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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:         15 

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 

obou pracovišť je školní jídelna, resp. kuchyň. V mateřské škole Beruška není zřízená 

odborová organizace. 

 

BUDOVA 

Interiér budovy na ul. Nad Lipinou prošel dílčími úpravami či vymalováním, budova se 

systematicky opravuje, udržuje. Výraznějším zásahem bylo vybudování 2 sprchových koutků 

ve třídě Sluníčko a Světluška (povinnost vycházela z dubnové kontroly). Dále byly provedeny 

nezbytné opravy, které vyplynuly z běžného provozu mateřské školy. 
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Dalším výrazným počinem byla oprava bočního vstupu na zahradu ze třídy Sluníčko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiér budovy na ul. Olbrachtova prochází systematickými opravami a výměnami každý 

rok. Letos nejvýraznější opravou byla rekonstrukce kotelny. Moderní kotelna nyní vystačí se 

2 kotly (byly 3). Další výraznější opravu zaznamenala třída Motýlek, kde v herně došlo 

k položení nového koberce, odstranění nevzhledného obložení, k výrobě nových krytů          

na topení a z části také k výměně linolea. Dále byly provedeny nezbytné opravy v rámci všech 

tříd, které vyplynuly z běžného provozu mateřské školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHRADA 

 

Obě budovy mají rozlehlé zahrady, náročné na údržbu.  

 

 

Na ulici Nad Lipinou je zahrada vybavena různými průlezkami, tobogány, pískovištěm, 

houpačkami, domečky, „lodí“, balančními prvky. Zahradní prvky jsou pravidelně udržovány. 

V letošním školním roce bylo revitalizováno vrbové proutí, v rámci bezpečnosti muselo dojít 

k výměně jednoho balančního prvku, nyní vše odpovídá stanoveným normám. Děti tuto 

obměnu uvítaly. 
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Zahrada na odloučeném pracovišti,  resp. její část, letos opět prošla zátěží. V letních 

měsících došlo k opravě kanalizačního systému, který svou částí zasahoval do zahrady, jak 

v její přední části (i v místech chodníku), tak v zahradě za budovou kolem dřevěné terasy. Pro 

časovou náročnost akce musela být opět odložena rekonstrukce terasy na příští školní rok 

(léto 2020). V tuto chvíli nejsou již známy další překážky, které by tuto akci opět oddálily 

(zřizovatel zařadil terasu mezi své priority). Terasa a její rošt jeví náznaky hniloby, desky jsou 

každoročně vyměňovány s ohledem na bezpečnosti pohybu dětí a personálu. Odvodnění 

v zadní části zahrady bude opět pozorováno v návaznosti na uskutečněnou opravu 

kanalizačního systému. Odvodnění může být také řešeno při opravě terasy, vše bude 

předmětem jednání. Chodník z přední části zahrady bude opravován v průběhu školního roku 

2019/2020.  

 

 

3. Údaje o pracovnících  
Mateřská škola má plně kvalifikovaný kolektiv zaměstnanců v počtu 15 pedagogů (bez 

asistentů pedagoga), 14 žen a 1 muž. Sedm učitelek je držitelkami mezinárodního certifikátu 

programu Začít spolu „Vynikající učitel“ již řadu let. Pro děti s podpůrnými opatřeními 

asistovalo  5 AP (4 Nad Lipinou, 1x na ul. Olbrachtova). Využili jsme také čerpání 

z operačního programu VVV – personální podpora v podobě jednoho školního asistenta. 

 

 

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 z webových stránek 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 č. 561/2004 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb.). I ve školním roce 2018-2019 počet 

zájemců převyšoval kapacitu MŠ, proto o rozhodnutí k přijetí či nepřijetí rozhodovala 

stanovená kritéria.  
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Počet přijatých dětí pro školní rok 2018-2019 byl 67, z toho Nad Lipinou 47 dětí, Olbrachtova 

20 dětí. Třídy byly heterogenní s celkovým počtem 28 dětí na třídu / 2 třídy; 27 dětí / 4 třídy; 

24 dětí / 1 třída. V programu Začít spolu byly vzdělávány i děti se speciálními vzdělávacími 

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

 

 

 

Počet tříd a počty dětí 

Třída Počet dětí 

celkem 

Pravidelná Nepravidelná OŠD Integrované 

děti 

I.    Zvoneček 27 27 0 1 1 

II.   Sluníčko 28 28 0 0 0 

III. Květinka 27 27 0 2 1 

IV.  Světluška 27 27 0 2 1 

V.   Motýlek 27 27 0 3 1 

VI. Brouček 28 28 0 3 0 

VII. Včelka 24 24 0 3 1 

 

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“, kterou vydalo nakladatelství Portál v roce 2003 (autoři pedagogové 

MŠ Beruška F-M).  

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 zásadám 

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 spoluprací a především láskou. Dítě, které si osvojí základy 

zdravého pohledu na sebe sama, mnohem méně podléhá šikaně, manipulaci a jiným 

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

seminářích. 

V tomto školním roce jsme ukončili 3leté ŠVP s názvem „Až rolnička zacinká“ s důrazem na 

emoční inteligenci. 
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5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
MŠ Beruška F-M se snaží realizovat aktivity s cílem předejít problémům a následkům 

spojeným se sociálně patologickými jevy, případně minimalizovat jejich dopad a zamezovat 

jejich rozšíření. Aktivity míříme jak na samotné děti, tak jejich zákonné zástupce                     

a v neposlední řadě zaměstnance (tzn. nejen pedagogy) naší mateřské školy. Zamezení 

(eliminace) sociálně patologických jevů spočívá v systémové a koordinované práci nejen        

s výše uvedenými, ale také s dalšími subjekty, se kterými spolupracujeme – OSPOD města     

F-M, odbor Sociální péče města F-M, sociální služba Centrum Pramínek, Krajský úřad pro 

Moravskoslezský kraj (projekt Obědy do škol, kterého se již třetím rokem účastníme). Obě 

naše pracoviště jsou nedaleko „vyloučených oblastí“, proto je prevence nezbytná.  

 

Realizované aktivity:  

 program Začít spolu, který svou filosofií předchází sociálně patologickým jevům 

(úzká spolupráce s rodinou, individuální plán pro každé dítě, integrace dětí atd.) 

 odborné schůzky se zaměstnanci sociálních služeb, konzultace se sociálními 

pracovníky pro zaměstnance MŠ Beruška F-M 

 projekt „Obědy do škol“ – projekt určen těm rodinám, které jsou v hmotné nouzi 

 návštěvy dětí z vyloučených oblastí přímo v MŠ 

 úzká spolupráce s centrem Pramínek (sociální služba) 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že prevence sociálně patologických jevů je oblastí, které se úzce 

věnujeme.  

 

6. 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 osobních portfoliích. Během školního roku jsme 

absolvovali 1 společné pedagogické školení (tzn. i AP) zaměřené na polytechnické vzdělávání 

(16 hodin). Tři pedagogové se také přihlásili do 4letého vzdělávacího cyklu v projektu 

CESTA (organizuje KVIC), který je hrazen z OP VVV (tzn. Šablony) se zaměřením na 

osobnostní rozvoj, profesní kompetence a kolegiální podporu. Letos běžel třetí rok. Jako 
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každý rok jsme pořádali „sami sobě“ seminář zaměřený na jeden z principů programu Začít 

spolu (individuální plán ZS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plán vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ Beruška F-M 

Záměr: Posílit úroveň osobnostních rysů pedagogů vzhledem k výkonné praxi 

Ve školním roce 2018-2019 se tým zaměřil na vzdělávání v oblasti polytechnických 

dovedností. Individuální vzdělávání dle potřeb pedagogických pracovníků proběhlo 

samostudiem odborné literatury a absolvováním seminářů dle nabídky vzdělávacích center. 

Z diskusí je zřejmý zájem: 

- o posílení osobnostního rozvoje a obohacení zdroje inspirací v této oblasti; 

- o pokračování vzdělávání v polytechnice a užití v praxi. 

 

Nabídka vzdělávacích zdrojů: 
-  odborná literatura s cílem obohatit sebe i celý tým o nabídku zdrojů v osobnostním rozvoji; 

- vzdělávací semináře identického typu s cílem zaměřit se na kvalitní, ověřený zdroj 

odpovídající záměru; 

-  vlastní kreativní skutky s cílem tvořit, vytvářet a osobnostně růst. 

To vše v souladu s rámcovým programem pro předškolní vzdělávání a školním vzdělávacím 

programem Klíč k labyrintu světa: 

- orientace v inovacích pedagogických postupů; 

- vyhledávání nových pohledů a zdrojů osobnostního rozvoje. 

 

 

 

7. Aktivity, prezentace školy na veřejnosti 

V letošním školním roce se realizoval rozsáhlý dotazník (červen 2019) zaměřený                  

na spokojenost rodičů s úrovní personálu, vybavení, vzdělávacího procesu a dalších aktivit 

MŠ. Aktivní zapojení rodičů obou školek naplnilo podstatu dotazníku a z něj zjištěné mělo 

pro nás opodstatněný význam. Obě mateřské školy v dotazníkovém šetření dopadly výborně, 

nepatrné nuance (např. větrání tříd) jsou odstraněny nebo na nich pracujeme. Detailní analýza 

dotazníkového šetření je ke stažení na webových stránkách školy, na nástěnkách v MŠ, 

případně u ředitele školy. 
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Výňatek z dotazníku (Nad Lipinou): 

„MŠ Beruška se liší svým přístupem již v době před zahájením předškolní docházky. Při 

výběru této MŠ jsem měla již od začátku jasno. Navštívili jsme se synem 2 MŠ ve dni 

otevřených dveří. Na naše otázky jsme získávali odpovědi typu "nevíme", "možná jo", "však 

uvidíte", "ne, to nepůjde". V MŠ Berušce jsme dostávali naopak konkrétní a jasné odpovědi. 

Navíc jsme ocenili možnost navštívit školku se synem ještě před zápisem. Oceňujeme                

s manželem osobní a partnerský přístup (to, co je někde pouhou frází, tak zde je to realita). 

Jsem strašně moc ráda za možnost překročit práh třídy a plnit tak se synem ranní úkol. Syn    

se lehčeji odpoutá od nás rodičů a vpluje mnohem přirozeněji do dění ve třídě. Navíc vidí 

pohodovou komunikaci mezi rodiči a pedagogy, což mu přidá na pocitu bezpečí. Mám           

na srdci tolik chvály, že i papír by byl málo. Vy ale jistě víte, že svou práci děláte dobře. Už 

jen to, že se k vám každoročně hlásí tolik dětí, tak to mluví za vše. Buďte stále tak skvělí! :)“ 

 Výňatek z dotazníku (Olbrachtova): 

„Jsme se školkou i personálem naprosto spokojeni. Není nic, co bych momentálně vytkla.       

S učitelkami jsme také spokojeni, dokonce obdivujeme jejich klidný, rozvážný a vstřícný 

přístup i v nepříjemných situacích s dětmi. S dětmi to není vůbec jednoduché, je to velmi 

náročné  a proto jsme rádi, že jsme si vybrali tuto školku s výborným programem, na kraji 

města a s péčí jemným personálem. Zejména se nám líbí ta samostatnost a rozmanitost 

možností dovedností. Určitě nechceme měnit a jen doporučit, kéž by byly všechny takové 

školky i co se týká stravy. Děkujeme všem. 

 

Nadstandardní aktivity 

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

angličtina, keramika, muzikohrátky, tanečky, šachy; Olbrachtova: angličtina, keramika, 

tanečky, šachy. Ve spolupráci se speciálním pedagogem (rodič MŠ Beruška) se také 

realizoval kroužek Elkonin (Nad Lipinou), který byl zaměřen na zdokonalování jazykových 

dovedností. 

Doplňková činnost 

MŠ Beruška využívala prostory budovy pro další činnosti. 

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

logopedkám Zdislavě Vítkové a Štěpánce Slané k logopedické péči, pro cvičení jógy paní 

Bužkové.  

 

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 

- Podzimní slavnosti - 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 

- Pohádkový karneval - ve spolupráci se sdružením rodičů a přátel MŠ Beruška 

- Besídka u příležitosti Dne matek 

- Zahrada - zahradní slavnost, Den rodiny - ve spolupráci se sdružením rodičů a přátel MŠ 

Beruška 

- Putování za velikonočním zajíčkem 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura, akce v MŠ 

- výlety do okolí (K Hájku, Frýdecký les); Nemocnice F-M; návštěva kadeřnictví a domu 

seniorů; Janáčkova konzervatoř; Záchranná služba F-M; Planetárium; na statcích rodičů 

dětí z MŠ; přehlídka ptactva; návštěvy Zámku F-M; pohybová dopoledne v LCA 

posilovně; naučně-zábavná představení přímo v MŠ různými organizacemi (pohádky, 

městská policie, p.Holba s vodícím psem, kouzelnická vystoupení, basketbalové 

chvilky, muzikohrátky …). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Prezentace školy 

MŠ působí jako modelová škola programu Začít spolu (je vlajkovou lodí                              

pro Moravskoslezský kraj). S tím jsou spjaty stáže a praxe kolegů z celé republiky (Praha, 

Pardubice, Olomouc, Ostrava), kteří chtějí nahlédnout pod pokličku programu Začít spolu. 

V minulém školním roce jsme opět zvali základní školy z Frýdeckomístecka. Cílem bylo 

bližší seznámení pedagogů ZŠ s tím, jakými metodami a formami pracujeme, na co klademe 

důraz, co vše u dětí sledujeme. Smysl návštěvy měl být také v obohacení a inspirativním 

zážitkem pro kolegy ze ZŠ. 

 

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, který je 

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

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

aktivním členem tohoto spolku. 

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

Uspořádali jsme pro rodiče řadu osvětových seminářů na různá témata, vždy bezplatně 

(většinou zastřešená tzv. Šablonami) : 
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1. PŘEDŠKOLÁCI - obsahem bylo obecné povídání o připravenosti a zralosti 

„předškoláka“, o otázkách k zápisu do ZŠ jako takového a prezentace základních škol 

jejími zástupci (1.ZŠ, 5.ZŠ). 

 

 

2. ZDRAVÁ ZÁDA PRO DĚTI - interaktivní přednáška radila, jak 

předcházet špatnému držení těla u dětí. Dozvěděli jsme se, co můžeme udělat pro zdravá 

záda dětí a nechyběla ani praktická ukázka motivačních cvičení, která lze hravě zvládnout 

doma se svými dětmi. 

 

3. POJĎTE SI HRÁT – interaktivní seminář pro rodiče, kteří chtěli poznat, jak pracuje 

MŠ Beruška F-M s dětmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce s odborníky /logoped, PPP, lékaři/ 

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

v rámci ordinačních hodin. Odklady školní docházky byly posuzovány PPP. Během školního 

roku jsme měli šetření z SPC Ostrava, SPC F-M s ohledem na děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami a PPP F-M.  

 

Spolupráce s ostatními organizacemi 

MŠ spolupracovala s organizací SUN Outdoor Bílá při pořádání lyžařského výcviku pro děti. 

Po odborné a metodické stránce spolupracovala se Step by Step Praha, s pedagogickými 

fakultami ČR, mateřskými školami ČR, Krajským vzdělávacím centrem Nový Jičín, s MAS 

Pobeskydí (vzdělávání), s Charitou – Pramínek F-M, Sv. Alexandra, s Domovem seniorů      

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

policií, nemocnicí. 

 

 

 

 

 

http://www.ssgos.cz/
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8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
Závěry inspekce ČŠI z prosince 2018 – interpretace ze zprávy ČŠI - Mateřská škola Beruška 

byla vyhodnocena jako inspirativní škola s příkladem dobré praxe, je dosahována vysoká 

kvalita vzdělávání dětí; škola má vynikající podmínky pro předškolní vzdělávání. 

Jedinou výtkou byla bezpečnost dětí na terase zahrady a přístupového chodníku, vše              

na odloučeném pracovišti Olbrachtova 1421 (oba body by měly být součástí plánovaných 

oprav zřizovatele ve školním roce 2019/2020). 

 

 

 

9. 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 – do 31. 12. 2018 

- příspěvek na přímé náklady na vzdělávání, rozvojové programy (rozpočet) 

Kalendářní rok 2018 – ú.z. 33353 – 11.465.564,- Kč  (vč. AP se zdravotním 

postižením) 

 

- rok 2018 – ú.z. 33457 – 62.979,- Kč - AP pro sociálně znevýhodněné děti 

- rok 2018 – ú.z. 33063 – 334.896,- Kč - ostatní neinvest. přijaté transfery         

ze státního rozpočtu 

- rok 2018 – ú.z. 13014 – 74.116,75,- Kč - obědy do škol 

Zřizovatel - statutární město Frýdek-Místek – do 31. 12. 2018 

Kalendářní rok 2018 

- příspěvek na provozní náklady ve výši 1.928.000,- Kč 

Vlastní příjmy za kalendářní rok 2018 (od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018) – úplata za předškolní 

vzdělávání za školní rok činila 559.196,- Kč (500,-/ dítě) 

- sponzorské dary za kalendářní rok byly ve výši 15.000,- Kč, zůstatek je 

830.07,- Kč 

- pronájmy a služby spojené s pronájmy činily 19.891,75,- Kč 
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10. Vlastní hodnocení školního roku 2018-2019 

 
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 F-M je pro dítě 

obohacující a smysluplná (nejen v MŠ, ale i ZŠ). Jsme rádi, že jsme inspirací pro ostatní. 

Dává nám to signál, že svou práci děláme dobře a současně předáváme zkušenosti jiným.  

Akce, opravy a další dílčí prvky dávající v souhrnném balíku kvalitní provoz školy jsou 

popsány v samotném dokumentu Výroční zprávy. Níže uvádím body, které ve zprávě chybí    

(z důvodu nezařaditelnosti), ale vzhledem k jejich povaze by měly být její součástí.        

 

10.1 Zapojení školy do projektů, výzev, programů 

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

podpora (partner vzdělávací středisko KVIC Frýdek-Místek). Účast 3 pedagogů 

MŠ po dobu cca 3-5 let v celkové výši cca 180 000,- Kč hrazených z projektu 

(realizujeme dosud). 

 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování v prioritní ose 3 OP 

VVV – tzv. Šablony I. a II. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání – školní asistent, odborné semináře         

pro pedagogy a zákonné zástupce (realizujeme dosud). 

 Účast ve výzvě v rámci Operačního programu Potravinové a materiální pomoci - 

Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi. V projektu již od září 2017 - 

dosud. 

 Účast v projektu Místní akční plán Frýdek-Místek II., kde se pro zapojené MŠ 

generovaly nebo generují různé typy školení pro zaměstnance nebo jiné materiální 

výhody v rámci projektu bezplatně (realizujeme). V červnu jsme v rámci projektu 

pořídili polytechnický nábytek v hodnotě cca 120 000,- Kč s naší spoluúčastí (cca 

30 000,- Kč). Realizujeme dosud. 

 Projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK v rámci OP VVV 

ve školním roce 2018/2019 – bezplatné rozvíjení kognitivních schopností u dětí 

v rámci šachového kroužku. 

 Minigrant VEOLIA – grant, které je realizovaný pouze za ochoty a vstřícnosti 

zaměstnance uvedené firmy a současně zákonného zástupce dítěte v MŠ Berušce 

ve školním roce 2018/2019 – dotace cca 25 000,- na rozvíjení polytechniky 

v rámci využití materiálně-technicko-didaktických pomůcek. 

10.2 Školní rok 2018/2019 se vydařil co do počtu přiznaných asistentů               
na třídách: 6 kvalifikovaných asistentů (5 AP k dětem se zdravotním postižením,      

1 školní asistent z tzv. Šablon). Cílem MŠ Berušky je mít tolik asistentů, kolik je 

zapotřebí k naplňování potřeb dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.  

 

10.3 Během školního roku proběhly 2 kontroly: 

 KHS – uzemní pracoviště Frýdek-Místek 

- v dubnu 2019 na kuchyň (hodnocení výborné, bez zápisu) 

- v dubnu 2019 na třídy (výtky v podobě chybějících WC a sprchových koutů). 

Závady odstraněny během letních měsíců, popř. vyřešeny legislativní cestou.  

 Finanční kontrola města Frýdku-Místku – proběhla v srpnu 2019 - v zápisu byla 

uvedena účetní pochybení; pochybení ředitele v nutnosti informovat zřizovatele nad 

zakázkami, které překročí 100.000,- Kč, tzv. souhlas zřizovatele. Pochybení byla 

odstraněna a byla přijaté opatření, aby se již neopakovala. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-010-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-i
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10.4 Oblast kvality podmínek mateřské školy 

 

VĚCNÉ - dle požadavků učitelek dochází k průběžnému doplňování materiálně didaktických 

prostředků do jednotlivých tříd vč. tělocvičny. Na zahradě Nad Lipinou došlo k výměně 

balančního prvku, k opravě vrbového proutí. Došlo také k opravě bočního vstupu do třídy 

Sluníčko. Na odloučeném pracovišti Olbrachtova dochází postupně k nahrazení interního 

vybavení, technologií. Vyměnili jsme koberec, linoleum ve třídě Motýlek. Došlo také 

k vymalování ředitelny, k instalaci nových světel. Postupně dochází k obkládání jednotlivých 

stěn tříd u obou budov MŠ. Výrazným věcným prvkem je zřízení unikátní nádoby na vodu      

a písek v rámci projektu spadajícího do MAP pro území F-M (6 kusů). 

 

BEZPEČNOSTNÍ – z bezpečnostního hlediska byla vyměněna podlaha bočního vstupu       

ze třídy Sluníčko a již nevyhovující balanční prvek na zahradě, vše pracoviště Nad Lipinou. 

 

PSYCHOHYGIENICKÉ – program, resp. principy programu Začít spolu kladou zvýšený 

důraz na duševní hygienu, ať už prostředím, ve kterém se děti vzdělávají, nebo organizací 

práce, relaxační technikou a hodnotou, která by měla zvláště zahrnovat i cílevědomou práci   

na sobě samém. Třídy jsou každoročně „přestavovány“ do jiných modelů (formou přesunu 

nábytku, resp. center aktivit) a to takovým způsobem, aby interiér třídy působil podnětně, 

inovačně, pozitivně a přívětivě. Každá třída se snaží najít vhodný prostor pro tzv. relaxační 

koutek, který je určen dětem, které si potřebují odpočinout od „okolí“ nebo si jen v „bezpečné 

zóně“ popovídat s kamarádem. Na odloučeném pracovišti s nastavením psychohygienických 

podmínek napomáhá vedoucí učitelka, která je stmelujícím článkem a osobností pracoviště. 

V rámci psychohygieny pořádáme každoročně odpočinkový víkend z prostředků FKSP pro 

všechny zaměstnance (letos v Horních Věstonicích). 

 

ŽIVOTOSPRÁVA  - opět se opíráme o program Začít spolu, kde je na správnou výživu, 

odpočinek, pohyb dbáno. Na obou pracovištích je čas oběda v harmonii s potřebou dítěte        

a samotným stolováním. Dětem je během dne zajišťován pitný režim (voda), většina tříd má 

antibakteriální láhve. Kontrola KHS, která proběhla v letošním školním roce, dala jídelníčku   

a spotřebnímu koši punc „výborné“. 

 

KVALITA ORGANIZACE A VEDENÍ LIDÍ – tým zaměstnanců na obou pracovištích je 

ustálený a kvalitní; jedinou variabilitou jsou asistenti pedagoga, kteří jsou závislí                   

na podpůrných opatřeních k jednotlivým dětem. Během školního roku se uskutečnily 3 

„oficiální“ porady, kde probíhala vzájemná interakce. Vedení lidí probíhá vzájemnou 

komunikací s cílem dojít společně k požadovanému závěru, který zajistí kvalitní vzdělávání 

dětí. V rámci kolektivu každoročně konáme z FKSP víkendové setkání, kde si společně 

odpočineme. Jako bonusové školení pedagogického týmu lze opět považovat úspěšné setkání 

nad polytechnikou (2 dny). 

 

 

 

10.5 V oblasti kvality výchovně-vzdělávací práce pedagogů včetně součinnosti 

všech provozních zaměstnanců a ŠJ: 

 

 Z hospitací, pozorování, kontrol, rozhovorů a rozborů třídních vzdělávacích plánů vyplývá, 

že všichni zaměstnanci zcela jasně pochopili hlavní principy programu Začít spolu, což se 

odráží v práci, postojích a uznávaných hodnotách jednotlivých pracovníků. Podařilo se zajistit 

plně kvalifikovaný tým pedagogických pracovníků. Přesto však 1x ročně dochází k internímu 
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semináři Začít spolu, který probíhá v naší režii. Společnou domluvou vybereme jeden z pilířů 

(nebo cílů, principů, východisek, závěrů) programu a vzájemnou konfrontací si sdělujeme 

naše zkušenosti. 

Do procesu výchovy a vzdělávání v našem programu jsou zapojeny i asistentky pedagoga    

pro děti ze znevýhodněného prostředí či pro děti, které vyžadují podpůrná opatření. 

Asistentky se dle druhu svého zaměření proškolily. Ze strany pedagogů je třeba asistentky 

průběžně usměrňovat ve formách a metodách práce i v přístupu k dětem. 

 

Třetím rokem běžel náš ŠVP Až rolnička zacinká, který je zaměřen na emoční inteligenci. 

Formou pohádek děti objevují, pojmenovávají vlastnosti, charaktery. Oblasti „vyšších 

vlastností“ jsou svou obsahovou náplní velmi pestré, proto se často stávalo, že byla vlastnost 

prozkoumávána daleko déle a více, než byl původní záměr. Současně se ale ukázala také 

složitost uchycení ŠVP tak, aby skutečně byly zachovány parametry myšlenky pro tento 

program. Po mnohých konzultacích se ukazuje, že ŠVP zaměřený na emoční inteligenci 

s důrazem na propojení s dětským světem a reálným využitím v životě je velmi náročný. Vše 

bylo v rámci evaluací zhodnoceno a byly nastaveny nové cíle, které se odráží v novém ŠVP 

Klíč k labyrintu světa.  

 

V rámci hospitační činnosti proběhlo šetření výchovně-vzdělávacího procesu pomocí 

tradičního škálování (prosinec 2018) v jednotlivých třídách v podobě bezděčných návštěv 

ředitele MŠ. Záměrná hospitační činnost se letos neuskutečnila (z důvodu dlouhodobé 

absence hospodářky školy mezi měsíci leden až květen, ředitel školy převzal její 

kompetence). 

 

Během školního roku docházelo u pedagogů k naplňování DVPP, ať už formou studijního 

volna (čtení odborné literatury) nebo tematických školení (mj. 3 pedagogové jsou aktivní 

posluchači v projektu KVICu „Cesta“). Všichni pedagogové prošli kurzem Polytechnického 

vzdělávání pod taktovkou Jitky Houfkové (délka 16 hodin). 

 

 

Provozní pracovníci tvoří sehraný tým pod vedením vedoucí provozu Hanky Fukalové, která 

je plně kompetentní, svůj úsek řídí s přehledem. 

Ve stejné kvalitě pracuje i úsek školní jídelny, kvalita stravy je na velmi dobré úrovni, 

pracovníci respektují náš přístup ke stravování – samostatnost dětí, vycházejí vstříc při řešení 

problémů. Vše pod vedením vedoucí školní jídelny Ilony Miturové. 

Pracovní pozice údržbáře se daří vylepšovat, a to zejména z pohledu odloučeného pracoviště, 

kde došlo ke změně osoby na této pozici. Pracovní neschopnost je v porovnání s minulostí 

lepší … 

 

 
10.6 Cíle z výroční zprávy 2017-2018 pro práci v nadcházejícím školním roce a její 

vyhodnocení 

 

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

na téma Polytechnické vzdělávání, které se ukázalo jako aktuálně nejvíc požadované 

téma z pohledu závěrů šetření z tzv. Šablon II. // SPLNĚNO 

 V rámci polytechniky otevřít kroužek na odloučeném pracovišti se základy 

elektrotechniky formou zábavných stavebnic, knih atd. Vše v závislosti na minigrantu 

Nadačního fondu Veolia, který by vše hradil. Personálně je vše ošetřeno zákonným 

zástupcem, zaměstnaným ve výše uvedené firmě (pedagogický dohled zaměstnancem 

školy bude zajištěn). // SPLNĚNO 
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 Chtěli bychom navázat na úspěšná setkání se zákonnými zástupci z minulého školního 

roku. Rádi bychom uspořádali setkání k samotnému programu Začít spolu  

s interaktivním zacílením, k problematice správného držení těla, besedu s odborníkem 

předškolního vzdělávání. // SPLNĚNO mimo besedy s odborníkem 

 Budeme vstřícní pedagogům jiných škol v otevřenosti a demonstraci vzdělávacího 

programu Začít spolu, jehož jsme modelovou školou pro ČR a vlajkovou lodí pro 

Moravskoslezský kraj. // SPLNĚNO 

 Zdravá školka – představit zákonným zástupcům směr MŠ, který bude ve školním 

roce 2018-2019 rozšířený i na odloučené pracoviště. Důraz bude kladen na eliminaci 

sladkostí v rámci různých mimoškolních aktivit pořádaných MŠ nebo Klubem rodičů, 

na eliminaci sladkostí při nejrůznějších oslavách v jednotlivých třídách. // SPLNĚNO 

 Formou dotazníku zjistit spokojenost zákonných zástupců v MŠ Beruška F-M 

(vzdělávací program ZS, provozní otázky). // SPLNĚNO 

 Vypracovat nové znění ŠVP na další tři roky společně s celým pedagogickým týmem. 

// SPLNĚNO 

 

 

MATERIÁLNÍ CÍL: 

 

Nad Lipinou 2318: 

 Rozšíření počtů toalet na budově Nad Lipinou 2318 v každé třídě (v návaznosti          

na KHS a počtu dětí na třídě). Vše stále v řešení z pohledu nedostatku místa a 

možného snížení počtu dětí na třídách. // SPLNĚNO a to vč. vybudování sprchových 

koutků na 2 třídách (s ohledem na toalety snížíme počet dětí na třídě tak, aby 

odpovídal zákonu o ochraně zdraví). 

 Nahradit nevyhovující balanční prvek na zahradě (kladina) za nový, odpovídající 

normám. // SPLNĚNO 

 Oprava balkonu a navazujících schodů z únikové cesty ze třídy Sluníčko. // 

SPLNĚNO 

 Izolace zídek, oprava zídek při bočních vstupech do kuchyně a kotelny. // 

NESPLNĚNO (přesuneme do cílů v roce 2020). 

 

Olbrachtova 1421: 

 Revitalizace kanalizačního systému na odloučeném pracovišti společně s opravami 

chodníků. // SPLNĚNO 

 Odvodnění levé části rekonstruované zahrady. // NESPLNĚNO (bude otázkou 

pozorování v následujícím školním roce, zda se revitalizovanou kanalizací nevyřešilo i 

odvodnění zahrady při větších deštích, bude přesunuto do cílů v následujícím školním 

roce). 

 Oprava stávající dřevěné terasy a výměna stávající kachličkové terasy v závislosti na 

provedené revitalizaci kanalizačního systému. // NESPLNĚNO (je zařazeno jako 

prioritní akce města ve školním roce 2019/2020. V tuto chvíli již neblokuje opravu 

stávající terasy, bude přesunuto do cílů v následujícím školním roce). 

 Oprava nebo výměna plotu sousedícího s hlavní cestou, která nebyla součástí oprav 

v roce 2018. // NESPLNĚNO (zatím v pořadníku akcí města, probíhá komunikace, 

bude přesunuto do cílů v následujícím školním roce). 

 Oprava omítky z důvodu zatékání vody ze střešní terasy v 1. patře. // SPLNĚNO 

 Vyvýšení zábradlí na terase v 2.NP (třída Včelka) tak, ať je bezpečná pro pobyt dětí 

v tomto prostoru. // NESPLNĚNO (k vyvýšení zábradlí dochází v těchto dnech, 

týdnech, předpokládá se, že vše bude realizováno do konce října 2019, cíl bude 

přesunut do následujícího školního roku). 
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 Finální vyřešení problému s vlhkostí v prostoru pro lůžkoviny v 2.NP (třída Včelka). // 

SPLNĚNO 

 Výměna stávajících kotlů za nové (přes 20 let stáří). // SPLNĚNO 

 

10. 7. Cíle pro školní rok 2019/2020   
 

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 Psychohygieny, které se ukázalo jako aktuálně nejvíc požadované téma 

z pohledu závěrů šetření z tzv. Šablon II.  

 Chtěli bychom navázat na úspěšná setkání se zákonnými zástupci z minulého školního 

roku. Rádi bychom uspořádali setkání k samotnému programu Začít spolu  

s interaktivním zacílením, k tématu Zdravý životní styl, besedu s odborníkem 

předškolního vzdělávání a také okénko speciálního pedagoga zaměřeného na vady řeči 

a sluchu.  

 Budeme vstřícní pedagogům jiných škol v otevřenosti a demonstraci vzdělávacího 

programu Začít spolu, jehož jsme modelovou školou pro ČR a vlajkovou lodí pro 

Moravskoslezský kraj.  

 Respektovat a vhodně nastavit podmínky nového ŠVP s názvem Klíč k labyrintu 

světa. 

 Zahraniční stáž v MŠ Začít spolu na území Slovinska (únor 2020). 

 

MATERIÁLNÍ CÍL: 

 

Nad Lipinou 2318: 

 Izolace zídek, oprava zídek při bočních vstupech do kuchyně a kotelny.  

 Celkové zkulturnění tunelů z vrbových proutků na zahradě MŠ 

 

Olbrachtova 1421: 

 Odvodnění levé části rekonstruované zahrady.  

 Účastnit se výzvy, projektu na obnovu zahrady v přední části školky (při vstupu do 

budov). 

 Zmapovat možnosti realizace stavby nové tělocvičny (na místo sušáků, které tam stojí 

dnes). 

 Oprava stávající dřevěné terasy a výměna stávající kachličkové terasy na zahradě MŠ. 

 Oprava nebo výměna plotu sousedícího s hlavní cestou, která nebyla součástí oprav 

v roce 2018. 

 Celkové zkulturnění tunelů z vrbových proutků na zahradě MŠ 

 Vyvýšení zábradlí na terase v 2.NP (třída Včelka) tak, ať je bezpečná pro pobyt dětí 

v tomto prostoru. 

 

 

              Ve Frýdku-Místku dne 30. 8. 2019                            

   

 

Zpracoval:      

Bc. Martin Kocur,                                                                             

ředitel MŠ Beruška F-M 


