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A VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2019/20 

 
 

1. Základní údaje o mateřské škole 

 
1.1 Základní údaje 

 

Název školy Mateřská škola, Karla Čapka 12a, Krnov, okres Bruntál, 

příspěvková organizace 

Adresa školy Karla Čapka 12a, 794 01 Krnov 

IČ 60802707 

Bankovní spojení 153391145/0300 – účet mateřské školy 

153391153/0300 – účet FKSP 

IZO ředitelství  600132161 

Webové stránky www.karlacapka.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Zařazení do sítě škol 2.2.1996 

Název zřizovatele Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, okres 

Bruntál 

Vedoucí pracovníci Bc. Věra Kuchařová, ředitelka 

Bc. Libuše Janková, zástupce ředitelky 

Lenka Tomanová Dis., vedoucí školní jídelny 

Pavlína Kuřitková, vedoucí kuchařka 

Hlavní činnosti školy (podle 

zřizovací listiny) 

Příspěvková organizace města Krnova – Mateřská škola, 

Karla Čapka 12a, Krnov, okres Bruntál, příspěvková 

organizace poskytuje dle zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

změn a ve znění vyhlášky č. 14/2004 Sb., o předškolním 

vzdělávání, ve znění pozdějších změn, všestrannou péči o 

děti předškolního věku v návaznosti na výchovu v rodině 

a v úzké spolupráci s rodinou. 

V souladu s § 16 zákona č. 561/2004 Sb., zabezpečuje 

vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Předškolní výchova podporuje zdravý tělesný, psychický 

a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro 

jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení 

sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní 

předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání. 

Příspěvková organizace zabezpečuje v souladu 

s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,  ve 

znění pozdějších změn, stravovací služby pro děti a další 

osoby, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného 

zabezpečení. 
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1.2 Součásti mateřské školy, kontakty 

 

součásti 

školy 

kapacita IZO kontakty e-mail: 

Mateřská 

škola  

120 dětí   554 612 860,  

731 767 005 

mskcapka@seznam.cz 

Školní 

jídelna 

400 dětí  554 613 092,  

734 620 191 

sjkcapka@seznam.cz 

 

 

1.3 Charakteristika mateřské školy 

 

• MŠ je pětitřídní. Jedna třída je běžná a čtyři třídy jsou logopedické. Třídy jsou věkově 

smíšené. V logopedických třídách jsou vzdělávány i s jiným druhem postižení, nežli je 

vada řeči. Počet těchto dětí nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu nejvyššího počtu dětí ve 

třídě.  

• MŠ je tvořena třemi budovami a dvěma zahradami. Součástí MŠ je školní jídelna, která 

zároveň slouží jako vývařovna pro další mateřské školy v Krnově.  

• MŠ se nachází blízko vlakového nádraží, mezi dvěma frekventovanými cestami a poblíž 

lokality, kde žijí lidé ze sociálně znevýhodněného prostředí. 

• V budově školy je zřízena tělocvična pro individuální fyzioterapii a logopedické 

pracoviště. 

• Logopedická terapie je zajišťována ve spolupráci s klinickou logopedkou. 

• Individuální fyzioterapeutická cvičení zajišťujeme ve spolupráce s fyzioterapeutickým 

pracovištěm POHODA s.r.o., Město Albrechtice. 

• MŠ má moderně vybavený interiér, hračky a učební pomůcky jsou průběžně 

doplňovány a obnovovány. 

• MŠ chybí místnost pro společné setkávání (31 zaměstnanců) v rámci porad, 

proškolování zaměstnanců a podobně. Ve spolupráce se zřizovatelem došlo k zadání 

projektové dokumentace. 

• MŠ má veřejně přístupnou zahradu v měsících květen – září, v pondělí až pátek od 16:00 

hod. do 19:00 hod. a v sobotu a ve svátky již od 15:00 hod. do 19:00 hod. 

 

 

1.4 Provoz mateřské školy a počty dětí 

MŠ s celodenním provozem:       od  6:00 hod. – 16:30 hod. 

Počet tříd v provozu:                     5  

Počet zapsaných dětí:                  79 dětí (stav k 30.6.2020) 

Z toho odklad školní docházky mělo: 13  dětí            

Poplatky: 

Úplata za předškolní vzdělávání:  500,- Kč/měsíc  

Stravné:    33,- Kč/ den,    

35,- Kč/den děti s odkladem školní docházky  

 

 

 Počet dětí k 30.6.2020 

1. třída:     Sluníčka   13 

2. třída:     Kytičky     14 
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3. třída:     Lentilky    14 

4. třída:     Berušky    14 

5. třída:     Kuřátka 24 

 

 

 

 
 

 

2.1 Pedagogičtí pracovníci: 

 

  osob úvazků kvalifikace 

(dle zákona 

562/2004 Sb.) 

Učitelé 12 11,3226 splňují všichni 

Asistenti pedagoga 6 5,0 splňují všichni 

 

 

2.2 Nepedagogičtí pracovníci: 

 

ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍCÍCH 

 

 osob úvazků kvalifikace 

Vedoucí školní 

jídelny 

1 1 splňuje 

Domovnice, 

uklízečka 

3 2,625 splňuje 

Administrativní 

pracovnice 

1 0,7 splňuje 

Vedoucí kuchařka 1 1,0 splňuje 

Kuchařka 4 4,0 splňují 

Správce ICT 1 DPP splňuje 

Údržbářské práce 1 0,75 splňuje 

Správce otevřené 

zahrady 

1 DPP, DPČ  

Školní asistent 

(šablony II) 

1 0,5 splňuje 

Pracovnice pro práci 

s komunitou 

(Společná inkluze 

v Krnově) 

2 0,75 splňují 

 

 

Komentář ředitelky mateřské školy 

V roce 2019/20 se situace v pedagogickém kolektivu zhoršila. V září odešla 1 učitelka na 

dlouhodobou neschopenku, následovala mateřská dovolená. Zástup za ni byl na období 1 

roku řešen pracovní smlouvou s učitelkou důchodkyní. V březnu 2020 odešla další učitelka 
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na mateřskou dovolenou. Za ni se nám podařilo získat zkušenou paní učitelku s dlouholetou 

praxí. Jedna asistentka pedagoga čerpala rodičovskou dovolenou, nastoupila na mateřskou 

dovolenou s druhým dítětem. V rámci šablon II využíváme školního asistenta na poloviční 

úvazek. Z projektu Společná inkluze v Krnově zaměstnáváme dvě pracovnice pro práci 

s komunitou, jedna na úvazek 0,5 a druhá na úvazek 0,25. Pracovníci na úvazku 0,25 se 

stále mění (odejdou za lepší nabídkou). Ve školním roce 19 - 20 byla vysoká nemocnost, 

částečně zaviněná epidemií Covid – 19, kdy zaměstnanci byli v karanténě, na ošetřovném 

(distanční výuka dětí). Tento školní rok byl velmi problematický, těhotenství dvou učitelek, 

následná epidemie, starší učitelky v ohrožené skupině rozvázaly pracovní poměr a v době 

epidemie bylo těžké sehnat kvalifikovanou náhradu. Všichni zaměstnanci byli vyčerpaní, 

ale táhli za jeden provaz. Problémy nám pomohly stmelit kolektiv.  

 

 

Školní rok: 2019/2020 Zpracovatel: Bc. Věra Kuchařová 

 

 

 

3. Vzdělávací program mateřské školy 

 
  

3.1 Vzdělávací program – Putování za zdravím 

 

NÁZEV ŠVP: Putování za zdravím  

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

(RVP PV)  

MOTIVAČNÍ NÁZEV: - aneb zdraví najdeš v přírodě 

ČÍSLO JEDNACÍ: ŠVP – č.j.: 1/22/2018  

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 27. 8. 2018  

 

 

3.2 Charakteristika a obsah vzdělávacího programu 

 

1. Charakteristika  školního vzdělávacího programu  

obecná 

charakteristika 

ŠVP 

Náš vzdělávací program MŠ je zaměřen na výchovu ke zdravému 

životnímu stylu a respektuje všechny zvláštnosti a potřeby dětí se 

zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, vytváření 

rovných podmínek pro všechny děti. Našim cílem je umožnit těmto 

dětem plnohodnotně dle možností a schopností se vzdělávat, aktivně se 

podílet na akcích a dění MŠ a  vše společně prožívat stejně, jako děti 

zdravé.  

 

Cíle školního 

vzdělávacího 

programu 

Cíle ŠVP:  

 vytvářet podmínky pro společné vzdělávání dětí zdravých a dětí 

se zdravotním postižením nebo zdravotním oslabením, vytváření 

rovných podmínek pro všechny děti.  

 ve spolupráci se zdravotnickými subjekty a rodiči zajistit 

komplexní péči dětem se zdravotními problémy, zajistit 

fyzioterapii, pravidelné konzultace s klinickou logopedkou 

případně další péči.  
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 zajišťovat průběžnou logopedickou péči projevující se především 

ve vlastní nápravě jednotlivých hlásek, rozvíjení slovní zásoby, 

neustálého zvyšování úroveň verbální komunikace, 

zdokonalování slovního projevu a v neposlední řadě i gramatické 

správnosti.  

 prostřednictvím integrace dětí s tělesným postižením, 

s mentálním postižením, se smyslovým postižením a s kombinací 

více vad se postupně podílet a usnadňovat osobnostní a sociální 

rozvoj i sociální integraci dítěte s přihlédnutím na jejich  

popis organizace 

výchovy a 

vzdělávání dětí 

 všechny třídy jsou věkově smíšené 

 děti do tříd jsou zařazovány tak, aby v každé logopedické třídě 

byly rovnoměrně rozděleny děti s jiným typem postižení, nežli je 

vada řeči 

 děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzdělávány podle 

individuálního vzdělávacího plánu 

 vzdělávání dětí se uskutečňuje během celého dne ve všech 

činnostech a situacích, které se v mateřské škole naskytnou a je 

založeno na přímých zážitcích, na vyváženosti spontánních 

aktivit, řízených, skupinových a individuálních činnostech 

 aktivity mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností, 

probouzejí zájem dětí dívat se kole sebe, naslouchat a objevovat 

 děti s vadou řeči mají individuální logopedickou terapii 

 2x týdně je dětem s ortopedickými vadami poskytována 

fyzioterapeutická péče  

2. Obsah vzdělávání a jeho časový plán  

konkrétní  

podoba 

vzdělávacího 

obsahu 

 

Oblasti předškolního vzdělávání: 
     1.   Dítě a jeho tělo  -  oblast biologická 

Záměr vzdělávacího úsilí  -  stimulovat a podporovat růst a neurosvalový 

vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou 

zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové i 

manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést 

je k zdravým životním návykům a postojům. 

  2.   Dítě a jeho psychika  -  oblast psychologická 

Záměr vzdělávacího úsilí  -  podporovat duševní pohodu dítěte, 

psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, 

poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí 

a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, povzbuzovat je v dalším 

rozvoji, poznávání a učení. 

     3.   Dítě a ten druhý  -  oblast interpersonální 

Záměr vzdělávacího úsilí  -  podporovat utváření vztahů dítěte k jinému 

dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou 

komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 

     4.   Dítě a společnost  -  oblast sociálně kulturní 

Záměr vzdělávacího úsilí  -  uvést dítě do společenství ostatních lidí, do 

života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti 

osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje, přijmout základní 

všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet 

se na utváření společenské pohody. 
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     5.   Dítě a svět  -  oblast environmentální 

Záměr vzdělávacího úsilí   -  založit u dítěte elementární povědomí o 

okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje 

nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – 

a vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) 

k životnímu prostředí. 

 

Formy vzdělávání jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na 

vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností v menších či větších 

skupinách nebo individuálně, vycházejí z dětské volby, zvídavosti, 

z potřeby objevovat. 

Zařazujeme aktivity, obsahující prvky hry a tvořivosti. Nezbytnou 

součástí je i tvořivá improvizace, pružné reagování na okamžitou situaci. 

 

Témata školního vzdělávacího programu 

                                                

1. Téma: Vítáme podzim 

 

Časový úsek: září, říjen, listopad 

Začátek září- je to úvodní blok, který je spojen s problematikou 

adaptačního období dětí nově příchozích do stávajícího kolektivu dětí v 

MŠ. Záměrem je navodit radostnou atmosféru ve třídě, těšit se na 

společný pobyt dětí v MŠ, na společné zážitky. Utvářet pěkné vztahy 

mezi sebou navzájem, poznávat kamarády, vnímat odlišnosti, jak vypadá 

kamarád, jaký je, že nemusíme být všichni stejní. Seznámit se s pravidly 

společného soužití v MŠ, poznávat prostředí školy a jejího okolí. 

Září a říjen- záměrem je seznamovat děti s nastupujícím podzimem, 

všímat si proměn v přírodě v různých ekosystémech – pole, zahrada, les. 

Oceňovat dary přírody a úsilí lidí o přírodu pečujících. Objevovat 

význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka. Rozvíjet pracovní zručnost 

s různým přírodním materiálem. 

Říjen listopad- cílem je seznamovat dětí se změnami počasí a jeho vlivu 

na přírodu a lidi, jak se chráníme před nepohodou. Co znamená být 

zdravý a jak funguje naše tělo a naše smysly. Děti se naučí rozpoznat 

zdravé od škodlivého, mluvit o svých pocitech, zdravotním stavu. Osvojí 

si poznatky o svém těle a seznámí se s pravidly dodržování osobní 

hygieny, bezpečnosti a prevence před úrazem i nemocí. Jak pečovat o své 

zdraví a vitalitu např. pravidelným saunováním a otužováním. 

Listopad– cílem je vést děti ke kladnému vztahu k přírodě, vědět a znát, 

která zvířata se ukládají k zimnímu spánku, která odlétají do teplých 

krajin a která u nás přezimují. Přiblížit a seznámit děti s významem lesa 

pro člověka a vést děti chránit naše lesy, starat se o ně. Znát a umět 

pojmenovat některá zvířata, hmyz, stromy listnaté i jehličnaté, keře, 

plody lesa. 

 

2. Téma: Zimní radovánky 

 

Časový úsek: prosinec, leden, únor 

Časové rozvržení: prosinec, leden a únor 
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Prosinec- V tomto bloku se zaměříme na přípravy předvánočního a 

vánočního času a na estetiku prostředí MŠ. Mikuláš pro děti je tradice 

plná radosti a zábavy. Seznámíme se zvyklostmi vánočních svátků, děti 

poznají, že je hezké dárky přijímat, ale i dávat. Prohlubuje to citovou 

vazbu k rodinným příslušníkům a lidem kolem nás. Téma završíme 

programem pro rodiče a přátele školy. 

Leden - seznámení dětí s povánočním časem – Tří králů, 

uvědomíme si nutnost pomáhat druhým, slabším, mladším, v případě 

potřeby umět požádat o pomoc druhého pro sebe i pro jiné. Dozvíme se 

o zimních sportech a radovánkách, co vše se dá ze sněhu vytvářet a co 

sám vytvoří v přírodě mráz. Jak se žije volně žijícím zvířatům a jak jim 

lidé mohou pomáhat. 

Vyzkoušíme si, jak zvládají předškolní děti úlohu školáka, formou 

námětové hry „Na školu”, ale i návštěvou 1. třídy v ZŠ. 

Zjistíme, na kterou ZŠ půjdou předškolní děti k zápisu. 

Děti seznámíme  s různými druhy profesí a povolání, s významem práce 

pro člověka a pro celou společnost. 

Únor – budeme s dětmi objevovat tajemství vesmíru, prozkoumáme 

zákonitosti naší planety - budeme se orientovat v čase – roční doby, 

měsíce, týden, den, hodiny. Seznámíme děti s vědami, které se zabývají 

zkoumáním vesmíru – kosmonautika, astronomie atd. Dle možností 

zajistíme výlet do Planetária v Ostravě. 

Vydáme se na dobrodružnou cestu pohádkovou říší. Děti budou 

seznámeny s různými typy pohádek (bajky, veršované apod.) se 

způsobem prezentování pohádek – maňáskové, loutkové a hrané divadlo, 

pantomima. 

Seznámíme děti s tradicí a významem masopustního karnevalu. 

   

3. Téma: Jak voní jaro 

 

Časový úsek: březen, duben 

Březen- seznámíme děti s rozmanitostí jarní přírody, jejím vývojem 

a proměnami v předjaří i na jaře. Budeme se zabývat významem vody 

pro člověka, zvířata, rostliny, koloběhem vody a vody jako pomocníka, 

ale i nebezpečného živle. Poznáme jednotlivá hospodářská zvířata a 

jejich mláďata, seznámíme se se způsobem jejich života i významu. 

Připravíme se na svátky jara, poznáme další zvyky a tradice pašijového 

týdne a velikonočních svátků. 

Duben– měsíc bezpečnosti – seznámíme se s dopravními prostředky, 

dopravními předpisy a pozornost budeme věnovat bezpečnému a 

správnému chování na vozovce, prevenci úrazu a způsobu přivolání 

pomoci a poskytnutí první pomoci. Součástí prevence bude také péče o 

své zdraví formou návštěvy sauny a otužování. 

Připravovat se začneme na oslavu - svátek maminek, výrobou dárků a 

nacvičováním programu. 

Dne 30.4. si připomeneme a seznámíme se s tradicí pálení čarodejnic. 

 

 4. Téma: Léto už je tady 

 

Časový úsek: květen, červen, prázdniny 
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Květen- v tomto tématu si budeme povídat o našich nejbližších, 

pojmenujeme členy základní rodiny i širší rodiny, vysvětlíme si některé 

pojmy jako je domov, jak jsem přišel na svět a jaký význam má péče 

maminky o dítě. Vše završíme sváteční oslavou pro maminky, kde 

poděkujeme za všechnu tu lásku a péči. 

Budeme si všímat rozkvetlé přírody a vnímat její krásy. Zdůrazníme 

význam včel, pojmenujeme některé zahradní i luční květiny a kvetoucí 

stromy. 

Červen- společně oslavíme mezinárodní den dětí a dozvíme se, že 

všichni jsme lidé, ale každý jsme jiný člověk – barva pleti, národnost, 

řeč, kultura, řekneme si mnoho zajímavého o naší vlasti, budeme 

poznávat jiná města, kraje a země. 

Dále budeme objevovat různé druhy volně žijících zvířat a budeme se 

seznamovat s jejich způsobem životem i s prostředím, kde žijí – zvířata 

u vody, ve vodě, na paloučku a v ZOO. 

Čeká nás rozloučení s budoucími školáky – pasování školáků. Budeme 

se těšit na prázdniny a vyprávět si, kam pojedeme a co pěkného nás čeká.  

Budeme co nejvíce upřednostňovat - činnosti a vzdělávání při 

prodloužených pobytech venku na školní zahradě, v přírodě na 

procházkách, výletech do okolí, relaxační a odpočinkové aktivity – např. 

hry s vodou v brouzdališti apod.  

 

3. Doplňující programy, projekty  

 

 

 

Doplňkové 

aktivity 

 

 

 

 

Projektové dny 

 

Hlavní vzdělávací nabídka je doplněna aktivitami a projektovým 

vzděláváním.  

 

 Saunování 

 Zdravé pískání 

 Tanečky 

 Dramaťáček 

 

 Setkání v modrém – 2. duben - Světový den porozumění 

autismu 

 Setkání ve žlutém – 10. říjen - žlutá barva je barvou světla, 

slunce. Zrakově postiženi jedinci žijí mezi námi. Všímejme si 

jich, vnímejme jejich problémy a pomáhejme jim. 

 Bojujeme proti hluku - 21. září je významný den pro neslyšící 

jedince. 

 Canisterapie - je forma zooterapie, která se snaží o využití zvířat 

k různým formám terapeutického kontaktu s člověkem. 

Využíváme externí agenturu. 

 Bezpečně nejen o prázdninách - měsíc duben je měsícem 

bezpečnosti, proto i my využijeme nabídky Městské policie a 

seznámíme děti s nebezpečím, které na ně může číhat na silnicích 

i hřištích. 

 Den Země, který se slaví 22.4. - je nejdůležitější svátek, který se 

váže k ochraně životního prostředí, do kterého se zapojuje velké 

množství lidí a organizací na celém světě. 
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Komentář ředitelky mateřské školy 

V říjnu 2019 proběhla kontrola ČŠI. Inspektorky neshledaly v našem vzdělávacím programu 

žádné pochybení. Doporučily však, abychom ve školním vzdělávacích programu neuváděli 

návrhy podtémat. Zdůvodnily to tím, že navrhovaná podtémata vedou učitelky k tomu, že 

prakticky každoročně volí stejnou nebo podobnou vzdělávací nabídku. Podtémata byla 

vypuštěna a bylo doporučeno volit si vlastní podtémata s inovovanou nabídkou aktivit. 

Učitelkám se podařilo plánování aktivit přizpůsobit a aktuálně reagovat na potřeby dané 

třídy. Na jaře 2020 byla mateřská škola po projednání se zřizovatelem uzavřena od 17.3. do 

24.5.2020. Učitelky se učily novým způsobům komunikace s rodiči. Dětem byly předávány 

materiály pro domácí vzdělávání pomocí pracovníků obou projektů.  

 

 

Školní rok: 2019/2020 Zpracovatel: Bc. Věra Kuchařová  

                      

 

 

 

4.  Počty dětí  
 

 

4.1 Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/20 – proběhl bez přítomnosti rodičů, 

dálkovým přístupem 

 

Počet 

podaných 

žádostí 

Počet 

žádostí 

celkem 

Počet vydaných 

rozhodnutí o 

přijetí 

Počet 

vydaných 

rozhodnutí o 

nepřijetí 

Počet 

zastavených 

správních 

řízení z důvodu 

přijetí dítěte do 

jiné MŠ 

Počet 

dodatečně 

přijatých 

dětí – 

v průběhu 

školního 

roku 

Logopedické 

třídy 

15 13 0 2 3 

Běžná třída 8 7 0 1 1 

 

 

 

4.2 Ukončení předškolního vzdělávání a odklad školní docházky 

 

 Ukončení předškolního vzdělávání Odklad školní docházky 

 odchodem do ZŠ 

k 1.9.2020  

Ukončení z jiného 

důvodu 

(stěhování, ukončení ve 

správním řízení)  

Pro školní 

rok 2019/20 

Pro školní rok 

2020/21 

Logopedické 

třídy 

13 

 

5 9 9 

Běžná třída 9 0 4 2 
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4.3 Rozdělení podle druhu a stupně postižení   - stav k 30.6.2020 

 

Třída Vady řeči Sluchové 

postiž. 

Poruchy 

chování 

Autismus Celkem 

  z toho 

těžké 

 z toho 

těžké 

 z toho 

těžké  

 z toho 

těžké 

 

1. 12 1 0  0 0 1 0 13 

2. 11 0 0  1 0 2 1 14 

3. 14 2 0  0 0 0 0 14 

4. 14 0 1 1 0 0 0 0 14 

5. 7 0 0  0 0 1 1 24 

Celkem 58 3 1 1 1 0 4 2 79 

 

 

4.4 Děti – cizinci  

 

kategorie cizinců občané EU ostatní cizinci pobývající v ČR 

přechodně nebo trvale, žadatelé o 

udělení azylu a azylanti 

počet dětí 0 4 (Vietnam) 

 

  

 

Komentář ředitelky mateřské školy 

Zřizovatel nám povolil přijímat děti na výjimku z maximálního počtu, navýšení nejvíce o 4 

děti. Ve školním roce 2019 -20 jsme výjimku z maximálního počtu dětí využili v běžné 

třídě, kde jsme odpočítali -2 děti, za umístění dítěte s PAS. Neustále se potýkáme s vysokým 

počtem romských dětí + umísťování dětí klientů Armády spásy v Krnově. Všechny tyto děti 

potřebují větší podporu při vzdělávání. Osvědčila se podpora pracovníků projektu Inkluze 

v Krnově.  

 

Školní rok: 2019/2020 Zpracovatel: Bc. Věra Kuchařová 

                    

 

 

 

5. Průběh a výsledky vzdělávání 
 

 

5.1 Přestup dětí do základních škol 

 

 Přechod dětí do ZŠ Přechod dětí do 

přípravné třídy 

Přechod dětí 

do školy 

zřízené podle 

§16 ŠZ  

Bez podpůrných 

opatření 

S potřebou 

podpůrných 

opatření 

Logopedické třídy 4 5 2 2 

Běžná třída 9 0 0 0 
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5.2 Sebehodnocení práce mateřské školy 

 

Řízení a organizace 

 

 Organizační struktura řízení: 

 

ŘEDITELKA 

VEDOUCÍ 

ŠKOLNÍ 

JÍDELNY 

 

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 

 

VEDOUCÍ 

KUCHAŘKA 

PROVOZNÍ 

ZAMĚSTNA

NCI 

PEDAGOGIČTÍ 

PRACOVNÍCI 

 

UČITELKY 

ASISTENTTI 

PEDAGOGA 

KOORDINÁTOR 

A PRACOVNÍCI 

POVĚŘENÍ 

SPECIFICKÝMI 

POVINNOSTMI 

PRACOVNÍCI 

PROJEKTŮ 

KUCHAŘKY     

 

 V mateřské škole jsou zřízeny tyto funkce: 

 Koordinátor ŠVP 

 Koordinátor inkluze a metodik logopedie 

 Preventista sociálně patologických jevů 

 Pracovník pro zajištění BOZ a PO 

 Koordinátor EVVO 

 Pracovník ICT 

 

 Hospitační činnost byla zaměřena na vytváření dovedností předcházející čtení, psaní a 

rozvoj elementárních matematických dovedností. Užívání praktických, názorně-

demonstračních, motivačních metod, které podporují zájem dětí o poznávání. Využívání 

metod prožitkového a kooperativního učení, poznávání, experimentování, manipulování 

objevování. Dále bylo sledováno vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností a 

dětí, které byly vzdělávány dle IVP. 

 Sledovali jsme spolupráci asistentů pedagoga s učitelkami, zaměřili jsme se na 

pravidelné vyhodnocování dosažených výsledků a stanovení dalších postupů. Přitom jsme 

se zaměřili na spolupráci s rodiči, předávání informací a konzultování dalších postupů. 

 

Na co se zaměříme: 

 Vytvoření osobního portfolia učitelky, které bude sloužit k osobnímu profesnímu 

rozvoji. 

 

5.3 Provoz, opravy, modernizace 

 

 V srpnu 2019 byly vyměněny prvky na malé zahradě MŠ. 

 Během prázdnin 2019 byla rekonstruována a modernizována kuchyň, včetně dodání  

     nových technologií. Od září 2019 jsme se potýkali s reklamací rekonstruované kuchyně. 

Zejména se jednalo o špatně provedenou elektroinstalaci bez řádného přezkoušení. 

Nakonec jsme museli kuchyň uzavřít v říjnu vařit v náhradních prostorách ŠJ Žižkova. 

Důvodem k uzavření kuchyně byla revizní zpráva elektro. 

 Byly vyrobeny kvalitní dětské stoly a lavice na zahradu MŠ. 
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 V únoru a březnu byl vyměněn plot u příjezdové cesty z Mikulášské ulice  a byla 

instalována brána na elektronické ovládání. 

 V jarních měsících byla konzultována projektová dokumentace k přístavbě sborovny. 

PD byla dokončena v srpnu 2020. 

 V jarních měsících byla rovněž konzultována PD k výměně elektroinstalace včetně 

zabezpečení objektu. 

 

Na co se zaměříme 

 

 Velmi nás tíží nedostatečné zázemí pro pedagogické pracovníky a další pracovníky 

projektu (školní asistent, pracovník pro práci s komunitou). Nemáme prostory, kde 

bychom se mohli scházet, nemáme sborovnu, chybí nám kanceláře pro asistenty a 

pracovna pro individuální práci s dětmi). Projektová dokumentace byla realizována na 

jaře 2020. Mateřské škole nebyla poskytnuta závěrečná verze. Je uložena na MěÚ, 

odbor veřejných zakázek. 

 

5.4 BOZP a PO 

 

 Revize jsou prováděny pravidelně dle plánu revizí 

 Všichni vedoucí pracovníci byli řádně proškoleni 

 Všichni zaměstnanci jsou proškoleni každé 2 roky 

 Děti jsou pravidelně seznamovány se zásadami bezpečnosti a aktuálně jsou jim 

pravidla připomínána. 

 

Na co se zaměříme: 

 Periodické lékařské prohlídky 

 Kontrola a doplnění lékárniček 

 Bezpečnost provozu kuchyně 

 

 

5.5 Oblast výchovy a vzdělávání 

 

 Vzdělávání bylo organizováno dle platného ŠVP. 

 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bylo doplněno o pravidelnou 

logopedickou terapii. 

 V rámci komplexní péče o děti bylo využívání rehabilitační cvičení fyzioterapeutky. 

 Učitelky využívají tablety, notebooky, Magic box, zaměřují se na individuální a 

skupinové činnosti. 

 Probíhaly pravidelné konzultace s klinickou logopedkou a s pracovníky SPC Bruntál. 

 V době uzavření mateřské školy v jarních měsících byly dětem poskytovány materiály 

k domácímu vzdělávání (webové stránky, fb skupiny, předávání materiálů 

prostřednictvím pracovníků projektu).  

 

Na co se zaměříme: 

 Propojení práce asistentů pedagoga, učitelek, školního asistenta a pracovnic pro práci 

s komunitou. 

 U romských dětí využít pracovnice pro práce s komunitou, vzájemná informovanost 

s předškolním klubem na Vrchlického ulici.  

 Zpětná vazba u dětí, které jsou delší dobu doma (fb skupiny, komunikace s rodiči). 
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5.6 Výsledky vzdělávání 

 

 Pravidelně pololetně jsou zaznamenávány výsledky vzdělávání všech dětí. 

 Před odchodem do základní školy sledujeme dosažené klíčové kompetence. 

 V naší mateřské škole je větší počet dětí s podprůměrným až hraničním intelektem, 

někdy je diagnostikována LMR. Těší nás, že někdy i u těchto dětí zaznamenáme velký 

posun, dokonce možnost vřazení do běžného proudu vzdělávání.  

 Vzhledem ke kovidové situaci byl problém s diagnostikou dětí před nástupem do ZŠ. 

Některé děti procházely diagnostickým šetřením na SPC až v průběhu června nebo i 

později. 

 

Na co se zaměříme: 

 Co nejefektivněji využívat AP jako podpůrce při vzdělávání dětí, které mají problémy. 

 Získávat zpětnou vazbu u dětí, které  se vzdělávají delší dobu doma. 

 

 

Komentář ředitelky mateřské školy: 

V MŠ jsou mimo jiné monitorovány výsledky vzdělávání u školáků formou hodnotících listů. 

Hodnoceno je dosahování klíčových kompetencí (dle RVP). Děti dosahují nejvyšší dosažené 

dovednosti v oblasti sebeobslužných, sociálních a dovednostních oblastí. Nejhorší výsledky 

dosahujeme v oblasti komunikace. Výsledky jsou ovlivněny vysokým počtem dětí se SVP a 

dětí ze sociálně vyloučených komunit. 

Na jaře bylo vzdělávání ovlivněno uzavřením MŠ z důvodu zamezení šíření coronaviru. I 

přes úzkou spolupráci se vzdělávacím centrem na vrchlického ulici a se sociálními 

pracovníky Armády spásy jsem zpětnou vazbu v některých případech vůbec nezískaly. Proto 

je nutné se v září nového školního roku zaměřit na důkladnou pedagogickou diagnostiku. 

 

 

Školní rok: 2019/2020  Zpracovatel:  

Bc. Věra Kuchařová 

 

 

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

6.1 Výchozí stav 

 

Pojmenování výchozího stavu 

Všechny učitelky splňují vzdělání podle § 6, odst. 2, písm. b, zákona č. 563/2005 Sb., o 

pedagogických pracovnících. V rámci celoživotního vzdělávání absolvovaly učitelky 

rozšiřující studium speciální pedagogiky pro učitelky mateřských škol a výchovné 

pracovníky na Ostravské univerzitě a v Olomouci. Ředitelka a 6 učitelek ukončilo 

vysokoškolské studium speciální pedagogiky pro učitelky mateřských škol a výchovné 

pracovníky v bakalářském programu. Šest učitelek z celkového počtu pedagogických 

pracovníků má státní závěrečnou zkoušku z logopedie. Jedna učitelka absolvovala studium 

na Palackého univerzitě v Olomouci. Zakončila studium státní závěrečnou zkouškou mimo 

jiné speciální pedagogikou. Jedna učitelka ukončila studium oboru speciální pedagogika 

v magisterském programu. Asistent pedagoga byl přijat ke studiu na pedagogické škole. 
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Učitelky se průběžně účastní akcí DVPP dle aktuální nabídky a plánu DVPP. Do nabídky 

vzdělávacích akcí jsou zahrnuty také semináře společnosti esf – evropský sociální fond v ČR, 

v rámci evropské unie. V uplynulém školním roce však průběžně odešly dvě učitelky na 

mateřskou dovolenou. Nebylo snadné najít náhradu za takto kvalifikované učitelky. 

 

 

 

6.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

 

Druh studia Pracovník 

a) Studium v oblasti pedagogických 

věd 

Mgr. Barbora Haberhauerová – ukončeno magisterské 

studium speciální pedagogiky, pokračuje ve studiu 

b) Studium pedagogiky 0 

c) Studium pro asistenta pedagoga 0 

d) Studium pro ředitele škol a 

školských zařízení podle § 5 odst.2 

zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 

vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

 

e) Studium k rozšíření odborné 

kvalifikace 

 

 

 

6.3 Studium ke splnění dalších odborných předpokladů 

 

Druh studia Pracovník 

a) Studium pro vedoucí pedagogické 

pracovníky 

0 

 

 

6.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

 

Pedagogický pracovník Počet kurzů Zaměření kurzů 

M. Adámková 

Bc. K. Čechová 

Bc. K. Durec 

Bc. B. Haberhauerová 

Bc. I. Žižková 

Bc. R. Szotkovská 

M. Birová 

S. Kuřitková 

BcA. J. Plecháč 

 

1 

 

 

Infekční a parazitální onemocnění u dětí 

předškolního věku 

Bc. K. Čechová 

 

 

1 

 

Jak na formativní hodnocení 

Bc. B. Haberhauerová 

 

 

1 

Hospitace jako součást hodnocení a 

sebehodnocení pedagogických pracovníků 

Bc. K. Nálepová  1 Projektování v rámci třídního vzdělávacího plánu 

v MŠ 
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Bc. I. Žižková 1 Jak pracovat s ŠVP v pedagogické praxi učitelky 

MŠ 

Bc. Věra Kuchařová 1 Metodická poradna pro ředitelky MŠ 

Bc. Věra Kuchařová cyklus 3 roky Ředitelská akademie (MAP) 

 

 

6.5 Samostudium 

 

Samostudium 

2019/ 2020 

Počet dnů 

Manuál k přípravě školního a třídního vzdělávacího 

programu mateřské školy, VÚP v Praze 

12 

101 tipů pro rodiče dětí s autismem, a. Miller, T. C. 

Smith 

12 

Diagnostika ve speciální pedagogice, Přinosilová D., 

Paido 

12 

Průlom  v autismu,RaunK. Kaufman 12 

Speciálně pedagogická diagnostika ve školní praxi, 

Sroková, Vavrošová, Montanex 

12 

Průvodce rodičů  dětí s poruchou autistického spektra,. 

Straussová, Knotková 

12 

Školka hrou výchovně vzdělávací činnost odborná 

metodická příručka pro didaktickou praxi v MŠ 

 

12 

 

 

 

 

Komentář ředitelky mateřské školy: 

Stále se potýkáme s problémem s financováním vzdělávacích akcí. ONIV v rámci rozpočtu 

nám vzdělávací akce vůbec nepokryje. Z ONIV jsou placeny nemocenské, takže každý rok 

ještě žádáme o pokrytí neschopenek. Na financování učebních pomůcek a DVPP se vůbec 

nedostane. Hledáme jiné zdroje, v poslední době vzdělávací akce v rámci MAP a nebo 

zapojíme finanční prostředky od zřizovatele (rezervní fond). V dalších letech bychom se 

chtěli zaměřit na určitou změnu v přístupu pedagogů k dětem a také k sobě. 

 

Školní rok: 2019/ 20 Zpracovatel: Bc. V. Kuchařová 
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7. ICT – standard a plán 

 
 

7.1 Pracovní stanice – počet PC sloužících ke vzdělávání dětí, k práci pedagogických 

pracovníků a pracovníků řízení a administrativy 
 

 Děti Pedagogičtí 

pracovníci 

Ostatní 

pracovníci 
Počet dětí 76 11 + 6 AP + 1 

ŠA 

12 

PC + tablety sloužící pro vzdělávání dětí 8 + 8   
PC sloužící k přípravě pedagogického 

pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 
 8  

PC sloužící pro řízení a administrativu  2 2 
 

 

7.2 Pracovní stanice – technické parametry  
 

Technické parametry stanic počet 
Starší 5 let   PC 5 
Mladší 5 let PC + Tablety + Magic Box 7 + 8 + 1 
Připojení k internetu 8 

  

 

7.3 Prezentační a grafická technika  

 

technika skutečnost plán 
Tiskárny  2 2 
Kopírovací stroj 1 1 
Tiskárna + kopírovací stroj 6 6 

Digitální fotoaparát 1 1 
Notebook pro potřeby ředitelky 1 1 

Notebook pro potřebu zástupkyně řed. 1 1 
Laminovací přístroj  3 3 
Skartovací přístroj 3 3 

 

 

7.4 Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) 
 

programové vybavení skutečnost plán 
Operační systém 12 12 
Antivirový program 10 10 

Oficce 12 12 

   
Výukový program: Brepta + Chytré dítě 1+1 1+1 
SymWriter – pro PAS 2 2 

Barevné kamínky – všechny díly – 15 dílů 1 1 

Dopravní výchova 1 1 

Méďa a obrázky 1 1 

Veselá matematika 1 1 
 ABC do školy 1 1 
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Hry pro nejmenší 1 1 
Hry 1 1 
Pexeso 1 1 
   
Program pro vedení školného, pokladen, evidence 

majetku: Filip Nálepa 
1 1 

Školní matrika: Správa mateřských škol 1 1 
Školní jídelna: VIS 1 1 

 

 

7.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Typ vzdělávání skutečnost plán 
Z – Základní uživatelské znalosti 13 13 
P – Vzdělávání poučených uživatelů 2 2 
S – Specifické vzdělávání 0 0 
M - Vzdělávání ICT koordinátorů  0 0 

 

 

Komentář ředitelky mateřské školy: 
Všechny třídy jsou vybaveny počítači, které slouží pro práci učitelek a zároveň pro vzdělávání dětí. 

Do logopedických kabinetů byly darem pořízeny starší, ale funkční notebooky z kanceláří EU, pro 

potřebu individuálního vzdělávání dětí s poruchou komunikační schopnosti.  

Všechny počítače ve třídách MŠ jsou zapojeny do sítě, takto jsou předávány informace mezi třídami 

a vedením mateřské školy. Čtyři třídy mají k dispozici tiskárnu, kopírku a skener v jednom, jedna 

třída tiskárnu. Ve třech logopedických kabinetech jsou plně funkční kopírky, ve dvou je současně 

tiskárna a skener dohromady. Všechny PC, kromě logopedických kabinetů, mají přístup k internetu a 

jsou pravidelně udržovány ve funkčním stavu, který zajišťuje a o který se stará Mgr. Luboš Džubera 

(IT technik).  

 
Školní rok: 2019/2020 Zpracovatel:  Bc. Ivana Žižková 

 

 

 

8. Akce mateřské školy (výlety, koncerty, vystoupení, soutěže) 

 
 

 Akce mateřské školy ve školním roce 2019/2020 

(vybrány některé sledované akce) 
 

Typ akce  Počet zúčastněných dětí  Hodnocení akce (5 = 

nejlepší hodnocení, 1 = 

nejhorší hodnocení),  

poznámky  

Konzultace s PaedDr. 

Stodůlkovou 

Všechny děti zařazené do 

logopedické péče 

Pravidelné konzultace 

probíhaly 2x měsíčně, 

vynikající přínos pro edukaci 

dětí 

Sauna 56 5 
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Projektový den „Bojujeme proti 

hluku“ 

všechny přítomné děti 5 

Projektový den „Setkání ve 

žlutém“ 

všechny přítomné děti 5 

Uspávání broučků 76 5 

Fotografování (Vánoční) jednotlivé třídy 5 

Setkání s MŠ Slunečnice děti z 2. třídy 5 

Návštěva knihovny jednotlivé třídy 5 

Divadlo Šikulka všechny přítomné děti 5 

Mikulášská nadílka všechny přítomné děti 5 

Vánoční jarmark, vystoupení 

dětí 

12 5 

Keramika jednotlivé třídy 5 

Vánoční rozjímaní s rodiči všechny přítomné děti 5 

Vítání občánků 6 5 

Tanečky 15 5 

Divadlo ve Slezském domě předškolní děti 5 

Flétnička 8 5 

Dramaťáček 15 5 

Karneval ve třídě jednotlivé třídy 5 

Projekt: Výprava za eskymáky děti z 5. třídy 4 

Fotografování (jarní) jednotlivé třídy 5 

Návštěva planetária v MŠ předškolní děti  5 

Návštěva 1. ZŠ „Mámo, táto, 

najdi si mě“ 

předškolní děti 5 

Návštěva 1. ZŠ předškolní děti 5 

Třídní schůzky pro předškoláky setkání rodičů 5 

Dětský den v MŠ všechny přítomné děti 5 

Setkání dětí a rodičů 

z podpůrného centra 

děti z 1. a 2. třídy 

 

5 

 

 

Komentář ředitelky mateřské školy: 
V letošním školním roce měly děti možnost navštěvovat tři zájmové aktivity a to tanečky, flétnu a 

nově také dramaťáček, který byl u děti velmi oblíbený.  

Během celého školního roku k nám pravidelně docházela rehabilitační sestra a klinická logopedka. 

Rehabilitační cvičení je u dětí velmi oblíbené a přináší výsledky. Z hlediska kulturních akcí jsme 

vybírali pouze osvědčené agentury, se kterými jsme byli spokojeni v loňském školním roce. 

V Krnově využíváme nadále akce nabízené MIKSem. Akce nabízené naší mateřskou školou, buď pro 

děti, nebo pro rodiče s dětmi, pořádáme pravidelně v rámci svátků a různých dnů (Broučci, Mikuláš, 

Vánoční besídky, Velikonoce, Den matek, Slavnostní rozloučení se školáky). Využívali jsme saunu 

v areálu dětského oddělení v nemocnici. Vzhledem k mimořádnému opatření a uzavření MŠ – Covid 

19 (17.3. – 24. 5.) a následně dodržování mimořádných bezpečnostních a hygienických podmínek 

nemohla být uskutečněna řada plánovaných akcí a aktivit pro děti a jejich rodiče (Den matek, 

slavnostní zakončení školního roku, fotografování tříd, výlety apod.). 
  

Školní rok: 2019/2020 Zpracovatel:  

Mgr. Barbora Haberhauerová 
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9. Prevence sociálně patologických jevů 
 

 

Předcházení zejména následujícím patologickým jevům: 

 Záškoláctví – dítě se bez omluvy neúčastní povinného předškolního vzdělávání 

 Šikana, rasismus, xenofobie – mezi dětmi i rodiče vůči kolektivu 

 Domácí násilí 

 Týrání, zneužívání dětí 

 

 

Prevence: 

 Bezpečné klima mateřské školy 

 Vedení ke vzájemné toleranci, úctě, spolupráci, sounáležitosti, každé dítě ve skupině 

je respektováno, má své postavení 

 Pochopení, že nejsme všichni stejní 

 Spolupráce se školním preventistou  

 Spolupráce s městem, s odborem sociálně právní ochrany dětí 

 Postupné získávání důvěry rodičů, pravidelné vzájemné předávání informací 

 Práce s komunitou ohroženou chudobou – setkávání v rámci projektů 

 Do řešení problematiky zapojení školního asistenta 

 Respektování zásad zdravého životního stylu 

 Včasná diagnostika, průběžné vyhodnocování výsledků vzdělávání 

 

 

Komentář ředitelky mateřské školy: 

V posledním roce jsme žádné patologické jevy neřešili, spíše se zabýváme prevencí těchto 

jevů. Snažíme se předcházet náznakům šikany mezi dětmi, vandalizmu (záměrnému ničení 

hraček,...) a násilnému chování. Nabízíme jako prevenci dětem dostatek sportovního vyžití 

(řízené i spontánní sportovní činnosti), aby se mohly pozitivně seberealizovat, zažít pocit 

úspěchu a uplatnění v dětském kolektivu. Celý školní vzdělávací plán je vytvořen na základě 

principů zdravého životního stylu, který je v současné době i nadále podporován ze všech 

stran. Třídní vzdělávací programy jsou zaměřeny na pojetí zdravého životního stylu, na 

individualitu dítěte, na rozvoj empatického cítění, mravního chování, potřeby pomoci 

druhému. Snažíme se o eliminaci negativních jevů z okolí dítěte, ať už zapříčiněných rodiči či 

sociální vrstvou. Díky menšímu počtu dětí ve třídách mají učitelky možnost poznat blíže 

rodinu dítěte a jeho sociální možnosti. Včas se zaměřit na náznaky ubližování, ponižování, 

šikany a toto řešit.  

Školní rok 2019 – 20 byl ovlivněn epidemií Covid – 19. V době uzavření mateřské školy jsme 

využívali webové stránky a fb uzavřené skupiny ke komunikaci s rodiči, předávání informací 

i materiálů pro domácí vzdělávání dětí. Byli jsme si vědomi, že některé rodiny nemají přístup 

k internetu ani potřebné vybavení. Jednali jsem s jednotlivými sociálními pracovnicemi 

Armády spásy v Krnově a získávali informace o tom, jak děti fungují. Pracovníci projektů 

průběžně předávali materiály maminkám v Armádě spásy a v místě bydliště některých 

romských a sociálně slabých rodin. 

 

 

Školní rok: 2019/2020 Zpracovatel: Marie Adámková 
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10. Prevence rizik a školní úrazy 
 

 

10.1 Počet úrazů 

   

 2019/2020 

 děti dospělí 

Počet záznamů v knize úrazů 1 0 

Z toho počet odeslaných záznamů o 

úrazech 

0 0 

 

 

10.2 Vyhodnocení úrazů 

 

Místo úrazu Počet úrazů 

2019/2020 

Během pobytu v MŠ (při jaké činnosti)                  0 

Návštěva sauny                  0 

Výlety                   0 

Vycházky do okolí mateřské školy                  0 

Návštěvy kulturních a jiných zařízení                  0 

Jiné činnosti ( pobyt na školní zahradě)                  1 

 

 

10.3 Prevence rizik 

 

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala 

Na zahradě MŠ využívat k jízdě na odrážedlech , koloběžkách a tandemech pouze asfaltové 

cestičky.  

Kontrolovat hračky a nářadí používané ke hrám dětí, pokažené a nebezpečné hračky včas 

odstranit.  

Při návštěvách sauny, výletech apod. dbát zvýšené bezpečnosti. Včas a přiměřeně děti 

poučit o možných rizicích. 

Dodržovat zvýšená hygienická opatření v souvislosti s nařízením vlády. 

 

 

 

Komentář ředitelky mateřské školy: 

Ve školním roce 2019/2020 došlo k 1 úrazu. Ten se stal při spontánní činnosti - hře na školní 

zahradě. Jednalo se o drobné poranění nosu bez potřeby lékařského ošetření. 

Děti jsou průběžně poučovány o pravidlech bezpečnosti. Děti jsou průběžně upozorňovány 

o bezpečnosti a pravidlech chování ve škole. Poučení o bezpečnosti je součástí školního 

vzdělávacího programu a třídních vzdělávacích programů jednotlivých tříd. 

Lékarničky jsou 2x ročně kontrolovány a doplňovány – pověřená osoba Jana Smrčková  

  

 

Školní rok: 2019/2020 Zpracovatel: Bc. Kateřina Nálepová  
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11. Spolupráce mateřské školy s rodiči 
 

 

11.1 Formy spolupráce 

 

 

Formy spolupráce 

 

2019/2020 

Třídní schůzky Září 2019 

Dobrovolné občanské sdružení – Klub 

rodičů při Mateřské škole, Karla Čapka 12a, 

Krnov, z.s. 

(předání informací o činnosti spolku, jeho 

poslání, seznámení s výborem Klubu rodičů, 

schválení rozpočtu, diskuze o plánovaných 

aktivitách s rodiči) 

Schůzky září 2019 

Školní akce pro rodiče Uspávání broučků říjen 2019 

Společné pečení cukroví s rodiči a vánoční 

rozjímání u stromečku prosinec 2019 

 

Konzultace pro rodiče – individuální 

pohovory (např. o školní zralosti, návrhy na 

OŠD 

Průběžně 

Konzultace, diagnostika -  SPC 2x ročně (v letošním roce pouze do března 

2020) 

Logopedické konzultace s klinickou 

logopedkou 

 

1x měsíčně 

Informace prostřednictvím webových 

stránek, facebookových třídních skupin 

 

Po celý školní rok 

V tomto školním roce byla mateřská škola 

uzavřena z důvodu opatření k zamezení 

šíření COVID 19 v době od 17.3. do 22.5. 

2020 

 

Materiály ke vzdělávání byly rodičům 

nabídnuty přes webové stránky a v rámci fb 

skupin. Sociálně slabým rodinám byly 

materiály doručeny do místa bydliště. Snažili 

jsme se získávat i zpětnou vazbu, která byla 

problematická právě u dětí ze sociálně 

slabého prostředí.  

 

 

Komentář: 

Hlavním posláním Klubu rodičů je rozvoj všestranné spolupráce a partnerské komunikace 

mezi rodiči a představiteli mateřské školy, vzájemná koordinace a sjednocování výchovného 

působení rodiny a školy založená na oboustranném respektování, dobrovolná pomoc 

mateřské škole při plnění jejího poslání, zlepšení vybavení mateřské školy, modernizace 

výuky, vylepšení vnitřního i vnějšího prostředí mateřské školy, spolupráce s orgány státní 

správy a samosprávy v oblasti vzdělávání a kultury, s ostatními školami a dalšími státními i 

nestátními organizacemi a institucemi, rozvoj občanské společnosti. Členové výboru Klubu 

rodičů se scházejí 2krát ročně. Projednávají a schvalují plán činností Klubu a návrh rozpočtu, 

jsou seznamováni s hospodařením finančních prostředků, projednávají případné připomínky, 
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podávají návrhy atd. Rodiče tak mohou prostřednictvím Klubu podávat nejrůznější návrhy 

pro další rozšíření aktivit a spolupodílet se na vzdělávání svých dětí v mateřské škole. 

Na úrovni tříd byla s rodiči organizována podzimní akce s názvem „Uspávání broučků“a 

vánoční besídka. Výlety a další plánované akce, na kterých by se finančně spolupodílel Klub 

rodičů, se v letošním školním roce neuskutečnily. (COVID-19) 

Základním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky rodičů. V letošním školním roce byla opět 

schválena částka 400 Kč (viz. přehled čerpání příspěvků). Takto získané prostředky byly 

použity ve prospěch dětí naší mateřské školy, k rozvoji mimoškolní činnosti dětí a to k 

zajištění akcí, které podle platných předpisů nejsou hrazeny z rozpočtu mateřské školy (např. 

kulturní akce, sportovní činnost, věcné odměny dětem). 

V neposlední řadě je mateřská škola zapojena do projektu sociálního začleňování, přičemž 

využíváme pracovníky pro práci s komunitou, byl vypracován plán spolupráce s učitelkami, 

rodiči a dalšími spolupracujícími subjekty.  

Během uzavření mateřské školy (od 17. 3. do 22.5 2020 – COVID-19) jsme zavedli distanční 

vzdělávání pomocí webových stránek, zejména pro děti posledního ročníku předškolního 

vzdělávání.  

 

Školní rok: 2019/2020 Zpracovatel:  Bc. Renata Szotkovská 

 

 

11.2. Projekty 

 

NÁZEV 

PROJEKTU 

VYHLÁŠENÝ 

PROGRAM 

REALIZÁTOR POZICE 

ŠKOLY 

ZAMĚŘENÍ 

PODPORA 

INKLUZIVNÍHO 

VZDĚLÁVÁNÍ 

V KRNOVĚ 

Evropské strukturální a 

investiční fondy 

Operační program 

výzkum, vývoj a 

vzdělávání 

 

ZŠ Janáčkovo 

náměstí 

 

partner – 

zahájením 

projektu 

1.7.2019 

 

Podpora dětí ze 

socioekonomicky 

znevýhodněného 

prostředí 

UKÁŽEME VÁM 

CESTU … 

Operační program 

Výzkum, vývoj a 

vzdělávání 

Programové období 

 2014–2020 

Výzva č. 02_16_022 

Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného 

vykazování – Šablony 

pro MŠ a ZŠ II (výzva 

pro méně rozvinuté 

regiony) 

Mateřská škola, 

Karla Čapka 12a, 

Krnov  

realizátor Personální 

podpora – školní 

asistent  

 

Vzdělávání 

pedagogů 

 

Projektové dny 

mimo školu 

POSKYTOVÁNÍ 

BEZPLATNÉ 

STRAVY DĚTEM 

OHROŽENÝM 

CHUDOBOU  

Operačního programu 

potravinové a materiální 

pomoci 

KÚ 

Moravskoslezského 

kraje 

partner 

 

 

Podpora vzdělávání 

dětí z rodin 

ohrožených 

chudobou 

prostřednictvím 

zajištění bezplatného 

stravování po celý 

školní rok 
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MAP  

Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání 

na území ORP 

Krnov 

Výzva 02_15_005 pro 

předkládání žádosti o 

podporu z OP VVV 

prioritní osy 3 

Město Krnov partner Zapojení 

prostřednictvím 

ředitelky školy. 

Navázání 

spolupráce mezi 

školami ORP 

Krnov 

 

 

Komentář: 

V naší mateřské škole se vzdělává velká část dětí z romského etnika a dětí z rodin ohrožených 

chudobou (např. klienti Armády spásy). Proto o volba projektových aktivit směřuje k tomu, 

aby tyto děti nebylo znevýhodněny a mohly se účastnit nadstandardních aktivit mateřské 

školy, jako jsou výlety, návštěvy kulturních a sportovních akcí. V rámci Šablon II byl 

realizováno projektový den V Dolních Vítkovicích (Velký svět techniky). Na jaře byly 

z důvodu zamezení šíření Covid – 19 zakázány výlety a akce dětí. Proto byly dva projektové 

dny přesunuty do podzimních měsíců. 

Do projektu pro podporu inkluzivního vzdělávání jsme se zapojili od 1.7.2019. V době 

prázdnin dvě pracovnice pro práci s komunitou docházely za dětmi do vyloučené lokality, 

spolupracovaly s rodinami, podnikaly s dětmi aktivity.  

Do projektu Obědy do škol se zapojilo 10 dětí. 

Spolupráce v rámci MAP II – zapojena je ředitelka + zástupkyně.  

 

 

Školní rok: 2019/2020 Zpracovatel:  Bc. Věra Kuchařová 

 

 

 

12. Materiálně-technické podmínky vzdělávání 
 

 

Prostředí, prostory a vybavení školy komentář 

budovy, pracoviště školní jídelny učebny, 

herny a další místnosti a jejich estetická úroveň 

Reklamace elektroinstalace u rekonstruované 

kuchyně, v době provozu byly průběžně 

konány elektrikářské práce. Zednické práce 

proběhly o víkendech a v době uzavření 

kuchyně. 

Na jaře 2020 výměna plotu u příjezdové cesty 

z Mikulášské ulice, výměna brány na nádvoří 

MŠ – elektronické ovládání. 

zahrada Výměna dětských stolů a lavic na velké 

zahradě. 

  

vybavení učebními pomůckami, hračkami, 

stavebnicemi, hudebními nástroji, sportovním 

nářadím apod. 

Z prostředků města jsme průběžně 

obnovovali hračky. 

Vybudovali jsme dětskou a učitelskou 

knihovnu. 

Z prostředků projektu šablony II byly 

zakoupeny didaktické pomůcky v celkové 

hodnotě 55.000,- Kč. 
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Na konci roku jsme doplnili povlečení a deky 

na dětské postýlky - náhradní plnění. 

BOZ a PO 

 

 

 

Revize jsou prováděny v termínu dle plánu 

revizí – viz revizní zprávy 

Školení vedoucích pracovníků - 3 

Školení zaměstnanců - 31  

Vstupní školení nových zaměstnanců - 6 

 

 

Komentář ředitele školy: 

Školní rok 2019/2020 byl náročný na organizaci provozu školní jídelny. Z důvodu reklamace 

byla kuchyň na dobu 3 týdnů uzavřena a kuchařky musely vařit v náhradních prostorách školní 

jídelny Žižkova. I po následném otevření průběžně probíhaly práce (elektrikáři + zedníci) a 

bylo velmi těžké dodržet všechny hygienické předpisy.  

V době uzavření mateřské školy z důvodu zamezení šíření Covid -19 probíhaly v mateřské 

škole práce na malování a následném úklidu, instalaci nového nábytku v prostorách chodby, 

který slouží jako dětská i učitelská knihovna.  

 Další aktivity byly využívány pro estetizaci prostředí. 

 

Rok: 2019/2020 Zpracovatel: Bc. Věra Kuchařová 
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B VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok 2019 

 
 

                           Výnosy  

  
Celkové výnosy 17 975 713,97 Kč 
Dotace Moravskoslezského kraje na NIV 12 900 471,00 Kč 
                  z toho ÚZ 33353 12 755 299,00 Kč 

                             ÚZ 33076 145 172,00 Kč 

Projekt, Společný rozvoj inkluze v Krnově 216 897,84 Kč 

Projekt Poskytování bezplatné stravy... 59 178,50 Kč 

Projekt šablony 194 972,97 Kč 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 1 995 350,93 Kč 
                z toho příspěvek na provoz 1 680 651,00 Kč 

                           účelově vázané na odpisy 280 499,93 Kč 

                           účelově vázané na správce zahrady pro veřejnost 34 200,00 Kč 

Transferový podíl 42 523,34 Kč 

Poplatky od rodičů, zák.zástupců dětí  2 171 890,00 Kč 
                  z toho úplata za vzdělávání 181 500,00 Kč 

                              stravné 1 990 390,00 Kč 

Příjmy z doplňkové činnosti (cizí strávníci) 382 856,00 Kč 

Čerpání fondů (fond odměn) 11 000,00 Kč 

Ostatní výnosy (úroky) 573,39 Kč 

  

                           Náklady  

  
Neinvestiční náklady celkem 17 850 083,17 Kč 

Investiční výdaje (zahradní traktor) 47 900,00 Kč 
Mzdové náklady 10 004 523,00 Kč 

Zdravotní a sociální pojištění 3 344 917,00 Kč 

Náklady na učební pomůcky 96 808,00 Kč 

Náklady na vzdělávání 13 210,40 Kč 

 

 

Komentář ředitelky mateřské školy: 

Ve školním roce 2019/2020 byla úplata za předškolní vzdělávání stanovena na 500- Kč 

měsíčně.  

V březnu byla výše úplaty snížena na 250,- Kč z důvodu uzavření mateřské  školy od 

17.3.2020.  

V dubnu a květnu byla úplata z důvodu uzavření mateřské školy stanovena na 0,- Kč. 

V měsíci červenci byla úplata stanovena na 0, Kč z důvodu uzavření mateřské školy.  

V měsíci srpnu byla úplata stanovena v plné výši 500,- Kč (mateřská škola byla celý měsíc 

v provozu). (rekonstrukce kuchyně). 

V roce 2019 byly využity finanční prostředky ze Šablon II. na mzdu školního asistenta, a na 

projektové dny. Z důvodu vládních opatření byly projektové dny přesunuty až na září a říjen 

2020.  

V roce 2019 jsme čerpali finanční prostředky v rámci projektu Společný rozvoj inkluze 

v Krnově na mzdy pracovníků v celkové výši úvazků 0,75, na materiál pro tvoření dětí, na 

výtvarný a kancelářský materiál a na pořízení počítače. 

 

Rok: 2019/2020 Zpracovatel: Bc. Věra Kuchařová 
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C VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018  
 

 

 

 

 

 

A Počet podaných žádostí o informace 0 

B Počet kladně vyřízených žádostí o informace 0 

C Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

D Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

E Počet kladně vyřízených odvolání proti rozhodnutí 0 

F Počet zamítnutých odvolání 0 

G Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti 

poskytnutí výhradní licence 

0 

H Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis 

způsobu jejich vyřízení 

0 

CH Počet opisů podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání 

zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí 

informace  

0 

I Přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o 

právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své 

vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení, 

0 

 

 

 

 

Rok: 2019/2020 Zpracovatel: Bc. Věra Kuchařová 
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Přílohy: 

 

Uspávání broučků 6.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Navštívil nás Mikuláš 5.11.2019 
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Vánoce u nás ve školce 

 

 

 
 

 

Karneval – únor 2020 
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Dětský den 1.6.2020 – nové herní prvky na malé školní zahradě a nové stoly a lavičky: 
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Nové závodničky ke dni dětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová knihovna pedagogů na spojovací chodbě: 
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Rekonstrukce školní kuchyně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


