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ÚVOD 

Výroční zpráva má primárně funkci informační, sekundárně pak reprezentativní  

a paměťovou. V reflexi uplynulého školního roku se odráží současný stav mateřské školy  

a uzavírá se jedna z etap cesty vytýčené v koncepci rozvoje školy. Výroční zpráva patří 

k základním dokumentům školy, je proto stejně jako školní vzdělávací program a 

koncepce rozvoje školy veřejně přístupná na webových stránkách školy. 

Aby mohla výroční zpráva naplňovat výše uvedené funkce, musí být stručná, jasná  

a přehledná. Obsah výroční zprávy určuje § 7, odst. 1 vyhlášky č. 15/2005 Sb. Její 

strukturu stanovuje obsah formuláře, do něhož se požadované informace vkládají. 

Formulář má obecnou platnost, proto platí, že se skutečnosti, které nemají vztah ke 

konkrétní škole, nevyplňují. Povinné komentáře mají vymezený rozsah. Tabulky lze 

upravovat dle potřeby. Ke každé tabulce je možné připojit vysvětlující komentář bez 

omezení rozsahu. 

Příloha představuje nepovinnou, samostatnou, obsahem i rozsahem nenormovanou část 

sloužící k reprezentativním a paměťovým účelům. 

 

Údaje jsou platné, pokud není uvedeno jinak, ke dni 30. 6. 2022. 
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 

1.1 Škola, odloučené pracoviště 

ŠKOLA 

název školy: Mateřská škola, Ostrava – Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková 

organizace 

adresa školy:   V. Makovského 4429, 708 00 Ostrava - Poruba 

IČO:                70984697 

identifikátor zařízení:  RED-IZO 674000579 

zahájení činnosti školy: 1.1.2003 

e-mail:    reditelstvi@makovskeho.cz 

tel.:    734 637 324 

datová schránka:  ge2kwm6  

webová stránka:  www.makovskeho.cz 

školní vzdělávací program:  „Půjdem spolu krok za krokem kouzelným pohádkovým rokem“   

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ 

adresa školy:   Slavíkova 6067, 708 00 Ostrava - Poruba 

e-mail:    slavikova@makovskeho.cz 

tel.:    733 364 668 

 
 

1.2 Součásti školy 

 IZO počet žáků cílová kapacita 

mateřská škola 107630761 172 196 

školní jídelna 102980501 199 225 

 

1.3 Zřizovatel školy 

Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba 

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba 

IČO: 00845451 

1.4 Vedení školy 

ředitelka školy:    Bc. Jitka Hrazděrová, MBA 

statutární zástupce ředitelky:  Bc. Petra Balnerová 
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1.5 Organizace rodičů 

vedoucí:  Bc. Jitka Hrazděrová, MBA 

 

V mateřské škole funguje sdružení rodičů Veselá školička, z.s. Tento spolek zajišťuje 

nadstandartní aktivity, organizující se v MŠ, jako například Maškarní bál, Zahradní slavnost, 

výlety, společné akce - Drakiáda, Uspávání broučků apod. Také pořádáme workshopy, 

besedy apod. S rodiči probíhají 1x za 1-2 měsíce schůzky, na kterých plánujeme společné 

akce a vyhodnocujeme ty zrealizované, případně promýšlíme další možnosti. 
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2.1 Zaměření mateřské školy 

Mateřská škola je přihlášena v programu "Skutečně zdravá školka", snažíme se v obou 

školách plnit podmínky programu.  

Rozvíjíme u dětí vztah k přírodě. Díky již zrealizovaným projektům navazujeme na již 

zavedené – environmentální aktivity – pěstování ovoce a zeleniny ve vyvýšených záhoncích, 

práce ve vlastní dílně, vyhledávání a rozvíjení talentu dětí s využíváním speciální učebny.  

 

Podporujeme děti ve sportu, vyhledáváme aktivity, díky kterým tuto oblast můžeme rozvíjet.  

 

Součástí ŠVP je výuka anglického jazyka u předškolních dětí. 
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2.2 Běžné třídy 

 

počet tříd počet dětí 

průměrný 

počet 

dětí 

ve třídě 

průměrná 

docházka 

 2021/2022 k 30. 9. 2021 k 30. 6. 2022 2021/2022 2021/2022 

MŠ MAKOVSKÉHO 4 93 98 24,5 12,65 

MŠ SLAVÍKOVA 3 71 74 24,6 13,4 

CELKEM 7 164 172 24,55 13,02 

 

2.3 Integrované třídy 

 

počet tříd počet dětí 

průměrný 

počet 

dětí 

ve třídě 

průměrná 

docházka 

 2021/2022 k 30. 9. 2021 k 30. 6. 2022 2021/2022 2021/2022 

MŠ …      

MŠ …      

MŠ …      

CELKEM      

V mateřských školách Makovského a Slavíkova nemáme integrované třídy. 

2.4 Údaje o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 

 

 

PLÁNY PPP a IVP 

počet plánů 

pedagogické podpory 

počet individuálně 

vzdělávacích plánů 
počet dětí celkem 

MŠ MAKOVSKÉHO 5 0 5 

MŠ SLAVÍKOVA 0 0 0 

CELKEM 5 0 5 

 

 PODPŮRNÁ OPATŘENÍ 

stupeň 1 

 

stupeň 2 

 

 

stupeň 3 

 

 

stupeň 4 

 

počet dětí celkem 

MŠ MAKOVSKÉHO 0 0 1 2 3 

MŠ SLAVÍKOVA 0 0 0 0 0 

CELKEM 0 0 1 2 3 
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2.5 Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání 

 

 

 

 

celkový počet 

zapsaných dětí 

 

přijetí do MŠ 
nepřijetí 

do MŠ 

odvolání 

proti 

rozhodnutí 

MŠ MAKOVSKÉHO 48 21 21 0 

MŠ SLAVÍKOVA 27 18 6 0 

CELKEM 75 39 27 0 

 

2.6 Odklad školní docházky 

 

 

 

odklad povinné 

školní docházky 

2021/2022 

dodatečný odklad 

povinné školní 

docházky 

celkem 

MŠ MAKOVSKÉHO 3 0 3 

MŠ SLAVÍKOVA 0 0 0 

CELKEM 3 0 3 
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3 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

 počet 

učitelé MŠ 15 

školní psycholog 0 

speciální pedagog 0 

asistenti pedagoga 2 

školní asistenti 1 

správní zaměstnanci MŠ 5 

zaměstnanci ŠJ 6 

počet zaměstnanců celkem 29 

 

 
 

 

3.2 Ocenění zaměstnanci 

V uplynulém školním roce v naší organizaci nebyl oceněn žádný zaměstnanec.   
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4 ZPRÁVY O ČINNOSTI 

4.1 Autoevaluace, stručné vyhodnocení naplňování cílů školního 

vzdělávacího programu 

Škola si 2x / rok zjišťuje podmínky vzdělávání díky evaluaci pedagogů, měsíčně evaluujeme 

integrované bloky vzdělávání. Na pedagogických radách vyhodnocujeme naplňování 

školního vzdělávacího programu. Dalším evaluačním nástrojem je zjišťování klimatu školy 

zřizovatelem, a to jak ze strany pedagogů, tak i rodičů. 

 

Dle ŠVP jsou hlavními cíli: 

• Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení 

• Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

• Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost, 

působící na své okolí 

 

4.2 Zajištění distanční výuky 

Distanční výuka byla zajištěna následujícím způsobem: 

• Rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou vždy v pondělí obdrželi mailem 

informace k následujícímu týdnu, materiály. Také jim byl zaslán link k přihlášení na 

on-line vzdělávání a 1-2x týdně se děti s učitelkami scházely v platformě Skype, 

Zoom, Google Meet.  

• Rodiče všech dětí dostali v pondělí dopis pro své děti s úkolem na následující týden. 

Ten zasílali zpět. Nebylo to vždy jen vypracování zadání, ale zasílali i fotografie ze 

společného výletu apod. Nahrávali jsme dětem videa s divadlem, písničkami apod. 

• Připravovali jsme s učitelkami dětem stezky po okolí s úkoly. 

4.3 Prezentace školy na veřejnosti 

• Každoročně v květnu reprezentují děti obou škol na Českém běhu žen.  

• Další prezentaci míváme vždy v září při zahradní slavnosti, na kterou dochází i široká 

veřejnost.  

• Letos v červnu jsme zorganizovali oslavu Dne otců na Myslivně v Ostravě – Porubě, 

této akce se zúčastnilo asi 200 lidí, samozřejmě i spousta osob z řad veřejnosti 

• Naši školu reprezentujeme i v zahraničí, jsme zapojeni do eTwinning komunity, 

v tomto roce jsme realizovali jeden mezinárodní projekt. 
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4.4 Podpora talentovaných dětí 

V mateřské škole vyhledáváme nadané děti pomocí diagnostických nástrojů a následně 

s nimi pracujeme. 

Máme zde Klub nadaných dětí Bystré hlavičky, který se schází 1x/ měsíc. Podařilo se nám 

vybudovat speciální učebnu, kterou v případě zájmu klub dává k dispozici i ostatním dětem. 

 

4.5 Prevence sociálně patologických jevů, rizikového chování  

a zajištění podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 

nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování 

jazykové přípravy 

S dětmi si zejména při setkávání v ranním kruhu (ale kdykoli dle potřeby) povídáme o 

žádoucím chování, společně nastavujeme pravidla a požadujeme jejich dodržování. Formou 

příběhů a dramatizací si mohou prožít konfliktní a jinak nepříjemnou situaci a zjišťují tak, 

jak se v takové chvíli cítí a těmto situacím pak snáze předcházíme. 

 

V MŠ Makovského zajišťujeme dvěma dětem s poruchou chování podporu díky asistentům 

pedagoga.  

 

V obou školách bylo ukrajinsky hovořící dítě. V MŠ Slavíkova jsme dítěti zajistili 

adaptačního koordinátora, v MŠ Makovského se holčička adaptovala rychle a 

bezproblémově, ale po měsíci se odstěhovali. Na následující školní rok máme také přijaty 

ukrajinské děti. 

 

4.6 Zpráva o činnosti školního psychologa 

Školního psychologa ve škole nemáme. 

 

 

4.7 Zpráva o činnosti speciálního pedagoga 

Speciálního pedagoga ve škole nemáme. 

 

4.8 Školní jídelna 

Každá škola má svou kuchyni. Jsme přihlášeni v programu Skutečně zdravá škola. Školní 

kuchyně se snaží omezit u dětí příjem soli a cukrů, vařit pestrá jídla a potraviny objednávat 

u regionálních dodavatelů, na kolik je to možné. Kuchyně v obou školách si pěstují své 

bylinky, děti je na podzim suší a kuchyně dále využívá při vaření. 
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4.9 Organizace rodičů 

Obě školy mají jednu společnou organizaci rodičů. Statutárním orgánem – jednatelem je 

ředitelka školy. 

Zástupci rodičů se schází 1x 1-2 měsíce a společně plánují, organizují a vyhodnocují 

společné akce. 

Spolek zajišťuje nadstandartní akce a vybavení, které by si jinak škola mnohdy nemohla 

dovolit. Vztahy mezi rodiči a školou jsou momentálně na velice dobré úrovni. 

 

4.10 Zprávy o kontrolní činnosti 

V uplynulém školním roce proběhly dvě kontroly.  

 

 

V termínu 22.11.-25.11.2022 proběhla kontrola České školní inspekce. 

Dle protokolu byly shledány tyto nedostatky: 

• Stanovení finančních normativů – porušení právního předpisu Vyhlášky č.107/2005 

Sb. 

• Plnění výživových norem – překročení přípustné hranice u cukrů a tuků 

• Předávání údajů z dokumentace školy – chybně uvedené údaje ve výkazu P 1C-01 

Sjednaná náprava: 

• Ihned byly finanční normativy správně nastaveny a rodiče informováni, 

v následujícím období již platili rodiče stravné ve správné výši 

• Ředitelka s vedoucí jídelny kontroluje plnění výživových norem, vedoucí jídelny je 

zodpovědná za plnění limitů. 

• Ředitelka okamžitě kontaktovala Magistrát města Ostravy, který tuto skutečnost 

konzultoval s Krajským úřadem a dohodli se na dalším postupu. Údaje již budou 

správně vykazovány 

Dle inspekční zprávy byly shledány tyto nedostatky: 

• Nedostatečná spolupráce ředitelky se zástupkyní.  

• Nezohledňování aktuálních znalostí a individuálních schopností dětí ve vzdělávací 

nabídce 

• Nezajištění dostatečného překrývání služeb 

• Zkracování pobytů venku 

• Nedostatečná pedagogická diagnostika 

Sjednaná náprava: 

• Statutární zástupkyně byla odvolána a jmenována nová – Bc. Petra Balnerová. 

Spolupráce s Bc. Petrou Balnerovou je nyní na výborné úrovni. 

• Pedagogická rada se sešla a prodiskutovala nutnost zohledňování individuální 

úrovně dětí při přípravě vzdělávací nabídky 

• Byla přijata nová učitelka, překrývání služeb je již zajištěno 
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• Pedagogická rada byla informována o tomto nedostatku, který byl zapříčiněn 

vysokou nemocností pedagogů v době kontrolní činnosti a pobyt venku je již 

dodržován a realizován nejen v dopoledních, ale i odpoledních hodinách 

• Pedagogická rada se shodla na používání pedagogické diagnostiky dle Bednářové a 

nastavila parametry diagnostikování dětí 

 

 

 

Dne 28.6.2022 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se 

sídlem v Ostravě. 

Dle protokolu: 

• Kontrola stavebně technického stavu provozovny, úrovně osobní a provozní 

hygieny, dodržování zásad správní hygienické praxe během přípravy a výdeje 

stravy v MŠ – bez pochybení 

• Kontrola naplňování spotřebního koše – naplňován příznivě, pouze maso v nízkém 

plnění. Ostatní komodity příznivé. Cíleně nízká spotřeba cukru, nedoslazovány 

nápoje. 

• Školení zaměstnanců v pořádku 

• Desinfekce v pořádku 

• Označení zákazu kouření dle platné legislativy 

Bez nedostatků. 
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5 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 

5.1 Navštívené kurzy 

název školení 
vzdělávací 

instituce 

počet 

zaměstnanců 

časová 

dotace 

Optimální komunikace a spolupráce mezi 

školou a rodinou 

Hubatka 

Consulting 

1 8 hodin 

Podpora dětí cizinců v předškolním 

vzdělávání 

Národní 

pedagogický 

institut 

1 3 hodiny 

Začínající učitelka v MŠ KVIC 1 4 hodiny 

Podpora autoevaluace mateřské školy 

s využitím systému InspIS ŠVP 

Česká školní 

inspekce 

10 8 hodin 

Rozvíjení dítěte předškolního věku 

prostřednictvím pohádek, příběhů i veršů 

KVIC 1 8 hodin 

Rozvoj prostorových představ Hejného 

metodou v mateřské škole 

MAP2 1 3 hodiny 

Rozvoj číselných představ Hejného metodou 

v mateřské škole 

MAP2 1 3 hodiny 

Setkání (nejen) s Numeráčky MAP2 1 4 hodiny 

Moderní kuchyně Banquet 2 2 hodiny 

Jak správně vypočítat spotřební koš SEMINARIA 1  

Školení hygienického minima Krajská 

hygienická 

stanice 

v Ostravě 

6  

 

5.2 Hodnocení školení 

 

Pedagogové po absolvování školení odevzdávají zprávu ze školení, ve které shrnou poznatky 

ze školení, zda bylo přínosné či nikoliv a následně při setkání pedagogické rady jednotlivá 

školení a poznatky z nich předkládají ostatním pedagogům. 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je naplánováno vždy na celý rok dopředu při 

rozhovoru ředitele s každým pedagogem zvlášť. Společně v červnu shrnou uplynulé období, 

hledají cesty dalšího možného rozvoje s ohledem jak na potřeby zaměstnanců, tak i 

organizace a podle toho jsou vyhledávána ta školení, která jsou pro všechny opravdu 

přínosná. 
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6 KLIMA ŠKOLY 

6.1 Výsledky a opatření 

Vyhodnocení klimatu školy V. Makovského: 

• Spokojenost rodičů –    90% (13 respondentů) 

• Spokojenost učitelek –  83% (6 respondentů) 

 

1. Obecná spokojenost:      rodiče 95%, učitelky 77% 

2. Jasná a srozumitelná pravidla chování:   rodiče 90%, učitelky 89% 

3. Pocit bezpečí v kolektivu:    rodiče 97%, učitelky 83% 

4. Vzájemný respekt:     rodiče 87%, učitelky 83% 

5. Naplňování potenciálu:    rodiče 87%, učitelky 89% 

6. Respektování individuálních vzdělávacích potřeb: rodiče 92%, učitelky 83% 

7. Profesní a osobní rozvoj:    rodiče 87%, učitelky 94% 

8. Smysluplnost práce:     rodiče 97%, učitelky 89% 

9. Dobré vztahy:      rodiče 95%, učitelky 83% 

10. Týmová spolupráce:     rodiče 84%, učitelky 61% 

11. Komunikace vedení školy:    rodiče 87%, učitelky 77% 

12. Kvalita webových stránek:    rodiče 82%, učitelky 89% 

13. Osobní ručení za kvalitu školy:   rodiče 92%, učitelky 77% 

Opatření nejsou třeba. Rodiče byli o výsledcích informováni na nástěnkách, mailem a 

prostřednictvím webových stránek, s učiteli jsme výsledky prodiskutovali. 
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Vyhodnocení klimatu školy Slavíkova: 

• Spokojenost rodičů –    73% (14 respondentů) 

• Spokojenost učitelek –  79% (5 respondentů) 

 

1. Obecná spokojenost:      rodiče 73%, učitelky 66% 

2. Jasná a srozumitelná pravidla chování:  rodiče 83%, učitelky 73% 

3.  Pocit bezpečí v kolektivu:    rodiče 81%, učitelky 80% 

4. Vzájemný respekt:     rodiče 69%, učitelky 66% 

5. Naplňování potenciálu:    rodiče 76%, učitelky 93% 

6. Respektování individuálních vzdělávacích potřeb rodiče 71%, učitelky 86% 

7. Profesní a osobní rozvoj:    rodiče 66%, učitelky 93% 

8. Smysluplnost práce:     rodiče 69%, učitelky 80% 

9. Dobré vztahy:      rodiče 81%, učitelky 93% 

10. Týmová spolupráce:     rodiče 69%, učitelky 66% 

11. Komunikace vedení školy:    rodiče 71%, učitelky 73% 

12. Kvalita webových stránek:    rodiče 75%, učitelky 73% 

13. Osobní ručení za kvalitu školy:   rodiče 69%, učitelky 86%    

 

Rodiče byli o výsledcích informováni na nástěnkách, mailem a prostřednictvím webových 

stránek, s učiteli jsme výsledky prodiskutovali a došli jsme k závěru, že je třeba provést 

organizační změnu ve třídě předškolních dětí, kde je nespokojenost rodičů opakovaně. 

Věříme, že tato změna, spolu se změnou zástupce ředitele, která proběhla v lednu letošního 

roku pomohou k tomu, aby klima i v MŠ Slavíkova bylo příznivější.  
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7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

7.1 Schválené příspěvky pro rok 2021 

druh příspěvku schválený (v Kč) upravený (v Kč) 

provozní příspěvek zřizovatele 1.450.000,00 1.550.000,00 

z toho účelově vázáno 1.450.000,00 1.550.000,00 

   

dotace SMO 210.000,00 210.000,00 

   

investiční dotace MSK   

přímé prostředky MSK 12.492.673,00 12.511.055,00 

z toho účelově vázáno   

   

příspěvek MSK celkem 12.492.673,00 12.511.055,00 

dotace EU projekt … 432.286,00 432.286,00 

   

příspěvek včetně dotací celkem 14.584.959,00 14.703.341,00 

 

7.2 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele – plnění plánu výnosů 

druh výnosů plán  

skutečnost k  31. 12. 2021 (v Kč) 

hlavní 

činnost  

doplňková 

činnost 
celkem 

výnosy z prodeje služeb 1.570.000,00 1.220.253,00 0 1.220.253,00 

výnosy z pronájmů 5.000,00 0 10.392,00 10.392,00 

výnosy z prodeje karet a 

čipů 
0 0 0 0 

jiné výnosy z vlastních 

výkonů 
0 0 0 0 

čerpání fondů 0 70.950,00 0 70.950,00 

ostatní výnosy 0 16.636,00 0 16.636,00 

úroky 0 0 0 0 

celkem  1.307.839,00 10.392,00 1.318.231,00 
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7.3 Hospodaření s příspěvkem zřizovatele – plnění plánů nákladů 

druh nákladů plán  

skutečnost k  31. 12. 2021 (v Kč) 

hlavní 

činnost  

doplňková 

činnost 
celkem 

spotřeba materiálu 1.509.000,00 1.032.062,00 0 1.032.062,00

337, spotřeba energie  700.000,00 754.291,00 5.046,00 759.337,00 

prodané zboží 0 0 0 0 

opravy a udržování 180.000,00 90.046,00 0 90.046,00 

cestovné 0 2.442,00 0 2.442,00 

ostatní služby  348.000,00 630.118,00 0 630.118,00 

mzdové náklady  50.000,00 50.000,00 0 50.000,00 

zákonné odvody 0 0 0 0 

zákonné sociální náklady 0 19.553,00 0 19.553,00 

manka a škody 0 0 0 0 

DDHM nad 3.000 Kč 30.000,00 

 
170.648,00 0 170.645,00 

ostatní náklady z činnosti 15.000,00 31.004,00 0 31.004,00 

odpisy  29.000,00 56.454,00 0 56.454,00 

celkem 2.861.000,00 2.836.618,00 5.046,00 2.841.661,00 

 

7.4 Přímé náklady na vzdělávání a další zdroje (projekty EU, dotace) 

nákladová položka plán 

skutečnost  

k  31. 12. 2021 

(v Kč) 

hrubé mzdy  8.469.000,00 9.467.085,00 

odvody SP, ZP, příděl do FKSP, náhrady 

mzdy v době pracovní neschopnosti  
2.878.000,00 3.491.253,00 

učebnice, školní potřeby, učební pomůcky, 

výukové programy 
25.000,00  

podpůrná opatření - pomůcky   

DVPP   

cestovné   

ochranné pracovní pomůcky, preventivní 

prohlídky 
5.000,00 23.022,00 

zákonné pojistné Kooperativa 35.000,00 40.932,00 

celkem 11.412.000,00 13.022.292,00 
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7.5 Vyhodnocení hospodaření s příspěvky 

  
plán 

skutečnost k 31. 12. 2021 (v tis. Kč) 

hlavní 

činnost  

doplňková 

činnost 
celkem 

náklady 14.273 15.859 5 15.864 

výnosy 12.823 14.340 10 14.350 

příspěvek 1.450 1.549 0 1.549 

výsledek hospodaření  30 5 35 

 

 

7.6 Přehled realizovaných oprav a investic 

V uplynulém období proběhly běžné opravy dle aktuální situace a potřeb školy. 

 

Také probíhaly revize podle harmonogramu a následné opravy, které vycházely jako výstup 

z revizních zpráv. 

 

Dále proběhla oprava dvou vstupních bran, které byly v dezolatním stavu a ohrožovaly 

bezpečnost dětí.  
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8 PŘÍLOHY 

Uspávání broučků 11/2021 
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Rozsvícení stromečku 12/2021 

 

 
 

Výlet obou školek s rodiči na Hukvaldy 11/2021 
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Společná akce obou školek Českého běhu žen 05/2022 
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Oslava Dne otců s rodinami obou školek 06/2022 
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Škola v přírodě pro děti obou školek 06/2022 

 

 

 
 


