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1. Údaje o mateřské škole 

 

1.1. Identifikační údaje o MŠ  

Název školy: Mateřská škola Krnov, náměstí Míru 12, okres Bruntál, příspěvková 

organizace 

Adresa školy:  náměstí Míru 165/12, 794 01 Krnov 

Právní forma: Příspěvková organizace  

Kapacita: 50 dětí 

IČO: 452 346 39 

Statutární orgán 

ředitelka MŠ 

Petra Šlosarová 

Zřizovatel:  Město Krnov, Hlavní náměstí 1 

Kontakt:  tel.: 554 614 566, 731 454 422, 724 840 493 

 

e-mail : ms.namestimiru@seznam.cz 

web: www.namestimiru.cz 

 

ID datové schránky: stbp2dw  

 

 

1.2. Údaje o mateřské škole  

Počet tříd s celodenním provozem  2 

Počet dětí v MŠ školní rok 2018/2019 50 

Počet dětí s omezenou délkou docházky  0 

Průměrný počet dětí na jednu třídu  25 

Průměrná docházka 23 

Úplata za předškolní vzdělávání  500 Kč 
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1.3. Věkové složení dětí 

  

Kritéria Počet dětí Z toho dívky 

Do 3 let 6 4 

3 - 4  15 7 

4 - 5  10 4 

5 - 6 15 8 

6 - 7  4 1 

 

 

1.4. Odklad povinné školní docházky  

 

V letošním školním roce byl na základě doporučení PPP Bruntál odložen vstup do ZŠ (2019/2020)  

jednomu chlapci /sociální nezralost/. U tohoto chlapce využili zákonní zástupci vzdělávání 

v přípravném ročníku základní školy.  

 

 

2. Personální údaje  

 
Věkové složení dvou pedagogických pracovnic je v průměru nad 40 let, dalších dvou nad 50 let. 

Správní zaměstnanci- průměrný věk 50 let. 

Nadále je MŠ zapojena do projektu OP VVV s názvem „ Vzdělání základ života II “. Pomocí projektu 

byla celý školní rok zaměstnána v MŠ školní asistentka, která pomáhala čtyřem dětem vyrovnat 

nerovnosti ve vývoji. 

 

2.1.  Základní údaje o pracovnících MŠ  

Počet pracovníků celkem 7 

Počet učitelek MŠ 4 

Počet školních asistentů 1 

Počet správních zaměstnanců 2 

3 



2.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

Pedagogické 

pracovnice 

Funkce Úvazek Počet let 

praxe 

Stupeň  

vzdělání 

Aprobace 

1. Učitelka + 

ředitelka 

1,0 18 SŠ uč. MŠ 

2. Učitelka 1,0 36 SŠ uč. MŠ 

3. Učitelka 1,0 16 SŠ uč. MŠ 

4. Učitelka 1,0 10 SŠ uč. MŠ 

5.  Školní asistent 0,5 2 SŠ uč. MŠ 

 

 

2.3. Údaje o nepedagogických pracovnících 

Výdej stravy + úklid 1 0,5 + 0,5 

Uklízečka 1 1,0 

Údržbářské práce  1 DPP 

Správce otevřené zahrady 1 DPČ 

 

 

3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
DVPP probíhá každoročně podle plánovacího kalendáře - projednává se na pedagogické radě. 

O průběhu akce pedagogický pracovník stručně informuje na pedagogických radách školy. 

Pedagogické pracovnice se zúčastnily seminářů, ve kterých si doplnily své znalosti a nové poznatky z 

jednotlivých oblastí výchov a modernizace vzdělávání. Nejčastější zaměření vzdělávání se orientuje na 

školskou legislativu, metodiku práce s předškolními dětmi a oborové činnosti. 

 

 

4. Materiálně - technické podmínky mateřské školy  

 
Mateřská škola zajišťuje dětem dostatek prostoru při hrách i při pohybu. K dispozici máme pěknou 

tělocvičnu, která je dobře vybavena tělocvičným nářadím i náčiním. Zařízení ve třídách odpovídá 

počtu dětí. V letošním školním roce byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení v 1. poschodí 

budovy, byla zakoupena venkovní kreslící tabule pro děti, dále byly zakoupeny psací stoly do 2. tříd a 

byl vyhotoven nábytek do školního kabinetu. Do jídelny byla zakoupena průmyslová myčka a nerez 

stůl. Proběhlo vymalování a oprava stěn ve třídách, lehárnách, umývárnách a na chodbě mateřské 

školy. Uskutečnila se sanace budovy a byl vydlážděn chodník před budovou MŠ. Průběžně byly 

dokupovány didaktické pomůcky a hračky pro děti. 
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5. Základní údaje o hospodaření školy 

 

Viz vložená tabulka (příloha č. 1). 

 

6. Přijímací řízení  

 
Zápis do mateřské školy na další rok probíhá v měsíci květnu, přesný termín je určen po dohodě se 

zřizovatelem. Rodičovská veřejnost je informována vývěskou v mateřské škole, na webových 

stránkách a na veřejných vývěskách. 

Několik dnů před zápisem pořádá MŠ Den otevřených dveří- rodiče se mohou seznámit s prostředím a 

personálem mateřské školy, jejím programem, provozními záležitostmi, školním řádem a dozvědět se 

další údaje, které je zajímají.  

 

 

6.1. Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2018/2019  

 

 

Počet vydaných rozhodnutí o přijetí 14 

Počet vydaných rozhodnutí o nepřijetí 1 

Počet dodatečně vydaných rozhodnutí o přijetí 1 

Počet podaných odvolání 0 

Počet dětí odcházejících do ZŠ 14 

Počet ukončení vzdělávání k 30. 8.2018 15 

Počet dětí s odkladem školní docházky pro školní 

rok 2018/2019 

4 

Počet dětí se speciálními potřebami 0 

 

 

7. Vzdělávací program mateřské školy 

 
V letošním školním roce jsme pracovali nadále podle Školního vzdělávacího programu " S ježečkem 

Bodlinkou poznáváme svět", který je vytvořen v souladu s RVP PV. Je časově rozpracován do čtyř 

integrovaných bloků, které jsou časově i tematicky rozčleněny tak, že jsou pro děti srozumitelné a 

blízké, jednotlivé bloky na sebe přirozeně navazují, je zde zastoupena přírodní a společenskou oblastí. 

Dochází k propojení různých vzdělávacích oblastí, zejména pohybové a environmentální. 
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ŠVP je pomocníkem pro tvorbu TVP - učitelky si samy rozpracovávají jednotlivé témata, určují si 

časový rozvrh tak, aby to bylo pro děti poučné, rozvíjelo jejich myšlení a především aby je to bavilo. 

Vzdělávání dětí bylo zaměřeno především na osvojování kompetencí jak k učení, komunikativní, tak k 

řešení problému občanské a sociální.  

Ve všech sledovaných činnostech byla splněna přiměřenost cílů vzhledem k věku a individuálním 

možnostem a potřebám dětí.  

Při práci s dětmi jsme se nadále zaměřovali na nové formy a metody práce.  

Více jsme využívali metody aktivního a prožitkového poznávání, experimentování a objevování. 

Pokroky a úspěchy dětí byly průběžně zaznamenávány do diagnostických listů, s dětmi se pracovalo 

individuálně podle jejich potřeb. 

Pomocí dalších aktivit se škola snažila dále rozvíjet talent a zájmy dětí. Součástí ŠVP jsou také 

projekty zaměřené na prevenci patologických jevů, projekty zaměřené na environmentální, hudební a 

pohybovou výchovu. Všechny projekty jsme průběžně zahrnovali do vzdělávání. 

Byl zaznamenán 1 školní úraz, který byl nahlášen ČŠI a zřizovateli. Je zapotřebí zaměřovat se na 

prevenci úrazů, vytipovávat místa a činnosti, kdy je riziko ohrožení dětí největší a tomuto 

přizpůsobovat organizaci a opatření. 

 

 

 

8. Spolupráce s rodiči a ostatními organizacemi 

 
Spolupráce s rodiči  

 

Při mateřské škole funguje Spolek Rodičů a přátel školy, který se podílí na akcích a také na chodu 

mateřské školy, spolupráce je na dobré úrovni. Pro rok 2019 získal SRPŠ účelovou neinvestiční dotaci 

z rozpočtu města Krnova. Dotace je využita na vzdělávání dětí. 

Zákonní zástupci jsou pravidelně informování o dění v MŠ formou vývěsek, individuálními pohovory 

nebo na webových stránkách mateřské školy. Třídní učitelky konzultují dané problémy individuálně s 

rodiči podle potřeby, informují o prospívání dítěte i jeho pokrocích v osobnostním rozvoji i učení. 

Komunikace se všemi rodiči probíhá velmi dobře, jsou ochotni se účastnit různých akcí, které pořádá 

škola. Pro rodiče předškolních dětí je každoročně připravena přednáška ředitele PPP p. Mgr. Miroslava 

Piňose, kde je rodičům poskytnut poradenský servis o výchově a vzdělávání dětí.  

 

Spolupráce se základními školami  

 

MŠ spolupracuje se ZŠ Dvořákův okruh v Krnově. Ředitel ZŠ se pravidelně setkává s rodiči 

budoucích školáků, kde prezentuje základní školu a její aktivity. S touto školou máme vypracovaný 

plán akcí na daný školní rok - např. vycházka na Hliniště, náslechová hodina před zápisem do ZŠ, 

Masopustní karneval, posezení u Vánočního stromečku. 

Nadále mateřská škola spolupracuje se ZŠ Smetanův okruh v Krnově, kde v letošním roce proběhla 

beseda na téma “Bacily kolem nás“. 

 

Spolupráce s SPgŠ Krnov 

 

V tomto roce proběhly pod vedením učitelek mateřské školy souvislé praxe studentek denního a 

dálkového studia „PMP“. 

 

 

 

6 



Spolupráce s mateřskou školou Hošťálkovy  

 

S touto mateřskou školou spolupracujeme již 13 let a spolupráce je na velmi dobré úrovni.  

Akce, které společně uskutečňujeme, máme naplánované na celý školní rok. Např. výlety za zvířátky 

na podzim a v zimě, sběr kaštanů s následnou besedou s myslivcem, divadlo v MŠ. I v letošním roce 

uspořádal pro děti p. myslivec „Lesní olympiádu.“ Děti plnily úkoly z oblasti pohybové a znalostní - 

pomocí prožitkového učení. 

Spolupracujeme s dalšími organizacemi - např. Ekologické centrum v Krnově, městská knihovna, 

městská policie, logopedická poradna, MěÚ, středisko SVČ Krnov, knihovna Krnov. 

 

Spolupráce s novými organizacemi 

 

V letošním školním roce jsme navázali novou spolupráci s lesní mateřskou školou „ Vlčí doupě“. 

Pomocí této spolupráce bylo dětem z MŠ umožněno získat nové zkušenosti a zážitky v oblasti 

environmentální výchovy. 

 

9. Zapojení do projektu, sbírky 

V letošním roce se mateřská škola opět zapojila do sbírky, kterou pořádá společnost Fond Sidus, 

s názvem „Vracíme dětem úsměvy“(příloha č. 2) a do projektu s názvem „ Děti dětem“. 

 

10. Prezentace mateřské školy 

 

Mateřská škola se prezentuje veřejnými vystoupeními / besídky pro rodiče, vystoupení na Vánočních 

trzích, Atletické závody, také se zúčastňujeme různých soutěží pořádanými organizacemi pro děti. / 

pěvecké, výtvarné, sportovní / 

Pravidelně probíhá prezentace naši MŠ na MěÚ, formou prací dětí v období Vánoc a Velikonoc. 

 

10.1. Akce v mateřské škole 

 

Mateřská škola má vypracován "Plán akcí školy", podle kterého probíhají plánované akce. Velmi 

oblíbené jsou tvořivé dílny s dětmi a rodiči, které se konají v období podzimním, vánočním i 

velikonočním. Ve spolupráci se ZŠ Dvořákův okruh Krnov byl uskutečněn již 7. Masopustní karneval, 

kterého se každoročně zúčastňují všechny děti s rodiči. Pravidelně probíhá oslava Dne dětí, Drakiáda, 

Rozloučení s předškoláky, Vánoční besídky, Besídky ke Dni matek.  Všechny společné akce mají 

dobrý ohlas jak od rodičů, tak od dětí. Na konci školního roku pořádáme pro děti výlet – letos jsme jeli 

do Dolních Vítkovic, kde děti navštívily „Dětský svět“ a získaly nové vědomosti a zkušenosti ze všech 

5 cílů RVP PV. Předškolní děti měly možnost účastnit se 4. exkurzí, které zorganizovaly učitelky MŠ. 

Děti z mateřské školy pravidelně navštěvují divadla, hudební a filmová představení. 

 

10.2. Environmentální vzdělávání  

 

Ve spolupráci s ekologickým centrem - p. Martinem Bodešínským pořádáme pravidelně polodenní 

vycházky s pozorováním a objevováním přírody - vždy na jaře a na podzim. 

S třídou Sluníček pořádáme 2x ročně vycházku na Pastviště, kde děti objevují krásy přírody a pozorují 

živočichy v přírodě.  

Spolupracujeme s mysliveckým sdružením Hošťálkovy. Každoročně vyhlašujeme soutěž " O zlatý 

kaštánek " - vyhodnocení je spojeno s besedou p. myslivce a odměnou za nasbírané kaštany. V zimě 

jezdíme do Hošťálkov za zvířátky ke krmelci, na jaře jezdíme do Hošťálkov na „Lesní olympiádu“. 

Každá třída má vypracován třídní projekt s ekologickým zaměřením, který zařazovala do svých 

denních činností. 
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10.3. Sportovní akce 

 

V zimním období absolvují děti, které mají zájem, lyžařský výcvik v lyžařském areálu Vráclavek - 

Staré Purkartice. 

Předškolní děti dostávají základy plavání v předplaveckém výcviku v Plavecké škole v městských 

lázních v Krnově. 

Účastníme se také atletické olympiády, kterou pořádá SVČ Krnov. 

 

 

10.4. Nadstandardní aktivity v MŠ  

 

Cvičení pro zdraví  

Veselé pískání, zdravé dýchání 

Výtvarný kroužek  

Angličtina pro děti 

Logohrátky 

 

 

11. Výsledky kontrolní činnosti 

 
V tomto školním roce proběhly kontroly: 

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje. Kontrola plnění stanovených povinnosti 

se zaměřením na měření cukru v nápoji – nedostatky nebyly zjištěny 

 

 

12. Vyřizování stížností  

 
Ředitelství mateřské školy nemuselo vyřizovat žádnou stížnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Krnově 14. 8. 2019      zpracovala ředitelka mateřské školy 

Petra Šlosarová 
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