Mateřská škola Havířov – Město U Stromovky 60

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
2020/2021

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 je zpracována v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005
Sb., ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
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11.. Z
Záákkllaaddnníí úúddaajjee oo šškkoollee
Název školy:

Mateřská škola Havířov – Město U Stromovky 60

Sídlo:

736 01 Havířov – Město, U Stromovky 60/415

IČO:

65890698

IZO:

600135811

Zřizovatel školy:

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

Ředitelka školy:

Korpesiová Taťána

Součásti školy:

Mateřská škola
Školní jídelna - výdejna

Telefonní spojení:

596813048
604741777

E-mailová adresa:

msstromovka@volny.cz

ID schánky:

ke8fqxp

www stránek:

msustromovky.cz

Kapacita školy:

66 dětí / 3 třídy

Charakteristika školy:
Mateřská škola je příspěvkovou organizací. Byla založena jako jedna z prvních mateřských
škol v Havířově. Budova školy se nachází v činžovním domě, v současné době v nájmu
Heimstadenu. Mateřská škola je trojtřídní s celodenním provozem. V přízemí dvoupodlažní
budovy se nachází ředitelna, sborovna, šatna pro personál, výdejna stravy, jídelna a jedna
třída s šatnou, lehárnou a hygienickým zařízením. V patře jsou dvě třídy s šatnami, lehárnami
a hygienickým zařízením. Třídy jsou vybaveny nábytkem, hračkami, didaktickými
pomůckami, PC i tělovýchovným náčiním. Každým rokem dochází k modernizaci a
dovybavení tříd. Učitelky mají možnost kreativity ve vytváření estetického prostředí své třídy.
Od září 2012 je kapacita mateřské školy 66 dětí. Děti jsou rozdělovány do 3 tříd podle
věku. Během svého vzdělávání v mateřské škole děti projdou jednotlivými třídami, jejichž
vybavení odpovídá dané věkové skupině.
Od ledna 2016 zajišťuje a dováží stravu ZŠ a MŠ Na Nábřeží. V naší mateřské škole je
pouze výdejna stravy.
K objektu mateřské školy patří školní zahrada s pružinovými houpadly, skluzavkovou
sestavou, prolézací sestavou, dětským kolotočem a pískovištěm. Na podzim 2020 došlo k
rekonstrukci školní zahrady. Byla udělaná nová dopadová plocha pod dětskou prolézací
sestavou a nový asfaltový povrch na hrací ploše.
Mateřská škola se nachází v bezprostřední blízkosti lesoparku Stromovka, kde děti mohou
pozorovat přírodu, přírodní jevy a naplňovat program zdravého životního stylu.

22.. P
Přřeehhlleedd oobboorrůů vvzzdděělláávváánníí
Mateřská škola má zpracován vlastní vzdělávací program s názvem „Cesty za poznáním. Jeho
plněním se snažíme rozvíjet děti přiměřeně jejich věku. Chceme, aby mateřská škola byla pro
děti místem, kde prožijí šťastné chvíle 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 vzdělávání dětí a dění MŠ se nám
daří částečně zapojovat i zákonné zástupce.
Školní vzdělávací program je v souladu s obecně platnými právními předpisy na základě
Rámcového programu předškolního vzdělávání. Odpovídá základním požadavkům pro
výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku.
ŠVP je pracován podle potřeby MŠ a je dle potřeb upravován či aktualizován.

33.. R
Ráám
mccoovvýý ppooppiiss ppeerrssoonnáállnnííhhoo zzaabbeezzppeeččeenníí ččiinnnnoossttii šškkoollyy
Personální zabezpečení činnosti školy – ŽENY/MUŽI
k 30. 9. 2020
ŽENY

MUŽI

CELKEM

Fyz.počet

Přep. počet

Fyz.počet

Přep. počet

Fyz.počet

Přep. počet

MŠ

9

8,309

-

-

9

8,309

ŠJ, ŠJ-výd.

1

0,6

-

-

1

0,6

Celkem

10

8,909

10

8,909

Dosažené vzdělání pedagogických zaměstnanců MŠ
Dosažené vzdělání

Pedagogičtí přepočtený
zaměstnanci počet
MŠ
od 9/ 2020

%

VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Mgr.)

-

-

VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Bc.)

1

16,10

VŠ vzdělání zaměřené na školský management (Bc.)

-

-

VOŠ ukončené absolutoriem se zaměř. na předškolní pedagogiku

-

-

pedagogické se zaměř. na předškolní pedagogiku

5

80,53

pedagogické

-

--

nepedagogické

0,209

3,37

6,209

100

Středoškolské

Celkem

44.. Ú
Úddaajjee oo zzááppiissuu kk ppřřeeddšškkoollnníím
muu vvzzdděělláávváánníí
Zápis do mateřské školy probíhal v termínu 4. 5. – 5. 5. 2020.
Děti byly do MŠ přijímány dle kritérií MŠ.
Počet tříd na MŠ: 3
Kapacita MŠ: 66 dětí

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 / k 31.
10.2020

Počet
přijatých dětí
k předškol.
vzděl. pro šk.
r. 2020/2021

Počet
nepřijatých
dětí
k předškol.
vzděl. pro šk.
r. 2020/2021

24

10

17

27

0

Počet zapsaných, přijatých a nepřijatých dětí - šk. rok 2021/2022
Termín a podmínky pro přijímání dětÍ byl upraven z důvodů pandemie koronaviru (Covid-19).
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 / k 31. 10.
2021

Počet
přijatých dětí
k předškol.
vzděl. pro šk.
r. 2021/2022

Počet
nepřijatých
dětí
k předškol.
vzděl. pro šk.
r. 2021/2022

19

10

19

29

0

Některé děti v průběhu začátku školní roku odešly na jinou MŠ.

55.. Ú
Úddaajjee oo pprreevveennccii ssoocciiáállnněě ppaattoollooggiicckkýýcchh jjeevvůů
Etika a mravní výchova se prolíná všemi činnostmi výchovně vzdělávacího procesu v MŠ.
Děti jsou vedeny k ohleduplnosti ke kamarádům, mladším a pomalejším dětem, k úctě ke
starším lidem, lidské práci, k ochraně přírody a také ke zdravému životnímu stylu. Jsou u nich
rozvíjeny pohybové dovednosti, zájmy či tvořivost. Děti poznávají a zkoušejí nové tradiční i
netradiční výtvarné techniky (např. kreslení autíčky, malování pěnou atd.).
Důraz je kladen nejen na dodržování daných pravidel slušného chování, 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 návykových látkách, vědí,
jak se zachovat najdou-li injekční stříkačku. Nejdůležitější úlohu v rámci sociálně
patologických jevů má rodina. Snažíme se více spolupracovat s rodiči a to formou
odpoledních aktivit (tvoření rodičů s dětmi). Škola je jen pomocníkem, který nabízí pozitivní
zkušenost v různých oblastech a spolupráci (doporučení logopedie, PPP, společná pravidla).
Dle možností MŠ je dětem nabízeno prožitkové učení či hry, divadelní představení
s tematickými pohádkami (chování, zdraví, aj.), je rozvíjena předčtenářská gramotnost, aj.
Všichni zaměstnanci školy se podílejí na zajišťování akcí pro děti, rodiče a veřejnost podle
svých možností a schopností.

66.. Ú
Úddaajjee oo ddaallššíím
m vvzzdděělláávváánníí ppeeddaaggooggiicckkýýcchh pprraaccoovvnnííkkůů
Pedagogové se účastní seminářů podle potřeby školy a podle vlastního zájmu. Semináře a
webináře jsou zajišťovány vzdělávacími institucemi, či informačními centry, aj. Taktéž se
všichni pedagogové sebevzdělávají individuálně v rámci samostudia či rozhovory s
odborníky.
Datum

Zaměstnanec

DVPP

Místo konání

5. 1. 2021

ředitelka

Metodická poradna - webinář

Kvic Ostrava

26. 5. 2021

Správní zam.

Hygienické minimum – webinář

KHS

28. 6. 2021

Učitelka

Adaptační obtíže dítěte předš. věku - webinář

Kvic - OVA

23. 8. 2021

Správní zam.

Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví

SZU - Český
Těšín

V tomto školním roce byly semináře často rušeny z důvodů vládních opatření / Covid-19.

77.. Ú
Úddaajjee oo aakkttiivviittáácchh aa pprreezzeennttaaccii šškkoollyy nnaa vveeřřeejjnnoossttii
Všichni zaměstnanci školy se podíleli na zajišťování akcí pro děti, rodiče a veřejnost podle
svých možností a schopností.

Mimoškolní a školní aktivity:
Divadelní představení v MŠ
Návštěvy knihovny
Soutěž ve sběru papíru

Aktivity MŠ:
Strašidelný den v MŠ
Mikulášská nadílka v MŠ
Den čertíku v MŠ
Vánoční nadílka v MŠ
Karneval v MŠ / skákací hrad v MŠ
Skákací hrad v MŠ
Rozloučení s předškoláky MŠ
Z důvodu koronaviru byly často plánované akce zrušeny.

Rozvoj pohybových dovedností a jiných aktivit:
Rugby
Horolezecká stěna
Aktivity v tělocvičně ZŠ
Sportovní den – fotbalový klub

88.. Ú
Úddaajjee oo vvýýsslleeddccíícchh iinnssppeekkččnníí ččiinnnnoossttii
pprroovveeddeennéé Č
Čeesskkoouu šškkoollnníí iinnssppeekkccíí
IČ ČŠI
proběhla/neproběhla

Datum IČ

Zjištění ANO/NE

proběhla

27. 3. – 29. 3. 2019

Viz inspekční zpráva na
stránkách ČŠI

Předmět IČ

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání
poskytovaného, mateřskou školou podle školního vzdělávacího programu
podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu mateřské
školy a jeho, souladu s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím
programem pro předškolní vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm. c) školského
zákona, ve znění pozdějších předpisů.

99.. Z
Záákkllaaddnníí úúddaajjee oo hhoossppooddaařřeenníí šškkoollyy
Příspěvek, dotace, výnos

výnos

náklad

výsledek
hospodaření

odpisy UZ 0

56 205,05

56 205,05

0

příspěvek na provoz UZ 1

1 028 200,00

1 028 200,00

0

úplata za předškolní vzdělávání UZ 5

135 650,00

61 255,01

74 394,99

vlastní příjmy UZ 5

67 829,90

67 829,90

0

projekt ESF Šablony UZ 33063

0

0

0

RP UZ 33074 1. etapa

0

0

0

RP UZ 33074 2. etapa

0

0

0

RP UZ 33076

0

0

0

přímé výdaje na vzdělávání UZ 33353

4 588 838,00

4 588 838,00

0

Celkem:

5 876 722,95

5 802 327,96

74 394,99

1100.. Ú
Úddaajjee oo zzaappoojjeenníí šškkoollyy ddoo rroozzvvoojjoovvýýcchh aa
m
meezziinnáárrooddnníícchh pprrooggrraam
můů,, ddoo ddaallššííhhoo vvzzdděělláávváánníí vv rráám
mccii
cceelloožžiivvoottnnííhhoo uuččeenníí aa rreeaalliizzoovvaannýýcchh pprroojjeekktteecchh
ffiinnaannccoovvaannýýcchh zz cciizzíícchh zzddrroojjůů..
MŠ se nezapojila do mezinárodních programů, ani neprobíhalo další vzdělávání v rámci
celoživotního učení.

1111.. Ú
Úddaajjee oo ssppoolluupprrááccii ss ooddbboorroovvýým
mii oorrggaanniizzaacceem
mii
aa ddaallššíím
mii ppaarrttnneerryy ppřřii ppllnněěnníí úúkkoollůů vvee vvzzdděělláávváánníí
Název organizace, se kterou PO spolupracuje

Druh spolupráce

ZŠ M.Kudeříkové

Sportovní využití hřiště, tělocvična

SSRZ Havířov

Horolezecká stěna

Rugby Club Havířov

Rugby

Knihovna

Besedy, akce

Myslivci

Exkurze, sběr kaštanů aj.

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

V Havířově dne 22. 10. 2021
Korpesiová Taťána
ředitelka mateřské školy

