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VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2021/22

1.

Základní údaje o mateřské škole

1.1 Základní údaje
Název školy
Adresa školy
IČ
Bankovní spojení
IZO ředitelství
Webové stránky
Právní forma
Zařazení do sítě škol
Název zřizovatele
Vedoucí pracovníci

Hlavní činnosti školy (podle
zřizovací listiny)

Mateřská škola, Karla Čapka 12a, Krnov, okres Bruntál,
příspěvková organizace
Karla Čapka 12a, 794 01 Krnov
60802707
153391145/0300 – účet mateřské školy
153391153/0300 – účet FKSP
600132161
www.karlacapka.cz
příspěvková organizace
2.2.1996
Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, okres
Bruntál
Bc. Věra Kuchařová, ředitelka
Bc. Libuše Janková, zástupce ředitelky
Lenka Tomanová Dis., vedoucí školní jídelny
Pavlína Kuřitková, vedoucí kuchařka
Příspěvková organizace města Krnova – Mateřská škola,
Karla Čapka 12a, Krnov, okres Bruntál, příspěvková
organizace poskytuje dle zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
změn a ve znění vyhlášky č. 14/2004 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších změn, všestrannou péči o
děti předškolního věku v návaznosti na výchovu v rodině
a v úzké spolupráci s rodinou.
V souladu s § 16 zákona č. 561/2004 Sb., zabezpečuje
vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Předškolní výchova podporuje zdravý tělesný, psychický
a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro
jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke zvýšení
sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytváří základní
předpoklady jejich pozdějšího vzdělávání.
Příspěvková organizace zabezpečuje v souladu
s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve
znění pozdějších změn, stravovací služby pro děti a další
osoby, jimž je poskytováno stravování v rámci hmotného
zabezpečení.
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1.2 Součásti mateřské školy, kontakty
součásti
školy
Mateřská
škola
Školní
jídelna

kapacita IZO

kontakty

e-mail:

120 dětí

600132161

mskcapka@seznam.cz

400 dětí

107620359

554 612 860
731 767 005
554 613 092,
734 620 191

sjkcapka@seznam.cz

1.3 Charakteristika a profilace mateřské školy
•
•
•
•
•
•

MŠ je pětitřídní.
Jedna třída je běžná.
Čtyři třídy jsou logopedické.
Třídy jsou věkově smíšené.
Logopedická terapie - je zajišťována ve spolupráci s klinickou logopedkou PaedDr.
Stodůlkovou.
Fyzioterapie – je zajišťována ve spolupráci s fyzioterapeutickým pracovištěm
POHODA s.r.o., Město Albrechtice.

1.4 Provoz mateřské školy a počty dětí
MŠ s celodenním provozem:
od 6:00 hod. – 16:30 hod.
Počet tříd v provozu:
5
Počet zapsaných dětí:
82 dětí (stav k 30.6.2022)
Z toho odklad školní docházky mělo: 10 dětí
Poplatky:
Úplata za předškolní vzdělávání:
600,- Kč/měsíc
Stravné:
35,- Kč/ den,
37,- Kč/den děti s odkladem školní docházky

2.

Profilace a počty dětí

2.1 Naše profilace:
 Společné vzdělávání dětí zdravých a dětí s potřebou podpory
 Zajištění komplexní péče o děti s potřebou podpory
 Logopedická terapie
 Fyzioterapie
Chceme:
• Vytvářet podmínky pro společné vzdělávání dětí zdravých a dětí se zdravotním
postižením.
• Nabídnout rodinám dětí s postižením spoluprožívat, podílet se, zažít pocit, že nejsou na
všechno sami.
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•
•

Rozvíjet osobnost každého dítěte v souladu s moderními trendy a požadavky, každé dítě
chápat jako jedinečnou osobnost.
Vést děti k samostatnosti, ke vzájemnému respektování a pochopení různosti.

2.2 Třídy a počty dětí
1. třída – logopedická:
2. třída – logopedická:
3. třída – logopedická:
4. třída – logopedická:
5. třída – běžná:

Počet dětí k 30.6.2022
15
15
13
16
23

Sluníčka
Kytičky
Lentilky
Berušky
Kuřátka

2.3 Rozdělení podle druhu a stupně postižení ve školním roce 2021/22
Třída

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem

Vady řeči

15
12
13
13
6
59

z toho
těžké
1
2
0
0
0
3

Sluchové
postiž.
z toho
těžké

Tělesné
postižení
z toho
těžké

- stav k 30.6.2022

Autismus

Celkem

z toho
těžké

1

1

1

0

1

0

1

1

1

0

2

2

2

0

1
1
3

0
1
1

15
15
13
16
23
82

2.4 Děti – cizinci
kategorie cizinců
počet dětí

občané EU

ostatní
cizinci
pobývající
v ČR
přechodně nebo trvale, žadatelé o
udělení azylu a azylanti
3 (Vietnam)
2 (Ukrajina)

0

Komentář ředitelky mateřské školy
Máme zřizovatelem povolenu výjimku z maximálního počtu dětí, navýšení nejvíce o 4 děti.
Ve školním roce 2021 -22 jsme výjimku z maximálního počtu dětí využili v běžné třídě, kde
jsme snižovali maximální počet dětí ve třídě o 2 děti, za umístění dítěte s PAS a 2 děti za
přijetí dítěte mladšího 3 let. Počet romských dětí se mírně snižuje. Romské děti i děti klientů
Armády spásy potřebují větší podporu při vzdělávání. Osvědčila se podpora pracovníků
projektu Inkluze v Krnově. V březnu 2022 byli přijati do logopedické třídy dva chlapci
z Ukrajiny, oba s vadou řeči.
Školní rok: 2021/2022

Zpracovatel: Bc. Věra Kuchařová
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3.Personální zabezpečení mateřské školy
3.1 Pedagogičtí pracovníci:
Přepočteno
na osoby

Přepočteno na
úvazky

kvalifikace
(dle zákona 562/2004 Sb.)

Učitelé

12

11,3226

splňují všichni

Asistenti pedagoga

6

5,0

splňují všichni

3.2 Nepedagogičtí pracovníci:
ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH
Přepočteno
Přepočteno na
na osoby
úvazky
Vedoucí školní
1
1
jídelny
Domovnice,
3
2,625
uklízečka
Administrativní
1
0,7
pracovnice
Vedoucí kuchařka
1
1,0
Kuchařka
4
4,0
Správce ICT
1
0,375
Údržbářské práce
1
0,75
Správce otevřené
1
DPP, DPČ
zahrady
Školní asistent
1
0,5
(šablony II)
Pracovnice pro práci
2
0,75
s komunitou (projekt
inkluze)

kvalifikace
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňují
splňuje
splňuje
splňuje
splňují

Komentář ředitelky mateřské školy
V školním roce 2021/22 nedošlo ke změnám u pedagogických pracovníků. Od září 2021 byl
přijat pracovník na zkrácený úvazek na pozici technika ICT. V rámci šablon III jsme
využívali školního asistenta na poloviční úvazek do 28.2.2022. Z projektu Společná inkluze
v Krnově byla přijata pracovnice pro práci s komunitou, jako náhrada za pracovnici, která
odešla na mateřskou dovolenou. Pracovní úvazek byl 0,75, od ledna 2022 to byl úvazek 1,0.
Školní rok: 2021/2022

Zpracovatel: Bc. Věra Kuchařová
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4. Přijímací řízení a zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání
4.1 Zápis květen 2022
Počet
žádostí
celkem
BĚŽNÁ
7
TŘÍDA
SPECIÁLNÍ 13
TŘÍDY
CELKEM:
20

Počet
rozhodnutí
o přijetí

Počet
rozhodnutí
o nepřijetí

Počet
dodatečně
přijatých

1

Počet
zastavených
správních
řízení
0

6
11

0

1

1

17

1

1

2

1

4.2 Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022
Děti 5-6 leté
BĚŽNÁ
6
TŘÍDA
SPECIÁLNÍ 18
TŘÍDY
CELKEM:
24

Děti s odkladem
školní docházky
3

Povinné předškolní
vzdělávání celkem
9

7

25

10

34

Komentář ředitelky mateřské školy
Zápis pro školní rok 2022/23 proběhl 3.5.2022, za přítomnosti rodičů i dětí. Někteří žadatelé
využili elektronickou podobu podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. U
dětí, které nastupují do logopedické třídy, bylo nutno zajistit vstupní šetření na SPC
v Bruntále. Z kapacitních důvodů SPC některá vyšetření probíhají během června i na konci
srpna 2022.
Dodatečně požádali o přijetí dítěte 2 zákonní zástupci. V jednom případě došlo ke stažení
žádosti ze strany rodičů, dítě bylo přijato na jinou mateřskou školu. Rozhodnutí o nepřijetí
dítěte bylo využito u dítěte s nespádového obvodu, které neplní povinné předškolní
vzdělávání.

Školní rok: 2021/2022

Zpracovatel: Bc. Věra Kuchařová
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5. Výsledky vzdělávání
5.1 Přestup dětí do základních škol
Přechod dětí do ZŠ
Bez
Z nich s Do přípravné
podpůrných potřebou
třídy
opatření
podpůrných
opatření
Logopedické
8
3
2
třídy
Běžná
8
0
1
třída





Přechod dětí do Odklad školní
školy zřízené docházky pro
podle §16 ŠZ
školní
rok
2022/23

2

13

0

1

Do základních škol odešlo 16 dětí.
Jedno dítě přestoupilo do MŠ pro sluchově postižené (Spartakovců, Ostrava)
Jedno dítě nastupuje do speciální školy v Bruntále
Tři děti nastupují do přípravného ročníku, z toho dvě děti jsou 5ti leté.

5.2 Sebehodnocení práce mateřské školy
Řízení a organizace


Organizační struktura řízení:
ŘEDITELKA

VEDOUCÍ
ŠKOLNÍ
JÍDELNY
VEDOUCÍ
KUCHAŘKA

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY
PROVOZNÍ
ZAMĚSTNA
NCI

PEDAGOGIČTÍ KOORDINÁTOR
PRACOVNÍCI
A PRACOVNÍCI
POVĚŘENÍ
UČITELKY
SPECIFICKÝMI
ASISTENTTI
POVINNOSTMI
PEDAGOGA

KUCHAŘKY


V mateřské škole jsou zřízeny tyto funkce:
 Koordinátor ŠVP
 Koordinátor inkluze a metodik logopedie
 Preventista sociálně patologických jevů
 Pracovník pro zajištění BOZ a PO
 Pracovník pro EVVO
 Technik ICT
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PRACOVNÍCI
PROJEKTŮ

 Hospitační činnost byla zaměřena na vytváření dovedností předcházející čtení, psaní a
rozvoj elementárních matematických dovedností. Užívání praktických, názornědemonstračních, motivačních metod, které podporují zájem dětí o poznávání. Využívání
metod prožitkového a kooperativního učení, poznávání, experimentování, manipulování
objevování. Dále bylo sledováno vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností a
dětí, které byly vzdělávány dle IVP.
 Sledovali jsme spolupráci asistentů pedagoga s učitelkami, zaměřili jsme se na
pravidelné vyhodnocování dosažených výsledků a stanovení dalších postupů. Přitom jsme
se zaměřili na spolupráci s rodiči, předávání informací a úkolů vzhledem k vyhlášeným
opatřením k zamezení šíření Corona-19.
 Nově jsme od září opracovali s upravenými portfolii dětí.
Na co se zaměříme:
 Vytvoření osobního portfolia učitelky, které bude sloužit k osobnímu profesnímu
rozvoji.
 Sdílení dobré praxe, vzájemné náslechy.
5.3 Provoz, opravy, modernizace
 V tomto školním roce jsme zrekonstruovali chodník kolem oranžové budovy a
instalovali plastový povrch hřiště na velké zahradě.
 Zakoupili jsme vodní prvek, který bude využíván k environmentálnímu vzdělávání
formou edukačních her a objevování..
 Do tříd byly zakoupeny nové dětské kuchyňky.
 V červenci město zrekonstruovalo příjezdovou cestu do objektu – nový asfaltový
povrch včetně obrubníků a dalších úprav okolí.
 Zamýšlíme se nad lepším elektronickým zajištěním objektu – branky do zahrad na čip,
kamerový systém.
 Průběžně dokupujeme vybavení kabinetů edukačním materiálem. Z projektu MAP byla
zakoupena sada iSophi, k diagnostice dětí a další pomůcky pro experimentování.
 Digitalizace do škol – zakoupení notebooků do každé třídy a pracoviště logopedie,
zakoupení robotických pomůcek (kroužek robotiky).
Na co se zaměříme






Velmi nás tíží nedostatečné zázemí pro pedagogické pracovníky a další pracovníky
projektu (školní asistent, pracovník pro práci s komunitou). Nemáme prostory, kde
bychom se mohli scházet, nemáme sborovnu, chybí nám kanceláře pro asistenty a
pracovna pro individuální práci s dětmi). Projektová dokumentace byla realizována na
jaře 2020. Mateřské škole nebyla poskytnuta závěrečná verze. Je uložena na MěÚ,
odbor veřejných zakázek.
Realizace projektu rekonstrukce elektroinstalace – opět dán požadavek na rok 2023.
Realizace zabezpečení objektu – je vázán na projekt rekonstrukce elektroinstalace.
V rámci našeho rozpočtu budeme průběžně upravovat povrchy cestiček na zahradě MŠ
a doplňovat a vyměňovat herní prvky na zahradách.

5.4 BOZP a PO


Revize jsou prováděny pravidelně dle plánu revizí
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Všichni vedoucí pracovníci byli řádně proškoleni
Všichni zaměstnanci jsou proškoleni každé 2 roky
Děti jsou pravidelně seznamovány se zásadami bezpečnosti a aktuálně jsou jim
pravidla připomínána.

Na co se zaměříme:
 Periodické lékařské prohlídky
 Kontrola a doplnění lékárniček
 Bezpečnost
5.5 Oblast výchovy a vzdělávání







Vzdělávání bylo organizováno dle platného ŠVP „PUTOVÁNÍ ZA ZDRAVÍM“
Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bylo doplněno o pravidelnou
logopedickou terapii.
Zajištění individuální fyzioterapie dětem, dle doporučení odborného lékaře.
Učitelky využívaly tablety, notebooky, Magic box, zaměřovaly se na individuální a
skupinové činnosti.
Pravidelné konzultace s klinickou logopedkou a s pracovníky SPC Bruntál byly
omezeny dle platných nařízení k omezení šíření Covid-19.
V době zvýšené nemocnosti byly dětem v povinném předškolním vzdělávání
poskytovány materiály k domácímu vzdělávání (webové stránky, fb skupiny, předávání
materiálů prostřednictvím pracovníků projektu).

Na co se zaměříme:
 Propojení práce asistentů pedagoga, učitelek, školního asistenta a pracovnice pro práci
s komunitou.
 U romských dětí využít pracovnice pro práce s komunitou.
 Zpětná vazba u dětí, které jsou delší dobu doma (fb skupiny, komunikace s rodiči).
5.6 Výsledky vzdělávání





Pravidelně pololetně jsou zaznamenávány výsledky vzdělávání všech dětí.
Před odchodem do základní školy sledujeme dosažené klíčové kompetence.
V naší mateřské škole je větší počet dětí s podprůměrným až hraničním intelektem,
někdy je diagnostikována LMR. Těší nás, že někdy i u těchto dětí zaznamenáme posun,
dokonce možnost vřazení do běžného proudu vzdělávání.
Vzhledem k covidové situaci byl problém s diagnostikou dětí před nástupem do ZŠ.
Některé děti procházely diagnostickým šetřením na SPC až v průběhu června nebo i
později.

Na co se zaměříme:
 Co nejefektivněji využívat AP jako podpůrce při vzdělávání dětí, které mají problémy.
 Získávat zpětnou vazbu u dětí, které se vzdělávají delší dobu doma.

Komentář ředitelky mateřské školy:

9

V MŠ jsou mimo jiné monitorovány výsledky vzdělávání u školáků formou hodnotících listů,
které jsou součástí portfolia dítěte. Hodnoceno je dosahování klíčových kompetencí (dle
RVP). Děti dosahují nejvyšší dosažené dovednosti v oblasti sebeobslužných, sociálních a
dovednostních oblastí. Nejhorší výsledky dosahujeme v oblasti komunikace. Výsledky jsou
ovlivněny vysokým počtem dětí se SVP a dětí ze sociálně vyloučených komunit.
Zapojili jsme se do testování dětí, které zajišťuje SCHOLA EMPIRICA v rámci projektu
EDUZMĚNA.
Během celého roku bylo vzdělávání ovlivněno vysokou nemocností dětí u pedagogických
pracovníků z důvodu onemocnění Covidem. Podařilo se nám komunikovat s rodiči přes fb
skupiny. Od většiny rodičů jsme obdrželi zpětnou vazbu, dokonce i u některých romských
rodin
Školní rok: 2021/2022

Zpracovatel: Bc. Věra Kuchařová

6. Prevence sociálně patologických jevů
Šetřené případy

2021/2022

Počet případů

komentář

1

Ve spolupráci s OSPOD

Předcházení zejména následujícím patologickým jevům:
 Záškoláctví – dítě se bez omluvy neúčastní povinného předškolního vzdělávání
 Šikana, rasismus, xenofobie – mezi dětmi i rodiče vůči kolektivu
 Domácí násilí
 Týrání, zneužívání dětí

Prevence:
• Spolupráce v rámci projektu Společný rozvoj inkluze v Krnově
• Dodržování pravidel třídy
• V posledním roce došlo k intenzivnější komunikaci s každou rodinou v rámci
zajištění distančního vzdělávání a zpětné vazby
• Vedení dětí ke zdravému životnímu stylu – stravování, tělesná aktivita, ochrana zdraví
svého, ochrana zdraví ostatních a ochrana zdraví společnosti
Komentář ředitelky mateřské školy:
V letošním roce jsme podali 1 podnět na OSPOD pro neúčast jednoho dítěte na povinném
předškolním vzdělávání. V rámci prevence jsme se snažili předcházet náznakům šikany mezi
dětmi, vandalizmu (záměrnému ničení hraček, a násilnému chování. Nabízeli jsme dětem
dostatek sportovního vyžití (řízené i spontánní sportovní činnosti), aby se mohly pozitivně
seberealizovat a zažít pocit úspěchu a uplatnění v dětském kolektivu. Celý školní vzdělávací
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plán byl vytvořen na základě principů zdravého životního stylu, který byl v současné době i
nadále podporován ze všech stran. Třídní vzdělávací programy byly zaměřeny na pojetí
zdravého životního stylu, na individualitu dítěte, na rozvoj empatického cítění, mravního
chování, potřeby pomoci druhému. Každý pedagogický pracovník dbal, aby uplatňovaná
prevence rizikového chování u dětí byla prováděna komplexně, tj. ve všech oblastech školního
prostředí a života, jichž se V letošním roce jsme řešili jeden případ pro neúčast na předškolním
vzdělávání s OSPOD!
Psychosociální dovednosti (soběstačnost, autonomie, důstojnost, seberealizace, spokojenost v
rodinných, přátelských a dalších mezilidských vztazích, sociální a kulturní integrovanost,
tvořivost, schopnost milovat, pracovat a žít v souladu s rozmanitou kulturou a světem).
Snažili jsme se o eliminaci negativních jevů z okolí dítěte, ať už zapříčiněných rodiči či
sociální vrstvou. Díky menšímu počtu dětí v logopedických třídách měly učitelky možnost
poznat blíže rodinu dítěte a jeho sociální možnosti.

Školní rok: 2021/2022

Zpracovatel: Marie Adámková

7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
7.1 Výchozí stav
Pojmenování výchozího stavu
Všechny učitelky splňují vzdělání podle § 6, odst. 2, písm. b, zákona č. 563/2005 Sb., o
pedagogických pracovnících. V rámci celoživotního vzdělávání absolvovaly učitelky
rozšiřující studium speciální pedagogiky pro učitelky mateřských škol a výchovné
pracovníky na Ostravské univerzitě, v Olomouci, v Brně a v Praze. Ředitelka MŠ a 5 učitelek
ukončilo vysokoškolské studium speciální pedagogiky pro učitelky mateřských škol a
výchovné pracovníky v bakalářském programu, 3 učitelky ukončily Mgr. studium v oboru
speciální pedagogika. 7 učitelek z celkového počtu pedagogických pracovníků má státní
závěrečnou zkoušku z logopedie. Jedna učitelka absolvuje studium speciální pedagogiky –
raný věk na Univerzitě Palackého v Olomouci. Asistent pedagoga studuje na SPgŠ a SZŠ v
Krnově. Učitelky se průběžně účastní akcí DVPP dle aktuální nabídky a plánu DVPP. Do
nabídky vzdělávacích akcí jsou zahrnuty také semináře společnosti esf – evropský sociální
fond v ČR, v rámci evropské unie.
V srpnu 2022 odchází jedna učitelka z běžné třídy a vrací se učitelka, která byla na MD. Dvě
učitelky jsou stále na MD.

7.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Pracovník
Druh studia
a) Studium v oblasti pedagogických Martina Stojaníková – studium speciální pedagogika –
věd
raný věk, Univerzita Palackého v Olomouci

11

b) Studium pedagogiky
c) Studium pro asistenta pedagoga
d) Studium pro ředitele škol a
školských zařízení podle § 5 odst.2
zákona č. 563/2004 Sb. a § 5
vyhlášky č. 317/2005 Sb.
e) Studium k rozšíření odborné
kvalifikace

Jan Plecháč – SPgŠ a SZŠ
0

0
0

7.3 Studium ke splnění dalších odborných předpokladů
Druh studia
a) Studium pro vedoucí pedagogické
pracovníky

Pracovník
0

7.4 Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Pedagogický pracovník
Bc. K. Čechová
Mgr. Haberhauerová
Bc. Věra Kuchařová
Bc. I. Žižková,
Bc. D. Danči
Bc. K. Čechová,
Mgr. K. Kantorová
Bc. R. Szotkovská,
M. Adámková
Bc. K. Nálepová,
Mgr. M. Zegzulková
B. Dančáková,
M. Stojaníková,
S. Kuřitková, J. Plecháč,
T. Zapletalová,
M. Khain, O. Figura,
M. Birová

Počet kurzů

Zaměření kurzů
MAP: Kompetentní učitelka mateřské školy

6

1

Sborovna:
Mgr. Et Mgr. Petr Studnička – týmové role
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Bc. Věra Kuchařová
Bc. I. Žižková,
Bc. D. Danči
Bc. K. Čechová,
Mgr. K. Kantorová
Bc. R. Szotkovská,
M. Adámková
Bc. K. Nálepová,
Mgr. M. Zegzulková
B. Dančáková,
M. Stojaníková,
S. Kuřitková,
BcA. J. Plecháč,
T. Zapletalová,
M. Khain, O. Figura,
M. Birová

1

Mgr. K. Kantorová
1

Bc. K. Nálepová
T. Zapletalová

1

Mgr. M. Zegzulková
Bc. Věra Kuchařová

Bc. Věra Kuchařová

Sborovna:
Mgr. Et Mgr. Petr Studnička – silné a slabé
stránky, kvalita a vyhodnocení pedagogické
práce

Webinář:
Pedagogická diagnostika v MŠ (Mgr. M.
Zajícová)
Aby škola byla místem, kam se těšíme, anebo jak
se na školu dobře připravit (J. Badnářová)
Webinář:
Předpubertální období dětí a jak se nezbláznit
(Mgr. J. Halda)
V každé chvíli jste jim vzorem (Mgr. J. Halda)

Webinář:
Pedagogická diagnostika a její využití v praxi
(Mgr. M. Zajícová)
Sborovna na míru MAP s Blaženkou Mačákovou
4 dny
- Ochutnávka koučování, role v koučovacím
procesu, styly vedení: koučing, mentoring,
supervize, intervize, terapie, kolegiální podpora
cyklus 3 roky Ředitelská akademie (MAP) s Michalem
Dubcem
Komunakce a skupinová reflexe při
řešení problému (WANDA)
1

7.5 Samostudium
Počet dnů

Samostudium
2021/ 2022
léčba svalové

Diagnostika a
dystrofie typu
DUCHENNE
Povím Vám o aspergerově syndromu, Welton J.

12

Koktavost, Lechta V.

12

13

12

Svépomocný program při koktavosti, Fraser M.

12

Prevence poruch řeči, Pavlová A.

12

Rozumová výchova v MŠ, Monatová L.

12

K rozvíjení poznání, myšlení a řeči dětí předškolního
věku, Žižková R.

12

Komentář:
Stále se potýkáme s problémem s financováním vzdělávacích akcí. ONIV v rámci rozpočtu
nám vzdělávací akce vůbec nepokryje. Z ONIV jsou placeny nemocenské, takže každý rok
ještě žádáme o pokrytí neschopenek. Na financování učebních pomůcek a DVPP se vůbec
nedostane. Hledáme jiné zdroje, v poslední době vzdělávací akce v rámci MAP nebo
zapojíme finanční prostředky od zřizovatele (rezervní fond). V letošním roce učitelky
využívaly převážně webináře, které byly zdarma.
V rámci sborovny jsme absolvovali semináře:
Mgr. et Mgr. Petr Studnička – Týmové role
Mgr. et Mgr. Petr Studnička – Silné a slabé stránky, kvalita a vyhodnocení pedagogické práce
Školní rok: 2021/ 2022

Zpracovatel: Bc. K. Čechová

8. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti
8.1 Kroužky a spolupráce s veřejností
Zdravé pískání
Dramaťáček
Tanečky
Setkání s rodiči a dětmi
z podpůrného centra

Neuskutečnilo se
Neuskutečnilo se
Neuskutečnilo se
24.6.2021

Platforma

8.6.2021

Partneři projektu a
rodiče a děti z oblasti
Vrchlického ul.
6 romských rodičů

Logopedické konzultace

V září 2020 a květnu
a červnu 2021

Všechny děti
z logopedických tříd

Zajištění fyzioterapie

Kromě období
uzavření mateřské
školy

Všechny děti
s lékařským
předpisem
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V rámci projektu
Inkluze
V rámci projektu
Inkluze
Ve spolupráci
s klinickou
logopedkou PaedDr.
Stodůlkovou
Ve spolupráci se
soukromou fyzioterapií
POHODA

8.2 Akce mateřské školy ve školním roce 2021/2022

(vybrány některé sledované akce)

Typ akce

Počet zúčastněných dětí

Hodnocení akce (5 =
nejlepší hodnocení, 1 =
nejhorší hodnocení),
poznámky
Pravidelné konzultace
probíhaly 2x měsíčně,
vynikající přínos pro edukaci
dětí

Konzultace s PaedDr.
Stodůlkovou

Všechny děti zařazené do
logopedické péče

Focení dětí
Projektový den „Bojujeme proti
hluku“
Divadlo Silesia pohádka O
koblížkovi
Projektový den „Setkání ve
žlutém“
Uspávání zvířátek
Mikulášská nadílka – klubík
DINO
Knihovna - Mikuláš
Kino – Zimní pohádky
Karneval
Exkurze na zimní stadion
Návštěva městské knihovny
Návštěva dopravního hřiště
SVČ
Malý architekt – projekt šablony
III
Myslivci – projekt šablony III
Návštěva ZŠ Janáčkovo nám.
Návštěva dětského klubíku
DINO – Velikonoce
Návštěva Divadla Silesia – O
princezně Chechtandě
Loutkové divadlo – SVČ Méďa
Besídka ke Dni matek
Návštěva ZUŠ – první krůčky k
učení
Návštěva klubíku DINO - kvíz
Focení tříd
Návštěva Policie ČR
Dětský den
Školní výlet ZOO Ostrava
Rozloučení se školáky

30

5

všechny přítomné děti

5

všechny přítomné děti

5

všechny přítomné děti

5

všechny přítomné děti
všechny přítomné děti

5

14

5

3 třídy (40 dětí)
jednotlivé třídy
12
12
12

5
5
5
5
5
5

20

5

10
20
3 třídy (40 dětí)

5
5
5

všechny přítomné děti

5

všechny přítomné děti
jednotlivé třídy
25

5
5
5

25
všechny přítomné děti
25

5
5
5
5
5
5

všechny přítomné děti

všechny přítomné děti
20
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Komentář:
V letošním školním roce 2021-2022 probíhaly zájmové kroužky jen na podzim 2021, kvůli pandemii
Covid – 19 a časté nemocnosti dětí či karanténě, se kroužky následně zrušily. Během školního roku
k nám pravidelně docházela rehabilitační sestra L. Tejčková a klinická logopedka PaedDr. A.
Stodůlková. Rehabilitační cvičení i logopedická péče přináší velmi dobré výsledky. Rodiče byli
pravidelně informováni s postupem nápravy vady řeči a snažili se s dětmi pracovat dle metodických
pokynů v logopedických sešitech. Jednou měsíčně byly prováděny společné logopedické konzultace
s klinickým logopedem, rodiči a logopedickými asistentkami za přítomnosti dítěte. Letos jsme (pro
velký úspěch) dvakrát objednali divadelní představení Divadla Silesia. Obě představení „O
Koblížkovi“ i „O princezně Chechtandě“ se nám velmi líbily. Budeme nadále spolupracovat s tímto
divadlem. Školní akce s rodiči (Uspávání zvířátek, Mikuláš, Posezení u Vánočního stromečku,
Karneval atd.) probíhaly v nouzovém režimu, pouze s dětmi ve třídě, až do rozvolnění opatření Covid
– 19. S rodiči proběhla besídka ke Dni matek a Rozloučení se školáky. O všech akcích byli rodiče
včas informováni ústně, na nástěnkách v šatně nebo na FB stránkách jednotlivých tříd. Letos proběhly
dva projektové dny ze Šablon III: „Malý architekt“ a „Myslivci“. Projekty byly velmi pěkně
připravené a dětem se moc líbily. Několikrát jsme navštívili s dětmi nově otevřený dětský klubík
DINO, kde proběhly akce např. Mikulášská nadílka, Jarní tvoření a Dětský kvíz.

Školní rok: 2021/2022

Zpracovatel:
Bc. Kateřina Čechová

9. Výsledky ČŠI
•
•
•
•
•
•

kontrola ČŠI proběhla 8.10. – 10.10.2019
ČŠI kladně hodnotila vytvoření podmínek pro inkluzivní vzdělávání, personální
zajištění dostatečnou podporou asistentů pedagoga, spolupráci s odbornými partnery a
dobré klima podporující spolupráci pedagogů a otevřenou komunikaci s rodiči
slabé stránky byly shledány v nedostatečné metodické podpoře pedagogů
byla přijata opatření, díky kterým se podařilo nastartovat změnu (změna ve vedoucí
funkci, profesní podpora a sdílení v oblasti formativního hodnocení, zaměření DVPP
…)
dlouhodobý problém byla téměř úplná absence finančních prostředků na vzdělávání
pedagogických pracovníků
Ve spolupráci se zřizovatelem a zapojením do projektu MAP jsme 3x za školní rok
prošli vzděláváním všech pedagogických pracovníků formou Sborovny. Vzdělávání
bylo zaměřeno na emocionální rozvoj a na týmové role dle Belbina.

Komentář mateřské školy:
Na základě některých doporučení ČŠI jsme změnili četnost pedagogické diagnostiky. V tomto
školním roce jsme začali pracovat ve všech třídách s portfoliem dítěte, do kterého pravidelně
zaznamenáváme pokroky každého dítěte. Od září 2021 využíváme elektronickou třídní knihu.
Ve školním roce 2021/2022 jsme inovovali ŠVP včetně jeho zadání do systému INSPIS.

Vzdělávání formou Sborovny bylo zaměřeno na emocionální rozvoj a na týmové role dle
Belbina.
Školní rok: 2021/2022

Zpracovatel:
Bc. Věra Kuchařová
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10. Zapojení do rozvojových a mezinárodních projektů, údaje o projektech
financovaných z cizích zdrojů
10.1 Financování projektů
PROJEKT
Šablony III – „Ukážeme ti
cestu …“, období září
2020 až srpen 2022

Přidělené finanční
prostředky
316.764 / 2 roky

Aktivity ve školním roce 2021/2022

Školní asistent 0,5 úvazku
Projektový den mimo školu – Myslivci
Bruntál, 16.3.2022
Projektový den ve výuce – Malý
stavitel, 10.3.2022
Společný rozvoj inkluze v 1.287.901,80 / 3 roky Pracovník projektu inkluze 0,75 úvazku
Krnově – období červenec
Nákup výtvarných a didaktických
2019 až červen 2022
pomůcek
Setkání platformy – 27.4.2022
Obědy do škol – každý rok 2021/22: 62 233,50 Zapojeno 13 dětí
září až srpen
Zapojení do projektu MAP asi 20.000,asi 80.000,-

Nákup didaktických pomůcek
Nákup diagnostiky iSophi

10.2 Projekty
NÁZEV
PROJEKTU

VYHLÁŠENÝ
PROGRAM

PODPORA
INKLUZIVNÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ
V KRNOVĚ

Evropské strukturální a
investiční fondy
Operační program
výzkum, vývoj a
vzdělávání
Operační program
Výzkum, vývoj a
vzdělávání
Programové období
2014–2020
Výzva č. 02_16_022
Podpora škol formou
projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony
pro MŠ a ZŠ II (výzva
pro méně rozvinuté
regiony)
Operačního programu
potravinové a materiální
pomoci

UKÁŽEME VÁM
CESTU …

POSKYTOVÁNÍ
BEZPLATNÉ
STRAVY DĚTEM
OHROŽENÝM
CHUDOBOU

REALIZÁTOR

POZICE
ŠKOLY

ZAMĚŘENÍ

ZŠ Janáčkovo
náměstí

partner –
zahájením
projektu
1.7.2019
realizátor

Podpora dětí ze
socioekonomicky
znevýhodněného
prostředí
Personální
podpora – školní
asistent

Mateřská škola,
Karla Čapka 12a,
Krnov

Vzdělávání
pedagogů
Projektové dny
mimo školu

KÚ
Moravskoslezského
kraje
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partner

Podpora vzdělávání
dětí z rodin
ohrožených
chudobou
prostřednictvím
zajištění bezplatného
stravování po celý
školní rok

MAP
Místní akční plán
rozvoje vzdělávání

Výzva 02_15_005 pro
předkládání žádosti o
podporu z OP VVV
prioritní osy 3

Město Krnov

partner

na území ORP
Krnov

Zapojení
prostřednictvím
ředitelky školy.
Navázání
spolupráce mezi
školami ORP
Krnov

Komentář:
Šablony: V naší mateřské škole se vzdělává velká část dětí z romského etnika a dětí z rodin
ohrožených chudobou (např. klienti Armády spásy). Proto o volba projektových aktivit
směřuje k tomu, aby tyto děti nebylo znevýhodněny a mohly se účastnit nadstandardních
aktivit mateřské školy, jako jsou výlety, návštěvy kulturních a sportovních akcí. V rámci
Šablon III byl realizován 1 projektový den v rámci spolupráce s Myslivci v Bruntále a jeden
projektový den ve výuce malý stavitel. Oba projekty proběhly v březnu 2022.
Do projektu pro podporu inkluzivního vzdělávání jsme se zapojili od 1.7.2019. Pracovnice
tohoto projektu pomáhaly se vzděláváním dětí, s předáváním informací i vzdělávacích
materiálů v době omezení provozu mateřské školy. Zajišťovaly i podporu při distančním
vzdělávání. Projekt byl ukončen k 30.6.2022. Následně se nám podařilo získat finanční
podporu města na podporu udržitelnosti projektu – pracovník pro práci s komunitou do konce
roku 2022 0,5 úvazku.
Do projektu Obědy do škol se zapojilo 13 dětí.
Spolupráce v rámci MAP II – zapojena je ředitelka, zástupkyně a další 3 učitelky.
Ve školním roce 2021/2022 jsme se zapojili do „testování sociálně-emočního vývoje dětí,
které pro nás zajišťuje agentura Schola Empirica. Tento výzkum probíhá od září 2020 a bude
probíhat po dobu 3 let.
Školní rok: 2021/2022

Zpracovatel: Bc. Věra Kuchařová

11. Spolupráce s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
11.1 Další spolupráce v rámci projektů

MAP Krnovsko

Člen pracovní skupiny „rovné
příležitosti“
Sdílení s ředitelkami krnovských MŠ
Zapojení učitelek do pracovní skupiny
pro předškolní vzdělávání

EDUZMĚNA

Sledování vývoje : sociálně-emoční
vývoj dětí

realizátor
Ředitelka zapojena do
koučování – Blažena
Mačáková
Dvě učitelky zapojeny do
projektu Duhová kniha a
Kompetentní učitelka
SCHOLA EMPIRICA
Bc. Renáta Szotkovská a
učitelky

SE SOKOLEM
DO ŽIVOTA
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Fyzioterapie
POHODA s.r.o.
Klinická
logopedie

Fyzioterapeut paní Lenka Tejčková

MŠ Slunečnice a
Předškolní
centrum
Příslušná SPC a
další kliničtí
odborníci

Pí řed. Vávrová, paní Věra Wdówková

PaedDr Stodůlková- odloučené
pracoviště v naší mateřské škole

Zajištění pravidelné
fyzioterapeutické péče
Pravidelné konzultace
s rodiči a učitelkami
V rámci projektových aktivit
(Inkluze)
Spolupráce dle aktuálních
potřeb

Komentář:
Spolupráce s fyzioterapií i s klinickou logopedkou byla uskutečňována v omezené formě, bez
přítomnosti rodičů. V době uzavření MŠ fyzioterapie neprobíhala. Logopedickou péči
v tomto období zajišťovala PaedDr. Stodůlková na svém pracovišti na Poliklinice.
Konzultace s učitelkami probíhaly telefonicky. Od února 2022 bylo ke konzultacím s rodiči
opět využíváno pracoviště logopedie na naší mateřské škole.
Školní rok: 2021/2022

Zpracovatel: Bc. Věra Kuchařová

19

B

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok 2021
Výnosy

Celkové výnosy
Dotace Moravskoslezského kraje na NIV
Projekt, Společný rozvoj inkluze v Krnově
Projekt Poskytování bezplatné stravy...
Projekt šablony
Příspěvek na provoz od zřizovatele
z toho příspěvek na provoz
účelově vázané na odpisy
účelově vázané na správce zahrady pro veřejnost
Transferový podíl
Poplatky od rodičů, zák.zástupců dětí
z toho úplata za vzdělávání
stravné
Příjmy z doplňkové činnosti (cizí strávníci)
Čerpání fondů (FKSP-nákup vybavení)
Ostatní výnosy (úroky, bezúplatně předané respirátory, testy)

19 374 276,71 Kč
14 014 883,00 Kč
379 800,93 Kč
36 104,25 Kč
187 766,94 Kč
2 744 073,80 Kč
2 404 440,00 Kč
308 646,80 Kč
30 987,00 Kč
42 523,34 Kč
1 641 935,00 Kč
142 012,00 Kč
1 499 923,00 Kč
291 522,00 Kč
12 147,00 Kč
23 520,45 Kč

Náklady
Neinvestiční náklady celkem
Investiční výdaje (sportovní povrch)
Mzdové náklady
Zdravotní a sociální pojištění
Náklady na učební pomůcky
Náklady na vzdělávání
Ostatní provozní náklady

19 191 807,65 Kč
84 942,00 Kč
10 933 115,00 Kč
3 617 207,00 Kč
157 301,70 Kč
13 120,00 Kč
4 471 063,95 Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

182 469,06 Kč

Komentář ředitelky mateřské školy:
Ve školním roce 2020/2021 byla úplata za předškolní vzdělávání stanovena na 600- Kč
měsíčně.
V červenci byla úplata stanovena na 0, Kč z důvodu uzavření mateřské školy.
V srpnu byla úplata stanovena na 339,- Kč, mateřská škola byla v provozu od 1. do 12.8. a
od 29.8. 2022.
V roce 2021 byly využity finanční prostředky ze Šablon III. na mzdu školního asistenta, a na
projektový den ve výuce a projektový den mimo školu, které se uskutečnily v březnu 2022.
V roce 2021 jsme čerpali finanční prostředky v rámci projektu Společný rozvoj inkluze
v Krnově na mzdy pracovníků v celkové výši úvazků 0,75, na materiál pro tvoření dětí, na
výtvarný a kancelářský materiál.

Rok: 2021/2022

Zpracovatel: Bc. Věra Kuchařová
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C
VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

A

Počet podaných žádostí o informace

0

B

Počet kladně vyřízených žádostí o informace

0

C

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

D

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

E

Počet kladně vyřízených odvolání proti rozhodnutí

0

F

Počet zamítnutých odvolání

0

G

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti
poskytnutí výhradní licence
Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení
Počet opisů podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace
Přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své
vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,

0

H
CH

I

Rok: 2021/2022

Zpracovatel: Bc. Věra Kuchařová
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0
0

0

Přílohy - fotodokumentace:
Pracujeme a učíme se:

ZOO Ostrava:

Policejní den:

Návštěva knihovny:
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Šablony III – projektový den „Den s myslivci“:

Na statku za domácími zvířaty:

Mikuláš a Vánoce

Modroběh pro autismus:

23

Karnevaly:

Exkurze:

Šablony III - Projektový den „Malý stavitel“:

Den dětí
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První krůčky k umění:

Projekt „Společný rozvoj inkluze v Krnově” – Platforma s rodiči:

Nový chodník a příjezdová cesta – konečně jsme se dočkali:
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Edukační koutek na zahradě:

Místo k ukládání organického odpadu ze školní jídelny a projekt na přístavbu sborovny:
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Seznámeni:

Adámková Marie
Adámková Ivana
Birová Marie
Čechová Kateřina
Černohorská Andrea
Červinková Jitka
Dančáková Blanka
Danči Dana
Dohnal Jaromír
Durec Karolína
Džubera Luboš
Figura Ondřej
Chlubná Lydie
Kantorová Karin
Khain Martin
Kuřitková Pavla
Kuřitková Simona
Matějková Jarmila
Matyášová Božena
Moslerová Drahomíra
Nálepová Kateřina
Plecháč Jan
Řehová Věra
Szotkovská Renáta
Srncová Kamila
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Tomanová Lenka
Zapletalová Tereza
Zegzulková Michaela
Žižková Ivana
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