy                  
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