
 
Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404 

__________________________________________________________________________________ 
 

NAŠE ZNAČKA: MS_PO 399/2021 
  spisový znak:    2. 1 
  skartační znak:  S 5 
ZPRACOVALA: S. Bystroňová 
POČET LISTŮ: 10 
POČET STRAN: 19 
DATUM:  2021 – 10 – 14      
 

 
 
 
 
 

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  

MATEŘSKÉ ŠKOLY POHÁDKA, FRÝDEK-MÍSTEK, 
TŘANOVSKÉHO 404 

 

za školní rok 2020 – 2021 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

              Mgr. Soňa B y s t r o ň o v á 
  ředitelka 

   Mateřské školy Pohádka  



Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________  
Strana 2 (celkem 19)                                                                        Výroční zpráva o činnosti školy č. j. MS_PO 399 /2021 

OBSAH:   
 
 
Čl. 1   Základní údaje o škole          

Čl. 2 Přehled oborů vzdělání          

Čl. 3   Údaje o pracovnících školy 

Čl. 4  Údaje o dětech 

Čl. 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků      

Čl. 6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Čl. 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Čl. 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Čl. 9 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Čl. 10 Základní údaje o hospodaření školy 

Čl. 11 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Čl. 12 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Čl. 13 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Čl. 14 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery  

Čl. 15 Závěrečná ustanovení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________  
Strana 3 (celkem 19)                                                                        Výroční zpráva o činnosti školy č. j. MS_PO 399 /2021 

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, 777 458 510  – ředitelka školy  

        595 532 991, 603 897 332  – ekonomické oddělení  

        595 532 992, 732 780 403  – 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, 733 393 785  – školní jídelna 

         595 532 994, 777 458 513 – mateřská škola 

  
Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: 
 
1) mateřská škola 2019/2020 kapacita 286 dětí   

        IZO:060 046 066 

2) školní jídelna 2019/2020        cílová kapacita 335 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 
  zástupce ředitelky, odloučené pracoviště   

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: Gabriela Kleknerová, DiS. / pohadka.kleknerova@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 

Mateřská škola je dále vývařovnou pro další dvě „školičky“ – Mrňousek a Dzoe.z.s..  
Na základě smlouvy pro tyto organizace vaříme 55 obědů. 

mailto:pohadka.kleknerova@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.  
   
Ve školním roce 2020/ 2021 otevřela Mateřská škola Pohádka těchto 11 tříd: 
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1.05.01  Pohádka na ulici Třanovského 404 
 

Během celého školního roku se prováděly běžné a nezbytné 
opravy   -  zabezpečovacího zařízení, žaluzií, elektrického 
kotle, hrnců, traktoru, konvektomatu, kopírky. Svařování 
zábradlí a branky.  

Průběžně jsou třídy doplňovány o nové hračky, didaktické 
pomůcky, nábytek. Byla dovybavena místnost pro potřeby 
speciální a logopedické péče. 

 

 
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 – elektrického 
kotle, zabezpečovacího zařízení, kopírky, žaluzií. 
V tomto školním roce musela být opravena střecha. 
I zde jsou třídy průběžně doplňovány o nové hračky, didaktické 
pomůcky, nábytek.  
O letních prázdninách došlo ve spolupráci s odborem školství 
k revitalizaci školní zahrady. Asfaltové plochy se zatravňovaly a 
chodníky upravovaly.                                                              

 
 
Do všech tříd naší mateřské školy se nám podařilo zakoupit ortopedické 
chodníčky. Ty se dají skvěle použít pro nácvik postoje, chůze, ale i rovnováhy. 
Přispívají také ke správnému vývoji dětské nožky. Každý kousek obsahuje jiný 
povrch, a tím je podporováno také smyslové vnímání.  

 
 

 
 
 
 

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. 
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Čl. 3 

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
 
3.01 Počet pracovníků                                                      
 
Pracovníci školy celkem  49  

 
       a / Počet pracovníků dle úseku 

  
 Úsek předškolního vzdělávání MŠ  23 a 5 asistentů pedagoga  (od 01.06. – 6 asistentů) 

 Úsek provozního zabezpečení MŠ  12 
 Úsek provozního zabezpečení ŠJ    7 
 Šablony     2 školní asistenti 
  

     b / Počet pracovníků dle profesí  
 

            Pedagogičtí  28 
            Nepedagogičtí  21 

 
     c / Pracovníci dle pohlaví 
 

             Ženy  47 
             Muži    2 

 
     d / Pracovníci dle věku:  
 

 Do  30 let   –  3 zaměstnanci  
 30 - 40 let   –  6 zaměstnanců   
 40 - 50 let   –  25 zaměstnanců  
 nad 50 let   –  15 zaměstnanců  

 
      e / Pracovníci dle vzdělání:  

   
  4 zaměstnanci   – základní   
  9 zaměstnanců – střední s výučním listem 
 28 zaměstnanců  – střední s maturitou  
   8 zaměstnanců – vysokoškolské 

o 3 magisterský studijní program 
o 4 bakalářský studijní program 
o 1 inženýrský titul   

 
 
3.02 Pedagogičtí pracovníci 

 
 Požadavek na odbornou kvalifikaci učitele mateřské školy splnilo z celkového počtu 99 % 

pedagogů školy v následujícím členění: 
 

- 14 pedagogů 
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů 
předškolního vzdělávání - splňuje  
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- 8 pedagogů 
vysokoškolské vzdělání v magisterském studiu pedagogických věd zaměřené na pedagogiku                                                
  - splňují 

- 1 pedagog 
Vysokoškolské vzdělání v inženýrském studiu, momentálně studuje předškolní pedagogiku 

  - nesplňuje 
        -   5 asistentů pedagoga 

z nichž jeden má pedagogické minimum a pedagogiku volného času a čtyři mají kurzy pro 
asistenta pedagoga   - splňuji           
            
 

 
Čl. 4 

ÚDAJE O DĚTECH 
 

4.01 Počty dětí k 30.9.2020 
 

 Naplněnost školy   Třanovského 404  Gogolova 239 
 
 dětmi 1. ročníku     49    49 
  2. ročníku  55    32 
  3. ročníku              52    47 
                                                         156                                        128 
  
Z toho: 
  
 Odklady školní docházky:   5                                                6 

 
 Individuální    0                 2 

 
 Integrované děti                           4                                                 5 

 
 
V mateřské škole na ul. Třanovského bylo integrováno 1 dítě s opožděným vývojem a  3 děti 
s výraznými poruchy chování – dvěma dětem byly školským poradenským zařízením přiznám 
asistent pedagoga a jednomu dodatečně v červnu.  
 
Na ul. Gogolova byli integrování: jeden chlapec s těžkým sluchovým postižením (asistent 
pedagoga), tři děti bez znalosti českého jazyka( asistent pedagoga a úprava ve vzdělávání), 
jeden chlapec s výrazným tělesným postižením (asistent pedagoga). Všechny děti měly 
vypracovány individuální plány. 
 

 Počty dětí ve třídách 
     T – I   26 G – I   26 

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

                                                                            156                                 128 
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4.02.1 Nástup do základní školy 
 

 Počty dětí: z celkového počtu 99 dětí třetího ročníku mateřské školy do základní školy k 01. 09. 
2021 nastoupilo 71 dětí.  

 Odklady ŠD pro letošní rok: pro školní nezralost získalo rozhodnutí o odkladu školní docházky 
na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny celkem 29 dětí.  

 
 
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 2021. 

       U zápisu bylo 132 dětí, přijato bylo 66 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 2021 – 2022 bylo otevřených všech 11 tříd. Z důvodu zařazení dětí s SVP byl   
snížen počet dětí na některých třídách na 25. 
 
 
 

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. 
Vzdělávací programy tříd naší mateřské školy motivované pohádkovými příběhy nabídly dětem 
spoustu pestrých aktivit a činností, ve kterých se stanovené úkoly navzájem prolínaly a na sebe 
navzájem navazovaly.            
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Aktivit a akcí pro děti byla spousta a všechny probíhaly za přísných hygienických opatření nebo 

pouze v rámci jednotlivých tříd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vzhledem k uzavření mateřské školy z důvodu výskytu Covid - 19 a provozu tříd pro děti 

zaměstnanců IZS docházelo z větší části ke vzdělávání na dálku. 

                           

 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. 

 
V době nouzového stavu probíhala pro děti posledního ročníku distanční výuka, do které se 

mohly zapojit i mladší děti. Hodnoceny jsou pouze děti, které pravidelně navštěvovaly MŠ. 
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 HODNOCENÍ STAVU OČEKÁVANÝCH VÝSTUPŮ U DĚTÍ 1. a 2. ročníku 

   

ve škále 1 - 4 
 

 

      
 

  

 Rámcový vzdělávací program  
STAV  

  

              O B L A S T I  
 

  

5.1.   Dítě a jeho tělo 3,11 
 

  

5.2.1.   Jazyk a řeč 2,73 
 

  

5.2.2.   Poznávací schopnosti 2,85 
 

  

5.2.3.   Sebepojetí, city, vůle 3,02 
 

  

5.3.   Dítě a ten druhý 3,16 
 

  

5.4.   Dítě a společnost 3,15 
 

  

5.5.   Dítě a svět 3,09 
 

  

  Rámcový vzdělávací program 
3,02  

  

             C E L K E M 
 

     

 
 

      
 

      
 

 HODNOCENÍ STAVU OČEKÁVANÝCH VÝSTUPŮ U DĚTÍ 3. ročníku 

   

ve škále 1 - 4  
 

 

      
 

  

 Rámcový vzdělávací program  
   

  

              O B L A S T I  
 

  

5.1.   Dítě a jeho tělo 3,77 
 

  

5.2.1.   Jazyk a řeč 3,62 
 

  

5.2.2.   Poznávací schopnosti 3,64 
 

  

5.2.3.   Sebepojetí, city, vůle 3,71 
 

  

5.3.   Dítě a ten druhý 3,79 
 

  

5.4.   Dítě a společnost 3,76 
 

  

5.5.   Dítě a svět 3,75 
 

  

  Rámcový vzdělávací program 
3,72  

  

             C E L K E M 
 

     

 
 

      
 

 HODNOCENÍ " DESATERO PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE" ( OŠD ) 

  

ve škále  1 - 4  
 

      
 

   

Počet  Dosažený 
 

 

   

dětí stupeň 
 

 

   

11 3,71 
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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. 
 
V době uzavření mateřské školy a následně z důvodu zvýšených protiepidemických opatření, se 
hromadné akce pro rodiče nekonaly. Přesto byla spolupráce se zákonnými zástupci úžasná – 
pedagogové s rodiči spolupracovaly v rámci distanční výuky. Rodiče se též společně s dětmi 
podíleli na plnění úkolů, které byly připraveny pedagogy. 

 
Před vánocemi se nám společně s rodiči podařilo upořádat sbírku pro opuštěné pejsky. 

 
 

 

 

 

 

 

 

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 
 
 Z provozních důvodů byla mateřská škola uzavřena od 15.10.2020 – 06.11. 2021. 

Na základě vyhlášení nouzového stavu z důvodu výskytu Covid-19. byla MŠ od 01.03. 2021 – 
10.05.2021. Od 12.04.2021 byla otevřena pro děti 3.ročníku. 
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. 

 Byla určena dětem ve věku od 2 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 
kalendářních dnech do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo 
podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření. 
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 Nejednalo se o výchovně-vzdělávací proces, ale pouze o hlídání dětí. Počet dětí byl 
vysoký a děti přijížděly i z dalekého okolí. 

 Seznamy dětí, pro které byl provoz určen, dodal MSK, ten však byl rozšiřován o další děti 
zaměstnanců IZS. Seznam tvořilo 102 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 zaměstnanci krytá ústa a nos 
(rouška, šátek, látkový tunel atd.). Rouška mohla být sejmuta pouze na jídlo. 

  
 

Čl. 6  

ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
 

 
6.01  Prevence sociálně patologických jevů v Mateřské škole Pohádka 
 

 Prevence sociálně-patologických jevů je u nás realizována na základě Minimálního 
preventivního programu, účinného od 1.9.2018. Vzhledem k tomu, že tato problematika je velmi 
aktuální a týká se již dětí předškolního věku, vnímali jsme vytvoření Minimálního preventivního 
programu jako velmi potřebné. Vzhledem k velikosti naší MŠ je patrné, že v rámci předškolního 
vzdělávání se tak v mateřské škole setkávají děti z velmi různorodého sociálního prostředí. 
Prvky Minimálního preventivního programu se v proběhlém školním roce promítly do obsahů 
vzdělávacích plánů jednotlivých tříd, který vypracovávají pedagogové. Třídní vzdělávací plány 
se tak velmi často dotýkaly různých témat týkajících se právě sociálně-patologických jevů, cílily 
na vytvoření zdravých návyků, povědomí o lidském těle, škodlivosti návykových látek, ale i 
nezdravého životního stylu spojeného s konzumací jídla, obsahovaly témata, která vedla děti k 
bezpečnému chování v rodině, společnosti či například dopravním provozu. Pro realizaci těchto 
vzdělávacích plánů pedagogové využívali různé metody, formy a prostředky, využívali 
dostupnou literaturu, interaktivní programy vhodné pro děti předškolního věku a podobně. 
Samozřejmou součástí pak bylo pečlivé pozorování pedagogů, kteří při něm vycházeli ze svých 
zkušeností, znalostí svěřených dětí, jejich rodinného prostředí. Pedagogové během školního 
roku citlivě vedli děti k prevenci sociálně-patologických jevů, rozpoznání možných rizikových 
situací, se kterými se děti v životě a společnosti mohou setkat, naučit je, jak na tyto situace 
vhodně reagovat. Naší snahou bylo také vypozorovat možné ubližování, zneužívání či týrání 
dětí v jakékoliv formě a aktivně a vhodně ho řešit. 
 

 MPP (minimální preventivní program) je tedy zaměřen na předcházení rizikových projevů v 
chování dětí, seznámení dětí s možnými situacemi, ve kterých se mohou objevit:  
 agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, rasismus  
 závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling  
 riziko při sportu a rizikové chování v dopravě  
 spektrum poruch příjmu potravy 
 negativní působení sekt  
 sexuální rizikové chování  
 

 Pedagogové prvky prevence těchto jevů zařazovali do vzdělávacích aktivit, takže se objevovaly 
takřka 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 
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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. V případě zjištění některého z těchto jevů pedagogem byla okamžitě 
navázána spolupráce s ředitelkou MŠ, rodinou dítěte, nebo posléze s Policií ČR, lékařem - 
psychiatrem a psychologem, PPP, SPC, OSPOD. Naší snahou bylo vytvořit přátelské a 
pohodové prostředí na třídách, aby bylo pro děti co nejsnazší mluvit o možných problémech, 
ale také navázat na rodinné prostředí dětí vhodnou a aktivní komunikací se zákonnými zástupci 
a členy rodin dětí. Tuto snahu nám značně ztížilo uzavření MŠ z důvodu coronavirové 
pandemie, které nám znesnadnilo osobní kontakt s dětmi i rodiči. Naši pedagogové si však 
během tohoto období kladli za cíl udržet alespoň komunikaci s rodiči prostřednictvím sociálních 
sítí, e-mailu, telefonních hovorů apod., což se nám ve větší míře dařilo. 
 

 V proběhlém školním roce jsme plánovali uskutečnit řadu divadel, besed a akcí spojených 
právě s prevencí sociálně-patologických jevů -i to nám epidemie znemožnila. Bohužel jsme se 
tak museli vzdát například vzdělávacích divadelních představení, besed s Městskou policií, 
návštěv útulku pro psy, centrály IZS, různých plánovaných sbírek pro Adru a jiné neziskové 
organizace a dalších. Uzavření MŠ v době pandemie však pedagogové využívali i pro 
sebevzdělávání (a to i přes to, že naše MŠ zajišťovala provoz pro děti pracovníků Nemocnice 
FM a IZS, na kterém se podíleli všichni naši pedagogové), a to právě i v oblasti prevence 
sociálně-patologických jevů, rozpoznávání znaků rizikového chování, v oblasti psychohygieny 
dětí (například různých forem relaxačních technik, které velkou mírou přispívají k vytvoření 
zdravých návyků a v boji proti stresu, který je významným faktorem ovlivňujícím, zda například 
u dítěte vznikne závislost). Pedagogové byli seznámeni s řadou webových stránek věnujících 
se této problematice. 

 
 

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 
 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2020 – 2021 z důvodu covidové 
pandemie převážně formou webinářů a těch naši zaměstnanci absolvovali požehnaně.  
 

Jak posílit zdravou sebedůvěru žáků Webinář MAP FM 2 pedagogové 

Využití prvků sexuální výchovy v MŠ Webinář MAP FM 1 pedagog 

Jak využít nástroje Office365 pro efekt.řízení školy Webinář Kvic Nový Jičín 4 pedagogové 

Efektivní porady a skupinová setkání v MŠ Mgr.Zuzana Svobodová Ph.D. 3 pedagogové 
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Jak na přírodní zahradu Webinář Sdružení Splav 1 pedagog 

Facilitace poradních kruhů v MŠ a ZŠ Lektor Kosková Helena 1 pedagog 

Diagnostika školní zralosti Webinář w.predskolniporadna.cz  7 pedagogů 

Jak vhodně pracovat se zlobivým dítětem Webinář w.centrumkmysleni.cz 2 pedagogové 

Každou chvíli jsme jim vzorem -  Mgr. Jiří Halda 3 pedagogové 

Využití Hejného metody v praxi MŠ Webinář Kvic FM 2 pedagogové 

Komunikace pedagogů MŠ s rodiči Webinář SYPO 3 pedagogové 

Inspirace pro distanční vzdělávání pro MŠ Webinář H-mat.cz 10 pedagogů 

Hodnocení v předškolním vzdělávání  2 x 4hod. Webinář INFRA 2 pedagogové 

On-line výuka v MŠ Webinář Životní vzdělávání 2 pedagogové 

Vzdělávací cíle v pedagogické praxi MŠ Webinář SYPO 2 pedagogové 

Logopedie doma a hravě MAP II. ORP Ml.Boleslav 1,5h.  1 pedagog 

Jak zastavit agresi Nevýchova 1,5h. 3 pedagogové 

Portfolio dítěte prakticky a smysluplně SYPO 15 pedagogů 

O výchově aneb tajemství, které byste měli vědět Dovychovat 2 pedagogové 

Jak na emoce a konflikty Knihovna Hradec Králové 1h.  3 pedagogové 

Cvičení pro lepší učení MAP II. ORP Ml.Boleslav 1.část 1 pedagog 

Cvičení pro lepší učení MAP II. ORP Ml.Boleslav 2.část 1 pedagog 

Školní zralost a připravenost MAP II. ORP Ml.Boleslav  2h. 2 pedagogové 

Lidové zvyky a jejich význam a využití při práci Kvic FM 2 pedagogové 

Plán pedagogické podpory v praxi  1 pedagog 

Co je to školní zralost Předškolák, Lucie Hubertová 1. 2 pedagogové 

Co je to školní zralost – soc. a emoc.oblast Předškolák, Lucie Hubertová 2. 2 pedagogové 

Co je to školní zralost - Rozvoj početních představ Předškolák, Lucie Hubertová 3. 2 pedagogové 

Alternativní a augmentativní komunikace v praxi  1 pedagog 

Dítě s PAS v mateřské škole  1 pedagog 

Fyzioterapie a stabilita těla Fyziocoover 1 pedagog 

Dítě s OMJ v mateřské škole  1 pedagog 

Mámo, táto, brzy ze mne bude školák Webinář 2 pedagogové 

Přichází jaro Webinář Botič-Toulcův dvůr 3 pedagogové 

O výchově dětí  1 pedagog 

O dětské řeči, aneb řeči o řeči I. Kvic FM 1 pedagog 

Jak nastavit třídní pravidla  3 pedagogové 

Nemusíte to říkat 100x Webinář Dovychovat.cz 1 pedagog 

Jak u dětí rozvíjet pozornost Webinář 1 pedagog 

Jak posílit zdravou sebedůvěru žáků Webinář Map FM 2 pedagogové 

Úskalí práce asistenta V lavici 1 pedagog 

Hra venku Lipka – pracoviště Kamenná 2 pedagogové 

Speciální smyslové vnímání u dětí s autismem Pasparta 1 pedagog 

Pozornost a nepozornost a jak na ni KVIC 1 pedagog 

CESTY – Vedení kolegiální podpory včetně 

přípravy 

KVIC 1 pedagog 
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CESTY – Zpracování záznamu z vedení 

kolegiální podpory včetně přípravy 

KVIC 1 pedagog 

CESTY – Ilustrace práce ve škole KVIC 1 pedagog 

Online setkání METY se zástupci MŠ z regionů 

Děti s OMJ 

META 2 pedagogové 

 
 

Čl. 8 
 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

 Mateřská škola pravidelně prezentovala svou činnost v průběhu celého školního roku 2020– 
2021 na svých webových a facebookových stránkách. 
 

 V době nouzového stavu vyšlo mateřské škole několik  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 
 

 Inspekční činnost probíhala ve dnech 08. – 10.12 a 14.12.2021. 
 
VÝSLEDKY KONTROLNÍ ČINNOSTI 
 
Předmět kontroly 
Kontrola dodržování vybraných ustanovení právních předpisů, které se vztahují k poskytování 
vzdělávání a školských služeb. 
 
Kontrolní zjištění 
Ředitelka školy vydala školní řád a vnitřní řád školní jídelny, které obsahovaly náležitosti stanovené 
školským zákonem. Zveřejnila je ve škole, prokazatelným způsobem s nimi seznámila zaměstnance 
školy a informovala o jejich vydání a obsahu zákonné zástupce dětí. 
 
Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného právního předpisu. 
 
VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 
 
Předmět kontroly 
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školního vzdělávacího 
programu. 
Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a jeho 
souladu s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem. 
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Kontrolní zjištění – Silné stránky 
- Ředitelka svým demokratickým způsobem řízení aktivně vytváří příznivou atmosféru školy a 

podporuje partnerskou komunikaci mezi všemi aktéry vzdělávání. 
- Vstřícný pedagogický styl a empatický přístup všech zaměstnanců školy podporuje sociální a 

osobnostní rozvoj dětí. 
- Ředitelka svým aktivním přístupem přispěla k mimořádnému zřízení tříd pro děti rodičů 

zaměstnaných v rámci integrovaného záchranného systému v době pandemie nemoci COVID-19. 

 
Kontrolní zjištění – Slabé stránky 

- Školou realizovaná pedagogická diagnostika poskytuje dostatečné informace o vzdělávacích 
výsledcích a pokrocích jednotlivých dětí, nejsou však formulovány strategie pro diferenciaci 
vzdělávací nabídky, která by vedla k cílené individuální podpoře jejich potencionálu. 

- Uplatňované organizační formy jsou většinou zacíleny převážně na frontální a skupinové 
činnosti, kterým chybí příležitost pro kooperaci a podporu divergentního a kritického myšlení. 

- Nedostatečné zařazování evaluace s využitím prvků formativního hodnocení, sebehodocení 
dětí i vrstevnického hodnocení neposkytuje zpětnou vazbu o úspěšnosti činností v průběhu 
dne. 

Mateřská škola přijala opatření k nápravě nedostatků zjištěných při inspekční činnosti. 

 

 

Čl. 10 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 
HOSPODAŘENÍ V OBDOBÍ OD 1.1. 2020 – 31. 12. 2020 
 
Státní rozpočet 
 
Poskytnuto 20 943 950,00 Kč                                   Skutečně použito 20 943 950,00 Kč 

 
Přímé náklady na vzdělávání    20 943 950,00 Kč 

 z toho: 
a) prostředky na platy                 14 945 112,00 Kč 
b) OON             80 000,00 Kč 
c) ostatní (pojistné, FKSP, ONIV)                 5 918 838,00 Kč 

Pro tento rok byl ONIV stanoven na 131 038,00 Kč. Z důvodu vysoké nemocnosti spojené též 

s pandemii Covid -19 jsem byla nucena ONIV navýšit o 410 400,00 Kč.  

ONIV pro rok 2020 činil 541 438 Kč. 

Dotace na Podporu vzdělávání cizinců ve školách na rok 2020 

Poskytnuto 24 974, 00 Kč         Skutečně použito 22 475, 00 Kč 

Dotace byla poskytována na tři děti předškolního věku. Od 1.9.2020  mateřskou školu navštěvovaly 

pouze dvě děti předškolního věku (nástup do ZŠ). Ostatní děti – cizinci jsou děti věku mladšího - na ně 

se dotace nevztahovala. Vratka tak činila 2499,00 Kč (PnP= 1840 Kč, odvody= 622 Kč, FKSP= 37 Kč.) 
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Dotace zřizovatele na běžný provoz:   

Poskytnutá finanční částka 2 446 000 Kč  
 
Účelové dotace zřizovatele: 
 
1/ Poskytnutá finanční částka 270 500,00 Kč   
 

Z toho:    120 500, 00 Kč – odměny pro zaměstnance v souvislosti s Covid-19. 
Celá částka byla přerozdělena mezi zaměstnance, kteří pracovali ve třídě pro děti zaměstnanců IZS. 
 
    100 000,00 Kč - investiční příspěvek  
Vybudování multifunkční plochy na staré asfaltové ploše. 
   
                                                     50 000,00 Kč neinvestiční příspěvek  - kmitočty EZS. 
 
 
Náklady a výnosy a výsledky za rok 2020 

 
Náklady  27 939 109, 65 Kč 
Výnosy               27 939 109, 65 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 
 

 „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. 
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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.  

 
 „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. 
 

 „Vzdělávání dítěte s odlišným mateřským jazykem“ mateřská škola navázala spolupráci 
s NDIV zajišťující organizaci vzdělávacích aktivit a poskytující „centralizovanou“ podporu 
pedagogickým pracovníkům, a to navázáním spolupráce s odborníky a partnery pro 
zprostředkování základních informací.   

 
 „Zdravá školní jídelna“ projekt se snaží o to, aby byla ve školních jídelnách podávána pestrá, 

nutričně vyvážená a chutná strava. Úspěch projektu je postaven na fungování třech základních 
pilířů: vzdělaný personál, informovaný strávník, motivující pedagog a vedení školy. 
 

 
 

Čl. 14 

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI 
ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY 

 
 Zaměstnanci mateřské školy nebyli ve školním roce 2020 - 2021 organizováni v žádné 

odborové organizaci. 
 
 
 

Čl. 15 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

 Výroční zpráva mateřské školy Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404 za školní rok 2020 – 
2021 bude zveřejněna na webových stránkách školy a v šatnách jednotlivých tříd. Na 
informačních tabulích ve vnitřních prostorách obou mateřských škol pro všechny zaměstnance. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


