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1 Základní údaje o škole 

1.1 Identifikační údaje o škole 

( Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím) 

Název zařízení:        Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448,okres 

Bruntál,   příspěvková organizace 

Sídlo:                        Jesenická 448, 793 26 Vrbno pod Pradědem 

Právní forma  :        Příspěvková organizace 

Zařazení do rejstříku 

škol:  

01.01.2002 

IČO:                                        70947520 

OR u KS Ostrava oddíl PR,vložka 498 

IZO ředitelství 600131459 

Typ školy:                     celodenní provoz 

Kapacita školy:            84 dětí 

Provozní doba :             5.30 hod. -  15.30 hod. 

Kontakty:                      kancelář ředitelky: 554 752 037, mobil: 777 562 329  
provoz: 728 362 557                     e-mail: lesniakova1@seznam.cz 

Webové stránky: www.msjesenicka.com 

Bankovní spojení: Komerční banka 86-5358860227/0100 

Součástí školy: Školní jídelna, vedoucí- Pavlína Lesniaková ml. 

Ředitel zařízení :    Pavlína Lesniaková, Dvořákova 468, 793 26 Vrbno pod Pradědem, jmenovaná 

radou města Vrbna pod Pradědem v souladu s ustanovením § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích na základě svého usnesení č. 1557/59/2017 ze dne 27.9.2017 do funkce 

ředitelky Mateřské školy Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková 

organizace s účinností od 1.10.2017.  
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Stanovení trvalé výjimky z počtu dětí ve třídě -  dle § 3 odst. 4 vyhl. 35/1991 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů:      ANO 
2. Personální údaje 

2.1 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

profese fyzický počet přepočtený 
počet 

odborná způsobilost 

 
Pedagog 

 
6 

 
6 

kvalifikace pro předšk. 
Pedagogiku dle zákona č. 
563/2005 Sb. o pedag. 
pracovnících 

Asistent pedagoga 3 2,5 V souladu se zákonem 
č. 563/2005 Sb.o pedag. 
pracovnících 

Provozní pracovníci 
(školnice,uklizečka, 
kuchařka) 

 
3 

 
3 

 
plně kvalifikovaní 

Vedoucí ŠJ 1 0,40 plně kvalifikovaná 

Údržbář 1 1,00 Plně kvalifikovaný 

    

Celkem pracovníků 14 12,90 splněna 

Předmět činnosti mateřské školy: 

předškolní vzdělávání dle § 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dalšími souvisejícími 

právními normami 

Zřizovatel :                  Město Vrbno pod Pradědem 

Sídlo: ul.Nádražní 389                         793 26 Vrbno pod Pradědem 

IČO: 00296457 

Zákon  č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání(školský zákon)ve znění pozdějších předpisů.                                                        

Zákon č. 563/2004 Sb.,o pedagogických pracovnících  ve znění pozdějších předpisů.                                                                          

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů    ve znění pozdějších předpisů                                                                                                   

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů                                                                                  

Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení  ve znění pozdějších předpisů                                                                                                            

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 



 

 

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ: 70947520. Kontaktní poštovní 

adresa: Jesenická 448/9, Vrbno pod Pradědem 793 26, telefonní čísla: kancelář ředitelny: 554 752 037, mobil ředitelka: 777 562 329, 

provoz: 728 362 557, Elektronická adresa podatelny: lesniakova1@seznam.cz, Identifikátor datové schránky: jiek383 

 

 

 

5 

3. Vzdělávací program školy 

3.1 Přehled oborů vzdělávání 

Zařazení  Číslo jednací  Název vzdělávacího programu 

Předškolní 

vzdělávání 

32 405/2004-
22  

Rámcový vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání  

 

3.2 Vzdělávací program 

Podle zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), § 5, vydává ředitelka školy školní vzdělávací program. 

Školní vzdělávací program je zpracován v souladu se zásadami a cíli vzdělávání podle zákona 

561/2004 Sb., § 2, a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání č.j. 

32405/2004-22. Školní vzdělávací program je veřejný dokument. 

3.3 Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program „Chci vědět, umět znát……“  byl nově zpracován pro období do školního 
roku 2021/2022. Jeho inovace zahrnuje zejména rozšíření v oblasti vzdělávání dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami a přiznanými podpůrnými opatřeními, vzdělávání dětí nadaných a vzdělávání 
dětí od dvou do tří let. 
V oblasti rovného přístupu ke vzdělání je otevřen naprosto všem, o čemž svědčí vzdělávání dětí 
se speciálními vzdělávacími potřebami i dětí se sociálně znevýhodněného prostředí.  ŠVP byl upraven 
v souladu s místem, vnějším prostředím a dalšími podmínkami z nichž některé (např. materiální ve 
smyslu pomůcek a prostředí) se zlepšily. Rozšířena byla oblast EVVO, pro kterou již máme ideální 
podmínky – přírodní zahradu. 
 
Realizace rámcových, hlavních a dílčích cílů je zahrnuta do pěti oblastí: 
 

• biologické „Dítě a jeho tělo“  
Naučit děti samostatnosti v sebeobsluze i jednání, zdravým životním návykům 
a postojům. Vést děti k uvědomování si nebezpečí, jeho posouzení a vyhodnocení.   
Podporovat růst, vývoj a fyzickou pohodu dětí, zlepšovat jejich zdatnost      
a pohybovou koordinaci, zdokonalovat jemnou motoriku, koordinaci ruky a oka.  
 

• psychologické „ Dítě a jeho psychika“  
Jazyk a řeč 
Podporovat všestranný rozvoj dítěte po stránce jazykové, myšlenkové a tvůrčí   
- výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování, rozvoj 
čtenářské gramotnosti, přípravy na psaní. 
Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace 
Rozvíjet jeho dovednosti při získávání znalostí, představivosti a fantazie, učit je poznávat sám 
sebe. Posilovat schopnost vnímání, pozornosti, soustředění, paměťovou. Rozvíjet tvořivost, 
vynalézavost, fantazii. Rozlišovat obrazné a grafické symboly, umět se graficky vyjadřovat. 
Orientovat se v časoprostoru. Osvojit si základní předmatematické a předčtenářské  
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dovednosti, početní a číselné pojmy a operace. Umět vyřešit problém v rámci svého věku. 
Uvědomovat si význam a využití získaných vědomostí. 
 
Sebepojetí, city, vůle 
Rozvíjet citové vazby a vztahy, cvičit vůli k vlastní seberealizaci. Pěstovat zdravé   
sebevědomí, učit se sebeuplatnění, sebeovládání, přizpůsobivosti, sebepojetí. 
 
 

• interpersonální „ Dítě a ten druhý“  
Učit děti spolupráci při činnostech, vzájemné komunikaci mezi sebou a dospělými, ostatními 
dětmi a podporovat utváření vztahů a vazeb, učit se respektovat práva druhých, umět 
přijmout kompromis, umět se dohodnout, respektovat odlišnosti druhých- sociabilita. 
 

• sociálně-kulturní „ Dítě a společnost“ 
Pomáhat dětem k osvojování dovedností, návyků a postojů, které jsou základem pro život ve 
společnosti ostatních lidí a povedou je k dodržování všeobecně uznávaných hodnot   
estetických, společenských a morálních  ( společenská pravidla a návyky, zařazení do   
společenství, kultury, umění). 
 

• environmentální „ Dítě a svět“  
Poznatky, sociální informovanost 
Učit děti vnímat sebe sama jako součást okolního světa a přírody. Vytvářet u nich základy 
odpovědného přístupu k okolnímu prostředí. Vnímat rozmanitost, pozoruhodnost a řád světa. 
Orientovat se ve známém prostředí i v jeho životě. Chápat souvislosti mezi kulturním, 
technickým a společenským prostředím vůbec. 
Adaptabilita ke změnám 
Snažit se porozumět změnám, vnímat je, znát jejich význam či smysl. Umět se změnám  
přizpůsobit. 
Vztah k životnímu prostředí 
Zapojit se do péče o okolní životní prostředí, umět rozpoznat, co přírodě škodí, vědět,  
 jak  se chovat abych chránil své zdraví i životní prostředí. 
 

 
Hlavní cíle ŠVP  
Každodenní činnosti jsou realizovány se zřetelem na požadavky, formulované ve třech hlavních cílech 
s ohledem na to, že každé dítě se vyvíjí jinak, má jiné schopnosti a předpoklady. Proto každé z nich 
opustí mateřskou školu s jiným rozsahem dovedností, schopností a vědomostí.  
 

• Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení: - podporovat u dětí schopnost chápat svět okolo nás, 
jejich zájem o to, být jeho součástí s možností vlastní účasti na dění - povzbuzovat je k chuti 
učit se a radosti z poznávání nového, k porozumění věcem, jevům a změnám, ke schopnosti 
vyrovnat se s nimi a umění přizpůsobit se - dát dětem možnost k přemýšlení, rozvíjet jejich 
fantazii, zájmy, nadání, schopnosti a dovednosti jak po stránce tělesné, tak duševní - rozvíjet 
řeč dítěte a schopnost komunikovat s vrstevníky i dospělým  
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• Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost: - rozvíjet děti po stránce 
citové, mravní a etické, položit základy sociálního cítění a solidarity - vést děti k osvojení si 
hodnot spojených s životním prostředím, zdravím a životními hodnotami a životem vůbec.    

K tomu, aby si vážily sebe i ostatních lidí - seznamovat děti v rámci jejich možností s tradicemi, 
kulturou a historií země, ve které žijí, rozvíjet schopnost estetického vnímání. Prostřednictvím 
mezinárodní spolupráce seznamovat děti se životem dětí na druhé straně hranice. 

 

• Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost, působící na své 
okolí: - učit děti poznávat sám sebe, své možnosti a schopnosti, rozvíjet jejich sebedůvěru a 
sebevědomí - vést děti k toleranci ke druhým a schopnosti spolupracovat - podporovat v 
dětech poznání, že mohou jednat samostatně a svobodně, ale za to co udělají, také musí nést 
odpovědnost  

 
Mezinárodní spolupráce:  
/sdružuje děti od 4 do 6 let se souhlasem rodičů/  
 
Charakteristika: 
Dohoda o partnerství byla uzavřena s Przedszkolem Publicznym numer 4 v Glogówku dne 18.12.2000. 
Aktivity spolupráce probíhají dle plánu akcí zpracovaného ředitelkami obou partnerských škol na 
každý školní rok. Jsou zaměřeny na poznávání tradic, svátků, zvyků / Mikuláš, Vánoce, vítání jara, 
Velikonoce/, tvořivé činnosti, sportovní aktivity, společné zájezdy, výlety a vzájemnou prezentaci svých 
měst formou vystoupení na akcích partnerských měst, festivalech apod. Během roku jsou pořádány 
většinou 2 akce.  
Pedagogové i provozní zaměstnanci se obohacují o nové zkušenosti, předávají si pomůcky, nápady 
apod. V rámci této spolupráce máme příležitost prezentovat naši školu nejen na akcích partnerské 
mateřské školy, ale i na akcích našich spřátelených měst Vrbna pod Pradědem a Glogówku. 
Klíčové kompetence 
sociální a personální: 

• při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní 
společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, 
vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

• je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 
Cíle 
Výchova k úctě a respektování zvláštností jiných národů, vzájemné poznávání  
předškolního školství, kultury, organizování společných akcí, prezentace českého  
a prezentace českého i polského školství v zahraničí/multikulturní a enviromentální výchova.  
 
Tři úrovně:  
A/ společné aktivity zaměřené na děti obou předškolních zařízení  
B/ spolupráce mezi všemi zaměstnanci obou MŠ  
C/ spolupráce pedagogů  
 
Výstupy:  

• respektovat odlišnost polských dětí ve všech oblastech  

• překonávat jazykovou bariéru  

• získávat nové poznatky o životě v příhraniční zemi 
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• získat nové vědomosti o tradicích a jejich význam, navazovat přátelské vztahy  

 

4.Přehled počtu dětí šk. rok 2020/21 

Celkem 

dětí   v MŠ 

Z toho 

s odkladem 

školní 

docházky 

Z toho 

integrovaných 

Důvod 

integrace 

 Počet 

přijatých 

dětí  

Počet 

nepřijatých 

dětí 

Počet dětí 

odchozích 

do ZŠ 

62      4 9           Vada řeči 

mentální 

postižení

, tělesné 

postižení     

19 0 16 

 

Věkové složení dětí  k 31.8.2021/odchod dětí do ZŠ 

(z celkového počtu 62 dětí) 
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Průběh a výsledky vzdělávání 

5.1 Hospitační činnost 
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Hospitační činnost byla prováděna dle plánů hospitací. Pozornost byla, kromě standardu zaměřena 

na plnění oblastí ŠVP, plnění cílů, rozvoj klíčových kompetencí dětí, metody a formy práce, 

individuální přístup, tvorba třídního vzdělávacího programu, celková atmosféra třídy, adaptace dětí 

na nové prostředí i učitelku. Kontrolní činnost byla vedena také v rámci diagnostikování dětí a 

průběžného hodnocení. Průměrný počet hospitací na jednu učitelku byl realizován v počtu 1 

z důvodu uzavření MŠ vzhledem k epidemiologickým opatřením. 

Výsledky hospitací byly hodnoceny stupněm dobrý až velmi dobrý. 

 

5.2 Úroveň klíčových kompetencí dětí a výsledky vzdělávání 

Z výsledné evaluační zprávy školy jasně vyplývá, že se dovednosti dětí a osvojení si klíčových 

kompetencí v loňském roce malinko přece jen změnily ve srovnání se školním rokem 2019/20. 

Výsledky evaluační zprávy z pololetí školního roku a z konce školní roku se samozřejmě liší, a to 

hlavně v počtu hodnocených dětí. Jelikož v minulém školním roce zasáhla do docházky dětí 

pandemie a obava rodičů z nákazy COVID 19, v letošním roce už docházka dětí byla téměř 

průměrná, jako v letech ostatních.  V první polovině roku dle evaluační zprávy vedla oblast Dítě a 

ten druhý, následovala oblast Dítě a společnost a Dítě a svět. Kdežto v druhé polovině školního roku 

vedla oblast Dítě a svět, dále následovala oblast Dítě a ten druhý, a na stejné úrovni byly oblasti Dítě 

a společnost a Dítě a tělo. Nejnižší hodnocení v obou částech roku měla oblast Dítě a psychika, což 

se v posledních letech stále opakuje a je zde vidět opožděný vývoj dětí převážně v oblasti jazyka a 

řeči (přibývá dětí s logopedickými problémy, děti často začínají mluvit až po 3 roku a později) a dětí 

s mentální retardací  a PAS .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ve školním roce 2020/2021 jsme zaznamenali postupně klesající počet dětí přihlášených do MŠ, 

oproti rokům předcházejícím, což je zapříčiněno poklesem růstu populace a také stárnutí 

obyvatelstva v našem regionu. 

Z evaluačního procesu a jeho výstupů je zřejmé, že pokles prospívajících dětí se projevil zejména u 

nejmladší věkové skupiny dětí, do čtyř let. Zde hraje roli věk dítěte (stále mladší děti ccá od 2 let), 

opožděný vývoj řeči, nepřipravenost dítěte na nástup do MŠ, nezvládnutá sebeobsluha, sociální 

nezralost. Děti velmi dobře navazují kontakty se svými učitelkami i asistentkou, ale také se svými 

vrstevníky, což jim samozřejmě pomáhá při adaptaci na nové prostředí. Prohlubuje se tím 

spolupráce mezi dětmi, rozvíjení samotné hry dětí, ohleduplnost vůči ostatním a také pomoc 

druhým. To vše je samozřejmě důležit při jejich začleňování do kolektivu. 

Z daných výsledků lze usuzovat, že úroveň vzdělávání je velmi dobrá. Je však nutné přehodnotit 

míru individuálního přístupu k dětem s prospíváním uspokojivým, hledat motivační přístupy, zvýšit 

spolupráci s rodiči, sledovat rovnoměrný vývoj dítěte ve všech oblastech, reagovat inovativními  

metodami a přístupem, vytvářet podnětné prostředí, motivovat rodiče k většímu zájmu o prospívání 

jejich dítěte a rozšiřovat vzdělání učitelek v daných oblastech. 

V letošním roce pokračovala vlna pandemie koronaviru, která zasáhla celý svět a  měla také vliv na 

kvalitu vzdělávání. V naší mateřské škole jsme se snažili komunikovat s rodiči, hlavně s rodiči dětí 

s povinným předškolním vzděláváním a to v rámci distanční výuky. Realizace distanční výuky 

probíhala korespondenčně, a to pomocí tzv. „ÚKOLNÍČKU“, který jsme spolu s kolegyněmi vytvořily. 
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Jednalo se o soubor pracovních listů, básniček, písniček, hlavolamů, skládaček, výtvarných činností,  

které měly pomoci rodičům v rozvíjení svých dětí ve všech oblastech vzdělávání. Tato forma se nám 

osvědčila a 99% dětí opravdu úkoly splnilo. Dále jsme s ostatními rodiči a dětmi komunikovali 

pomocí  našich webových a facebookových stránek, informovali je, a také poskytovali jim materiály 

pro inspiraci a práci s dětmi, což mnozí z nich přivítali. 

 

 

Grafické znázornění vynikajících výsledků v jednotlivých oblastech – počet 

respondentů 63 

 

 

5.3 Prevence rizikových jevů 

Cíle preventivního působení jsou zakomponovány ve Školním vzdělávacím programu a následně 

realizovány ve třídách při běžných každodenních činnostech nebo v tematicky řízených aktivitách. 

Tendence řešit problém agresivitou již není tak častým projevem, spíše nízká úroveň empatie, neúcta 

k pedagogům (zejména nejstarších dětí)je důvodem proč jsme se zaměřili na tyto jevy konkrétněji: 

• Integrace výukových programů do TVP (krátké projekty), zaměřených na primární prevenci 

dětí předškolního věku, vedení ke zdravému způsobu života, prevence zneužívání návykových 

látek, podpora zdravých vztahů a komunikace 

• Sledování projevů dětí (diagnostika) vyučujícím, konzultace s rodiči o přijetí opatření 
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• Prevence v rodině, vyvážený životní styl a záliby (nepřetěžovat, neočekávat nadprůměrné 

výsledky, dítě musí mít radost a zájem o činnost) 

• „Pravidla“ – dohoda dětí a učitelek na pravidlech chování ve třídách, kresba piktogramů 
(chování ke kamarádům a všem lidem, se kterými přijdou do styku), do pravidel jsou zapojeni 
také rodiče. Uvědomovat si následky svého chování  

 

• Vytváření podnětného prostředí, pravidelné komunitní kruhy, otevřený dialog mezi dětmi i 
učitelkou 

 

• Besedy se zástupci místních bezpečnostních složek – Policie ČR, Hasiči, záchranáři, 
psychologové 

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Plán DVPP se řídí platnými normami zejména § 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických 

pracovnících, vyhláškou 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve znění 

pozdějších předpisů. Jeho naplnění je realizováno formou vzdělávání učitelů akreditovanými 

institucemi a samostudiem. 

6.1 Vyhodnocení DVPP za školní rok 2020-2021 
 

a) DVPP probíhalo formou prohlubujícího studia 
b) Celkem bylo plánováno 7 seminářů, z toho byly uskutečněny 2 . Obecně bylo zaměření DVPP 

orientováno na získávání kvalifikace v oblasti předškolní výchovy, na řízení školy, oblast 

environmentální výchovy a v nemalé míře na integraci dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Dále pak na začlenění polytechnické výchovy do výchovně vzdělávacího procesu 

MŠ.     

 
6.2 Přehled absolvovaných seminářů 

Vyhodnocení DVPP za školní rok 2020 – 2021 
 

Oblast vzdělávání Počet kurzů Účastník kurzu 

Řízení školy    

Legislativa a právní normy 1   ředitelka 

Polytechnická výchova     

Pedagogika a psychologie   

Rozvoj smyslového vnímání 1 Asistent pedagoga    
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Asistent pedagoga                                           

Celkem 2 3 

 
 

      
6.3 Přehled samostudia ve školním roce 2020 – 2021, na co bylo samostudium zaměřeno 
 

Jméno pedagoga Počet vyčerpaných 

dnů 

Na co bylo studium zaměřeno 

Učitelka    

   8 

 

 

Poruchy učení, Školní zralost a 

komunikace, Novinky v legislativě od 

1.1.2021, Maličkosti – J. Halda, 

Rok v MŠ v činnostech. Činnosti 

k rozvíjení přírodověd.gramotnosti 

v př.vzdělávání  

Učitelka               

 12             

Činnosti k rozvoji řeč.dovedností, 

Poruchy učení, Školní zralost a 

komunikace, Vzdělávání dětí od 2 let 

v MŠ, Školka hrou, Budu správně mluvit,  

Činnosti venku a v přírodě 

v př.vzdělávání, Dvouleté děti 

v předš.vzdělávání od jara do léta, 

Rozvíjíme hudeb.dovednosti dětí, 

Výtvarné náměty a techniky 

v př.vzdělávání 

Asistent pedagoga                 

 12           

Výukové aktivity pro děti s autismem, 

Struktura a strukturované úkoly pro děti 

s autismem, Činnosti k rozvoji 

řeč.dovedností, Budu správně mluvit, 

Předmatematické činnosti 

v př.vzdělavání, Dyslexie v předšk.věku 

Učitelka   

 12       

Neklidné dítě, Činnosti k rozvoji 

řeč.dovedností, Inspiromat pro uč.MŠ, 

Výtvarné náměty a techniky 

v př.vzdělávání, Činnosti k rozvoji 

řeč.dovedností, Předmatematické 
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činnosti v př.vzdělavání, Škola hrou 

Učitelka      

 12 

Činnosti k rozvoji řeč.dovedností, 

Inspiromat pro uč.MŠ,  Výtvarné 

náměty a techniky v př.vzdělávání, 

Metody a aktivity dramatické výchovy, 

Předmatematické činnosti 

v př.vzdělavání, Dyslexie v př.věku, 

Činnosti k rozvíjení 

přírodověd.gramotnosti v př.vzdělávání 

Učitelka          

  11 

 

 

Rozvíjíme hudeb.dovednosti dětí, 

Vzdělávání dětí od 2 let v MŠ, Dvouleté 

děti v předš.vzdělávání od jara do zimy, 

Školka hrou, Úspěšné zařazení 

dvoulet.dětí do MŠ, Výtvarné náměty    

a techniky v PV 

Učitelka  

12 

Relaxace nejen pro děti s ADHD, 

Výukové aktivity pro děti s autismem, 

Činnosti k rozvoji řeč.dovedností, 

Činnosti k rozvíjení 

přírodověd.gramotnosti v př.vzdělávání, 

Výtvarné náměty a techniky v PV 

Asistent pedagoga  

12 

Výtvarné náměty a techniky v PV, Školní 

zralost a dítě s SVP, Školní zralost a 

odklad šk.docházky, Smyslové 

vnímání,Rozvíjíme předmatematické 

myšlení dětí, Malý tyran, Neklidné dítě 

Asistent pedagoga   

12 

Neklidné dítě, Malý tyran, Smyslové 

vnímání, Co mi povíš Matěji, Budu 

správně mluvit, Škola hrou, Školní 

zralost a dítě s SVP  

 

7. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané děti 

Celkem bylo integrováno 6 dětí s vadou řeči, zatímco potřebu má čím dál víc dětí. 
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Zaměřili jsme se na integraci logopedických chvilek do běžného režimu dne i řízených činností. 
Možným rizikem nápravy řeči jsou vysoké počty dětí s logopedickými vadami, neochota rodiny se 
dítěti více věnovat a spoléhat jen na MŠ. 
Prevenci řeči u dětí s opožděným vývojem řeči prováděly tři logopedické asistentky pod vedením 
klinické logopedky z SPC Bruntál, která k nám dojíždí pravidelně dvakrát za měsíc. Provádí nejen 
nápravu řeči u dětí integrovaných, ale také u dětí ostatních, které tuto pomoc také potřebují. 
Především u dětí předškolních. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Akce školy) 

Akce školy ve školním roce 2020/2021 

03.09.2020  Zábavné dopoledne – hřiště Husova  

04.09.2020  Den Země – naučný program SVČ Bruntál  

07.09.2020  Focení – firma Pro Foto 

07.09.2020  Hrajeme si s malířem – představení pro děti  

08.09.2020  Třídní schůzka s rodiči – třída Kuřátek 

10.09.2020  Veletrh volného času na ZŠ  

15.09.2020  Třídní schůzka s rodiči – třída Berušky 

17.09.2020  Třídní schůzka s rodiči – třída Broučci 

21.09.2020  Hada se nebojíme – naučný program SVČ Bruntál pro děti 

22.09.2020  Beseda „Zdravá strava pro vás i vaše děti“ 
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01.10.2020  Vystoupení pro seniory – zrušeno  

05.10.2020  „Papírový drak“ – výtvarná dílna – SVČ Bruntál 

06.10.2020  Pes záchranář- projektový den 

17.10.2020  Vítání občánků - zrušeno 

20.10.2020  Podzimní brigáda 

21.10.2020  Pouštění draka  

23.10.2020  Halloween 

 

03.11.2020  Podzimní hrátky 

09.11.2020  Skřítek Podzimníček – spolupráce s SVČ 

10.11.2020  Svatomartinský perník 

18.11.2020  Vánoční focení – firma Photodienst 

30.11.2020  Sférické kino 

 

02.12.2020  Písničky Pavla Nováka - zrušeno 

04.12.2020  Mikulášská nadílka 

 

08.01.2021  Zimní radovánky 

 

16.02.2021  Masopust 

22.02.2021  Masopustní průvod 

 

26.04.2021  Jarní hrátky – zábavný program SVČ Bruntál 

29.04.2021  Den Země – naučný program SVČ Bruntál 

 

11.05.2021  Pes záchranář 

27.05.2021  Návštěva hasičské zbrojnice 

 

01.06.2021  Den dětí s myslivci  

01.06.2021  Den dětí v Mnichově 

02.06.2021  Dětská párty s Hopsalínem – program ZŠ, ŠJ, ŠD a DD 

Vrbno pod 

Pradědem 

04.06.2021  Den dětí s SVČ Bruntál 

08.06.2021           Hrátky se zvířátky- se SVČ 

11.06.2021  Policie ČR- dopravní policie 

14.06.2021  Letní hrátky – zábavný program SVČ Bruntál 

16.06.2021  Pradědova galerie- projektový den 

22.06.2021  DinoPark Ostrava – projektový den 

25.06.2021  Rozloučení s předškoláky- akce na zahradě MŠ 
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9.  Rozvoj vnějších vztahů mateřské školy  
 

a/ Rodiče dětí  
b/ Mezinárodní spolupráce  
c/ Další instituce  
 
ad.a)  Vztahy mezi MŠ a rodiči řeší zejména Školní řád. O činnosti školy, aktuálních problémech, 
akcích atd. jsou rodiče informováni převážně při denním kontaktu s učitelkami, na schůzkách, akcích 
školy, prostřednictvím webových stránek www.msjesenicka.com, facebookových stránek 
www.facebook.com/msjesenickavrbno/, nástěnek a plakátů.  
Ve školním roce 2020/21 se rodiče zapojili do akcí pořádaných školou a to např. hned na podzim při 
podzimním úklidu zahrady, rozloučení s předškoláky a další možnost bohužel nebyla z důvodu 
uzavření mateřské školy v rámci koronavirové pandemie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V oblasti vzdělávací jsou s rodiči konzultovány změny např. nová povinnost pro děti od pátého roku 

věku a tou je povinné předškolní vzdělávání. Zákonní zástupci byli informování o změnách např. ve 

školském zákoně, a to prostřednictvím mimořádných třídních schůzek anebo odkazy na webových 

stránkách školy. Rodiče byli také seznámeni s novým předpisem „GDPR“, který se týká ochrany 

osobních údajů.  

 Rodiče mohou také dávat své podněty např. do schránky “Podněty a připomínky“ umístěné na 

chodbě MŠ. Jsou seznámení s „Desaterem“, ŠVP a dalším. Každá třída zveřejňuje informace o dění a 

vzdělávání na webu MŠ. Což jsme v období uzavření MŠ a omezení provozu v rámci koronavirové 

pandemie využívali ve větší míře. 

Vztah rodičů k MŠ je kladný, vstřícný a vesměs přátelský. Stížnost od rodičů podané ředitelce MŠ 

jsme v letošním roce neevidovali.  

 

ad.b)  Mezinárodní spolupráce mezi naší MŠ a MŠ v Glogówku trvá již 21 let a stále byla na dobré 

úrovni. V letošním školním roce jsme bohužel nepodnikli žádnou společnou akci, jelikož nám naše 

plány překazila celosvětová pandemie. Zatím nedokážeme odhadnout, jak dlouho tato situace 
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Návštěvnost akcí pořádaných pro rodiče a děti
(počítán jeden zástupce na dítě)

Třídní schůzky Beseda zdravá strava Rozloučení s předškoláky

http://www.msjesenicka.com/


 

 

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál, příspěvková organizace, IČ: 70947520. Kontaktní poštovní 

adresa: Jesenická 448/9, Vrbno pod Pradědem 793 26, telefonní čísla: kancelář ředitelny: 554 752 037, mobil ředitelka: 777 562 329, 

provoz: 728 362 557, Elektronická adresa podatelny: lesniakova1@seznam.cz, Identifikátor datové schránky: jiek383 

 

 

 

17 

potrvá, než budeme moci opět navázat na naši dlouholetou spolupráci, o kterou mají rodiče dětí i 

děti samotné zájem. 

 

ad.c)  Nadále spolupracujeme v rámci integrace s SPC Bruntál, PPP Bruntál, SPC Ostrava, pokračuje 

spolupráce se ZŠ ve Vrbně pod Pradědem, ZŠ Karlovice, se zřizovatelem, kterým je město Vrbno pod 
Pradědem, kulturním střediskem Střecha, s městskou knihovnou, městem Bruntál, místním 
Dobrovolným hasičským sborem, Policií ČR, ostatními sdruženími ve městě, vzdělávacím střediskem 
KVIC, místními podnikateli, se spolkem myslivců, s biskupskými lesy a dalšími.. 
 
10. Prevence rizik a školní úrazy 

10.1 Počet úrazů ve školním roce 2020/21 je  1 

10.2 Prevence rizik je stanovena vnitřními předpisy školy v souladu se zákonnými normami BOZP, 

Děti jsou pravidelně poučovány o nebezpečí.   Z této oblasti je pořizován písemný záznam v třídní 

knize. 

11. Kontroly nadřízených orgánů  

• Kontrola Hasicí přístroje 

• Kontrola elektroinstalace a elektrospotřebičů 
 

Kontrolní zjištění:   nebyly zjištěny nedostatky 

12. Vyřizování stížností, oznámení podnětů 

12.1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle správního řádu    0                                                                 

12.2 Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání    0                                                                           

12.3 Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů   0 

13.  Materiálně technické vybavení a údržba 

Modernizace provozu je prováděna průběžně, prioritně se řídí výhledovou koncepcí školy, 

prověrkami BOZP, po-revizními nedostatky a případnou havárií. V letošním školním roce byly  

provedeny opravy elektro instalace a výměna svítidel v prostorách celé budovy mateřské školy kromě 

ředitelny. Byl zateplen prostor nad schodištěm. Byly natřeny dřevěné prvky na školní zahradě. Byl 

zakoupen nový zahradní traktůrek na údržbu zahrady. Standardně byly doplněny také učební 

pomůcky a vybavení na třídách. V areálu MŠ byly nainstalovány dvě solární světla. Prioritou je 

zachování bezpečnosti pomocí revizí a následné odstranění závad.  

 

14. Hospodaření školy 

Účet Konečný stav k 31.12.2020 

021100 - Stavby obec 6 113 431,26 
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022100 - Sam. movité věci a soubory movitých věcí obec 1 846 811,55 

022200 - Projekt dětský park 1 556 155,07 

028000 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek MŠ 1 859 837,75  

028300 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek FKSP 61 240,88 

028400 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek projekt  259 071,08 

028500 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek projekt  32 458,00 

112100 - Sklad potravin 15 461,80 

241100 - Běžný účet 1 729 840,66 

243100 - Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb 45 730,88 

314100 - Poskytnuté provozní zálohy 418 100,00 

321100 - Dodavatelé -113 625,89 

331100 - Zaměstnanci -369 830,00 

336100 - Sociální zabezpečení -155 172,00 

337000 - Zdravotní pojištění -66 931,00 

342100 - Ostatní přímé daně -64 992,00 

381300 - Náklady příštích období 19 438,64 

389200 - El.energie -418 099,40 

401 - Fond dlouhodobého majetku -4 877 488,11 

403100 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku -591 076,25 

411200 - Fond odměn -116 500,00 

412000 - tvorba FKSP - 61 240,88 

413200 - HV - 246 354,98 

414000 – rezervní fond - 344 591,30 

416100 - Fond reprodukce majetku - 176 307,53 

902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 940 970,55 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 21 015,50 Kč 
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Projednáno Pedagogickou radou dne 30.8.2021 

Ve Vrbně pod Pradědem 28.8.2021                                                            

 

 

 

 

Zpracovala     Pavlína Lesniaková 
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Fotogalerie 

 


