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Mateřská škola Ostrava – Stará Bělá, příspěvková organizace 

 

Evaluační zpráva mateřské školy za školní rok 2021/2022 

 

č.j.: MSOSB/616/2022 

Autoevaluace vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a dalších provádějících předpisů, které 

stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

Je zpracována za školní rok 2021/2022 a je koncipována jako hlavní evaluační zpráva, z čehož některé 

oddíly jsou zpracovány odděleně za jednotlivá odloučená pracoviště. 

Vždy po ukončení jednoho školního roku zpracováváme hodnotící zprávu, ve které utřídíme získané 

poznatky ze školního vzdělávacího programu „Putování se skřítky“, vyhodnotíme poznatky 

a implementujeme je do vzdělávací práce v novém školním roce s cílem: 

 zlepšit kvalitu vzdělávání, 

 získat zpětnou vazbu pro činnost školy z různých zdrojů, 

 posílit zájem pedagogů o rozvoj školy, kvalitu vzdělávání a odpovědnost. 

Ke zpracování této evaluační zprávy byly využity evaluační dotazníky zaměstnanců i rodičů, které byly 

zpracovány jako prostředek pro kvalitnější vyhodnocení všech oblastí vzdělávání v naší mateřské škole.  

Cílem autoevaluace bylo zmapování stavu v níže sledovaných oblastech. 

Evaluační zpráva je strukturována do čtyř hlavních oblastí: 

1 Podmínky ke vzdělávání: 

1.1 základní údaje o škole 

1.2 personální podmínky 

1.3 materiálně-technické podmínky 

1.4 ekonomické podmínky 

1.5 organizační podmínky 

2 Průběh vzdělávání a výsledky vzdělávací práce: 

2.1 údaje o počtech dětí 

2.2 přijímací řízení na další školní rok 

2.3 školní vzdělávací program a výsledky vzdělávání 

 koncepční záměr ŠVP 

 vhodnost vzhledem k podmínkám 
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 pojetí a zpracování vzdělávacího obsahu (soulad TVP – ŠVP – RVP PV, školní integrované 

celky, třídní tematické celky, individuální plány a přehledy o vývoji dětí, doplňkové 

programy, uplatnění metod, postupů, forem práce ve vzdělávacím procesu) 

3 Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 

3.1 kvalita řízení a plánování 

3.2 hospitační a kontrolní činnost 

3.3 osobnostní rozvoj pedagogů – DVPP 

3.4 údaje o výsledcích kontrol 

4 Spolupráce školy s rodiči, vliv dalších osob na vzdělávání: 

4.1 spolupráce s rodiči 

4.2 spolupráce s partnery a jinými organizacemi (zřizovatel, školy, aj.) 

 

1 Podmínky ke vzdělávání 

1.1 Základní údaje o škole 

Název školy: 

Mateřská škola Ostrava – Stará Bělá, příspěvková organizace 

IČ: 75 084 481 

Identifikátor školy: 674 105 699 

IZO: 107 63 01 50 

Adresa školy: 

Blanická 180/154, Ostrava – Stará Bělá, 724 00 

Pracoviště: 

Ředitelství: MŠ Blanická 180/154 

Odloučené pracoviště: MŠ Mitrovická 811/70 

Součástí školy: 

ŠJ Mitrovická 811/70 

IZO: 174 105 703 

ŠJ – výdejna Blanická 180/154 

IZO: 174 106 360 

Zřizovatel: 

Statutární město Ostrava, Městský obvod Stará Bělá, Junácká 127 

Ředitelka školy: 

PhDr. Lenka Lašanová 

Vedoucí učitelka odloučeného pracoviště: 

Danuše Brillantová 
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Vedoucí školní jídelny: 

Ing. Ludmila Stuchlá 

Vedoucí kuchařka: 

Anna Filipská jako zástup za rodičovskou dovolenou Lenky Žídkové – do 31. 12. 2021 

Lenka Žídková  - od 1. 1. 2022 

Hlavní účetní: 

Ing. Ludmila Stuchlá 

E-mailová adresa: 

blanicka@msstarabela.cz 

mitrovicka@msstarabela.cz 

jidelna@msstarabela.cz 

Pro komunikaci učitelek jednotlivých tříd s rodiči se používají e-mailové adresy: 

MŠ Blanická: 

slunicko@msstarabela.cz 

beruska@msstarabela.cz 

MŠ Mitrovická: 

broucci@msstarabela.cz 

kotatka@msstarabela.cz 

Webové stránky školy: 

https://msstarabela.cz/ 

Webové stránky jsou nedílnou součástí mateřské školy. Jsou přehledně rozčleněny podle sekcí, které 

se nacházejí na hlavní liště. Zde rodiče najdou veškeré potřebné informace, kontakty a dokumenty 

ke stažení. Seznámí se s historií MŠ, jednotlivými odloučenými pracovišti a jejich zaměstnanci. Veškeré 

nové informace a aktuality jsou průběžně dle potřeby doplňovány na obou pracovištích. Rodiče mají 

možnost výběru budovy, kde jejich dítě dochází a mohou mít přehled o dění v MŠ. Seznam všech 

aktualit, tedy aktualit jak školy, tak jednotlivých tříd, se zobrazuje přes menu. Sekce fotogalerie slouží 

k vkládání fotografií dětí. Při návrhu jsme se snažili stránky zpracovat tak, aby byly vizuálně přívětivé, 

na pohled hezké a bylo příjemné s nimi pracovat. Veškerý obsah stránek mají ve své správě pověření 

zaměstnanci školy. 

Organizace slučuje dvě pracoviště mateřských škol, školní jídelnu a školní jídelnu – výdejnu. Pracoviště 

jsou od sebe vzdálená, a proto vedením těchto pracovišť jsou pověřeny vedoucí jednotlivých pracovišť, 

které jsou podřízeny ředitelce, která působí v mateřské škole na Blanické ulici, kde se nachází 

ředitelství. 

Kapacita školy: 

Od 1. 6. 2009 je kapacita školy rozhodnutím KÚ upravena na 112 dětí – 4 běžné třídy heterogenní 

(2 třídy MŠ Blanická, 2 třídy MŠ Mitrovická). 

 

mailto:jidelna@msstarabela.cz
mailto:slunicko@msstarabela.cz
mailto:beruska@msstarabela.cz
mailto:broucci@msstarabela.cz
mailto:kotatka@msstarabela.cz
https://msstarabela.cz/
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1.2 Personální podmínky 

Počet zaměstnanců 

 Počet fyzických osob Z toho mužů 
Přepočtený počet 
na plně zaměstnané 

Pedagogové 9 0 8,25 

Správní zaměstnanci, 
THP 

5 0 3,64 

Zaměstnanci ŠJ, 
výdejna 

5 0 2,05 

Školní asistentky 0 0 0 

RD 1 0 0 

Celkem 16 0 13,94 

Skutečný počet zaměstnanců v organizaci byl ve školním roce 2021/2022 16, 1 RD. 

Pracovní tým se na obou MŠ obměňuje v souvislosti na odchodech do důchodu, na MD a na zdravotním 

stavu zaměstnanců. Paní kuchařka Lenka Žídková ukončila RD a nastoupila na pozici kuchařky na 

odloučené pracoviště MŠ Mitrovická za zastupující paní kuchařku Annu Filipskou, která ji ještě 

zastupovala v době její nemocenské. Paní uklízečka Tereza Šafaříková čerpá RD nadále. 

Na dlouhodobou nemocenskou a neplacené volno nastoupila paní uklízečka Dagmar Havlínová, 

za kterou byla na dobu její nepřítomnosti přijata paní Hana Rakusová. Paní Lenka Nováčková působila 

na pozici učitelky s 25 % úvazkem, aby podle možností a podmínek školy bylo zajištěno překrývání 

učitelek v době PV. 

Kvalifikovanost pedagogů 

Vzdělání – nejvyšší dokončené  

Střední pedagogická škola 7 

VŠ – předškolní výchova 2 

VŠ – speciální pedagogika 0 

Doplňkové studium speciální pedagogiky 0 

Nekvalifikovaní 0 

Celkem 9 

Všichni pedagogové splňují kvalifikační požadavky pro práci učitelky mateřské školy.  

Pedagogičtí zaměstnanci 

Zaměstnanci na MD: 0 

Pracující důchodci: 1 

Nový zaměstnanec: 0 
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Odchod pedagogického zaměstnance do důchodu: 0 

Rozvázání pracovního poměru: 0 

Ukončení pracovního poměru na dobu určitou: 0 

Ostatní zaměstnanci 

Zaměstnanci na MD: 0 

Zaměstnanci na RD: 1 

Pracující důchodci: 0 

Odchod zaměstnance do invalidního důchodu: 0 

Ukončení pracovního poměru: 0 

Noví zaměstnanci: 1 

Členění zaměstnanců podle věku (k 31. 8. 2022)  

Do 20 let 0 

21 – 30 let 0 

31 – 40 let 1 

41 – 50 let 4 

51 – 60 let 8 

Starší 3 

 

Věkové složení zaměstnanců průměr 

Pedagogové 55,44 let 

Nepedagogové 52,88 let 

 

V učitelském sboru jsou zastoupeny učitelky s různou délkou pedagogické praxe. Požadovanou 

kvalifikaci splňuje 9 pedagogických zaměstnanců včetně ředitelky. Kvalifikace nepedagogických 

zaměstnanců odpovídá požadavkům. 

Počet pracovníků odpovídá potřebám školy. Věkový průměr všech zaměstnanců školy je ve vyšší 

věkové hranici. 

Ve škole funguje systém pravidelného hodnocení pracovníků. Každý zaměstnanec má pracovní 

portfolio zahrnující sebehodnocení. Důraz je kladen na osobnostní i profesní rozvoj. Všichni 

pedagogové se neustále vzdělávali, a to formou samostudia (odborná literatura, časopisy, sdílení 

zkušeností mezi pedagogy, informace z internetu) a účastí na vzdělávacích akcích, seminářích, 

webinářích. Vzdělávání bylo zaměřeno na práci s dětmi se SVP, management, na oblast logopedické 

prevence, mluvní průpravu, prožitkové učení a kreativitu. 

1.3 Materiálně-technické a hygienické podmínky  

Prostorové uspořádání tříd v naších MŠ vyhovuje nejrůznějším činnostem dětí, jsou vytvářeny různé 

hrací koutky, které jsou podle zájmu dětí obměňovány. Veškerý nábytek i další zařízení jsou 

přizpůsobeny dětem předškolního věku, u sedacího nábytku je volena dvojí výška, pro mladší 

a pro starší děti. 
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V letošním školním roce byla v MŠB ve třídách a na chodbách doplněna výzdoba z dřevěných obrázků 

a v šatnách byly nainstalovány nové magnetické nástěnky. 

 

Školní zahrada byla nově oplocena s vyvýšeným úsekem u hřiště, uskutečnila se renovace průlezky. 
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V MŠM proběhla pokládka nových krytin – koberců a vinylových podlah ve třídách a jídelnách.  
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Byly rekonstruovány sklepní prostory včetně sanitárního vybavení (dětská WC, umyvadla), používané 

při pobytu venku. 

 

Hračky pro zábavné učení byly obohaceny robotickými pomůckami. 

Při vzdělávání jsme využívali všechny dostupné didaktické pomůcky, které dle možností postupně 

doplňujeme. 

Stejně jako v předchozích letech jsme využívali výcvikový prostor pro dopravní výchovu dětí 

na odloučeném pracovišti MŠ Mitrovická. Do činností a závodů byly zapojeny děti z obou pracovišť. 

Dopravní hřiště dětem umožňovalo získat v bezpečném prostředí praktické dovednosti a návyky nutné 

pro bezpečný pohyb na ulici. Děti se seznámily se základními dopravními pravidly. Zábavnou formou 

jsme se snažily je připravit na realitu silničního provozu. 
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Na obou pracovištích byl v pískovištích vyměněn hygienický písek. 

 

Doplněny byly rovněž školní knihovny tituly směřujícími ke zkvalitnění vzdělávací činnosti. Prioritou po 

informaci, že do naší MŠ nastoupí ukrajinské děti, bylo zařazení obrázkových materiálů, Česko-

ukrajinského obrázkového slovníku, metodiky Krabička první záchrany pro učitelky. Snažili jsme 

se poskytnout dětem s nedostatečnou znalostí češtiny jazykovou podporu hlavně v rámci běžné 

činnosti, při které docházelo ke kontaktu dětí mezi sebou a kontaktu s učitelkami. 

Zaměřovali jsme se na logopedickou prevenci dle vypracovaného plánu, rozčleněného do 8 témat, 

protože si uvědomujeme, že řeč má pro vývoj dítěte a jeho fungování v budoucím školním prostředí 

mimořádný význam. Tato oblast byla doplněna novými didaktickými pomůckami. 

 Životospráva, psychosociální podmínky: 

 Bylo dbáno na to, aby dětem byla poskytována strava vyvážená a plnohodnotná. 

 Pitný režim byl zajišťován průběžně, děti měly k dispozici po celý den dochucený čaj 

a neslazenou vodu, která byla obohacena kousky ovoce či bylinkami. Děti měly přístup k těmto 

nápojům a měly možnost volby. 

 Jídelníček byl vytvářen ve vhodné skladbě dle platných výživových norem. Akceptována byla 

také povinnost zveřejňovat alergeny tak, aby rodiče byli jasně a stručně informováni.  

 Mezi jednotlivými pokrmy byly dodržovány stanovené intervaly. 

 Děti byly seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se vytvořil kolektiv 

dobrých kamarádů. Všechny děti v dané věkové skupině měly stejná práva a povinnosti. 

 Převažovalo pozitivní hodnocení, pochvaly, dbaly jsme na to, aby se děti nebály, pracovaly 

samostatně, důvěřovaly si. 
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1.4 Ekonomické podmínky 

Dopady růstu cen se odrazily i v hospodaření školy, bylo třeba přistupovat značně obezřetně 

k rozhodování čerpání rozpočtu. Díky tomu se nám dařilo průběžně uspokojovat potřeby jednotlivých 

součástí mateřské školy.  

Zřizovatel přispíval na běžný provoz školy (energie, topení, odpisy, opravy, spotřební materiál, služby 

spojené s provozem školy). Účelovým příspěvkem také přispívá na dokrytí osobních nákladů části 

úvazku zaměstnance. V budově školky na ulici Mitrovická byly také díky zřizovateli realizovány dvě 

významné a finančně náročné akce: oprava sociálního zařízení ve sklepních prostorech, které 

se využívají při každodenním pobytu dětí na školní zahradě a výměna podlahových krytin ve třídách 

a výdejnách stravy v obou patrech školky. 

Prostředky z ONIV byly v loňském roce použity pouze na pokrytí náhrad za DPN a úhradu zákonného 

pojištění zaměstnanců. Nákup UP, OOPP a DVPP byl kryt z prostředků zřizovatele. Přidělené množství 

finančních prostředků na přímé náklady (platy) pro pedagogické zaměstnance bylo v uplynulém 

kalendářním roce dostačující. 

Škole částečně přispívá Spolek rodičů Dětský úsměv, a to zejména pořízením nových hraček 

a financování některých aktivit školy (výlety do přírody, divadelní představení). 

1.5 Organizační podmínky 

Adaptační režim byl uzpůsoben tak, aby nenarušoval organizaci chodu MŠ. Ve výchovně vzdělávacím 

procesu byly zastoupeny všechny druhy učení. Cílem bylo získávání klíčových kompetencí. Dítě mělo 

možnost nabízenou činnost odmítnout. Při plánování jsme vycházeli z potřeb a přání dětí, využívali 

jsme i aktuální situace. Zcela jsme respektovali soukromí dětí a individuální tempo každého dítěte. 

V průběhu dne byly vyváženy spontánní a řízené aktivity, většinou však spontánní převažovaly. 

Ve výchovně vzdělávacím procesu byly zastoupeny všechny druhy učení, přičemž jsme preferovali 

prožitkové učení, učení hrou a podněcovali jsme děti k aktivitě, tvořivosti a experimentování. Velmi se 

nám osvědčily zájmové aktivity pro starší děti: Skřítek Šikulka, Divadélko v Berušce, Šikovné ručičky, 

Všeználek a Malý přírodovědec. Zapojili jsme se do projektu Se Sokolem do života a během školního 

roku probíhal environmentální kroužek Veverky a kroužek Angličtina pro nejmenší pod vedením 

lektorů společnosti Rytmik. 
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2 Průběh a výsledky vzdělávání 

2.1 Údaje o počtech dětí 

Počty dětí mateřské školy ve školním roce 2021/2022 k 30. 6. 2022 

MŠ Počet dětí 

MŠ Blanická  

1. třída – Beruška 26 

2. třída – Sluníčko 28 

MŠ Mitrovická  

1. třída – Broučci 25 

2. třída – Koťátka 28 

Cizinci 

Počet žáků Občané EU 
Ostatní cizinci pobývající v ČR 

přechodně nebo trvale 

4 0 4 

Průměrná docházka dětí do MŠ 

MŠ Blanická I. pololetí II. pololetí 2021/2022 

1. třída – Beruška 12,49 15,88 14,19 

2. třída – Sluníčko 19,53 19,94 19,74 

MŠ Mitrovická    

1. třída – Broučci 11,18 14,19 12,69 

2. třída – Koťátka 18,06 19,76 18,91 

Průměrná docházka v jednotlivých MŠ byla v tomto školním roce: 

MŠB      16,97 

MŠM 15,80 

Průměrnou docházku MŠ ovlivnila epidemiologická situace a mimořádná opatření spojená s virovou 

pandemií COVID-19 – karantény na obou pracovištích MŠ z nařízení KHS Ostrava a provoz MŠ 

v omezeném režimu. 

Věkové složení tříd k 30. 6. 2022 

Počet dětí ve třídě 

MŠ Blanická 
6-ti leté a 

OŠD 
5-ti leté 4-leté 3-leté 2-leté celkem 

1. třída – Beruška 1 2 15 5 3 26 

2. třída – 
Sluníčko 

14 13 1 0 0 28 

Celkem 15 15 16 5 3 54 

MŠ Mitrovická 
6-ti leté a 

OŠD 
5-ti leté 4-leté 3-leté 2-leté celkem 

1. třída – Broučci 0 2 14 6 3 25 

2. třída – Koťátka 14 13 1 0 0 28 
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Celkem 14 15 15 6 3 53 

Děti navštěvující MŠ prvním rokem 

MŠ Blanická 22 

MŠ Mitrovická 23 

Celkem 55 

 

2.2 Přijímací řízení na další rok 2022/2023 

Zápis dětí proběhl v řádně ohlášeném termínu od 2. 5. 2022 do 6. 5. 2022. 

Prostřednictvím zákonných zástupců bylo podáno 63 žádostí v řádném termínu a žádná dodatečná 

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ostrava – Stará Bělá, příspěvkové 

organizaci na školní rok 2022/2023. 

Na následující školní rok bylo pro předškolní vzdělávání přijato 34 dětí.  

Celkový počet žádostí: 63 

Rozhodnutí o přijetí: 34 

Rozhodnutí o nepřijetí: 29 

Rozhodnutí o přijetí v mimořádném termínu: 0 

Ředitelka ve všech případech rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání postupovala podle Kritéria 

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ostrava – Stará Bělá, příspěvková 

organizace.  

Počet žáků 
k 1. 9. 2022 

Počet nově 
přijatých 
žáků 

Počet dětí 
s individuálním 
vzděláváním 

Počet 
předškoláků 

Z toho dětí 
s odkladem 
školní 
docházky 

Dvouleté děti 

MŠ Blanická 15 0 19 1 0 

MŠ 
Mitrovická 

19 2 19 0 0 
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2.3 Školní vzdělávací program a výsledky vzdělávání 

Koncepce, cíle, školní vzdělávací program 

Mateřská škola byla zapojena do projektu „Se Sokolem do života“ a dlouhodobě se zaměřuje 

na environmentální vzdělávání, které bylo uplatněno hlavně v kroužku Veverky.  

 

Děti si v rámci ŠVP i nadstandardně osvojovaly poznatky o přírodě živé i neživé, navštěvovaly okolní 

přírodu, poznávaly zvířata, a především se učily o ně pečovat, často se učily prostřednictvím bádání 

a objevů. Učily se třídit odpadní materiál, rozšířily si povědomí o důležitosti pohybu a zdravém životním 

stylu. 

Koncepce školy podporovala a prohlubovala obsah a náplň RVP PV. 



15 
 

Vzdělávací práce pedagogů naší mateřské školy byla založena na zásadách závazného dokumentu 

Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, podle něhož byl zpracován školní vzdělávací program 

na obou mateřských školách. Výchovně vzdělávací oblast byla zpracována ve ŠVP s názvem „Putování 

se skřítky“ a každá mateřská škola (odloučené pracoviště) zpracovala samostatně třídní vzdělávací 

programy, což umožňovalo pracovat s dětmi individuálně podle jejich potřeb, a vycházely z obecných 

požadavků ŠVP. 

Ve školním roce 2021/2022 jsme poskytli kvalitní standardní i širokou nadstandardní péči 107 dětem 

předškolního věku. Ve třídách byly zařazeny děti smíšených věkových kategorií.  

Vzdělávací obsah byl uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí. Naším cílem bylo vzájemné propojení 

všech oblastí vzdělávání, které si děti postupně osvojovaly. Tím se učily, rozvíjely a vzdělávaly. V rámci 

těchto oblastí bylo zachováno vzájemné propojení, prolínání a doplňování. Snažili jsme se, aby 

předškolní vzdělávání probíhalo celostně a pokrývalo všechny oblasti rozvoje dětí.  

Hlubší možnost vzdělávací nabídky s respektováním individuálních potřeb dětí a s cílem rozvinout 

dětský talent nabízely doplňkové programy Logochvilky – program zaměřující se na logopedickou 

prevenci, Veverky – program se zaměřením na environmentální výchovu a zájmové aktivity Skřítek 

Šikula, Divadélko v Berušce, Všeználek, Malý přírodovědec a Šikovné ručičky. 

V průběhu školního roku jsme se zaměřili na projekt Skutečně zdravá mateřská škola. Děti se 

seznamovaly se zdravou výživou, zdravým životním stylem. 

ŠVP, se kterým jsme pracovali, byl pro naši práci vyhovující a obsahoval všechny závazné výstupy 

a naplňované kompetence vzdělávání. 
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Zájmové aktivity 

Ve školním roce 2021/2022 jsme na obou pracovištích pořádali zájmové aktivity: 

MŠ Blanická 

Název zájmové aktivity Počet zařazených dětí 

Divadélko 10 

Skřítek Šikula 11 

DV Dle plánu během vhodného počasí 

MŠ Mitrovická 

Název zájmové aktivity Počet zařazených dětí 

Šikovné ručičky 8 

Všeználek 10 

Malý přírodovědec 11 

DV Dle plánu během vhodného počasí 
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Akce školy ve školním roce 2021/2022 

Společenské, kulturní a další akce byly v MŠ pořádány samostatně na odloučených pracovištích, 

z důvodu pandemie COVID-19 často samostatně v jednotlivých třídách a minimálně společně s rodiči 

dětí a se Spolkem rodičů „Dětský úsměv“. 

MŠ Blanická 

Září 

6. a 7. 9. 2021 Třídní schůzky 

16. 9. 2021 Brigáda na zahradě 

19. 9. 2021 Bělské dožínky – vystoupení dětí 

20. 9. 2021 Vánoční fotografování dětí 

Říjen 

12. 10. 2021 Divadlo Smíšek – Veselá školička 

22. 10. 2021 Dobrodružná cesta lesem – dopolední akce pro děti, odpolední i pro rodiče s dětmi 

23. 10. 2021 Moštování u zahrádkářů 

26. 10. 2021 Zpívání s drakem Albertem – venkovní hra odpolední i pro rodiče s dětmi 

27. 10. 2021 Dýňování na školní zahradě 

Listopad 

12. 11. 2021 Svatomartinský průvod – obecní slavnost 

30. 11. 2021 Rozsvícení stromečku před MŠ 

Prosinec 

3. 12. 2021 Mikulášská nadílka s Hopsalínem 

15. 12. 2021 Vánoční pohádka divadélka Ententýky 

16. 12. 2021 Vánoční nadílka 

Leden 

3. – 7. 1. 2022 Lyžařský kurz na Bílé – Lyžujeme se sluníčkem 

13. 1. 2022 Divadlo Smíšek – Eskymácká pohádka 

19. 1. 2022 Karneval s Hopsalínem 

Únor 

8. 2. 2022 Schůzka s rodiči předškoláků 

Březen 

25. 3. 2022 Jarní fotografování dětí 

Duben 

4. 4. 2022 Návštěva předškoláků v knihovně 

4. – 5. 4. 2022 Velikonoční dílny na jednotlivých třídách 

5. 4. 2022 Divadlo Smíšek – O bílé květince 

8. 4. 2022 Velikonoční výstava u zahrádkářů s výrobky dětí 

21. 4. 2022 Den Země v Bělském lese 

21. 4. 2022 Plavecký kurz ZŠ Brušperk – 1. lekce 

28. 4. 2022 Plavecký kurz ZŠ Brušperk – 2. lekce 
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Květen 

5. 5. 2022 Plavecký kurz ZŠ Brušperk – 3. lekce 

6. 5. 2022 Divadlo Ententýky – Velká dopravní pohádka 

9. 5. 2022 Besídka ke Dni matek – třída Sluníčko 

10. 5. 2022 Dopoledne pro babičky z domova pro seniory 

10. 5. 2022 Besídka ke Dni matek – třída Beruška 

12. 5. 2022 Plavecký kurz ZŠ Brušperk – 4. lekce 

19. 5. 2022 Plavecký kurz ZŠ Brušperk – 5. lekce 

Červen 

1. 6. 2022 Den dětí – dopolední akce na zahradě 

8. 6. 2022 Dopolední výlet do ZOO 

 
11. 6. 2022 Vystoupení dětí na slavnosti Den obce 

20. 6. 2022 Rozloučení s předškoláky 

MŠ Mitrovická 

Září 

6. 9. 2021 Třídní schůzky – třída Broučci 

8. 9. 2021 Třídní schůzky – třída Koťátka 

20. - 24. 9. 2021 Práce na školní zahrádce 

29. - 30. 9. 2021 DDH – rozvíjení fyzické zdatnosti 

30. 9. 2021 Vánoční fotografování – firma Photodienst 

Říjen 

4. 10. 2021 Dopolední pořad s Hopsalínem – Cestování 

7. 10. 2021 Aktivita Malý přírodovědec – Ježkovy chodníčky 

6. 10. 2021 DDH – rozvíjení prostorové orientace 

8. 10. 2021 Práce na školní zahrádce – rodiče, děti 
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9. 10. 2021 Aktivita Všeználek – Pokusy s barvou 

12. 10. 2021 Zamykání lesa – spolupráce se Spolkem rodičů 

13. 10. 2021 SZMŠ – schůzka 

13. - 17.10.2021 Aktivita Šikovné ručičky – Žabky 

18. - 26.10.2021 Aktivita Šikovné ručičky – Dýně 

18. - 26.10.2021 Aktivita Všeználek – Rychlení dozrávání zeleniny 

20. 10. 2021 Aktivita Malý přírodovědec – Skládání obrázků z přírodnin 

26. 10. 2021 Dýňování 

průběžně Sběr kaštanů a žaludů pro Spolek myslivců 

Listopad 

9. 11. 2021 Aktivita Malý přírodovědec – Výroba podzimního věnce 

10. 11. 2021 Aktivita Šikovné ručičky - Ruce 

10. 11. 2021 Aktivita Všeználek – Putující video – pohyb pomocí přenesené energie 

11. 11. 2021 Divadlo DUO Šamšula v MŠ 

 
15. 11. 2021 Aktivita Malý přírodovědec – Frotáž listů 

23. 11. 2021 Aktivita Všeználek – Barevná křída – vsakování tekutiny 

25. 11. 2021 Aktivita Šikovné ručičky – Andílek z alobalu 

25. 11. 2021 Zdobení a rozsvícení vánočního stromu 

26. 11. 2021 Odevzdání výrobků na vánoční výstavu TJ SOKOL Stará Bělá 
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Prosinec 

6. 12. 2021 Mikulášská nadílka v MŠ – spolupráce s TJ SOKOL 

6. 12. 2021 Odevzdání perníčků pro Klub důchodců 

7. 12. 2021 Aktivita Všeználek – Zápalková hvězdička – koloběh vody ve dřevě 

8. 12. 2021 Aktivita Šikovné ručičky – Vánoční stromeček 

16. 12. 2021 Slavnostní vánoční dopoledne 

16. 12. 2021 Aktivita Malý přírodovědec – Pokusy se sněhem a ledem 

20. 12. 2021 Nadílka pro zvířátka do lesa – spolupráce s Mysliveckým spolkem  

Leden 

10. 1. 2022 Divadlo Šamšula v MŠ 

11. 1. 2022 Skutečně zdravá MŠ – beseda 

18. 1. 2022 Dopravní hry s procvičením značek, semaforu 

19. 1. 2022 Aktivita Všeználek – Plechovka akrobatka – těžiště těles 

21. 1.2022 Aktivita Malý přírodovědec – Spící les 

21. 1. 2022 Aktivita Šikovné ručičky – Zimní sporty 

Únor 

3. 2. 2022 Aktivita Malý přírodovědec – výroba jablkových krmítek pro ptáčky 

8. 2. 2022 Aktivita Malý přírodovědec – Sledování zvířecích a ptačích stop 

11. 2. 2022 Aktivita Šikovné ručičky – Škraboška 

14. 2. 2022 Karneval s Hopsalínem 

15. 2. 2022 Jarní fotografování 

17. 2. 2022 Aktivita Všeználek – Ohňostroj ve sklenici vody 

24. 2. 2022 Aktivita Všeználek – Čarodějný lektvar 

Březen 

8. 3. 2022 Aktivita Všeználek – Elektrický náboj 

15. 3. 2022 Aktivita Malý přírodovědec – Pokusy – klíčení semen 

 
16. 3. 2022 Aktivita Šikovné ručičky – Malování kamenů 

16. 3. 2022 Návštěva knihovny ve Staré Bělé 
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22. 3. 2022 Beseda s policisty – prevence bezpečného chování dětí 

28. 3. 2022 Aktivita Malý přírodovědec – Strom v průběhu roku 

30. 3. 2022 Aktivita Všeználek – Barevný nápoj 

31. 3. 2022 Návštěva Loutkového divadla v Ostravě – představení Fuj je to! 

Duben 

6. 4. 2022 
DDH – Bezpečně do školy – kvízy, jízda na koloběžkách a odrážedlech za 

přítomnosti policistů 

6. 4. 2022 Aktivita Šikovné ručičky – Velikonoční slepice 

 
6. 4. 2022 Velikonoční tvoření s rodiči – 1. třída  

7. 4. 2022 Velikonoční tvoření – 2. třída 

8. 4. 2022 
Shlédnutí velikonoční výstavy starobělských zahrádkářů – 2. třída 

Prezentace MŠ na této výstavě 

12. 4. 2022 Aktivita Malý přírodovědec – Péče o bylinkový záhon 

13. 4. 2022 Aktivita Všeználek – Proč je pěna vždycky bílá 

20. 4. 2022 Aktivita Malý přírodovědec – Otisk kůry stromu 

21. 4. 2022 Plavecký kurz ZŠ Brušperk – 1. lekce 

27. 4. 2022 Aktivita Všeználek – Domácí bublifuk 

28. 4. 2022 Plavecký kurz ZŠ Brušperk – 2. lekce 

Květen 

4. 5. 2022 Besídka ke Dni matek – třída Broučci 

5. 5. 2022 Plavecký kurz ZŠ Brušperk – 3. lekce 

6. 5. 2022 Aktivita Šikovné ručičky – Jarní strom 

6. 5. 2022 DDH – Procvičení orientace v prostoru 

10. 5. 2022 Besídka ke Dni matek – třída Koťátka 

12. 5. 2022 Plavecký kurz ZŠ Brušperk – 4. lekce 

13. 5. 2022 Aktivita Všeználek – Elektrický náboj 

17. 5. 2022 Aktivita Malý přírodovědec – práce na bylinkové zahrádce 

19. 5. 2022 Plavecký kurz ZŠ Brušperk – 5. lekce 

25. 5. 2022 Aktivita Všeználek – poměr směsi plynu a kapaliny 

27. 5. 2022 DDH – Procvičení dopravních značek 
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28. 5. 2022 Aktivita Malý přírodovědec – paleta lučních květin 

31. 5. 2022 Dopolední výlet – Záchranná stanice Bartošovice 

průběžně Práce na školní zahrádce 

Červen 

1. 6. 2022 Fotografování tříd 

3. 6. 2022 DDH – Využití přechodů pro chodce, semaforu 

6. 6. 2022 Den dětí + rozloučení s předškoláky s Hopsalínem 

7. 6. 2022 Hasičské dopoledne – přehlídka techniky, aut, požární cvičení 

 
11. 6. 2022 Den obce – vystoupení jednotlivých tříd, kreativní tvoření 

15. 6. 2022 Aktivita Všeználek – Voda 

22. 6. 2022 Aktivita Malý přírodovědec – Starobělský potok, studánka 

22. 6. 2022 Výlet k myslivně spojený s hledáním pokladu 

23. 6. 2022 Aktivita Šikovné ručičky – Loutka 

24. 6. 2022 DDH – Procvičení jízdy vpravo 

průběžně Práce na školní zahrádce 
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3 Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání 

pedagogických zaměstnanců 

3.1 Kvalita řízení a plánování 

Personální stabilita a věkové složení jak pedagogických, tak nepedagogických zaměstnanců byly 

na obou pracovištích MŠ optimální. 

Plán rozvoje materiálních zdrojů byl vytvářen na základě spolupráce vedení školy, pedagogické rady, 

pracovních porad. S plánem finančních zdrojů byli seznamováni všichni zaměstnanci a byl pravidelně 

kontrolován. 

Organizační struktura umožňovala implementaci změn vedoucích ke zdokonalování školy. Organizační 

řád školy je funkční a nepřipravujeme další změny. 

Ve škole byly a jsou adekvátně delegovány úkoly a pravomoci, které jsou jednoznačně určeny. 

Pracovníci školy byli pravidelně informováni o správních úkonech vedení školy, protože škola má 

vytvořen informační systém, který zabezpečoval všem dostatek informací o škole a jejich aktivitách. 

Tento systém umožňoval i zpětnou vazbu uvnitř školy a včasnou reakci na aktuální změny. 

Poradní orgány byly z části nositeli změn a inovací a o této skutečnosti byly opakovaně ubezpečeny. 

Měly možnost vstupovat do řešení problémů, které se jich týkají. Kvalita spolupráce vedení školy 

se výrazně zlepšila po všech stránkách. 

Na pracovišti byly a jsou podporovány zdravé mezilidské vztahy. Vedení školy průběžně spolupracovalo 

s pedagogy, předávalo informace a zkušenosti metodické i odborné. 

Škola má stanovené kompetence v plánu kontroly pro jednotlivé oblasti BOZP, PO, GDPR 

a hygienických podmínek. 

Na škole se provádí systematicky kontrola v oblasti lidských, materiálních a finančních zdrojů. 

Za kontrolu zodpovídá vedení školy (viz Kontrolní systém je součástí organizace školního roku). 

3.2 Hospitační a kontrolní činnost 

Hospitace byly prováděny ředitelkou na obou pracovištích MŠ a dále vedoucí učitelkou na odloučeném 

pracovišti. Kontrolní činnost byla prováděna operativně vstupy do třídy, záměrnými kontrolami a 

hospitacemi s konkrétním cílem, který korespondoval s koncepčními cíli. Na základě kontrolní a 

hospitační činnosti můžeme konstatovat, že paní učitelky ve vztazích mezi sebou a dětmi pěstují 

vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost, zdvořilost. Ve své každodenní práci uplatňovaly 

pedagogické zásady stanovené v ŠVP: úctu ke každému člověku, ohled na věkové a individuální 

zvláštnosti, oporu o kladné rysy dítěte, demokratický vztah mezi učitelem a dítětem, všestranný rozvoj 

osobnosti učitele, názornost, cílevědomost, vědeckost. Dostatečně naplňovaly rámcové a specifické 

vzdělávací cíle dané ŠVP. Pro záznamy o vývoji a výsledcích vzdělávání jednotlivých dětí používaly paní 

učitelky záznamové archy v rámci evaluačního systému. 

Kontroly práce provozních zaměstnanců byly prováděny každý měsíc se zaměřením na naplňování 

koncepčních záměrů školy a průběžně a aktuálně na všech odloučených pracovištích. 
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3.3 Osobnostní rozvoj 

Profesní růst pedagogických zaměstnanců byl organizován formou institucionální, poskytovanou 

akreditovanými vzdělávacími institucemi a formou samostudia. Zájem o prohlubování kvalifikace 

ze strany pedagogických zaměstnanců byl různý – podle nabízených seminářů, jejich obsahu, časových 

a organizačních možností. 

Pedagogické zaměstnankyně si mohly vybírat ze široké nabídky programů Krajského vzdělávacího 

a informačního centra, Národního institutu pro další vzdělávání, Agentury Paris, Anag, Resk, Hello, KVIC 

a dalších. 

Zvolené akce směřovaly k možnosti využití a zefektivnění vzdělávací práce, zdokonalení obsahu TVP 

a hodnocení dětí, ale rovněž k novelizaci legislativy v oblasti školství a vedení organizace 

a hospodaření, což pokládáme za velký přínos. Vzdělávací akce byly navštíveny i pro oblast bezpečnosti 

a hygieny a stravování dětí. 

Neopomenutelné je, že se učitelky stále více zaměřovaly na vzdělávací portály, webináře, které nabízí 

nepřeberné množství inspirací a praktická videa a interaktivní kurzy. Pro toto využití i zpracování 

hodnocení dětí je využíván další PC v jedné ze tříd, 5 notebooků, 3 tablety. Pro zkvalitnění práce byly 

dále k dispozici kromě odborné literatury, která se neustále doplňuje, materiály pro tvorbu 

integrovaných celků TVP, jejichž obsah učitelky hodnotí velmi kladně. 

Další vzdělávání pedagogických pracovnic výrazně napomohlo při naplňování koncepčních záměrů. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků uvnitř školy, jakož i mimo školu, je považováno za velmi 

důležité, bylo vedením školy plánováno a podporováno. Bohužel některé plánované semináře byly 

z důvodu Mimořádného opatření COVID-19 zrušeny a přesunuty na příští školní rok. 

Přehled o prohlubování kvalifikace ve školním roce 2021/2022 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

PhDr. Lašanová Lenka 
ředitelka 
kvalifikovaná 

MŠB 

Platy a platové předpisy ve veřejných službách a správě RESK 13.-18.12.2021 

Jak začlenit děti z Ukrajiny do škol z pohledu práva i 
praxe 

Seminária 3. 5. 2022 

Vzdělávání dětí z OMJ v praxi mateřských škol ProfiEduca 4. 5. 2022 

Proč se (ne)bát inspekční činnosti VIM 17. 5. 2022 

Slavíková Hana 
učitelka 
kvalifikovaná 

MŠB 

Inšpirácie intuitívnej pedagogiky III. NPI 29. 9. 2021 

Terapeutické pohádky NPI 11. 5. 2022 

Mgr. Sulková Gabriela 
učitelka 
kvalifikovaná 

MŠB 

Agrese a její řešení Infra 4. 4. 2022 

Šafaříková Pavla 
učitelka 
kvalifikovaná 

MŠB 

Hry a činnosti s barevným padákem v MŠ Agel s.r.o. 1. 11. 2021 

Vliv krizových životních situací na psychosociální vývoj 
dítěte 

Agel s.r.o. 18. 2. 2022 
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Jak pracovat s dětmi s poruchami chování v MŠ Seminária 17. 3. 2022 

Brillantová Danuše 
vedoucí učitelka 
kvalifikovaná 

MŠM 

Zásady zdravé mateřské školy Webinář 10. 3. 2022 

Podpora dětí cizinců v předškolním vzdělávání NPI 28. 4. 2022 

Novosádová Lenka 
učitelka 
kvalifikovaná 

MŠM 

Konference pro pedagogy MŠ HELLO 8. 11. 2021 

Vontorová Renáta 
učitelka 
kvalifikovaná 

MŠM 

Podpora dětí cizinců v předškolním vzdělávání NPI 28. 4. 2022 

Zborovská Lenka 
učitelka 
kvalifikovaná 

MŠM 

Zásady zdravé mateřské školy webinář 10. 3. 2022 

 
Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Ing. Stuchlá Ludmila 
vedoucí ŠJ, 
hlavní účetní 
kvalifikovaná 

 

Účetnictví školských příspěvkových organizací zřízených 
územně samosprávnými celky 

Paris – vzdělávací 
agentura s.r.o. 

8. 11. 2021 

FKSP ve školách a školských zařízeních (videoseminář) Resk spol. s.r.o. 29. 11. 2021 

Krajská konference hromadného stravování Jidelny.cz 25. 5. 2022 

Průvodce právními předpisy školní jídelny Jidelny.cz 25. 5. 2022 

 

3.4 Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí 

Následná veřejnoprávní kontrola za rok 2021 proběhla v květnu 2022. Kontrolu provedl Ing. Jiří Turoň, 

specialista v oblasti hospodaření příspěvkových organizací, a to na základě pověření kontrolního 

orgánu Statutárního města Ostrava, městského obvodu Stará Bělá. 

Předmětem kontroly byly vybrané oblasti účetnictví a hospodaření. Kontrola byla ukončena drobnými 

doporučeními, která budou průběžně implementována. Nápravná opatření nebyla ukládána. 
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4 Spolupráce školy s rodiči, vliv dalších osob na vzdělávání 

4.1 Spolupráce s rodiči 

Spolupráce s rodiči probíhala díky existenci Spolku rodičů Dětský úsměv. Tento spolek pomáhal 

při organizaci náročných akcí, hlavně se podílel na financování vybavení školy a mimoškolních akcí. 

Spolupráce s rodiči je na výborné úrovni. 

Třídy pořádaly pro rodiče tvořivá odpoledne, oslavy Dne matek. Děti společně s rodiči pečovaly 

o školní, bylinkové zahrádky. Školka uskutečnila 2 schůzky pro rodiče, kde byla otevírána všechna 

témata, plánování akcí na další období. 

Spolek rodičů se účastnil všech stánkových prodejů na obecních akcích a výtěžky z nich byly 

rovnoměrně děleny mezi obě odloučená pracoviště MŠ pro financování různých akcí, dopravy na ně, 

obohacení vánoční nadílky, doplňování hraček ve třídách. 

4.2 Spolupráce s partnery a jinými organizacemi 

Přestože partnerství s dalšími organizacemi probíhala pomocí standardních postupů, měla pozitivní 

dopad na obohacení života dětí v mateřské škole. Napomohla rozvíjet samostatnost dětí, poskytla řadu 

podnětů k rozvoji poznání i řeči. Byla uskutečňována během otevření mateřské školy. 

Obec Stará Bělá 
Financování, plánování, obecní akce – Den obce, Dožínky, Pálení 
čarodějnic atd. 

Základní škola Stará 
Bělá 

Společné vytváření informací pro rodiče – MŠ a ZŠ, příspěvky na weby 

Základní umělecká 
škola 

Hledání nových talentů 

Obecní knihovna Besedy 

Dobrovolní hasiči Hasičské dopoledne, exkurze 

Myslivecký spolek Sběr kaštanů a žaludů pro myslivecký spolek, návštěva bažantnice 

Ostravské 
komunikace 

Bezpečnostní, reflexní pomůcky pro děti 

Klub zahrádkářů Návštěva moštárny 

TJ Sokol Stará Bělá Mikulášská nadílka, vánoční, velikonoční výstavy 

Policie ČR – prevence Besedy, kvízy, účast na akcích na DDH 

 

Projednáno na pedagogické radě dne 29. 8. 2022. 

Zpracovala:  Brillantová Danuše, PhDr. Lašanová Lenka 

                       

V Ostravě – Staré Bělé dne 29. 8. 2022 


