Mateřská škola Havířov - Město U Stromovky 60

vÝnočNízpnÁva o črNNosTI
2ol9n020

Výročnízpráva za školnírok20l9l2020 je zpracována v souladu s § 7 vyhlášky č.
I5l2005 Sb., ve znéni vyhlášky ě.22512009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
zžnnéŇ,výročníchzptáv a vlastního hodnocení školy.
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Název školy:

Mateřská škola Havířov

Sídlo:

736

tčo:

65890698

lZOz

600135811

Zíwovatel školy:
Ředitetka
Součásti

školy:

školy:

Telefonní spojení:

E-mailová
ID

adresa:

schánky:

rwyw

stránek:

Kapacita

školy:

- Město U Stromovky

0l Havířov - Město, U Stromovky

60

60/415

Statutární město Havířov
736 0I Havířov - Město, Svornosti 86/2

Korpesiová Taťána
Mateřská škola
Štotni3ioelna _ qýdejna
596813048
604741777

msstromovka@vo|ny.cz
ke8fqxp
msustromovky.unas.cz
66 déti l 3 tŤidy

Charakteristika školy:
Mateřská škola je příspěvkovou organizací. Byla založena jako jedna z prvních mateřských
škol v Havířově. Budova školy se nachází v činžovnímdomě (v souěasné době v nájmu RESIDOMO).
Mateřská školaje trojtřídní s celodenním provozem. V přízemí dvoupodlžní budovy se nachází
ředitelna, sborovna, šatna pro personál, qýdejna stravy, jídelna ajedna třída s šatnou, lehárnou a
hygienickým zaíízením.V patře jsou dvě třídy s šatnami, lehárnamia hygienickýmzařizením. Třídy
jsou vybaveny nábytkem, hračkami, didaktickými pomůckami, PC i těloqýchovným náčiním.Každým
rokem docházi k modernizaci a dovybavení tříd. Učitelky mají možnost kreativity ve vyťváření
estetického prostředí své řídy.
Najaře 2020 došlo na k vybudování ťech noqých sprchoqých koutů a třech pisoaru pro děti.
Od září 2012 je kapacita mateřské školy 66 dětí. Děti jsou rozdělovány do 3 tříd podle věku.
Během svého vzdělávániv mateřské škole děti projdou jednotliými třídami, jejichž vybavení
odpovídá dané věkové skupině.
Stravu do prosince 20l5 dodávalaZŠ Moravská. Od ledna 2016 zajišťuje stravu ZŠNa
Nábřeží. V našímateřské škole je pouze ýdejna stravy.
K objektu mateřské školy patří školnízahrada s pružinovými houpadly a skluzavkovou
sestavou. V roce 2015 bylazahrada dovybavena noqým dětským kolotoěem a pískovištěm.
Mateřská škola se nacháni v bezprostřední blízkosti lesoparku Stromovka, kde děti mohou
pozorovat přírodu, přírodníjevy a naplňovat program zdravého životního stylu.

%Wáťredobotů\rffivfur
Mateřská škola má zpracován vlastní vzdélávací program s názvem ,,Cesty zapoznánim. Jeho
plněním se snažímeromijet děti přiměřeně jejich věku. Chceme, aby mateřská škola byla pro děti
místem, kde prožijíšťastnéchvíle s kamarády. U každého dítěte podporujeme zdravou sebedůvěru,
sebevědomí, schopnost mít svůj názor a zároveň umět respektovat druhé. Hravou formou
připravujeme děti k zápisům do prvních tříd. Do vzděIávání dětí a dění MŠse nám daří částečně
zapojovat i zákonné zástupce.
Školnívzdélávací program je v souladu s obecně platnými právními předpisy na základě
Rámcového programu předškolního vzdělávání. Odpovídá základním požadavkůmpro výchovu a
v zdéláv áni dětí předškolního věku.
SVP je pracován podle potřeby MS a je dle potřeb upravován či aktualizován.
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Dosaženévzdělání pedagogicKch zaměstnanců MŠ
Dosažené vzděláni
Pedagogičtí přepočtený
zaměstnanci
poČet

MŠ

VS vzdělaní zaměřené na předškolní pedagogiku (Mgr.)
VS vzdělani zaměřené na předškolní pedagogiku (Bc.)
VS vzdělani zaměřené na školský management (Bc.)
VOS ukončenéabsolutoriem se zaměř. na předškolní pedagogiku
středoškolské

pedagogické se zaměř. na předškolní pedagogiku
pedagogické
nepedagogické

Celkem

od 9/ 2079
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předkolnínnu

Zápis do mateřské školy probíhal v termínu 13. 5.
Děti byly do MŠpřijímány dle kritériíMŠ.
Počet tříd na MŠ:3
Počet dětí na třídách: 22 - 22 - 22 déti
Počet volných
míst v MŠpro
šk. r.

201912020

Počet zapsaných
dětí dle žádosti zék.
zástupců k předškol.
vzděl. pro šk. r.
201912020 _
v termínu zápisu

24

10

-

14.

vd%vfuI

5.2019.

Počet zapsaných
dětí dle žádostí
zák. zástupctt
k předškol. vzděl.
pro šk. r.
201912020 - po
zápisu / t:t. to.zotq
I7

Počet
přijatých
dětí

Počet
nepřijafých
dětí

k předškol.
vzdéI. pro šk.

k předškol.
vzděl. pro šk.

r.201912020

r.201912020

6

0

Počet zapsaných, přijatých a nepřijatých dětí - šk. rok 20201202I
Termín a podmínky pro přijímaníděti byl upraven z důvodůpandemie koronaviru (Covid-

l9).
Termín zápisu: 4. 5. 2020
Počet volných
míst v MŠpro
šk. r.

2020l202I

24

-

15. 5. 2020

Počet zapsaných
dětí dle žádosti zák.
zástupců k předškol.
vzděl. pro šk. r.
20201202I _
v termínu zápisu

Počet zapsaných
dětí dle žádostí
zék. zástllpctt
kpředškol. vzděl.
pro šk. r.
20201202I - po
zápisu lult.to.zozo

10

I7

Některé děti v pruběhu zaěátku školníroku odešly na iinou

M

Počet
přijafých
dětí

nepřijafých
dětí

k předškol.
vzděl. pro šk.

k předškol.
vzděl. pro šk.

r,20201202I

r.20201202I

27

0

Počet

S,í@freoprc\moiwtÁtŘpťm/reryďrf.ýúJevů
Etika a mravní výchova se prolíná všemi ěinnostmi výchovně vzděIávaciho procesu
v MŠ.Děti jsou vedeny k ohleduplnosti ke kamarádům, mladšíma pomalejšímdětem, k úctě
ke staršímlidem, lidské práci, k ochraně přírody a také ke zdravému životnímu stylu. Jsou u
nich rozvíjeny pohybové dovednosti, zájmy či tvořivost. Děti poznávají a zkoušejínové
tradičníi netradiění vývarné techniky (např. kreslení autíčky,malování pěnou atd.).
Důraz je kladen nejen na dodržování danýchpravidel slušnéhochování, ale i
následnou zodpovědnost za své projevy a činy. Je-li zapotřebí, vzniklý problém je řešen se
zákonným zástupcem.
Před pobytem venku si děti s p. učitelkou připomínají dohodnutá pravidla chování,
samozřejmostí jsou reflexní vesty a terčíky.Děti mají povědomí o návykoqfch látkách, vědí,
jak se zachovat najdou-li injekčnístříkačku. Nejdůležitějšíúlohu v rámci sociálně
patologických jevů má rodina. Snažímese více spolupracovat s rodiči a to formou
odpoledních aktivit (tvoření rodičůs dětmi). Škola.le3en pomocníkem, ktery nabizipozitivní
zkušenost v ruzných oblastech a spolupráci (doporučení logopedie, PPP, společná pravidla).
Dle možnostíMŠje dětem nabízeno prožitkovéučeníči hry, divadelní představení
s tematickými pohádkami (chováni,zdraví, aj.), je rozvíjenapředčtenařská gramotnost, aj.
Všichni zaměstnanci školy se podílejí na zajišťováni akci pro děti, rodiěe a veřejnclst
podle svých možnostía schopností.

6"íÚ@eadellšImyzffiyfuI@WffiytrrŇ
Pedagogové se účastníseminffi podle potřeby školy a podle vlastního zájmu.
Seminiáře jsou zajišťovány vzdélávacimi institucemi, ěi informačními centry, aj. Taktéžse
všichni pedagogové sebevzdělávaji individuálně v rámci samostudia či rozhovory s
odborníky.

Datum
15. 10.2019

zaměstnanec
učitelka
29.I0.2019 všichni
15. 11.2019 uěitelka

28.11.2019 ředitelka
16.01.2020 uěitelka
20.05.2020

Gazdová

DvPP

Plánujeme v MS netradičně a spolu s dětmi
BOZP v MS
,,Polytechnická výchova pro nejmenší.
Světlo a barvy"
Metodická poradna - Vybrané otéaky
prac.práva
Environmentální vzděláv áni v prostředí

Zoo

Jak si poradit s nekázní dětí

Místo konání
kvic ostrava
MS Sukova
I(vic ostrava
ZSaMS

Mendelovaka

zoo

ostrava

Kvic FM
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Všichni zaměstnanci školy se podíleli na zajišťováníakcí pro děti, rodiče a veřejnost
podle svých možnostía schopností.

Mimoškolní a školníaktivity:
. Účast na Dni mobility
o Výlet - JOJO park Ostrava, Svět techniky - Ostrava
*o ztracené bačkorce
o Divadelní představení v MŠ
* Větrná pohádka

* O veliké řepě

o

Návštěvy

knihovny

* Výprava do lesa
* Jak pejsek s kočičkouvařili dort
* klauni v cirkuse
* O mlsné opičce

* Barvy
* Ovoce aze]'enina
* Les

*

o
o
o

zvířátkav lese

* Cesta do Gronska

soutěž ve sběru papíru
výstavky - vanoční,velikonočníaj.
Návštěvy solné jeskyně

Aktiviff MŠ:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
.
o

zahrada - podzimní tvoření s rodiči
Focení dětí v MŠ/ focení předškolaků - Tablo
pouštění draka
strašidelný den v Mš
Lampičky - tvoření s rodiči
Adventní kalendař - tvoření s rodiči
Mikulášská nadílka v MŠ
Den čertíkuv MŠ
vánočníbesídky
soutěž o ,,Nej" adventní věnec vyrobený doma s rodiči
Vánočnínadílka v MŠ
ptáček tvoření s rodiči
sněhulák - tvoření s rodiči
Karneval v MŠ/ skakací hrad v MŠ
kouzelník v Mš
Skákací hrad v MŠ
Rozloučenís předškolráky MŠ
Od 18. 3.2O2O z důvodu koronaviru byly plánované akce zrušeny.

Rozvoj pohybových dovedností a jiných aktivit:
o Rugby
o Horolezecká stěna
o Aktivity v tělocviěně zš
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rC CŠrproběhla/neproběhla
proběhla

Předmět IC

Předmět
kontroly

Datum IC
27 . 3.

_ 29. 3. 2019

ď
ZjištěníAN€I/I\E

Viz inspekění zprávana
stránkách ČšI

Zjišťovari a hodnocení podmínek, pruběhu a výsledků vzdělávéni
poskytovaného, mateřskou školou podle školníhov zdéláv acího pro gramu
podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona ě. 56112004 Sb., o předškolním,
ztíkladním,středním, vyššímodborném ajiném vzděIávéni
(školský zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů.
Zjišťovánía hodnocení naplnění školního vzdělávaciho programu mateřské
školy a jeho, souladu s právními předpisy a Rámcoým vzdělávacím
programem pro předškolní vzdělávaní podle § 174 odst. 2 písm. c) školského
zékona, v e znění pozděj šíchpředpisů.

KontroI.orgán

I(Hs Mk

a výstdr}ir*_inry€kóhí ěiffi

se sídlem c ostravě

Datum kontroly

ZjištěníANOAIE

I0.5.2019

ANo

Plnění povinností stanovených v zákoně č.2581200 Sb., o ochraně veřejnéhcr
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějšíchpředpisů (
dále jen zákonaě,25581200 Sb.); Vyhláška č.410/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařizeni a provozoven pro qfchovu a
vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen Vyhláška
č,41012005 Sb.), zákon ě.20912006 Sb., kter.ým se upravují dalšípožadavky
bezpeČnosti a ochrany zdtavi při práci v pracovněprávních vztazicha o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdravi při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávnivztahy (zékon o zajištěnídalšíchpodmínek bezpečnosti a
ochrany zdravi při práci), ve znění pozdějšíchpředpisů, vyhláška č.180/2015 Sb.,
o pracích a pracoviŠtích,které jsou těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním,
které kojí a zaměstnankyním - matkám do konce devátého měsíce po porodu, o
pracích a pracovištích, které jsouzakáuány mladistýmzatnéstnancům, a o
podmínkách, na nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat
z dŮvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázartých pracích a pracovištích),
v platném zténí,nařizenívládyč.36I12007 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějšíchpředpisů, v zákoně ě.6512017 Sb. O
ochraně zdravi před škodlivými účinkynávykových látek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon č.65l20I7 Sb.").
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Příspěvek, dotace, výnos

hospo&ňenílW
výnos

odpisy UZ 0
příspěvek naprovozUZ 1
úplata za předškolní vzdělávaníUz 5
vlastní příimy UZ 5
proiekt ESF ŠablonyIJZ 33063
RP UZ 330741. etapa
RP UZ 33074 2. etapa
RP UZ 33076
přímti vÝdai e na vzdélávání UZ 3 3 3 53
Celkem:

náklad

50 571,05

062 300.00
153 600.00
55 807,00
0,00
235 883,00
171 690,00
65 910,00
3 643 930.00
5 439 69I,02
1

výsledek
hospodaření

50 571,05
1 062 300,00
|42 603.04
55 807,00
0,00
235 883,00
171 690.00
65 910,00
3 643 930,00
5 428 694.09

0,00
0,00
I0 996,96
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
I0 996.96
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MŠse nezapojila

erq|emeon frnro,rm.ymýú z
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do mezinarodních programů, ani neprobíhalo dalšívzdéIávéni

v ránrci celoživotního učení.

l l- Ú@e o §poluprei § odborcWnni W&lmrxxmri
phění úkolů
a daltrnni paffi€v
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Název organizace, se kterou po spolupracuie
ZS M.Kudeříkové
SSRjZ Havířov
Rugby Club Havířov
Knihovna
Mvslivci

Druh spolupráce
Sportovní využitíhřiště, tělocvična
Horolezecká stěna
Rugby
Besedy, akce
Exkurze, sběr kaštanů ai.

Rodiče měli možnost podílet se na dění v mateřské škole dle svého zájmu.

V Havířově

ZZ?ž</

dne 20. 10.2020

Korpesiová Taťána
ředitelka mateřské školy
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