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Mateřská škola Ostrava – Hrabůvka , Adamusova 7 ,
příspěvková organizace

za školní rok 2016/ 2017
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1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE
NÁZEV
adresa
odloučené pracoviště
IČ
jméno ředitelky
telefon
e- mail
webové stránky
právní forma
datum zařazení do
rejstříku škol
RED – IZO
IZO
kapacita mateřské
školy
kapacita školní
jídelny
zřizovatel
místa poskytovaného
vzdělávání
školní jídelna
místa poskytovaného
stravování

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA – HRABŮVKA, ADAMUSOVA
7, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka, 70030
Klegova 4, Ostrava- Hrabůvka
75029871
Jana Švédová
595782584, 773606230
msadamusova@gmail.com
www.materskaskolaadamusova.websnadno.cz
www.materskaskolaklegova.websnadno.cz
příspěvková organizace
01.01.2003
674000463
107630443
296
382
Statutární město Ostrava , městský obvod Ostrava – jih, Horní 3,
Ostrava – Hrabůvka , tel: 599444444
Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka
Klegova 4, Ostrava - Hrabůvka
Adamusova 7, Ostrava – Hrabůvka
Klegova 4, Ostrava - Hrabůvka
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2.

PŘEHLED O ŠKOLE

tříd počet dětí počet
předškoláků
Adamusova 7
152
36
Klegova
6
110
33
celkem
13 262
69
Stavy uvedeny podle zahajovacích statistických výkazů k 30. 9. 2016.
Mateřská škola zajišťovala předškolní výchovu a vzdělávání na budově Adamusova v 7
třídách a odloučeném pracovišti Klegova v 6 třídách, z toho ve 2 pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami.
V průběhu roku se počet zapsaných dětí měnil. Na volná místa byly přijímány nové děti
v průběhu celého školního roku .

3. PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ
Rámcový popis personálního zabezpečení
Ve škole pracovalo k 30. 6. 2017, bez žen na mateřské a rodičovské dovolené fyzicky celkem
45 zaměstnanců, všechny ženy.
Pedagoga vnímáme jako osobnost, která řídí (koordinuje) vyučovací proces.
Proto jsou personální podmínky zásadní pro kvalitu vzdělávání.
věková struktura pedagogických pracovníků
věk
do 20
21 - 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 a více
celkem

počet
0
3
9
7
8
0
27
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délka praxe
let
0–2
2-6
6 - 12
12 -19
19 - 27
27 - 32
32

pedagogů
2
2
7
3
4
1
8

členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
odborná kvalifikace
učitelka
speciální pedagog
asistent pedagoga
celkem

splňuje kvalifikaci
21
4
2
27

nesplňuje kvalifikaci
3
0
0
3

nepedagogičtí pracovníci
zařazení
vedoucí ŠJ
hlavní kuchařka
kuchařka
pracovník provozu
uklízečka
ekonomka
hospodářka
celkem

počet
1
2
2
2
7
1
1
16

vznik a skončení pracovního poměru 2016/2017

nástupy
ukončení k 31.8.2017

pedagogičtí
1 učitelka, 2 asistent pedagoga
2 učitelka, 2 asistent pedagoga

nepedagogičtí
1úklid

celkem
4
4

Technické a materiální podmínky
Budova Adamusova prošla revitalizací v roce 2015. Sociální zařízení jsou rekonstruovány.
Nákup učebních pomůcek a dalšího vybavení interiérů je závislý na poskytovaných
finančních prostředcích. Další prostředky získáváme z účelových dotací a darů.
5

Areál zahrady je stále vylepšován, jsou pořizovány herní prvky, dláždění. Vstupy do
odloučeného pracoviště Klegova byly opraveny, rovněž terasa na Adamusové.
Vybavení učebními pomůckami bylo v průběhu školního roku doplňováno.
pozitiva
oprava vstupů Klegova
terasa Adamusova před třídou sluníčko
malování na obou budovách
pokládka nové podlahové krytiny a koberců
rekonstrukce WC zaměstnanců – Klegova
oprava pískovišť na obou zahradách
nákup dětského nábytku, lůžkovin
nákup učebních pomůcek
pořízení interaktivních tabulí

negativa
2 soc. zařízení, včetně WC zaměstnanců na budově Klegova
2 terasy na budově Adamusova jsou poškozené a z tohoto důvodu nemohou být
dostatečně využívány
poškozená fasáda Klegova
části asfaltových chodníků
vzduchotechnika kuchyň - Klegova

4. ÚDAJE O PŘIJETÍ k 1.9.2017
Adamusova 38
Klegova
22
Všem žadatelům o přijetí bylo vydáno kladné rozhodnutí .
Děti byly přijímány i v průběhu celého školního roku .

5.

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání probíhalo podle Školního vzdělávacího programu Barevný svět , který je
v souladu s RVPPV a umožňuje pedagogům tvořivost při tvorbě třídních vzdělávacích
programů .
Vzdělávání bylo doplňováno realizací školních dlouhodobých projektů , třídních projektů
a celou řadou doplňkových aktivit.
Učitelky uplatňovaly nové metody, formy výchovných a vzdělávacích procesů. Výsledky na
třídách jsou znatelné, děti mají široký obsah znalostí, který se bude dále rozvíjet . Děti
odcházející do základní školy jsou připravené po stránce tělesné , jazykové
a sebeobslužné .

6.

VÝSLEDKY INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI

Ve školním roce 2016/2017 nebyla provedena inspekce ČŠI.
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7.

AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

Akce, doplňkové aktivity, vystoupení, soutěže
název akce
FC VÍTKOVICE – SPORTOVNÍ DEN , hřiště Provaznická
RANČ HLUČÍN
KULTURNÍ POŘADY, DIVADELÍ PŘEDSTAVENÍ - K- TRIO HRABŮVKA
PODZIMNÍ DÍLNY
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
TŘISTATŘIATŘICET ČUNÍKŮ – přehlídka ostravských Mš ve spolupráci se ZUŚ
PLAVECKÝ KURZ – FRY RELAX FRYČOVICE
VÁNOČNÍ DÍLNY, VÁNOČNÍ BESÍDKY
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
ADAMUSOVA + KLEGOVA ZPÍVÁ KOLEDY ve spolupráci se ZUŠ
PŘEDŠKOLÁČEK – ZŠ E. LUKÁŠOVÉ
HONZÍKOVA CESTA DO NEZNÁMA – BESEDA POLICIE
KARNEVAL VE ŠKOLE
LYŽAŘSKÝ KURZ – SUN OUTDOOR BÍLÁ
NÁVŠTĚVA KNIHOVNY – dětské oddělení POBOČKA Dr. Martínka, Závodní
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
RODIČE + PRARODIČE ČTOU DĚTEM POHÁDKY
DEN ZEMĚ
VNÍMÁME LES VŠEMI SMYSLY – lesní škola Bělský les
VELIKONOČNÍ DÍLNY
FC VÍTKOVICE – SPORTOVNÍ DEN
BESEDY S MYSLIVCEM
SVĚT TECHNIKY DOLNÍ VÍTKOVICE
ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY - Komorní klub
žlutě –kulturní akce, zeleně – akce s rodiči, modře sportovní
Spolupráce školy a dalších subjektů
ZŚ Dr.E. Lukášové a Klegova
Fry relax Fryčovice

předškoláček

SKI areál Bílá

lyžařský kurz

Městská policie

plavecký kurz

besedy

Lesní škola Bělský les

výukový program

Hasiči, Sbor dobrovolných hasičů

ukázka techniky

Kulturní dům K- Trio, komorní klub

kulturní pořady, pronájem sálu

Městská knihovna Ostrava- pobočka Dr. Martínka, Závodní

besedy

Speciální pedagogické centrum, Pedagogicko psychologická
poradna
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Prezentace školy
Prezentace školy na veřejnosti probíhá v různých rovinách
zapojení do projektu Česko zpívá koledy
zapojení do projektu Celé Česko čte dětem
330 čuníků – projekt se ZUŠ Leoše Janáčka
výstava výtvarných prací v K- TRIU
Dětská MENSA
Program Skutečně zdravá škola
spolupráce s rodiči - konzultace, nástěnky v šatnách a na chodbách, třídní schůzky
akce školy s účastí rodičovské veřejnosti- besídky, rozloučení s předškoláky a jiné
vystoupení dětí na různých kulturních akcích
internetové stránky školy , stránky jednotlivých tříd
spolupráce s Jižními listy, regionální televizí
Účast v soutěžích
Děti se účastní každoročně výtvarných a sportovních soutěží. Také jsme se zapojili do
pěvecké soutěže .
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8.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle plánu.Vzdělávání bylo
uskutečňováno především projekty Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, dále prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání.
Přehled o účasti pedagogických pracovníků na akcích DVPP
Téma vzdělávání

Počet účastníků

Jak na kooperativní činnosti

3

Možnosti, přístupy a limity MŠ ve vtahu k dětem méně než 3 letým 2
Pracovně – právní vztahy ve školství

1

Zábavná cesta kolem světa

1

Tvořivá hra v MŚ

1

Specifika adaptace dítěte raného věku

1

Autismus ve školní praxi

1

Předškolní vzdělávání z pohledu ČŚI

1

Inovace edukačního procesu

1

Neklidné dítě

1

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání

1

Možnosti využití interaktivní tabule

5

Hra jako nástroj motivace a inspirace

1

Grafomotorika a vše co k ní patří

2

Informační seminář o způsobu vykazování podpůrných opatření

1

Tvořivá literární výchova

1

Metodická poradna

1

Základní postupy při aktualizaci ŠVP

1

Jak na stres v pedagogické praxi

2

Hrátky se zvířátky- cvičíme, dýcháme a relaxujeme

2

Portfolio dítěte a jeho využití

2

Podpora čtenářské gramotnosti

1

Komunikace v MŠ

1
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Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi

2

Moderní dotekové technologie

2

studium ke splnění odborných předpokladů
Ostravská universita bakalářský obor učitelství pro mateřské školy
1
Střední odborná škola – obor vzdělání : předškolní a mimoškolní pedagogika
1
Střední pedagogická škola – obor vzdělání : předškolní a mimoškolní pedagogika 1

9.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Škola je příspěvkovou organizací. Hospodaří s příspěvkem na provoz poskytnutým
zřizovatelem ÚMOb Ostrava – Jih , prostředky ze státního rozpočtu přidělenými normativně .
Další prostředky škola získává na základě zpracovaných projektů, z grantů a dotací, případně
ze sponzorských darů .
Název projektu
částka
BEWESTE peněžní dar na nákup hraček + učebních pomůcek 25000,-SMO
Tvoříme, bavíme se a učíme společně
50000,Příjmem školy jsou také finanční prostředky získané výběrem úplaty za vzdělávání.
Na školní rok 2016/2017 byla stanovena měsíční částka 380,- Kč .
Přehled hospodaření s finančními prostředky za kalendářní rok 2016 je uveden v příloze .

10.

ÚDAJE K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ

Výroční zprávu o činnosti školy zpracovala ředitelka školy Jana Švédová dne 24.8.2017.
Zaměstnanci byli seznámeni na pracovní poradě 30.8.2017.
Přílohy :
1.
poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších předpisů
2.
přehled o hospodaření za kalendářní rok 2016

Jana Švédová, ředitelka školy
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