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§ 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských 
zařízení) 

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 je zpracována v souladu s § 7 vyhlášky č. 
15/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti 
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

Vedoucí úseku ŠJ Naděžda Vrbíková

zahájení činnosti: 23.7.1990

Zápis do rejstříku škol: 1. 1. 2005

Přehled hlavní činnosti školy (dle zřizovací 
listiny) :

Činnost příspěvkové organizace - mateřské školy 
je vymezena § 33-35 zákona č.561/2004 Sb., 
Školským zákonem a vyhláškou č.14/2005 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů o předškolním 
vzdělávání. 
IZO: 060 046 091 
Příspěvková organizace dále zajišťuje školní 
stravování podle ustanovení vyhlášky č.107/2005 
Sb., o školním stravování. 
IZO: 103 480 706

Kapacita/skutečný počet : 112 dětí / 112 dětí

Kapacita stravovaných 130

Počet pedagogických zaměstnanců 9  

Počet provozních zaměstnanců 4 

Počet zaměstnanců školní jídelny 3

Typ školy: mateřská škola s celodenním provozem se 4 
běžnými třídami

Provozní doba: 6:00 – 16:30 hod.

Další využití školy: Společné akce rodičů s dětmi 
Setkávání rodičů s odborníky 
Konání provozních a pedagogických rad
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1. Charakteristika školy 
1.1.Věcné (materiální) podmínky předškolního vzdělávání 

Mateřská škola je sídlištního typu v panelové zástavbě sídliště Slezská. Provoz mateřské školy byl 
zahájen 23.července 1990. Mateřská škola Mateřídouška je předškolní zařízení s právní 
subjektivitou s postavením příspěvkové organizace Magistrátu města Frýdek-Místek od 1.ledna 
1994.Frýdek- Místek. 

Škola má 4 třídy s celodenním provozem, které jsou heterogenní ve vztahu k věku dětí. MŠ pracuje 
podle programu Začít spolu od r. 1997 – 2001 jako replikační škola, v září 2001 škola získala 
certifikát modelové školy tohoto vzdělávacího programu.  

Prostorové uspořádání tříd vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. 
Výtvarné práce dětí doplňují celkový estetický vzhled interiéru tříd i ostatních prostor mateřské 
školy. Vybavení hračkami, didaktickými pomůckami, knihami, výtvarným materiálem a potřebami, 
náčiním pro tělesnou výchovu, dětskými hudebními nástroji je dětem přístupné v centrech aktivit:        

• Knihy a písmena (obrázek č.1) 

• Objevy a pokusy (obrázek č.2) 

• Voda a písek 

• Dramatika 

• Kostky (obrázek č.3) 

• Hudba 

• Manipulační hry 

• Chovatelské centrum (obrázek č.4) 

• Ateliér (obrázek č.6) 

• Dílna (obrázek č.5) 

• Domácnost (obrázek č.7) 
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Budova je chráněna elektronických zabezpečovacím systémem a kamerovým systémem. Mateřská 
škola zajišťuje celodenní provoz od 6.00. do 16.30 hodin. Třídy a herny jsou vybaveny tak, aby 
dětem umožňovaly nejen spokojený pobyt, ale zároveň je vedly k samostatnosti při jejich hrách       
a ostatních aktivitách.  

Zahrada v přírodním stylu je vybavena pergolami (k lepšímu využití plánujeme zastřešení),  
vyvýšenými záhony, bylinkovými záhony, proutěnými bránami, vřesovištěm, ptačími budkami, 
odpadkovými koši na tříděný odpad, herními prvky pro pohybové aktivity, dvěma pískovišti. 
V letošním roce jsme vlastními silami obohatili prostor zahrady o pohybové herní prvky malované 
na chodnících, o zahradní kuchyňky a herní prvek autobus. Na zahradě byla vytvořena vzdělávací 
stezka s popisky a obrázky rostlin, stromů a keřů, stop a obrázků zvířat. V přední části zahrady 
vznikla naučná louka, kde děti pozorují hmyz, sledují rozdíl části nesekané louky a stále sečeného 
trávníku.  

   

Realizace projektu Motýlí záhon (ve spolupráci TS Frýdek-Místek)byla z důvodu omezení 
odložena. 

Mateřská škola je držitelem mezinárodně uznávaného titulu Ekoškola od roku 2017-2019. 
V červenci 2019 získala školní jídelna titul Zdravá školní jídelna. V listopadu 2018 byla škola za 
své ekologické aktivity oceněna v soutěži EON globe. 

V blízkosti mateřské školy se nachází dvě základní školy, ve kterých následně plní povinnou školní 
docházku. 

V roce 2019-2020 došlo k rekonstrukci a úpravám: 

- Vybavení center Knihy a písmena knihovnami ve všech třídách 

- Vybavení magnetickými tabulemi (pro vzdělávání v programu Začít spolu) 

- Vybavení věšáky na pyžama dětí ve všech třídách 

- Vybavení policemi pro pitný režim dětí ve všech třídách 

- Rekonstrukce zásuvkových rozvodů v pavilonu B 

- Vybavení centra Domácnost pečící troubou 
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- Výmalba pavilonu B 

- Nákup věšákových stěn do šaten učitelů v rámci zlepšení prostředí (FKSP) 

- Nákup mrazící skříně (kuchyň) 

- Nákup parního čističe ke zkvalitnění kvality úklidu 

  

 Plánované opravy a úpravy: 

1) Výměna starého obložení, krytů a parapetů ve třídách, v šatnách, v sociálním zařízení,    
ve spojovacích chodbách 

2) Zastřešení pergol – vytvoření učebny v přírodě 

3) Rekonstrukce potravinových výtahů 

4) Rekonstrukce zásuvkových obvodů dle platných norem v pavilonu C 

5) Výměna rozpadající se betonové podezdívky oplocení MŠ 

6) Oprava chodníků (nevyhovují bezpečnosti) 

7) Vytvoření dalších naučných zahradních prvků (motýlí záhon ve spolupráci                     
s TS Frýdek-Místek) 

8) Výmalba  tříd v pavilonu C 

9) Oprava zatékající střechy v prvním podlaží spojovací chodby 

10) Výměna starých vodovodních rozvodů (dochází k haváriím z důvodů vnitřního 
prorezavění trubek) 

  

1.2. Životospráva a psychosociální podmínky  
Poskytujeme dětem celodenní stravování, které odpovídá současným výživovým trendům, normám 
včetně pitného režimu. Školní jídelna získala certifikát Zdravá školní jídelna v rámci projektu 
Ministerstva zdravotnictví ČR, což zajišťuje pestrou, nutričně vyváženou a chutnou stravu. Denní 
řád i program činností je vyvážený, pružný a lze jej přizpůsobit situaci či individuálním potřebám 
dětí. Od října 2019 byly ve všech třídách zavedeny tzv. postupné svačiny (dopolední přesnídávky). 
Děti měly možnost posvačit dle svých individuálních možností, a to v období od cca 8.00 do  8.30 
hodin. Děti v rámci programu měly možnost samostatně si namazat pečivo, nalévat si polévku. Tato 
specifika však byla z důvodu hygienických opatření od května 2020 omezena. 

Za významné považujeme psychosociální podmínky, snažíme se zajišťovat vhodné klima, v němž 
se dítě cítí dobře, spokojeně a bezpečně. Dostatečná volnost i osobní svoboda jsou vyváženy 
přijímáním pravidel a jejich dodržováním. Vytváříme pravidla společně s dětmi a spolu s dětmi 
hledáme důsledky, které by mohlo mít jejich nedodržování. Připravujeme program postupné 
adaptace pro nově příchozí děti. 

Cíle pro nejbližší období: 

• Obhájit certifikát Zdravé školní jídelny, připravovat aktivity a osvětu rodičovské veřejnosti 

  Obhájit titul EKOŠKOLA s tématem Jídlo 
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• Seznamovat s pravidly společného soužití rodiče dětí a motivovat je ke společnému výchovnému 
působení, tzn. K dodržování některých „našich“ pravidel v rodinách 

.• Prohlubovat spolupráci s rodiči založení spolku rodičů při mateřské škole Mateřídouška. 

1.3. Organizační podmínky 
Provoz mateřské školy  je od 6.00 hodin do 16.30 hodin a vychází z potřeb dětí i zákonných 
zástupců.  Organizace dne umožňuje pravidelné překrývání hodin přímé pedagogické činnosti obou 
učitelek ve třídě (individuální přístup při skupinové práci, organizační zajištění pobytu dětí na 
zahradě školy, tematických vycházek, exkurzí, výletů, návštěvy divadla apod.).  8 pedagogů 
pracovalo ve100 % úvazku, 1 pedagog na 60 %, školní asistent na 70 % .                                         
Denní řád byl dostatečně pružný a umožňoval tak reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich 
aktuální potřeby. Spontánní i řízené činnosti jsou v programu každé třídy vyváže 

                             

Počet dětí podle ročníku 
Všechny děti s pravidelnou celodenní docházkou.                                                                          
Jedno dítě s individuální vzdělávání 

Školní rok 2019/2020 

     
 Počty dětí s navrženým OŠD na školní rok 2020/2021 
odklad školní docházky 8 děti (z důvodu logopedické vady, psychomotorické neznalosti, školní 
nezralosti).  

Sluníčko Motýlek Koťátko Kuřátko Celkem

11.ZŠ 10 9 5 4 28

1.ZŠ 2 2

2.ZŠ 1 1 1 3

ZŠ Kozlovice 1 1

Galileo 
School

1 1

OŠD 1 1 4 4 10
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Počet dětí podle ročníků k 30.9.2019 

Všechny děti s pravidelnou celodenní docházkou. 
Třídy heterogenní. 

1.3.2. Školní jídelna 

2. Přehled oborů vzdělávání 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
    3.1. Údaje o počtu zaměstnanců 

Počet dětí Z toho odklad školní 
docházky

Počet 
integrovaných dětí

2-4 leté 16 0 0

4-5 leté 60 0 0

5-7 leté 38 3 0

Počet dětí

ŠJ 111

ročník jednací číslo název vzdělávacího 
programu

MŠ 32 405/2004-22 Rámcový vzdělávací 
program pro předškolní 
vzdělávání

 Počet Úvazek Počet Úvazek

 zaměstnanců  zaměstnanců  

 státní rozpočet státní rozpočet MMFM MMFM

Pedagogové  9 8,6   

Školní asistent 1 0,7

Zaměstnanci školní 
jídelny

 3 3   

Povozní zaměstnanci  4 2,8 1 0,4

 10



  

3.2. Zařazení zaměstnanců do platových tříd k 31.8.2019 

3.3. Členění podle vzdělání 

3.4. Členění podle věku 

Platová třída pedagogové počet

9 7

10 1

11 1

Platová třída nepedagogové počet

2 3

3 2

4 1

5 2

8 1

                             vzdělání                         počet

základní                           4

střední s maturitou                           8

vyšší odborné                           1

vysokoškolské, bakalářský program                           4

                            věk                     počet

do 30 let                         2

do 40 let                         2

do 50 let                         4

nad 50 let                         9
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4. Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

   

5. Průběh a výsledky vzdělávání žáků              

Vzdělávání v mateřské škole se uplatňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání, které vychází z programu Začít spolu. Vzdělávání v tomto programu rozvíjí u dětí 
schopnost samostatně a kriticky myslet, neobávat se selhání a kreativně řešit problémy. Na základě 
integrovaného učení, které je jedním z hlavních principů tohoto programu, si děti uvědomují 
souvislosti, příčiny a následky, které buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně 
důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy 21.století. Připravuje děti na to, 

aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy 
aktivně a efektivně učit, učení je bavilo a nebylo pro ně 
spojeno s nadměrným stresem. Tento pedagogický 
dokument mateřské školy vychází z platného Rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 
Snahou celého kolektivu pedagogů je vytvářet příjemné 
tvořivé klima ve třídách mateřské školy, vychovávat 
v dětech osobnost čestnou dobrým vztahem ke svým 
kamarádům, dospělým lidem, zvířatům a přírodě kolem 
nás. 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021 

Termín zápisu 1.-15.5. 2020

Doba pro podání žádosti 8.00 - 16.00 hodin

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání

Kritéria ze dne 1.4.2020 Č.J. 54/2020 
příloha školního řádu 

Počet volných míst pro šk. rok 2020/2021  35

Zapsaných dětí s celodenní docházkou:  35

Počet nepřijatých dětí (nesplnily kritéria pro přijetí)  11
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Motivovat děti k plnění jednotlivých činností zajímavými náměty, dále připravovat takové aktivity, 
které by rozvíjely u dětí všechny stránky jejich osobnosti a zároveň podněcovat duševní i tělesnou 
pohodu dětí.Chceme, aby se pro děti stal každý prožitý den v mateřské škole radostnou událostí, 

příjemnou zkušeností, a zdrojem dobrých základů do života. 
Preferujeme činnosti: volná hra, kooperativní námětové hry, 
činnosti, které jsou realizovány na školní zahradě, v přírodě. 
Z dalších činností: množství výtvarných technik, využívání 
recyklovatelného materiálu, zábavné pracovní listy, 
grafomotorická cvičení, sportovní a hudebně-pohybové 
aktivity, zařazování říkadel, básní a písní, které se vážou 
námětově ke vzdělávacím činnostem. 

                      
                         

5.1. Školní vzdělávací program 

 Charakteristika vzdělávacího programu  
Vychází z RVP pro předškolní vzdělávání, který je základním pedagogickým dokumentem, 
vymezujícím státem stanovený rámec předškolního vzdělávání. 
Vzdělávací obsah tvoří učivo v podobě 6 klíčových integrovaných bloků‚ tématických celků). 
Každý tematický celek je rozdělen na další podtémata. 

Vzdělávací část ŠVP má název „UŽ VÍM PROČ…“ 

Integrované bloky: 

I. Můj svět 

II. Svět přírody 

III. Svět se mění – co bylo, je a bude 

IV. Člověk a svět 

V. Zvířata světa 

VI. Vesmír  
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Tematické bloky mají všeobecný charakter, široký záběr, a proto umožňují učitelkám tvořivost a 
kreativitu při jejich následném rozpracování do podmínek vlastních TVP. Jednotlivé bloky nejsou 
časově vymezeny, je možno z nich čerpat témata v průběhu celého roku. Už název ŠVP napovídá, 
že při jeho tvorbě jsme byli inspirováni osobností dítěte, které na své okolí často obrací zvídavými 
dotazy, otázka Proč vede ke zkoumání příčin a následků, dítě objevuje souvislosti a hledá cesty 
k řešení problému, což odpovídá principu integrovaného učení. Vycházíme z přímých zážitků dítěte, 
podporujeme u dětí aktivní zájem a chuť naslouchat a objevovat svět kole sebe. 

                 5.2. Školní programy a kroužky  
• Minimální preventivní program 
• Environmentální program 
• Šachy – pod vedení Beskydské šachové školy, hrazen z projektu OKAP 

              Pro nový školní rok připravujeme nabídku kroužků dle zájmu dětí a rodičů (keramika, 
angličtina, pohybově taneční) 

                  5.3. Školní projekty  
• Projekt Pyramidáček (Edukační materiál pro učitelky MŠ s pomůckami a návody pro 

vedení témat zdravého životního stylu, vydaný Zdravotním ústavem se sídlem v Brně) je 
uplatňován i ve vzdělávacích činnostech se zaměřením na základy a zákonitosti zdravé 
výživy a zdravý životní styl. Orientace dětí v tzv. potravinové pyramidě, zastoupení 
potravin, které jsou nezastupitelné ve zdravé výživě naopak zastoupení méně vhodných 
potravin.  

       

 

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Mateřská škola Mateřídouška se zapojila do projektu 
Zdravá školní jídelna.                        

Tento projekt se snaží o to, aby byla ve školních jídelnách 
podávána pestrá, nutričně vyvážená a chutná strava.                                                                                                                                           
V rámci projektu jsme naplňovali principy: 

1.Vzdělaný personál - Personál školní jídelny má dobré 
znalosti o správné výživě člověka, zejména dětí, umí plánovat 
pestrý jídelní lístek, umí vařit chutné pokrmy z čerstvých 
surovin, jídla dochucuje s ohledem na dětského strávníka, zná 
a plní platnou legislativu 

2. Informovaný strávník- Strávník - dítě se o správné výživě 
dozvídá  v rámci výuky, výzdoby jídelny a školy a v rámci 
praktických činností či mimoškolních aktivit. Strávník - dítě je 
tak veden ke správné volbě a skladbě potravin a pokrmů 

 14



3. Motivující pedagog a vedení školy- Pedagog podporuje správné stravovací návyky, jde 
příkladem dětem. Vedení školy podporuje snahy školní jídelny a zároveň propojuje spolupráci 
školní jídelny a pedagogů. 

Našim cílem bylo, aby děti jedly zdravěji a to i  potraviny, které obvykle nejsou jejich 
oblíbené a dětem chutnalo. 

• Ekoškola 
• Měníme školu s IKEA 
• Srdce s láskou darované                         

•Celé Česko čte dětem                                
Celorepubliková kampaň Celé Česko čte dětem také nadále 
doplňuje vzdělávání v mateřské škole, a to například 
každodenním předčítáním v době alternativního odpočinku, 
prací s knihou v rámci jednotlivých témat třídních 
vzdělávacích programů, výstavkou knih, návštěvou 
knihovny atd. Ve všech třídách jsou bohatě vybaveny 
čtenářské koutky, které tvoří základ pro rozvoj 
předčtenářské gramotnosti.  
      

•Srdce s láskou darované 
Cíle soutěže                                                                                      
Podpora tradičních lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná 
úcta. Podpora týmové práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí.                                                            
Radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i z darování, sdílení radosti 
v kolektivu.                                                       

SRDCE PRO TATÍNKY 

Do této soutěže se s nadšením a radostí zapojila celá naše třída Kuřátek. Nejprve jsme se bavili v 
kroužku o tom, komu bychom chtěli srdce darovat. Většina dětí samozřejmě řekla, že maminkám... 
ale co tatínci? Na ty se ve školce trochu zapomíná. A tak jsme se nakonec domluvili, že uděláme 
pro změnu radost tatínkům a připravíme si pro ně besídku. Dali jsme se tedy do příprav. 
Každá holčička i kluk nakreslili přáníčko pro svého tatínka a do něj jsme napsali, jaký tatínek je a 
co na něm mají rádi. Také jsme pilně trénovali básničky a písničky na vystoupení pro tatínky. 
Konečně přišel den “D“. Děti nedočkavě vyhlížely z okna, jestli už tatínci přicházejí. Sešla se nás 
plná třída! Děti zarecitovaly básničky, zazpívaly písničky a předaly přáníčka nadšeným tatínkům. 

Poté si děti s tatínky prošli přichystanou překážkovou dráhu a dali 
se do společného tvoření u stolečků. 
Lepilo se, stříhalo, malovalo, navlékalo, třpytky létaly všude 
kolem... no zkrátka, užili jsme si spoustu legrace. Děti s tatínky si 
vytvořily motýlky z korálků a kolíčků a auta z PET víček a 
kartonových ruliček.Na závěr zatloukli hřebíček do tvaru srdce, 
které poté vypletli rudou bavlnkou. 
Srdce jsme si vystavili ve třídě jako připomínku společně sdílené 
radosti. 
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 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Prevenci v oblasti sociálně patologických jevů jsme v uplynulém školním roce zakotvili v 
 Minimálním preventivním programu. Cíle školního preventivního programu byly plněny v rámci 
třídních vzdělávacích programů (TVP) jednotlivých tříd. Cíle se nám dařilo plnit ve všech čtyřech 
oblastech: 

6.1. Fyzické zdraví  
Tato oblast preventivního programu byla naplňována každodenními pohybovými chvilkami, 
ucelenými bloky tělesné výchovy, řízenými i spontánními aktivitami v rámci pobytu venku s 
využitím široké škály tělovýchovných pomůcek a nářadí, které stále rozšiřujeme. V tomto roce jsme 
nainstalovali do všech tříd žebřiny. Pro příští školní rok plánujeme pravidelné cvičení s projektem 
Cvičíme se zvířátky pod záštitou Sokola, návštěvy velké tělocvičny v 11.ZŠ. 
 Každodenně byly děti vedeny k základním hygienickým návykům, k úklidu svého místa, k ochraně 
svého zdraví společně s převzetím zodpovědnosti za něho. K podpoře této oblasti učitelky 
jednotlivých tříd využívaly různorodé didaktické pomůcky a dostupnou literaturu.   

6.2. Psychické zdraví 
Stěžejní aktivita této oblasti spočívala v pravidlech společného soužití, které děti tvořily společně v 
rámci třídy na začátku školního roku a průběžně je doplňovaly. Učitelky dbaly především na 
pochopení pravidel a jejich překlopení do každodenní praxe. Pravidla třídy byla vyjádřena obrázky 
či piktogramy a umístěna na viditelném místě ve třídě či ostatních prostorách MŠ. Taktéž s nimi 
byli průběžně seznámeni  S pravidly se seznamovali rodiče dětí, na výstavkách dětských prací, 
společných setkáních apod. V každé třídě byly i letos zařízeny pravidelné rituály jako například 
vítání, loučení, oslava narozenin, seznámení s denním režimem apod. Jedním ze stálých rituálů jsou 
diskusní nebo komunitní kruhy, kde je dán prostor pro vyjádření každého dítěte. Děti byly vedeny 
po celou dobu pobytu v mateřské škole k rozvoji sebevědomí, k úctě k sobě samému i ostatním 
lidem, k respektu k odlišnostem a výjimečnosti každého dítěte. 

          

6.3.  Multikulturní výchova 

Témata multikulturní výchovy byla zařazována průběžně do třídních vzdělávacích programů.   
V mateřské škole jsou vzdělávány děti různých národností, což se přirozeně odráží v daných 
třídách, také například pomocí záznamů ve víkendových deníčcích, kde rodiny zapisují své 
zvyklosti .  
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6.4.  Dopravní výchova a poučení o bezpečnosti  

Poslední, avšak stejně důležitou, oblastí preventivního programu je dopravní výchova, kterou paní 
učitelky všech tříd začleňují do výchovně vzdělávacího programu téměř každodenně. Procházkami 
po okolí MŠ procvičují základy správného chování v silničním provozu, témata třídních 
vzdělávacích programů obohacují o aktivity vedoucí ke získání správných návyků dětí a 
zodpovědnosti za své chování.  
Mimo areál mateřské školy vždy používají reflexní vesty a jsou iniciovány k sledování silničního 
provozu. V rámci pobytu venku zkouší jízdu na koloběžkách a odrážedlech, při kterých jsou vedeny  
k bezpečnosti a k používání ochranných pomůcek. Současně si procvičují znalost dopravních 
značek a základních pravidel silničního provozu. V červnu 2020 byl zrealizován cvičný požární 
poplach.  
Z důvodu uzavření škol a následných opatření v letošním roce nebyly realizovány pravidelné 
besedy s městskou policií. 

  

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
   
Všichni pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci.Čtyři učitelky má vysokoškolské 
vzdělání  v bakalářském programu. 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) probíhalo v souladu s Plánem profesního 
rozvoje zaměstnanců. 
Uplatňované formy vzdělávání pracovníků: 

• účast na seminářích pořádaných vzdělávacími agenturami a středisky 
• individuální sebevzdělávání 
• pohospitační rozhovory 
• vzájemné návštěvy 

I v tomto školním roce dvě učitelky nadále pokračovaly v projektu ESF CESTA realizovaném 
vzdělávacím střediskem KVIC Nový Jičín. Od září 2019 se věnovaly vzájemným návštěvám           
v ostatních mateřských školách zapojených do tohoto projektu. Učily se pozorovat a podávat 
zpětnou vazbu pomocí popisného jazyka. Od prosince 2019 začaly provádět interní mentoring  
u svých kolegyň v naší škole. U těchto dvou kolegyň pozoruji značný posun nejen v jejich 
pedagogické práci, ale i v osobnostním růstu a chuti podílet se na rozvoji školy. 

• Začínající učitelky prošly vzděláváním v projektu SYPO.  
• Ke vzdělávání jsme využili projektu „Učíme se spolu” v centrech kolegiální podpory 
Čeladná, Ostrava, Špálova. 

• Ředitelka školy se vzdělávala v Kvalifikační studium pro ředitele  

• V době omezení pedagogové využili webinářů: Webinář, který pořádalo 
hnutí TEREZA (program Globe) na téma sucha a vody v krajině. “Pixel 
vody proti suchu  

• Webinář na téma školní zralost (Mgr.Marcela Zajícová) 

Předávání vědomostí a zkušeností probíhalo formou předávání písemných 
podkladů, sdílením. 

• Zaměstnanci (2) kuchyně se proškolili v oblasti hygienického minima.  

• Všichni zaměstnanci se proškolili v oblasti 1.pomoci pod vedení ČCK 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1. Společné akce pro děti a rodiče: 

Spolupráce s rodiči  

• Formálního charakteru – třídní schůzky 

7.9.2019 

Třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí   

26.6.2020 

• Neformálního charakteru 

• Bramboriáda - neformální odpoledne s rodiči a společné tvoření (na každé třídě) 

• Společný podzimní úklid školní přírodní zahrady za účastí dětí i jejich rodičů                    

• Adventní dílny - neformální odpoledne s rodiči a společné tvoření (na každé třídě) 

• Vánoční nadílka pod stromečkem – společná odpolední akce s rodiči 

• Karneval - akce pořádaná v jídelně Základní školy Jiřího z Poděbrad (divadlo Zlatý klíč) 

• Besídka pro tatínky a dědečky (tř. Kuřátko) – neformální 
odpoledne s rodiči a společné tvoření 

• Velikonoční dílny (zrušeno) - neformální odpoledne s 
rodiči a společné tvoření (na každé třídě) 

• Schůzky Ekotýmu 2x ročně   

• Den Země s hledáním pokladu (zrušeno) 

• Den rodiny (zrušeno) 

• Pasování školáků                                                                                                                      
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8.2. Aktivity pro děti 

• Vypravěč Daniel Taraba s pohádkou Pták Ohnivák a liška Ryška 
• Šachová pohádka Frymík – SVČ Klíč Frýdek-Místek 
• Ekopohádka O Hadráčkovi a Plecháčkovi 
• Divadlem Letadlo – Průzkumníci v lese 
• Barevné muzikohrátky  s Vlaďkou Gavlasovou 
• Koncert Vánoční pohoda v hudebním klubu Stoun ve spolupráci s ZŠ J.z Poděbrad 
• Divadlo Zlatý klíč: Když písnička čaruje 
• Den dětí 

8.3. Údaje o aktivitách a prezentaci na veřejnosti    
                         

• Zpívání na Mikulášském jarmarku  -  
Základní škola Jiřího z Poděbrad 

• Zpívání zimních a vánočních písní naším 
seniorům na Sadové ulici ve Frýdku 
-Místku. 

• Celoroční prezentace výtvarných prací 
v čekárnách dětských lékařek Zdravotní 
středisko Novodvorská (MUDr. Šustková, 
Kudlová, Hudečková)  

• Prezentace ekologických činností MŠ v prostoru Magistrát města Frýdku – Místku 
• Příspěvky do Zpravodaje – Pasování školáků 
• Informace na webových stránkách školy 
• MŠ se podílí na rozvoji ekologických aktivit – , papíru, lesní plody, vysloužilé baterie – 
člen zelené školy REMA, soutěže s panem Popelou. Zaměřuje se na pěstování květin a 
zeleniny na školní zahradě. V uplynulém školním roce se z pozice Ekoškoly zabývala 
problematikou Odpady, kterou zkoumala se všemi dětmi, zaměstnanci mateřské školy, 
ale také rodiči prostřednictvím Ekotýmu, ve kterém mají zastoupení i rodiče. 
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8.4. Ekologické aktivity  

Jsme zapojeni do projektů zaměřených na ekologické aktivity. Mezi ně patří:  
• Pavučina – MRKVIČKA 

• sdružení TEREZA – Ekoškola 

• Zelená škola – REMA 

• Zdravá školní jídelna 

Ekoškola: 
V mezinárodním programu Ekoškola jsme se věnovali tématu ODPADY. Sešli jsme se na 2 
schůzkách Ekotýmu. První Ekotým byl realizován v 23.10.2019. Na něm jsme se seznámili 
s letošním tématem, řekli si kroky, pravidla a seznámili se s otázkami analýzy. Také jsme si 
společně vyrobili modelínu. Na druhém setkání 11.2.2020 jsme vyhodnotili analýzu, které jsme se 
na jednotlivých třídách věnovali, a zjistili tak silné a slabé stránky MŠ. Stanovili jsme si činnosti, 
kterými naše stránky posílíme. Mezi tyto činnosti patří:  

• Instalace informační tabule o odpadu, jeho době rozkladu, značky třídění 

• Uskutečnění Ekodílny zaměřené na tvorbu z odpadového materiálu 

• Přehledné označení košů na třídění odpadu 

• Hry ke třídění odpadu 
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Poté jsme si vyrobili ekologický octový čistič, a rodiče dostali malý letáček s dalšími ekologickými 
čisticími prostředky. Z důvodu vysoké nemocnosti v daném období, byla účast nižší.  
Ekotým říjen 2019 

Ekotým únor 2020 

Další ekologické aktivity: 
Ve školním roce pokračujeme ve sběrových činnostech: 

• sběr separovaného papíru – „Soutěž s panem Popelou“ 

• sběr vysloužilých baterií a elektrospotřebičů (REMA) – zapojení do soutěže EkoEDA 

• sběr kaštanů a žaludů pro Myslivecké sdružení Baška (sezonní akce) 

• sběr tzv. špačků pastelek pro projekt ŠPAČKOŠ 
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Zapojili jsme se do výzvy „Měníme školu s IKEA“ s tématem LEPŠÍ ŽIVOT PRO VŠECHNY.      
V rámci projektu jsme připravili osvětovou akci pro děti, rodiče i širokou veřejnost na řešení 
problémů s odpady (seznámení s recyklačními symboly, plakát s dobou rozkladu odpadů, tipy na 
nákup bez obalu, návody na ekologické čistící prostředky, Ekodílny) 

V rámci projektu Zelená škola jsme se zapojili do soutěže EkoEDA ve sběru vysloužilých 
elektrozařízení a přenosných baterií a akumulátorů (odloženo z důvodu šíření viru COVID-19). 

Ve školním roce jsme se opět zapojili do 7 výzev na 7 dní s názvem „Kampaň obyčejného 
hrdinství“. Z důvodu šíření viru COVID-19 kampaň přesunuta na školní rok 2020/2021. Výzva 
bude probíhat od 21.9.2020 do 23.10.2020 
 
Mateřská škola zakoupila profesionální parní čistič od společnosti CLEAR WORLD s.r.o. Nyní 
úklid prostor MŠ probíhá bez chemie. Provozní personál využívá k úklidu šetrné ekologické 
prostředky. 

V říjnu proběhla na zahradě MŠ oslava mezinárodního dne Ekoškol. Společně s dětmi a jejich 
rodinnými příslušníky jsme se pustili do každoročního podzimního úklidu zahrady. Účast byla 
velmi hojná. Pohrabali jsme listí a větve, připravili záhonky na zimu a uklidili tak celou zahradu. 

Děti se zapojily do připravených zábavných ekologických aktivit. 
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20. října proběhl Mezinárodní den stromů 
 

V listopadu do naší MŠ již tradičně zavítal 
pan myslivec ze Sdružení myslivců Baška se 
svým pejskem, aby děti odměnil za nasbírané 

kaštany a žaludy. Děti se dověděly mnoho nového o práci myslivce a lesních zvířatech. 

Další plánované akce zaměřené na ekologii se nám nepodařilo uskutečnit z důvodu omezení. 
- Den Země s hledáním pokladu – odpolední akce s rodiči s vycházkou do nedalekého okolí 

- Oslavy Dne Země pod záštitou města (Sady B. Smetany) 

- Třetí schůzka Ekotýmu propojená s ekologickou dílnou (výroba z odpadového materiálu) – 
průběžné vyhodnocování plánu činností 

- Postupné zahájení jarních prací na školních záhoncích – úklid po zimě, úprava záhonků 

- Výlet školáků do ZOO Ostrava – odměna za sběrové aktivity (ukončení sběrových aktivit, 
ocenění rodičů a dětí) 

8.5. Zapojení do soutěží 

• „BAREVNÝ PODZIM“ 2019 – libovolnou výtvarnou technikou děti ztvárnily roční období 
PODZIM  

• BESIP – výtvarná soutěž „DĚTI POZOR ČERVENÁ!“ s tématem pro výkresy „Bezpečná 
cesta do školy“ 
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• ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ 2020  

 

Jan Amos Komenský – výherní dílo Jana Pohla ze třídy Kuřátko  
Předání ceny a diplomu v Hradci Králové z důvodu šíření viru 
COVID-19 přesunuto. 

- „Děti malují pro Konto Bariéry“ – výtvarná soutěž na téma 
„ČTVEREC“ – Ze života hmyzu  
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Mateřská škola se zapojila do soutěže nakladatelství FÓRUM “Školka roku” 

Soutěžní oblast č.2                Malí zahradníci  
Naše mateřská škola Mateřídouška pracuje v programu Začít spolu. Jsme držiteli titulu 
EKOŠKOLA. Školka je čtyřtřídní a leží uprostřed sídliště obklopena ze všech stran vysokými 
panelovými domy. Ale již název Mateřídouška napovídá určité spojení s přírodou.  

Naše zahrada má funkci nejen okrasnou, ale i naučnou. Děti i dospělí se mohou seznámit  s 
rostlinami, keři a stromy pomocí naučných cedulek u rostlin, keřů a stromů. Na zahradě 
můžeme pozorovat opravdu rozmanitou floru: moruši, klokočí, jeřáb, třešeň, jabloň, ostružiník, 
maliník, borůvky, rybízy, jahodníky. Ozdobou naší zahrady jsou překrásné květy hortenzií, 
rododendronů a vřesovců. Je nám líto, že nám nepříznivé epidemiologické období zatím 
neumožnilo realizovat „Motýlí zahrádku“ - záhon s bohatou luční květenou, motýlí keře, pítko 
pro motýly a naučné obrázky vývoje motýla. Téma zahradničení je nejen  o pěstování, ale také o 
péči v rámci celé zahrady. Děti pozorují na úseku nesečené zahrady život v louce, rozdíl mezi 
udržovaným trávníkem a přínos na udržení vody v přírodě díky vyšším porostům. Zahrada je 
radost i starost, proto nám pomáhají také rodiče s podzimním úklidem zahrady, s přípravou na 
zimu.  

Každá třída má svůj záhonek, o který se celý rok stará. Na jaře se vede mezi dětmi velká 
diskuse, které semínka letos zasadíme, abychom z nich měli na podzim užitek a mohli  v centru 
Domácnost vařit dobroty. Celý proces našeho zahradničení začal zkoumáním základních 
podmínek pro růst rostlin – hlína, voda, světlo, po té  rytím, pletím a zaléváním za bedlivého 
pozorování procesů růstu. Děti se těšily na to až se podívají jak rostou sazenice  a co z nich 
bude. Mezi tím studovaly rostliny v naučných knihách. Postupně si pochutnávaly na jahodách, 
malinách, rybízu a ostružinách. Pak přišel den, kdy jsme začali sklízet brambory. Odváželi jsme 
s dětmi bramborovou nať na školní kompost nebo do bio popelnice. I z malé úrody jsme měli 
velkou radost. Vše jsme si sami umyli, usušili ve stínu stromů a hrdě odnášeli do školky, kde 
jsme si je připravovali dle mého receptu "Pečené brambory v troubě  s tymiánem z vlastní 
zahrádky". Venkovní restauraci jsme si udělali na zahradě a věřte,  že všichni si žádali o 
přídavek. Vůně pečených brambor a tymiánu se linula do všech stran. Děti se těší na úrodu dýní 
a cuket, která na nás teprve čeká.  

V  Dílně jsme vyráběli popisky k jednotlivým pěstovaným rostlinám, děti je poznávaly   na 
obrázcích a srovnávaly se skutečnosti. Zahradničení v dětech podporuje také pracovní návyky, 
ovlivňuje jejich kladný vztah k práci, seznamují se s nářadím a jeho použitím.  Naše 
zahradničení je propojeno úzce s projektem Eko škola, ve kterém letos budeme naplňovat téma 
Jídlo a budeme obhajovat podruhé titul Eko škola. Děti se seznamují s jídlem celého světa, s 
tím, které suroviny dovážíme a kupujeme v obchodě, procvičujeme tím finanční gramotnost 
dětí. Děti se průběžně seznamují s různými plody, sadí jejich semena. Ověřily si, že rostliny ze 
semen plodů, na kterých si pochutnaly opravdu rostou. Do slepé mapy ČR budeme dolepovat a 
dokreslovat potraviny, které rostou u nás. Prezentace je doplněna fotografiemi pod názvem "Co 
pěstujeme na školním záhonku".  
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Naší malí zahradníci spolupracují i s personálem kuchyně, která je zapojena do projektu Zdravá 
školní jídelna. Do svých receptů paní  kuchařky  přidávají bylinky a koření vypěstované dětmi 
– pažitku, libeček, mátu, tymián.. Ty také pomáháme zpracovávat  na celoroční použití v 
kuchyni - sušením a mražením.  

  
To je jen malý zlomek toho jak "zahradničíme v Mateřídoušce." Pro naše děti a rodiče je 
zahrada – radost.  

  
Jak jsem již zmínila školka je uprostřed vysokých panelových domů na městském sídlišti   
v okrese, který má v zimním období dlouhodobě silně znečištěné ovzduší a za uplynulé 
epidemiologické období největší výskyt případů COVID -19. Výhrou čističek vzduchu by se  
mnohonásobně zkvalitnil vzduch, který děti dýchají. 

    
kolektiv MŠ Mateřídouška ve Frýdku - Místku  

                                                                                                        

                      Prohlížení úrody                                 Kopeme brambory                                         

Zaléváme a uvidíme co nám vyroste... 

              

Podívej na to!                              Myjeme brambory         Brambory jsou opravdu těžké…Hrdě     
   je odnášíme do školky. 
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                 Nepotřebný bioodpad odnášíme na kompost.  

 

   

                            Vážíme ovoce a zeleninu 

                                                     

Stezka naučnou zahradou 
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Krájíme  
a chystáme  
je na pečení 

Krásně voní! 

I z malé úrody  

jsme měli  
velkou radost 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
V tomto školním roce inspekce neproběhla. 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

Mateřská škola vede účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 505/2002 Sb., 
zákona 250/2000 Sb., zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů 

      10.1. Zdroje financování školy: 
• zřizovatel - příspěvek na provozní náklady 
• státní rozpočet - příspěvek na přímé náklady na vzdělávání 
• vlastní příjmy - příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání 
• náklady na potraviny (stravné) 
• sponzorské dary 

      10.2. Hospodaření školy za rok 2019  
         Státní prostředky byly čerpány dle rozpočtových pravidel 

Rozbor tvorby a použití peněžních fondů 

Rozpis dotací l 31.12.2019 Přidělěno

Zřizovatel FM do 30.12.2019 1.314.000,00

Státní rozpočet ÚZ 33353 6.670.181,00

Dotace ÚZ 33063 294.671,00

Překryv ÚZ 33074  93.227,00

Mezikrajové rozdíly ÚZ 33076 105.535,00

Dotace v souvislosti s odpisováním 50.517,00

Rozpočet  na rok 2019 9.137.000,00

Název položky Příjmy 
v tis. Kč

Výdaje Konečný 
stav

Fond kulturních a sociálních potřeb 106275,00 123949 48287

Fond odměn 0 0 10000

Rezervní fond 0    0 68128

Rezervní fond z ostatních titulů 84277 79360 43194

Z toho dary: 84277 79360 43194

Fond reprodukce majetku, investiční 
fond

                554176 422946 721936

Celkem 744728 626225 891544
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Čerpání schváleného neinvestičního příspěvku na přímé výdaje na vzdělávání v Kč: 

Sponzorské dary 

Škola získala ve školním roce 2019/2020  finanční dary ve výši  67 500 Kč, které byly použity 
především na nákup hraček a výtvarných potřeb pro děti, vystoupení divadla na karnevale. 

            10.3. Úplata za předškolní vzdělávání 

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 byla stanovena na 470,- Kč měsíčně. 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
       Nerealizováno 

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
       Nerealizováno. 

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 
cizích zdrojů  

• Mateřská škola se v tomto školním roce zapojila do projektu MAP OP VVV,  pracovní 
skupiny Mateřinka. Z projektu MAP byla uspořádána v našem zařízení logopedická 
přednáška pro rodiče.  

• Evropské strukturální a investiční fondy                                                                                             
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání                                                                                                          
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY                                
PERSONÁLNÍ PODPORA III. V MŠ MATEŘÍDOUŠKA  je spolufinancován 
Evropskou unií. Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017195                                                                  

SÚ Výdaje

501 Materiálové výdaje 847.178

518 Služby 460.612

521 Mzdové náklady 5.368.351

524 Zákonné pojištění 1.778.470

527 Zákonné sociální náklady 119.252

502 Spotřeba energie 391.101

672 Výnosy vybraných vládních institucí z 
transferů

8.534.570

Výnosy celkem 9.972.396
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Celková výše podpory: 367.446,- Kč.  Finanční prostředky byly čerpány za tímto účelem:                         
- personální podpora MŠ - zřízená funkce školního asistenta                                                              
- projektový den ve výuce 

• Z projektu Obědy do škol v rámci výzvy č.30_19_009 byly podpořeny 3 děti 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery při 
plnění úkolů ve vzdělávání 
Mateřská škola nemá zřízenou odborovou organizaci. 

           14.1. Spolupráce se zřizovatelem  
         Děti se prezentovaly v Domě s pečovatelskou službou na ul. Sadová 
          Učitelky pravidelně spolupracují se Sociálním odborem, vypracovávají zprávy o dětech. 
          Spolupráce v období omezení z důvodu nákazy covid-19 (ochranné pomůcky, dezinfekce 

14.2. Spolupráce s rodiči  
Spolupráce srodinami dětí je v předškolním vzdělávání velmi důležitá a je postavena na 
vzájemném pochopení a důvěře. Této oblasti věnujeme v mateřské škole vysokou pozornost. 
Spolupráci prohlubujeme různorodými způsoby. Patří mezi ně například průběžné aktivity 
vycházející z třídních vzdělávacích programů, projektů školy, dny otevřených dveří, tvořivé 
dílny, zábavné odpoledne, konzultační hodiny, informační schůzky, webové stránky, facebooky 
tříd, adaptační programy a další 
Webové stránky školy www.msmateridouska.cz byly pravidelně aktualizovány a 
zprostředkovávaly rodičům i široké veřejnosti nejen aktuality, ale nabízely také informace o 
vzdělávání včetně školních projektů. Pravidelnou informovanost rodičů touto formou ředitelka 
školy považuje za velmi důležitou, stala se pro ni jedním z velmi dostupných způsobů 
komunikace se všemi rodiči, a to i vdobě uzavření školy zdůvodu šíření nemoci COVID-19. 
Nadále budeme vtomto způsobu komunikace pokračovat a motivovat rodiče k zájmu o 
informace ze strany školy. K tomu nám budou sloužit nově vytvořené (vylepšené) webové 
stránky školy. 
Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. V novém školním roce plánujeme založení nového 
spolku rodičů při mateřské škole Mateřídouška. Nadále prohlubujeme vztahy prostřednictvím 
maskotů jednotlivých třída jejich víkendovým „pobytem“ v rodinách dětí. Rodiče se aktivně 
zapojují do zapisování společných zážitků do deníčků, doplňují ho o fotografie, obrázky nebo 
suvenýry zvýletů. Ceníme si této spolupráce. 
Vztahy s rodinami dětí se nám podařilo prohloubit prostřednictvím vzdělávání na dálku.Tímto 
neobvyklým způsobem jsme měli možnost poznat jednotlivé rodiny zcela jinak než za běžného 
provozu školy. Těší nás, že jsme tuto jinak nepříjemnou situaci, využili k navázání a 
prohloubení velmi podstatných vazeb mezi rodinou a školou. A jak bylo již výše zmíněno, velmi 
nás těší, že jsme prostřednictvím aktivit na dálku rodičům zprostředkovali naši cílenou práci.  
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14.3. Spolupráce se základní školou J. z Poděbrad 

Spolupráce se základní školou ZŠ J. z Poděbrad ve Frýdku – Místku má již dlouholetou tradici. 
Prostřednictvím této spolupráce se snažíme o přirozený a plynulý přechod dětí z předškolního 
do základního vzdělávání a v příštím období v ní budeme v rámci možností nadále pokračovat. 
Oceňujeme velmi vstřícný přístup pana ředitele výše uvedené školy i všech zúčastněných učitelek.  
Tato akce byla konána již třetím rokem a byla ze strany rodičů velmi kladně hodnocena.  

Přednáška na téma ŠKOLNÍ  ZRALOST, nabídka kurzu pro rodiče dětí s povinnou předškolní 
docházkou 

14.4. Spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem, s klinickým logopedem, 
s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Frýdku-Místku – vyšetření školní zralosti při 
OŠD. 

• Spolupráce s klinickou logopedkou Mgr. Kocichovou, která provedla v mateřské škole 
logopedickou depistáž.  Výsledky byly logopedkou konzultovány s rodiči, podle typu 
rozsahu došlo k doporučení vhodné logopedické péče. Dle vyjádření rodičů byla nabízená 
péče využita.  

• SCRENNING SLUCHU  -  Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči a sluchu 
Frýdek-Místek  

• Soutěž s panem Popelou Děti i rodiče byli v průběhu celého školního roku motivováni ke 
sběru starého papíru. Většina rodin se do této akce velmi aktivně zapojila. Za obdržený 
finanční obnos byly pořízeny drobné dárky pro děti celé mateřské školy k různým 
příležitostem (např. MDD). 

• Spolupráce se základní uměleckou školou 

Učitelky ZUŠ v letošním školním roce neprovedly plánovanou depistáž dětí do hudebních oborů 
z důvodu vládních omezení. 

• Spolupráce se Střediskem volného času Klíč 
Beskydská šachová škola se tradičně podílí na rozvoji dětí v oblasti šachové hry prostřednictvím 
šachového kroužku a jeho pestrých aktivit jako jsou různé turnaje a zábavné akce (O šachové 
království, Frymíkova cesta) hrazeno z projektu OKAP. 

• Městská policie Frýdek - Místek v projektu Panda besedy – prevence patologických jevů 
a bezpečnost dětí v silničním provozu (z důvodu omezení nerealizováno) 

• Probační a mediační služba České republiky – v rámci výkonu trestu obecně prospěšných 
prací odpracoval odsouzený na údržbě mateřské školy 210 hodin. 

• M.r.k.v.i.č.k.a 
•  Ekoškola 
• Fond sidus  
• Myslivecké sdružení Baška.   
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15. Poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k 
informacím 

Stížnosti proti rozhodnutí ředitele školy podle správního řádu 0  
Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 0  
Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 0 

16. Závěr 

Pedagogická rada schválila tuto výroční zprávu o činnosti mateřské školy  
na svém zasedání dne 28.8.2020 
Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2019/2020 bude zveřejněn na webových 
stránkách školy www.msmateridouska.cz 

Ve Frýdku - Místku dne 16.11.2020 

Jana Poulíčková 
ředitelka školy 
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