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1. Pracoviště 

Adresa: Dvorní 763/19, Ostrava – Poruba, 708 00 

Telefon: 596 910 191 

E-mail: msdvorni2@seznam.cz 

Web. stránky: www.msdvorni.cz 

 

2. Pracoviště 

Adresa: V Zahradách 2148/103, Ostrava – Poruba, 708 00 

Telefon: 596 912 548 

E-mail: msdvorni@msdvorni.cz 

Web. stránky: www.msvzahradach.cz 
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Školní vzdělávací program: „Školka plná radosti“ 

Příspěvková organizace slučuje dvě mateřské školy – MŠ na ulici Dvorní 763/19 

v Ostravě – Porubě a MŠ na ulici V Zahradách 2148/103 v Ostravě – Porubě. 
 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Škola měla ve školním roce 2018/2019 celkem 29 pedagogických a 

nepedagogických zaměstnanců z toho 16 pedagogů včetně ředitelky školy. 

V týmu pracují 2 asistentky pedagoga.  

Kvalifikace učitelů: 9 vysokoškolsky vzdělaných pedagogů a 7 absolventů 

SPgŠ. 

Nepedagogové: ve ŠJ zaměstnáváme 5 zaměstnanců, ve výdejně 1 zaměstnance, 

1 ekonomka, 4 provozní zaměstnanci. V MŠ dále každodenně pracuje 1 

zaměstnanec FN v Ostravě (ortoptická sestra), 1 topič. Ve školním roce odešla 

do důchodu ředitelka  

Mgr. Zdeňka Šimelová a nově jmenovaná byla do funkce ředitele školy od 1. 2. 

2019 Bc. Gabriela Smudová. 

 

Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 

následném přijetí do školy 

 

   Zápis do mateřských škol probíhá v průběhu celého roku. Přijímání dětí  do 

speciálních tříd je na doporučení SPC Opava, SPC Vajdy, FN Ostrava – tým 

očního oddělení a logopedem se kterými úzce spolupracujeme. Ve školním roce 

bylo přijato celkem 42 dětí z toho 2 děti se zrakovou vadou, 1 dítě vada řeči, 3 

děti kombinovaná postižení (vada řeči + mentální retardace, tělesné postižení). 

 Do běžných tříd nebylo integrováno žádné dítě. 

 

ŠKOLNÍ ROK 

2018/2019 

MŠ DVORNÍ MŠ V ZAHRADÁCH 

ST BT ST BT 
DOCHÁZKA DĚTÍ 19 81 17 55 

OŠD 4 4 1 1 

POČET PŘEDŠKOLÁKŮ 40 30 

DOCHÁZKA CELKEM 100 72 

ST – speciální třídy 

BT -  běžné třídy 

 



Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy 

 

Na základě školního vzdělávacího programu „Školka plná radosti“ všichni 

pedagogové vypracovali třídní vzdělávací programy, které individuálně 

přizpůsobovali schopnostem dětí, aktuální situace a zájmu dětí. Výsledky, 

kterých děti dosahovaly při vzdělávání, odpovídají očekávaným výstupům podle 

RVP PV. V oblasti vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami byla 

u dětí se zrakovou vadou zajištěna každodenní ortopticko – pleoptická 

reedukace ve spolupráce s ortoptickou sestrou a pedagogy. Dětem ve speciálních 

třídách pro děti s vadou řeči byla poskytována individuální logopedická péče 

pod vedením logopeda.   

    Na MŠ Dvorní pravidelně organizujeme pro rodiče Klub Kamarád a Klub 

předškolák, kde rodiče mají možnost navštívit a podívat se na práci svých dětí 

pod vedením našich pedagogů.  

Dotace a projekty:  

Dotace MOb Poruba 

 Barevná zahrádka – finanční dotace ve výši 25 000,- Kč byla 

věnována na seznámení a prohlubování vztahu dětí předškolního věku 

v environmentální oblasti. Děti prožitkovým učením poznávaly, jak je 

důležitá lidská práce a radost z konečného výsledku za vložené úsilí. 

 Polytechnická výchova v MŠ s kamarádem Tvořílkem – finance ve výši 

38 000,- Kč byly věnovány aktivitám v rámci polytechnické výchovy, 

kdy se děti seznámily s jednoduchými činnostmi a práci s nářadím.  

 Indiánský týden- finance ve výši 26 000,- Kč byly věnovány na projekt 

v němž se děti seznámily s tradicemi starých indiánů. Výstupem 

projektu byl zážitkový deník, který si děti vytvořily a poslední aktivní 

den v areálu Bílá v Beskydech. 

 Puzzliáda družstev- 10. ročník – částka 10 000,- Kč byla věnována již 

tradiční akci, které se účastní dětí z MŠ V Zahradách, MŠ Dvorní a 

MŠ B. Martinů 

 Aromaterapie a muzikoterapie v naší MŠ – Částka 10 000,- Kč byla 

věnována prevenci pro dětí s astmatem a relaxaci spojenou 

s poslechem relaxační hudby v době odpoledního odpočinku.  

Dotace MMO 

 S kamarády do pohádky – dotace ve výši 40 000,- Kč byla věnována 

oblasti rozvoje řečových schopností a jazykových dovedností 

receptivních i produktivních, rozvoj komunikativních dovedností, 

kultivovaného projevu a posilování prosociálního chování ve vztahu 

k okolním lidem. 

 

 

 



OP VVV Šablony II. – Rozvoj předškolního vzdělávání v MŠ Dvorní 

 V rámci projektu jsme od 2. pololetí čerpaly finance na projektové 

dny ve škole a projektové dny mimo školu. 

 

Sportovní aktivity nad rámec běžné výuky 

    Děti obou pracovišť měly možnost účastnit se kurzu lyžování v areálu 

„Skalka“, kurzu plavání. Dále se děti z MŠ Dvorní účastnily bruslení. Děti z MŠ 

V Zahradách se pravidelně navštěvují školní infrasaunu. 

 

Výsledky dosahované při vzdělávání dětí pravidelně vyhodnocují pedagogové 

s využitím účinných evaluačních nástrojů.  

 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

      Ve školním roce jsme neřešili patologické chování dětí. Všichni pedagogové 

rozvíjí děti v oblasti sociálních kompetencí, kdy děti seznamují se vzájemným 

chováním, soužitím  a provádí prevencí proti ubližování, nespravedlnosti, 

ponižování nebo násilí jiného dítěte. 

       

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

   Podporujeme sebevzdělávání formou vlastního výběru z nabídek KVIC a 

NIVD. 

Přehled vzdělávání: 1 pedagog absolvoval funkční vzdělávání pro ředitele škol. 

Ředitelka studuje magisterský obor předškolní pedagogiky na OU v Ostravě a 

funkční vzdělávání pro ředitele škol. 1 asistent pedagoga studuje bakalářské 

studium na OU v Ostravě v oboru speciální pedagogika, 1 asistent studuje 

bakalářské studium na OU v Ostravě v oboru předškolní pedagogika.  

- Dlouhodobé a krátkodobé semináře a kurzy 

- Individuální vzdělávání 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Naše mateřská škola vede webové stránky, kdy si každé pracoviště aktualizuje 

svoje webové stránky. Zde prezentujeme rodičům připravované aktivity, akce a 

novinky z dění naší školy. Aktivity školy byly prezentovány i na facebooku  

ÚMOb  Poruba (sázení stromu v areálu Myslivny). Otevřenost a spolupráce 

s rodiči se prolíná celým školním rokem. Besídky pro rodiče, akce tatínku při 

rekonstrukci zahradních domků aj. Na obou pracovištích spolupracujeme 

s rodiči i v rámci Spolku Porubáček a Školka plná radosti. Vzájemnou 

spolupráci realizujeme pro děti i rodiče neformální společensko-kulturní, 



sportovní akce na školní zahradě. Otevřenost práce předkládá rodičům naší práci 

s dětmi a zároveň jiný pohled na práci učitelek mateřské školy.  

   Pedagogové a ředitelka spolupracují s odbornými pracovišti (FN Ostrava, SPC 

Opava, SPC K. Vajdy, PPP v Ostravě, Společnost pro ranou péči, která se 

věnuje rodinám s dětmi e zrakovým a kombinovaným postižením,). V rámci 

„Hry bez hranic“ spolupracujeme se ZŠ Porubská, budoucí prvňáčci navštívili 

v rámci spolupráce ŽŠ Komenského.  

   Obě pracoviště poskytla odbornou praxi pro studenty učitelství.  

   Informace rodiče získávají každodenním kontaktem s učitelkou, dále 

prostřednictvím webových stránek, na informačních tabulích, nástěnkách v šatně 

každé třídy.  

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla v naší mateřské škole provedena inspekční 

činnost.  

 

Základní údaje o hospodaření školy 

 Jsou součástí hospodářského rozboru, který byl předložen MMO MOb Poruba 

k 31. 12. 2018. 

  

Údaje o spolupráci s organizacemi a dalšími partnery 

 

   Pedagogové a ředitelka spolupracují s odbornými pracovišti (FN Ostrava, SPC 

Opava, SPC K. Vajdy, PPP v Ostravě, Společnost pro ranou péči, která se 

věnuje rodinám s dětmi e zrakovým a kombinovaným postižením,). V rámci 

„Hry bez hranic“ spolupracujeme se ZŠ Porubská, budoucí prvňáčci navštívili 

v rámci spolupráce ŽŠ Komenského. Během celého roku jsme uskutečnili různé 

akce pro rodiče a přátele školy. Mezi tradiční patří besídky a dílničky, na závěr 

školního roku jsme uskutečnili zahradní slavnost, kde jsme se mimo jiné 

rozloučili s budoucími prvňáčky.   

   Obě pracoviště poskytla odbornou praxi pro studenty učitelství.  

   Informace rodiče získávají každodenním kontaktem s učitelkou, dále 

prostřednictvím webových stránek, na informačních tabulích, nástěnkách v šatně 

každé třídy.  

 

 

V Ostravě – Porubě 17. 9. 2019      Bc. Gabriela Smudová, ředitelka 
 


