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Čl. 1 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
1.01 Údaje o škole 

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 2019/2020 cílová kapacita 286 dětí   

IZO: 060 046 066 

2) školní jídelna 2019/2020     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   

mailto:mspohadkafm@seznam.cz
mailto:pohadka.bystronova@email.cz
mailto:pohadka.duskova@seznam.cz
mailto:pohadka.cadrova@email.cz
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 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 

 

1.04 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 
        
 

              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 hodin -  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 – 16.45 hodin –  1 x týdně 

mailto:pohadka.mrkvova@email.cz
mailto:pohadka.cempirkova@email.cz
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1.05 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. 

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.  
   
Pro školní rok 2019/ 2020 se nám podařilo znovuotevřít 11 třídu a dali jsme jí název Veverka.  
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1.05.01  Pohádka na ulici Třanovského 404 
 

Během celého školního roku se prováděly běžné a nezbytné 
opravy   -  žaluzií, el. zámku, hrnců, traktoru, konvektomatu, 
kopírky. Svařování zábradlí a branky. Dále pak proběhlo 
malování v některých částech objektu. V tomto školním se 
roce se podařilo opravit alespoň část chodníku vedoucího 
k ředitelně.                                                         

Průběžně jsou třídy doplňovány o nové hračky, didaktické 
pomůcky, nábytek. Byl zakoupen jeden šatnový blok a věšáky 
do umyváren všech šesti tříd. Byla zřízena místnost pro děti 
s SPC určena pro předměty speciální a logopedické péče. 

Školní zahrada je rozlehlá a postupně je dovybavována různými hracími prvky. V tomto školním roce 
jsme zakoupili dvě nová houpadla. 

 

 
 
 
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 – ventilace, 
kopírky, žaluzií, elektronického zabezpečovacího systému, 
žaluzií, výměna baterií, oprava WC. 
Dále pak proběhlo malování v některých částech objektu. 
Průběžně jsou třídy doplňovány o nové hračky, didaktické 
pomůcky, nábytek. Byl zakoupen jeden šatnový blok a věšáky 
do umyváren všech pěti tříd. 

 
Zahrada je taktéž postupně dovybavována různými hracími prvky, které jsou pravidelně kontrolovány. 
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1.05.03  Zahrady MŠ Pohádka 
 
Mateřská škola Pohádka má opravdu úžasný kolektiv. Pedagogové z MŠ Třanovského i z MŠ Gogolova 
se domluvili, o víkendu si uspořádali brigádu a zkrášlili tak prostory školní zahrady. Pro děti pak byli 
výtvory v podobě hracích prvků, přírodní kuchyňky a bylinkových záhonků velkým překvapením. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

  
 Úsek předškolního vzdělávání MŠ  23   a 4 asistenti pedagoga    
 Úsek provozního zabezpečení MŠ  11 
 Úsek provozního zabezpečení ŠJ    7 
 Šablony     2 školní asistenti 
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     b / Počet pracovníků dle profesí  
 

            Pedagogičtí  27 
            Nepedagogičtí  20 

 
     c / Pracovníci dle pohlaví 
 

             Ženy  45 
             Muži    2 

 
     d / Pracovníci dle věku:  
 

 Do  30 let   –  3 zaměstnanci  
 nad 30 let   –  7 zaměstnanců   
 nad 40 let   –  20 zaměstnanců  
 nad 50 let   –  17 zaměstnanců  

 
      e / Pracovníci dle vzdělání:  

   
 4 zaměstnanci   – základní   
 10 zaměstnanců – střední s výučním listem 
 22 zaměstnanců  – střední s maturitou  
 11 zaměstnanců – vysokoškolské 

o 3 magisterský studijní program 
o 7 bakalářský studijní program 
o 1 inženýrský titul   

 
 
 
3.02 Pedagogičtí pracovníci 

 
 Požadavek na odbornou kvalifikaci učitele mateřské školy splnilo z celkového počtu 100% 

pedagogů školy v následujícím členění: 
 

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

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

 
- 7 pedagogů 

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

 
        -   4 asistenti pedagoga 

z nichž jeden má pedagogické minimum a pedagogiku volného času a dva mají kurzy pro 
asistenta pedagoga a čtvrtý pedagogické lyceum  - splňuji           
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Čl. 4 

ÚDAJE O DĚTECH 
 

4.01 Počty dětí k 30.9.2019 
 

 Naplněnost školy   Třanovského 404  Gogolova 239 
 
 dětmi 1. ročníku     65    48 
  2. ročníku  45    39 
  3. ročníku              46    41 
                                                         156                                         128 
  
Z toho: 
  
 Odklady školní docházky:   5                                                7 

 
 Individuální    0                 2 

 
 Integrované děti                           3                                                  6 

 
 
V mateřské škole na ul. Třanovského byly integrovány 2 děti s vývojovou dysfázii a s těžkou 
vadou řeči a 1 dítě s výraznými poruchy chování – dvěma dětem byly školským poradenským 
zařízením doporučeny předměty speciální péče a jednomu dítěti asistent pedagoga.  
 
Na ul. Gogolova byly integrování: chlapec s diagnózou ADHD (asistent pedagoga), jeden 
chlapec s těžkým sluchovým postižením (asistent pedagoga) dvě děti bez znalosti českého 
jazyka( asistent pedagoga a úprava ve vzdělávání), jeden chlapec s výrazným tělesným 
postižením (asistent pedagoga)a jedno dítě s výraznými výchovnými problémy. Všechny děti 
měly vypracovány individuální plány. 
 

 Počtu dětí ve třídách 
     T – I   26 G – I   25 

    T – II    26 G – II   26 
    T – III    26 G – III     25 
    T – IV     26 G – IV    26 
    T – V     26 G – V  26 
    T – VI    26 

                                                                            156                                 128 
 
 
 

4.02.1 Nástup do základní školy 
 

 Počty dětí: z celkového počtu 87 dětí třetího ročníku mateřské školy do základní školy k 01. 09. 
2020 nastoupilo 76 dětí.  

 Odklady ŠD pro letošní rok: pro školní nezralost získalo rozhodnutí o odkladu školní docházky 
na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny celkem 11 dětí.  
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4.03 Přijímací řízení do MŠ 
 

 Zápisy dětí 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu – výskyt Covidu -19 probíhaly v tomto roce zápisy bez 
přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Uskutečnily se ve dnech 2. – 16. května 2020. 

       U zápisu bylo 107dětí, přijato bylo 84 dětí. Všechny třídy byly naplněny.  
 
 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 2020 – 2021 bylo otevřených všech 11 tříd. Z důvodu zařazení dětí s SVP a dětí  
dvouletých byl snížen počet dětí na 26 a na dvou třídách na 25 dětí. 

 
 

Čl. 5 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  
 
5.01 Programová náplň školy 
 

 Školní vzdělávací program 
 

„Za pohádkou do Pohádky“ je název našeho vzdělávacího programu. Pohádka je nejenom 
název naší mateřské školy, ale právě ona nám pomáhá naplňovat rámcové i dílčí vzdělávací 
cíle a záměry předškolního vzdělávání.  
Pohádka nám poskytuje možnost učit děti vciťovat se do druhých, pomáhat slabším a 
potřebným, bojovat za pravdu, nepodvádět, nezrazovat... Díky pohádkovému příběhu pak dítě 
dokáže pochopit samotný život, setkává se s lidskými vlastnostmi, charaktery. Láska, 
kamarádství, poslušnost, moudrost, vztah k přírodě, ale i hloupost, zvědavost, lež, závist a 
zloba jsou v pohádkách jednoznačně určeny a  dětem předloženy formou, která je srozumitelná, 
konkrétní a názorná. Pohádkou uvádíme děti do světa fantazie. Prostřednictvím výtvarných, 
hudebních, pohybových a dramatických činností rozvíjíme jejich kreativitu a představivost a 
snažíme se je vést k myšlení mimo zaběhnuté rámce.  
Jsme přesvědčeni, že pohádka funguje jako „pilulka šťastného dětství“ a těch chceme   
dětem dopřát co nejvíc. 
 
I 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.  
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 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. 2020 zachytila zpráva průběžný stav očekávaných výstupů u dětí jednotlivých 
ročníků školy.  

V době nouzového stavu probíhala pro děti posledního ročníku distanční výuka, do které se 
mohly zapojit i mladší děti. Z tohoto důvodu zůstal stav hodnocení dětí 1. a 2. ročníku k 30.6.2020 
stejný jak stav zpracovaný k 31.1.2020.  Hodnocen byl pouze 3. ročník a OŠD. 

 
 

 Hodnocení dosažených výstupů u dětí 3. ročníku k 30. 06. 2020 
 

 
VZDĚLÁVACÍ  OBLASTI 

 
STAV 

5. 1. Dítě a jeho tělo 3,83 

5. 2. 1  Jazyk a řeč 3,63 

5. 2. 2 Poznávací schopnosti 3,74 

5. 2. 3 Sebepojetí, city, vůle 3,78 

5. 3. Dítě a ten druhý 3,85 

5. 4. Dítě a společnost 3,79 

5. 5. Dítě a svět 3,78 

 
 

 
 Jedenáct 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 3,83. 
V době nouzového stavu a v době uzavření mateřské školy probíhala pro děti povinného 

předškolního                 
vzdělávání distanční výuka. 

 
 
 

 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.  

Po vyhlášení nouzového stavu byly všechny zájmové činnosti zrušeny. 
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 Ostatní činnosti 
 
V souladu se školním vzdělávacím programem uskutečnila mateřská škola i ve školním roce  
2019 – 2020 ve svých dalších doplňkových vzdělávacích aktivitách i činnosti zajišťované ve  
spolupráci s jinými organizacemi: 

 s lyžařskou školou   SUN SKI&BOARD SCHOOL - 5 denní lyžařský kurz pro 47 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 

 s Policii ČR                                  ukázka výcviku psů 

 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 

 s Hospicem   vystoupení pro seniory – Vánoce 

 s Českou obcí sokolskou v rámci projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.“ 

 s Fauna parkem  exkurze a dílničky pro děti 

 se Základní uměleckou školou hudební představení 

 s psím útulkem   exkurze a sbírka pro pejsky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.02 Spolupráce s rodiči 

 
Spolupráce s rodinou je jednou z oblastí, na které si škola zakládá. 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.  
Pro bližší kontakt slouží pedagogům a zákonným zástupcům i uzavřené facebookové skupiny a  
komunikace prostřednictvím mailu. 
 
Ve školním roce 2019 – 2020 se akce pro rodiče uskutečnily pouze v měsících září – březen. 
Potom byly z důvodu nouzového stavu tyto akce zrušeny. 
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, vánoční.  

 společenské akce s programem: Mikulášské nadílky, vánoční koledování, maškarní 
karnevaly.  

 dopolední chvilky s rodiči – zábavné programy vedené rodinnými příslušníky dětí 
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 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. 
Touto formou byly přezkoušené i děti s individuální formou výuky. Jednalo se o dvě 
děti. Jednomu dítku byla doporučena jiná forma vzdělávání s následným kontrolním 
přezkoušením. Zákonný zástupce byl upozorněn a možné problémy ve škole. 
 

 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  
 
 
 
 
 
 
 

 

5.03 Spolupráce s odborníky 
 

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.  

 
5.04 Uzavření mateřské školy 
 
 Rada města Frýdku-Místku rozhodla o uzavření mateřských škol s účinností od 16.3.2020 až do   
             8.5.2020 na základě vyhlášení nouzového stavu z důvodu výskytu Covid-19.  

Naše mateřská škola byla určena hejtmanem moravskoslezského kraje jako třída pro děti    
rodičů integrovaného záchranného systému.  
 

5.05 Třída IZS 
 

 Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovskeho 404 zajišťovala provoz v rámci 
péče o dítě pouze pro děti rodičů pracujících v kritické infrastruktuře města. 
 

 Ve skupinkách bylo nejvýše 15 dětí ve věku od 3 do 10 let.  
 

 Zákonní zástupci do mateřské školy přiváděli pouze zdravé děti a před prvním dnem 
nástupu podepsali čestné prohlášení, že nejeví známky respiračního onemocnění (kašel, 
rýma, teplota), je bez cestovatelské anamnézy a že dítě nepřišlo v posledních 14 
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kalendářních dnech do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo 
podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření. 
 

 Nejednalo se o výchovně-vzdělávací proces, ale pouze o hlídání dětí. Veškeré aktivity a 
péče o děti byly vykonávány ve skupinách v maximálním počtu 15 dětí ve třídách T – I a 
T -II. Skupiny mezi sebou nepřicházely do styku při žádných činnostech. Pro každou 
skupinu dětí byla vyčleněna při pobytu venku jedna část zahrady.  
 

 Seznamy dětí, pro které byl provoz určen, dodal MSK, ten však byl rozšiřován o další děti 
zaměstnanců IZS. Seznam tvořilo 56 dětí, které se postupně střídaly v docházce.      
                                               

 Zaměstnanci a děti byli povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními a zároveň 
se řídili aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení 
prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2. 
 

 Po celou dobu pobytu v areálu mateřské školy musely mít děti i zaměstnanci krytá ústa a 
nos (rouška, šátek, látkový tunel atd.). Rouška mohla být sejmuta pouze na jídlo a pití a 
spaní dětí. Děti měly při jídle u stolů dostatečné rozestupy. Ve třídě byly k dispozici 
vyvařené a vyžehlené roušky. 
 

5.06 Spolupráce s ostatními organizacemi v době nouzového stavu 
 

 V těchto nelehkých chvílích Mateřská škola Pohádka nezahálela a ti, kteří nezajišťovali u dětí 
hlídání, se snažili dělat něco smysluplného. Šily se roušky, drobné dárečky v podobě srdíček, 
děti malovaly obrázky, pekly se perníčky a dárečky potom putovaly všem potřebným – do 
Domova senioru, do Gaudia, do Domova pokojného stáří, Nemocnice FM.  
Zaměstnanci mezi sebou udělali sbírku , vybrali finanční obnos a za ten se pak nakoupily 
potraviny a vitaminové balíčky pro Nemocnici FM a pro ostatní pomáhající neziskové 
organizace. 

 

 Řada organizací zase podpořila naší mateřskou školu. Dostali jsme mnoho vitamínů a 
potravinových doplňků od firmy FINCLUB plus,a.s., Knižní klub věnoval dětem knihy, Policie ČR 
zaslala dětem mnoho stolních her a vystřihovánek, Mateřská škola Frýdlant nad Ostravicí nám 
přivezla spoustu roušek pro děti. V tomto období byla pomoc a spolupráce neuvěřitelná. 
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Čl. 6  

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 

 
6.01  Prevence sociálně patologických jevů v Mateřské škole Pohádka 
 

 Prevence sociálně-patologických jevů byla u nás realizována na základě Minimálního 
preventivního programu, účinného od 1.9.2018. Prvky tohoto programu se v loňském školním 
roce promítly do vzdělávacích plánů jednotlivých tříd. Ty svým obsahem vedly k tomu, aby děti 
získaly potřebné informace o sociálně-patologických jevech, se kterými se mohou už v tomto 
raném věku setkat (patří mezi ně například týrání, zanedbávání nebo nejrůznější závislosti). 
Pedagogové složky prevence těchto jevů zařazovali do vzdělávacích aktivit, které probíhají 
denně. Řada vzdělávacích témat (například o zdravé stravě, pravidlech chování k ostatním 
dětem, zdraví, lidském těle, o rodině, ostatních kulturách apod.) byla cíleně zaměřená na 
podporu získání zdravých životních návyků a upevnění poznatků o škodlivosti některých 
sociálně-patologických jevů.  

 

 Samozřejmostí byla aktivní spolupráce a komunikace pedagogů s rodinami dětí, která 
napomáhala k rozvíjení společných vztahů, a popřípadě vedla ke včasnému zjištění 
nevhodného rodinného prostředí či sociálně-patologických jevů, které by mohly dítě negativně 
ovlivnit.  
 

 Mimo samotnou vzdělávací činnost našich pedagogů jsme využívali spolupráci s různými 
subjekty působícími ve Frýdku-Místku, například s Městskou policií či Policií ČR (formou besed) 
nebo Nadačním fondem Adra či Útulkem pro psy v Sedlištích (proběhly sbírky potřebných věcí 
pro tyto organizace). V naší mateřské škole jsme několikrát zorganizovali divadlo, které mělo za 
cíl zábavnou formou děti seznámit s možnými riziky a vhodným chováním (spolupracovali jsme 
s externími divadly Letadlo, Šikulka). Pravidelně také probíhala muzikoterapie zaměřená na 
uvědomění si vlastního (zdravého) těla a nácvik relaxace, která má pozitivní vliv na celkovou 
pohodu dítěte. 
 
 

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 2019 – 2020 značně 
omezeno z důvodu velmi vysokého počtu  nemocných zaměstnanců, následné organizace 
provozu a následného nouzového stavu celé České republiky. 
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Realizováno bylo především formou účasti na seminářích pořádaných těmito vzdělávacími 
středisky: 
 
 KVIC Nový Jičín – do vzdělávacího programu v rámci projektu Cesta se zapojil 1 

pedagogický pracovník naší mateřské školy a absolvoval tyto semináře: 

 Sdílna     1 pracovník                            4 h 
 

  KVIC Nový Jičín 

 Recykláček    1 pracovníci                            8 h 

 Envir. Vzděl. v prostředí ZOO zahrady    3 pracovníci                            4 h 
 

 Vzdělávací instituce TANDEM             

 Hudební nástroje se představuji   3 pracovnice                        5 h 
 
 
 

Čl. 8 
 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

 Mateřská škola pravidelně prezentovala svou činnost v průběhu celého školního roku 2019 – 
2020 na svých webových a facebookových stránkách. 

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

 Zpívání u vánočního stromečku na místeckém náměstí a reprezentace mateřské školy. 
 V době nouzového stavu byly zaměstnanci a dětmi třídy IZS ušity a vyrobeny dárky do 

Nemocnice FM, Domu pokojného stáří a do Gaudia. 
 Zaměstnanci MŠ Pohádka taktéž uskutečnili sbírku a do Nemocnice FM do Gaudia byly 

předány potravinové a vitaminové balíčky. 
 
 
 

Čl. 9 

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE 
 

 Ve školním roce 2019 – 2020 Česká školní inspekce neuskutečnila žádnou státní kontrolu. 
 

 

Čl. 10 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 
HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ OD 1.1. 2019 – 31. 12. 2019 
 
Státní rozpočet 
 
Poskytnuto 17 280 748,00 Kč dotace ÚZ33353                         Skutečně použito 17 280 748,00 Kč 
Přímé náklady na vzdělávání       17 280 748,00 Kč 
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z toho: 
a) prostředky na platy                 12 485 038,00 Kč 
b) OON            80 000,00 Kč 
c) ostatní (pojistné, FKSP, ONIV)                4 715 710,00 Kč 

 
Pro tento rok byl ONIV stanoven na 194 330,00 Kč (v září navýšen o 70 000 Kč).                                
Nemocnost zaměstnanců byla tak vysoká, že jsme částku převýšili a částka 11 787,12 Kč musela být 
doúčtovaná z provozního příspěvku. 

Poskytnuto 284 221,00 Kč dotace ÚZ33076          Skutečně použito 284 089,00 Kč (132,--Kč vráceno) 

Přímé náklady na vzdělávání 

                 Z toho: 

                 a) prostředky na platy                                              208 986,00 Kč 

                  b) pojistné, FKSP                                                      75 103,00 Kč  

Poskytnuto 171 864,00 Kč dotace ÚZ33074          Skutečně použito 171 864,00 Kč 

Přímé náklady na vzdělávání 

                Z toho: 

                a) prostředky na platy                                          126 557,00 Kč 

                b) pojistné, FKSP                                                   45 307,00 Kč   
 
 
Dotace Evropských strukturálních a investičních fondů Šablony II 
 
V roce 2019 jsme čerpali dotace z projektu Šablony II ve výši 513 279,56 Kč. 
 
 
Dotace z projektu Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách 
z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III.“ 
 
V roce 2019 jsme čerpali dotace z projektu Obědy do škol ve výši 41 284,95 Kč. 

Účelové dotace zřizovatele: 

 

1/ Poskytnutá finanční částka 1 210 000,00 Kč   
z toho:   
- 150 000, 00 Kč investiční příspěvek 
- 700 000, 00 Kč neinvestiční příspěvek (rekonstrukce elektroinstalace a opravy) 
- 360 000, 00 Kč neinvestiční příspěvek   (podlahové krytiny) 

 Vyčerpaná finanční částka  1 210 000,00 Kč  

 Celková vynaložená cena  1 332 691,94 Kč 

             Finanční částka byla vyčerpána a doložena z vlastních zdrojů. 

 

Dotace zřizovatele na běžný provoz:   

Dotace zřizovatele na běžný provoz byla poskytnuta v roce 2019 ve výši 2 517 000,-- Kč. 
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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 
 

 „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ program vyhlášený Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, který je určen na podporu dětí a žáků - cizinců uvedených v § 20 
školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním 
vzdělávání. Účelem programu je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí 
a žáků-cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby školy mohly ve třídách 
přizpůsobit počty dětí a žáků náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci dětí 
a žáků-cizinců. 

 
 
 

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 III.“ 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. 
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Čl. 14 

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI 
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 

 
 Zaměstnanci mateřské školy nebyli ve školním roce 2019 - 2020 organizováni v žádné 

odborové organizaci. 
 
 
 

Čl. 15 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

 Výroční zpráva mateřské školy Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404 za školní rok 2019 –  
2020 bude zveřejněna na webových stránkách školy a v šatnách jednotlivých tříd.Na 
informačních tabulích ve vnitřních prostorách obou mateřských škol pro všechny zaměstnance. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


