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ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
č. j. 87 /MŠ/2018
Zpracovaná v souladu s § 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění změny vyhlášky č. 225/2009
s účinností od 1. srpna 2009.
Povinnost zpracovávat výroční zprávu o činnosti byla uložena Radou města Havířova dne 17. 8.
2005 usnesením č. 4231/75/05.
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a)

Základní údaje o škole
Název školy:
Sídlo školy:
IČO:
Identifikátor právnické osoby:

Mateřská škola Havířov-Podlesí, Balzacova 2/1190
736 01 Havířov-Podlesí, Balzacova 2/1190
619 88 685
600 135 560

Zřizovatel školy:
Sídlo zřizovatele:

Statutární město Havířov
736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2

Ředitel školy:
Zástupce ředitele:

Bc. Miroslava Turecká
Bc. Hana Kunčická, Mgr. Ivana Potyková

Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole:
Nejvyšší povolený počet stravovaných:

196
220

Místa poskytovaného vzdělávání:

Mateřská škola Havířov-Podlesí Balzacova 2/1190
Mateřská škola Havířov-Podlesí Kosmonautů 4/1319

Součást školy:

školní jídelna MŠ Balzacova, Havířov
školní jídelna MŠ Kosmonautů, Havířov

Zařazení do sítě škol:
Charakteristika škol:

22. 01. 1996, č. j. ŠÚ /96/MŠ-088
Mateřská škola podporující zdraví, zařazena do sítě
SZÚ mateřských škol podporující zdraví od roku 2000
EKOŠKOLA, obhajoba

Školská rada:

není zřízena

www.stránky:

www.msbalzacova.cz www.ms-kosmonautu.havirov.cz

E-mail:

msbalzacova@volny.cz
ms.kosmonautů.havirov@seznam.cz

Datová schránka:

qt3ghe5
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Charakteristika škol
Od 1. 8. 2017 došlo usnesením Rady města Havířova ke sloučení Mateřské školy Kosmonautů
pod Mateřskou školu Balzacova. Školy jsou v blízké vzdálenosti, byl vypracován komunikační
plán, ustanovena vedoucí učitelka a dojednána organizační struktura.
Mateřská škola Balzacova poskytuje předškolní vzdělávání 3 – 7 letým dětem v heterogenních
třídách.
Jednopatrová městská škola u lesoparku mimo rušnou komunikaci, jako jediná ve městě
zařazená do sítě mateřských škol podporující zdraví. O děti pečuje 8 pedagogů, z toho 6 s VŠ
vzděláním pro předškolní pedagogiku. Kapacita školy se navýšila od 1. 4. 2012 a to na základě
souhlasu Krajské hygienické stanice a po projednání se zřizovatelem na počet, který je zapsán
v Rejstříku škol = 112 dětí. Tímto rozhodnutím byly třídy naplněny do 27 dětí.
Mezi specifika patří i možnost vzdělávání dětí se specifickými potřebami – dítě s autismem,
tělesným postižením, i děti nadané. Škola připravuje dětem bezlepkovou a nemléčnou dietu,
rozvoz bezlepkové stravy i okolním mateřským školám.
Ve školním roce 2017/2018 pokračovalo i vzdělávání dvou dvouletých dětí v rámci Šablon pro
MŠ – OP VVV chůvou.
Zahrada vybavena netradičními funkčními prvky, dostatek zeleně i prostoru nejen k sportovním
aktivitám, ale i k výuce v oblasti environmentální výchovy.
Lze konstatovat, že vnitřní i vnější prostory splňují podmínky moderního podnětného prostředí.
Rovněž vybavení školní jídelny bylo doplněno moderní technologii vaření.
Doplňková činnost ŠJ – vaření pro cizí strávníky na základě Živnostenského listu – hostinská
činnost.
Pro zvýšení dětské imunity a podpory zdraví v nepříznivých klimatických podmínkách jsou
k dispozici v každé třídě inhalátory i čističky vzduchu.
Mateřská škola Kosmonautů se nachází v krásném prostředí městského parku, v blízkosti
menšího lesoparku mimo rušnou komunikaci. Jedná se o samostatnou dvoupodlažní budovu,
která je obklopena zahradou. Vybavení je zastaralejší, standartní a potřebuje inovaci, se kterou
se již začalo. Během prázdninových měsíců byla vybavena třída pro nejmladší děti, dochází
k obnově obložení, vstupu do školy. Vnější fasáda je v relativním dobrém stavu, proběhla
rekonstrukce – výměna oken, opraveny schody ze strany školní zahrady. Byl zpracován projekt
„Zahrada pro hru a poznání“, který byl podpořen Státním fondem životního prostředí a bude
postupně uváděn v život. Mateřská škola má vlastní školní jídelnu, prádelnu. Trojtřídní mateřská
škola obhájila mezinárodní titul EKOŠKOLA, má vlastního koordinátora EVVO se specializačním
studiem. Jelikož MŠ Kosmonautů v uplynulém období nežádala o projekt Šablony OP VVV, byla
chůva zajištěna a hrazena z prostředku zřizovatele. Dvě heterogenní třídy byly naplněny do
počtu 26-ti dětí, jedna třída s 15-ti dětmi ve věku dvou až tří let.
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b)

Přehled oborů vzdělávání
ročník

jednací číslo

název vzdělávacího programu

MŠ

MŠMT22405/2016-2

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Balzacova pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu „HOUPY“ na
základě Kurikula mateřské školy podporující zdraví, který je plně v souladu s Rámcovým
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.
Tento program zohledňuje tradice mateřské školy, konkrétní podmínky.

Název „HOUPY“ bude provázet dítě celé tři roky, kdy chvíli bude nahoře a chvíli dole. Naší
maximální snahou bude „uvést“ dítě do roviny vědomostí, poznatků, dovedností, schopností
tak, aby v co nejširší míře Hledalo odpovědi na otázky, Objevovalo experimentováním zatím
nepoznané, Umělo říci, co již umí i slovíčko „ne“ a učilo se vlastní zkušeností, Poznávalo nejen
různé sociální role, a co znamená Y-?, další cesta ve vzdělávání v základní škole, kdy jsme již
připraveni, ale nevíme, jak bude pokračovat…
Mateřská škola Kosmonautů rovněž pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu
„Projít branou“ a je vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání. Integrované bloky jsou nazvány 5-ti klíčky, které kopírují pět vzdělávacích oblastí.
Bloky jsou časově omezeny a neumožňují různé časové vstupy, reakci a integritu pro následnou
tvorbu Třídních vzdělávacích programů. Inovací toto bude odstraněno, tak aby učitelé měli
zajištěnou variabilitu. Totéž platí i pro vypracovaný program Ekoškoly, který bude integrován.
Školní rok 2017/2018 byl zaměřen na zjišťování přínosu nově získaných metodik z oblasti dalšího
vzdělávání pedagogů. Cílem bylo zjistit jejich „překlopení“ v praxi. Jedna třída se zapojila do
výzvy Obce sokolské – Cvičíme se zvířátky.
Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním roce 2017/2018
MŠ Balzacova na základě vyšetření a doporučení Školského poradenského zařízení, vzdělává dvě
děti s poruchou řeči. Jedná se o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, s potřebou
poskytnutí podpůrných opatření (§16 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších
předpisů). Oběma dětem byl přiznán 3. stupeň podpory na nákup speciálních učebnic a
pomůcek, 2. stupeň podpory – předmět speciálně pedagogické péče 1x týdně 1 hodina, druhé
dítě – sdílená podpora.
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c)

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Mateřská škola Balzacova = 16 zaměstnanců + 1 chůvu.
 8 pedagogických zaměstnanců
 4 provozní zaměstnankyně
 4 zaměstnance ve ŠJ

Údaje o úvazcích, vzdělání
poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

profese
ředitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
školnice
provozní - uklízečka
provozní - uklízečka
provozní - uklízečka
vedoucí ŠJ+administrativa
hlavní kuchařka
kuchařka
pomocná síla v kuchyni

Fyzicky
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

přepočet
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,88
0,60
0,60
0,55
0,50+0,1
1,0
0,80
0,60

Odborná způsobilost
VŠ školský management Bc.
SPgŠ
VŠ předškolní pedagogika Bc.
SPgŠ
VŠ předškolní pedagogika, Mgr. DiS.
VŠ předškolní pedagogika Bc.
VŠ Ostrava, Bc.
VŠ Mgr., speciální pedagogika
SO, prodavač
ÚSO s maturitou
SO kuchařka
SO kuchařka
SPŠ, kurz vedení ŠJ
ÚSO kuchařka
SO, zaučený kuchař
SO, šička

Mateřská škola Kosmonautů = 10 zaměstnanců + 1 chůvu
 5 pedagogických zaměstnanců
 2 provozní zaměstnankyně
 3 zaměstnance ve ŠJ
poř. č.
1
2
3

profese
vedoucí učitelka
učitelka
učitelka

Fyzicky
1
1
1

4
5
6
7
8
9
10

učitelka
učitelka
školnice
provozní - uklízečka
vedoucí školní jídelny
kuchařka
pomocná kuchařka

1
1
1
1
1
1
1
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přepočet
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,90
0,70
0,40
0,86
0,89
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Odborná způsobilost
VŠ, Mgr. Spec.pedagogika
VŠ BC. Specializace v pedagogice
Bc.,učitelství
MŠ,Mgr.učitelství
1.stupeň ZŠ
SPgŠ
SPgŠ
vyučena
SŠ oděvnictví
SŠ ekonomika a společné stravování
SŠ provoz společného stravování
SOU
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Změny v pedagogickém sboru:
Ke změnám v průběhu školního roku ve sboru MŠ Balzacova došlo odchodem kolegyně na 1.
stupeň ZŠ. Od 1. 11. nastoupila p. učitelka s VŠ Bc., předškolní pedagogika.
MŠ Kosmonautů - v průběhu školního roku, duben, ukončila pracovní poměr paní učitelka, nová
posila nastoupila 1. 8. 2018, paní učitelka s VŠ Bc., předškolní pedagogika.
Vzdělávání dětí zabezpečovaly stabilně v každé třídě 2 plně kvalifikované učitelky. I nadále jsme
využily možnost zaměstnat učitele na 0,50 úvazek, který vykrýval pobyt dětí venku.
Kumulované funkce zajišťované 1 osobou:
 vedoucí školní jídelny a administrace školy
 provozní zaměstnanec + praní a mandlování prádla (práce na dohodu o pracovní činnosti
hrazené z prostředků zřizovatele)
 školnice + chůva
 pomocná kuchařka + praní a žehlení prádla MŠ Kosmonautů
d)

Údaje o přijímacím řízení
Zápis do mateřských škol vyhlašuje Rada města. Ve věci správního rozhodnutí podle zákona č.
500/2005Sb., správní řád, je oprávněnou úřední osobou ředitelka školy.
Zápis dětí pro školní rok 2018/2019
Termín zápisu
14. 5. – 15. 5. 2018
Místo zápisu
ředitelny škol
Doba pro podání žádosti
6,00 – 16,00 hodin
Zveřejnění zápisu včetně kritérií
www.stránky školy

Mateřská škola Balzacova
Počet zapsaných dětí
Počet přijatých dětí
Počet odcházejících dětí do ZŠ

44
37
36

Počet odkladů 2018/2019 školní docházky:
Mateřská škola Kosmonautů
Počet zapsaných dětí
Počet přijatých dětí
Počet odcházejících dětí do ZŠ

5 z toho 4 chlapci, 1 dívka

23
18
18

Počet odkladů 2018/2019 školní docházky: 3 z toho

2 dívky, 1 chlapec

Zápisy dětí vedeny v programu Správa mateřských škol.
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Data o úrazech dětí ve školním roce 2017/2018
Počet úrazů
Odškodněných úrazů
Neodškodněných úrazů

2
2
0

Příčinou byly nešťastné náhody ve hře dětí při pobytu venku. Nápravné opatření – výchovné.
e)

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
Přímo se netýká mateřské školy.
Na základě zpětné vazby z partnerských základních škol lze konstatovat velmi úspěšné začlenění
našich absolventů do základního vzdělávání a to jak z pohledu školní zralosti, tak školní
připravenosti. Byl vypracován Dotazník pro p. učitelky prvních tříd se zpětnou vazbou ohledně
přípravy na základní vzdělávání.
Informace o povinném předškolním vzdělávání
Na začátku školního roku byli zákonní zástupci seznámení jak se Školním řádem, který tuto
problematiku řeší, tak přímo se způsobem a názornou ukázkou Omluvného listu. Ve školním
roce 2017/2018 nebyla zaznamenána neomluvená absence.
f)

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Školy konkrétní projevy rizikového chování neřešily, ale samozřejmě se zabývají i náznaky, které
by mohly v dalším věkovém období přerůst do šikany, vandalismu, násilného chování i různých
forem závislostí (virtuální závislost, drogová…) Problematiku násilí a šikany škola zajišťovala
formou besed, diskusních kruhů.
Součástí školního plánování je i preventivní program postavený tak, aby děti porozuměly
nebezpečí, které na ně číhá a na druhé straně, aby také učitelé dokázali postřehnout náznaky.
Cílem je, aby byl položen a vytvořen základ pozitivní seberealizace, zažívání úspěchu i uplatnění
v dětském kolektivu. Důraz byl kladen také na Etiku a mravní výchovu a to při každodenních
činnostech. V důsledku včasných zásahů ze strany učitelů se snažíme předcházet, nebo
napravovat vzniklé negativní jevy, které se vyskytují v této vývojové etapě dětí (kousnutí,
nechtěné ublížení, egocentrismus)
Ve školních vzdělávacích programech tato oblast vložena v hledisku Jiní a přece stejní
(nebezpečí). Pomocníkem byly knihy Filipova dobrodružství, preventivní besedy Městské
policie.
MŠ Balzacova, MŠ Kosmonautů
 Dny otevřených dveří – ukázky zásahů a postupů – Městská policie Havířov, Hasičský
záchranný sbor, Záchranná služba.
 Krůčky k bezpečí – besedy Městské policie
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Vlastní pravidla chování – tvořená piktogramy v jednotlivých třídách
Krátké vložené projekty jednotlivých tříd, didaktický materiál Etická výchova
Bezpečnost v silničním provozu – reflexní vesty, ohledy na bezpečí vlastní a ostatních na
školní zahradě – koloběžky, kola, měsíční vozidla, odrážedla
Dopravní cvičení přímo na dopravním hřišti u MŠ Místní
Beseda a vysvětlení dětem významu pomoci druhým spojená se sbírkou
Projekt Zdraví dětem – Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem
prevence SSMH – Zdravý způsob života a prevence závislostí
Odpaďáček – environmentální projekt

g)

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Probíhá v souladu s cíli v Plánu personálního rozvoje zaměstnanců, uplatňované formy
– semináře, workshopy ve škole – elektronické verze, samostudium, konzultace
s odborníky – logopedie, pedagogicko - psychologická poradna. Součástí plánu Šablon
bylo naplánování seminářů v oblasti předčtenářské gramotnosti, předmatematické
gramotnosti a Sdílení zkušeností se Základní školou Mládežnická.
Ředitelka školy
4.10.,11.10
1. 11.
29.11.
13.12.
12.12.
30.11.
28.3.
26.3.

Jak vést konzultaci s rodičem
Jak mluvit o rizicích sociál. sítí a eliminovat kyberšikanu
O výchově a vzdělávání
Obtížné situace při řízení MŠ a jejich řešení
Legislativní novinky ve škol. roce 2017/2018
Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni škol
Metodická poradna
Vedení MŠ v roce 2018 – GDPR, financování

Poradna pro děti
Vzdělávací agentura Dialog
Govin, s.r.o.
NIDV
NIDV
ČŠI
KVIC
Forum

Zástupkyně ředitele
10 / 11

Sdílení zkušeností
Předčtenářská gramostnost

Šablony
Šablony

Vedoucí učitelka
18.9.,6.2.
9.2.- 8.6.
13.11.15.1.

Polytechnika pro mateřské školy
Studium pro ředitele škol

OU Ostrava
Odbory

Náměty na experimenty v mateřské škole

OU Ostrava

Pedagogové
22.11.
Polytechnické vzdělávání
27.9.,23.10 Projektové vzdělávání
4.12.,13.6. Učitel jako hlasový vzor
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10/11
Sdílení zkušeností
11.9.,10.1. Předčtenářská gramotnost
Předmatematická gramostnost

Šablony
KVIC

h)

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Public relations – k prezentaci školy na veřejnosti slouží především internetové stránky školy
www.msbalzacova.cz, www.ms-kosmonautu.havirov.cz výstavy prací dětí, třídní schůzky,
společné akce, dny otevřených dveří, pozvánky pro zástupce města k našim aktivitám a
v neposlední míře využívání Portálu havířovské televize, České televize a články v Radničních
listech. Samozřejmostí je bohatá Fotogalerie na stránkách školy. V červenci proběhlo natáčení
České televize dětí do dětského pořadu ČT:D „Draci v hrnci“
MŠ Balzacova
Aktivity organizované školou
Výlety:
 ZOO Ostrava
 Pašůvka – pramen Lesního potoka
 Archeopark Chotěbuz
 Chotěbuz – stáje U Luka
 Zámek Frýdek-Místek
 Lučina a její meandry
 Žermanická a Těrlická přehrada
 Rožnov pod Radhoštěm
 Bílá, Visalaje
 Třanovická naučná vodní stezka
 Starý Jičín - zřícenina
 Teplice nad Bečvou - jeskyně
 Ostravice / Čeladná
Exkurze:
 Planetárium Ostrava
 Technické muzeum Petřvald
 Den zdraví v SZŠ Ostrava
 Životické sady
 Útulek Max
 Městská policie, Hasiči, Záchranný sbor
 Exkurze v ČSAD, Infocentru, kinech
 Svět techniky Ostrava
 Městská knihovna
 Základní školy Mládežnická, Hrubína
 Dopravní hřiště
 Havířovská nemocnice
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Ambrožíci, Zverimex
Fima Trias – výroba pracovních oděvů
Návštěva směnáren
Interaktivní výstava Ostrava
Veterinární klinika v Havířov-Suché
Středisko pro rodinu a dítě

Sportovně relaxační zaměření:
 Školy v přírodě on-line – červen
 Lyžařská školička SKI Řeka
 Plavání dětí – plavecká škola Delfínek
 Cvičení s ragbisty – aktivity připravené pro předškolní děti
 Cvičení s trenérem p. Tabákem
 Hokejisté v MŠ
 Tenisová hala Hill
 Dopravní hřiště
Aktivity s rodiči, partnery:
 Orientační hra s rodiči – zamykání zahrady
 karneval ve Společenském domě Reneta
 Grilování s rodiči + tvorba otevírání zahrady
 Halloween v ZŠ Mládežnická
 Našim partnerem –společné hrátky s ilustrátorem A. Dudkem
 Depistáž (logopedie),
 Besedy s učitelkami ZŠ Hrubína, Mládežnická
 Vánoční posezení
 Den našich maminek
 Rozloučení s předškoláky – PZKO společně s A.Dudkem a 1. Třídou ZŠ Hrubína
 Atletické závodění – Čokoládová tretra
 Ruggby – utkání
 Ukázkové hodiny jednotlivých programů
 Schůzka s rodiči – představení, beseda a seznámení s novou legislativou

Kulturně vzdělávací pořady
Výstavy:
 Sférické kino - Stromy
 Výstava ptactva
 Havířovská lípa
 Výstava o uhlí, vzniku města
Koncerty:
 Adventní koncert v MŠ
 Koncerty v ZUŠ
 Muzikál Mrazík v Divadle j.Myrona
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Divadla:
 Divadlo loutek Ostrava
 Miniteatro Havířov
 Divadelní představení KDPB
 Divadla v mateřské škole 1x měsíčně
 Těšínské divadlo
 Zákulisí NDM/workshop
 Alternativní scéna Mráček a Mračoň
 Bublinková show
Prezentace dětské činnosti na veřejnosti






Vystoupení dětí v domovech pro seniory Luna, Hélios – vánoční, jarní
Vystoupení pro rodiče karneval
Ukázkové hodiny s předškolními dětmi v rámci přípravy na vstup do ZŠ
Den otevřených dveří
Natáčení ČT Ostrava – Draci v hrnci

Zapojení školy do celoměstských aktivit




Den Země
Výtvarné a tvořivé soutěže
Havířov v květech – účast v průvodu s rodiči „Večerníček“

MŠ Kosmonautů
Výlety:
 ZOO Ostrava
 Dinopark Orlová
 Pašůvka
 Těrlická přehrada
 Mosty u Jablunkova – Gírová
Exkurze:
 Planetárium Ostrava
 Životické sady
 Záchranný sbor – Hasiči, Policie
 Svět techniky Ostrava – U6
 Městská knihovna
 ZŠ Mládežnická, ZŠ K.Světlé
 Dopravní hřiště
 Ambrožíci – Jak vzniká med
 Kotulova dřevěnka
o Den zvířat
o Devatero řemesel
 Výrobna vánočních ozdob Opava
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Sběrný dvůr Havířov

Aktivity s rodiči, s partnery:
 Podzimní veselení – EKO hrátky na ŠZ na téma podzim
 Karneval s Hopsalínem
 Halloween v ZŠ K.Světlé
 Cesta za Večerníčkem – školní družina ZŠ Mládežnická
 Vánoční besídky
 Oslava Velikonoc v MŠ
 Návštěva našich prvňáčků
 Den matek
 Rozloučení se školáky na ŠZ
Výstavy:
 Krásná jako kvítka
 Výstava ilustrátorky Lucie Seifertové
Koncerty:
 Mikulášský koncert v ZUŠ L. Janáčka

Divadla, představení:
 V mateřské škole – Divadlo Kaňka, Šamšula, Bonbón
 Sokolnická show
 Klauni z Balónkova
 Miniteatro Havířov
 Divadelní představení KDPB
Prezentace dětské činnosti na veřejnosti:
 Vystoupení tříd na akci „Rozloučení s předškoláky“
 Účast v soutěži k oslavám Havířova v květech – prezentace společného výrobku
Programy k prevenci:
 Projekt Zdraví dětem – Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem
 Prevence SSMH – Zdravý způsob života a prevence závislostí
 Odpaďáček – environmentální projekt

Zájmové a sportovní programy v mateřských školách
Probíhaly pravidelně v odpoledních hodinách v prostorách mateřské školy. Angličtina je
včleněna do Školního vzdělávacího programu a je zajišťována ve spolupráci ZŠ Mládežnickou
jejich pedagogy. Ostatní vedly p. učitelky. Plavání – Delfínek. Lyžování – SKI Areál Řeka. Karate p.
Bortoli. Tance – Taneční škola Carmen, p. Čop
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MŠ Balzacova
Aktivita

Počet dětí

četnost

Keramika pro starší děti
Keramika pro mladší děti
Flétnička
Všeználek – Hejného metoda
Zvídálek – předškolní děti
Povídálek-logop.prevence
Angličtina
Judo-karate
Tance
Plavání

11
10
19
37
37
15
37
16
22
28

1x týdně ve 2 lekcích
1 x týdně
1 x týdně
1x týdně
1x týdně
2x týdně
1 x týdně ve 4 lekcích
1 x týdně
1 x týdně
1 x týdně 12 lekcí

MŠ Kosmonautů
Aktivita

Počet dětí

četnost

Keramika
Ekolínek
Pohybová výchova ZŠ Žákovská
Angličtina
Judo-karate
Tance
Plavání

10
14
20
10
12
15
28

1x týdně
1 x za 14 dnů
1x za 14 dnů
1 x týdně
1 x týdně
1 x týdně
1 x týdně 12 lekcí

Statistický přehled dalších aktivit
název

Počet lekcí

Počet dětí

Počet dní

Lyže v Řece
Školy v přírodě

3x poté nepřízeň
jaro

38
34

3
vždy 5 dnů

Snowprťata
Jeseníky, Relaxa

Programy MŠ Balzacova pro předškolní děti v oblasti předmatematické a předčtenářské
gramotnosti – Zvídálek, Všeználek. V rámci prevence i program Povídálek pro zlepšení úrovně
v oblasti řeči.
i)

Údaje o výsledcích inspekční činnosti
Inspekční činnost ČŠI:
Ve školním roce 2017/2018 proběhla ve dnech 13. 2. – 15. 2. 2018 inspekční činnost. Inspekční
zpráva č. j. ČŠIT-325/18-5 konstatovala ve svém závěru vysokou úroveň vzdělávací činnosti –
systém řízení školy, managerské schopnosti ředitelky a aplikaci kvalitního předškolního
vzdělávání - příklady inspirativní praxe.Součásti inspekční činnosti byla i kontrola BOZP,
hospodaření se svěřenými prostředky, oblast školní jídelny. Výstupem je Protokol č. j. ČŠIT326/18-T Nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
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Ostatní kontroly






Státní veterinární správa – provedla na základě §49 a §52 zákona 166/1999 Sb., o
veterinární péči a § 16 odst. 4 zákona 110/1999 Sb., o potravinách kontrolu zaměřenou
na dodávky, skladování masa a vejcí, zdravotní průkazy zaměstnanců. Protokol bez
opatření.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – kontrola dne 10. 4. byla
zaměřena na dodržování postupu při dietním stravování. Bohužel došlo k pochybení a
Protokolem byla škole uložena pokuta ve výši 10 000,-Kč
Statutární město Havířov provedlo veřejnosprávní kontrolu ve dnech 26. - 27. 2. 2018
Předmětem kontroly období roku 2017 po současný stav. Protokol č. 6/2018
v jednotlivých kontrolovaných bodech bez opatření.

Základní údaje o hospodaření školy
Mateřská škola vede účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 410/2009
Sb., a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
Zdroje financování
 Platy zaměstnanců – přímé výdaje na vzdělání - státní rozpočet, kapitola ÚZ 333 53
 Příspěvek zřizovatele – na provozní náklady školy
 Vlastní příjmy – úplata za předškolní vzdělávání, stravné, příspěvek na aktivity,
sponzorské dary
 Peníze z projektů (Šablony, podpořené projekty)
Hospodaření s dotacemi ze státního rozpočtu rok 2017
ÚZ 33353 přímé výdaje na vzdělávání
poskytnuto
Přímé výdaje celkem

čerpáno

6 234 644

6 234 644

Platy zaměstnanců

4 538 176

4 538 176

OON zaměstnanců

0

0

1 696 468

1 696 468

Ostatní (pojistné + FKSP + ONIV)

ÚZ 33052 zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců
poskytnuto
Přímé výdaje celkem
Platy zaměstnanců
Ostatní (pojistné + FKSP)
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ÚZ 33073 zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství
poskytnuto
Přímé výdaje celkem

čerpáno

vratka

102 944

79 893

23 051

Platy zaměstnanců

75 694

58 745

16 949

Ostatní (pojistné + FKSP)

27 250

21 148

6 102

Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly vyčerpány a závazné ukazatele byly splněny.
Vratka u ÚZ 33073 byla z důvodu čerpání dovolených nepedagogických zaměstnanců.
Hospodaření s provozním příspěvkem od zřizovatele a ostatními příjmy rok 2017
Náklady

v tis. Kč

hlavní činnost
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Mzdové náklady z jiných rozpočtů
Zákonné soc. náklady
odpisy
Ostatní náklady z činnosti
Náklady celkem

hospodářská
činnost

982
420
292
6
252
63
25
3
0
468
2 511

60
22
0
0
1
0
32
0
1
0
116

Výnosy
hlavní činnost
Výnosy z prodeje služeb – stravné
Výnosy z prodeje služeb - školné
Výnosy z pronájmů
Jiné ostatní výnosy
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Výnosy celkem

Výsledek hospodaření

2 565

hospodářská
činnost
105
0
17
0
0
122

54

6

816
358
0
38
1 353

Zisk byl převeden v částce 40 000,-Kč do Fondu odměn a 19 950,45 Kč do rezervního fondu
školy.

VÝROČN Í

Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2017/2018

- 16 -

k)

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Výzva č. 02_16_022 OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
šablony pro MŠ a ZŠ“, které ukončila Závěrečnou zprávou k 31. 8. 2018 v částce 432 972,-Kč
Z této částky byla hrazena 1 chůva po dobu 24 měsíců, v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků proběhlo Sdílení zkušeností v ZŠ Mládežnická, semináře zaměřené na
předčtenářskou a předmatematickou gramotnost.
V současné době pokračují Šablony II. Mateřská škola Balzacova 2018 – 2020 ve výši 731 430,-Kč
l)

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Škola je zapojena v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
(CZ.023.61/0.0/0.0/16_020/0004015), spolupracuje v rámci dalšího vzdělávání s Ostravskou
univerzitou Ostrava
m)

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
S předchozím souhlasem zřizovatele škola zpracovala a odeslala dva projekty ve vyhlášených
Výzvách Státním fondem životního prostředí. Oba projekty byly podpořeny a v současné době se
postupně realizují.
1. „Za tajemstvím do přírody – stejná a přece jiná“ projekt v částce 210 000,-Kč. Čtyři ozdravné
pobyty dětí, jejímž naplnění budou ekologické výukové programy se zaměřením na
environmentální vzdělávání.
2.“Zahrada pro hru a poznání“, projekt v částce 500 000,-Kč s cílem vytvořit jednolitý celek
zahrady v souladu s principy zahrady v přírodním stylu doplněné o recyklované ekologické
prvky.
n)

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů a dalšími
partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola nemá odborovou organizaci.
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Spolupracuje se SZÚ, PPP, SPC, Mensou. Stálým partnerem školy je ilustrátor dětských knih A.
Dudek. Partnerem školy se staly i Technické služby Města Havířova. Každoročně se zapojujeme
do charitativní sbírky pro Fond-Sidus, který pomáhá nemocným dětem.
V rámci rozmanitosti vzdělávací nabídky škola úzce spolupracuje s rodiči, Základními školami
Mládežnická, Hrubína, tělocvična + ZŠ Žákovská, Městskou knihovnou a dalšími institucemi ve
městě, kdy jsme využívaly jejich nabídek. Podíleli jsme se na natáčení ČT Draci v hrnci a v rámci
Ekoškoly úzce spolupracuje koordinátorka EVVO se Svazem ochránců přírody.

o)

Závěr
Podklady k Výroční zprávě o činnosti mateřské školy byly projednány a schváleny zaměstnanci
školy na provozní poradě 30. srpna 2018

V Havířově dne 9. října 2018
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