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Výroční zpráva byla zpracována dle prováděcí vyhlášky č.15/2005 Sb. v aktuálním znění 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY  

§ 7 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy 

 

Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy: 

 

1) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, 

údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě, 

2) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku, 

3) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy, 

4) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí      

do školy, 

5) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle 

poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek   

a absolutorií, 

6) údaje o prevenci sociálně patologických jevů, 

7) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

8) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, 

9) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí, 

10) základní údaje o hospodaření školy, 

11) údaje o zapojení školy do mezinárodních programů, 

12) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení, 

13) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů, 

14) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími 

partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

 

 

 

1. Základní údaje o škole, charakteristika mateřské školy, aj. 

 

Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318 
 

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 

 
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. 
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BUDOVA 

Interiér budovy na ul. Nad Lipinou prošel dílčími úpravami či vymalováním 3 tříd              

a kanceláře vedoucí kuchyně. Budova se systematicky opravuje, udržuje. Výraznějším 

zásahem bylo vybudování 2 sprchových koutků ve třídě Zvoneček a Květinka (povinnost 

vycházela z dubnové kontroly KHS z roku 2019). Dále byly provedeny nezbytné opravy, 

které vyplynuly z běžného provozu mateřské školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

rok. Výraznější opravu zaznamenala třída Motýlek, kde v přední části došlo k položení 

nového lina, k výměně nevzhledného obložení (vyměňovalo se také ve třídě Broučci). Dále 

byly provedeny nezbytné opravy v rámci všech tříd, které vyplynuly z běžného provozu 

mateřské školy. 
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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. 

Letos jsme zakoupili novou plachtu na teepee. 

Zahrada na odloučeném pracovišti je vybavena různými průlezkami, skluzavkami, 

pískovištěm, domečkem. Zahradní prvky jsou pravidelně udržovány. Z přední části zahrady je 

opravena přístupová cesta/chodník ke vchodům budovy. Značně prohnilá venkovní terasa 

byla předmětem mnohých oprav, které byly zdárně ukončeny v létě 2020 položením nové 

PVC terasy. 

Na začátku školního roku došlo také k navýšení zábradlí v 1. patře budovy tak, aby byla 

přítomnost dětí bezpečnější.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Přehled oborů vzdělávání 
- MŠ nevyplňuje. 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  
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 (3 Nad Lipinou, 2x na ul. Olbrachtova). Využili jsme také čerpání 

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

(úvazek společně s PO). 

 

 

4. Údaje o přijímacím řízení (zápisy do MŠ) vč. 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 2019-2020 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 2019-2020 byl 56, z toho Nad Lipinou 29 dětí, Olbrachtova 

27 dětí. 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 26 26 0 1 1 

III. Květinka 28 28 0 3 1 

IV.  Světluška 28 28 0 1 0 

V.   Motýlek 27 27 0 2 1 

VI. Brouček 28 28 0 3 0 

VII. Včelka 25 25 0 1 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 zcela 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 špičkovými pedagogy, 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 zahájili nové 3leté ŠVP s názvem „Klíč k labyrintu světa“. 

Příchod pandemie Covid-19 znamenal přerušení provozu MŠ v termínu                           

od 16. 3. do 11. 5. 2020. 
 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
- MŠ nevyplňuje. 
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6. 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 na jejich zákonné zástupce                     

a v neposlední řadě na 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 čtvrtým 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.) 

 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.  

 

 

7. Údaje o dalším 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 psychohygienu – „Na mě 

záleží“ (viz foto), pod vedením Mileny Mikulkové (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 (ukončení 2020/2021). Jako každý rok jsme pořádali „sami sobě“ seminář 

zaměřený na jeden z principů programu Začít spolu (tematické plánování). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seminář Na mě záleží, Bílá, srpen 2020 
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Plán vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ Beruška F-M 

Záměr: Orientovat se v principech předškolního vzdělávání, zaměřeného na osobnost dítěte 

Ve školním roce 2019-2020 se tým zaměřil na vzdělávání v oblasti osobnostního rozvoje. 

Zacílili jsme na tvořivé procesy vedoucí k vlastní cestě osobnostního růstu a podpořili cíl 

společným zdrojem vzdělávacího semináře s názvem „Na mně záleží“.  

 

Individuální vzdělávání dle potřeb pedagogických pracovníků proběhlo samostudiem odborné 

literatury a absolvováním seminářů dle nabídky vzdělávacích center. 

 

Z diskusí je zřejmý zájem o vzdělávání pro školní rok 2020-2021 v těchto oblastech: 

-  prohloubení znalostí principů programu Začít spolu; 

- hledání cest k dalším inspirativním teoriím, vedoucím k demokratickým postojům               

ve výchově. 

 

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 současný vývoj programu Začít 

spolu; 

- 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, vedoucích k ukotvení principů 

Začít spolu; 

- studium odborné publikace vydané International Step by Step - Předškolní vzdělávání 

orientované na dítě. 

 

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Nadstandardní aktivity 

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

angličtina, keramika, 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. 
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Akce pro rodiče a děti 

- Drakiáda – ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel MŠ Beruška. 

- Podzimní slavnosti - ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel MŠ Beruška. 

- Lampiónový průvod za Beruškou – ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel MŠ. 

- Mikuláš – ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel MŠ Beruška. 

- Pořádali jsme vánoční dílny pro rodiče s dětmi. 

- Pohádkový karneval (směřovaný k povolání) - ve spolupráci s Klubem rodičů a přátel 

MŠ Beruška. 

- Další plánované akce byly přerušeny/nezrealizovány z důvodu Covid-19, viz bod 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultura, akce v MŠ 

- výlety do okolí (K Hájku, Frýdecký les); Nemocnice F-M; Záchranná služba F-M; 

přehlídka ptactva; návštěvy zámku F-M; pohybová dopoledne v LCA posilovně; 

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

policie, 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, kteří chtějí 

nahlédnout pod pokličku programu Začít spolu. V minulém školním roce jsme opět zvali 

základní školy z frýdecko-místecka. 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 zážitku pro kolegy ze ZŠ. Stáže byly 

ovlivněny Covid-19 (viz bod 4). 

 

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 a exkurze, zajišťují 

různé suroviny, materiály do tříd, aj.).  
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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). 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). 

 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
V tomto školním roce neproběhla. 

 

 

 

10. 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. 2019 

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

Kalendářní rok 2019 

- ú.z. 33353 – 12 932 163,- Kč - rozpočet organizace, vč. PO. 

- ú.z. 33074 – 64 218,- Kč - finanční zajištění překrývání PPČ. 

- ú.z. 33063 – 346 615,- Kč - ostatní neinvest. přijaté transfery.       

- ú.z. 13014 – 10 670,- Kč - Obědy do škol. 

- ú.z. 33076 – 206 890,- Kč - část. vyrovnání mezikrajových rozdílů. 

Zřizovatel - statutární město Frýdek-Místek – do 31. 12. 2019 

Kalendářní rok 2019 

- příspěvek na provozní náklady ve výši 2 116 000,- Kč. 

Vlastní příjmy za kalendářní rok 2019 (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019) – úplata za předškolní 

vzdělávání za školní rok činila 620.995,- Kč (500,-/ dítě) 

- sponzorské dary za kalendářní rok byly ve výši 13.000,- Kč, zůstatek je 13 

830,- Kč. 

- pronájmy a služby spojené s pronájmy činily 16 768,- Kč. 
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11.-13. Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů, do dalších 

celoživotního učení, do projektů financovaných z cizích zdrojů 

 
 

Zapojení školy do programů, učení a projektů: 

 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 2019/2020 – bezplatné rozvíjení kognitivních schopností u dětí 

v rámci šachového kroužku. 

 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 
Odborová organizace není v MŠ zřízena. 

Další partneři při plnění úkolů ve vzdělávání: 

1. 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 pro vady řeči a sluchu, SPC pro tělesně postižené děti                      

a PPP F-M.  

2. 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.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-010-budovani-kapacit-pro-rozvoj-skol-i
http://www.ssgos.cz/
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Vlastní hodnocení školního roku 2019-2020, které není již dáno vyhláškou 

č. 15/2005 Sb. (co má obsahovat Výroční zpráva) 

 

Školní rok 2019/2020 se vydařil co do počtu přiznaných asistentů na třídách:                     

5 kvalifikovaných asistentů (5 AP k dětem se zdravotním postižením, 1 školní asistent z tzv. 

Šablon). Cílem MŠ Beruška je mít tolik asistentů, kolik je zapotřebí k naplňování potřeb dětí 

se specifickými vzdělávacími potřebami.  

 

Během školního roku proběhla 1 kontrola: 

 KHS, uzemní pracoviště Frýdek-Místek 

- v listopadu 2019 na kuchyň (bez zápisu) 

 

Oblast kvality podmínek mateřské školy: 

 

VĚCNÉ - dle požadavků učitelek dochází k průběžnému doplňování materiálně didaktických 

prostředků do jednotlivých tříd vč. tělocvičny. V budově Nad Lipinou došlo ve třídách 

k výměně podlahové krytiny (Světluška, Zvoneček), vymalovaly se třídy Světluška, 

Zvoneček, Sluníčko. Rekonstrukcí prošla také kancelář vedoucí jídelny, vč. vymalování.     

Na odloučeném pracovišti Olbrachtova dochází postupně k nahrazení interního vybavení. 

Vyměnili jsme podlahovou krytinu (třída Motýlek) a obložení (Motýlek, Brouček). Postupně 

dochází k obkládání jednotlivých stěn tříd u obou budov MŠ.  

 

BEZPEČNOSTNÍ – údržbářem školky docházelo k prořezům dřevin, které ohrožovaly děti 

(Lipina). Byla také vyměněna plachta u teepee s ohledem na bezpečnost celé konstrukce        

(v původní byly již díry, spoje mnohdy nedržely). 

 

PSYCHOHYGIENICKÉ – v souladu s programem Začít spolu byla na jednotlivých třídách 

upravena prostředí pro efektivní výchovně-vzdělávací proces dětí. V každé třídě došlo 

k prostorovým úpravám tak, aby interiér třídy působil podnětně, inovačně, pozitivně               

a především bezpečně. Třídy jsou odrazem jejich ústředního motivu a myšlenky a také 

třídního vzdělávacího programu. 

Pro děti jsou v rámci tříd realizovány relaxační koutky, které mohou využít pro oddech, 

odpočinek či klidnou komunikaci s kamarády. Pro všechny zaměstnance pořádáme v rámci 

psychohygieny každoročně odpočinkový víkend z prostředků FKSP. Letos s ohledem           

na pandemii Covid-19 nebyl realizován. 

 

ŽIVOTOSPRÁVA  - opět se opíráme o program Začít spolu. Dbáme o správnou výživu, 

odpočinek a pohyb. K budování správných návyků přispěl fakt, že oslavy narozenin                

a případně svátků dětí probíhají formou ovocného a zeleninového občerstvení namísto 

sladkostí. U dětí i rodičů jsme se setkali s pozitivní odezvou na tuto změnu. Na obou 

pracovištích je čas oběda, ale i čas odpočinku v harmonii s potřebou dítěte. Dětem je během 

dne zajišťován pitný režim (voda v lahvích celodenně, čaj, džus, kakao, káva apod. ke svačině 

a obědu). Většina tříd má antibakteriální láhve. Kontrola KHS, která proběhla v letošním 

školním roce, dopadla velmi dobře. 

 

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 porady, 

kde jsme společně diskutovali aktuální témata, termíny, akce a dění v MŠ. Bohužel situace 

okolo Covid-19 zasáhla i do tohoto dění a omezila nás ve společném setkávání na poradách.    
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I tak se podařilo efektivně komunikovat v rámci obou pracovišť. Jako kolektiv jsme se 

zúčastnili semináře s názvem „Na mně záleží“, který podpořil vlastní osobnostní růst 

pedagogického týmu. 

 

 

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 

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. 

 

Prvním rokem běžel náš nový ŠVP s názvem “Klíč k labyrintu světa“, který byl rozpracován 

v jednotlivých třídách podle zájmu a potřeb dětí tak, aby maximálně rozvíjel u dětí zájem       

o učení se, poznávání, objevování a zároveň dostál principům Začít spolu ve všech jeho 

oblastech. Díky uzavření MŠ v období od 16. 3. do 11. 5. 2020 byl běh programu přerušen. 

Chod MŠ byl znovu obnoven za zpřísněných hygienických opatření, která se dotkla rovněž 

oblasti sebeobsluhy dětí a denního režimu. 

 

V rámci hospitační činnosti proběhlo šetření výchovně-vzdělávacího procesu pomocí 

tradičního škálování v jednotlivých třídách v podobě bezděčných návštěv ředitele MŠ.  

 

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“, který nadále pokračuje). Všichni pedagogové prošli    

2- denním kurzem „Na mně záleží“ pod vedením Mileny Mikulkové . 

 

 

Provozní pracovníci tvoří sehraný tým pod vedením vedoucí provozu Hany Fukalové.           

Od března došlo k obměně, kdy nastoupila nová pracovní síla Ivana Prokopová (paní 

uklízečka) do dvojice k Haně Fukalové. 

Ve stejné kvalitě pracuje i úsek školní jídelny pod vedením vedoucí školní jídelny Ilony 

Miturové. Kvalita stravy je na velmi dobré úrovni, pracovníci respektují náš přístup               

ke stravování – samostatnost dětí, vycházejí vstříc při řešení problémů. To vše bylo patrné         

za běžného provozu i později za zpřísněných opatření v době Covid-19. 

Pracovní pozice údržbáře se daří vylepšovat, ale prostor ke zlepšení je vždy. 
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Cíle z výroční zprávy 2018-2019 pro práci v nadcházejícím školním roce a její 

vyhodnocení 

 

PEDAGOGICKÝ CÍL: 

 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. // SPLNĚNO 

 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. // SPLNĚNO (jen s částečným zájmem rodičů z důvodu Covid-19, 

beseda Zdravý životní styl byla přesunuta na další školní rok). 

 Budeme vstřícní k pedagogům jiných škol v otevřenosti a demonstraci vzdělávacího 

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

pro Moravskoslezský kraj. // SPLNĚNO 

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

světa. // SPLNĚNO 

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

(stáž se finálně podařila „vysoutěžit“ v projektu Erasmus+, plánujeme na únor 

2022). 

 

MATERIÁLNÍ CÍL: 

 

Nad Lipinou 2318: 

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

NESPLNĚNO (z důvodu zkrácených financí s ohledem na Covid-19).  

 Celkové zkulturnění tunelů z vrbových proutků na zahradě MŠ Lipina. // SPLNĚNO 

 

Olbrachtova 1421: 

 Odvodnění levé části rekonstruované zahrady. // NESPLNĚNO (situace se na zahradě 

vyhodnotila jako ucházející, proto není důvod k odvodnění). 

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

do budovy). // SPLNĚNO (projekt byl schválen). 

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

dnes). // NESPLNĚNO (úkol bude přesunut do dalšího období). 

 Oprava dřevěné terasy a výměna kachličkové terasy na zahradě MŠ. // SPLNĚNO 

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

v roce 2018. // SPLNĚNO 

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

v tomto prostoru. // SPLNĚNO 
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Cíle pro školní rok 2020/2021   
 

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 větší zacílení na program Začít 

spolu (společné setkání nad „Ranním kruhem“), tematické plánování aj. 

 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 pro zákonné zástupce. 

 Budeme vstřícní k pedagogům jiných škol v otevřenosti a demonstraci vzdělávacího 

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

Moravskoslezský kraj.  

 Připravit se na distanční vzdělávání, a to i v případech, kdy jeho zavádění nebude mít 

oporu ve Školském zákoně (tzn. reagovat na nepřehlednou „coviddobu“ tím, že 

rodičům poskytneme koncepčně zpracovaný vzdělávací materiál daných tříd, který 

mohou dobrovolně využívat všechny děti, primárně ty předškolní). 

 

 

MATERIÁLNÍ CÍL: 

 

Nad Lipinou 2318: 

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

 Oprava střechy budovy (revitalizace nátěru). 

 Výměna výtahu pro přesun potravin mezi patry. 

 

 

Olbrachtova 1421: 

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

dnes).  

 Vybudovat nové přírodní hřiště v přední části areálu MŠ. 

 Vyměnit vstupní bránu do areálu, vč. brány, která umožňuje vjezd na zahradu.  

 

 

              Ve Frýdku-Místku dne 26. 8. 2020                               

 

Zpracoval:      

Bc. Martin Kocur,                                                                             

ředitel MŠ Beruška F-M 

 

 


