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Název školy: Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404

Identifikátor zařízení: 600 133 435
Adresa: Třanovského 404, 738 01 Frýdek-Místek
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 60 046 066
Telefon: 595 532 990 – ředitelka školy 

      595 532 991 – ekonomické oddělení 
      595 532 992 – školní jídelna 

E-mail: mspohadkafm@seznam.cz
Internetová stránka:    www.mspohadkafm.cz

Odloučené pracoviště:       Mateřská škola se školní jídelnou

Adresa:      Gogolova 239, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: 595 532 993 – školní jídelna

      595 532 994 – mateřská škola

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

1) mateřská škola 2018/2019 cílová kapacita 280 dětí  
IZO: 060 046 066

2) školní jídelna 2018/2019     cílová kapacita 364 stravovaných
IZO: 103 020 241

Datum zápisu do rejstříku:       01. 01. 2005
Datum zahájení činnosti: 27. 05. 1996

1.02 Údaje o vedení školy

Statutární orgán:  Mgr. Soňa Bystroňová / pohadka.bystronova@email.cz
ředitelka školy

Vedoucí úseku PV
(předškolního vzdělávání): Bc. Kateřina Dušková / pohadka.duskova@seznam.cz

zástupce ředitelky, zástupce statutárního orgánu

 Vedoucí úseku PV 
 odloučeného pracoviště:      Renata Čadrová / pohadka.cadrova@email.cz

vedoucí učitelka  

Vedoucí úseku
 provozního zabezpečení:      Ľudmila Mrkvová / pohadka.mrkvova@email.cz

     hospodářka
Vedoucí úseku
školního stravování:      Renata Cempírková / pohadka.cempirkova@email.cz

vedoucí ŠJ

1.03 Údaje o zřizovateli školy

Zřizovatel: Statutární město Frýdek-Místek
Právní forma: základní územní samosprávný celek, IČO: 00 296 643
Adresa: Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
E-mail: podatelna@frydekmistek.cz
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1.4 Údaje o provozu školy

 Typ školy: mateřská škola s celodenním provozem s běžnými třídami 

 6 tříd na adrese Frýdek-Místek, Třanovského 404
 5 tříd na adrese Frýdek-Místek, Gogolova 239
       Ve školním roce 2018 / 2019  1 třída uzavřena

              Provozní doba: 06.00 – 16.30 hodin mateřské školy

 Typ školy: mateřská škola s celodenním provozem s firemní třídou Nemocnice FM

 1 třída na adrese Frýdek-Místek, Třanovského 404

               Provozní doba: 05.30 – 18.30 hodin třídy firemní mateřské školy (dle potřeby rodičů)

Jiné využití školy:               16.00 – 18.00 hod.

 akce pro rodiče a společné činnosti rodičů a dětí
 konání provozních a pracovních porad
 zasedání pedagogické rady

Zájmové činnosti 

 angličtina Schäfer School (smlouva o pronájmu)

15.30 – 16.15 hod. - 1 x týdně

 šachový kroužek SVČ Klíč (smlouva o pronájmu)

15.30 – 16.15 hodin – 1 x týdně

 taneční kroužek Funky Beat – TJ Sokol (smlouva o pronájmu)

16.00 – 17.00 – 1 x týdně

1.5 Charakteristika školy

Mateřská škola je tvořena dvěma objekty, které se nachází v rámci sídlištní výstavby na okraji městské
části  Frýdek  statutárního  města  Frýdek-Místek.  Jsou  lehce  dostupné  městskou  hromadnou  dopravou  a
uspokojují  požadavky  na  umístění  dětí  k předškolnímu  vzdělávání  spádově  širokému  okolí. V blízkosti  se
nachází i čtyři základní školy, v kterých zpravidla většina našich dětí zahajuje povinnou školní docházku.

Ředitelství  mateřské školy se šesti  třídami sídlí  na adrese ul. Třanovského 404,  dalších pět tříd se
nachází  na  odloučeném  pracovišti  na  adrese  ul.  Gogolova  239.  Areál  obou  škol  je  tvořen  učebními  a
hospodářskými pavilony a rozlehlými školními zahradami.

Provoz v obou těchto zařízeních byl zahájen v rozmezí jednoho školního roku v letech 1982 a 1983 a
byl určen především pro děti z hornických rodin. S útlumem těžby uhlí v našem regionu se sociální prostředí
obyvatel sídlišť podstatně změnilo a v důsledku toho je skladba dětí docházejících v současné době do naší
mateřské školy velice různorodá.
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Rozhodnutím Městského zastupitelstva ve Frýdku-Místku ze dne 26. 10. 1993 byla s účinností ke dni 1.
1. 1994 zřízena příspěvková organizace s názvem Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404.
S datem 1. ledna 2003 se tato organizace rozšířila připojením mateřské školy na ul. Gogolova 239. „Pohádka“ se
tak stala 11 třídním právním subjektem s odloučeným pracovištěm.

Na základě Dohody o společném postupu při zabezpečení předškolního vzdělávání dětí zdravotnických
zaměstnanců  Nemocnice  ve  Frýdku-Místku,  příspěvková  organizace,  organizací  Mateřská  škola  Pohádka,
Frýdek-Místek,  Třanovského  404,  uzavřené  mezi  Statutárním  městem  Frýdek-Místek,  Nemocnicí  ve
Frýdku-Místku, příspěvkovou organizací a Mateřskou školou Pohádka, zahájila 01. 09. 2016 svou činnost třída
firemní školky, která zajišťuje provoz v rozsahu 13 hodin v pracovní dny, a to od 5:30 hod. do 18:30 hod. 

Ve školním roce 2018 / 2019 byly vytvořeny nové webové stránky. Změnily se názvy tříd a jejich nová loga.

1.05.01 Pohádka na ulici Třanovského 404

Během celého školního roku se prováděly běžné a nezbytné opravy. 
-  chladící skříně a chladícího pultu, elektronického 
zabezpečovacího systému, zahradní techniky, žaluzií apod.. 
Dále pak proběhlo malování v některých částech obou objektů

V tomto  školním  se  roce  se  podařilo  dokončit  rekonstrukci
elektroinstalace celé budovy. Dokončil se poslední pavilón v celkové
hodnotě 883 749 Kč. 

 Třídy jsou pestré a plně odpovídající hygienickým normám. Průběžně jsou doplňovány o nové hračky,
didaktické pomůcky, nábytek i koberce.

Školní zahrada je rozlehlá a postupně je dovybavována různými hracími prvky. V letošním školním roce
zaznamenala obnovu v podobě nového povrchu dětského hřiště Smart Soft. 
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1.05.02 Pohádka na ulici Gogolova 239

I  v mateřské škole na  ulici  Gogolova se prováděly během celého
školního roku běžné a nezbytné opravy– konvektomatu,  chladící
skříně,  elektronického  zabezpečovacího  systému,  žaluzií,
kanalizačního  systému  apod.  Dále  pak  proběhlo  malování
v některých částech obou objektů

Ve dvou třídách mateřské školy Gogolova se měnily podlahové krytiny, které dětem 
zútulnily prostředí. 

Zahrada je taktéž postupně dovybavována různými hracími prvky, které jsou pravidelně kontrolovány.
V letošním školní roce byly instalovány další nové pružinové houpadla pro děti.

Čl. 2

PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská  škola  poskytovala  předškolní  vzdělávání  jako  počáteční  stupeň  veřejného  vzdělávání
organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT. Jedná se o vzdělávací proces realizovaný mateřskou
školou  a řízený  pedagogem,  během něhož si  děti  osvojí  základy  klíčových kompetencí  a vzdělávací  obsah
stanovený pro etapu předškolního vzdělávání, v rozsahu, který odpovídá jejich individuálním možnostem.

Čl. 3

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY

3.01 Počet pracovníků                                                     

Pracovníci školy celkem 44

       a / Počet pracovníků dle úseku
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 Úsek předškolního vzdělávání MŠ 21   a 2 asistenti pedagoga   
 Úsek provozního zabezpečení MŠ 11
 Úsek provozního zabezpečení ŠJ   7
 Šablony   3
 

      b / Počet pracovníků dle profesí

            Pedagogičtí 23
            Nepedagogičtí 21

     c / Pracovníci dle pohlaví

             Ženy 42
             Muži   2

     d / Pracovníci dle věku:

 do 30 let –  3 zaměstnanci
 nad 30 let –  6 zaměstnanců
 nad 40 let –  20 zaměstnanců
 nad 50 let –  15 zaměstnanců

      e / Pracovníci dle vzdělání:

 3 zaměstnanci  – základní
 10 zaměstnanců – střední s výučním listem
 21 zaměstnanců – střední s maturitou 
 10 zaměstnanců – vysokoškolské

o 3 magisterský studijní program
o 7 bakalářský studijní program  

3.02 Pedagogičtí pracovníci

 Požadavek na  odbornou kvalifikaci  učitele mateřské školy splnilo z celkového počtu 100% pedagogů
školy v následujícím členění:

- 11 pedagogů
střední vzdělání s  maturitní  zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů předškolního
vzdělávání

 - splňuje 
- 7 pedagogů

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studiu pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku a
učitelství pro mateřské školy   - splňuje OK

-    3 pedagogové
       vysokoškolské vzdělání v magisterském studiu pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku 

a vychovatelství
- splňují 

        -   2 asistenti pedagoga
z nichž jeden má pedagogické minimum a pedagogiku volného času a druhy středoškolské pedagogické
vzdělání

                                                                                                   - splňují 
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Čl. 4

ÚDAJE O DĚTECH

4.01 Počty dětí

 Naplněnost školy Třanovského 404 Gogolova 239

dětmi 1. ročníku   73 39
2. ročníku 42 29
3. ročníku                              50                                              43  

                                                              165                                     111

 Odklady školní docházky:                6                                        8

 Integrované děti                               3                                        4

V mateřské škole na ul. Třanovského byly integrovány děti s vývojovou dysfázii, s těžkou vadou
řeči a s hyperkinetickou poruchou chování – všem třem dětem byly školským poradenským zařízením 
doporučeny předměty speciální péče. Na ul. Gogolova byly integrování: chlapec s diagnózou ADHD, 
dva chlapci s těžkým sluchovým postižením. Chlapec s vývojovou dysfázií. Třem dětem byl přiznám 
asistent pedagoga.

 Počtu dětí ve třídách
T – I 25 G – I 28
T – II   28 G – II 27
T – III   28 G – III   28
T – IV   28 G – IV   28
T – V   28
T – VI   28

                                                                                    165                                     111
4.2.1 Nástup do základní školy

 Počty dětí: z celkového počtu 93 dětí třetího ročníku mateřské školy do základní školy k 01. 09. 2019
nastoupilo 81 dětí. 

 Odklady  ŠD pro letošní  rok:  pro  školní  nezralost  získalo  rozhodnutí  o  odkladu školní  docházky  na
základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny celkem 12 dětí. 

4.03 Přijímací řízení do MŠ

 Zápisy dětí

Jednotného zápisu dětí k přijetí do mateřské školy pro školní rok 2019 – 2020 vyhlášeného ředitelkou
školy po projednání se zřizovatelem a uskutečněného ve dnech 13. – 14. května 2019 se zúčastnilo celkem
101 dětí, další děti byly zapsány po ukončení zápisu v průběhu následujících měsíc. Z kapacitních důvodů
byla  otevřena  další  třída.  K individuálnímu  vzdělávání  byly  přijaty  dvě  děti.  Z  celkového  počtu  přijatých
zájemců bylo 5 dětem zastaveno řízení.  

 Kapacita školy  

Rada města  Frýdku-Místku  na základě  žádosti  ředitelky  školy  povolila  s účinností  od  školního  roku
2006  –  2007  výjimku z počtu  dětí  stanoveného  na  třídu  mateřské  školy  podle  §  23  odst.  3  zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění.  

Pro  školní  rok  2019  –  2020  bylo  otevřených  všech  11  tříd.  Z důvodu  zařazení  dětí  s SVP  a  dětí
dvouletých byl snížen počet dětí na 26 a na třech třídách na 25 dětí.
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Čl. 5

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

5.1 Programová náplň školy

 Školní vzdělávací program

  „Za pohádkou do Pohádky“ je název našeho vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 
v Mateřské škole Pohádka, který ve svém působení vychází ze světa pohádek pro nejmenší jako 
motivace předškolního vzdělávání. Tento program směřuje k rozvíjení samostatných a zdravě 
sebevědomých dětí cestou přirozené výchovy a klade základy celoživotního vzdělávání všech dětí 
podle jejich individuálních možností, zájmů a potřeb.

V tomto školním roce byl školní vzdělávací program doplněn projektem „Za zvířátky do pohádky, hop a 
skok a zase zpátky“, který vycházel ze zapojení do celoročního projektu České obce sokolské. „Svět 
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Prostřednictvím pohádek o zvířátkách byl program zaměřen na 
rozvoj pohybových dovedností, zdravý životní styl a správný rozvoj řeči a jazykových dovedností.

Vzdělávací programy tříd naší mateřské školy motivované pohádkovými  příběhy se zvířecím hrdinou
nabídly dětem spoustu pestrých aktivit a činností, ve kterých se stanovené úkoly navzájem prolínaly a na sebe
navzájem navazovaly. 

V průběhu celého školního roku jsme pro děti připravili řadů akcí a aktivit, naplňovali jsme jimi vzdělávací
záměry a plnili tak vzdělávací cíle školního vzdělávacího programu.

   

                                                                         

 Hodnocení výsledků vzdělávání  

V rámci  hodnocení  osobních  vzdělávacích  pokroků  každého  dítěte  a  stavu  očekávaných  výstupů
v jednotlivých vzdělávacích oblastech byla zpracována evaluační zpráva o naplňování těchto očekávaných
kompetencí s hodnotící škálou 1 – 4.
I v letošním roce se ukázalo, že přes intenzivní pozornost věnovanou komunikativním dovednostem dětí, je
úroveň dosažená ve vzdělávací oblasti jazyk a řeč stále nedostatečná.

S datem k 31. 01. 2019 zachytila zpráva průběžný stav očekávaných výstupů u dětí jednotlivých ročníků
školy. S datem k 30. 06. 2019 pak průběžný stav očekávaných výstupů dětí prvního a druhého ročníku a
výsledný stav u dětí třetího ročníku mateřské školy.  

 Hodnocení dosažených výstupů u dětí 3. ročníku

k 30. 06. 2019

VZDĚLÁVACÍ  OBLASTI STAV
5. 1. Dítě a jeho tělo 3,87
5. 2. 1  Jazyk a řeč 3,75
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5. 2. 2 Poznávací schopnosti 3,77
5. 2. 3 Sebepojetí, city, vůle 3,85
5. 3. Dítě a ten druhý 3,84
5. 4. Dítě a společnost 3,86
5. 5. Dítě a svět 3,83

Čtrnáct dětí s odkladem školní docházky, se kterými na základě plánu individuální podpory pracovali
v průběhu celého školního roku pověření pedagogové, získalo ve škále hodnocení 1 – 4 stupeň 3,9.

 Zájmové činnosti 
V letošním školním roce byla zájmová činnost školy obohacena o 3 zájmové kroužky realizované cizími

subjekty. Na základě smlouvy o krátkodobém pronájmu s jazykovou školou Schäffer School a TJ Sokol –
taneční skupinou Funky Beat, probíhal pro děti obou škol kurz angličtiny a pro MŠ Třanovského pohybový
taneční  kroužek.  V rámci  realizace  projektu  v  „Odborné,  karierové  a  polytechnické  vzdělávání  v MSK“
financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj  a vzdělávání,  byl realizován šachový kroužek pod
vedením Beskydské šachové školy v obou budovách MŠ. 

 Ostatní činnosti

V souladu se školním vzdělávacím programem uskutečnila mateřská škola i ve školním roce 2018 –
2019 ve svých dalších  doplňkových  vzdělávacích  aktivitách  i  činnosti  zajišťované ve  spolupráci  s jinými
organizacemi:

     se základními školami  besedy  s  rodiči  předškoláků,  vzájemná  účast  na  akcích  škol  a
návštěvy  dětí,  neformální  spolupráce  se  základními  školami
národního umělce Petra Bezruče (besedy před zápisy, exkurze do
tříd ZŠ  a recitační soutěž Povídálek) a El. Krásnohorské ve F-M
(beseda  před  zápisy,  exkurze  do  tříd  ZŠ),  s 8.  ZŠ  (při  pěvecké
soutěži Loutnička)

 s Plaveckou školou 8 lekcí plaveckého výcviku pro 66 dětí 3. ročníku
 s lyžařskou školou SUN SKI&BOARD SCHOOL - 5 denní lyžařský kurz pro 45 dětí
 s paní Gavlasovou „Bubínkování“  - muzikoterapie
 s Městskou knihovnou besedy v dětském oddělení pro děti všech tříd školy
 s kulturními zařízeními divadelní a filmová představení, koncerty, výstavy
 se ZUŠ Frýdek-Místek výchovné koncerty, průzkum hudebnosti           
 s Policii ČR                                    exkurze na jejich pracoviště
 s Policií města F-M besedy dětí 3. ročníku mateřské školy
 s Nemocnicí F-M exkurze na dětské oddělení a povídání o zdraví a lidském těle
 s hasiči F-M exkurze, dětský den ve spolupráci s hasiči 
 s Domem pokojného stáří vystoupení pro seniory – Vánoce, Den matek
 s Českou obcí sokolskou v rámci projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“
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5.2 Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodinou je jednou z oblastí, kterou škola ve svém působení preferuje.  Otevření se rodině
jako  partnerovi,  umožnění  spolurozhodování  ve  věcech  týkajících  se  péče  o  děti  a  jejich  vzdělávání.
Mateřská škola nabízí různé možnosti spoluúčasti rodičů na dění v ní a různé formy spolupráce. K jejímu
dalšímu  zkvalitnění  byla  využívána  elektronická  služba  Škola  na  dlani,  umožňující  rychlou  a  účelnou
komunikaci.

Ve školním roce 2018 – 2019 mezi ně již tradičně patřily:

 Akce vytvářející příležitost k pěkným společným prožitkům rodičů a dětí:
 aktivity v přírodě s různými náměty – uspávání broučků,  sběr přírodnin,  za zvířátky do lesa

apod.,
 tvořivé  dílny  tradičně  v různých  ročních  obdobích  a  s různými  tématy  např.  polštářková,

kaštánková,  lesních  skřítků,  dušičková,  perníčková,  krmítková,  bublinková,  plná  sněhuláků,
sluníčková, velikonočního tvoření. 

 společenské akce s programem: Mikulášské nadílky, vánoční koledování, maškarní karnevaly,
besídky ke Dni matek, zahradní slavnosti ke dni dětí, rozloučení se „školáky“ a školním rokem

 Nechyběla ani spoluúčast na přípravě „Noci v mateřské škole“ a ekologické aktivitě Týden pro
Zemi

 dopolední chvilky s rodiči – zábavné programy vedené rodinnými příslušníky dětí
 Tradiční recitační soutěže „Povídálek“ proběhl v naší mateřské škole již pošesté. Zapojila se

většina dětí obou mateřských škol za podpory svých rodičů. Školní kolo proběhlo v divadélku
Čtyřlístek. Finále 19 nejlepších recitátorů tří věkových kategorií obou našich škol se konalo v
Základní škole národního umělce Petra Bezruče ve Frýdku-Místku, kde za účasti rodičovské
veřejnosti  a  pedagogů  obou  škol  předvedlo,  co  všechno  předškolní  děti  umí,  zvládnou  a
dokážou.

 Besedy pro rodiče a pro děti
         „Maminko a tatínku, podívejte se, co už dokážu.“  

Tato beseda se uskutečnila ve dvou termínech na obou  MŠ. Měla dvě části –  v první části 
seznámila paní učitelka základní školy rodiče s důležitými body, které se týkaly školní 
připravenosti, a rodiče měli možnost paní učitelce položit jakékoliv otázky týkající se nástupu 
do prvních tříd nebo odkladu školní docházky. V druhé části si děti za přítomnosti rodičů 
vyzkoušely, co už jim jde a co by ještě naopak mohly dotáhnout, než nastoupí do první třídy 
základní školy.

 Setkání rodičů s vedením školy a jednotlivých tříd

 zahajovací schůzky rodičů k novému školnímu roku ve všech třídách školy
 pololetní schůzky rodičů s průběžným hodnocením práce školy a připravenosti dětí na vstup do

základní školy
 informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí po zápisu do mateřské školy
 3 x dny otevřených dveří pro poznání prostředí mateřské školy pro zájemce z řad rodičů i dětí

5.03 Spolupráce s odborníky
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 Mateřská škola spolupracuje s PPP F-M, s SPC pro vady řeči a sluchu, SPC. Děti s SVP mají 
zpracovány plány pedagogické podpory, popřípadě individuální plány. Odklady školní docházky byly 
posuzovány PPP. Během školního roku jsme měli šetření z SPC pro vady řeči a sluchu a z PPP (děti se
speciálními vzdělávacími potřebami. 

Čl. 6 

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Naše  mateřská  škola  konkrétní  patologické  jevy  neřešila,  ale  zabývá  se  některými  náznaky,  které  by
v pozdějším věku mohla přerůst do šikany nebo násilného chování. V této oblasti spolupracujeme s PPP a SPC
ve Frýdku-Místku. Tato problematika je podrobně rozpracována v Minimálním preventivním programu mateřské
školy a lehce i ve školním řádu. 

Na toto téma byla pro děti připravena řada preventivních programů:

 Přednáška městské policie 

 Exkurze na Policii ČR, do vazební věznice

 Exkurze k hasičům 

 Přednášky rodičů 

 Divadla zaměřená na slušné chování apod.

Čl. 7

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

7.01  Podmínky DVPP 

Při realizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vychází mateřská škola z těchto principů:
 rovná příležitost a zákaz diskriminace
 potřeby školy 
 rozpočet školy
 studijní zájmy pedagogických pracovníků

7.02  Formy a druhy DVPP

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2018 – 2019 realizováno především
formou účasti na seminářích pořádaných těmito vzdělávacími středisky:

 KVIC Nový Jičín – do vzdělávacího programu v rámci projektu Cesta se zapojili 3 pedagogičtí
pracovníci naší mateřské školy a absolvovali tyto semináře:

 Zahraniční stáž – MŠ Velká Británie    6 dnů      1 pracovník
 Káva na cestě                                                2 h                                       2 pracovníci
 Kolegiální podpora                                                          56 h                                      1 pracovník
 1.dílna před vzájemnými návštěvami                                4 h                                      1 pracovník

 KVIC Nový Jičín
 Metodická poradna                                                               1 pracovníci                             4 h

 Vzdělávací instituce TANDEM          
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 Veselé počítání s hudbou a pohybem          2 pracovnice  5 h
 O strašidlech a čarování                                                       2 pracovnice                            5 h

 DHS
 Pedagog a paragrafy ve škole          3 pracovnice 5 h

      Centrum dopravního výzkumu
 Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro MŠ            4 pracovnice                           4 h
 

      RESK education s.r.o.
 Platové předpisy a pracovní doba          2 pracovnice                            7 h

      Alfa eduka                            
 FKSP a sociální fond                                                            1 pracovnice                            6 h

 Seminář MS – Pavel ZEMAN
 Aktuální novely právních školení          1 pracovnice                            6 h

         Městská knihovna F-M
 Tematické kufříky pro předčtenářskou gramotnost               20 pracovnic                           1,5 h

 Vzhledem k velkému počtu zapojených pedagogických pracovníků a omezeným finančním prostředkům
poskytnutým na DVPP v rámci ONIV v rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání školy poskytnutých KÚ
MSK ze státních prostředků.

Čl. 8

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

 Mateřská škola pravidelně prezentovala svou činnost v průběhu celého školního roku 2018 – 2019 na
svých webových stránkách.

 Celá  mateřská  škola  se  zapojila  do  soutěže  v sólovém  zpěvu  „Loutnička  2019“,  kterou
organizovala Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády.  Dvě děti postoupily do
finále soutěže, kde prezentovaly  nejen své pěvecké schopnosti,  ale i  práci  mateřské školy.
Velkým úspěchem pro naši mateřskou školu bylo třetí místo reprezentace naší mateřské školy
na slavnostní přehlídce na frýdeckého zámku.

  I  v letošním školním roce recitační soutěže „Povídálek“ proběhl v naší mateřské škole již posedmé.
Zapojila se většina dětí obou mateřských škol za podpory svých rodičů. Školní kolo proběhlo v divadélku
Čtyřlístek a finále 19 nejlepších recitátorů tří věkových kategorií obou našich škol se konalo v Základní
škole  národního  umělce  Petra  Bezruče  ve  Frýdku-Místku,  kde  za  účasti  rodičovské  veřejnosti  a
pedagogů předvedli, co už dokáží. 

 Vystupování  našich  dětí  s dramatickým  pásmem v Domě pokojného  stáří  a  v Domově  důchodců  u
příležitosti Dnu matek a Vánoc.

 „Soutěž  s panem  Popelou“  se  staly  tradicí  ve  sběru  papíru,  do  kterých  se  naše  děti  ve
spolupráci s rodinnými příslušníky každoročně zapojují. 

 Rodiče společně s dětmi nadále podporovali sběrem víček z PET lahví chlapce, aby mu tak
dopomohli k pořízení nového kvalitnějšího vozíčku.

Čl. 9

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

 Ve školním roce 2018 – 2019 Česká školní inspekce neuskutečnila žádnou státní kontrolu.
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Čl. 10

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

HOSPODAŘENÍ V     OBDOBÍ OD 1.1. 2018 – 31. 12. 2018  

Státní rozpočet

Poskytnuto 14 948 179,00 Kč                                   Skutečně použito 14 948 179,00 Kč                                   

Přímé náklady na vzdělávání 14 948 179,00 Kč
z toho:
a) prostředky na platy               10 825 303,00 Kč
b) OON        40 000,00 Kč
c) ostatní (pojistné, FKSP, ONIV)                              4 082 876,00 Kč

Účelové dotace zřizovatele:
1/ GDPR - poskytnuta finanční částka     10 000,00 Kč  
2/ Elektroinstalace -     poskytnuta finanční částka     90 000,00 Kč / investiční příspěvek

  658 000,00 Kč / neinvestiční příspěvek
Finanční částka byla vyčerpána a doložena z vlastních zdrojů.

Celková vynaložena částka s použitím prostředků organizace 815 180, 05 Kč.

Dotace zřizovatele na běžný provoz:      

2 385 000 Kč

Náklady a výnosy a výsledky za rok 2018

Náklady              23 199 131,18 Kč
Výnosy              23 199 131,18 Kč
Výsledek  0,00 Kč

Čl. 11

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY 
DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ

 „Personální podpora“ CZ.02.3.68./0.0/0.0/18_063/0008922 program Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
V rámci projektu byly financovány tyto aktivity:

 Personální podpora 
 Projektové dny v MŠ
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Čl. 12

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

 Mateřská škola není realizátorem dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

Čl. 13

ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ

 „Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou ve školách z prostředků OP PMP
v Moravskoslezském kraji II“ podpořený finančními prostředky z Operačního programu potravinové a
materiální pomoci v rámci specifického cíle spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším
osobám a ze státního rozpočtu ČR. 

 „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky II.“ Projekt organizovaný Českou obcí sokolskou, díky ní
byly dětem financovány:

 pracovní sešity
 diplomy
 medaile
 pexesa

 „Místní akční plán Frýdek-Místek II.“, zapojení mateřské školy do projektu, na jehož základě byly pro
MŠ pořízeny didaktické pomůcky pro rozvoj kreativity a představivosti dětí.

Čl. 14

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY

 Zaměstnanci  mateřské  školy  nebyli  ve  školním  roce  2018  -  2019  organizováni  v  žádné  odborové
organizaci.

Čl. 15

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 Výroční zpráva mateřské školy Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404 za školní rok 2018 –  2019
bude zveřejněna na webových stránkách školy a v šatnách jednotlivých tříd. Na informačních tabulích ve
vnitřních prostorách obou mateřských škol pro všechny zaměstnance MŠ.
.
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