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Základní údaje o mateřské škole  

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává právnická osoba 

Mateřská škola Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace 

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

Identifikátor 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: Náměstí 43, 747 21 Kravaře 

Provozní doba školy:  6.15 – 16.15 hodin 

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem 

Nejvyšší povolený počet dětí 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 

Identifikátor 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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Počet dětí a tříd 

Školní rok 2020/2021 
MŠ na ulici Petra z 
Kravař 

P
o

če
t 

tř
íd

 

C
el

ko
vý

 p
o

če
t 

d
ět

í  

P
rů

m
ěr

n
ý 

p
o

če
t 

d
ět

í 

n
a 

je
d

n
u

 t
ří

d
u

 

P
rů

m
ěr

n
ý 

p
o

če
t 

d
ět

í 

n
a 

je
d

n
o

h
o

 u
či

te
le

 

P
rů

m
ěr

n
á 

d
o

ch
áz

ka
 

 5 127 25,5 12,5 17 

 

Školní rok 2020/2021 
MŠ na ulici 
Komenského 

P
o

če
t 

tř
íd

 

C
el

ko
vý

 p
o

če
t 

d
ět

í  

P
rů

m
ěr

n
ý 

p
o

če
t 

d
ět

í 

n
a 

je
d

n
u

 t
ří

d
u

 

P
rů

m
ěr

n
ý 

p
o

če
t 

d
ět

í 

n
a 

je
d

n
o

h
o

 u
či

te
le

 

P
rů

m
ěr

n
á 

d
o

ch
áz

ka
 

 1 27 27 13,5 17,5 

 

 

Věkové složení dětí 

Podle stavu k 30. 9. 2020. 

MŠ na ulici Petra z Kravař Počet dětí Z toho dívky 

Nar. 1. 9. 2017 - 31.12. 2017 4 2 

Nar. 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017 43 22 

Nar. 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016 52 22 

Nar. 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015 24 9 

Nar. 1. 9. 2013 - 31. 8. 2014 4 1 

 

MŠ na ulici Komenského Počet dětí Z toho dívky 

Nar. 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015 22 10 

Nar. 1. 9. 2013 - 31. 8. 2014 5 2 
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Děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

Počet dětí Podpůrná opatření IVP 
1 2. stupeň – Identifikátor 

znevýhodnění 04S0000 = 
Středně závažné vady řeči, 
bez souběžného postižení 
více vadami 

- 

2 
 

3. stupeň – Identifikátor 
znevýhodnění 04S0000 = 
Středně závažné vady řeči, 
bez souběžného postižení 
více vadami 

- 

 

2 3. stupeň – Identifikátor 
znevýhodnění 04S0T00 = 
Středně závažné vady řeči, 
bez souběžného postižení 
více vadami, jiné SVP 
vyplývající ze zdravotního 
stavu dlouhodobého 
charakteru 

- 

1 4. stupeň – Identifikátor 
znevýhodnění 04T0T00 = 
Závažné vady řeči, bez 
souběžného postižení více 
vadami, jiné SVP vyplývající 
ze zdravotního stavu 
dlouhodobého charakteru 

- 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání 

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

Vzdělávání v MŠ se dítěti 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).  
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Výkon státní správy 

Podle stavu k 1. 6. 2021 – vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. 

Rozhodnutí Počet dětí 
Přijetí dítěte do MŠ ve školním roce 2020/2021 
s nástupem 1. 9. 2021 - celkem 

41 

Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák. 561/2004 Sb.,) 0 

Počet přijatých 2letých dětí s nástupem 1. 9. 2020 0 

Počet nepřijatých dětí 31 

 

 

Údaje o pracovnících školy 

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

školy a 2 školní asistentky od září do prosince 2020 (v rámci Šablon II) a 1 školní asistentka od ledna do 

června 2021 (v rámci Šablon III). 

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

zeleně a drobné opravy (DPP). 

 

Kvalifikovanost  učitelů ve školním roce 2020/2021  

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) 
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Střední vzdělání s maturitní 
zkouškou 

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

 

 Počet fyzických 
osob 

Přepočtený 
počet na plně 
zam.(úvazky) 

Kvalifikovaní učitelé 12 12 

Nekvalifikovaní  učitelé   1 0,33 

 13 12,33 

 

 

Věkové složení  pedagogických pracovníků 

 

 20 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let nad 50 let Důchodci Celkem 
Počet 6 1 5 1 0 13 

Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 4 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických 

pracovníků včetně řídících pracovníků školy a projekty MŠ 

1. V roce 2020/2021 jsme absolvovaly především webináře pořádané MAS Hlučínsko 

v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II, MŠMT, KVIC, 

NIDV a jiné… 

Výčet webinářů, které pedagogické pracovnice absolvovaly v rámci projektu MAP II: 

✓ Vaše dítě jako tvůrce v digitálním světě konec pasivního konzumování technologií 

✓ Komunikace s rodiči 

✓ Tvoříme ze dřeva 

✓ Jak na diagnostiku školní zralosti   

✓ I naše děti potřebují hranice  

✓ Hodnocení podporující učení – formativní hodnocení 

✓ Jak podpořit své děti v učení nejen v době distanční výuky 

✓ S paprsky světla 

✓ Vzrůstající agresivita u dětí 

✓ Matematická pregramotnost 

✓ Čtenářská gramotnost   

✓ Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU již v MŠ, přípravných třídách a v 1.třídách 

ZŠ  

✓ Emoční a sociální vývoj dítěte předškolního věku a jeho potřeby 

✓ Jazyková výchova u dětí předškolního a mladšího školního věku – předčtenářská 

gramotnost 

✓ Dítě není malý dospělák a dospělý nemá být velké dítě 

✓ Metody a formy výuky MiND dětí v MŠ    

✓ Diagnostika školní zralosti 

✓ Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě 

Všechny pedagogické pracovnice absolvovaly seminář pořádaný NIDV – „Portfolio dítěte prakticky a 

smysluplně“ s lektorkou Mgr. Natálii Toflovou. 

Všechny pedagogické pracovnice absolvovaly seminář organizovaný mateřskou školou  tzv. 

sborovna -  „Emoční a sociální rozvoj osobnosti“ s lektorem Jiřím Haldou. 
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2 pedagogické pracovnice absolvovaly seminář pořádaný KVIC – „Environmentální vzdělávání 

v mateřské škole“ – v rámci projektu „Poznáváme svět II“. 

Ředitelka MŠ absolvovala webinář pořádaný MŠMT - Financování regionálního školství. 

Pracovnice výdeje stravy absolvovaly webinář pořádaný paní Dagmar Kadlecovou - Hygiena a 

stravování v MŠ. 

S obsahem jednotlivých webinářů DVPP a získaným metodickým materiálem byli vyučující 

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

růst pedagogů byl dále zajišťován studiem odborné literatury.   

V průběhu školního roku 2020/2021 byla většina naplánovaných seminářů, na základě mimořádných 

opatření na omezení šíření nemoci COVID-19, zrušena. 

 

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  
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DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU 

1. 1. 2017 – 30. 6. 2021 (prodlouženo z důvodu COVID19). 

CÍL PROJEKTU 

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

schopni přijímat i poskytovat efektivní kolegiální podporu.  

PŘÍNOS PROJEKTU  

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

přes zvyšování svých profesních dovedností pro poskytování kolegiální podpory v tématech 

individualizace vzdělávání či vybraných gramotností. Reflektující učitelé získají kompetence pro 

realizaci interního mentoringu a lektorské činnosti.  

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 2020/2021 probíhaly poslední aktivity – např. Ilustrace práce ve školách, Kolegiální 

podpora – práce s klientem a  Lektorské dovednosti. 

 

3. Projekty „Poznáváme svět II“ a „Poznáváme svět III“ 

 
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 
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Cíl projektu: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání a usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Projekt 

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

usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.  

Cílová skupina projektu: Děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí 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 2020/2021 jsme v rámci projektu využili personální podporu „Školní asistent“, 

organizovali jsme „Projektové dny ve škole“. 

Z důvodu opatření Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proti šíření 

nemoci COVID 19, byl zakázán přístup třetích osob do mateřské školy. Nemohly proběhnout všechny 

projektové dny ve škole – nebyly tak naplněny všechny výstupy jednotek zvolených aktivit.  Mateřská 

škola musí po schválení závěrečné zprávy o realizaci vrátit částku 35 296,- Kč. 

 

Projekt „Poznáváme svět III“ je spolufinancován Evropskou unií. 

Název projektu: Poznáváme svět III 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019331 

Délka trvání projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 

Cíl projektu: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení a podpora sociálního 

začleňování a boj proti chudobě. Projekt umožňuje personální posílení o školního asistenta v mateřské 

škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy.  

Cílová skupina projektu: Děti v mateřských školách. 

Přínos projektu: Škola díky projektu získala finanční prostředky ve výši 424 188,-Kč, které využila dle 

schváleného projektu na zajištění personální podpory – školního asistenta a financování projektových 

dnů v MŠ. 
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4. 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 aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a 

vyhodnocování přínosů spolupráce. 

Vzdělávací aktivity, které jsme pořádali v rámci projektu: 

Méďa zdravotník, Malý mulař a Canisterapie. 

 

 

                                                         

 

   



Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020/2021  

 

  12 

 

Provozní pracovníci a sezónní pracovníci 

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 

 

 

Inspekční a kontrolní činnost 

 

Inspekční a kontrolní činnost ČŠI 

Ve dnech 25. 1. – 28. 1. 2021 proběhla v naší MŠ inspekční činnost České školní inspekce, při které jsme 

obstáli na výbornou. Ze závěrů inspekční činnosti přikládám část inspekční zprávy, ve které jsou 

definovány silné stránky školy: 

• Příznivá atmosféra mateřské školy a sociální klima ve třídách, vstřícný pedagogický styl i 

empatický projev ostatních zaměstnanců školy podporují sociální a osobnostní rozvoj dětí.  

• Kvalitní manažerské vedení školy ředitelkou ve všech oblastech řízení, spolupráce s pedagogy 

i efektivní delegování kompetencí v rámci pracovního týmu umožňuje pedagogům dosahovat 

velmi dobrých výsledků při naplňování stanovených vzdělávacích cílů pro rozvoj dovedností 

dětí ve všech vzdělávacích oblastech.  

• Každodenní zařazování různorodých metod a forem práce s dětmi do vzdělávání umožňuje 

rozvíjet osobnostní předpoklady jednotlivých dětí a naplňovat záměry školního vzdělávacího 

programu. 

Ve dnech 25. 1. – 28. 1. 2021 proběhla rovněž kontrolní činnost České školní inspekce zaměřena na 

dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a 

školských služeb.  

Závěr: Nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 
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Kontrola provedená  KÚ MSK 

Nebyla provedena. 

Kontrola provedená MÚ Kravaře 

25. 11. 2020 proběhla předběžná kontrola poskytnutí neinvestičního příspěvku pro rok 2021. 

Závěr: Formální stránka kontroly nevykazuje žádné nedostatky. 

27. 5. 2021 následná kontrola hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020.  

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

Příspěvková organizace hospodařila podle rozpočtu na rok 2020. 

Kontrola provedená KHS Opava 

Nebyla provedena. 

 

Vedení školy 

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

Ředitelkou je vyhodnocována práce všech zaměstnanců, snaží se motivovat je k vzájemné spolupráci. 
 
Veškeré informace, jsou předávány zaměstnancům osobně, vedoucími pracovníky nebo formou 

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

informační sešit). 

 
Je vytvořen funkční informační systém i směrem k rodičům a veřejnosti (webové stránky školy – 

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

 

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

MAPII, který je realizován Místní akční skupinou Hlučínsko, dále spolupracuje s Českou školní inspekcí 

při konkursních řízeních na místo ředitele MŠ v Moravskoslezském kraji. 
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

V oblasti prevence sociálně patologických jevů vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a 

k odpovědnosti za své zdraví. Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně 

patologickým jevům. Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo 

neoddělitelnou součástí výuky a života školy. Do školního vzdělávacího programu je začleněna 

problematika prevence sociálně patologických jevů tak, aby se stala přirozenou součástí výchovy a 

vzdělání v mateřské škole. Prevence sociálně patologických jevů je zařazovaná formou samostatných 

projektů (např. Den země, Sportovní den u příležitosti Dne dětí), besed (např. Policie ČR, beseda s paní 

zubařkou) a v rámci integrovaných bloků (např. rozhovory, práce s obrazovým materiálem, námětové 

hry). Nedílnou součástí prevence sociálně patologických jevů v jednotlivých třídách je vytváření 

pravidel společného soužití ve třídě. 

V tomto školním roce jsme se zaměřili především na oblast prevence proti onemocnění nemocí COVID 

19. Na základě mimořádných opatření proti šíření nemoci COVID 19 vypracovala ředitelka podmínky 

pro provoz MŠ. Pomocí letáků, plakátů a článků na webových stránkách školy jsme šířili osvětu mezi 

dětmi i rodičovskou veřejností. 
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Zpráva o hospodaření školy za rok 2020 

Neinvestiční dotace na přímé náklady na vzdělávání 

 

 

Provozní rozpočet v roce 2020 

Dotace MÚ Kravaře 880 000 

Úplata za PV 221 850 

Ostatní výnosy 43 447,73 

Čerpání fondů 21 246 

Finanční prostředky ze státního 

rozpočtu 

Poskytnuté 

k 

31.12.2020 

Použité 

k 

31.12.2020 

Vratky 

dotací 

celkem 

Neinvestiční dotace celkem 
 

9 764 854 9 764 854 0 

Přímé náklady na vzdělávání 9 764 854 9 764 854 0 

z toho:    

a) platy  zaměstnanců 7 105 153 7 105 153 0 

b) OON zaměstnanců 0 0 0 

c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 2 659 701 2 659 701 0 
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Úroky banky 842,01 

Celkem 1 167 385,74 

 

Rada města Kravaře na své 49. schůzi konané dne 14. 6. 2021 schválila řádnou účetní závěrku Mateřské 

školy Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace za kalendářní rok 2020 sestavenou ke dni 31. 12. 

2020.  

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

příspěvková organizace za kalendářní rok 2020 ve výši 0 Kč. 

 

 

Hodnocení činnosti školy 

154 dětí je rozděleno do 6 tříd, které jsou pro lepší orientaci označeny symboly jablíčko, květinka, 

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

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

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

řízených a řízených činnostech. Děti si volí, jakým způsobem budou na daném tématu pracovat, vybírají 

si činnost, způsob provedení a úroveň obtížnosti. Učí se tak dodržovat pravidla, mají možnost 

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

činnosti  při hře, či při plnění úkolu ve vybraném koutku. Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších 

skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí. Vedeme děti k reflexi, která probíhá vždy po 

činnostech. Děti si podávají zpětnou vazbu, sdílejí své pocity při práci ve skupinách, přemýšlejí, co 

nového se naučily, komu pomáhaly, či kdo pomohl jim. V  2. pololetí školního roku jsme se zaměřili na 

zavádění formativního hodnocení (zejména vzdělávání pedagogů v této problematice). 

Školní rok 2020/2021 byl významně poznamenán epidemií nemoci COVID-19 – z důvodu opatření 

Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proti šíření nemoci COVID 19 

byl zakázán přístup třetích osob do mateřské školy.  Nemohly tak být organizovány akce s rodiči, 

divadelní představení v MŠ, projektové dny, exkurze, výlety, vystoupení v Domově pro seniory aj.                                                                                                                                                                                                                 
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Na základě „Usnesení vlády ČR“ ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, se omezil 

provoz mateřské školy, a to tak, že se zakázala osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání. 

Provoz mateřské školy se přerušil od 1. 3. 2021. V době přerušení provozu proběhla důkladná 

dezinfekce hraček a všech prostor mateřské školy, paní učitelky připravovaly distanční výuku, akce pro 

děti, vyráběly nové pomůcky, doplňovaly dokumentaci a vzdělávaly se účastí na webinářích a studiem 

odborné literatury.   

Od 12. 4. 2021 mohly do MŠ nastoupit děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (děti narozené 

do 31. 8. 2015) a děti, na které se nevztahuje povinná předškolní docházka, a to v případě, když jeden 

ze zákonných zástupců pracuje v níže uvedených profesích a tuto skutečnost doloží potvrzením 

zaměstnavatele.  

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: 

• zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb; 

• pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, 

školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická 

škola dvouletá, nebo o pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo 

ochranné výchovy; 

• zaměstnanci bezpečnostních sborů; 

• příslušníci ozbrojených sil; 

• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví; 

• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; 

• zaměstnanci Úřadu práce České republiky; 

• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního 

zabezpečení; 

• zaměstnanci Finanční správy České republiky.” (Zdroj: Manuál k provozu škol vydaný 

 6. 4. 2021). 

 

Od 12. 4. 2021 bylo zahájeno povinné testování dětí i zaměstnanců. 

 
Od 10. 5. 2021 byl obnoven provoz MŠ. Organizace provozu a samotného vzdělávání byla omezena 

Mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví. Vzdělávací aktivity byly organizovány tak, aby 

bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku. Pro vzdělávací aktivity a pobyt venku jsme 
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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. V červnu jsme za zvýšených 

hygienických opatření zorganizovali oslavu Dne dětí, Rozloučení s předškoláky a výlety pro děti 

jednotlivých tříd. 

Stále se měnící situace během celého školního roku nás nutila pružně reagovat na změny – např. 

plánování organizace provozu školy tak, aby byly dodrženy všechny hygienické požadavky, dále jsme 

museli zajistit podmínky pro testování dětí a zaměstnanců, řešili jsme s KHS situace související 

s karanténou atd. 

 

Ve školním roce 2020/2021 jsme pokračovali v kolegiální podpoře a prací se Standardem kvality práce 

učitele předškolního vzdělávání – zabývali jsme se oblastí plánování a hodnocení.   

„Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů“  

Hlavním smyslem kolegiální podpory je umožnit učení pedagogů od sebe navzájem praktickou formou.  

 

Ve školním roce 2020/2021 jsme zavedli tyto formy kolegiální podpory: 

• společné plánování a hodnocení 

• sdílení ve dvojicích 

• workshopy 

• vzájemné návštěvy 

• interní mentoring 

Všechny výše uvedené aktivity vedly ke zvýšení kvality vzdělávání v naší MŠ. 

 

Logopedická prevence probíhala zařazováním aktivit podporujících správnou výslovnost a rozvoj slovní 

zásoby do každodenních vzdělávacích činností – dechová cvičení, artikulační cvičení, sluchové hry, 

rytmizace, poslech čtených pohádek, rozhovory či rozvíjení jemné a hrubé motoriky. Na třídních 

schůzkách jsme o této problematice informovali rodiče, nabídli jsme jim možnost konzultací či kontakty 

na klinické logopedy. U předškolních dětí je tato spolupráce s rodiči ještě intenzivnější, protože by děti 

měly mít v rámci svých schopností zvládnutou správnou výslovnost před zahájením školní docházky. 

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. Z důvodu mimořádných opatření proti šíření nemoci COVID 19 v tomto 

školním roce probíhaly kroužky, které organizujeme ve spolupráci s CVČ jen v době, kdy to umožňovala 
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epidemiologická situace – logopedický kroužek „Povídání, to je hraní“ a kroužek „Školička pro 

předškoláky“.   

Pořízením interaktivního displeje jsme obohatili vzdělávání dětí v oblasti IT. 

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.  

Spolupráce s rodiči: 

V tomto školním roce byla spolupráce s rodiči velmi ovlivněna situací kolem nemoci COVID 19. Mnoho 

tradičních a velmi oblíbených akcí nemohlo být uskutečněno. I přesto je spolupráce se zákonnými 

zástupci dětí pro nás velmi důležitá. Osvědčily se nám třídní schůzky v jednotlivých třídách poslední 

týden v srpnu, na kterých jsou zákonní zástupci informováni o chodu a specifikách dané třídy a 

seznámeni s Třídním vzdělávacím programem. Během karantén v jednotlivých třídách a přerušení 

provozu na jaře, jsme s rodiči komunikovali především prostřednictvím e-mailových zpráv (distanční 

vzdělávání…), ale taky zveřejňováním informací na webových stránkách školy (např. informace o 

testování, o podmínkách provozu…) a zasílání dopisů s pozdravem, úkoly a malým dárkem pro děti i 

rodiče. 

Spolupráce s rodiči byla v době uzavření MŠ zaměřena na distanční vzdělávání zejména dětí 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 tištěné 

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

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

tělocvičny, školního hřiště, školní knihovny pro potřeby MŠ. 

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

šíření nemoci COVID-19, zrušena. 

Návštěvy v prvních třídách. 

Adaptační  hodiny pro budoucí prvňáčky. 

Spolupráce s vedoucí ŠJ, Martinou Šulovou, při organizaci stravování dětí a závodního stravování 

zaměstnanců. 

Spolupráce s Domovem pro seniory sv. Hedviky: 

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 Bc. Blanka 

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

Petrovi Adamcovi.   

Tradiční návštěvy dětí s kulturním programem v tomto školním roce neproběhly. 

Další akce pořádané mateřskou školou v rámci jednotlivých tříd: 

Mikulášská nadílka 

Vánoce v mateřské škole  

Maškarní rej v MŠ 

Divadelní představení –   interaktivní divadlo, divadélko Letadlo, Šikulka aj. 

Den dětí  

Sokolníci  - představili dětem dravé ptáky 

Rozloučení s předškoláky  

Výpravy do okolí Kravař 



Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2020/2021  

 

  21 

V září 2020 jsme navštívili Slezské divadlo v Opavě, kde jsme viděli nádhernou pohádku Jana Wericha 

„Královna koloběžka“. Po představení si děti s p. učitelkami prohlédly centrum města. 

Ostatní naplánované akce byly zrušeny z důvodu Mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví 

proti šíření nemoci COVID-19. 

 

Dětem jsme ve školním roce 2020/2021 nabízeli tyto zájmové činnosti (kroužky probíhaly 

v době, kdy to umožňovala epidemiologická situace): 

Flétna – děti 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. 

Školička pro předškoláky – kroužek pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ pořádá CVČ 

v Kravařích.  

Angličtina pro děti – kroužek, kde se děti 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 2020/2021 kurz z důvodu mimořádných opatření na omezení šíření nemoci 

COVID-19, neproběhl. 

 

Návrhy pro další období 

• V pedagogické práci i nadále uplatňovat individualizaci, využívat pedagogickou diagnostiku 

jako nástroj individualizace; 

• dokončit aktualizaci ŠVP PV „Poznáváme svět“ v programu InspIS ŠVP; 

• připravit dotazník pro rodiče; 

 

• zařazovat aktivity v rámci projektů MAPII  (Kočkohrátky, Povídání se zoubkovou vílou aj.); 
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• zaměřit se na hodnocení kvality pedagogického procesu pomocí standardu kvality („Nástroj 

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

 

• vybavit třídy Beruška, Motýlek a Hruška notebookem, případně stolním počítačem; 

 

• dovybavit třídy kostkovištěm, hracími stěnami s dřevěnými kostkami a návody pro rozvoj 

matematických představ a samostatnosti dětí (ve spolupráci s MAS Hlučínsko, v rámci projektu 

MAP II); 

 

• pořízení dětského pracovního ponku pro polytechnické vzdělávání (ve spolupráci s MAS 

Hlučínsko, v rámci projektu MAP II); 

 

• zajistit součinnost mateřské školy se zřizovatelem a stavební firmou při rekonstrukci a 

přístavbě MŠ. 

 

 

 

          V Kravařích 25. 10. 2021                                        Zpracovala: Bc. Blanka Postulková, ředitelka MŠ 


