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Výroční zpráva  za rok 2014/2015 
MŠ Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318 
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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:  Ingeborg Chrobáková    

Počet pedagogů:         14 

Počet asistentů:              04 

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. Opravilo se 

dorozumívací zařízení pro lepší komunikaci kuchyň-jednotlivá patra budovy. Ve třídě 

Sluníčko byla realizována horolezecká stěna za zvýhodněných podmínek z řad rodičů. 

Z rozpočtu zřizovatele byla opravena plíseň vyskytující se ve sklepních prostorách (šatna, 

dílna). Vymalovaly se třídy v přízemí. Byly provedeny nezbytné opravy, které vyplynuly 

z běžného provozu mateřské školy (vč. opravy stěny schodiště do kotelny, keramiky). 

Výpočetní technika vč. tiskáren, kopírek prošla zásadní obměnou z důvodu stáří či časté 

poruchovosti. 

 

Interiér budovy na ul. Olbrachtova měl 3 zásadní zásahy. Kompletní rekonstrukce sociálního 

zařízení (vč. nutnosti pořízení bojleru, navýšení počtu umyvadel, toalet) ve třídě Motýlek 

z důvodu zápisu KHS, přestavbu zastaralého bezpečnostního zařízení budovy s ochranou 

majetku s napojením na pult Policie ČR (před rekonstrukcí byly často evidovány neohlášené 

vstupy, které byly však chybné a výjezdy Police ČR tím zbytečné). O letních prázdninách 

proběhla také generální oprava všech ventilů z důvodu nefunkčnosti a netěsnění ventilů. 

V průběhu školního roku se také řešil neutěšený stav pevných linek, kdy se často stávala síť 

nedostupná z důvodu již nefungujících nebo často vypadávajících linek. Po konzultaci 

s odbornou firmou by rekonstrukce systému nebyla adekvátní s účelností, proto byla 

zachována pouze jedna pevná linka, třídy a kuchyně byly vyřešeny mobilními přístroji. 

Výpočetní technika vč. tiskárny (kopírky) prošla zásadní obměnou z důvodu stáří či časté 

poruchovosti. 
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ZAHRADA 

Obě budovy mají rozlehlé zahrady, náročné na údržbu.  

 

Na ulici Nad Lipinou byla zahrada   vybavena různými průlezkami, tobogánem, pískovišti, 

závěsnou lanovou dráhou, houpačkami. Z revize, která se uskutečnila 20. 2. 2015, vyplynul 

nevyhovující  stav většiny stěžejních herních prvků. S cílem rekonstruovat zahradu byly 

vyplněny a odeslány 2 žádosti o grant, bohužel v posledním kole nebyly žádosti vybrány. Pro 

nadcházející školní rok je nutností zúčastnění dalších grantů, případě projektů v rámci výzev 

EU pro naplnění zahrady odpovídající modelové školce pro program Začít spolu a tím 

vytvořit dětem maximálně podnětné prostředí pro jejich vzdělávání.  

 

Zahrada na odloučeném pracovišti má za sebou 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. Stalo se běžnou záležitostí, že zahrada nebyla využívána z důvodu 

stojaté vody. Město Frýdek-Místek (zřizovatel) se k problému postavilo čelem a z 90% 

hradilo náklady spojené s odvodněním nejvíce zasažené části zahrady. Školní rok 2015-2016 

ukáže, 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. 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 vrbové spirály byl prvek přesazen do míst, kde byla naopak stojatá 

voda. V té souvislosti bylo navrženo odstranění stromu Osika, který po odborném posouzení 

pracovníků životního prostředí byl shledán za mrtvý (nebezpečný – suché větve apod.). O 

odstranění stromu se postaraly bezplatně Technické služby F-M. Vrbový tunel, který se 

nachází v okrajové části zahrady, ani po výměně proutí nejeví příznaky uchycení (nevhodný 

půdní základ, nedostatečná vláha). Bude v řešení se zhotovitelem pro další školní rok. 

S plánovaným přeplocením zahrady (z důvodu nevyužité plochy) došlo již v tomto školním 

roce k vybudování nových sušících sloupků (Technické služby F-M).  

 

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“. Při práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného 

prostředí asistují dva asistenti (jeden Nad Lipinou, druhý Olbrachtova) a 2 asistenti pedagoga 

pro děti se zdravotním postižením (oba Nad Lipinou). 

 

 

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 2014-2015 počet zájemců 

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

 

Počet přijatých dětí pro školní rok 2014-2015 byl 62, z toho Nad Lipinou 45 dětí, Olbrachtova 

17 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 
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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.  

 

 

 

 

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 - 

III. Květinka 28 28 0 1 1 

IV. Beruška 28 28 0 0 1 

V.   Motýlek 28 28 0 0 - 

VI. Beruška 28 28 0 0 - 

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 ukončujeme ŠVP pod názvem „Otevřená cesta“. 

 

 

5.Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Další vzdělávání pedagogů probíhalo v rámci DVPP v projektu Spirála a dalších tematických 

seminářů na polytechnické vzdělávání, environmentální výchovu, osobnost – emoční rozvoj, 

poruchy autistického spektra, první pomoci a samostudiem. 
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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, flétna, keramika, šachy. 

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 programy pro 

dospělé. 

 

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 

- Exkurse u hasičů pro celou MŠ 

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

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

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

- Besídka u příležitosti Dne matek 

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

Beruška 

- výlet na Bílou – zábavní park a místní obora 

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

- 2x ročně proběhly muzikohrátky 

Kultura v MŠ 

- návštěva loutkového představení v Divadle loutek v Ostravě, návštěva ČT v Ostravě a 

letiště Mošnov, návštěva Dolní oblasti Vítkovice – Svět techniky, naučně-zábavná 

představení přímo v MŠ různými organizacemi 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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. Obrázek Berušky (viz titulní strana 

Výroční zprávy) byl přijat dětmi, rodiči pozitivně. Ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel 

MŠ Beruška z.s. došlo ke zhmotnění Berušky do plyšové hračky. 

 

Spolupráce s rodiči 

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

účastní výchovně vzdělávací práce (navrhují 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. 
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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. 

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 a Pardubice, neziskovou 

organizací Člověk v tísni, Charita – Pramínek F-M a se Střední školou gastronomie, 

oděvnictví a služeb ve F-M 

 

7. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
V tomto školním roce byla  provedena namátková kontrola vztahující se k bezpečnosti 

objektu v budově Nad Lipinou. Orgán ČŠI vyhodnotil zabezpečení a vstup do objektu za 

nadstandardní vč. režimu přijímání návštěv (prokázání). 

  

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  

Kalendářní rok 2014  

- rok 2014 - 7 474 000,- Kč (vč. AP se zdravotním postižením) 

- rok 2014 - 38 387,- Kč – zvýšení platových tarifů 

- rok 2014 - rozvojový program na podporu financování AP  347 802,- Kč 

- rok 2014 - rozvojový program na inkluzivní vzdělávání  131 824,- Kč 

Kalendářní rok 2015 

- rok 2015 – ú.z. 33353 - 7.553.000,- Kč (vč. AP se zdravotním postižením) 

- rok 2015 – ú.z. 33457 - 291.179,- Kč – AP pro sociálně znevýhodněné děti 

- rok 2015 – ú.z. 33052 - 191.087,- Kč – zvýšení platových tarifu 

Zřizovatel - statutární město Frýdek-Místek 

Kalendářní rok 2014  

- příspěvek na provozní náklady ve výši 1 411 000,- Kč 

 

http://www.ssgos.cz/
http://www.ssgos.cz/
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Kalendářní rok 2015 

- příspěvek na provozní náklady ve výši 1 431 250,- Kč 

- dotace na odvodnění zahrady (Olbrachtova) ve výši 90 000,- Kč 

 

Vlastní příjmy za školní rok 2014 – 2015 (od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) 

- úplata za předškolní vzdělávání za školní rok činila 513 770,- Kč (450,-/ dítě) 

- sponzorské dary za školní rok nebyly, zůstatek 54 650,- Kč 

- pronájmy a služby spojené s pronájmy činily 22 571,- Kč 

 

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY školního roku 2014-2015 

 
V uplynulém školním roce byla nejpodstatnější z personální roviny změna na postu ředitele 

MŠ. Dlouhodobá koncepce představená zaměstnancům (a zřizovateli) byla ve shodě 

s dlouholetou filosofií mateřské školy, která se opírala o mezinárodní program Začít spolu. 

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: 

  na MSSK „Podpora škol, které realizují inkluzívní vzdělávání dětí a žáků se 

znevýhodněním“. Ministerstvo školství po uzávěrce tohoto integračního programu 

rozhodlo o zrušení této výzvy bez odůvodnění.  

 Na MŠMT „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ s cílem nadstandardní 

bezpečnosti v podobě vstupu do budovy (čipy, karty). 

 Nadace ČEZ u dvou grantů – Podpora regionů a Oranžové hřiště. Postup do finále 

nestačil k tomu, abychom byli vybráni a projekt realizovali. 

 
Během školního roku se povedl udržet počet asistentů na třídách v počtu 4 (2 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 se realizovalo zavedení tzv. Datové schránky. 

 

Během školního roku došlo k obměně externích firem úzce spolupracující se školou – 

změna účetní a počítačového technika pro obě budovy. 

 

Během školního roku proběhly 3 kontroly (mimo výše uvedenou ČŠI) 

 KHS – uzemní pracoviště Frýdek-Místek. Nedostatky byly odstraněny se zpětným 

zápisem na hygienu, poté vše v pořádku 

 

 Kontrola poradenské služby, kterou si vedení MŠ naplánovalo na období letních 

prázdnin - personální agenda, dokumentace – kontrola spisů zaměstnanců, směrnic a 

povinné dokumentace školy – závěrečná zpráva: „Naprostá většina dokumentace 

školy dostačující jak rozsahem, tak kvalitou zpracování. Je vedena pravidelně, 

systematicky, správně, pouze s drobnými formálními nedostatky přebranými od 

předchozích zpracovatelů, rozsah se neustále zvětšuje a je dáván do souladu s 

požadavky právních předpisů a s jejich změnami. Je obtížné sledovat neustálé změny, 
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ale všechny jsou v dostačující podobě a formě v dokumentech zachyceny. Při kontrole 

dokumentace jinými kontrolními orgány by neměly být zjištěny nedostatky. Je velmi 

pozitivní, že žádné nedostatky nebyly zjištěny v nejrizikovější oblasti – nakládání se 

svěřenými prostředky. Na veškeré dokumentaci lze ocenit, že nejde o formální plnění 

požadavků právních předpisů. Každý dokument, předpis z období minulého vedení 

školy je prověřován a upravován tak, aby sloužil konkrétním účelům, aby tvořil 

součást systému řízení školy. Na dokumentaci je znát, že byla v posledním roce, tedy 

za vedení nového ředitele, podrobena přezkoumání. Její jednotlivé části jsou 

provázány, logicky na sebe navazují. Spolehlivě dokumentují velmi dobrou práci 

školy a zejména si v nich ředitel školy vytváří účinný nástroj řízení školy.“ 

 

 Finanční kontrola města Frýdku-Místku – byly shledány jen drobné nesrovnalosti,  

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

v pořádku. 

 

Závěry pro práci v příštím školním roce  

I v následujícím školním roce budeme nadále intenzivně pracovat na pedagogických 

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

Budeme vstřícní pedagogům jiných škol v otevřenosti a demonstraci vzdělávacího programu 

Začít spolu, jehož jsme modelovou školou pro ČR. Prioritním cílem z hlediska zajištění 

kvalitního externího podnětného prostředí bude zajištění celkové rekonstrukce herních prvků 

zahrady Nad Lipinou z fondů Evropské unie nebo z nadnárodních společností. Z hlediska 

interního podnětného prostředí bude nutnost v zajištění vyhovujícího nábytku do tříd na 

odloučeném pracovišti.  

 

  

 

Ve Frýdku-Místku dne 29. 10. 2015                                

 

 

 

    Bc. Martin Kocur                                                                                      

ředitel MŠ Beruška F-M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


