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Výroční   zpráva   o   činnos�   školy   ve   školním   roce   2019/2020   

  
Základní			údaje			o			mateřské			škole	 	

Mateř ská   škola,   jejíž   činnost   vykonává   právnická   osoba   

Mateřská   škola   Kravaře,   Petra   z Kravař,   příspěvková   organizace   

Adresa   školy:    Petra   z Kravař   3165/9,   Kravaře   747   21   

Iden�fikátor   právnické   osoby:   600 141   764   

IČO:   70   940 053   

IZO:   107 628   414   

Ředitelka   MŠ:   Bc.   Blanka   Postulková   

Zástupkyně   ředitelky:   Bc.   Veronika   Hallerová   

Telefon:    553 671 323,   777   422   567   

Zřizovatel:   Město   Kravaře   

Adresa   zřizovatele:   Náměs�   43,   747   21   Kravaře   

Provozní   doba   školy:   6.15   –   16.15   hodin   

Typ   MŠ:   celodenní   s pravidelným   provozem   

Nejvyšší   povolený   počet   dě�   v mateřské   škole:   158     

Další   místo   poskytovaného   vzdělávání   nebo   školských   služeb:   

Komenského   658/14,747   21   Kravaře   

Telefon:   777 422 515   

  

  

Školní   jídelna   –   výdejna,   

jejíž   činnost   vykonává   právnická   osoba   

Mateřská   škola   Kravaře,   Petra   z Kravař,   příspěvková   organizace   

Iden�fikátor   právnické   osoby:   600 141 764   

IČO:   70 940 053   

IZO:   102 944 385   

Nejvyšší   počet   stravovaných   ve   školském   zařízení:   158   

Další   místo   poskytovaného   vzdělávání   nebo   školských   služeb:   

Komenského   658/14,747   21   Kravaře   
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Výroční   zpráva   o   činnos�   školy   ve   školním   roce   2019/2020   

  
Počet			dětí			a			tříd	 		

  

  

  

  

Věkové			složení			dětí	 		
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Školní   rok   2019/2020   
MŠ  na  ulici  Petra  z       
Kravař   

Počet   
tříd   

Celkov 
ý   
počet   
dě�     

Průmě 
rný   
počet   
dě�   
na   
jednu   
třídu   

Průmě 
rný   
počet   
dě�   
na   
jednoh 
o   
učitele   

Průmě 
rná   
docház 
ka   

  5   130   26   13   17   

Školní   rok   2019/2020   
MŠ  na  ulici     
Komenského   

Počet   
tříd   

Celkov 
ý   
počet   
dě�     

Průmě 
rný   
počet   
dě�   
na   
jednu   
třídu   

Průmě 
rný   
počet   
dě�   
na   
jednoh 
o   
učitele   

Průmě 
rná   
docház 
ka   

  1   28   28   14   17,5   

MŠ   na   ulici   Petra   z   Kravař   Počet   dě�   Z   toho   dívky   

Nar.   1.   9.   2015   -   31.   8.   2016   44   19   
Nar.   1.   9.   2014   -   31.   8.   2015   44   17   
Nar.   1.   9.   2013   -   31.   8.   2014   40   14   
Nar.   1.   9.   2012   -   31.   8.   2013   2   1   

MŠ   na   ulici   Komenského   Počet   dě�   Z   toho   dívky   

Nar.   1.   9.   2013   -   31.   8.   2014   20   13   
Nar.   1.   9.   2012   -   31.   8.   2013   8   4   



Výroční   zpráva   o   činnos�   školy   ve   školním   roce   2019/2020   

  
Děti			se			speciálními			vzdělávacími			potřebami	 		

	

  

Úplata			za			předškolní			vzdělávání	 		

Mateřská  škola  vybírá  úplatu  za  předškolní  vzdělávání.  Základní  výše  úplaty  činí  300,-Kč  měsíčně.               

Vzdělávání  v  MŠ  se  dítě�  poskytuje  bezúplatně  od  počátku  školního  roku,  který  následuje  po  dni,  kdy                  

dítě  dosáhne  pátého  roku  věku,  do  zahájení  povinné  školní  docházky  v ZŠ  –  tj.  i  v  případě  odkladu                   

školní   docházky   (§123,   školského   zákona).     

  

  

4   
  

Počet   dě�   Podpůrná   opatření   IVP   
1   2.  stupeň  –  Iden�fikátor      

znevýhodnění  05S4S00  =     
Středně  těžké  tělesné     
pos�žení,  středně  závažné     
vady   řeči   

-   

2   
  

3.  stupeň  –  Iden�fikátor      
znevýhodnění  04S0000  =     
Středně  závažné  vady  řeči,      
bez  souběžného  pos�žení     
více   vadami   

-   

  

1   3.  stupeň  –  Iden�fikátor      
znevýhodnění  04S0T00  =    
Středně  závažné  vady  řeči,      
bez  souběžného  pos�žení     
více  vadami,  jiné  SVP      
vyplývající  ze  zdravotního     
stavu  dlouhodobého    
charakteru   

-   

1   4.  stupeň  –  Iden�fikátor      
znevýhodnění  04T0T00  =     
Závažné  vady  řeči,  bez      
souběžného  pos�žení  více     
vadami,  jiné  SVP  vyplývající     
ze  zdravotního  stavu     
dlouhodobého   charakteru   

-   
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Výkon			státní			správy	 		

  

Údaje			o			pracovnících			školy	 		

Výchovně-vzdělávací  činnost  školy  zajišťuje  celkem  13  pedagogických  pracovníků  včetně  ředitelky            

školy   a   2   školní   asistentky   (v   rámci   Šablon   II).   

Provoz  školy  dále  zajišťuje  6  pracovnic  provozu  a  výdeje  stravy,  topič,  pracovník  na  sekání  trávy,                 

údržbu   zeleně   a   drobné   opravy   (DPP).   

  

Kvali�ikovanost				učitelů			ve			školním			roce			2019/2020		 			

  
5   

  

Rozhodnu�   Počet   dě�   
Přije�  dítěte  do  MŠ  ve  školním  roce  2019/2020          
s nástupem   1.   9.   2020   -   celkem   

57   

Ukončení   docházky   dítěte   (§   35   zák.   561/2004   Sb.,)   0   
Počet   přijatých   2letých   dě�   s nástupem   1.   9.   2020   0   
Počet   nepřijatých   dě�   16   

Vzdělání   -    nejvyšší   dosažené   Počet   učitelů   
Střední  vzdělání  s maturitní     
zkouškou  na  střední  pedagogické      
škole   

7  –  učitelství  MŠ,  předškolní  a        
mimoškolní   pedagogika   

Vysokoškolské  vzdělání    
v bakalářském  studijním    
programu  Specializace    
v pedagogice  na  Ostravské     
univerzitě   

4   –   učitelství   pro   MŠ   

  

Vysokoškolské  vzdělání    
v bakalářském  studijním    
programu  Český  jazyk  se      
zaměřením  na  vzdělávání  a      
občanská  výchova  se  zaměřením      
na  vzdělávání  na  Ostravské      
univerzitě   

1  –  učitelství  MŠ,  předškolní  a        
mimoškolní   pedagogika   (SPgŠ)   

Střední  vzdělání  s maturitní     
zkouškou   

1  –  nekvalifikovaná  (studovala      
v bakalářském  studijním  programu     
Specializace  v pedagogice  na     
Ostravské  univerzitě,  obor  učitelství      
pro   MŠ)   
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Věkové			složení				pedagogických			pracovníků	 		

  

Pedagogič�   pracovníci   na   mateřské   dovolené   (počet):   5   

  

  

    

6   
  

  Počet  fyzických    
osob   

Přepočtený   
počet  na  plně     
zam.(úvazky)   

Kvalifikovaní   učitelé   12   12   
Nekvalifikovaní    učitelé   0,33   0,33   

  13   12,33   

  20  –  30     
let   

31  –  40     
let   

41  –  50     
let   

nad   50   let   Důchodc 
i   

Celke 
m   

Počet   6   2   4   1   0   13   



Výroční   zpráva   o   činnos�   školy   ve   školním   roce   2019/2020   

  
Údaje	 	o	 	dalším		vzdělávání	 	pedagogických	 	a		nepedagogických			 	 	 	 	 	 	

pracovníků			včetně			řídících			pracovníků			školy			a			projekty	 		

1. V roce  2019/2020  jsme  absolvovaly  semináře  pořádané  Vzdělávacím  ins�tutem  pro           

DVPP   AGEL   MŠ   Ostrava   

S  obsahem  jednotlivých  seminářů  DVPP  a  získaným  metodickým  materiálem  byli  vyučující             

seznamováni  na  schůzích  pedagogické  rady  školy.  Materiály  jsou  součás�  učitelské  knihovny.  Odborný              

růst   pedagogů   byl   dále   zajišťován   studiem   odborné   literatury.     

V 2.  polovině  školního  roku  2019/2020  byly  naplánované  semináře,  na  základě  mimořádných  opatření              

na   omezení   šíření   nemoci   COVID-19,   zrušeny.   
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Název   kurzu   –   DVPP   AGEL   Počet   zúčastněných   pracovníků   
Aser�vní  komunikace  pro  pedagogické      
pracovníky   

  
2   

Řeč  pedagoga  orientovaná  na  dítě  v        
MŠ   2   

Veselé   počítání   s hudbou   a   pohybem   1   

Metodická  poradna  –  hospitační      
činnost   ředitele   1   



Výroční   zpráva   o   činnos�   školy   ve   školním   roce   2019/2020   

  
Ředitelka  MŠ  absolvovala  webinář  pořádaný  MŠMT  -   Financování  regionálního  školství  a             

Webinář   k aktuálním   legisla�vním   a   organizačním   problémům   v regionálním   školství   

Pracovnice   výdeje   stravy   absolvovaly   webinář   pořádaný   KVIC   Opava   -     Hygiena   a   stravování   v MŠ   

  

2. 6   pedagogických   pracovnic   je   zapojených   do   projektu   Cesta:   

  

Projekt  CESTA  je  spolufinancován  Evropskou  unií   -  Evropským  sociálním  fondem  v  rámci  Operačního               

programu   Výzkum,   vývoj   a   vzdělávání   

NÁZEV   PROJEKTU     

CESTA     

REGISTRAČNÍ   ČÍSLO   PROJEKTU     

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569     

KOORDINÁTOR   PROJEKTU     

Krajské  zařízení  pro  další  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  a  informační  centrum,  Nový  Jičín,              

příspěvková   organizace     

DÉLKA   TRVÁNÍ   PROJEKTU   

1.   1.   2017   –   31.   12.   2020     

CÍL   PROJEKTU   

Projekt  CESTA  se  zaměřuje  na  zvýšení  počtu  pedagogů  MŠ  a  ZŠ  v  Moravskoslezském  kraji,  kteří  budou                  

schopni   přijímat   i   poskytovat   efek�vní   kolegiální   podporu.     

PŘÍNOS   PROJEKTU     

8   
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Zákon  o  pedagogických  pracovnících  hovoří  o  povinnos�  dalšího  vzdělávání  pedagogů.  Tento  projekt              

významně   napomáhá   k   naplnění   této   povinnos�.     

Každý  zapojený  pedagog  absolvuje  pod  vedením  odborníků  cestu  od  osobnostně  sociálního  rozvoje              

přes  zvyšování  svých  profesních  dovednos�  pro  poskytování  kolegiální  podpory  v  tématech            

individualizace  vzdělávání  či  vybraných  gramotnos�.  Reflektující  učitelé  získají  kompetence  pro            

realizaci   interního   mentoringu   a   lektorské   činnos�.     

V  rámci  projektu  jsou  hrazeny  náklady  na  vzdělávání  pedagogů  a  refundace  platů.  Škola  má  tak  z                  

projektu  garantovány  finanční  prostředky,  kterými  pokryje  náhradu  platu  za  zaměstnance,  který  se              

vzdělává.  Zároveň  ušetří  prostředky  za  další  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  v objemu  1  184              

hodin  v  průběhu  4  let  za  všechny  přihlášené  pedagogy.  Koordinátor  projektu  vyčíslil  finanční  hodnotu               

vzdělávacích  akcí  na  50  000,-Kč  za  každého  vzdělávaného  pedagoga,  přičemž  škola  přihlásila  do               

projektu   6   pedagogických   pracovníků.   

Ve  školním  roce  2019/2020  ukončily  2  pedagogické  pracovnice  kurz  „Interní  mentoring“  (ukončení              

11/2019).  Využili  jsme  supervizi  v rámci  projektu  k podpoře  při  zavádění  kolegiální  podpory  v MŠ.              

Absolventky  kolegiální  podpory  a  interního  mentoringu  poskytly  podporu  jiné  kolegyni.  Pro             

hodnocení  kvality  práce  učitele  jsme  začali  využívat  „Nástroj  pro  hodnocení  kvality  práce  učitele               

předškolního   vzdělávání.   

3. Projekt   „Poznáváme   svět   II“   

  
Projekt   „Poznáváme   svět   II“   je   spolufinancován   Evropskou   unií.   

Název   projektu:    Poznáváme   svět   II   

Registrační   číslo   projektu :   CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011678   

  

Délka   trvání   projektu:     1.   1.   2019   –   31.   12.   2020  

9   
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Cíl  projektu:  Zvýšení  kvality  předškolního  vzdělávání  a  usnadnění  přechodu  dě�  na  ZŠ.  Projekt               

umožňuje  personální  posílení  o  školního  asistenta  v  mateřské  škole.  Důležitou  oblas�  podpory  je  také                

usnadnění   přechodu   dě�   z   mateřské   školy   do   základní   školy.     

Cílová  skupina  projektu:  Dě�  v  předškolním  vzdělávání,  pedagogič�  pracovníci  a  vedoucí  pracovníci              

škol   a   školských   zařízení.     

Přínos  projektu:  Škola  díky  projektu  získala  finanční  prostředky  ve  výši  693  732,-Kč,  které  využila  dle                

schváleného  projektu  na  zajištění  personální  podpory  –  školního  asistenta,  financování  dalšího             

vzdělávání  pedagogických  pracovníků  –  „Osobnostně  sociální  rozvoj  pedagoga“  v  rozsahu  16  hodin,              

„Polytechnické   vzdělávání“   v   rozsahu   16   hodin   a   projektových   dnů   ve   škole.   

Ve  školním  roce  2019/2020  jsme  v rámci  projektu  využili  personální  podporu  „Školní  asistent“,              

organizovali  jsme  „Projektové  dny  ve  škole“,  pedagogické  pracovnice  a  školní  asistentka  absolvovaly              

pobytový  seminář  v rámci  DVPP  „Osobnostně  sociální  rozvoj  pedagoga“  vedený  lektorem  Mgr.  Jiřím              

Haldou.   

4. Projekt   „Přírodní   zahrada   aneb   příroda   blíže   dětem“   

     

Během  září  2019  začaly  dě�  využívat  edukační  prvky  vybudované  v  rámci  projektu  Přírodní  zahrada  aneb                 

příroda  blíže  dětem. Tento  projekt  je  spolufinancován  Státním  fondem  životního  prostředí České  republiky            

na  základě  rozhodnu�  ministra  životního  prostředí. Cílem  projektu  je  mo�vovat  dě�  zábavnou  a zajímavou              

formou  k  lepšímu  souži�  s  přírodou  a  k  jejímu  respektování  a  úctě  prostřednictvím  nových  didak�ckých                 

prvků  a  expozic  v areálu  stávající  zahrady  mateřské  školy.  Doplnění  zahrady  o  konkrétní  vzdělávací  moduly                

vytvoří  nezbytné  zázemí  a  zkvalitní  vzdělávání  dě�  v oblas�  environmentální  výchovy.  Dě�  z  jednotlivých               

tříd   si   společně   se   svými   učitelkami   osázely   záhony   rostlinkami,   které   přinesli   do   mateřské   školy   rodiče.   

Číslo   projektu:    08801862     

Cíl  projektu:  Mo�vovat  dě�  zábavnou  a  zajímavou  formou  k  lepšímu  souži�  s  přírodou  a  k  jejímu                  

respektování  a  úctě  prostřednictvím  nových  didak�ckých  prvků  a  expozic  v  areálu  stávající  zahrady               

mateřské   školy.     

10   
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Přínos  projektu:  Škola  díky  projektu  získá  finanční  prostředky  ve  výši  136  000,-Kč,  které  využije  dle                 

schváleného  projektu  na  zajištění  financování  projektové  dokumentace,  realizace  prvků  přírodní            

zahrady   a   workshopů.   

Celkové   způsobilé   výdaje:   160   000   Kč     

Výše   příspěvku   SFŽP   ČR:   136   000   Kč     

Výše   příspěvku   žadatele:   24   000   Kč   

5. Projekt   MAP   II   –   Místní   akční   plán   II   

  
Projekt   je   realizovaný   a   financovaný   s   podporou   ESF,   Operačního   programu   Výzkum,   vývoj   a   
vzdělávání   

  

Cílem  MAP  je  zlepšit  kvalitu  vzdělávání  v  mateřských  a  základních  školách  s  podporou  spolupráce                

zřizovatelů,  škol  a  ostatních  aktérů  ve  vzdělávání.  Nástrojem  je  společné  informování,  vzdělávání  a               

plánování  partnerských  ak�vit  pro  následné  společné  řešení  místně  specifických  problémů  a  potřeb  a               

vyhodnocování   přínosů   spolupráce.   

Vzdělávací   ak�vity,   které   jsme   pořádali   v rámci   projektu:   

Život   má   mnoho   podob   

Science   show   –   Úžasné   divadlo   fyziky   

Prima   pokusy   

Logopedická   prevence   –   workshop   pro   pedagogy   
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6. Projekt   OKAP   –   Svět   techniky   Ostrava   

  

  
  

Cíl  projektu:  Pedagogy  chceme  inspirovat  k přípravě  vzdělávacích  programů  a  současně  chceme  od              

nich  získat  zpětnou  vazbu.  Chceme  tak  společně  ověřovat  možnos�  nových  forem  vyučování.  V rámci               

vzdělávacího  modulu  si  společně  lektor  a  učitel  ověří,  jak  je  takto  pojaté  učivo  zařaditelné  do  školní                  

výuky,  zda  odpovídá  znalostem  žáků,  jak  je  rozvíjí,  či  jak  je  vhodné  jej  potřebám  školy  a  žáků                   

přizpůsobit.    S doprovázejícími   učiteli   chceme   vytvářet   vyučovací   týmy.   

V rámci   projektu   jsme   absolvovaly   tyto   vzdělávací   moduly:   

Svět   barev   

Bavíme   se   s geometrií   

Kouzelný   oxid   

12   
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Chemických   pokusů   pro   nejmenší   

  

  

    

Provozní			pracovníci			a			sezónní			pracovníci	 		

  

Inspekční			a			kontrolní			činnost	 		

Inspekční   a   kontrolní   činnost   ČŠI   

Ve   školním   roce   2019/2020   nebyla   provedena   inspekční   a   kontrolní   činnost   ČŠI.   

Kontrola   provedená    KÚ   MSK  

Nebyla   provedena.   

Kontrola   provedená   MÚ   Kravaře   

13   
  

Provozní   pracovníci     Počet     Úvazek   
Školnice   +   výdej   stravy   1   0,6875   +   0,3125   
Pracovnice   úklidu   +   výdej   stravy   4   0,5625   +   0,3125   
Pracovnice   úklidu   +   výdej   stravy   (tř.   Motýlek)   1   0,625   +   0,3125   
Topič   1   0,125   
Pracovník  na  sekání  trávy,  údržbu  zeleně  a         
drobné   opravy   

1   dohoda   



Výroční   zpráva   o   činnos�   školy   ve   školním   roce   2019/2020   

  
4.10.2019   proběhla   předběžná   kontrola   finančního   plánu   pro   rok   2020.   

Závěr:   Formální   stránka   kontroly   nevykazuje   žádné   nedostatky.   

30.   4.   2020   následná   kontrola   hospodaření   příspěvkové   organizace   za   rok   2019.     

Závěr:  V rámci  kontroly  nebylo  zjištěno  nehospodárné  nakládání  s finančními  prostředky  zřizovatele.            

Příspěvková   organizace   hospodařila   podle   rozpočtu   na   rok    2019.   

11.  8.  2020  proběhla  průběžná  kontrola  hospodaření  příspěvkové  organizace  za  období  1.  1.  2020  –                 

30.   6.   2020.   

Závěr:    V rámci   kontroly   nebylo   zjištěno   nehospodárné   nakládání   s finančními   prostředky   zřizovatele.   

  

  

Kontrola   provedená   KHS   Opava   

18.  2.  2020  proběhla  kontrola  výdejny  stravy  při  Mateřské  škole  Kravaře,  Petra  z Kravař,  příspěvková                

organizace   –    školní   jídelna-výdejna   na   ulici   Petra   z Kravař   3165/9,   Kravaře   

Závěr:   Bez   závad.   

  

Vedení			školy	 		

Ředitelkou   MŠ   je   Bc.   Blanka   Postulková,   zástupkyní   ředitelky   je   Bc.   Veronika   Hallerová.   

Při  výkonu  své  funkce  vytváří  ředitelka  ovzduší  vzájemné  důvěry  a  tolerance,  učitelkám  a  ostatním                

zaměstnancům   MŠ   ponechává   dostatek   pravomocí   a   respektuje   jejich   názor.   

Je  podporován  zájem  pedagogů  o  další  odborný  růst,  který  je  jim  dle  možnos�  školy  umožňován  –                  

plán  DVPP,  studium  pracovnic  k dosažení  potřebné  odborné  kvalifikace,  doplňování  učitelské  knihovny             

odbornou   literaturou.   

Veškeré   informace,   jsou   předávány   zaměstnancům   osobně,   vedoucími   pracovníky   nebo   formou   

funkčního   informačního   systému   (e-mailová   komunikace,   nástěnka   v přízemí   ve   spojovací   chodbě,   

informační   sešit).   
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Je   vytvořen   funkční   informační   systém   i   směrem   k   rodičům   a   veřejnos�   (webové   stránky   školy   –   

www.mskravare.cz   ,   e-mailová   komunikace,   nástěnky   v   šatnách).     

  
Ředitelkou   je   vyhodnocována   práce   všech   zaměstnanců,   snaží   se   mo�vovat    je   k   vzájemné   spolupráci.   

  

Ředitelka  MŠ  je  členkou  řídícího  výboru  a  pracovní  skupiny  předškolního  vzdělávání  a  péče  projektu                

MAPII,   který   je   realizován   Místní   akční   skupinou   Hlučínsko.   

  

Údaje			o			prevenci			sociálně			patologických			jevů	 		

Mateřská  škola  má  zpracovaný  program  prevence  patologických  jevů.  Prevence  sociálně            

patologických  jevů  je  zařazovaná  pravidelně  ve  spontánních  i řízených  činnostech  –  zejména  témata              

ochrany  zdraví  a  zdravého  životního  stylu  (např.  projektový  den  „Vše  o  našem  zdraví“,  ochutnávky                

ovoce  a  zeleniny,  prevence  pro�  onemocnění,  otužování,  časté  my�  rukou…),  ekologie  (např.  otevření               

a  využívání  přírodní  zahrady)  a  bezpečnos�  v dopravě  (např.  dopravní  hry,  při  vycházkách,  exkurze  na                

Policii  ČR).  Do  školního  vzdělávacího  programu  je  začleněna  prevence  sociálně  patologických  jevů  tak,               

aby  se  prevence  těchto  jevů  u  dě�  stala  přirozenou  součás�  výchovy  a  vzdělání  v MŠ.  Učitelky  reagují                  

na  aktuální  situaci  ve  třídě,  bezodkladně  řeší  problémy  mezi  dětmi…  Zařadili  jsme  pravidelné  činnos�                

s knihou  Emušáci  –  Ferda  a  jeho  mouchy.   Emušáci  jsou knihy  a  hračky určené  k rozvoji  emoční  a  sociální                 

inteli gence  u  dě�.  Velmi  zdařilou  akcí  byl  projektový  den  v rámci  projektu  MAP  II  „Život  má  mnoho                   

podob“  -   cílem  tohoto  projektu  je  představit  dětem  i  pedagogům  na  Hlučínsku  život  s  tělesným                 

pos�žením   v   jeho   reálné   podobě,   a   to   interak�vní   formou.   

  

15   
  



Výroční   zpráva   o   činnos�   školy   ve   školním   roce   2019/2020   

  
Zpráva		   o			hospodaření			školy			za			rok			2019	 		

Neinves�ční   dotace   na   přímé   výdaje   na   vzdělávání   

  

  

Provozního   rozpočet   v   roce   2019   

16   
  

Finanční   prostředky   ze   státního   rozpočtu  
Poskytnuté  

k   
31.12.2019   

Použité   
k   

31.12.2019   

Vratky   
dotací   
celkem   

Neinves�ční   dotace   celkem   
  

8   853   191   8 852   968   223   

Přímé   náklady   na   vzdělávání   8 688   223   8 688   223   0   

z   toho:        

a)   platy    zaměstnanců   6 327   628   6 327   628   0   

b)   OON   zaměstnanců   15   000   15   000   0   

c)   ostatní   (pojistné   +   FKSP   +   ONIV)   2 345   595   2 345   595   0   

Částečné  vyrovnání  mezikrajových  rozdílů      

v  odměňování  pedagogických  pracovníků      

MŠ,  ZŠ  a  SŠ,  konzervatoří  a  ŠD  v  roce           

2019   

164   968   164   745   223   

Dotace   MÚ   Kravaře   800   000   

Úplata   za   PV   302   770   
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Zastupitelstvo  města  Kravaře  na  svém  zasedání  dne  27.  11.  2019  schválilo  inves�ční  příspěvek  ve  výši                 

160 000   Kč   na   zakoupení   herního   prvku   na   zahradu   u   MŠ.   

Rada  města  Kravaře  na  své  schůzi  konané  dne  24.  6.  2020  schválila  řádnou  účetní  závěrku  Mateřské                  

školy  Kravaře,  Petra  z Kravař,  příspěvková  organizace  za  kalendářní  rok  2019  sestavenou  ke  dni  31.  12.                 

2019.     

Rada  města  Kravaře  rovněž  schválila  výsledek  hospodaření  Mateřské  školy  Kravaře,  Petra  z Kravař,              

příspěvková  organizace  za  kalendářní  rok  2019,  kterým  byl  zisk  ve  výši  10 426,36  Kč  a  jeho                 

proúčtování   v plné   výši   do   rezervního   fondu.   

Hodnocení			činnosti			školy	 		

158  dě�  je  rozděleno  do  6  tříd,  které  jsou  pro  lepší  orientaci  označeny  symboly  jablíčko,  kvě�nka,                  

hruška,  sluníčko,  beruška  a  motýlek.  Pět  tříd  je  věkově  heterogenních  a  jedna  věkově  homogenní.  Při                 

zařazování  dě�  do  jednotlivých  tříd  zohledňujeme  požadavky  rodičů  (zachování  sourozeneckých  vazeb            

či  kamarádských  vztahů  apod.).  Do  třídy,  která  sídlí  na  ulici  Komenského  14  v budově  ZŠ,  jsou  zařazeny                  

dě�   v posledním   roce   před   vstupem   do   ZŠ   a   dě�   s odkladem   školní   docházky   –   podmínka   KHS.   

Ve  všech  třídách  je  prostor  rozdělen  do  tzv.  koutků  (např.  atelier,  sportovec,  manipulační  hry,                

námětové  hry,  školička,  hudba,  stavitel  aj.),  kde  si  dě�  hrají  a  plní  úkoly  při  spontánních,  částečně                  

řízených  a  řízených  činnostech.  Dě�  si  volí,  jakým  způsobem  budou  na  daném  tématu  pracovat,                

vybírají  si  činnost,  způsob  provedení  a  úroveň  ob�žnos�.  Učí  se  tak  dodržovat  pravidla  a  mají  možnost                  

samostatné  volby  a  zároveň  jsou  vedeny  k zodpovědnos�,  ke  spolupráci  s ostatními  a  k dokončení              

činnos�  při  hře,  či  při  plnění  úkolu  ve  vybraném  koutku.  Vzdělávací  činnos�  jsou  realizovány  v                 
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Ostatní   výnosy   44   999   

Čerpání   fondů   6   897   

Úroky   banky   788   

Celkem   1 155   454   
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menších  skupinách  či  individuálně,  podle  potřeb  a  volby  dě�.  Vedeme  dě�  k reflexi,  která  probíhá                

vždy  po  činnostech.  Dě�  si  podávají  zpětnou  vazbu,  sdílejí  své  pocity  při  práci  ve  skupinách,                 

přemýšlejí,   co   nového   se   naučily,   komu   pomáhaly,   či   kdo   pomohl   jim...    

Paní  učitelka  Bc.  Markéta  Kolečkářová  pracovala  v rámci  logopedické  prevence  s dětmi  se  speciálními              

vzdělávacími  potřebami,  kterým  byl  Speciálním  pedagogickým  centrem  v Opavě  přiznán  2.,  3.  a  4.               

stupeň  podpůrných  opatření.  V rámci  logopedické  prevence  jsme  ve  spolupráci  s CVČ  připravili             

logopedický  kroužek  „Povídání,  to  je  hraní“  a  kroužek  „Školička  pro  předškoláky“,  zařazujeme              

logopedické  chvilky  do  denních  ak�vit.  V  MŠ  probíhá  logopedická  prevence  denně  formou  dechových               

cvičení,  ar�kulačních  cvičení,  sluchových  her,  rytmizace  či  rozvíjením  jemné  a  hrubé  motoriky.  Na               

informa�vních  schůzkách  v  rámci  tříd  o  této  problema�ce  informujeme  rodiče,  nabízíme  jim  naše               

zkušenos�  či  kontakty  na  klinické  logopedy.  U  předškolních  dě�  je  tato  spolupráce  s  rodiči  ještě                 

intenzivnější,  protože  by  dě�  měly  mít  v  rámci  svých  schopnos�  zvládnutou  správnou  výslovnost  před                

zahájením  školní  docházky.  Všechny  učitelky  i  školní  asistentky  se  zúčastnily  workshopu  na  téma               

Logopedická  prevence,  který  se  v  rámci  realizace  projektu  MAP  II  uskutečnil  v  naší  MŠ.  Lektorka  Mgr.                  

Zuzana  Jüstelová  (speciální  pedagog  SPC  pro  vady  řeči  v Opavě)  nám  nas�nila  jak  by  měla  logopedická                 

prevence  v MŠ  probíhat  a  věnovala  se  našim  dotazům  týkající  se  práci  s dětmi  se  SVP,  které  v naší  MŠ                   

máme.   Vyzdvihla   systém   práce   s těmito   dětmi   v naší   MŠ.   

2.  polole�  školního  roku  bylo  významně  poznamenáno  epidemií  nemoci  COVID-19  –  MŠ  byla  krizovým                

opatřením  starostky  města  a  rozhodnu�m  ředitelky  MŠ  uzavřena  v době  od  17.  3.  2020  do  24.  5.                  

2020.    Provoz  byl  v  mateřské  škole  přerušen,  ale  život  se  v  ní  nezastavil.  Zaměstnanci  šili  roušky,                  

proběhla  důkladná  dezinfekce  hraček  a  všech  prostor  mateřské  školy,  malování  dvou  tříd,  paní               

učitelky  připravovaly  distanční  výuku,  akce  pro  dě�,  vyráběly  nové  pomůcky,  doplňovaly  dokumentaci              

a  vzdělávaly  se  studiem  odborné  literatury…   Od  25.  5.  2020  byl  obnoven  provoz  MŠ.  Organizace                 

provozu  a  samotného  vzdělávání  byla  omezena  mimořádnými  opatřeními  ministerstva  zdravotnictví.            

Vzdělávací  ak�vity  byly  organizovány  tak,  aby  bylo  možné  větší  než  obvyklou  část  dne  strávit  venku  v                  

areálu  MŠ.  Pro  vzdělávací  ak�vity  a  pobyt  venku  jsme  využívali  zahradu  MŠ  včetně  nádvoří  -  tyto                  

prostory  byly  rozděleny  tak,  aby  jednotlivé  skupiny  měly  k dispozici  oddělený  prostor.   Naše  zahrada  se                

tak  stala  učebnou  v  přírodě.   Všechny  naplánované  akce  s rodiči  i  s ostatními  partnery  MŠ  byly                

zrušeny.   
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Dalším  cílem  pro  školní  rok  2019/2020  bylo  zvyšování  kvality  vzdělávání  zavedením  kolegiální  podpory               

a   standardu   kvality   práce   učitele   předškolního   vzdělávání…        

„Kolegiální   podpora   -   společná   cesta   k   individuálnímu   rozvoji   pedagogů“     

Hlavním  smyslem  kolegiální  podpory  je  umožnit  učení  pedagogů  od  sebe  navzájem  prak�ckou              

formou.  Z avádění  kolegiální  podpory  v naší  MŠ,  probíhalo  formou  podpory  zejména  začínajících             

učitelek  do  3  let  pedagogické  praxe,  kdy  jim  absolven�  kurzu  kolegiální  podpory  a  interního                

mentoringu  (v  rámci  projektu  Cesta)  poskytly  podporu  v oblas�,  ve  které  cí�ly  začínající  paní  učitelky                

rezervu.  Pro  zavedení  kolegiální  podpory  jsme   využili  zkušenos�  supervizora,  v rámci  projektu  Cesta.              

P ro  hodnocení  kvality  práce  učitele  začínáme  využívat  standart  kvality  -  „Nástroj  pro  hodnocení               

kvality  práce  učitele  předškolního  vzdělávání“,  ten  vychází  z  dokumentu  Kompetentní  učitel  21.  stole�               

–   mezinárodní   

profesní  rámec  kvality  ISSA  (KOU21)  a  z  příručky  Nástroj  profesního  rozvoje  pro  zvyšování  kvality                

praxe  v  mateřských  školách.  Přináší  výběr  základních  indikátorů  kvality  praxe  zaměřené  na  dítě,               

popisuje  různé  úrovně  praxe  a  uvádí  konkrétní  příklady  postupů,  které  vys�hují  každou  ze  tří  úrovní.                 

Pro  školní  rok  2019/2020  jsme  si  stanovili  oblast  učební  prostředí.   V neposlední  řadě  jsme  pro  zvýšení                 

kvality   vzdělávání   a   vzájemnou   inspiraci   využili   vzájemné   návštěvy.   
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Spolupráce   se   zřizovatelem:   

Jednání   o   financování   provozu   MŠ,   sestavování   rozpočtu   –   ředitelka   MŠ.   

Účast   na   zasedání    zastupitelstva   Města   Kravaře   –   ředitelka.   

Příspěvky   do   kravařského   Besedníku   –   všechny   pedagogické   pracovnice.   

Ve  školním  roce  2019/2020  proběhly  schůzky  k realizaci  přístavby  MŠ.  Jednání  se  účastnil  Ing.  arch.                

Adam  Weczerek  –  autor  projektu  přestavby  MŠ.  Ředitelka  MŠ  řešila  s architektem  detaily  projektu               

(prostorové   uspořádání   a   vybavení   nových   prostor   MŠ).   

  

    

  

Spolupráce   s rodiči:   
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Spolupráce  se  zákonnými  zástupci  dě�  je  pro  nás  velmi  důležitá.  Spočívá  nejen  v  jejich  informovanos�                 

o  dětech  a  připravovaných  akcích,  ale  snažíme  je  také  do  chodu  MŠ  vtáhnout.  Vítáme  každý  zajímavý                  

podnět,  nápad  ať  už  v  rámci  třídy,  či  celé  MŠ.  Osvědčily  se  nám  třídní  schůzky  v  jednotlivých  třídách                    

na  začátku  školního  roku,  na  kterých  jsou  zákonní  zástupci  informováni  o  chodu  a  specifikách  dané                 

třídy  a  seznámeni  s  třídním  vzdělávacím  programem.  U  předškolních  dě�  se  konají  schůzky  také                

v březnu  před  zápisem  do  1.  třídy  ZŠ.  Prioritní  je  pro  nás  také  každodenní  kontakt  s  rodiči  ať  už  při                     

příchodu  do  MŠ,  nebo  při  vyzvedávání  dě�.  Nabízíme  rodičům  Individuální  pohovory  s rodiči  zejména               

předškoláků.   

Třídní   schůzky   

Podzimní   akce   –   Dýňobraní,   Drakiáda,   Uspávaní   ježků…   

Vánoční   posezení   v jednotlivých   třídách   

Slavnostní   rozsvícení   vánočního   stromu   na   zahradě   MŠ   

Tvořivé   dílny   –   podzimní,   vánoční,   pro   dospěláky   

V druhém  polole�  byly  akce  s rodiči,  z důvodu  mimořádných  opatření  na  omezení  šíření  nemoci              

COVID-19,   zrušeny.     

Spolupráce  s rodiči  byla  v době  uzavření  MŠ  zaměřena  na  distanční  vzdělávání  zejména  dě�  v               

posledním  roce  před  zahájením  školní  docházky.  Úkoly  byly  zveřejňovány  na  webových  stránkách              

školy,  učitelky  posílaly  dětem  několik  dopisů  a  rodiče  si  mohly  výukové  materiály  vyzvednout  v �štěné                

podobě   přímo   v MŠ.   Rodiče   nám   posílali   fotografie   dokumentující   plnění   úkolů.   
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Spolupráce   se   ZŠ   Kravaře:   

Návštěvy   v prvních   třídách   

Adaptační    hodiny   pro   budoucí   prvňáčky   

Schůzka  rodičů  budoucích  prvňáčků  s učitelkami  –  byla  z důvodu  mimořádných  opatření  na  omezení              

šíření   nemoci   COVID-19,   zrušena.   

Úzká  spolupráce  s ředitelem  ZŠ,  Mgr.  Lukášem  Kramným  při  organizaci  provozu  třídy  v ZŠ  –  využívání                

tělocvičny,   školního   hřiště,   školní   knihovny   pro   potřeby   MŠ.   

Spolupráce   s vedoucí   ŠJ,   Bc.   Soňou   Calábkovou   při   řešení   připomínek   ke   kvalitě   a   složení   stravy.   

  

Spolupráce   s Domovem   pro   seniory   sv.   Hedviky:   

Vystoupení   dě�   u   příležitos�   Mezinárodního   dne   seniorů   –   dě�   ze   třídy   Motýlek.   

Kulturní   vystoupení   dě�   u   příležitos�    svátku   Tří   králů.   
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Paní  učitelky  vyrobily  v době  uzavření  MŠ  seniorům  dárky  ke  Dni  matek  a  napsaly  dopis,  ve  kterém                  

vyjádřily  podporu  v době  uzavření  Domova  pro  seniory  a  zákazu  návštěv.  Ředitelka  MŠ  Blanka               

Postulková  a  zástupkyně  ředitelky  Veronika  Hallerová  vše  předaly  řediteli  Domova  pro  seniory  p.               

Petrovi   Adamcovi.     

  

Další   akce   pořádané   mateřskou   školou:   

Mikulášská   nadílka   

Vánoce   v mateřské   škole   –   tvořivé   dílny   pro   rodiče   a   dě�   

Maškarní   rej   v   MŠ   

Divadelní   představení   –     interak�vní   divadlo,   divadélko   Letadlo,   Šikulka   aj.   

Kouzelnické   vystoupení   Aleše   Krejčího   

Den   dě�     

Sokolníci   představili   dětem   dravé   ptáky   

Rozloučení   s předškoláky   v rámci   jednotlivých   tříd   

Výpravy   do   okolí   Kravař   

Exkurze   

Ostatní  naplánované  akce  byly  zrušeny  z důvodu  mimořádných  opatření  ministerstva  zdravotnictví            

pro�   šíření   nemoci   COVID-19.   

  

Dětem   jsme   ve   školním   roce   2019/2020   nabízeli   tyto   zájmové   činnos�:   

Flétna  –  dě�  se  naučily  základy  hry  na  zobcovou  flétnu.  Kroužek  pořádáme  ve  spolupráci  s CVČ                 

Kravaře.   

Povídaní,  to  je  hraní  –  hlavní  náplní  kroužku  je  logopedická  prevence.  Kroužek  pořádáme  ve                

spolupráci   s CVČ   Kravaře.   
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Školička  pro  předškoláky  –  kroužek  pro  dě�  v posledním  roce  před  nástupem  do  ZŠ  pořádá  CVČ                 

v Kravařích.     

Anglič�na  pro  dě�  –  kroužek,  kde  se  dě�  hravou  formou  seznamují  s anglickým  jazykem.  Kroužek                

pořádáme   ve   spolupráci   s CVČ   Kravaře.   

Florbal  benjamínci  –  sportovní  kroužek,  který  probíhá  v malé  tělocvičně  v ZŠ.  Kroužek  pořádáme  ve               

spolupráci   s CVČ   Kravaře.   

Plavání  –  ve  školním  roce  2019/2020  kurz  z důvodu  mimořádných  opatření  na  omezení  šíření  nemoci                

COVID-19,   neproběhl.   

  

Návrhy			pro			další			období	 		

● Stanovit  pravidla  pro  distanční  vzdělávání  –  vycházet  z Metodického  doporučení  pro            

vzdělávání   distančním   způsobem;   

● v pedagogické  práci  i  nadále  uplatňovat  individualizaci,  využívat  pedagogickou  diagnos�ku           

jako   nástroj   individualizace;   

● zaměřit   se   na   logopedickou   prevenci,   spolupracovat   s rodiči;   

● na  základě  vlastního  hodnocení  školy  a  připomínek  pedagogických  pracovníků  vytvořit  ŠVP  PV              

v programu   InspIS   ŠVP   

● připravit   dotazník   pro   rodiče   

● zařazovat   ak�vity   v rámci   projektů   MAPII    (Méďa   zdravotník,   Malý   mulař,   Canisterapie,   aj.);   

  

● zaměřit  se  na  hodnocení  kvality  pedagogického  procesu  pomocí  standardu  kvality  („Nástroj             

pro   hodnocení   kvality   práce   učitele   předškolního   vzdělávání“)   –   oblast   plánování   a   hodnocení;   

● pokračovat   v projektu   Cesta:   

- stanovit   pravidla   pro   fungování   kolegiální   podpory   v MŠ   

- využi�   podpory   supervize   v MŠ.   

  

24   
  



Výroční   zpráva   o   činnos�   školy   ve   školním   roce   2019/2020   

  

  

  

Naše   roušky   pomáhali   i   lékařům   a   sestřičkám   ve   Slezské   nemocnici   Opava.   

  

  

V   Kravařích   29.   10.   2020                                         Zpracovala:   Bc.   Blanka   Postulková,   ředitelka   MŠ  
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