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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:              05 

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. V prostoru šatny 

a dílny údržbáře došlo k zavedení vody, které vyústilo v umyvadlo a ústřední topení. 

Vzhledem k bezpečnosti dětí se v tělocvičně zabezpečily židle před možným pádem a to 

zřízením úložné skříně pro tento nábytek. Postupně se vyměňují kryty z 60. let za nové (třída 

Světluška, chodby). V třídě Světluška došlo výměně koberce. Proběhla také rekonstrukce 

kotelny z důvodu stáří aktuálních kotlů (25 a více let), z cca 90% hrazeno z rozpočtu 

zřizovatele. Dále byly provedeny nezbytné opravy, které vyplynuly z běžného provozu 

mateřské školy. 

 

Interiér budovy na ul. Olbrachtova prošel velkými úpravami - kompletní rekonstrukce třídy 

v 2.NP (s cílem navýšit kapacitu), generální oprava kuchyně, rekonstrukce chodby, koupelny 

v 1.NP, výměna topných těles, modernizovaný zabezpečovací systém, únikové schodiště 

z 2.NP, vše hrazeno z rozpočtu města Frýdek-Místek. Třída Motýlek a ředitelna byla 

komplexně dovybavena nábytkem odpovídajícím požadavkům 21. století (původní nábytek 

byl z 60. let minulého stole). Vedoucí kuchyně byl zakoupen nový PC pro nevyhovující stav 

stávajícího počítačového zařízení. Dále byly provedeny nezbytné opravy, které vyplynuly 

z běžného provozu mateřské školy. 
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ZAHRADA 

 

Obě budovy mají rozlehlé zahrady, náročné na údržbu. Na obou zahradách došlo 

k modernizaci „vozového parku“. Lipina – sekačka, křovinořez; Olbrachtova – zahradní 

traktůrek. 

 

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

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. 

 

Zahrada na odloučeném pracovišti má za sebou 3. školní rok intenzivní zátěže po jejím 

rozsáhlém zrekonstruování. Ze závěrů Výroční zprávy z minulého školního roku vyplývalo 

pozorování 2 části zrekonstruované zahrady s možným jejím odvodněním a s tím souvisejícím 

zařazením mezi plánované investiční akce města F-M. V průběhu roku docházelo 

k pořizování fotodokumentace. Po dohodě ze zřizovatelem bude docházet k pozorování stavu 

i v následujícím školním roce (pro relevantní vyjádření, zda je odvodnění nutné i v 2. části 

zahrady).  Herní prvky, případně terén se v průběhu školního roku aktuálně řešil se 

zhotovitelem, případné opravy (úpravy) byly odstraněny. Vyjádření Výroční zprávy z roku 

2016-2017 upozorňovalo  na problém s dřevěnou terasou, která byla také nedílnou součástí 

rozsáhlé rekonstrukce. Během školního roku muselo dojít k výměně cca 50ks desek za nové, 

aby mohla být terasa opět dětmi využívána (desky se kroutily, vyčnívaly, praskaly). 

Zřizovatelem byl dán příslib řešení celé události v podobě nové terasy vč. roštu, ale až po 

ukončení  rozsáhlé interiérové rekonstrukce a s tím spjatého vybudování únikové cesty z 2.NP 

(točivé schodiště, které bude zasahovat do terasy).  

 

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 3 AP (1x Nad Lipinou, 2x 

Olbrachtova). Využili jsme také čerpání z operačního programu VVV – personální podpora 

v podobě 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 561/2004 a zákona 500/2004 Sb.). I ve školním roce 2016-2017 počet zájemců 

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

 

 

 

 

Počet přijatých dětí pro školní rok 2015-2016 byl 50, z toho Nad Lipinou 29 dětí, Olbrachtova 

21 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 
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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 1 - 

III. Květinka 28 28 0 2 - 

IV.  Světluška 28 28 0 1 1 

V.   Motýlek 28 28 0 0 - 

VI. Brouček 28 28 0 3 1 

VII. Včelka 12 12 0 0 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“, 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 pokračujeme 2. rokem ŠVP pod názvem „Až rolnička zacinká“ s 

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. Během školního roku jsme absolvovali 2 

velká pedagogicko-psychologická školení pro všechny pedagogy, první bylo zaměřené na 

sebepoznání, druhé na pregramotnost v číslech. Pedagogové také prošli psychohygienickým 

seminářem – relaxační technikou v multisenzorické místnosti pod patronací Kafiry. Tři 

pedagogové se také přihlásili do 3letého vzdělávacího cyklu, který je hrazen z OP VVV (tzn. 

šablony) se zaměřením na osobnostní rozvoj, profesní kompetence a kolegiální podporu. 
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Školením také prošli zaměstnanci kuchyně v rámci projektu na Ostravské universitě 

v Ostravě. 

 

 

 

 

 

 

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 a Štěpánce Slané 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 

- Námořnický 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 Beruškou 

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

Kultura v MŠ 

- exkurse Českých drah; nemocnice F-M, návštěva kadeřnictví a domu seniorů; 

Janáčkova konzervatoř a záchranná služba F-M; Planetárium; na statku; přehlídka 

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

městská policie, nevidomý s vodícím psem, Medové snídaně v projektu Ministerstva 

zemědělství, 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).  

 

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.).  
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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. 

Uspořádali jsme pro rodiče řadu osvětových seminářů na téma Základy šachové hry; Čas pro 

dítě - Začít spolu pro dospěláky (prožitkové seznámení se vzdělávacím procesem, který 

aplikujeme na dětech); Zdravověda; Vývoj řeči a sluchu; Předškoláci. 
 

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 ze SPC Ostrava 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, 

s 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, s MAS Pobeskydí (vzdělávání), s Charitou – Pramínek F-

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

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 2016 

- rok 2016 – 8.247.000,- Kč (vč. AP se zdravotním postižením) UZ 33353 

- rok 2016 - rozvojový program na podporu financování AP  306.821,- Kč 

UZ 33457 

- rok 2015 - rozvojový program na inkluzivní vzdělávání  245.701,- Kč UZ 

33052 

- rok 2016 – UZ 33063 chůva – 29.517,-  

Kalendářní rok 2017 

- rok 2017 – ú.z. 33353 - 9.419.148,- Kč (vč. AP se zdravotním postižením) 

- rok 2017 – ú.z. 33457 - 205.304,- Kč – AP pro sociálně znevýhodněné děti 

- rok 2017 – ú.z. 33073 – 109.091,- Kč – nepedagogičtí pracovníci 

- rok 2017 – u.z. 33063 – 354.510,- ostatní neinvest., přijaté transfery ze stat. 

rozpočtu 

http://www.ssgos.cz/
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Zřizovatel - statutární město Frýdek-Místek 

Kalendářní rok 2016 

- příspěvek na provozní náklady ve výši 1.806.000.- Kč 

- investiční dotace 652.000,- Kč 

Kalendářní rok 2017 

- příspěvek na provozní náklady ve výši 1.712.000,- Kč 

- investiční dotace ve výši 330.000,- Kč 

Vlastní příjmy za školní rok 2016-2017 (od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017) 

- úplata za předškolní vzdělávání za školní rok činila 598196 Kč (500,-/ dítě) 

- sponzorské dary za školní rok byly ve výši 24500,-Kč, zůstatek je 120718,93,- 

Kč 

- pronájmy a služby spojené s pronájmy činily 20229,- Kč 

 

9. Vlastní hodnocení školního roku 2016-2017 

 
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.        

 

9.1 Účast v projektech, výzvách (ať už ve schvalovací fázi nebo uskutečněné): 

 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 let v celkové výši cca 180 000,- Kč hrazených 

z projektu KVIC F-M (realizujeme). 

 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování v prioritní ose 3 OP 

VVV – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a 

sekundárnímu vzdělávání – školní asistent (realizujeme). 

 Účast ve výzvě číslo 30_17_007 k předkládání žádostí o podporu v rámci 

Operačního programu Potravinové a materiální pomoci - Potravinová 

deprivace dětí ve vážné sociální nouzi. Případná realizace od září 2017 až 

srpen 2018. 

 Podpora přes Rozvojový programu MŠMT - Financování asistentů pedagoga 

pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro školní rok 2016-17 – 

zajištění 2 asistenti pedagoga (realizujeme). 

 Účast v projektu Místní akční plán Frýdek-Místek 

0Z.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000365, které pro školky generovaly různé typy 

školení pro zaměstnance v rámci projektu bezplatně (plánovaný konec září 

2017). 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-010-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-i
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9.2 Během školního roku se počet asistentů na třídách zastavil na čísle 5 (2 se 

zdravotním postižením, 2 se sociálním znevýhodněním, 1 školní asistent z tzv. 

šablon). Cílem MŠ Berušky je mít tolik asistentů, kolik je zapotřebí k naplňování 

potřeb dětí se specifickými vzdělávacími potřebami.  

 

9.3 Během školního roku proběhly 3 kontroly 

 KHS – uzemní pracoviště Frýdek-Místek 

- Na školní jídelnu – v příkladné čistotě a pořádku 

 Oblastní inspektorát práce pro MSK a Olomoucký kraj 

- Na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce a provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení 

života a zdraví, povinnosti na úseku pracovní doby – nedostatek v označení 

regálu v kuchyni a jeho kontrola, jinak v příkladném vedení 

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

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

v pořádku. 

 

9.4 Oblast kvality podmínek mateřské školy 

 

VĚCNÉ - dle požadavků učitelek dochází k průběžnému doplňování materiálně didaktických 

prostředků do jednotlivých tříd, vč. tělocvičny. Zahrada na tomto pracovišti je rok po rozsáhlé 

rekonstrukci, vše udržujeme v bezvadném stavu, vedeme kontrolní knihu o stavu zahrady. Na 

odloučeném pracovišti Olbrachtova dochází postupně k nahrazení interního vybavení, 

technologií tak, aby odpovídaly 21. stolení. Zásadní obměnou interiéru odloučeného 

pracoviště byla uskutečněná rekonstrukce přes letní měsíce 2017, kterou blíže specifikujeme 

v bodu 2. Charakteristika mateřské školy – budova. 

 

BEZPEČNOSTNÍ - z pohledu bezpečnosti na interiérových horolezeckých stěnách byly 

dodělány normované žíněnky do všech tříd, kde stěny máme. Současně s rozsáhlou 

rekonstrukcí na odloučeném pracovišti bylo modernizováno zabezpečovací zařízení proti 

cizímu vniknutí mimo provozní dobu MŠ. Z pohledu požární ochrany bylo vybudováno nové 

venkovní schodiště z 1. patra budovy. V řešení je samotná konstrukce schodiště, která může 

být nebezpečná jak pro děti, tak zaměstnance MŠ při pobytu venku (hrany schodiště). 

V řešení jsou také jiné únikové cesty, která by měly být ošetřeny protipožárními dveřmi 

s adekvátním kováním.  MŠ Lipina má zabezpečení na dobré úrovni. 

 

PSYCHOHYGIENICKÉ – program, resp. principy programu Začít spolu dbají zvýšený důraz 

na duševní hygienu, ať už prostředím, ve kterém se děti vzdělávají, 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“ 

povykládat s kamarádem. Ne zcela ideální podmínky byly nastaveny již řadu let na 

odloučeném pracovišti ve třídě Včelka v 1. patře (kapacita třídy 12 dětí s ohledem na prostor). 

Se sníženým počtem dětí souvisel i úvazek učitelky. Děti po čase oběda byly rozděleny do 

zbývajících 2 tříd. Již několikrát zmíněná rozsáhlá rekonstrukce interiéru odloučeného 

pracoviště (přes letní měsíce) měla především dopad na rozšíření této třídy z 12 na 25 dětí. 

V zářijových dnech proběhne dodatečný zápis pro 13 dětí. Tato kapacita bude zákonnými 

zástupci předpokládáme vyslyšena a děti přijaty. Na odloučeném pracovišti s nastavení 

psychohygienických podmínek napomáhá vedoucí učitelka, která je stmelujícím článkem a 

osobností pracoviště. 
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Pro zaměstnance byl zorganizován relaxační seminář v multisenzorové místnosti pod 

hlavičkou Kafiry. V rámci psychohygieny pořádáme každoročně odpočinkové víkendy 

z prostředků FKSP pro všechny zaměstnance. 

 

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. Po zkušenostech z pracoviště Nad Lipinou (2 třídy) z předloňského 

roku s protibakterijními lahvemi, jsme model rozšířili i na ostatní třídy. Děti tak mají neustále 

zajištěný pitný režim (voda) ve své lahvi.  

 

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

ustálený, kvalitní (jedinou variabilitou jsou asistenti pedagoga, kteří jsou závislí na 

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

„oficiální“ porady, kde probíhá vzájemná interakce. Kromě těchto porad je ale nesčetný počet 

neformálních setkání. Vedení lidí probíhá vzájemnou komunikací s cílem dojít společně 

k požadovanému závěru, který zajistí kvalitní vzdělávání dětí. Na odloučeném pracovišti 

s nastavení nejen psychohygienických podmínek napomáhá vedoucí učitelka, která je 

stmelujícím článkem a osobností pracoviště. V rámci kolektivu každoročně konáme z FKSP 

víkendové setkání, kde si společně odpočineme (Hotel Hukvaldy). 

 

9.5 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.  

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

děti se 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. 

 

První rokem se rozeběhl náš nový ŠVP Až rolnička zacinká, který je zaměřen na emoční 

inteligenci. Formou pohádek děti objevují, pojmenovávají vlastnosti, charaktery. Oblasti 

„vyšších vlastností“ se ukázaly jako hodně úrodné pole, proto se často stávalo, že byla 

vlastnost prozkoumávána daleko déle a více, než byl původní záměr. Současně se ale i 

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

tento program. Druhý rok ŠVP by měl být z tohoto pohledu jednodušší.  

 

V rámci hospitační činnosti proběhlo šetření na všech třídách směrem k využití exteriéru MŠ 

(případně blízkého okolí MŠ) rámci CA, přesněji naplňování principů Začít spolu 

(integrované učení, podnětné prostředí, osobnost učitele) v exteriéru MŠ pomocí CA ve shodě 

se ŠVP Až rolnička zacinká. Detailní seznámení se závěry této hospitace nejsou předmětem 

této zprávy, přesto lze konstatovat, že pedagogové jednotlivých tříd plně nahradili CA ve 

třídách, dodrželi požadované principy programu ZS. 

 

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

volna (čtení odborné literatury) nebo tematických školení. Všichni pedagogové prošli kurzem 

sebepoznání, seberozvojem Marka Hermana; učitelky (ředitel) absolvovali 16 hodinový 

seminář na  pregramotnost v číslech metodou Hejného společností H-mat. 
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Provozní pracovnici na ul. Nad Lipinou tvoří sehraný tým pod vedením vedoucí provozu 

Hankou Fukalovou, která je naprosto kompetentní a převzali pod svou péči celý úsek. 

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. tým na Provozní ul. Olbrachtova tvoří také sehraný celek, který je částečně 

indisponován údržbářem, který je vzhledem ke svému věku a svému zdraví často na 

dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

 

 
9.6 Cíle z výroční zprávy 2015-2016 pro práci v nadcházejícím školním roce a její 

vyhodnocení 

 

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). SPLNĚNO 

 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. SPLNĚNO 

 Budeme vstřícní pedagogům jiných škol v otevřenosti a demonstraci vzdělávacího 

programu Začít spolu, jehož jsme modelovou školou pro ČR. SPLNĚNO 

 

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. SPLNĚNO s dodělávkami do konce kalendářního roku 2017. 

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. SPLNĚNO provizorně – proběhla výměna cca 

50ks špatných desek, kompletní oprava by měla být v cíli pro následující školní rok. 

 

9. 7. Cíle pro školní rok 2017/2018 

 

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

na téma Osobnostní rozvoj pedagogů, které se ukázalo jako aktuálně nejvíc 

požadované téma. 

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

roku. Rádi bychom uspořádali setkání ke zdravé stravě a pohybu, správné držení těla, 

vývoj řeči a sluchu, beseda s odborníkem předškolního vzdělávání, program Začít 

spolu. 

 Budeme vstřícní pedagogům jiných škol v otevřenosti a demonstraci vzdělávacího 

programu Začít spolu, jehož jsme modelovou školou pro ČR.  

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

roce 2017-2018 důraznější na eliminaci sladkostí v rámci různých mimoškolních 

aktivit pořádaných MŠ  nebo Klubem rodičů, na eliminaci sladkostí při nejrůznějších 

oslavách v jednotlivých třídách. 

 

 

MATERIÁLNÍ CÍL: 

 

Lipina: 

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

KHS) 

 

Olbrachtova 

 z finalizovat dodělávky rekonstrukce na odloučeném pracovišti, vč. venkovní úpravy 

nového točivého schodiště (z pohledu prevence možného úrazu – ostré hrany) 

 revitalizace kanalizačního systému na odloučeném pracovišti 

 výměna terasy, viz materiální cíl z minulého školního roku 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 30. 8. 2017                                

 

 

 

    Bc. Martin Kocur                                                                                      

ředitel MŠ Beruška F-M 
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