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Výroční zpráva  za rok 2013/2014 
MŠ Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318 

 

 

 
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 

 

1.Identifikační údaje 

Mateřská škola Beruška 
 

Zřizovatel:                   Statutární město Frýdek-Místek 

Adresa:                        Mateřská škola Beruška, Nad Lipinou 2318, 738 01 Frýdek-Místek  

Telefon:                        558 630 186, 595 174 936, mobil 736 769 363, 736 769 253 

E-mail:                         beruska@msberuska.cz 

www:                            www.msberuska.cz  

Ředitelka MŠ:             Mgr.Juliana Gardošová 

Statutární zástupce:   Ingeborg Chrobáková    

Počet pedagogů:          14 

Počet asistentů:            3 

Počet provozních pracovníků: 6 

Počet pracovníků ve ŠJ:           5 
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2. Charakteristika mateřské školy 
Mateřská škola je od roku 1994 právním subjektem. V roce 2003 vznikl sloučením  nový 

subjekt s odloučeným pracovištěm na ulici Olbrachtova 1421. 

Mateřská škola Beruška  včetně odloučeného pracoviště leží v okrajové části Frýdku. Součástí 

mateřské školy je  školní jídelna, která má své odloučené pracoviště na ulici Olbrachtova.  

Obě budovy mají rozlehlé zahrady, náročné na údržbu. Na ulici Nad Lipinou je zahrada   

vybavena různými průlezkami, tobogánem, pískovišti, závěsnou lanovou dráhou, 

houpačkami. Naším záměrem do budoucna je nadále vylepšovat  podmínky pro výchovu a 

vzdělávání na obou pracovištích. Byli jsme úspěšní při žádaní dotace z Ministerstva životního 

prostředí. Finální částka za výstavbu eko zahrady na odloučeném pracovišti činila1 231 261,- 

Kč. Zahrada byla dokončena v průběhu letních prázdnin. Následujících pár týdnů ukázaly 

nedostatky, které se budou řešit v průběhu září-prosinec 2014.  

Na mateřské škole Beruška není zřízená odborová organizace. 

 

 

 

3. Údaje o pracovnících  
Mateřská škola má plně kvalifikovaný kolektiv zaměstnanců v počtu 14 pedagogů. Sedm 

učitelek je držitelkami mezinárodního certifikátu programu Začít spolu „Vynikající učitel“. 

Ředitelka MŠ byla lektorem pro vzdělávání dospělých, certifikátorem s mezinárodním 

působením pro program Začít spolu.  Další vzdělávání pedagogů probíhalo v rámci DVPP 

pořádaného KVIC Nový Jičín v projektu Informatorium školy mateřské. Při práci s dětmi ze 

sociálně znevýhodněného prostředí asistují dva asistenti (jeden asistent pedagoga byl u dítěte 

s handicapem). 

 

 

 

4. Zápis dětí do MŠ a stavba tříd 

Děti byly k předškolnímu vzdělávání  přijímány na základě podané žádosti zákonných 

zástupců, a následně  kladného písemného rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy (dle 

zákona 561/2004 a zákona 500/2004 Sb.). V případě, že počet zájemců o místo převyšoval 

kapacitu MŠ, rozhodla ředitelka školy po konzultaci s pedagogickým týmem o přijetí či 

nepřijetí dítěte do MŠ a to podle stanovených kritérií.  

Zákonní zástupci podávali odvolání proti rozhodnutí u ředitelky/le MŠ. Žádosti do MŠ si 

mohou zákonní zástupci vyzvednou  kdykoliv v průběhu roku /krátké, individuální seznámení 

s programem Začít spolu/ nebo si je mohou stáhnout na webových stránkách mateřské školy.  

Počet přijatých dětí pro školní rok 2013-2014 byl 112 + 68 zapsaných dětí v sedmi třídách. 

Třídy jsou heterogenní s počtem 28 dětí na třídu. Jedna třída na odloučeném pracovišti ul. 

Olbrachtova má zapsaných 12 dětí a to z důvodů daných prostorů. V programu Začít spolu 

byly vzdělávány i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto školním roce bylo 

jedno integrované dítě s tělesným postižením. Mateřskou školu navštěvovaly děti, jejichž 

rodiny jsou na různé sociální úrovni. Věnujeme se také dětem mimořádně nadaným a 

talentovaným jak v přímé práci, tak i v odpoledních zájmových kroužcích. 
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Počet tříd a počty dětí 

Třída Počet dětí 

celkem 

Pravidelná Nepravidelná OŠD Integrované 

děti 

I.    Zvoneček 28 28 0 0 1 

II.   Sluníčko 28 28 0 1 - 

III. Květinka 28 28 0 1 - 

IV. Beruška 28 28 0 0 - 

V.   Motýlek 28 28 0 0 - 

VI. Beruška 28 28 0 1 - 

VII. Včelka 12 12 0 0  

 

 

5.Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Probíhalo dle plánu a potřeb našeho programu. Pedagogové se účastnili na projektu 

Informatorium školy mateřské, pořádaných KVIC Nový Jičín,  věnovali se samostudiu, 

hlavně se zaměřením na individualizaci, Oregonskou metodu pozorování a emoční rozvoj 

osobnosti.   

 

6. Aktivity, prezentace školy na veřejnosti 

Nadstandardní aktivity 

Mateřská škola realizovala i nadstandardní vzdělávací aktivity formou kroužků – angličtina,  

keramika, flétna, jóga, výtvarný kroužek a šachy v MŠ Nad Lipinou, angličtina,   výtvarný 

kroužek, šachy v MŠ Olbrachtova. 

Doplňková činnost 

MŠ Beruška využívala prostory budovy pro další činnosti. 

Pronajímala prostory MŠ Nad Lipinou Občanskému sdružení Ondrášek – folklorní soubor, 

logopedce Zdislavě Vítkové k logopedické péči, probíhaly seberozvojové pro dospělé a také 

různým kroužkům jiných organizací.  

 

Na ul. Olbrachtova jsme nabízeli rodičům Baby klub - pro maminky na mateřské dovolené a 

děti mladší 3 let. Jedenkrát za čtrnáct dní pracovaly děti spolu s rodiči na připravených 

činnostech pod vedením pedagoga. Mateřská škola nadále úspěšně pracovala v projektu 

Zdravá abeceda a stala se tréninkovým a metodickým centrem tohoto projektu pro celou 

Českou republiku. Projekt Zdravá abeceda je podporován společností Danone a je zaměřena 

na zdravý životní styl dětí a jejich rodin.  

Akce pro rodiče a děti 

- dvakrát ročně jsme pořádali dílny pro rodiče s dětmi – velikonoční, vánoční 

- besídka u příležitosti Dne matek 

- drakiáda – ve spolupráci s Občanským sdružením rodičů a přátel MŠ Beruška 

- Putování za světlem,  Mikulášská nadílka, Vánoční nadílka, Karneval, Zahradní 

slavnost, Návštěva ZOO,   výlet – Hradec nad Moravicí. 

Kultura v MŠ 

- návštěva loutkového představení v Divadle loutek v Ostravě, kina ve FM, divadelní 

představení společnosti Sluníčko, Zlatý klíč 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Prezentace školy 

MŠ působí jako modelová škola programu Začít spolu a tréninkové centrum Zdravé abecedy. 
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Mgr. Gardošová Juliana a Lenka Dujková jsou autorkami Metodického průvodce Začít spolu, 

který byl vydán v nakladatelství Portál, ředitelka školy pravidelně přispívala články do 

odborných časopisů. 

Spolupráce s rodiči 

Program Začít spolu je zaměřen na spolupráci s rodinou a zákonní zástupci se často aktivně 

účastní výchovně vzdělávací práce. 

Při mateřské škole pracuje Občanské sdružení Klub rodičů a přátel MŠ Beruška, které je 

otevřeným sdružením všech rodičů.  

Rodiče se scházeli dle potřeby, pomáhali s organizováním akcí pro děti /karneval, zahradní 

slavnost/. Činnost školy podporují také finančně různými sponzorskými dary. 

Pro rodiče jsme také organizovali také vzdělávací akce a nabízeli odbornou pomoc při řešení 

výchovných problémů se svými dětmi. 

Spolupráce s odborníky /logoped, PPP, lékaři/ 

Mateřská škola spolupracovala s odborným logopedem, který docházel do MŠ 2x týdně. 

Odklady školní docházky byly posuzovány PPP, preventivní péči prováděl stomatolog v MŠ 

2x ročně. 

Spolupráce s ostatními organizacemi 

MŠ spolupracovala s organizací SVČ Klíč při pořádání lyžařského výcviku pro děti a 

organizování šachového kroužku, s 11.ZŠ při realizaci předplaveckého výcviku. Po odborné a 

metodické stránce spolupracovala se Step by Step Praha, Univerzitou Karlovou – 

pedagogickou fakultou. 

 

 

7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
V tomto školním roce nebyla  provedena na MŠ Beruška  inspekce ČŠI. 

  

8. Základní údaje o hospodaření 

Účetnictví vychází ze zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 505/2002 Sb., zákona 

250/2000 Sb., zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 

znění pozdějších předpisů  

Státní rozpočet - Krajský úřad 

- příspěvek na přímé náklady na vzdělávání, rozvojové programy  

Zřizovatel - statutární město Frýdek-Místek 

- příspěvek na provozní náklady a rozvojové programy 

Vlastní příjmy  

- úplata za předškolní vzdělávání, příjmy na stravné, sponzorské dary 

  

 Státní prostředky 

Rok 2013  

- dotace přímých výdajů na vzdělávání ve výši 7 456 000,- Kč  

- rozvojový program na podporu financování AP  380 991,- Kč 
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Rok 2014  

- dotace přímých výdajů na vzdělávání byly schváleny ve výši 7 474 000,- Kč  

- rozvojový program na podporu financování AP  347 802,- Kč 

- rozvojový program na inkluzivní vzdělávání  131 824,- Kč 

Prostředky na provoz poskytnuté zřizovatelem 

         Rok 2013 

- příspěvek byl schválen ve výši 1 411 000,- Kč a byl vyčerpán dle 

rozpočtových pravidel  

Rok 2014 

-  příspěvek byl schválen ve výši 1 411 000,- Kč a je čerpán dle rozpočtových 

pravidel  

Sponzorské dary   

Škola získala ve školním roce 2013/2014  finanční dary ve výši 41 258,- Kč 

 Úplata za předškolní vzdělávání 

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2013/14 byla stanovena na 400,- Kč měsíčně. 

Za školní rok byla celková úplata 453 800,-  Kč. 

 

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 

 
 

Charakteristika školního vzdělávacího programu  
Od roku 1995 je mateřská škola na ulici Nad Lipinou zapojena do mezinárodního programu 

Step By Step, který  je v České republice známý  pod názvem Začít spolu. 

V roce 2004 se i pedagogové na odloučeném pracovišti rozhodli pracovat podle programu 

Začít spolu. Metodickou i praktickou pomoc jim poskytují kolegyně na kmenové mateřské 

škole. 

Filozofický základ programu je podrobně popisován v publikaci „Metodický průvodce 

programu Začít spolu“, který vydalo nakladatelství Portál v roce 2003.  

V září 1996 získala mateřská škola statut  Modelová mateřská škola pro program Začít spolu. 

Po ročním vzdělávání v  roce 1998 získaly dvě učitelky certifikát lektorských dovedností, a 

tím se mateřská škola Beruška stala také vzdělávacím a tréninkovým centrem pro DVPP. 

V roce 2004 získalo po náročné roční certifikaci sedm učitelek Mezinárodní certifikát 

„Vynikající učitel“. Program Začít spolu je naší dlouhodobou výchovně vzdělávací koncepcí, 

ve které je kladen důraz především na individualitu dítěte,  na spolupráci s rodinou. Naplňuje 

potřeby rodičů, dětí i celého pracovního týmu. Program je pro rodiče  vyhledávanou 

alternativou v nabídce vzdělávacích programů v našem městě.  

Program Začít spolu  plně naplňuje požadavky RVP PV, vytváří  elementární základy 

klíčových kompetencí, nezbytných z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického 

vzdělávání, ale také pro jeho další životní etapy i celoživotní učení. Děti se učí základům 

správných životních postojů a hodnot, které jsou základem pro sebepřijetí a sebevědomí dětí. 

Tyto hodnoty děti získávají velmi důsledným vedením špičkových pedagogů, promyšlenými 

metodickými postupy, vzájemnou spoluprácí a především láskou. Dítě, které si osvojí základy 
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zdravého pohledu na sama sebe, mnohem méně podléhá šikaně, manipulaci a jiným 

nežádoucím jevů. V této oblasti se učitelky nadále vzdělávají v odborných a terapeutických 

seminářích. 

V tomto školním roce jsme vypracovali nový ŠVP pod názvem „Cesta pro dítě“. 

 

Evaluace školního vzdělávacího programu 
Jednotlivé třídy MŠ Berušky provedly evaluaci svého třídního vzdělávacího programu 

souvztažného ke Školnímu vzdělávacímu programu.  

Novým tématickým celkem bylo během školního roku nabízeno mnoho témat souvisejících s 

jejich zkušenostmi a úrovní vývoje. Děti byly monitorovány a byly tak sledovány jejich 

potřeby pro další vzdělávání. Aktivně se účastnily příprav témat a nabízených projektů a byl 

sledován zájem o ně. Měly možnost učit se na základě svých zájmů a potřeb. Jelikož na 

začátku školního roku jsme shledali nižší hladinu sociálních dovedností, nabízená témata a 

činnosti jsme cíleně přizpůsobovali potřebám skupiny. Nabízeli jsme uplatňování vlastních 

postojů ve skupině tak, aby si děti uvědomovaly osobní pokroky, posuny a vize. Děti 

dostávaly příležitost přispívat svou individualitou ke společnému sdílení všech aktivit. 

Využívali jsme pedagogickou literaturu s konkrétními sociálními interaktivními hrami, které 

velmi pomohly rozvíjet empatii, sounáležitost, sebevědomí a sebereflexi. Ranní kruh jsme 

obohatili o diskusní témata na vyřešení přetrvávajících problémů ve vztazích a postojích k 

sobě. Děti tak po šesti měsících dokázaly ve většině pojmenovat své pocity, potřeby a hledat s 

pomocí pedagoga efektivní řešení a cesty.  

Ve třídách se výrazně snížila agrese a bylo možno pozorovat velmi hezké navozené vztahy, na 

kterých byly děti ochotny pracovat. Osobnostní odlišnosti a individuální vývoj vytvořily 

příjemnou podstatu spolupráce vytvářející komunitu s harmonickými vztahy. Také jsme 

podněcovali aktivní přístup rodin ke spolupráci s MŠ. Některé rodiny ocenily navázání 

bližšího partnerského vztahu snahou o konkrétní dopomoc ve vybavení center aktivit.  

Shledali jsme, že by velmi prospělo vzdělávání rodičů v oblastech vývoje dětí předškolního 

věku. Po osobních konzultacích se rodiče výrazně posunuli k partnerství při výchově a 

vzdělávání dětí. Rodiče se úspěšně zapojili do sběrových akcí, hojně navštěvovali pořádané 

dílny a aktivity pro rodiny.   

V novém školním roce, na základě zjištění kognitivních i emočních schopností dětí, chceme 

pokračovat v rozvoji intrapersonálních dovedností, obohatit vzdělávací program o techniky 

harmonizačních metod a především vést děti k otevřenému postoji k učení a hledání vlastních 

cest ke vzdělávání. 

 

 

 

Závěry pro práci v příštím školním roce  

V nadcházejícím školním roce budeme i nadále pokračovat v programu Začít spolu a Zdravá 

abeceda. Takto byla prezentována koncepce nového ředitele, který byl jmenován k 1. 9. 2014. 

Oba programy jsou velmi pozitivně vnímány dětmi, rodiči a odborníky. Mateřská škola 

realizuje předškolní vzdělávání na nadstandardní úrovni a je v oblasti výsledků vzdělávání i 

předpokladů pro realizaci ŠVP příkladem dobré praxe. Dlouhodobá koncepce se musí opírat 

nejen o kvalitní program a kvalitní pedagogy, ale i o ostatní zaměstnance školy. Kvalitní 

podnětné prostředí je základní pilíř pro ideální vzdělávací proces dítěte.  

 
  

 

Ve Frýdku-Místku dne 14. 10. 2014                             Martin Kocur, Ingeborg Chrobáková 

                                                                                        Statutární orgán a jeho zástupce        

       MŠ Beruška F-M 

 


