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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  

Ředitel MŠ:              Bc. Martin Kocur (m.kocur@msberuska.cz) 

Statutární zástupce:  Bc. Eva Huserová    

Počet pedagogů:         14 

Počet asistentů:              06 

Počet provozních pracovníků:  07 

Počet pracovníků ve ŠJ:            05 

 

 

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 

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

škole Beruška není zřízená odborová organizace. 

 

BUDOVA 

Interiér budovy na ul. Nad Lipinou prošel dílčími úpravami či vymalováním. Ve třídě 

Květinka byla nainstalována interaktivní tabule. Do všech šaten byly pořízené nové botníky, 

které odpovídají náročnosti na oděv a obuv. Ve všech dětských WC byly dodělány dvířka 

k zástěnám tak, aby dětem zajišťovaly dostatečné soukromí. Vymaloval se vstup do budovy, 

tělocvična se proměnila v ráj berušek odpovídající logu MŠ Beruška F-M. Byly provedeny 

nezbytné opravy, které vyplynuly z běžného provozu mateřské školy (vč. opravy stěny 

schodiště do kotelny, keramiky a kuchyně, vč. prodloužení přístřešku). 

 

Interiér budovy na ul. Olbrachtova prošel dílčími úpravami. Třída Broučci byla komplexně 

dovybavena nábytkem odpovídajícím požadavkům 21. století (původní nábytek byl z 60 let 

minulého stole). V takto nastaveném trendu chceme pokračovat každý rok. Během letních 

prázdnin jsme za účasti financí zřizovatele nainstalovali elektronický vstup do obou vchodů 

budovy a tím zajistili ještě větší bezpečnost dětí.  

 

 

ZAHRADA 

Obě budovy mají rozlehlé zahrady, náročné na údržbu.  

 

Na ulici Nad Lipinou došlo k zásadní obměně prvků v řádech statisíců korun. Původní 

zahrada z drtivé části nesplňovala normy pro běžné užívání. Nová zahrada je vybavena 

různými průlezkami, tobogány, pískovištěm, houpačkami, domečky, „lodí“, balančními 

prvky. Zahrada byla financována z rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek. 
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Zahrada na odloučeném pracovišti má za sebou 2. školní rok intenzivní zátěže po jejím 

rozsáhlém zrekonstruování. Největším problémem, který vzešel z její obnovy, se ukázala 

půda, která s pomocí nekvalitního základu (jílm) neabsorbovala vodu (déšť) tak, jak tomu 

bylo dříve. Těžké stroje a změna charakteru zahrady (vytvořený umělý kopec, velká část 

zahrady byla snížena) vzaly za své. Město Frýdek-Místek (zřizovatel) se k problému postavilo 

čelem a z 90% hradilo náklady spojené s odvodněním nejvíce zasažené části zahrady (k 

nápravě došlo srpen 2015). Školní rok 2015-2016 měl ukázat, zda odvodněná část zahrady 

dopomohla k celkové stabilizaci zahrady či nikoliv. V rámci plánovaných investičních akcí 

vypsaných městem jsme zaslali požadavek na odvodnění i druhé části zahrady s dovětkem, že 

čas ukáže, zda je realizace opravdu nutná či nikoliv. Průběh školního roku 2015-2016 

nasvědčoval, že by nemusel být nutný další zásah do půdy zahrady (v průběhu školního roku 

byla asi 4x zahrada částečně pod vodou po prudkých intenzivních deštích nebo po sněhové 

nadílce). I v letošním roce budeme pozorovat, jak se voda na zahradě absorbuje. Herní prvky, 

případně terén se v průběhu školního roku aktuálně řešil se zhotovitelem, případné opravy 

(úpravy) byly odstraněny nebo se na nich průběžně pracuje.  Vrbového proutí, které je 

nedílnou součástí zahrady prošlo také většími úpravami. Pro nevhodnost (suchost) půdy 

vrbového tunelu a iglů byly prvky přesazeny do míst, kde byla naopak stojatá voda (při 

intenzivním dešti …). Novým problémem se ukázala terasa, která byla klasifikována během 

letních prázdnin jako nevhodná , až nebezpečná pro dětmi (desky se kroutí, vyčnívají, 

praskají). V řešení se zřizovatelem. Došlo také k přeplocení zahrady z důvodu nevyužité 

plochy (vzniklo tak veřejné hřiště). V návaznosti na přeplocení zahrady jsme  vybudovali 

plot, který zamezuje pohybu cizích osob v areálu zahrady mateřské školy. Tím je zaručena 

větší bezpečnost dětí. 

 

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

asistentů pedagoga), 13 žen a 1 muž. Sedm učitelek je držitelkami mezinárodního certifikátu 

programu Začít spolu „Vynikající učitel“ již řadu let. Při práci s dětmi ze sociálně 

znevýhodněného prostředí i letos asistovali dva asistenti (jeden Nad Lipinou, druhý 

Olbrachtova). Pro děti s podpůrnými opatřeními asistovali 4 AP (3x Nad Lipinou, 1x 

Olbrachtova). 

 

 

4. Zápis dětí do MŠ, stavba tříd a charakteristika vzdělávacího programu 
Žádosti k přijetí dítěte do MŠ si mohli zákonní zástupci vyzvednout  kdykoliv v průběhu roku 

v MŠ nebo si je stáhnout na webových stránkách mateřské školy.   

 

Děti byly k předškolnímu vzdělávání přijímány na základě podané žádosti zákonných 

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

zákona 561/2004 a zákona 500/2004 Sb.). I ve školním roce 2015-2016 počet zájemců 

převyšoval kapacitu MŠ, proto o rozhodnutí k přijetí či nepřijetí rozhodovaly stanová kritéria.  

 

 

 

 

Počet přijatých dětí pro školní rok 2015-2016 byl 59 , z toho Nad Lipinou 32 dětí, 

Olbrachtova 27 dětí. Třídy byly heterogenní s celkovým počtem 28 dětí na třídu. Jedna třída 

na odloučeném pracovišti ul. Olbrachtova má stabilně zapsaných pouze 12 dětí a to z důvodu 

prostoru (kapacity). V programu Začít spolu byly vzdělávány i děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Mateřskou školu navštěvovaly děti, jejichž rodiny jsou na různé 

sociální úrovni.  
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Počet tříd a počty dětí 

Třída Počet dětí 

celkem 

Pravidelná Nepravidelná OŠD Integrované 

děti 

I.    Zvoneček 28 28 0 0 - 

II.   Sluníčko 28 28 0 3 1 

III. Květinka 28 28 0 3 1 

IV.  Světluška 28 28 0 0 1 

V.   Motýlek 28 28 0 0 - 

VI. Brouček 28 28 0 4 1 

VII. Včelka 12 12 0 0 - 

 

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. 

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 

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 zahajujeme nový ŠVP pod názvem „Až rolnička zacinká“ důrazem na 

emoční inteligenci (více samotný dokument ŠVP). 

 

 

5. Vzdělávání pedagogických pracovníků 
Další vzdělávání pedagogů probíhalo v rámci DVPP zejména v součinnosti s Krajským 

zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se svou pobočkou ve F-M a 

samostudiem pedagogů doloženým v portfoliích. 
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6. Aktivity, prezentace školy na veřejnosti 

Nadstandardní aktivity 

Mateřská škola realizovala nadstandardní vzdělávací aktivity formou kroužků – Nad Lipinou: 

angličtina,  keramika, flétna, jóga, šachy; Olbrachtova: angličtina, keramika, šachy. 

Doplňková činnost 

MŠ Beruška využívala prostory budovy pro další činnosti. 

Pronajímala prostory MŠ Nad Lipinou zapsanému spolku Ondrášek – folklorní soubor, 

logopedce Zdislavě Vítkové k logopedické péči, pro cvičení jógy paní Bužkové. Probíhalo 

cvičení na balónech pro zaměstnance MŠ Beruška. 

 

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

děti mladší 3 let. Jedenkrát za měsíc pracovaly děti spolu s rodiči na připravených činnostech 

pod vedením pedagoga. Podstata klubu je děti připravit (adaptovat) na předškolní vzdělávání 

na odloučeném pracovišti. 

Akce pro rodiče a děti 

- Drakiáda – ve spolupráci se sdružením rodičů a přátel MŠ Beruška 

- Lampiónový průvod – ve spolupráci se sdružením rodičů a přátel MŠ Beruška 

- Mikuláš – ve spolupráci se sdružením rodičů a přátel MŠ Beruška 

- Ledové království - karneval - ve spolupráci se sdružením rodičů a přátel MŠ Beruška 

- Besídka u příležitosti Dne matek 

- Safari - zahradní slavnost, den Rodiny - ve spolupráci se sdružením rodičů a přátel MŠ 

Beruška 

- Putování za Beruškou 

- 2x ročně jsme pořádali dílny pro rodiče s dětmi – velikonoční, vánoční 

Kultura v MŠ 

- návštěva loutkového představení v Divadle loutek v Ostravě; ZOO Ostrava; exkurse 

Českých drah, Janáčkova konzervatoř a záchranná služba F-M; koncert Ufoni; 

Planetárium; na statku; přehlídka ptactva; lesní pedagogika; naučně-zábavná představení 

přímo v MŠ různými organizacemi (pohádky, městská policie, nevidomý s vodícím 

psem, muzikohrátky …). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Prezentace školy 

MŠ působí jako modelová škola programu Začít spolu. S tím jsou spjaty stáže a praxe kolegů 

z celé republiky (Praha, Pardubice, Olomouc, Ostrava).  

Mateřské škole byla graficky dána jedinečnost Berušky, kdy ve spolupráci s ilustrátorkou 

bylo vytvořeno nové logo MŠ Berušky ve více variací (v roce 2015). V tomto školním roce 

jsme logo Berušky zhmotnili do maskota v lidské velikosti (viz úvodní strana).  

 

Spolupráce s rodiči 

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

účastní výchovně vzdělávací práce (navrhují a případně realizují témata na exkurze, zajišťují 

různé suroviny, materiály do tříd, aj.). 

Při mateřské škole pracuje zapsaný spolek Klub rodičů a přátel MŠ Beruška, které je 

otevřeným sdružením všech rodičů. Rodiče se scházeli dle potřeby, pomáhali 

s organizováním akcí pro děti /drakiáda, Mikuláš, karneval, zahradní slavnost/.  

Rodičům jsme také nabízeli pomoc při řešení výchovných problémů se svými dětmi, konala 

se schůzka rodičů předškolních dětí. 
 



 6 

Spolupráce s odborníky /logoped, PPP, lékaři/ 

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

Odklady školní docházky byly posuzovány PPP. Během školního roku jsme měli šetření ze 

SPC Ostrava s ohledem na děti se speciálními vzdělávacími potřebami a PPP F-M.  

Spolupráce s ostatními organizacemi 

MŠ spolupracovala s organizací SVČ Klíč při pořádání lyžařského výcviku pro děti, s 11.ZŠ 

při realizaci předplaveckého výcviku a 8.ZŠ F-M při projektu nadaných dětí. Po odborné a 

metodické stránce spolupracovala se Step by Step Praha, s pedagogickými fakultami ČR, 

mateřskými školami ČR, Krajským vzdělávacím centrem Nový Jičín, Charita – Pramínek F-

M a se Střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb ve F-M, s knihovna a městskou 

policií. 

 

7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
V tomto školním roce se inspekční činnost nekonala. 

  

8. Základní údaje o hospodaření 

Účetnictví vychází ze zákona o účetnictví č. 563/1991 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 (rozpočet) 

Kalendářní rok 2015 

- rok 2015 – 7.599.000,- Kč (vč. AP se zdravotním postižením) UZ 33353 

- rok 2015 – 38.952,- Kč – zvýšení odměn pedagogů UZ 33061 

- rok 2015 - rozvojový program na podporu financování AP  256.923,- Kč 

UZ 33457 

- rok 2015 - rozvojový program na inkluzivní vzdělávání  191.087,- Kč UZ 

33052 

Kalendářní rok 2016 

- rok 2016 – ú.z. 33353 - 8.024.000,- Kč (vč. AP se zdravotním postižením) 

- rok 2016 – ú.z. 33457 - 204.552,- Kč – AP pro sociálně znevýhodněné děti 

 

Zřizovatel - statutární město Frýdek-Místek 

Kalendářní rok 2015 

- příspěvek na provozní náklady ve výši 1.641.250.- Kč 

- 90.000,- investiční dotace 

 

http://www.ssgos.cz/
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Kalendářní rok 2016 

- příspěvek na provozní náklady ve výši 1.708.000,- Kč 

- dotace ve výši 695.000,- Kč 

Vlastní příjmy za školní rok 2015-2016 (od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016) 

- úplata za předškolní vzdělávání za školní rok činila 560 770,- Kč (450,-/ dítě) 

- sponzorské dary za školní rok byly ve výši 4500,-Kč, zůstatek je 142 061,- Kč 

- pronájmy a služby spojené s pronájmy činily 26.420,50 Kč 

 

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY školního roku 2015-2016 

 
V uplynulém školním roce jsme opět hostili nesčetný počet stáží a pedagogických praxí 

s jasným cílem, ukázat, že cesta, kterou se vydala naše MŠ Beruška je pro přínos dítěte 

obohacující a smysluplná. Jsme rádi, že jsem inspirací pro ostatní, dávám nám to signál, že 

svou práci děláme dobře a současně předáváme zkušenosti jiným.  

Akce, opravy a další dílčí jednotky  dávající v souhrnném balíku kvalitní provoz školy je 

popsán v samotném dokumentu Výročí zprávy. Níže uvádím body, které ve zprávě chybí (z 

důvodu nezařazenosti), ale vzhledem k jejich povaze by měly být její součástí.        

 

Během školního roku byly podány žádosti (mimo žádosti mířené ke zřizovateli): 

1. Pro max. bezpečnost dětí se ve spolupráci s Městskou policií podařilo zajistit 

bezpečnostní vesty pro všechny děti (180 dětí) s potiskem loga MŠ Berušky vč. 

telefonního čísla. 

2. podaná žádost k projektu horolezecké stěny skupinou Veolia za účasti zákonného 

zástupce na odloučeném pracovišti – neuspěli jsme 

3. Podaná žádost: 

 Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP VVV – Kolegiální 

podpora (partner vzdělávací středisko KVIC Frýdek-Místek) – výsledek není 

dosud znám 

 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování v prioritní ose 3 OP 

VVV – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání  - stále je ve schvalovacím režimu 

 Inkluzivní vzdělávání č. 02, OP VVV, MŠMT ČR pod názvem: „Cestou 

vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Frýdek-Místek“ - 

neuspěli jsme 

Během školního roku se povedl zvýšit počet asistentů na třídách na rekordních 6 (4 se 

zdravotním postižením, 2 se sociálním znevýhodněním). Cílem MŠ Berušky je mít tolik 

asistentů, kolik je zapotřebí k naplňování potřeb dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.  

 

Během školního roku proběhly 2 kontroly 

 KHS – uzemní pracoviště Frýdek-Místek 

- Na školní jídelnu – v příkladné čistotě a pořádku 

- Kategorizace prací, OOPP, skladování chemikálií – vše aktualizováno, v 

pořádku 

 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-010-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-i
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 Finanční kontrola města Frýdku-Místku – byly shledány jen drobné nesrovnalosti,  

které byly záhy odstraněny se zpětným zápisem na finanční kontrolu, poté vše 

v pořádku. 

 

V červnu 2016 proběhl průřezový dotazník mezi zákonnými zástupci dětí z MŠ Beruška. 

Okruhy otázek byly ke spokojenosti zákonných zástupců s pedagogy, provozními 

zaměstnanci, s pracovníky jídelny, ke spolku rodičů, ke vzdělávacímu programu, prostor 

k diskusi. Co se týká pedagogického přístupu, jsou všichni respondenti max. spokojeni, co se 

týká organizace, jsou určité návrhy na zlepšení (změnit místo Lyžařského kurzu, změna 

fotografa …). Pro příklad uvádíme pár odpovědí ke vzdělávání dětí (evaluace dotazníku je 

přílohou Výroční zprávy): 

 

„Vážený pane řediteli, vážené paní učitelky, vše je o lidech, proto bych vám chtěla poděkovat  

za to, jací jste a jak děláte svou práci. Jsem moc ráda a je to pro mě zásadní, že moje děti chodí 

 právě do Berušky a jsou ovlivňovány lidmi, jací jste vy a prostředím, které vytváříte. Oceňuji  

vedení k samostatnosti, spolupráci, výběru, zodpovědnosti za své rozhodnutí. Vážíme si Vás :)“ 

 

„Pro stížnost tady není místo. Díky MŠ Beruška získala naše dcera spoustu kamarádů,  

nových zážitků, zkušeností a všeho možného. My můžeme jen chválit a být rádi, že  

jsme měli možnost navštěvovat zrovna tuhle školu, děkujeme :)“ 

 

„MŠ Beruška je ta nejlepší ve svém okolí a to úplně ve všem. Všem mohu jen vřele doporučit.“ 

 

 

Závěry pro práci v příštím školním roce  

 

PEDAGOGICKÝ CÍL: 

I v následujícím školním roce budeme nadále intenzivně pracovat na pedagogických 

přístupech vč. podnětného prostředí, systematicky se proškolovat v aktuálních oblastech. 

Další dílčí cíle lze pojmenovat takto: 

 Pedagogickým cílem pro příští školní rok by mělo být 2denní školení všech pedagogů 

na téma Matematická pregramotnost, která se ukázala jako aktuálně nejvíc 

požadované téma, případně téma Týmová spolupráce (v dalším roce Osobnostní 

rozvoj).  

 Chtěli bychom se trochu netradičně zaměřit na zákonné zástupce dětí, uspořádat 

školení k psychologii dětí, k programu Začít spolu, vč. zážitkového dne pro dospěláky 

v centrech aktivity.  

 Budeme vstřícní pedagogům jiných škol v otevřenosti a demonstraci vzdělávacího 

programu Začít spolu, jehož jsme modelovou školou pro ČR.  

 

MATERIÁLNÍ CÍL: 

Prioritním cílem z hlediska zajištění kvalitního externího a interního podnětného prostředí 

zejména na odloučeném pracovišti Olbrachtova. Vzhledem k povinnosti docházky 

předškoláků k 1. 9. 2017 a současně k atypické struktuře prostorů v 1. patře (třída Včelka) 

budeme usilovat o navýšení kapacity dané třídy z 13 na 25 dětí. S tím bude spjata nutná 

kompletní rekonstrukce toho podlaží. V návaznosti na stavební úpravy je i v plánu kompletní 

revitalizace interního prostředí školky – nová kuchyň s výtahem, nová topná tělesa, nové 

sociální prostory ve třídě Broučci, nová chodba s rozšířením pro šatny provozních 

zaměstnanců (vše v původním stavu z 60 let minulého století). Realizace během letních 

prázdnin. 
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Z dlouhodobého hlediska je také nutné vyřešit nově zrekonstruovanou (2014) terasu, která 

vlivem přírodních vlivů začala být svým povrchem nebezpečná pro běžný provoz. Nutná 

výměna, přestavba. V řešení se zřizovatelem. 

 

  

 

Ve Frýdku-Místku dne 31. 8. 2016                                

 

 

 

    Bc. Martin Kocur                                                                                      

ředitel MŠ Beruška F-M 

 

 

 

 

 

 


