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OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY                                                                     

                                                                                                                                                                             

a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Název školy dle ZL: Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov – Podlesí, Čelakovského 4/1240, 

příspěvková organizace 

Sídlo školy dle ZL  : Čelakovského 1240/4, Havířov – Podlesí, 736 01 

Ředitel: Bc. Zuzana Nováková 

Zřizovatel školy: Statutární město Havířov  

736 01 Havířov – Město, Svornosti 86/2 

IČ: 002 97 488 

Zařazení do sítě škol: 1. 7. 2002 

IČ: 709 58 289 

IZO: 107624532 

Součásti školy: Školní jídelna 

Odloučená pracoviště: - 

Kapacita školy: 

(dle druhu zařízení MŠ, ŠJ) 

72 dětí 

 

Adresa www.stránek: www.mscelakovskeho.cz 

E-mailová adresa: reditelka@mscelakovskeho.cz 

Datová schránka Sm9kq94 
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 CHARAKTERISTIKA   ŠKOLY  A  ŠKOLSKÉHO  ZAŘÍZENÍ 

Naše mateřská škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je statutární město 

Havířov. 

Do provozu byla uvedena ve školním roce 1967/1968. Je umístěna v jedné části jednopatrové 

budovy, v druhé části nyní sídlí klienti SANTÉ – sociální odbor města Havířova. 

Budova je v klidné části města s dobrou dostupností městské i veškeré příměstské dopravy. 

Mateřská škola má 3 třídy běžné, kapacita 72 dětí. 

Děti jsou ve třídách věkově smíšených. Každá třída má samostatnou hernu, umývárnu, WC a 

šatnu. Všechny třídy pracují v programu „Začít spolu“ (Step by step). 

Velkou výhodou mateřské školy je, že má vlastní zrekonstruovanou kuchyň. 

Školní zahrada je prostorná s krásně vzrostlými stromy a s obnoveným vybavením. 

V mateřské škole pracovalo 7 pedagogických pracovnic, tři asistenti pedagoga a 3 provozní 

pracovnice, tři zaměstnanci školní jídelny a jedna chůva, která pracuje od září 2020. Tato 

funkce je hrazena z ESF. 

Ve funkci ředitelky pracuji již dvacet devět let. 

I když byla od školního roku 2020/2021 zrušena logopedická třída, máme v běžných třídách 

vřazeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které potřebují asistenta pedagoga. 

Pracujeme dle vlastního ŠVP, na jehož zrodu se podílel celý kolektiv pedagogů. Neustále však 

něco dotváříme a vylepšujeme, takže práce na něm je nekončící. 

Podmínky mateřské školy jsou pravidelně co tři roky evaluovány všemi zaměstnanci 

pedagogickými, některé i provozními pracovníky. Proto také v analýze SWOT je možné najít 

evaluaci podmínek MŠ.  

Všechny podmínky mají stanovené dlouhodobé cíle, kterých chceme v průběhu platnosti ŠVP 

dosáhnout. Jsou součástí dlouhodobé koncepce mateřské školy. 

Součástí MŠ je školní jídelna, která vaří stravu pro všechny děti celodenní a pro zaměstnance 

školy obědy. Strava je plnohodnotná domácí stravě, s dodržováním spotřebního koše a norem 

daných hygienou. 
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b)PŘEHLED VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ MATEŘSKÁ ŠKOLA POSKYTUJE V SOULADU SE 

ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU 

Název školního vzděl. programu  Počet zapojených dětí 

Společně pod jednou střechou  72 

– podtitul „PROČ?“  

 

Předškolní zařízení - předškolní vzdělávání.       

Mateřská škola zajišťuje vzdělávání dětí předškolního věku dle §33 Školského zákona, ve znění 

pozdějších předpisů. Dále se řídí RVP PV vydaným MŠMT ČR, jakožto základním 

dokumentem pro předškolní vzdělávání. Na základě toho má škola povinnost zpracovat vlastní 

Školní vzdělávací program. Náš školní vzdělávací program je zpracován s č.j.: MŠČe 293/2017 

a je nazvaný „Společně pod jednou střechou“, podtitul „PROČ?“, ze kterého vychází specifické 

záměry a kompetence – konkretizované výstupy. Tento dokument je veřejný, podíleli se na něm 

všichni pedagogové a byly zde zakomponovány také podněty zákonných zástupců dětí. Byl již 

několikrát aktualizován, naposledy k 1. 9. 2019.  

ŠVP je platný na tři školní roky a zpravidla co tři školní roky se mění rozpracování 

integrovaných bloků, které vycházejí vždy z určitého tematického zaměření. 

Celá filozofie našeho ŠVP vychází z hlavních cílů a záměrů programu ZaS: 

- Důraz klademe především na individuální přístup ke každému dítěti 

- Vedeme děti k samostatnosti při rozhodování 

- Rozvíjíme u dětí schopnosti, znalosti a dovednosti prostřednictvím činností v CA 

- Klademe velký důraz na spoluúčast rodičů  

- Dbáme na rozvoj osobnosti dítěte jak po stránce fyzické, tak i psychické 

 

Vzhledem k situaci, která nastala COVID 19, byla mateřská škola na základě doporučení 

MŠMT ČR a MZ ČR uzavřena od 1. 3. 2021 – 9. 4. 2021. Od 12. 4. 2021 nastoupily 

předškolní děti, které absolvovaly poslední rok MŠ před vstupem do ZŠ a děti zákonných 

zástupců, kteří byli zaměstnáni v IZS. Ostatní děti pak nastoupily 3. 5. 2021. Spousta aktivit a 

plánovaných akcí nebyla splněna, nebyly společné akce pro děti a rodiče, plánované školní 

výlety byly zrušeny. 

Zákonné zástupce dětí jsme alespoň potěšili krátkým programem pro maminky a ty je mohly 

shlédnout na webu školy.  

Během uzavření mateřské školy probíhala distanční výuka předškolních dětí, které plnily 

zadané činnosti doma s rodiči. Probíhala formou osobního setkání pedagogů a rodiči, kdy 

byly předávána dětem pracovní materiály, nebo prostřednictvím webu, kde měli rodiče 

potřebné informace. 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: 

Specifika výchovně vzdělávacího procesu jsou zaštítěna SPC Karviná, SPC Ostrava. 

Tato školská poradenská zařízení zajišťují odborné vyšetření dětí a vystavují 

doporučení, zejména pak asistenty pedagogů. AP ve spolupráci s učiteli pak zejména 

zajišťují: 
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-individuální přístup k dětem podle věku a individuálních zvláštností  

-celkovou diagnostiku osobnosti dítěte, kdy sledují tělesný vývoj, vývoj poznávacích procesů 

jako je vnímání, paměť, fantazie, myšlení, matematické představy, sociální vnímání a chování 

a především řečový projev a schopnost komunikovat  

-na základě celkové diagnostiky vytvořit individuální vzdělávací plány (pokud je stanoveno 

v doporučení z SPC) a zároveň i zpětnou evaluační činnost  

-komplexní přístup k handicapu dítěte, který vychází z odborných lékařských vyšetření, 

vyšetření SPC a PPP  

-používání specifických metod, forem, prostředků a pomůcek  

 

Závěry pro další práci : (vycházejí ze závěrů stanovených učitelkami v třídních 

evaluacích stanovených za období školního roku 2020/2021), ty pak jsou zpracovány 

ředitelkou MŠ do roční evaluace školy a závěry roční evaluace a jsou součástí Ročního 

plánu práce a TVP. 

Z důvodu uzavření provozu MŠ bude mnoho akcí a aktivit pro děti přesunuto do dalšího 

školního roku. 

 Počet tříd Počet dětí Průměrná naplněnost tříd 

Mateřská škola 3 72 14,76 

 

Ve školním roce 2020/2021 byl upraven počet dětí ve všech třídách na 24 tak, jak stanovuje 

Vyhláška o předškolních zařízeních. Neoznamovali jsme zřizovateli výjimku.. 

V třídě Berušky bylo toho jedno dítě s PAS s přiděleným AP na 100% úvazek. Ve třídě Koťat 

bylo jedno dítě s mentálním postižením s přiděleným AP na 100% a v této třídě pracovala chůva 

(ESF) právě k dětem mladším tří let. Ve třídě Myšek pak byla jedna dívenka se sluchovým 

postižením a také měla přiděleného AP se 100% úvazkem. 

c) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 Personální zabezpečení činnosti školy – ŽENY/MUŽI 

ŽENY  MUŽI CELKEM 

Fyz.počet  Přep. počet Fyz.počet  Přep. počet Fyz.počet  Přep. počet 

MŠ 13  11,860 - - 13 11,860 

ŠJ, ŠJ-

výd. 

3   2,250 - -  3   2,250 

Celkem 16 14,110 - - 16 14,110 

 

Dosažené vzdělání pedagogických zaměstnanců MŠ 

 

Dosažené vzdělání 

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ 

přepočtený počet % 

VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku 

(Mgr.) 

1 14,578 

VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Bc.) 0,860 12,536 

VŠ vzdělání zaměřené na školský management (Bc.) 1 14,578 

VOŠ ukončené absolutoriem se zaměř.na předškol. 

pedagogiku 

0 0 



Výroční zpráva o činnosti škola – Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov – Podlesí, Čelakovského 
1240/4, příspěvková organizace 

6 
 

  

Středoškolské 

pedagogické se zaměř.na předškol. 

pedagogiku 

4 58,308 

pedagogické 0 0 

nepedagogické 0 0 

Celkem 6,860 100% 

 

d) ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A NÁSLEDNÉ 

PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

Počet zapsaných, přijatých a nepřijatých dětí  - šk. rok  2020/2021 

Termín zápisu: 4. – 15. 5. 2020 

Počet volných 

míst v MŠ pro 

šk. r. 

2020/2021 

Počet zapsaných 

dětí dle žádostí zák. 

zástupců k předškol. 

vzděl. pro šk. r. 

2020/2021 – 

v termínu zápisu 

Počet zapsaných 

dětí dle žádostí 

zák. zástupců 

k předškol. vzděl. 

pro šk. r. 

2020/2021 – po 

zápisu 

Počet 

přijatých 

dětí 
k předškol. 

vzděl. pro šk. 

r. 2020/2021 

Počet 

nepřijatých 

dětí 

k předškol. 

vzděl. pro šk. 

r. 2020/2021 

23 33 1 23 10 

 

e) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PODLE CÍLŮ 

STANOVENÝCH VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY 

Není zpracováno – mateřská škola není ukončena žádným typem zkoušek 

f) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  

V loňském školním roce proběhl v naší mateřské cyklus seminářů pro děti, pořádaný 

„Centrem prevence“ sociálního odboru MMH s názvem „Zdravý způsob života a prevence 

závislostí“. 

Časový harmonogram: říjen 2020 – květen 2021, zpravidla 1x měsíčně. 

Zacílení: děti předškolního věku 

Názvy bloků: ZDRAVÍ, HYGIENA, VÝŽIVA, POHYB, VZHTHY K OSTATNÍM, NEBEZPEČÍ 

OD CIZÍCH LIDÍ, ALKOHOL, KOUŘENÍ, LÉKY, DROGY. 

Z důvodu COVID – 19 byla mateřská škola uzavřena od 1. 3. 2021.  

Prevence neproběhla, akce hromadného charakteru nebyly doporučeny. 

g) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Veškerá školení a semináře DVPP probíhaly převážně formou webinářů, z důvodu nažízení 

MŠMT ČR. 



Výroční zpráva o činnosti škola – Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov – Podlesí, Čelakovského 
1240/4, příspěvková organizace 

7 
 

Proběhlé webináře jsou součástí výroční zprávy – příloha č. 1 

h) ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA 

VEŘEJNOSTI 

Je součástí této výroční zprávy – příloha č. 2. 

i) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 

INSPEKCÍ A DALŠÍMI INSTITUCEMI 

 

IČ ČŠI  

 

Datum IČ Předmět IČ Zjištění 

ANO/NE 

NEPROBĚHLA - - - 

 

Provedené kontroly dalšími kontrol. orgány 

Kontrol. orgán Datum kontroly Předmět kontroly Zjištění ANO/NE 

Neproběhly    

 

j) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

Je součástí této výroční zprávy – příloha č. 3 

k) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ  

Název rozvojového programu  Název mezinárodního programu 

Nebyli jsme zapojeni - 

 

l) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

Další vzdělávání v rámci celoživotního 

učení na škole  

-neprobíhalo 

 

m) ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 

FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

Název projektů financov. z cizích zdrojů 

předložené ke schválení zřizovateli 

Projekt realizován-nerealizován 

OPVVV – Personální a vzdělávací podpora 

mateřské školy „U kamarádů“ 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18 _063/0009746 

realizován 
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n) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ, ORGANIZACEMI 

ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

Působnost odborové organizace NE 

 

Název organizace, se kterou PO spolupracuje  Druh spolupráce  

Střední škola Lidická Ha - Šumbark Exkurze -NE 

Kadeřnictví Markéta Havířov Exkurze - NE 

NsP Havířov Exkurze - NE 

Pekárna Semag Exkurze - NE 

Myslivecký svaz Bludovice Exkurze - NE 

ZŠ K. Světlé Vzájemné návštěvy, společné akce - 

NE 

Santé Havířov Besídky k vánocům - NE 

ZŠ Žákovská Společné akce, návštěvy dětí - NE  

KPŠ při MŠ Organizace akcí pro děti - NE 

SSRZ Havířov Plavání, lezecká stěna – plavání ANO 

MSK Havířov Účast na kulturních akcích -1.pololetí 

TK Havířov Pravidelná pohybová aktivita – tenis-

NE 

  

  

  

 

 

 

 

 

Zpracovala: Bc. Zuzana Nováková, ředitelka mateřské školy 

 

Dne: 19. 10. 2021 
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