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1. Informace o mateřské škole
Název právního subjektu:
Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace
Zřizovatel školy:
Sídlo:
IČO:
Právní forma:

Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory,
okres Ostrava – město
Přemyslovců 224, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
00845451
Příspěvková organizace, zřízená usnesením Zastupitelstva
Městského obvodu Mariánské Hory č.318/25b ze dne 19. 09.
2002, s účinností ke dni 01. 01. 2003

Adresa organizace:
IČO:
IZO MŠ:

U Dvoru1255/22,709 00 Ostrava – Mariánské - Hory
709 84 204
108 024 920

Identifikátor právnic. osoby: 600144313
Číslo telefonu MŠ:
E-mail MŠ:
ID datové schránky:
www stránky MŠ:

596 611 026, 702 057 931-2
kms.ov@seznam.cz
sg7kk9k
www.kms-ov.cz

Součást MŠ:
IZO ŠJ:

školní jídelna MŠ, U Dvoru Ostrava – Mariánské Hory
102 980 616

Ředitelka organizace:
St. zástupce:
Vedoucí ŠJ a ekonomka:

Glinzová Milena (do 31. 7. 2021)
Bc. Kaminská Renata (od 1. 8. 2021)
Šiřinová Romana
Ing. Horníková Petra

Provoz MŠ:
Počet tříd MŠ:

6:00 – 16:30
6 běžných tříd
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2. Charakteristika mateřské školy, vybavení
MŠ
Mateřská škola je velmi rozlehlá. Tvoří ji čtyři pavilóny, které jsou propojeny dlouhým
koridorem. V pavilónech A, B, C je umístěno 6 tříd (vždy v přízemí a prvním poschodí). Každá
třída má hernu s hracími koutky, šatnu, samostatné hygienické zařízení, kuchyňku k vydávání
jídla a šatnu učitelek.
V pavilónu D se nachází ředitelna, sborovna, kancelář vedoucí školní jídelny a účetní, sklad
potravin, zázemí pro správní zaměstnance a školní jídelna, která dětem zajišťuje plnohodnotnou
vyváženou stravu a naplňuje standardy moderního stravování. V tomto pavilónu se nachází také
infra sauna pro děti, kterou děti navštěvují hlavně při nepříznivém počasí.
Okolí mateřské školy obklopuje rozlehlá školní zahrada. Zahrada je krásná, plná vzrostlých
stromů, zeleně a je zde také umístěno mnoho herních prvků a pískovišť. U pavilónu C se
nachází také bylinková zahrádka, o kterou se děti v průběhu celého roku dobře starají. Školní
zahradu využíváme při pobytu venku, ale také při pohybových, výtvarných a dalších
činnostech, pro odpolední akce rodičů s dětmi ap.
V měsíci říjnu započala výstavba environmentální venkovní učebny, která bohužel nebyla
doposud dostavěna kvůli špatné spolupráci s dodavatelem.
V prostorách mateřské školy byl v odpoledních hodinách realizován placený kroužek
Angličtina s úsměvem, který nenarušoval ostatní program tříd.
Budova a vnitřní prostory jsou průběžně modernizovány a opravovány tak, aby byla MŠ
krásným a bezpečným místem pro všechny, jež ji navštěvují. Všechny vnitřní i venkovní
prostory naší školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

4

Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace

3. Údaje o zaměstnancích mateřské školy
Ve školním roce 2020/2021 pracovalo v mateřské škole:
 12 pedagogických pracovníků (4x Bc.)
 1x asistent pedagoga v období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021
 6 provozních zaměstnanců – 3x uklízečka, 3x kuchařka
 1 administrativní pracovník (vedoucí kuchyně a účetní)
Ke dni 31. 06. 2021 pracovalo v MŠ celkem 20 zaměstnanců.
Na MD/RD je jedna učitelka: Burešová (Lišková) Martina, Bc. Staňková Barbora po
ukončení MD/RD rozvázala pracovní poměr dohodou.
Jedna učitelka (důchodce) pracovala s 82% úvazkem.
Členění zaměstnanců podle vzdělání k 30. 6. 2021:
Dosažené vzdělání Počet zaměstnanců
Základní
1
Vyučen
5
Střední odborné
0
Úplné střední
9
Vyšší odborné
1
Vysokoškolské
5
celkem
20
Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace k 30. 6. 2021:
Odborná kvalifikace
Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci
Učitelka mateřské školy
12
0
Asistent pedagoga
1
0
0
0
Školní asistent
Celkem
13
0
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4. Přijímání dětí do mateřské školy
Dne 5. května 2021 proběhl řádný zápis do mateřské školy na následující školní rok
2021/2022. Rodičovská veřejnost byla informována vývěskami v budově mateřské školy a
jeho okolí a našich webových stánkách školy.
K zápisu se dostavilo 38 dětí. Všechny děti byly přijaty.

Žádosti přijaté/nepřijaté u zápisu na školní rok 2021/2022:
Počet odevzdaných žádostí Přijetí Nepřijetí Zastavené Vzdání se
řízení
místa
38
38
0
0
7
Žádosti přijaté mimo řádný zápis do MŠ od 25. 5. 2021 do 31. 8. 2021:
Počet dodatečně
Přijetí Nepřijetí Vzdání se
odevzdaných žádostí
místa
19

OŠD pro školní rok 2021/2022:
Počet doložených OŠD
9

6

19

0
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání v mateřské
škole
Vzdělávání v naší mateřské škole probíhalo podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP PV)
s názvem „Malí kluci, malé holky, chodí k nám do naší školky“, který je sestaven z pěti
integrovaných bloků a vychází z cílů a oblastí předškolního vzdělávání, které se navzájem
prolínají. Vzdělávání je založeno především na základě prožitkového učení. Dbáme na
individuální přístup k dítěti a osvojování poznatků o světě. Výchovně – vzdělávací činnost je
obohacena o prvky křesťanské výchovy – zvláště Desatera. Toto platí pro pavilón A a B,
pavilón C má stejný ŠVP bez křesťanské výchovy.
Plnění úkolů environmentální výchovy probíhá na všech třídách.
Psychomotorické podmínky jsou v souladu s RVP PV. Ve spolupráci se zákonnými zástupci
(ZZ) je zajištěn adaptační režim nově příchozím dětem. Dodržování řádů v mateřské škole, je
vyváženo osobní volností a svobodou dětí. Děti se aktivně podílejí na vytváření třídních
pravidel. Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti, aby se cítily
spokojeně, jistě a bezpečně. Vedeme děti k důslednosti, ale zároveň je nepřetěžujeme.
Věnujeme se neformálním vztahům ve třídě. Nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a
schopnostem je seznamujeme s problematikou sociálně patologických jevů - prevence šikany,
vandalismu, virtuální závislosti a jiných forem násilného chování.
Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klima mezi dětmi
navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a
zákonnými zástupci dětí. Děti vedeme ke zdravému životnímu stylu – využití preventivního
programu Chraňte si své zdraví.
Za školní rok 2020/2021 nemusel být v mateřské škole řešen žádný případ sociálněpatologického jevu mezi dětmi.
Z cílů ŠVP vycházejí třídní vzdělávací programy (TVP) – pracovní plány učitelů, které jsou
otevřené, tak aby učitel mohl s nimi variabilně pracovat, přizpůsobit ho složení třídy, vzniklým
situacím, plánovaným akcím aj. a to vše v souladu s ŠVP PV a jeho cíli. Evaluaci jsme
zpracovávaly podle daných kritérií dané ředitelkou školy. Ve školním roce 2020/2021 byl
ukončeno předškolní vzdělávání dítěte s podpůrným opatřením (dovršení 7 let dítěte).
V tomto školním roce se dále povedlo zakoupit z neinvestičního účelového příspěvku
Magistrátu Ostrava mnoho vzdělávacích pomůcek pro rozšíření a obohacení výuky na MŠ.
Ve školním roce 2020/2021 ovšem byla spolupráce s různými organizacemi značně omezená
z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v ČR (COVID-19).

Organizace vzdělávání prošla několika úpravami v návaznosti na vládní opatření.
Školní rok byl nesmírně těžký, probíhal v coronavirové době. Mateřská škola byla uzavřena
v říjnu 2020 4 dny, v listopadu 8 dnů z důvodu výskytu onemocnění COVID 19. MŠ přešla na
povinné distanční vzdělávání u dětí plnících povinnou předškolní docházku, ale zajišťovala
aktivity i pro děti mladší (prostřednictvím sociálních sítí).
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Od listopadu 2020 byly omezené veškeré nadstardantní aktivity (aktivity s rodiči, cvičení na
startu – probíhalo na třídách, výlety apod.). Dále byly také následně omezovány kontakty
jednotlivých tříd v budově MŠ (chodby, hromadné akce) a částečně i na zahradě MŠ.
Vláda na svém jednání dne 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné epidemické situaci o
uzavření mateřských škol od 1. března 2021 s výjimkou MŠ při zdravotnickém zařízení.
Od 12. dubna byla MŠ opět otevřena, ale pouze pro děti plnící povinnou předškolní docházku
a děti, jejichž rodiče vykonávají profesi zahrnutých do profesí IZS. V této tobě byly v provozu
třídy Maliny a Motýlci. V dalším týdnu se otevřela další třída Květinky. Od 12. dubna také
probíhalo povinné testování dětí a zaměstnanců v MŠ. Testování dětí probíhalo za asistence
rodičů v pondělky a čtvrtky (v případě jiné dny pro jednotlivce) vždy od 6:00 – 8:15
v prostorách třídy Berušek.
Od 10. 5. 2021 byl provoz MŠ plně obnoven bez povinnosti testování. Zaměstnanci MŠ měly
povinnost nosit respirátory.
Školní rok 2020/2021 byl poznamenán epidemii COVID -19, což se promítlo do mnoha oblasti
a života MŠ.
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických
pracovníků
Z důvodu COVID – 19 byla objednaná školení zrušená a nikdo se DVPP nezúčastnil.
Počet účastníků
1x
1x
1x

Název školení
Metodická poradna pro ředitele škol
Metodická poradna pro vedoucí pracovníky
On-line: Rozvoj předčtenářské gramotnosti

Další vzdělávání bylo formou samostudia. Obsah samostudia byl na základě rozpisu dalšího
plánu vzdělávání pedagogů MŠ.

7. Přehled uskutečněných akcí v mateřské
škole
Termín
Září 2020
Prosinec 2020
Únor 2021
Květen 2021
Červen 2021

1x týdně
Průběžně

Uskutečněná akce
Malovaná olympiáda
Mikulášská nadílka
Vánoční den
Karneval
Focení dětí
Dětský den ve spolupráci SVČ
Sokolníci
Pasování předškoláků
Děti na startu
Narozeninové oslavy

Poznámka
Všechny třídy
Všechny třídy
Všechny třídy
Všechny třídy
Včelky
Motýlci
Všechny třídy
Motýlci, Maliny
Motýlci, Maliny
Všechny třídy

Spolupráce s knihovnou – z důvodu COVID neuskutečněná
Spolupráce s Policií ČR - z důvodu COVID neuskutečněná
Spolupráce s Hasiči - z důvodu COVID neuskutečněná
Spolupráce se psím útulkem MAX z Havířova (1x ročně sbírka pro psy) - z důvodu COVID
neuskutečněná
Spolupráce s farností – z důvodu COVID neuskutečněná
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8. Základní údaje o hospodaření školy
Mateřská škola hospodařila z následujících zdrojů financí:
Státní rozpočet – přímé výdaje na vzdělávání
Neinvestičním příspěvkem zřizovatele
Bližší údaje jsou součástí rozboru o hospodaření mateřské školy za roky 2020 a 2021.

Digitálně podepsal

Renata
Bc. Renata Bc.
Kaminská
Kaminská Datum: 2021.09.29
08:52:31 +02'00'

Bc. Renata Kaminská
ředitelka MŠ
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