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Charakteristika školy 

 

 Základní údaje o škole 

 

Název školy:             Mateřská škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1033 okres Karviná,   

                                   příspěvková organizace                 

 

Zřizovatel:                            Město Orlová, sídlo úřadu - ul. Osvobození 796, Orlová, 735 14 

 

Sídlo školy:                          ul. Ke Studánce 1033, Orlová-Lutyně, 735 14 

 

Právní forma:                       Příspěvková organizace 

 

Zařazení do sítě škol:     01. 09. 2017 

 

Statutární orgán:                  PhDr. Bc. Karin Fodorová PhD. 

 

IČ:                                         06390757 

 

IZO:                                       691011346    

 

e-mail:                                   ms-kestudance1033@seznam.cz                                                            

 

telefon:             703 499 894, 703 499 893  

 

web:                                       www.mskestudance.cz 

 

Přehled hlavní činnosti:    předškolní vzdělávání dětí 

 

Kapacita mateřské školy:     160 dětí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II Podmínky ke vzdělávání  

 

Podmínky vzdělávání v mateřské škole jsou legislativně vymezeny příslušnými právními 

normami – školský zákon, zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (a příslušné 

prováděcí předpisy), vyhláška o předškolním vzdělávání, vyhláška o vzdělávání dětí, žáků  

a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o vzdělávání dětí, žáků a studentů 

mimořádně nadaných, vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů  

ve školách a školských zařízeních, vyhláška o poskytování preventivních a poradenských 

služeb ve školství a typech školských poradenských zařízení, vyhláška o školním stravování, 

vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízení, vyhláška o odborné a pedagogické 

způsobilosti pedagogických pracovníků, nařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací 

činnosti a pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ve školách  

a školských zařízeních, vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, vyhláška  

o organizaci školního roku, popř. další související předpisy. 

 

Věcné podmínky 

 

Ve školním roce 2018/2019 se uskutečnila v mateřské škole velká rekonstrukce její budovy. 

Práce začaly již v měsíci červen 2018, kdy od této doby byl provoz mateřské školy v náhradním 

školském zařízení v Základní škole Ke Studánce 1050.  

V září roku 2018 byl provoz zahájen v prostorách základní školy, náhradní provoz, z důvodu 

probíhající rekonstrukce budovy- zateplování, výměna oken.. Podmínky vzdělávání byly co 

nejefektivněji přizpůsobeny daným okolnostem. Vzdělávání probíhalo na jednom patře pro 

všechny třídy společně, kde jsme měli provoz na 4 velkých třídách. Sociální zařízení bylo 

k dispozici na daném patře. Děti zde měly nově k dispozici i velkou tělocvičnu školy. 

Stravování dětí probíhalo ve školní jídelně školy. Pro pobyt venku jsme měli k dispozici školní 

sportoviště.  

Veškeré podmínky a organizace vzdělávání v tomto náhradním režimu bylo řešeno v dodatku 

Školního řádu školy.  

Do mateřské školy po ukončení rekonstrukce jsme se zpětně stěhovali v měsíci leden 2019.  

V mateřské škole bylo nově pořízeno: 

- Koberce na všech třídách 

- Šatnové bloky – 2 tříd 

- Nábytek na všech třídách 

- Výmalby veškerých prostor mateřské školy 

- Kryty na topení v celé mateřské škole 



- Rekonstrukce koupelen na 2 třídách 

- Rekonstrukce a oprava zahradního nábytku + pískovišť 

- Rekonstrukce školní zahrady  

- Rekonstrukce zahradních skladů 

- Výměna stropního osvětlení v kancelářích a na 2 třídách, výdejny 

- Výměna splachovačů na 4 třídách- havárie 

- Nové hračky + didaktický materiál 

- Nástěnky na všechny třídy 

Dle plánu byly provedeny veškeré revize. 

Do budoucna plánujeme: 

- rekonstrukce koupelen na ostatních 4 třídách 

- dokoupení šatnových bloků na zbývající 4 třídy 

- dokoupení nábytku na třídy 

- pořízení lehátek na všechny třídy 

- pořízení garnyžích- tyčí + závěsy a záclony 

- pořídit dětský tematický nábytek pro hry dětí 

- doplnit inventář hraček + didaktický materiál 

- zakoupit rádia a cd přehrávače, televizi, programy do interaktivní tabule 

- zakoupit nový dětský herní inventář pro pobyt dětí venku 

- vybavit školní zahradu novými hernímu prvky- pódium 

Psychosociální podmínky 

Podařilo se adaptace dětí na nové podmínky vzdělávání v prostorách základní školy a následně 

nové podmínky pro vzdělávání v mateřské škole po rekonstrukci.  

Učitelky i provozní zaměstnanci plně zvládli požadavky na výkon své profese a v ní na plnění 

svých profesních kompetencí v prostorách školy a zpětně v mateřské škole.  

Po dohodě s učitelkami jsme se rozhodly pro změnu typu vzdělávání v mateřské škole. 

Ukončilo se, vzdělávání dle programu Zdravá mateřská škola, a tím jsme uzavřely  své  zařazení 



do sítě mateřských škol podporující zdraví. Rozhodly jsme se pro tvorbu nového školního 

vzdělávacího programu zpracovaného na podmínkách Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání, tím jsme se zařadili do typu běžných mateřských škol.  Pro jeho tvorbu 

byla nutná analýza podmínek vzdělávání, jednou z nich je i analýza psychosociálních 

podmínek:  

Psychosociální podmínky: 

Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Rizika 

klima školy je klidné, 

dobré pracovní vztahy 

mezi všemi zaměstnanci 

Někdy chybí 

konstruktivní kritika  

práce na dobrém jménu 

školy  

(propagace, akce pro 

veřejnost) 

 

Neochota domlouvat se 

navzájem, nevyjasnění 

příčin problémů 

vztahy mezi všemi 

účastníky vzdělávání jsou 

korektní, založené na 

vzájemné důvěře a 

spolupráci 

Hodnocení vlastní práce 

učitelů (v kladném i 

záporném smyslu);  

chybí vzájemné 

hospitace mezi pedagogy 

využívání kurzů a školení 

v oblasti komunikace, 

sebereflexe;  

předávání zkušeností, 

vzájemné hospitace,  

při předimenzování 

činností pedagogem – 

stres pedagoga 

z neúspěchu, který se 

přenáší na děti   

všechny nastupující děti 

mají možnost postupné 

adaptace na nové 

prostředí i se zákonným 

zástupcem 

Neochota ze strany 

rodičů přijmout návrhy 

učitelek.na vhodnou 

adaptaci dítěte 

týmová spolupráce 

pedagogů a ostatního 

personálu. 

 

Rozdílné působení 

rodiny x školy, neochota 

přijmout daná pravidla 

ze strany rodičů 

prostředí školy je 

bezpečné, motivující jak 

vysokou estetickou 

úrovní, tak materiální 

vybaveností 

neochota oprostit se od 

starých, zažitých praktik 

spojených s užíváním 

zastaralých pomůcek, 

materiální vybaveností 

spolupráce s občanskými 

sdruženími a SPC, OU, 

OSPOD, využívání 

dotací 

nedostatek finančních 

prostředků, neúspěch 

v přidělování dotací 

 

je respektováno 

individuální tempo dětí, 

činnosti pro děti jsou 

pochopitelné, přiměřené 

a zajímavé a dětem 

blízké 

Nedostatek zkušeností 

s dětmi zdravotně 

postiženými; vysoký 

počet dětí na třídách 

zprostředkování pomoci 

rodičům ve svízelné 

situaci s odpovídajícími 

institucemi 

 

neochota spolupracovat a 

neobjektivita rodičů, 

utajování závažných 

informací 

 

Neochota měnit 

dosavadní způsoby práce 

 

všechny děti mají stejnou 

šanci a možnost se 

účastnit a rozhodovat o 

aktivitách třídy.  

jednostrannost zaměření 

dítěte 

 

organizace akcí pro 

rodiče a děti – posilování 

sounáležitosti se školou 

rodiče narušující 

edukační činnost  

nabídka komunikace 

mezi zákonnými zástupci 

a školou je řízena 

plánem a strategií 

spolupráce se zákonnými 

zástupci 

občanská 

neinformovanost rodičů, 

nezájem o spolupráci, o 

účast na plánování 

 

Podávání bližších 

informací rodičům na 

nástěnkách, osobně, 

v tisku, na web stránkách 

školy 

nepochopení ze strany 

rodičů – požadavky 

v rozporu se školským 

zákonem 

 

pedagogická komunikace 

mezi učiteli a dětmi je 

vedena tak, aby byla 

přiměřená, srozumitelná 

a přispívala k přirozené 

autoritě učitele a 

zaručující dostatek 

osobní svobody dítěte 

nedostatek 

pedagogických 

komunikačních 

dovedností; dělení tříd 

v případě absence 

učitelky 

 

využití dalšího 

vzdělávání, vzájemné 

hospitace učitelů 

 

přílišná volnost dětí bez 

dodržování pravidel, 

zejména v domácím 

prostředí 

 



mateřskou školu 

navštěvují děti 

z rozličných 

sociokulturních 

podmínek a různých 

národností a s různými 

zdravotními omezeními 

nedostatek informací, 

jazyková nevybavenost,  

 

spolupráce s jinými 

odbornými institucemi, 

úzká spolupráce s rodiči 

absence osobních 

asistentů; neobjektivnost 

poskytnutých informací 

ze strany rodičů 

 

Zaměříme se do budoucna na vytváření pravidel společného soužití na třídách učitelka x dítě. 

Omezit volný pohyb dětí v prostorách šatny a přilehlých prostor. Děti se budou cítit bezpečněji 

a učitelka si tím zajistí kázeň na třídě a bude mít o dětech dostatečný a odpovídající přehled. 

Při adaptaci dítěte na nové prostředí v mateřské škole dovolit rodiči se zdržovat v mateřské 

škole jen po dobu nutnou. Konzultovat s rodiči o prospívání dětí pouze v předem domluveném 

čase, ne na úkor organizace dne, ve které si učitelka plní své pracovní povinnosti.  

Organizace  

Ve školním roce 2018/2019 jsme začali chod mateřské školy v prostorách základní školy ve 

čtyřech třídách. Děti byly rovnoměrně rozděleny na třídy a taktéž i  učitelky. Na třídách kde byl 

zapsán počet dětí vyšší, pracovaly 4 učitelky. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí i zaměstnanců 

byla v tomto náhradním provozu a jeho organizaci dne zajištěna.  

Pedagogický sbor byl zastoupen 11-ti plně kvalifikovanými pedagogickými pracovnicemi. 

Všechny pracovaly na 100% úvazky. V rámci rozvojového programu překrývání pracovní doby 

byly přijaty 2 učitelky na 40,3 %, kdy dorovnaly překryv pracovní doby ve 2 třídách. V rámci 

rozvojového programu OP VVV registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008962 s 

názvem „Cesty poznávání pro kvalitní vzdělávání dětí v Mateřské škole  Ke Studánce v Orlové“ 

byla přijata 1 školní asistentka na úvazek 0,300%  od 1. 9. 2018 do konce června 2019. Na 2 

třídách, ve kterých jsou zařazeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pracovaly 2 

asistentky pedagoga na 100% úvazek.   

Provozní zaměstnanci pracovali v počtu: 

3 pracovnice úklidu- uklízečky 100% úvazek, 1 pracovnice – ekonomka mateřské školy 50% 

úvazek, údržbář – DPČ. 

 

Podařilo se zajistit bezproblémový chod mateřské školy v době náhradního provozu v základní 

škole. Zajistit průběžný úklid v době rekonstrukce  v prostorách mateřské školy. Zajistit úklid 

po malování a stavebních úpravách. Zajistit zpětné stěhování inventáře mateřské školy do naší 

zrekonstruované budovy. Zajistit úklid všech prostor v době po rekonstrukci a stěhování, 



přípravy třídy.  Zajistit organizaci při pořizování nového nábytku, koberců, krytů na topení. 

Zajistit organizaci v době rekonstrukce školní zahrady.  

Do budoucna zajistit v rámci rozvojových programů zaměstnání chůvy. Zaměřit se na 

uplatňování pokusů a kritického myšlení v rámci didakticky zacílených činností s dětmi. 

Provádět edukaci dle projektu „4 živly“. Zaměřit se na spolupráci s rodiči v rámci společných 

aktivit mimo mateřskou školu. Zřídit klub „Klubíčko“ v prostorách naší mateřské školy pro 

rodiče s dětmi na mateřské dovolené, a tím zajistit pro děti lepší adaptaci na nové prostředí.  

Řízení mateřské školy 

Podařilo se, zaměstnanci mateřské školy umí pracovat jako tým, to se projevilo v náročném 

období v době rekonstrukce. Všichni zaměstnanci dokázali přijmout požadavky na organizaci 

různých situací ze strany ředitelky a to ať již v době provozu v základní škole nebo již po 

návratu do prostor zrekonstruované mateřské školy. Ředitelka se snaží vycházet zaměstnancům 

vstříc, pokud je to jen trochu možné a není to v rozporu s předpisy nebo s jejími vizemi a 

podobně. Do budoucna plánuje tvorbu nového Školního vzdělávacího programu, spolupráci na 

něm učitelky přijaly velmi pozitivně  a již si chystají podklady. Ředitelka zpracovala  a požaduje 

plánovat třídní vzdělávací programy dle nové metodologie. Učitelky přijaly tuto změnu 

pozitivně. Spolupracují i na tvorbě podkladů pro nové diagnostikování dětí.  

Zaměříme se do budoucna na tvorbu nového Školního vzdělávacího programu a na jeho 

analýzu v průběhu školního roku. Ředitelka vyzve učitelky k celkové jeho evaluaci a korelaci 

zjištěných nedostatků či k opravě a podobně. 

Personální a pedagogické zajištění  

Učitelky mateřské školy jsou všechny plně kvalifikované, tak jako splňovaly potřebnou 

způsobilost i asistenti pedagoga a školní asistent. 

Provozní pracovnice k zajištění úklidových prací plně zastoupí požadovanou práci, všechny 

jsou zaměstnány na 100%  úvazky. V mateřské škole je zaměstnán na Dohodu o provedení 

práce údržbář, ten zajišťuje drobné technické práce, údržbářské a možné práce související 

s odstraněním okamžitě vzniklých závad. Jeho působení v mateřské škole je velmi přínosné 

k zajištění bezproblémového chodu mateřské koly ve zmiňovaných oblastech.  

Další vzdělávání učitelek 

Probíhalo ve všech 3 rovinách rozvoje. 



1. v oblasti samostudia si učitelky samy volily své cíle, metody a dosažené výsledky. 

V letošním školním roce jej zaměřovaly především na oblast tvorby třídních 

vzdělávacích programů a diagnostikování. Dny samostudia si v letošním školním roce 

neuplatňovaly z organizačních důvodů vztahujících se k rekonstrukci mateřské školy. 

2. organizované další vzdělávání, vzhledem k rekonstrukci mateřské školy a náhradního 

provozu v základní škole, muselo být v první polovině školního roku další vzdělávání 

učitelek omezeno, v souvislosti se zajištěním bezproblémového provozu. I přes tyto 

komplikace se asistentky pedagoga zúčastnily školení: „Výchovné obtíže v mateřské 

škole“, učitelky absolvovaly kurz: „Specifika práce předškolního pedagoga s dítětem 

mladším tří let“, „Dopravní výchova a prevence nehodovosti v silničním provozu“, 

„Dítě v centru pozornosti“.  

3. profesní rozvoj v něm se učitelky zdokonalovaly v práci s dvouletými a tříletými dětmi, 

které tvořily nejpočetnější skupinu přijatých dětí.  

Dále byly  učitelky vzdělávány ředitelkou školy  na pedagogických radách, a to  předáváním 

obsahů různých oblastí vzdělávání v rámci potřeby zkvalitnění plánování třídních vzdělávacích 

programů, diagnostikování. 

Školení ředitelky školy 

2x Metodická poradna JUDr. Meese – výklad zákonů  

Konference primární prevence  

Asociace předškolní výchovy - konference 

Výjezdové zasedání MAP II  

Novinky v BOZP Romaněnko  

 

Správní zaměstnanci  

Novinky BOZP Romaněnko – všichni zaměstnanci  

Školení preventisty PO a požární hlídky 

 Tvoříme FKSP – ekonomka   

Účetní předpisy v roce 2018 - ekonomka 

 

Vztahy mezi rodiči jsou na dobré úrovni. Rodiče byli velmi vstřícní a chápaví ke změnám 

způsobených rekonstrukcí. V první polovině roku byly naše společné aktivity omezeny na 

minimum v souvislosti s náhradním provozem v základní škole. V nové rekonstruované 



mateřské škole se jim líbí, aktivně se účastní všech aktivit mateřské školy, obzvlášť těch, které 

jsou organizovány pro všechny na školní zahradě.  

Do budoucna zaměřit se na společné aktivity spojené s výjezdem dětí a rodičů do okolní 

přírody. Rozvíjet partnerské dialogy a vztahy mezi školou a rodiči.   

 

 

III. Průběh a výsledky vzdělávání   

 

V letošním školním roce jsme pracovali dle Školního vzdělávacího kurikula „Pojďme spolu 

objevovat svět“. 

Pracovaly jsme s podtématy „ Kdo jsem já a kdo jsi ty “ poznávání vlastní identity, rozlišování 

možných rolí, seznamování s tělem zvenčí i zevnitř, rozlišování pohlaví, poznávání částí těla a 

jeho funkcí, potřeb, pocitů, chápání potřeb nutných pro zdraví a duševní pohodu;  „Žijeme tady 

spolu “ poznávání změn a dějů ve společenstvích, kde žije (MŠ, rodina), prožívání vztahů 

k ostatním, vytváření návyků společenského chování, vytváření schopnosti elementární 

spolupráce ve skupině, seznamování s různými profesemi, pěstování tolerance vůči jakékoliv 

odlišnosti; „Učíme se žít v harmonii s přírodou“ seznamování se zákonitostmi živé a neživé 

přírody – její ochranou a vlivem člověka na ní, chápání jevů, které člověka bezprostředně 

obklopují; „ Tvoříme, hledáme, poznáváme “ praktické řešení problémů, využívání alternativ, 

aktivní zajímání se o osud světa ve vztahu k přírodě i společenskému prostředí, třídění a 

zpracovávání odpadových materiálů; „Ve zdravém těle zdravý duch “osvojování poznatků o 

tom, co zdraví podporuje, ochrana zdraví před nebezpečnými vlivy, upevňování zdravých 

životních návyků a postojů, chápání zdraví svého i přírody. 

Podařilo se obzvlášť v první polovině školního roku pracovat dle školního kurikula a v něm 

plnit cíle vzdělávání v podmínkách v základní škole. Podařilo se zajistit bezpečnostní 

podmínky i hygienické zázemí. 

Dále se dařilo realizovat exkurze a výlety za poznáním x udržet pestrost a šíři vzdělávací 

nabídky integrovanou formou, ve které se propojovalo pět vzdělávacích oblastí pracovat 

metodami činnostního a prožitkového učení hrou x denní nabídka řízených zdravotně 

pohybových aktivit x pravidelné komunikační chvilky s prostorem pro vyjadřování prožitků, 

pocitů, nálad (ranní kolečko, komunitní kruh) x vyvážená nabídka spontánních a řízených 

aktivit, x podpora rozvoje řečových schopností v logopedických chvilkách x zařazení obsahu a 

činností s minimálního preventivního programu a environmentálního programu zařadit úkoly 



pro rodiče a děti x pokračovaly zájmové činnosti dětí (plavání, angličtina, společné akce s žáky 

ZŠ Ke Studánce, JUDO) 

Výchovně vzdělávací činnost mateřské školy jsme obohatili o aktivitu: 

 seznamování dětí s anglickým jazykem 

 klub Klubíčko pro děti a maminky na mateřské dovolené, 

 spolupráce se seniory v Domě seniorů Pohoda,  

 spolupráce s mateřskou školou Okružní,  

 spolupráce se základní školou Mládí a Ke Studánce 

 

Aktivity mateřské školy 

 Účast předškoláků v naučném programu ostravské ZOO 

 Broučkiáda s Hopsalínem - uspávání broučků na zimu, podvečerní akce na šk. zahradě 

 Za zdravím do "Solné jeskyně"  

 Návštěva mobilního planetária v MŠ 

 Hokejisté v MŠ 

 Jak se žije lidem s handicapem - nevidomý se svým slepeckým psem mezi dětmi 

 "Buďme kamarádi" - prožitkový program v MŠ o dětech s handicapem  

 "Čertování s Mikulajdou" - mikulášská nadílka v DKMO (Agentura LENA) 

 Zajišťování účasti a prezentace výtvarných prací dětí mateřské školy  

 Návštěva Městské knihovny v Orlové  

 Spolupráce se základní školou Ke Studánce a ZŠ Mládí 

 Plavecký kurz pro děti mateřské školy 

 Lyžařský kurz pro děti mateřské školy 

 Návštěva kulturních akcí - kino, DKMO, Divadlo loutek v Ostravě, DDM 

 Návštěva divadelních souborů v mateřské škole- Divadlo pro děti 

 Písečná animace v MŠ 

 Výuka dětí prostřednictvím IT tabule 

 Polodenní výlet pro děti 

 Karneval v DKMO - tanec, hudba, soutěže, zábava pro celou rodinu (Agentura LENA) 

 Oslava Dne dětí na školní zahradě - tanec, hudba, zábava pro celou rodinu 

 Rozloučení s předškoláky - pasování na školáky 

 Škola v přírodě v měsíci červnu  

 Den otevřených dveří 



 Environmentální vycházky pro děti z mateřské školy, dle zpracovaného ročního plánu, 

plnění úkolů, hry, jiné činnosti 

 Výlet do ZOO, Dinoparku, parku B. Němcové 

 Prezentace mateřské školy na našich webových stránkách 

 Prezentace činnosti mateřské školy v tisku 

 Společné akce a workshopy s rodinami dětí 

 Spolupráce se Zdravým městem Orlová 

 Spolupráce s Domem seniorů POHODA 

 Spolupráce se zahraničními mateřskými školami  

Dosažené úspěchy mateřské školy 

Dosažení 1. místa mezi mateřskými školami v dopravní soutěži, ocenění učitelky 

mateřské školy Ke Dni učitelů zřizovatelem města Orlová, aktivní účast učitelky 

v celoměstské akci „Čtení pod širým nebem“ a daří se nám realizovat spousta aktivit. 

 

IV. Spolupráce s rodiči     

 

Mateřská škola organizuje pro rodiče společné aktivity v rámci besídek k oslavě tradicím, 

svátkům, o ty je ze strany rodičů velký zájem. Dále učitelky na svých třídách vystupují s rodiči 

taktéž v roli poradce v oblasti prospívání jejich dětí, nabízí rodičům konzultační hodiny a 

podobně.  

Podařilo se  realizovat akce i v provizorních podmínkách v základní škole. 

Do budoucna plánujeme v těchto společných aktivitách pokračovat a obohacovat je o aktivity 

nové. 

 
  

 V. Prezentace naší mateřské školy na veřejnosti       

 

 Podařilo se nám v letošním školním roce i přes stižené podmínky  prezentovat mateřskou školu 

v tisku – Orlovské noviny, dále se prezentovat na webových stránkách – uskutečňovat vzájemné 

návštěvy seniorů z v Domě Pohoda, účastnit se výtvarných soutěží, ▪ účastnit se soutěže 

Orlovský Soptík pořádané Sborem dobrovolných hasičů Orlová, ▪ nadále úspěšně 

spolupracovat se základní školou Ke Studánce 1050 a základní školou Mládí 726, ▪ účastnit se 

akcí Města (např. Masopust) 

 



Do budoucna Zaměříme se: na rozvíjení dobrého jména naší mateřské školy na veřejnosti  Účast 

na akcích Města 

                                                     

 VI. Úrazovost     

 

V letošním školním roce neevidujeme žádné dětské úrazy ani pracovní x nepracovní úrazy.  

                                                                                                                        

 VII. Úroveň výsledků práce školy    

 

Inspekční činnost  

V letošním školním roce proběhla inspekce dne 4. 3. 2019 – 6. 3. 2019 pod vedením Bc. Aleny 

Žákové. Předmětem kontroly bylo dodržování ustanovení školského zákona a souvisejících a 

provádějících právních předpisů. Které se vztahují k poskytování vzdělávání 

Kontrolní činnost  

V tomto školním roce proběhla dne 26. 4. 2019 kontrola MěÚ Orlová ve smyslu § 13 odst. 1 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, jejímž předmětem bylo 

hospodaření s veřejnými prostředky. Byly zjištěny jen dílčí nedostatky v evidenci účetnictví a 

inventarizaci. Zaměříme se: na odstranění připomínek kontroly z MěÚ ve směrnici o účetnictví 

a evidenci účtování a inventarizace.     

 

Přednosti a klady naší mateřské školy  

Oblast vzdělávací ▪ Dobré jméno mateřské školy a vstřícný přístup učitelek k dětem i rodičům. 

▪ Týmová práce a spolupráce všech zaměstnanců mateřské školy ▪ Plně kvalifikovaný 

pedagogický sbor doplněn o 2 asistentky pedagoga a učitelky na překrývání a školní asistentky 

a 3 chůvy. ▪ Profesionalita učitelek mateřské školy – inovace a učení se o uplatňování 

moderních metod a postupů ve vzdělávání. ▪ Estetizace a materiální vybavení ▪ Zařazování 

environmentální výchovy v rámci projektu „4 živly“. ▪ Spolupráce s rodiči ▪ Nabídka 

zájmových aktivit dětem. ▪ Bohatý pohybový program. ▪ Stále se rozvíjející spolupráce se ZŠ 

Ke Studánce a ZŠ Mládí, Domem pro seniory - Pohoda. ▪ Využívání a zapojení do projektu OP 

VVV Šablony II. Oblast ekonomická – hospodářská ▪ Hospodárné využívání svěřených 

prostředků. ▪ Daří se zpracovávat v termínu požadované závěrečné zprávy o výsledcích 

hospodaření pro městský i krajský úřad. ▪ Finanční kontrolou bývají zjišťovány pouze dílčí, 

lehce odstranitelné    nedostatky. 

 

Zpracovala: PhDr. Bc. Karin Fodorová PhD., ředitelka Mateřské školy                                                                              



 

 

 


