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1. Informace o mateřské škole 
 

Název právního subjektu:  

Mateřská škola U Dvoru, příspěvková organizace 

 

Zřizovatel školy:  Statutární město Ostrava - Městský obvod Mariánské Hory, 

okres Ostrava – město  

Sídlo:     Přemyslovců 224, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO:     00845451 

Právní forma:   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:   U Dvoru1255/22,709 00 Ostrava – Mariánské - Hory 

IČO:    709 84 204 

IZO MŠ:   108 024 920 

 

Identifikátor právnic. osoby: 600144313 

 

Číslo telefonu MŠ:  596 611 026, 702 057 931 (2) 

E-mail MŠ:    reditelka@msudvoru.cz 

ID datové schránky:   sg7kk9k 

www stránky MŠ:   www.msudvoru.cz 

 

Součást MŠ:    školní jídelna MŠ, U Dvoru, Ostrava – Mariánské Hory 

IZO ŠJ:   102 980 616 

 

Ředitelka organizace:  Bc. Kaminská Renata  

St. zástupce:    Šiřinová Romana 

Vedoucí ŠJ a ekonomka: Ing. Horníková Petra (do 31. 12. 2021) 

    Moravčíková Eva (od 1. 1. 2022) 

 

Provoz MŠ:    6:00 – 16:30 

Počet tříd MŠ:   6 běžných tříd 

Výše školného:   400 Kč/měsíc 

 

Školská rada:    není zřízená 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reditelka@msudvoru.cz
http://www.msudvoru.cz/
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2. Charakteristika mateřské školy, vybavení MŠ 

 

 
Mateřská škola se skládá ze 4 pavilónu (A, B, C a D), které jsou vzájemně propojené 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 B je dále zřízená místnost pro izolaci nemocných dětí.  

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 

infrasauna pro děti, kterou děti navštěvují hlavně při nepříznivém počasí. 

 

Okolí mateřské školy obklopuje rozlehlá školní zahrada. Zahrada je 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. Ani ve školním roce se spolupráce 

nepovedla obnovit a bylo odstoupeno od smlouvy. Nyní se hledají možnosti dodělání a úpravy 

školní zahrady.  

 

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. 

 

K běžnému vybavení MŠ jsme dokoupili také další didaktické pomůcky, zaměřené na 

seznamování dětí s řemesly, zdravím a pomůcky pro rozvoj ICT gramotnosti.  

 

Z větších oprav byla provedena oprava motoru digestoře v kuchyni a bylo provedeno čištění 

rozvodů vody v budově „C“. Dále se v průběhu prázdnin malovaly prostory kuchyně, skladu, 

schodiště pavilónu „C“ a kancelářské prostory.   
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3. Údaje o zaměstnancích mateřské školy 
 

 

Ve školním roce 2021/2022 pracovalo v mateřské škole:  

 13 pedagogických pracovníků (4x Bc., 2x Mgr.) 

 6 provozních zaměstnanců – 3x uklízečka, 3x kuchařka 

 1 administrativní pracovník (vedoucí ŠJ a hospodářka MŠ) 

 

Ke dni 31. 08. 2022 pracovalo v MŠ celkem 19 zaměstnanců. 

Na MD/RD zůstává jeden pedagogický pracovník. 

 

Členění zaměstnanců podle vzdělání k 31. 8. 2022: 

Dosažené vzdělání Počet zaměstnanců 

Základní 1 

Vyučen 5 

Střední odborné 0 

Úplné střední 7 

Vyšší odborné 0 

Vysokoškolské 6 

celkem 19 

 

 

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace k 31. 8. 2022: 

Odborná kvalifikace Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci 

Učitelka mateřské školy 12 1 

Asistent pedagoga 0 0 

Školní asistent 0 0 

Celkem 12 1 

 

 

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace k 31. 8. 2022: 

Zařazení zaměstnanců Průměrný věk 

Pedagogičtí pracovníci 47 let 

Provozní zaměstnanci 49 let  
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4. Přijímání dětí do mateřské školy 
 

 

V květnu 2022 proběhl řádný zápis dle školského zákona 561/2004 Sb. do mateřské školy na 

následující školní rok 2022/2023. Rodičovská veřejnost byla informována vývěskami 

v budově mateřské školy a jeho okolí a našich webových stánkách školy. 

K zápisu se dostavilo 44 dětí. Všechny byly přijaty. 

 

Od 1. 6. 2022 do 15. 7. 2022 pak probíhal zápis dle zákona Lex Ukrajina.  

K zápisu se dostavilo 12 dětí. 11 bylo přijato. 

 

Nástupy do mateřské školy po 30. 9. 2021 do 31. 8. 2022 

Počet přijatých přihlášek 

v průběhu školního roku 
Přijetí Nepřijetí Zastavené 

řízení 

Z toho děti 

UKR 

20 20 0 0 6 

 

Žádosti přijaté/nepřijaté u zápisu na školní rok 2022/2023 (české zápisy) 

Počet odevzdaných žádostí Přijetí Nepřijetí Zastavené 

řízení 

Vzdání se 

místa 

44 44 0 0 12 

 

Žádosti přijaté/nepřijaté u zápisu na školní rok 2022/2023 (UKR zápisy) 

Počet odevzdaných žádostí Přijetí Nepřijetí Zastavené 

řízení 

Vzdání se 

místa 

12 11 1* 0 2 

*Pro nesplnění zákonné podmínky – povinné očkování dítěte 

 

Žádosti přijaté mimo řádný zápis do MŠ od 18. 7. 2022 do 31. 8. 2022:  

Počet dodatečně 

odevzdaných žádostí 

Přijetí Nepřijetí Vzdání se 

místa 

Z toho 

UKR 

12 12 0 1 (ČR) 2 

 

OŠD pro školní rok 2022/2023 u dětí, které docházely do MŠ ve š.r. 2021/2022:  

Počet doložených OŠD Z toho odchází na jinou MŠ 

nebo do přípravné třídy ZŠ 

Z toho UKR 

10 2 0 

 

Počet dětí, které ukončily docházku ve školním roce 2021/2022 (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 

2022):  

Děti, které ukončily 

docházku do MŠ 
Z toho 

UKR 

69 5 
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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 2021/2022 nemusel být v mateřské škole řešen žádný případ sociálně-

patologického 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. Na základě evaluace 

ŠVP a pedagogických porad se tvořil v součinnosti pedagogů a vedení mateřské školy nový 

ŠVP, který vstoupí v platnost od 1. 9. 2022.  

  

Mateřská škola si podala také žádosti o dotační programy, které byly úspěšné a podařilo se tak 

MŠ vybavit dalším materiálem a didaktickými pomůckami. V rámci projektů byl dětem z MŠ 

financovaný také autobus a vstupné do Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic.   

 

Ve školním roce 2021/2022 ovšem byla spolupráce s různými organizacemi značně omezená 

z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v ČR (COVID-19).  

 

 

Organizace vzdělávání v návaznosti na vládní opatření:  

 

 

Aby se minimalizovalo šíření onemocnění COVID-19 a tím i riziko uzavření MŠ nebo jejich 

tříd, minimalizovaly se na MŠ všechny hromadné akce, dělení dětí nebo i vstup třetích osob do 

prostor MŠ. Vedení mateřské školy vyhodnotilo, že přijatelnější bude omezit právě tyto 

společné akce, než řešit uzavírání celé MŠ z důvodů, že děti se potkávaly napříč třídami. Tímto 

jsme tedy omezili akce:  

- Podzimní akce na zahradě (sv. Václav) 
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- Pobyt dětí v infrasauně 

- Nadstandartní aktivity na MŠ (výuka Aj, křesťanská výchova) 

 

V průběhu zimy a jara došlo k několika uzavření jednotlivých oddělení (tříd) hygienickou 

stanicí. Několikrát byla spuštěná také distanční výuka. Vzhledem k povolení opatření se od jara 

2022 postupně MŠ vracela ke svým běžným aktivitám.  

 

Školní rok 2021/2022 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 
 

 

Počet účastníků Název školení 

 Pedagogičtí pracovníci 

3x Začínáme tvořit v Canvě 

1x  Canva pro pokročilé 

2x Luční školka v praxi 

2x Výuka šachu 

1x Předmatematická gramotnost v praktických činnostech v MŠ 

2x Inspirace pro předčtenářskou gramotnost v MŠ 

1x Envirometální vzdělávání v MŠ 

1x Typologie MBTI I.  

1x Webinář SYO – začínající učitelé, zkušenosti uvádějících učitelů 

1x Polytechnická výchova pro nejmenší. Zvuk a jednoduché hudební nástroje 

1x Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v MŠ 

1x Sebereflexe a reflexe práce předškolního pedagoga 

1x InsIS ŠVP – autoevaluace 

2x Ovron – PC program 

2x Výuka češtiny jako cizího jazyka 

1x Psychosomatika jako klíč k (ne)moci dítěte  

1x Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI 

1x Skupinová konzultace – Možnosti motivace a rozvoje pracovníků MŠ 

1x Vztah ředitele školy a zřizovatele 

1x Zákoník práce v praxi ředitele školy 

1x Typologie MBTI I.  

 Provozní zaměstnanci 

3x  Hygienické minimum 

1x  Vedoucí školní jídelny 

2x PC programy pro vedení ŠJ a školného 

 

Další vzdělávání pedagogů probíhalo formou samostudia.  

Jeden pedagogický pracovník ukončil v průběhu školního roku studium VŠ a získal titul Mgr. 

v oboru předškolní pedagogiky.   
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7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 

V rámci prezentace MŠ byly spuštěné zcela nové webové stránky mateřské školy 

www.msudvoru.cz, které poskytují zákonným zástupcům dětí přehledné informace o 

mateřské škole, najdou zde také různé dokumenty a formuláře a aktuality ze života MŠ.  

 

 
 

Děti se za pomocí pedagogů účastnily také nejrůznějších soutěží – sportovních, výtvarných, 

turnaje „O šachovou korunku“. 

Úspěch naše děti zaznamenaly v mezinárodní výtvarné soutěži „Kouzlo přírody“, kdy vyhrály 

v kategorii kolektivních prací 3. místo. Pro diplom a vyhodnocení si děti za dohledu p. 

učitelek zajely do střediska volného času v Katowicích, kde byl pro ně připravený také 

program.  

 

            
 

Mateřská škola dále aktivně spolupracuje s dětským oddělením Knihovny města Ostravy 

v Mariánských Horách. Zde se p. učitelky s dětmi pravidelně účastní nejrůznějších besed a 

dílniček.  

 

Spolupráci jsme navázali také se ZŠ Gen. Janka, kde se především budoucí prvňáčci mohli 

účastnit náslechových hodin a prohlédnout si, jak to ve škole vypadá.  

 

http://www.msudvoru.cz/
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Úzká spolupráce funguje také mezi MŠ a zřizovatelem. Zřizovatel podporuje děti především 

v oblasti sportu a zdraví. Díky finanční podpoře zřizovatele se děti mohou pravidelně účastnit 

akce „Děti na startu“ (předškolní děti 1x týdně), ozdravných pobytů (Bílá, Luhačovice – dle 

zájmu rodičů) nebo Šachového kroužku (1x týdně).  

 

 Další aktivitou, kterou se chceme přiblížit k dětem a rodičům, je „Mimiklubík“. Cca 6 týdnu 

v období zápisů do MŠ máme pravidelně na 45 minut otevřenou jednu třídu MŠ, kde se 

mohou děti, ale i rodiče seznámit s prostředím MŠ. Na Mimiklubíku je vždy přítomné i 

vedení školy připravené podat rodičům co nejvíce odpovědi na jejich otázky. Přínosem je také 

to, že se děti i rodiče mají možnost seznámit s prostředím MŠ, prohlédnout si třídu, budovu a 

tím se také usnadňuje zářijová adaptace dítěte na MŠ.   

 

To, co se děti v mateřské škole naučily, mohly také předvést seniorům v Mariánských Horách 

v domě s pečovatelskou službou.  

 

K významné spolupráci dochází také s věznicí Heřmanice. Spolupráce probíhá na úrovni 

výpomoci v oblasti údržby didaktických her a hraček a pomoci při údržbě objektu a zahrady.  

 

 

V tabulce níže uvádíme proběhlé akce (třídní i celoškolní).  

 

Termín Uskutečněná akce 

Říjen 2021 Děti Na startu 

 Konec sklizně – poděkování za úrodu 

 Projektový den: Náš les 

 Den jablíčkové vůně 

 Pečeme cuketovou buchtu 

Listopad 2021 Děti Na startu 

 Beseda v knihovně 

 Šachové království 

 Dušičkový Halloween 

 Uspávání broučků 

 Přijede Martin na bílém koni 

 Plyšáčkový den 

 Vaříme šípkový  čaj s Křemílkem a Vochomůrkou 

 Kaštánkový den 

 Drakiáda 

 Jablíčkový den 

 Bylinkový den 

Prosinec 2021 Děti Na startu 

 Šachové království 

 Knihovna 

 Perníčkový den 

 Čertí den s diskotékou 

 Mikuláš 

 Vánoční pečení 

 Sněhulákoviny 

 Vánoční den 

Leden 2022 Děti Na startu 
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Termín Uskutečněná akce 

  

 Šachové království 

 Knihovna 

 Tříkrálová tradice 

 Ledové království 

 Sněhové hrátky, Den se sněhuláky, Sněhové sporty 

 Biatlon 

 Bílý den 

Únor 2022 Děti Na startu 

 Šachové království 

 Knihovna 

 Polytechnické dílničky 

 Beseda se spisovatelkou L. Rožnovskou 

 Olympijský den 

 Ve školce je přece prima 

 Peříčkový den 

 Kam se ptáčku, kam schováš 

 Karneval 

Březen 2022 Děti Na startu 

 Šachové království 

 Knihovna 

 Z pohádky do pohádky 

 Jarní den 

 Semínkový den 

 Ponožkový den 

Duben 2022 Děti Na startu 

 Šachové království 

 Knihovna 

 Miniklubík 

 Velikonoční stezka 

 Vystoupení dětí v Domově důchodců 

 Velikonoční jarmak 

 Korunka – Kouzlo přírody 

 Den Země 

 Katowice – vyhodnocení výtvarné soutěže 

 Návštěva ZŠ Gen. Janka 

Květen 2022 Děti Na startu 

 Šachové království 

 Knihovna 

 Den s mou maminkou – besídka 

 Sokolníci 

 Divadlo v MŠ 

 Miniklubík 

 Čarodějnická stezka 

 Dětský svět v Dolních Vítkovicích 

 Dětský den ve spolupráci Hopsalína na ŠZ 

Červen 2022 Dětský den 
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Termín Uskutečněná akce 

 Knihovna 

 Školní výlet 

 Pasování předškoláků 

 Olympiáda pohybové všestrannosti  

Průběžně Narozeninové oslavy 

 

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

 

Ve školním roce 2021/2022 neproběhla ze strany ČŠI inspekční činnost na MŠ.  

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Ze závěru provedené finanční kontroly (11/2021) vyplývá, že finanční situace PO je stabilní, 

vykazuje dobrou okamžitou likviditu a je schopná hradit všechny své závazky. Kontrolou 

nebylo zjištěno nehospodárné, neúčelné a neefektivní vynakládání veřejných prostředků.  

   

Mateřská škola hospodařila z následujících zdrojů financí:  

 

Státní rozpočet – přímé výdaje na vzdělávání 

Neinvestičním příspěvkem zřizovatele 

Příspěvky zákonných zástupců dětí – tzv. školné a finanční prostředky vybrané na stravné.  

 

Projekty MŠ:  

 

Název projektu: Ve světě řemesel 

Rok realizace: 2022 

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava 

Částka dotace: 50.000 Kč 

Stručný popis projektu:  

Cílem projektu je vytvořit materiální a námětový základ pro seznámení s manuální práci lidí. 

Dále chceme u dětí upevnit osvojování sociálních dovedností, naučit se spolupracovat, vážit si 

práce druhých a neničit ji. Hravou formou budeme u dětí rozvíjet myšlení, manuální 

dovednosti, tvořivost a jejich fantazii. 

 

Název projektu: Moje tělo, můj hrad 

Rok realizace: 2022 

Poskytovatel dotace: Statutární město Ostrava 

Částka dotace: 40.000 Kč 

Stručný popis projektu:  

Projekt je zaměřený na podporu zdraví dětí a zahrnuje oblast hygieny, pohybových aktivit a 

základy zdravovědy. V rámci projektu uspořádáme workshop pro děti. Z dotace budeme 

financovat převážně didaktické pomůcky, hry a výtvarný materiál. 
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Název projektu: Digitalizace 

Rok realizace: 2022 

Poskytovatel dotace: Národní plán obnovy MŠMT 

Částka dotace: 101.600 Kč 

Stručný popis projektu:  

Pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich 

digitálních kompetencí. Více informaci: https://www.edu.cz/digitalizujeme/ 

Bližší údaje jsou součástí rozboru o hospodaření mateřské školy za roky 2021 a 2022.  

 

 

 

 

 

Bc. Renata Kaminská 

ředitelka MŠ 

https://www.edu.cz/digitalizujeme/
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