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I. Základní údaje 
 

Název mateřské školy: 

 Mateřská škola logopedická, Ostrava - Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace 

Adresa školy: 

 U Školky 1621/2, 708 00 Ostrava – Poruba 

Právní forma: 

 příspěvková organizace 

Kontakt: 

 telefon:  739 348 790 

 e-mail:  mslogouskolky@seznam.cz 

 web:   www.skolkauskolky.cz 

 IČO:  64628141 

REDIZO: 600026906 

 

 

Součásti školy: 

 Školní jídelna 

 

Zřizovatel školy: 

 Moravskoslezský kraj 

 28. října 117, 702 18 Ostrava 

 telefon:  595 622 222 

 e-mail:  posta@kr-moravskoslezsky.cz 

 web:  http://www.kr-moravskoslezsky.cz 

 IČ:  70890692 

 DIČ:  CZ70890692 

 

Ředitel školy:  

 Mgr. Karla Rupcová 

 

Školská rada: 

 nebyla zřízena 

  

mailto:mslogouskolky@seznam.cz
mailto:posta@kr-moravskoslezsky.cz
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/
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II. Charakteristika školy 
 

Z historie mateřské školy 

V srpnu 2010 došlo ke sloučení Mateřské školy logopedické Ostrava - Poruba, Liptaňské náměstí 

890, příspěvková organizace a Mateřské školy Ostrava - Poruba, U Školky 1621 Nástupnickou 

organizací se stala mateřská škola logopedická, což vedlo ke změně sídla a názvu „Mateřská škola 

logopedická, Ostrava - Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace“.  Ve školním roce 2011/2012 

zde byly dvě třídy logopedické a dvě třídy běžné, ve školním roce 2012/2013 tři třídy logopedické a 

jedna běžná. Od školního roku 2013/2014 jsou na tuto mateřskou školu přijímány pouze děti 

s narušenou komunikační schopností. 

Mateřská škola Ostrava - Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace byla uvedena do provozu 

jako nové zařízení v únoru 1968. V době otevření byly v provozu 3 třídy mateřské školy a 2 třídy jeslí. 

K 1.9.1990 byly zrušeny jesle a zřízeny nově třídy mateřské školy speciální. Od roku 1991 se plně 

zaměřila na péči o děti s chronickými respiračními problémy jako Speciální mateřská škola při 

Městské nemocnici Ostrava - pro děti zdravotně oslabené. V roce 1993 byla uvedena do provozu 

sauna. K 1.1.2006 byla mateřská škola vyřazena ze systému speciálních škol a stala se „běžnou“ 

mateřskou školou. 

Mateřská škola logopedická Ostrava - Poruba, Liptaňské náměstí 890, příspěvková organizace 

zahájila svoji činnost provoz již 27.11.1961. V té době měla čtyři třídy, a to bez zaměření na logopedii. 

V roce 1988 došlo k výrazným změnám v celkové organizaci školy, a to tím, že byly otevřeny již první 

dvě logopedické třídy. V roce 1989 byly zřízeny tři logopedické třídy. K 1.9.1990 dostala statut dle 

tehdejší platné vyhlášky „Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči“. V roce 1995 byla ukončena 

rozsáhlá rekonstrukce celého objektu. Od roku 1996 byla speciální mateřská škola školou s právní 

subjektivitou. Mateřská škola sdružovala nejen mateřskou školu logopedickou, ale rovněž školní 

jídelnu, která zabezpečovala stravování jak pro děti, tak i zaměstnance mateřské školy. 

 

Současný stav mateřské školy 

Mateřská škola je umístěna v klidné části městského obvodu Ostrava - Poruba, obklopeném zelení, 

s velmi dobrou dostupností MHD. Nedaleko se nachází přírodní památka „Turkov“, kam děti chodí 

pozorovat rostliny i zvířata tohoto biotopu. 

Jedná se o dvoupodlažní budovu se čtyřmi třídami. V přízemí je jedna třída se šatnou, „hernička“ pro 

děti s poruchou autistického spektra, kancelář účetní a vedoucí školní jídelny, kuchyň, prádelna a 

sauna. V prvním poschodí jsou tři třídy se šatnami a ředitelna. Součásti každé třídy je logopedická 

učebna. Dětský nábytek odpovídá antropometrickým požadavkům stejně jako tělocvičné nářadí, 

lůžka pro odpočinek dětí a zdravotně hygienická zařízení. Ve všech třídách je dostatek hraček a 

pomůcek pro různé činnosti. 
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Velká školní zahrada je vybavena novými herními prvky, dvěma pískovišti a renovovaným zahradním 

nábytkem. 

Budova mateřské školy logopedické prošla v nedávném období rekonstrukcí. Byla vyměněna plastová 

okna a dveře, podlahové krytiny a topení, byly opraveny venkovní terasy. V tomto školním roce byla 

nová střecha.  V průběhu prázdnin byla započata rekonstrukce zázemí sauny. V nejbližším období je 

plánováno nové oplocení a oprava chodníčků na školní zahradě. 

Školní jídelna 

Dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu. Dodržujeme principy zdravé výživy. Je 

zachována vhodná skladba jídelníčku, která odpovídá pyramidě zdravých potravin. Denně je na 

jídelníčku čerstvé ovoce nebo zelenina. Děti mají stále k dispozici dostatek tekutin.  

Sauna  

Mateřská škola má ve své budově finskou saunu, kterou využívají všechny docházející děti jako 

ochranný preventivní prostředek celkového zdravotního stavu. 

 

Činnost mateřské školy 

Cílem předškolního vzdělávání mateřské školy logopedické je v souladu se školským zákonem 

podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, 

rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních 

hodnot a mezilidských vztahů. 

Našim cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých možností 

získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost. Snažíme se je vybavit takovým 

souborem klíčových kompetencí (na úrovni, která je pro ně dosažitelná), aby byly připravené, bez 

větších obtíží, vstoupit do dalšího stupně vzdělávání. 

Mateřská škola se ve své činnosti zaměřuje na práci s dětmi s narušenou komunikační schopností - 

vývojová dysfázie, balbuties, opožděný vývoj řeči, apod. Dále jsou zde integrovány děti s 

kombinovanými vadami a s poruchou autistického spektra. Zajišťuje všem dětem komplexní 

logopedickou péči ve spolupráci s klinickým logopedem, SPC a dalšími odbornými lékaři. 

Kapacita naší mateřské školy je 56 dětí. Ty jsou rozděleny do 4 tříd po 14 dětech (ve věku 3-7 let), což 

odpovídá zaměření mateřské školy - vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností. Ve třídách 

kde jsou integrovány děti s PAS či kombinovanými vadami jsou zařazeni asistenti pedagoga, kteří se 

mohou těmto dětem individuálně věnovat.  

Logopedická péče 

Vzhledem k tomu, že jsme mateřská škola logopedická, je v každé třídě vytvořen prostor (cca 1 - 1,5 

hod.) pro individuální logopedickou terapii, která se provádí denně, v době, kdy jsou na třídě 

současně dvě učitelky. Logopedická péče je věnována dětem i formou krátkých společných 

logopedických cvičení v průběhu celého dne. Od rodičů je požadováno aktivní zapojení při plnění 

úkolů zadaných v logopedických sešitech i v domácím prostředí.  
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1x týdně dochází do mateřské školy klinický logoped, který provádí s dětmi logopedickou intervenci, 

konzultuje s pedagogickými pracovníky momentální stav a výsledky logopedické péče. Logoped 

zabezpečuje odbornou činnost v prevenci, diagnostice a komplexní logopedické intervenci u dětí s 

narušenou komunikační schopností, která souvisí s konkrétním druhem zdravotního postižení.  

Rovněž provádí konzultační a poradenskou činnost pro rodičovskou a odbornou veřejnost. 

Zpracovává zprávy z logopedických vyšetření pro potřeby vzdělávání dětí s narušenou komunikační 

schopností a zpracování návrhů na zajištění podmínek jejich vzdělávání. 
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III. Personální zabezpečení činnosti školy 
 

Personální změny v průběhu roku 
 

9/2015   navázání prac. poměru - 2 pedagogičtí asistenti 

12/2015   ukončení pracovního poměru (zástup za MD) - učitelka  

1/2016   nástup po MD - učitelka 

6/2016  ukončení pracovního poměru - 2  pedagogičtí asistenti 

  nástup na MD  - učitelka 

  navázání prac. poměru (zástup za MD) - učitelka 

Pedagogičtí pracovníci 
(stav k 30.6.2016) 

Pedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Počet úvazků 

učitelky 8 8 

pedagogické asistentky 3 1,5 

celkem 11 9,5 

 

Věkové složení pedagogických pracovníků 

do 30 let 31-40 41-50 51-60 60 a více 

3 1 4 3 0 

 

Všechny učitelky splňují kvalifikační předpoklady pro výkon přímé pedagogické činnosti pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami. 

Nepedagogičtí pracovníci 
(stav k 30.6.2015) 

Nepedagogičtí pracovníci Počet fyzických osob Počet úvazků 

provozní zaměstnanci úklidu 3 3 

kuchařky 2 2 

vedoucí ŠJ + účetní 1 0,5 + 0,5 

celkem 6 6 

 

Věkové složení nepedagogických pracovníků 

do 30 let 31-40 41-50 51-60 60 a více 

1 0 3 2 0 
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Organizační struktura MŠ
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IV. Údaje o přijímacím řízení 
 

Přijímání dětí pro školní rok 2016/2017 proběhlo 9.-10.března 2016, v souladu s ustanovením §165 

odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). O termínech a místě zápisu byla veřejnost informována 

prostřednictvím plakátů, na webových stránkách a na vývěskách v mateřské škole. 

Při přijímání dětí do mateřské školy vycházela ředitelka z kritérií na základě doporučení veřejného 

ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání. Děti jsou 

přijaty na základě doporučující zprávy klinického logopeda, bez tohoto doporučení nelze dítě 

přijmout. Při přijímání dítěte do mateřské školy byly posuzovány potřeby dítěte, ne rodičů. 

 

Počet podaných žádostí o přijetí 30 

Počet přijatých dětí 

(do stanovené kapacity maximálního počtu dětí pro mateřskou školu) 
26 

Počet nepřijatých dětí 4 

 

 

  



Mateřská škola logopedická, Ostrava - Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace 

 
11 

 

V. Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovenými vzdělávacím 

programem 
 

Mateřská škola logopedická pracovala podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání s názvem „Svět očima dětí“. Vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání. 

Cíle, které byly stanoveny školním vzdělávacím programem a průběžně plněny: 

 rozvoj dítěte, jeho učení a poznání 

 osvojení si základních hodnot, na nichž je založena naše společnost 

 získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost, působící 

na své okolí 

 podporovat sounáležitost s přírodou, zdravý způsob života, ekologie 

 respektování jedinečnosti a individuality u každého dítěte a jeho rodiny 

 neustále zvyšovat úroveň verbální komunikace a rozvíjet slovní zásobu dětí, průběžně 

zdokonalovat jejich slovní projev  

 kvalitní příprava na zahájení školní docházky 

Cíle byly naplňovány prostřednictvím realizace pěti bloků, které propojovaly vzdělávací obsahy 

z různých vzdělávacích oblastí, vztahující se k určitému tématu, praktickým životním situacím a 

činnostem. Integrované bloky byly rozpracovány v třídních vzdělávacích programech, které 

zohledňovaly specifické vzdělávací potřeby jednotlivých dětí.  

Dílčí cíle školního vzdělávacího programu: 

 pohodové klima ve škole -  bylo vytvářeno tolerantní prostředí s důvěrným klimatem, úctou, 

porozuměním, vstřícností, kdy nebyla podporována soutěživost a srovnávání 

 respektování osobnosti dítěte – respektovali jsme u všech dětí, že jsou jedinečné osobnosti a 

individuality  

 všeobecný rozvoj osobnosti v předškolním období – důraz byl kladen na zdravý způsob 

života, učili jsme se komunikaci, byl podporován intelektuální, emoční a sociální rozvoj 

 pozitivní přístup – užívali jsme metod pozitivního posilování  

 aktivita dítěte – v dětech byla podněcována aktivita, samostatnost, tvoření, řešení problému 

se zaměřením na prožitky, ne na výkony 

 podnětné pedagogické prostředí – rozčlenění prostoru do center aktivit, materiály k 

objevování a experimentování byly přístupné všem dětem, vždy je v prostorách dané třídy 

patrné, jak vzdělávání probíhá a jakým směrem se ubírá (výzdoba, nástěnky apod.), vždy byla 

dodržována bezpečnost dětí 

 pravidla pro chování – jsou platné jak pro děti, tak i pro dospělé, jsou vždy utvářená 

společně, pro lepší přehlednost znázorněná obrázky a uložená na viditelném místě 

 odpovědnost za své jednání – postupně se děti učily odpovědnosti za sebe sama, učily se 

řešit situace a vzniklé problémy, které nastanou, bez zásahu dospělých 

 propojenost školy se životem – děti se učily přirozeným sledem vzniklých událostí a děním 

kolem nás, důležitá byla spoluúčast zákonných zástupců  
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VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Mateřská škola má zpracovaný plán prevence s názvem „Ochrana dětí před sociálně patologickými 

jevy“, který 

 vymezuje obsah a formy prevence 

 doporučuje možnosti hodnocení, evaluace preventivního programu 

 nabízí pedagogickým pracovníkům podklady k plánování v rámci třídních vzdělávacích 

programů, projektů a následnému plnění aktivit, které vedou k naplňování očekávaných 

výstupů této oblasti  

 

Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům, budováním 

pevného hodnotového systému, mravních zásad i rozumových schopností, jež děti mobilizují 

v určitých krizových situacích. Základním principem strategie je výchova ke zdravému životnímu stylu, 

k osvojení pozitivního sociálního chování a jednání a zachování integrity osobnosti. Specifické 

vzdělávací cíle preventivního programu byly proto zařazovány do každodenních činností dětí. Jsou 

obsaženy v jednotlivých tematických částech třídních vzdělávacích programů.  

Učitelky využívaly různé techniky prevence - cílené aktivity (např. dopravní hřiště), přednášky a 

besedy, pohádky, dramatická výchova, loutkové divadlo, omalovánky, hry, apod. 

V této preventivní oblasti výchovného působení na dítě navazuje naše mateřská škola na výchovu 

v rodině a doplňuje ji o podněty a aktivity, které není dnešní rodina vždy schopna zajistit.  

Na preventivních aktivitách se podílel celý pedagogický sbor, v určitých oblastech ve spolupráci 

s policií ČR.  

Ve školním roce 2015/2016 jsme nezaznamenali žádný výskyt sociálně patologických jevů. 
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VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Při plánování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, jsme vycházeli z oblastí, ve kterých je 

potřeba se dále vzdělávat a rozvíjet: zdokonalování profesních dovedností učitelů a jejich osobnostní 

rozvoj, zdokonalování vzdělávacího procesu, zavádění inovací a změn ve vzdělávání, vnitřní rozvoj 

školy. Získané poznatky byly následně aplikovány ve vlastním pedagogickém procesu či řízení školy. 

Další vzdělávání probíhalo účastí na školeních, seminářích, konferencích, exkurzích, apod. 

Ředitelka mateřské školy absolvovala Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle §5 odst. 2 

zákona č. 563/2004 a §5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

1 asistent pedagoga - ukončil studium k dosažení středoškolského vzdělání ukončeného maturitní 

zkouškou 

1 učitelka - absolvovala vzdělávací program „Logopedický asistent - Primární logopedická prevence 

ve školství“ 

 

Název akce Oblast zaměření zúčastnění 

Dítě s poruchami autistického spektra II. Speciální pedagogika ped. as. 

Komunikace s dítětem a žákem se spec. 

vzděl. potřebami 

Pedagogické dovednosti - spec. 

ped. 
ped. as. 

Náplň dne u těž. ment. post. + PAS 
Zkvalitnění a modernizace 

vzdělávání 
ped. as. 

Rozvoj soc. dovedností u dětí s PAS 
Pedagogické dovednosti - spec. 

ped. 
pedagog 

Pomůcky Montessori pro rozvoj 

matematických představ 

Zkvalitnění a modernizace 

vzdělávání 
pedagog 

Činnosti venku a v přírodě 
Zkvalitnění a modernizace 
vzdělávání 

pedagog 

Jak dělat matematiku, která děti baví I. 
Zkvalitnění a modernizace 
vzdělávání 

pedagog 

Ekoškolky - Mezinárodní program 
Ekoškolka 

Enviromentální výchova pedagog 

Seminář dopravní výchovy na ZŠ a MŠ Dopravní výchova pedagog 

Integrace dětí se speciálními potřebami Inkluzivní vzdělávání zást. řed. 

Inventarizace majetku, pohledávek a 

závazků 
Řízení školy zást řed. 

Používání nákupního portálu MSK Řízení školy 
ředitel +zást. řed. 
+pedagog 
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Společné vzdělávání a OPVVV- informační 

seminář 
Řízení školy ředitel 

Metodická poradna (2x) Řízení školy ředitel 

Moderní škola potřebuje moderní public 

relations II. 
Řízení školy ředitel 

Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI Řízení školy  ředitel 

Právní poradna pro ředitelky MŠ Řízení školy ředitel 

 

Při realizaci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsme využili nabídek těchto subjektů:  

 KVIC   

 NIDV  

 Vzdělávací centrum Morava s.r.o. 

 BESIP 

 AVDO Olomouc 

 Intoza Ostrava 

 APLA 

 Společnost eCentre 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávali formou samostudia - studium odborné literatury. 
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VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

O dění v naší mateřské škole se mohou nejen rodiče, ale i široká veřejnost dovědět prostřednictvím 

webových stránek - www.skolkauskolky@seznam.cz 

Informace týkající se provozu a činností mateřské školy jsou zveřejňovány na vývěskách u obou 

vchodů do mateřské školy a v šatnách jednotlivých tříd. 

Den otevřených dveří proběhl 3.3.2016. Širší veřejnost tak měla možnost nahlédnout do naší 

mateřské školy, prohlédnout si nejen prostory, ale být přítomni při činnostech dětí v průběhu celého 

dne. Dne otevřených dveří využili nejvíce rodiče, kteří měli zájem umístit své dítě do našeho zařízení.  

 

Akce a aktivity pořádané školou 
 

 Škola v přírodě - Velké Karlovice  

 Výlet ke koním - Mlýn u vodníka Slámy, Lhota u Opavy 

 Výlet na Jarošův statek - domácí a hospodářská zvířata 

 Městská knihovna 

 Solná jeskyně 

 Dětský svět techniky 

 Pes je náš kamarád - canisterapie 

 Ukázka výcviku policejních psů 

 Maňáskové divadlo Šikulka: „Pohádka o lese a zemi“, „O pyšné princezně“ 

 Divadélko Smíšek: „Matýsek a písmenka“, „Zasněžené Vánoce“, “Doktorská pohádka“, „Malá 

luční pohádka“ 

 Divadlo loutek Ostrava - „Vlku, dobré chutnání“ 

 Toulavá kytara - hudební program 

 Karneval s Hopsalínem 

 Mikulášská nadílka 

 Posezení u vánočního stromečku 

 Den dětí - Klauni z Balónkova 

 Pohádkový týden 

 Hudební koncert - LŠU - poznáš hudební nástroje? 

 Rozloučení s předškoláky - sportovní odpoledne s rodiči 

 Tvůrčí dílny s rodiči -  Podzimní dílny, Vánoční dílny, Velikonoční dílny 
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Akce realizované ve spolupráci s jinými subjekty 
 Lyžování - Dětské kurzy - Skalka 

 Plavání - Aquaclub Skalka - Crab, Ostrava - Poruba 

 EVVO - Rozchodník - zážitkové programy: „Barevný podzim“, „Kde jsou doma“, „Čarovná 

zima“, „Na statku“, „Báječné léto“ 

 

Účast v soutěžích 

Výtvarné soutěže 

„Děti, pozor, červená“ - Reflexní prvky -  vyhlášeno BESIP - 1. místo 

„Požární ochrana očima dětí“ - celostátní soutěž - 1. místo 

„Malovaná písnička“ - 13. ročník krajské soutěže, vyhlášen Domem dětí a mládeže, Ostrava - Poruba, 

M. Majerové 

„Všechny barvy zeměkoule aneb rodina základ státu“ - vyhlášen SVČ Ostrav - Mor. Ostrava 

 

Praxe a stáže studentů 

 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity  

 praxe 6 studentů oboru Speciální pedagogika   

 reciproční aktivity  

 Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra speciální pedagogiky   

 praxe studentky oboru Speciální pedagogika - komunikační techniky 

 Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava - Poruba 

 praxe 2 studentů oboru Pedagogika pro asistenty ve školství 

 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mar. Hory 

 praxe 2 studentů VOSŠ, obor sociální práce 

 

Spolupráce s dalšími subjekty 

 SPC Ostrava – Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a - pro děti s vadami řeči a děti s poruchou autistického 

spektra 

 SPC při ZŠ Slezská Ostrava, Těšínská 98 – pro děti s mentálním postižením 

 Lékaři a další odborníci: kliničtí logopedové, kliničtí psychologové, kliničtí psychiatři, pediatři, 

foniatři, neurologové, rehabilitační pracovníci aj. 

 ZŠ v blízkém okolí - vzájemné návštěvy a setkání 

 Odbor sociálně-právní ochrany dětí 

 Městská policie Ostrava, Policie ČR 
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Spolupráce s rodiči 

 informativní schůzky 

 konzultace s učitelkami na jednotlivých třídách 

 společné akce s dětmi - Tvůrčí dílny, sportovní odpoledne apod. 

 účast na školních výletech 

 nabídka a realizace plavání a lyžování 

 finanční a materiální podpora činnosti mateřské školy  

 sběr papíru „Zelený strom“ 

 

Sponzorské dary 

10 000,-  kola a koloběžky (fa JS CUTTING) 

10 000,- hračky k vánocům 

2 000,-  úhrada dopravy na výlet   

6 500,-  úhrada dopravy na školu v přírodě 

   

 

Charitativní činnost 

Veřejná sbírka č. S-MHMP/1476620/2015, Fondu Sidus z.ú. Výnos ze sbírky je určen na vybavení 

dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v 

Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. 

Pro tuto sbírku utržila škola 1 200,- Kč. 

 

Od tohoto fondu se nám podařilo získat finanční příspěvek pro holčičku z naší mateřské školy 

s dg.  Prader-Williho syndrom na rehabilitace - Děkujeme! 

 

Sbírka potravin - 13.10.2015 - podařilo se nasbírat 66 kg potravin v odpovídající hodnotě 5 908,- Kč. 

Svým příspěvkem jsme pomohli uživatelům sociálních služeb Diakonie ČCE - střediska v Ostravě. 
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IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedených ČŠI 
 

V tomto školním roce proběhla na našem zařízení kontrola České školní inspekce v termínu 17.5.2016 

- 19.5.2016.  

Složení inspekčního týmu:  

Bc Alena Žáková   školní inspektorka 

Mgr. Jarmila Bystroňová odborník na předškolní vzdělávání 

Bc. Libuše Švecová  kontrolní pracovnice 

Kontrolované období:  

školní rok 2014/2015 a 2015/2016 k termínu kontroly 

Hodnocení: 

Podmínky, průběh i výsledky vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacímu programu mají očekávanou 

úroveň. 

Závěry: 

Zásadní klady 

 propojenost logopedické péče se vzděláváním podle třídních vzdělávacích programů 

 empatický přístup všech zaměstnanců k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 

 cílené vybavování školy speciálními pomůckami pro děti s vadami řeči a jejich účelné využití 

 zařazování saunování dětí do ozdravných opatření realizovaných školou 

 

Návrhy na zlepšení stavu 

 zaměřit se na vzájemnou provázanost konkretizovaných očekávaných výstupů, zápisu 

v třídních knihách a vyhodnocování témat 

 prokazatelně důsledně průběžně vyhodnocovat plnění úkolů individuálních vzdělávacích 

plánů 

 

Hodnocení vývoje 

 nová ředitelka školy důsledně uplatňuje kontrolní mechanismy 

 současný pedagogický sbor přistupuje ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami komplexně 

 průběh vzdělávání je organizován efektivně 
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X. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Výsledek hospodaření 

Výnosy hospodaření 7.868,69 tis 

Náklady hospodaření 7.858,69 tis 

Výsledek hospodaření 10,00 tis 

 

Celkové výnosy v roce 2015 

Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb školné + stravné 516,94 tis. 

Výnosy z transférů 7 267,72 tis. 

Úroky a ostatní finanční výnosy 47,47 tis. 

Výnosy v hlavní činnosti - celkem 7 832,03 tis. 

Výnosy v doplňkové činnosti - celkem 36,66 tis. 

Výnosy celkem 7 868,69 tis. 

 

Celkové náklady v roce 2015 

Spotřeba materiálu 522,37 tis. 

Spotřeba energie 430,32 tis. 

Opravy a udržování 1311,39 tis. 

Cestovné 5,85 tis. 

Ostatní služby 169,35 tis. 

Mzdové náklady 3 750,09 tis. 

Zákonné a sociální pojištění a soc. náklady 1 273,19 tis. 

Odpisy dlouhodobého majetku 190,65 tis. 

Náklady z drobného dlouhodobého majetku 113,84 tis. 

Náklady celkem 7,858,69 tis. 

 

Výše uvedené údaje jsou za kalendářní rok 2015.  

Podrobné údaje o hospodaření organizace, včetně rozborů hospodaření jsou uvedeny ve Výroční 

zprávě o hospodaření za rok 2015. 
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XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

Ve školním roce 2015/2016 nebyla mateřská škola zapojena do mezinárodních programů. 
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XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 
 

Mateřská škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

  



Mateřská škola logopedická, Ostrava - Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace 

 
22 

 

XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů 
 

Předložené projekty  
 

Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu „Podpora logopedické prevemce 

v předškolním vzdělávání v roce 2016“ 

Název projektu:   „Klokánkovy tajemné úkoly“ 

Výše žádané dotace:  23 690,- Kč 

Výše získané dotace:  23 690,- Kč 

 

Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Kompenzační pomůcky pro žáky 

se zdravotním postižením v roce 2016 

Specifika žádosti:  Logopedická sada - strukturované úkoly 

    Rotavibrátor 

Výše získaného příspěvku: 10 000,- Kč 

 

Žádost o příspěvek z Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL 

Název projektu:   „Na kouzelném koberci do světa poznání“ 

Výše žádaného příspěvku: 114 300,- Kč 

Výše získaného příspěvku: 0,- Kč 
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XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

V mateřské škole není zřízena odborová organizace.  

Ředitelka školy je členem odborové organizace. 
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IX. Závěr 
 

Děkuji všem zaměstnancům školy za pracovní úsilí, které v průběhu tohoto školního roku vynaložili, 

za milý přístup učitelek k dětem i jejich rodičům a provozním zaměstnancům za vytváření příjemného 

prostředí v MŠ. 

Poděkování patří rovněž zřizovateli naší mateřské školy za finanční výpomoc při realizaci nové 

střechy. 

Malé přání závěrem… aby i v následném školním roce byly děti v naší mateřské škole spokojené a 

usměvavé. 

Tato výroční zpráva byla projednána se zaměstnanci mateřské školy 30.9.2016 

 

 

         Mgr. Karla Rupcová 
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Fotogalerie 
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Příloha č. 1 - Tabulka projekty 
 

Nově zahájené projekty: 

Název projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační číslo projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 

(v případě, že škola je 
partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství 
také částka, která připadá 
na školu) 

 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

       

       

 

Projekty již v realizaci: 

Název projektu 
 

Operační 
program/Zdroj 
financování 
 

Registrační číslo projektu 
 

Role školy/ŠZ 
v projektu  - 
příjemce/partner 

(v případě, že škola je 
partner, uvést příjemce) 

 

Rozpočet projektu 
(v případě partnerství 
také částka, která připadá 
na školu) 

 

Obsah/Cíle 
projektu 
 

Období 
realizace  
 

       

       

 

Mateřská škola se v tomto školním roce nezapojila do Operačních programů, ani žádný v současné době nerealizuje. 
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Příloha č. 2 - Tabulka DV/DVPP 
 

Mateřská škola nerealizovala ve školním roce 2015/2016 další vzdělávání v rámci celoživotního učení 

a DVPP. 

 

Činnosti školy v oblasti zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení a dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků  

v seznamu zaškrtněte činnosti, na nichž se Vaše škola aktivně podílí 

 Rekvalifikace 

 Příprava na vykonání zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací 

 Odborné vzdělávání pro zaměstnavatele 

 Zkoušky podle zákona 179/2006 Sb. v platném znění 

 Zájmové vzdělávání pro veřejnost (např. jazykové kurzy, keramika apod.) 

 Vzdělávání v oblasti ICT dovedností (na objednávku firem i zájmové pro občany) 

 Vzdělávání seniorů 

 Občanské vzdělávání 

 Čeština pro cizince 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

 Jiné – vypište:……………………………. 

 


