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Název školy:                         Mateřská škola Klíček, Karviná – Hranice,   

                                              Einsteinova 2849, příspěvková organizace 

Sídlo :                                    Einsteinova 2849, 733 01 Karviná – Hranice 

IČO:                                       60337346 

IZO:                                       600026302 

Zařazení do sítě škol :           1. 1. 1994 

 

Zřizovatel:                             Moravskoslezský kraj 

Sídlo zřizovatele:                  728 01 Ostrava 2,  28. října 117 

 

Ředitelka školy:                     Mgr. Eva Janáková  

Učitelka pověřená zastupováním: Mgr. Petra Řezníčková 

Ekonomka škola:   Bc. Darina Janošková 

Vedoucí školní jídelny:          Eva Ševčíková 

 

Tel.:                                        596 311 683 

web:                                      www.klicek-skolka.cz 

E-mail:                                   janakovae@klicek-skolka.cz  

Školská rada:                          není zřízena 

 

Součástí školy: 

 

1. Mateřská škola   IZO: 060337346 

Adresa:    Einsteinova 2849, 733 01  Karviná – Hranice 

Tel.:     596 311 683 

Kapacita školy:   70 dětí 

Počet a druh tříd:   3 třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

     2 třídy pro děti s autismem  

 

2. Školní jídelna               IZO: 103056254 

Adresa:                                  Einsteinova 2849,733 01 Karviná – Hranice 

Tel.:                                       596 311 683 

Kapacita jídelny:                   70 strávníků 

 

. 

 

 

 

 

                                          I. 

                                                                Základní údaje o škole 

http://www.klicek-skolka.cz/
mailto:janakovae@klicek-skolka.cz
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Mateřská škola uskutečňuje vzdělávání a výchovu dětí podle vlastního školního vzdělávacího 

programů „Klíček“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání, verze 4, sestavený dle platné legislativy. Školní vzdělávací program je rozšířen o 

speciálně pedagogickou péče a obsah je upraven s ohledem na postižení dětí. Na základě 

školního vzdělávacího programu si jednotlivé třídy tvoří svůj třídní vzdělávací program, který 

uzpůsobuji dle věkového složení třídy a individuálních možností a schopností jednotlivých dětí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání v Mateřské škole Klíček zajišťovalo 17 pedagogických pracovnic včetně ředitelky 

školy, z toho 12 učitelek a 5 asistentů pedagoga.  

Pro práci má plnou kvalifikaci 11 učitelek, 1 učitelka má vzdělání pro běžnou mateřskou školu. 

Celkem 9 učitelek má 100% pracovní úvazek, 1 učitelka má 80% úvazek a 2 učitelky mají 50% 

pracovní úvazek. 

Pro práci asistenta pedagoga má všech 5 asistentů odpovídající vzdělání. Úvazek asistentů 

pedagoga byl 5 x 1,0.  

 

 

Kvalifikace pedagogů  

 

Pedagogická fakulta MU Brno – speciální pedagogika (Mgr.) 1  

Pedagogická fakulta UP Olomouc – učitelství pro MŠ (Mgr.) 

Pedagogická fakulta Ostrava – rozšiřující studium speciální pedagogiky  

1  

Pedagogická fakulta MU Brno – speciální pedagogika (Bc.) 1 

Pedagogická fakulta UP Olomouc – speciální pedagogika pro výchovné pracovníky 

(Bc.) 

1  

Střední pedagogická škola – učitelství pro MŠ 

Pedagogická fakulta UP - rozšíření pedagogické způsobilosti 

2  

Střední pedagogická škola – učitelství pro MŠ 1  

                                          II. 

  Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 

                                          III. 

                                                   Personální zabezpečení činnosti školy 
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Vyšší odborná škola pedagogická Litomyšl - pedagogika specifických činností ve 

volném čase + jednotlivou zkoušku z pedagogiky 

Pedagogická fakulta UP Olomouc – dvouleté studium speciální pedagogiky 

1  

Pedagogická fakulta OU v Ostravě – obor Speciální pedagogika (Mgr.) 1  

Pedagogická fakulta OU v Ostravě – obor Speciální pedagogika (Bc.) 1 

Vyšší odborná škola pedagogická Litomyšl – pedagogika specifických činností ve 

volném čase (zaměření na speciální pedagogiku) 

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov - jednotlivá 

zkouška – pedagogika předškolního věku 

1  

Střední odborná škola – Střední odborné učiliště, Bohumín – Výchovná a humanitární 

činnost 

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedaogigká škola, Přerov – jednotlivá zkouška 

– pedagogika předškolního věku 

Ostravská univerzita, Program celoživotního vzdělávání – Pedagogické studium 

speciální pedagogiky pro učitele praktického vyučování, odborného výcviku, 

mateřských škol a vychovatele 

1 

 

 

Kvalifikace asistentů pedagoga 

 

Vysoká škola manažerská Varšava, Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné, 

Předškolní pedagogika a pedagogika pro první stupeň (Bc.) 

1 

Vysoká škola manažerská Varšava, Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné, 

obor Pedagogiky, specializace Resocializace 

Studium pedagogiky dle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky 

č. 317/2005 Sb. 

1 

Zdravotně sociální fakulta OU v Ostravě – Sociálně zdravotní a geriatrická péče 

Studium pedagogiky dle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky 

č. 317/2005 Sb. 

1 

Pedagogická fakulta OU v Ostravě – doplňující pedagogické studium 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce, Žilina – Sociální práce 

Studium pedagogiky dle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky 

č. 317/2005 Sb. 

1 

Střední škola, Havířov – Prostřední Suchá – Výchovná a humanitární činnost – 

sociálně výchovná činnost 

Studium pedagogiky dle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky 

č. 317/2005 Sb. 

1 

 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 8. 2020 

 

   20  -  30 let           2 

   31  -  40 let           5 

   41  -  50 let           7 
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    nad  51 let           3 

 

Průměrná doba praxe činí 20 let. 

Ostatní zaměstnanci školy 

 

Ekonomka školy Úvazek 1,00 

Školnice Úvazek 1,00 

Uklízečka Úvazek 0,70 

Uklízečka Úvazek 0,70 

 

Všichni zaměstnanci mají pracovní poměr na dobu neurčitou. 

 

Součástí školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování dětem a zaměstnancům mateřské 

školy. Stravování bylo v souladu se  spotřebním košem, po celý den byl dětem umožněn pitný 

režim.  

 

Provoz školní jídelny zajišťovali 3 pracovníci 

 

Vedoucí školní jídelny Úvazek 0,75 

Kuchařka  Úvazek 0,85 

Pomocná kuchařka Úvazek 0,75 

 

Všichni pracovníci mají potřebnou kvalifikaci a pracovní smlouvu na dobu neurčitou.  

 

 

 

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti dle § 34 zákona 561/2004 Sb., na základě žádosti rodičů 

a doporučení příslušného SPC, dle postižení dítěte.  

Mateřskou školu ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo 47 dětí. 

V průběhu školního roku jedno dítě ukončilo předškolní vzdělávání na žádost zákonného 

zástupce (k 30. 4. 2021) a jedno dítě bylo přijato (od 1. 3. 2021). 

 

Mateřskou školu navštěvovaly děti s různými speciálně vzdělávacími potřebami a s přiznaným 

podpůrným opatřením 2. až 5. stupně: 

 

Porucha dorozumívacích schopností 13 

Zrakové postižení 1 

Sluchové postižení 2 

Tělesné postižení 1 

                                          IV. 

                                                              Údaje o přijímacím řízení 
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Mentální postižení 7 

Porucha autistického spektra 23 

 

Pro tento školní rok mělo odloženou školní docházku 16 dětí. 

Jsou vypracovány „Kritéria pro přijímání dětí“, všechny přihlášené děti, které splňovaly 

podmínky k přijetí, byly do našich mateřských škol přijaty. 

 

 

 

 

 

 

 

Cílem mateřské školy bylo zajišťovat všestranný rozvoj osobnosti dítěte s přihlédnutím 

k individuálním možnostem jednotlivých dětí s ohledem na typ a stupeň postižení. Využitím 

speciálně pedagogických metod odstranit, popř. zmírnit handicap, předcházet vzniku 

defektivity, podporovat růst a neurosvalový vývoj dětí. Na čtyřech třídách se využívá 

strukturovaný režim dne (na třídách pro děti s autismem režim tento režim využívají všechny 

děti, na ostatních třídách dle individuálních potřeb jednotlivých dětí). Na třídách pro děti se 

středně těžkých až těžkým postižením verbální komunikaci doplňujeme o alternativní metody 

komunikace – využíváme gesta, obrázkový systém a komunikační knihy (opět záleží na 

individuálních potřebách dětí, který systém je jim nejbližší).  

 

Ve speciálních třídách pro děti s autismem probíhalo vzdělávání podle zásad strukturovaného 

učení, využívali jsme alternativní metody komunikace, především obrázkový systém, gesta a 

komunikační knihy. Děti se učí pracovat s větným a odměnovým proužkem, mají možnost se 

orientovat podle procesních schémat (podpora sebeobsluhy a samostatnosti). S přihlédnutím 

k individuálním schopnostem a dovednostem dětí jsme využívali zástupné předměty, fotografie 

nebo obrázky. 

 

Název dlouhodobého školního vzdělávacího programu „Klíček“, motto: „Hrajeme si celý rok, 

aneb, kdo si hraje, nezlobí“. 

 

Školní vzdělávací program je rozšířen o speciálně pedagogickou péči a je koncipován tak, aby 

se dal individuálně přizpůsobit jednotlivým třídám ve třídních vzdělávacích programech a 

jednotlivým dětem v rámci individuální speciálně pedagogické péče, která vychází z edukačně 

– hodnotících profilů a diagnostických záznamů.  

Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd si pedagogové zpracovávali s ohledem na složení 

třídy, stupeň postižení dětí a také s přihlédnutím k individuálním potřebám a zvláštnostem 

jednotlivých dětí. 

             

                                          V. 

                  Údaje o výsledcích vzdělávání 
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Součástí školního vzdělávacího programu jsou tyto přílohy: 

✓ Netradiční terapeutické techniky a zájmové terapie  

✓ Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

✓ Minimální preventivní program 

✓ Adaptační program v MŠ 

✓ Desatero pro rodiče dětí předškolního věku 

✓ Diagnostický záznam vývoje dítěte (tabulky k hodnocení EHP) 

✓ Diagnostický záznam vývoje dítěte 

 

Ve třídních vzdělávacích programech byly jednotlivé činnosti a programy podrobněji 

rozpracovány. 

 

Třídní vzdělávací programy byly zpracovány na základě diagnostiky třídy, vývojových a 

věkových schopností dětí. Ve spolupráci s rodiči byl pro každé dítě vypracován diagnostický 

záznam a edukačně – hodnotící profil. Tyto záznamy a profily jsou sestavováno na začátku září 

a poté 2x ročně aktualizovány (leden, červen). 

 

Pro všechny děti byl připravený adaptační program, kdy se dítě nenásilnou a pozvolnou formou 

seznamovalo s prostředím mateřské školy. Vzhledem k nastaveným mimořádným opatřením 

z důvodu šíření nemoci COVID-19 nebyla v tomto školním roce umožněna přítomnost rodičů 

v době adaptačního programu. 

Adaptační program byl individuálně přizpůsobován každému dítěti. 

Děti měly možnost aktivně se zapojovat individuálně, v malých skupinkách i v celé skupině, 

měly prostor k vyjadřování svých námětů, byla jim dána možnost volby aktivit a pomůcek 

k daným aktivitám. Byly vedeny k samostatnosti a ke schopnosti projevovat se jako osobnost, 

která je schopná rozhodovat se a nést zodpovědnost za své rozhodnutí. 

     

Velký důraz jsme kladli na učení hrou, prožitkové učení a sociální učení. Zařazovali jsme 

pravidelně ranní komunikační kruhy, námětové hry, hry a činnosti na rozvoj kooperace a 

poznání. Individuálními činnostmi a prací ve skupině děti získaly povědomí, jak chránit zdraví 

své i svých kamarádů, osvojily si základní návyky životního stylu, zdokonalily si dovednosti 

v oblasti hrubé a jemné motoriky.  U všech dětí došlo k  pokroku v sebeobsluze a samostatnosti.            

 

 



9 
 

 
 

 

Děti byly vedeny k navazování kontaktů mezi sebou navzájem, k posilování samostatnosti a 

prosociálního chování ve vztahu k druhému. Poznaly, že každý člověk je součástí lidské 

společnosti, která se řídí určitými pravidly soužití a ve své třídě si svá pravidla vytvořily, snažily 

se je dodržovat a hodnotit. Učily se pracovat samostatně, v malé i velké skupině, spolupracovat 

při řešení úkolu a problému. Učily se vyjádřit své pocity a potřeby, vnímat a respektovat druhé. 

 

Děti se seznámily s městem, ve kterém žijí i s jeho okolím, s dopravními prostředky, s pravidly 

bezpečného chování nejen v dopravních situacích, ale i s naší planetou, která je součástí 

vesmíru. Posilovali jsme zvídavost, zájem a radost dětí z objevování. Děti měly možnost 

pochopit, že vše má svůj řád, který je rozmanitý a pozoruhodný, a to jak ve světě lidí, tak i 

v přírodě. Vedli jsme děti k chápání odlišnosti zemí, k toleranci etnik a jejich zvyků.      
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Děti si osvojily poznatky o zvířatech, živé i neživé přírodě, ročních obdobích, učily se 

pojmenovávat dny v týdnu a orientovat se v pojmech včera - dnes – zítra. Seznámily se 

s různými potravinami, zapojovaly jsme rozeznávání ovoce a zeleniny dle chuti, hmatu a čichu, 

děti potraviny třídily dle různě zadaných kritérií. Negativní postoj dětí k některým druhům 

ovoce a zeleniny jsme odbourávali prostřednictvím nejrůznějších námětových hry, kdy děti 

vyráběly různé pochoutky a postupně se učily alespoň určitý druh ochutnat. Velkými 

pomocníky nám byly naše paní kuchařky, které dětem pravidelně připravovaly obložené talíře 

plné různých ovocných a zeleninových pochoutek 

 

 
 

Děti se naučily poznávat tvary, barvy předmětů, většina předškolních dětí zvládla číselnou řadu 

1 – 6 i více, částečně orientaci v prostoru a pravolevou orientaci. Upevňovali jsme u dětí 

předložky, orientaci na ploše i v prostoru. Nechyběly činnosti na rozvoj kognitivních funkcí, 

tvoření skupin dle předem daného pravidla, párování, přiřazování. 
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V oblasti estetické se děti seznámily s různými výtvarnými technikami, s lidovými i 

současnými písněmi pro děti, tanečky, učily se vyjadřovat hudbu pohybem, hrály na rytmické 

nástroje. Seznámily se s poezií, čtenou prózou, dramatizovaly pohádky. Velmi oblíbené se staly 

u dětí pohybové tanečky a hry, ve speciálních třídách pro děti s autismem byly všechny tanečky 

a říkanky vizualizovány, doprovázeny gestem, či jednoduchých pohybem. 

Vztah k literatuře jsme u dětí rozvíjeli pravidelnou návštěvou místní knihovny, kde se děti 

prostřednictvím besed seznamovali s dětskými knížkami a pohádkami. 

 

 
 

V tomto školním roce byla nabídka kulturních a divadelních představení značně omezená právě 

z důvodu přísných hygienických nařízení, které byly protkány celým školním rokem. Kulturní 

akce pro děti se začaly konat až v závěru školního roku, kdy jsme se pokusili celoroční 

nedostatky v této oblasti vynahradit dětem v rámci „Měsíce plného zábavy“ – oslava Dne dětí, 

skákací hrad, perníčkový den, pohádkové kreslení, klaunské dovádění, letní hudební program, 

polodenní výlety jednotlivých tříd, celoškolkový výlet za dobrodružstvím a divadlo, pyžamový 

den.  

 

                       Oslava Dne dětí              Pasování na školáky 
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Skákací hrad      Perníčkový den 

                 
 

 

Pohádkové kreslení s Adolfem Dudkem 

 
 

 

I v tomto školním roce jsme spolupracovali se sociálně aktivizační službou SASKA, do které 

naše děti 1x týdně docházeli. Oproti loňskému školnímu roku si návštěvy v SASCE domlouvali 

rodiče a dítě na terapie docházelo buď ráno nebo po odpoledním odpočinku. Jednotlivé terapie 

si rodiče volili dle vlastního uvážení. Cílem spolupráce byl nácvik praktických dovedností, 

zdokonalování se v komunikačních dovednostech, rozvoj sociálního chování. Sociálně 

terapeutické činnosti byly zaměřeny na nácvik sebeobsluh, komunikace, hry, trénink paměti, 

rozvoj jemné a hrubé motoriky, relaxace, rozvoj hudebního cítění, nácvik praktických činností. 

Součástí bylo cvičení a tělesná terapie pod dohledem terapeuta.  

 

Ve školním roce 2020/2021 pokračovalo zapojení mateřské školy ve výzvě Šablony II v rámci 

dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (prodloužení z důvodu nouzového 

stavu ve školním roce 2019/2020). Toto zapojení bylo úspěšně ukončeno v listopadu 2020, kdy 

byl celý projekt vyúčtován a zpracovaná závěrečná zpráva se všemi přílohami zaslána na 

MŠMT. 
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Prostřednictvím čerpání šablon jsme vzdělávací nabídku rozšířili o projektové dny, které se 

konaly v mateřské škole.  

 

Školním rokem se prolínaly tyto projektové dny:  

 

Projektový dny v MŠ: 

✓ Kniha je můj kamarád 

✓ Kouzelný svět pohádek 

✓ Dobrodružství s dinosaury 

✓ Sluníčka v sedle 

✓ Kozí farma 
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Kromě projektových dnů, které byly realizovány z projektu Šablony II, jsme vzdělávací 

program pro děti obohatili i o další projekty, které byly vždy zaměřeny na určitou významnou 

událost či příležitost: 

✓ Čertovsko – mikulášský den – oslava a příchod Mikuláše 
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✓ Pohádková zahrada – upevňování znalostí z oblasti pohádek, hry a činnosti zaměřené 

na rozvoj pohybových dovedností dětí 

 

 

          

 

✓ Pyžamový den, aneb všichni do pyžam – rozvoj environmentálních znalostí 
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Jednotlivé projekty byly zapracovány do třídních vzdělávacích programů a vždy vycházely ze 

záměrů daného integrovaného bloku. Každý projekt byl v závěru vyhodnocen. 

Na začátku školního roku jsme opět navázali na naše netradiční terapeutické techniky a 

umožnili jsme našim dětem navštěvovat plavecký bazén, saunu, míčkování, zooterapie a jízdy 

na koníkovi.  

  

I zde se negativně odrazil netradiční školní rok, kdy hned v říjnu přišlo zpřísnění pravidel 

z důvodu šíření nemoci COVID-19 a my jsme museli spoustu těchto netradičních 

terapeutických technik přerušit a již se je nepodařilo do konce školního roku znovu zahájit.  

 

Plavání, saunování a zooterapie tedy probíhaly jen v měsících září a říjnu, jízda na koníkovi 

taktéž a jediná terapie, která probíhala po celý rok bylo míčkování na jednotlivých třídách.  
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Speciálně pedagogické péče byla uzpůsobena pro jednotlivé druhy postižení, u všech dětí byly 

vypracovány diagnostické záznamy, které byly průběžně doplňovány a hodnoceny.  

 

Děti s narušenou komunikační schopností 

 

V roce 2020/2021 navštěvovalo naši mateřskou školu 13 dětí s narušenou komunikační 

schopností. Většina dětí měla 3 stupeň PO a identifikátor středně závažné vady řeči.  

U všech dětí probíhala komplexní logopedická terapie, která zahrnovala kolektivní a 

individuální logopedickou péči zaměřenou na:  

 

✓ rozvoj slovní zásoby s užíváním všech slovních druhů, 

✓ rozvoj řeči ve všech jazykových rovinách (foneticko-fonologická, lexikálně-

sémantická, morfologicko-syntaktická, pragmatická),  

✓ rozvíjení rozumových a senzorických schopností dítěte v návaznosti na potřeby 

artikulace (vizuomotorika, zraková a sluchová percepce), 

✓ dechová a fonační cvičení, 

✓ procvičování orofaciální motoriky a artikulační cvičení (cviky potřebné pro posílení či 

rozhýbání patřičných částí mluvidel), 

✓ procvičování orientace hrotu jazyka před zrcadlem, 

✓ vyvozování a korekce hlásky, 

✓ fixace hlásky (upevňování nové artikulační schopnosti v optimálním hlasovém spojení 

a  vytvoření tzv. artikulačního stereotypu), 

✓ automatizace správné výslovnosti (při spontánní mluvě), 

✓ rozvoj fonematického sluchu a fonematické diferenciace (schopnost slyšet jednotlivé 

fonémy  - analýza, syntéza, rytmizace, rýmy), 

✓ rozvíjení jemné motoriky a grafomotoriky, 

✓ trénink přirozeného přenosu gramatických forem na základě analogií (tvoření 

množného čísla, zdrobněliny, synonyma, homonyma, antonyma, atd.), 

✓ využívání vhodných programů na PC,  

 

Individuální logopedická péče byla poskytována denně po dobu 15 – 20 minut, doba byla 

upravována dle individuálních potřeb dítěte (podle druhu a míry postižení, podle věku a 

schopnosti soustředit se). V průběhu celého dne byly děti vedeny k fixaci již zacvičené hlásky 

v běžné řeči. 

Ke cvičení využíváme pomůcky pro kolektivní i individuální logopedická cvičení, které  byly 

operativně dle potřeby průběžně tvořeny a doplňovány. Při rozvoji komunikačních schopností 

jsme úzce spolupracovali s našimi klinickými logopedy, kteří dochází do mateřské školy 1x 

týdně.  
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Děti se zrakovým postižením 

 

V tomto školním roce jsme měli pouze jedno dítě se zrakovým postižením.  

 

U dívenky se zrakovým postižením probíhala pravidelná pleoptická cvičení, a to buď skupinově 

ve třídě, nebo při individuálním nácviku ve speciální učebně. Tato cvičení byla doplňována 

zrakovým cvičením. 

 

Pleoptická cvičení: 

 

✓ cvičení barvocitu, 

✓ cvičení zrakové ostrosti, 

✓ cvičení jemné motoriky, 

✓ cvičení vizuomotorické koordinace, 

✓ cvičení orientace v makro a mikroprostoru, 

✓ lokalizační cvičení, 

✓ cvičení zkracování reakčních časů 

 

Zraková cvičení: 

✓ cvičení barvocitu (rozlišování barev, rozpoznávání základních barev, rozpoznávání 

barevných odstínů), 

✓ třídění předmětů podle velikosti, tvaru, barvy, 

✓ cvičení prostorového chápání (doplňování tvaru, doplňování obrázku, doplňování 

barvy),  

✓ cvičení analyticko - syntetické činnosti (např. poznávání neúplných předmětů, 

vyhledávání vzájemně souvisejících obrázků, vyhledávání detailů na obrázku, apod.), 

✓ cvičení zrakové paměti. 

 

 

Děti s tělesným postižením 

 

Dítě s tělesným postižením jsme měli jedno. Veškerá speciálně pedagogická péče probíhala 

s ohledem na stupeň a rozsah tělesného postižení chlapce. V průběhu vzdělávání byly 

vytvořeny podmínky pro pohybové aktivity v rámci postižení. Snažili jsme se o rozvoj a 

posilování pohybových funkcí, byly zařazovány netradiční terapeutické techniky (jízda na koni, 

canisterapie, ergoterapie – na začátku školního roku).  

 

Veškerá péče probíhá v úzké spolupráci s odborným lékařem (doporučení).  

 

 

Děti s mentálním postižením 

 

Ve školním roce 2020/2021 nás navštěvovalo 7 dětí s mentálním postižením. U všech těchto 

dětí byly vytvořeny strukturované režimy dne a využívány metody alternativní komunikace.  
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Kromě metod strukturovaného učení jsme využívali i klasických výchovných metod: 

✓ metoda požadavků, 

✓ metoda přesvědčování, 

✓ metoda procvičování, 

✓ metoda povzbuzování, 

✓ metoda kladného vzoru, 

✓ metody slovní, názorné, činnostně - praktické či hodnotící. 

 

S ohledem na individuální možnosti a schopnosti dětí byla využívána: 

✓ Metoda Dobrého startu  

✓ Prvky terapie hrou  

✓ Činnostní terapie (ergoterapie) – práce s keramikou, vaření, práce na školní zahrádce. 

 

 

Děti se sluchovým postižením 

 

V tomto školním roce do Klíčku docházely dvě děti se sluchovým postižením, přičemž jedno 

dítě má trvale přidělený sluchadla a druhé je po kochleární implantaci. 

 

U těchto dětí byly dodržovány základní zásady práce a komunikace s osobou se sluchovým 

postižením. Dbali jsme o to, aby děti pravidelně nosily kompenzační pomůcky (sluchadlo). U 

jednoho chlapce se nám to nedařilo. I přes opakované upozornění a výzvy, chlapec sluchadla 

často nenosil. Celou situaci jsme řešili se speciálně pedagogickým centrem v Ostravě.   

 

Při vzdělávání dětí jsme používali metodu Totální komunikace, která v sobě zahrnuje 

komunikační formy jako gestikulaci, mimiku, přirozená gesta, dále znakový jazyk, prstovou 

abecedu, odezírání, mluvenou řeč. 

U dětí jsme se snažili rozvíjet sluchové vnímání, zrakové vnímání, ale také komunikační 

dovednosti. 

 

Rozvíjení sluchového vnímání: 

✓ cvičení a hry na rozvoj detekce zvuku (schopnost reagovat na přítomnost nebo nepřítomnost 

zvuku), 

✓ rozlišování různých zdrojů zvuku, 

✓ rozlišování intenzity zvukových podnětů, 

✓ nacvičování podmíněných reakcí na zvukový nebo hlasový podnět, 

✓ rozvíjení senzomotorických dovedností ve třech typech cvičení a her – sluchově-motorická, 

zrakově-motorická, kinesteticko-motorická. 

 

Rozvíjení zrakového vnímání jako základ pro nácvik odezírání: 

✓ cvičení prostorového chápání, 
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✓ třídění předmětů podle velikosti, tvaru, barvy, 

✓ cvičení barvocitu, 

✓ cvičení analyticko – syntetické činnosti, 

✓ cvičení zrakové paměti. 

 

Rozvíjení komunikačních dovedností:  

✓ budování pasivní a aktivní slovní zásoby, 

✓ nácvik správného dýchání, fonace a artikulace, 

✓ využívání pomocných metod při rozvíjení řeči – pohybové činnosti, rytmické činnosti, 

hudební činnosti. 

 

Děti s poruchou autistického spektra 

Pro děti s dg. porucha autistického spektra jsme v tomto školním roce měly otevřeny dvě 

speciální třídy, ve kterých probíhala výuka za pomoci strukturovaného učení. Jelikož nás 

v tomto školním roce navštěvovalo 23 dětí s poruchou autistického spektra, byly tyto děti také 

v ostatních třídách, kdy v jedné třídě bylo 6 dětí a v dalších dvou třídách 1 – 3 děti. 

U všech dětí byly vypracovány edukačně hodnotící profily, které byly průběžně aktualizovány. 

Při komunikaci byly využívány vizuální systémy (předměty, fotografie, obrázky). 

 

V rámci speciálně pedagogické péče se nastavoval náhradní komunikační systém, poněvadž 

většina dětí s autismem je nemluvící. U dětí, které se snaží verbálně komunikovat probíhala 

také individuální logopedická péče v úzké spolupráci s klinickým logopedem. 

 

Individuální logopedická péče byla zaměřena: 

✓ prvky orofaciální motoriky - motorika rtů, brady, čelisti, jazyka a ústní dutiny,  

✓ dechová cvičení, 

✓ rytmická cvičení, 

✓ rozvoj grafomotoriky, 

✓ rozvoj vizuomotoriky (koordinace oko – ruka), 

✓ individuální nácvik hlásek, 

✓ nácvik větných stereotypů, 

✓ rozvoj paměti.  

 

U dětí jsme rozvíjeli a podporovali také sociální vývoj: 

✓ nácvik očního kontaktu, 

✓ nácvik adekvátních emocionálních projevů – umět zvládat různé sociální situace, 

✓ odbourávání negativních projevů chování a agrese (autoagrese, agrese vůči druhé 

osobě), 

✓ nácvik společných her – dodržování jednoduchých pravidel, střídání ve hře, 

✓ zvládání kamarádských vztahů, 

✓ nácvik základních sociálních interakcí, 
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✓ rozvíjení sociálního a společenského chování. 

 

Vzdělávání ve speciální třídě pro děti s autismem probíhá v duchu strukturovaného učení, kdy 

byly dodržovány základní zásady, a to: 

✓ přehledný strukturovaný prostor, 

✓ vizualizovaný časový plán, 

✓ organizace dne, 

✓ vizuální předkládání úkolů. 

 

 

Distanční vzdělávání 

 

Celý školní rok 2020/2021 byl ovlivněn pandemií COVID-19, kdy od září doprovázela otevření 

školy řada opatření, která musela škola dodržet. Byly omezeny akce pro děti, střídalo se období 

nošení ochranných respirátorů s obdobím, kdy je pedagogové nosit nemuseli. Jednou se na 

výlety jezdit mohlo a podruhé zase nikoliv. Z důvodu mimořádných opatření jsme museli zrušit 

řadu akcí pro děti, střídalo se období distančního vzdělávání s prezenční výukou.  

 

My sami jsem se museli naučit, co distanční výuka obnáší, jak ji co nejlépe nastavit a realizovat, 

aby byla k prospěchu našich dětí, ale zároveň aby nezatěžovala rodiče, pro které bylo distanční 

vzdělávání náročné po všech stránkách. 

 

Naše mateřská škola byla v průběhu II. pololetí uzavřena celkem 2x. Nejprve v lednu, kdy se 

rozšířilo onemocnění mezi zaměstnance a děti. Mateřskou školu uzavřena KHS od 18. 1. 2021 

do 24. 1. 2021, poté po dohodě se zřizovatelem byla mateřské škola uzavřena od 25. 1. 2021 do 

5. 2. 2021. Po obnovení provozu nám následně od 1. 3. 2021 uzavřelo MŠMT na základě 

plošného uzavření všem mateřských škol. Plošné uzavření mateřských škol trvalo do 9. 4. 2021. 

Opětovné otevření provázelo povinné testování všech zúčastněných – zaměstnanců i dětí, které 

se setkalo s vlnou negací ze strany rodičů a z důvodu nesouhlasu velké části rodičů, 

nenastoupily děti v plném počtu. K „normálnímu“ provozu jsme se jako škola vrátili až poté, 

co bylo plošné testování dětí v mateřských školách zrušeno.  

 

Po znovuotevření jsme především na třídách pro děti s autismem opět postupovali od 

adaptačního programu, přes opakování a procvičování již osvojených dovedností, k nácviku 

nových. I přesto se nebojíme tvrdit, že u všech dětí došlo k pokroku ve vývoji. V tomto školním 

roce to bylo ale hlavně zásluhou rodičů, kteří neztráceli víru a trpělivost a věnovali se dětem 

v době distančního vzdělávání, do kterého se aktivně zapojili nejen rodiče předškolních dětí, 

ale také rodiče dětí mladších.  

 

V rámci distanční výuky jsem rodičům pravidelně zasílali podklady pro domácí vzdělávání, 

které vycházely ze třídního vzdělávacího programu. Součástí byly náměty a inspirace pro práci 

s dětmi, pracovní listy, výtvarné náměty, zásobníky říkanek a písniček, pohybových her a 

nápadů pro venkovní aktivity s dětmi. 
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Pro děti jsme natáčeli výuková videa z nejrůznějších výchovně – vzdělávacích oblastí, aby děti 

neztratily kontakt s námi pedagogy (mohly nás vidět, slyšet, spolu s námi si zopakovat kalendář 

přírody, zpívat, tancovat a tvořit). Zařadili jsme doplňkové úkoly a zdramatizovali jsme pro děti 

dvě známé dětské pohádky (dramatizace pohádek měla velký úspěch v první vlně pandemie, 

tak jsme v ní pokračovali i nyní). Dramatizaci jsme využili také při natáčení videa dětských 

písniček. V hlavních rolích se opět objevil náš pedagogický sbor. Pohádky i písničky byly nejen 

zdramatizovány, ale také kompletně převedeny na vizuální podoby a doprovázeny gesty.  

 

O koblížkovi 

https://www.youtube.com/watch?v=usEcLbO_-Ak 

 

O koťátku, které zapomnělo mňoukat 

https://www.youtube.com/watch?v=h6J85elQQN4 

 

Já s písničkou jdu … 

https://www.youtube.com/watch?v=Wq4xfHWIAks 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=usEcLbO_-Ak
https://www.youtube.com/watch?v=h6J85elQQN4
https://www.youtube.com/watch?v=Wq4xfHWIAks
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Po loňském úspěšném projektu „Kdo si hraje, nezlobí“, jsme navázali projektem „Kdo si hraje, 

nezlobí II“, kdy jsme každý měsíc rodičům nabídli jeden námět a inspiraci pro tvoření s dětmi. 

Jednotlivé náměty v průběhu roky zpracovaly paní učitelky, vždy jedno tvoření a jednu říkanku. 

Na začátku měsíce byl vždy námět zveřejněn na našich webových a fb-stránkách a na 

nástěnkách tříd a rodiče měli možnost se zapojit. Na konci každého měsíce proběhlo 

vyhodnocení a pro děti, které se zapojily, byla připravena malá odměna. Jednotlivé náměty 

vycházely ze školního vzdělávacího programu. 
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Jednotlivé náměty byly chystány pedagogy týdně tak, aby rodičům příprava nezabrala spoustu 

času, a aby byly přiměřené dovednostem dětí. Cílem bylo udržet kontakt s rodiči a poskytnou 

rodičům inspiraci. Z důvodu mimořádných opatření jsem se s rodiči nemohli setkávat na 

pravidelných tematických tvořeních, z toho důvodu jsme zvolili tuto online formu. 

Prostřednictvím společného tvoření rodičů s dětmi docházelo k upevňování citových vazeb, do 

tvoření se zapojovali nejen rodiče, ale tako sourozenci dětí.  

 

             

            

Zpětnou vazbu jsme dostávali od rodičů pravidelně, ať už se jednalo o plnění distančního 

vzdělávání, nebo o aktivní zapojení do projektu „Kdo si hraje, nezlobí II“. Rodiče využívali 

všech dostupných informačních kanálů a zasílali nám fotografie dětí s výrobky, fotky 

samotných výrobků, ale také videa, jak se děti do výuky zapojují, jak zpívají, tancují, sportují. 

Často nám zasílali zpětnou vazbu i v podobě komentářů, co se jim daří, jak vše zvládají, jak 

tráví společný čas. Rodiče využívali individuální online konzultační hodiny, kdy jsme řešili 

každodenní záležitosti kolem dětí, vzájemně jsme se povzbuzovali a dodávali si energii do 

dalších „lockdownových“ dní.  

S postupujícím a déletrvajícím uzavřením školy bylo znatelné, že rodiče již danou situaci těžko 

zvládají, častěji jsme řešili problémové chování dětí a každodenně odpovídali na otázky typu 

„Jak dlouho ještě? „Kdy se školka otevře?“, apod.  Zaznamenali jsme také pokles aktivity ze 

strany rodičů, kdy opravdu v závěru plnili s dětmi jen to nejdůležitější a stále méně se 

zapojovali do dobrovolných doplňkových úkolů. Únava a vyčerpání bylo znát z každé zprávy, 

z každého společného telefonátu. Společně jsme odpočítávali dny, kdy se mateřská škola otevře 

a my se budeme moci opět potkávat v „naší školce“. 
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Do ZŠ odešlo 18 dětí, 1 dítě bude od září navštěvovat běžné mateřskou školu. Na příští školní 

rok má odloženou povinnou školní docházku 9 dětí. 

 

Všechny děti, které odcházely z naší mateřské školy, byly v rámci svých schopností dobře 

připraveny na vstup do proudu základního vzdělávání. 

 

 

         

 

 

 

 

Cílem bylo vést děti ke zdravému životnímu stylu, zdravé výživě, vytvářet u dětí povědomí o 

mezilidských vztazích, podporovat pozitivní vztahy mezi dětmi a mezi dětmi a ostatními lidmi, 

rozvíjet vztah k pohybu a ke kultuře. Děti byly vedeny k pozitivnímu vztahu k životu, 

uvědomění si nebezpečí, se kterým se mohou setkat, jak se chránit a nebát se obrátit se o pomoc. 

V průběhu školního roku měly děti možnost zapojit se do některých zájmových terapií: 

✓ dramahrátky – tvořivá dramaterapie se prolínala celých výchovně vzdělávacím 

procesem 

✓ hýbánky – terapie zaměřena na rozvoj pohybových dovedností dětí, terapie probíhala 

jak ve třídě, tak v přírodě 

✓  

 

 
 

 

                                          VI. 

      Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
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✓ relaxáček – terapie zaměřena na relaxaci s prvky jógy, muzikoterapie a aromaterapie  

✓ grafomotoráček – rozvoj grafomotorických dovedností u dětí, od uvolňování celé 

ruky, předloktí, zápěstí a prstů až po nácvik jednoduchých grafických cviků 

✓ snoezelen – multisenzorická terapie, která využívá všech smyslů dítěte, probíhala 

v relaxační místnosti za využití všech dostupných smyslových pomůcek 
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Jednotlivé zájmové terapie jsou součástí školního vzdělávacího programu a probíhají na 

jednotlivých třídách v době náhradních činností, při pobytu venku nebo v době odpoledních 

činností.  

 

Z důvodu COVID-19 nám v tomto školním roce nebylo umožněno navštěvovat velkou 

tělocvičnu na ZŠ Mendelova. Pohybové dovednosti dětí jsme rozvíjeli především v rámci 

tělovýchovných chvilek, při ranním cvičením jsme využívali různé tělovýchovné náčiní a 

pomůcky v rámci možností mateřské školy. Cvičení a pobyt venku v přírodě jsme využívali 

kdykoliv to bylo možné (s ohledem na počasí a epidemiologickou situaci). Pro zdokonalování 

v pohybové koordinaci a zvládání různých překážek jsme s dětmi navštěvovali naši školní 

zahradu, která je vybavena novými herními prvky. 

 

Jedním z cílů, které si naše škola klade, je úzká spolupráce s rodiči našich dětí. Tuto spolupráci 

se snažíme upevňovat a podporovat prostřednictvím pravidelných setkání, ať už v rámci 

různých odborných besed nebo společenských akcí menšího, či většího rozsahu. 

 

Z důvodu nouzového stavu v ČR se nám tento rok nepodařilo pro rodiče a blízké rodinné 

příslušníky zrealizovat ani jedno tematické tvoření. Abychom kontakt s rodiči neztratili, vznikl 

celoroční projekt „Kdo si hraje, nezlobí II“ – měsíční online tvoření pro rodiče s dětmi.  

 

V rámci tohoto projektu měli rodiče možnost se s dětmi zapojit a každý měsíc nám donést svůj 

výrobek, v době uzavření školy nám zasílali fotografie výrobků. Každý měsíc je čekalo jiné 

téma, jiný námět a nová říkanka, která byla vždy převedena na vizuální podoby a byla k ní 

natočena videoukázka s gesty.  
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Videoukázka k říkance 

https://www.youtube.com/watch?v=U3lWMDPtcNY 

 

Školním rokem se prolínaly tyto náměty na tvoření: 

✓ září – otisk dlaně 

✓ říjen – podzimní hruška 

✓ listopad – bubák 

✓ prosinec – vánoční stromeček   

✓ leden – sněhuláci 

✓ únor – zimní ptáček 

✓ březen – zubaté sluníčko 

✓ duben – jarní květinka 

✓ květen – strom lásky 

✓ červen – žabička  

 

                                           

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U3lWMDPtcNY
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Z odborných besed pro rodiče se nám podařilo v tomto školním roce zrealizovat pouze jednu 

besedu na téma „Přínos strukturalizace a vizualizace při výchově a vzdělávání dětí s autismem 

a kombinovaným postižením“. 

V letošním roce byl naplánovaný také roční kurz „Výcvik gest“, kdy mají rodiče možnost se 

seznámit se základními znaky komunikačního systému MAKATON a naučit se tyto znaky 

aktivně používat při komunikaci se svým dítětem. I přes velký zájem ze strany rodičů se nám 

podařilo uskutečnit pouze úvodní setkání. Poté byl kurz pozastaven z důvodu zpřísnění 

protiepidemilogických opatření a již se ho nepodařilo v tomto školním roce „rozběhnout“.  

Věříme, že se situace zlepší a rodiče budou moci kurz absolvovat v nadcházejícím školním 

roce.  

Ve školním roce 2020/2021 neproběhla žádné rodičovská skupina.  

Každý rok pro rodiče s dětmi realizujeme tři velké společné akce – podzimní radovánky, 

karneval a jarní radovánky s pasováním na školáky. Ani jedna z těchto akcí se bohužel v tomto 

školním roce nekonala.  

Podzimní radovánky byla nahrazeny dopoledním čarodějnických vystoupením kouzelnice 

Radany, karneval s Hopsalínem byl zrušen a jarní radovánky s pasováním proběhly taktéž bez 

přítomnosti rodičů v dopoledních hodinách. Jelikož je pasování na školáka důležitým 

mezníkem a krásným zakončením předškolních let, tak jsem rodičům z tohoto pasování alespoň 

sestříhali krátké video, abychom jim tento významný okamžik zprostředkovali alespoň touto 

formou. 

https://www.youtube.com/watch?v=pmrdONeIndQ 

 

Plavecký výcvik a výjezdové lyžování se v tomto školním roce taktéž neuskutečnilo. 

Spolupráce s rodiči probíhala i formou nástěnek, individuálních pohovorů či diskusí na třídních 

schůzkách. Rodiče měli možnost si kdykoliv domluvit individuální schůzku jak s učitelkou na 

třídě, tak s ředitelkou školy. V době distančního vzdělávání rodiče využívali individuálních 

konzultací. 

 

Veškeré dění mohli rodiče i přátelé naší mateřské školy sledovat na našich webových stránkách 

a fb-stránkách, které jsou pravidelně aktualizovány, popř. na úřední desce mateřské školy. 

Spokojenost rodičů s děním v mateřské škole byla zjišťována na konci školního roku 

prostřednictvím online dotazníkového šetření, který byl vyhodnocen a výsledky zveřejněny na 

nástěnkách jednotlivých tříd.  

Dotazníkového šetření jsme využili také v době distanční výuky, kdy jsme zjišťovali potřeby 

rodičů, jak distanční výuku nastavit, aby jim co nejvíce vyhovovala a co pro ně v této nelehké 

době můžeme udělat, abychom jim pomohli. Zajímal nás názor rodičů na výuková videa a zda 

dávají přednost pracovním listům, námětů na tvoření, nebo preferují více výukových videí. 

V neposlední řadě jsme zjišťovali, zda mají dostatek výtvarných a jiných pomůcek pro práci 

https://www.youtube.com/watch?v=pmrdONeIndQ
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s dětmi a nabídli jim možnost si tyto pomůcky v mateřské škole vyzvednout po domluvě 

s pedagogem na třídě.  

 

Součástí výchovně vzdělávací činnosti na každé třídě byly ranní komunikační kruhy, kdy si 

pedagogové s dětmi povídali o zážitcích z předešlých dnů, o pocitech, které nás ovlivňují, co 

děti těší a naopak, co je trápí. V případě negativistického chování, které v tomto školním roce 

bylo u dětí častější z důvodu jejich těžšího postižení, jsme s dětmi hledali příčinu, východisko 

a snažili se vzniklé situace vždy řešit v klidu, s nadhledem a především s individuálním 

ohledem na každé dítě. Ranní komunikační kruhy jsme se snažili zařazovat i v době uzavření 

mateřské školy, kdy jsme dětem natáčeli videa, na kterým jsme je vítali a pozdravovali a také 

jsme si „společně“ povídali o tom, jak se máme, co nás dnes čeká a jak se na ně těšíme. 

 

V letošním roce nebylo ze strany školy nutné zasahovat při řešení negativních jevů jako je 

týrání a zneužívání dětí, nebyly pozorovány žádné postupy neadekvátní výchovy ze strany 

rodičů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plnění plánu DVPP bylo ovlivněno nouzovým stavem v ČR, kdy většina vzdělávacích agentur 

rušila vzdělávací akce a semináře. Některé vzdělávací agentury přešly na možnost zúčastňovat 

se vzdělávání přes sdílenou online formu. Tuto možnost pedagogové využili především v II. 

pololetí, kdy řada z nich absolvovala vzdělávací webináře na různá témata zaměřená hlavně na 

problematiku distančního vzdělávání, vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 

výtvarné techniky, oblast environmentálního vzdělávání, emoční projevy u dětí, apod.  

Vzhledem k obtížné epidemiologické situaci v České republice se pedagogové zaměřili také na 

studium odborné literatury a internetových zdrojů. Průběžně sledovali aktuální trendy ve 

výchově a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, snažili se zorientovat 

v problematice distančního vzdělávání u dětí předškolního věku. Rozšiřovali si své znalosti 

práce s internetem, počítačovou gramotnost. Naučili se pracovat s různými videoprogramy, 

díky kterým natáčeli pro děti výuková videa. Zdokonalili se v „hereckých“ dovednostech a 

improvizaci. Zjistili, jak se dají natáčet videa na sekvence, jak videa sestříhat, zkompletovat, 

vytvořit vzájemné přechody. Naučili se pracovat s „úschovnou“, aby se videa dala posílat.  

Na začátku školního roku si pedagogové sami zvolili odbornou literaturu, kterou prostudují 

v průběhu školního roku – většinou se jednalo o tituly věnované určité problematice z oblasti 

vzdělávání dětí se SVP. 

V době uzavření školy se pedagogové věnovali svému vlastnímu seberozvoji a sebevzdělávání 

– zhodnocení vlastního rozvoje sepsali po znovuotevření školy. 

                                          VII. 

                                                Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků 
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Ředitelka škola se v rámci sebevzdělávání zúčastňuje odborných webinářů, které jsou určeny 

právě vedoucím pracovníkům nebo webinářů a online přednášek, které organizuje zřizovatel 

v rámci informovanosti.  

Ve II. pololetí se ředitelka školy zúčastnila webináře „Střední článek rozvoje školství“, které 

pořádalo MŠMT. Kromě seminářů a kurzů zaměřených pro vedoucí pracovníky, se zúčastňuje 

také seminářů z oblasti speciálně pedagogické. 

 

Jeden pedagog je aktivním účastníkem pracovní skupiny pro „Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání v ORP Karviná“ – členka skupiny pro předškolní vzdělávání, která se letos 

zaměřovala především na oblast podpory inkluzivního vzdělávání, polytechnického vzdělávání 

a rozvoje matematické pregramotnosti. 

 

V době uzavření školy se pedagogové zúčastnili těchto webinářů: 

✓ Leváci a příprava na psaní 

✓ Dětský autismus a těžká vývojová dysfázie 

✓ Jak nastavit distanční výuku v MŠ 

✓ Krize jako příležitost 

✓ ABA – terapie pro podporu dětí s autismem 

✓ Dítě se specifický narušeným vývojem řeči – vývojová dysfázie 

✓ Jak nastavit výuku pro předškoláky 

✓ Jak zastavit dětskou agresi 

✓ Tipy a triky k online výuce 

✓ Rozvoj herních dovedností u dětí s PAS 

✓ Aby byl přechod dětí z MŠ do ZŠ plynulý 

✓ Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči 

✓ Výtvarný inspiromat 

✓ Webináře zaměřené na environmentální vzdělávání v MŠ 

✓ 14 dní pro sebe – dvoutýdenní program pro učitelky mateřinek 

✓ Základní desatero doporučení a strategií pro práci s dětmi s poruchami autistického 

spektra 

✓ Základy ABA terapie 

✓ Příprava předškoláka pro vstup do školy 

✓ Míčkování 

✓ Jak zvládat emoce dětí 

✓ Žák s vývojovou dysfázií ve vzdělávacím procesu 

✓ Podpora a rozvoj sebeobsluhy u dětí s PAS 

✓ Průvodce začínajícího učitele 

Osobně se pedagogové zúčastnili těchto seminářů a kurzů: 

 

✓ Jak řešit problémové chování u dětí s PAS 

✓ Snoezelen v teorii a praxi – základní kurz 

✓ Alternativní a podpůrné metody komunikace u dětí s poruchou autistického spektra se 

zaměřením na vizuální komunikační systémy 

✓ Manipulace ve školní praxi 
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V oblasti samostudia se zaměřili na tuto problematiku: 

✓ Začínající pedagog 

✓ Autismus a možnosti výchovy a vzdělávání dětí s autismem 

✓ Snoezelen 

✓ Bazální stimulace 

✓ Grafomotorika 

✓ Trendy a nové metody ve vzdělávání 

✓ Komunikace s rodiči 

✓ Počítačová gramotnost 

✓ Poruchy chování u dětí 

✓ Relaxace u dětí 

✓ Dětská jóga 

✓ Hravá a tvořivá dramatika v MŠ 

✓ Dítě s vývojovou dysfázií 

✓ Dramaterapie v praxi  

✓ Míčkování 

✓ Výcvik gest 

✓ Rozvoj pohybových dovedností dětí 

✓ Hudebně pohybové hry 
 

V rámci odborné literatury zvolili tyto tituly: 

✓ Jak to vidím já 

✓ Snoezelen – MSE 

✓ Rozvoj grafomotoriky v projektech 

✓ Maminko, nezpívej 

✓ Relaxace v mateřské škole 

✓ Dramatika v MŠ 

✓ Hry a výukové programy dramatické výchovy 

✓ Zvuky probuzení 

✓ Mami, je to člověk nebo zvíře? 

✓ Indiáni 

✓ Kůry, můry, ven, ať je krásný den 

✓ Jak pracovat s dětmi a dospívajícími s poruchami autistického spektra 

✓ Cvičíme a hrajeme si 

✓ Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením 

✓ Intervenční metoda O.T.A. u dětí s PAS raného věku – kroky a stručný postup pro 

každodenní práci rodičů 

✓ Svět očima dítěte s autismem 

 

V době uzavření školy proběhl každodenní kurz „Výcvik gest“ pro pedagogické zaměstnance 

z MŠ Klíček. Všichni absolvovali kurz v rozsahu 9 lekcí, zaměřený nejen na osvojení 

základních gest, ale také na praktické využití v rámci komunikace s dítětem. Tento kurz vedla 

ředitelka školy Mgr. Eva Janáková a učitelka Nikola Venglářová. 
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Poznatky a novinky ze školení a seminářů, četby zvolené literatura a samostudia si pedagogové 

předali na pedagogických poradách v lednu (za 1. pololetí) a červnu (za 2. pololetí). 

Všichni pedagogové měli k dispozici odborný časopis – Informatorium školy mateřské – toto 

periodikum je umístěno ve sborovně školy. Ředitelka školy pravidelně odebírala periodikum 

Poradce ředitelky školy a Kartotéku od Jana Mikáče (aktuální informace z oblasti legislativy). 

Všechny pedagogické pracovnice využívaly konzultace s odborníky – logopedi, pracovníci 

SPC, psycholog. 

 

 
 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 se mateřská škola prezentovala především prostřednictvím svých 

webových a fb-stránek. Na těchto stránkách byly pravidelně zveřejňovány informace týkající 

se života v mateřské škole a také veškeré informace týkající se distančního vzdělávání. 

 

V rámci prezentace škola využila i youtube kanál, kde jsme pravidelně nahrávali videa nejen 

pro naše děti, ale také pro širokou veřejnost. Jednalo se hlavně o náměty na společné aktivity 

s dětmi z oblasti výtvarné, pracovní, hudební nebo pohybové. Velký úspěch měly 

dramatizované pohádky, které jsme pro děti vytvořili v době uzavření školy, ale také 

dramatizované hudební pásmo dětských písniček a tanečků. 

 

Jelikož nám letošní situace nedovolila uspořádat tradiční Den otevřených dveří, vytvořili jsme 

pro veřejnost alespoň prezentační video, na jehož vzniku se podílel celý Klíčkovský tým a píseň 

nazpívaly naše paní učitelky v nahrávacím studiu, kde vznikl doprovodný hudební podkres. 

Prezentační video bylo poté zveřejněno na všech informačních kanálech mateřské školy, na 

portále Města Karviná a také na youtube kanálu.  

 

Prezentační video MŠ Klíček 

https://www.youtube.com/watch?v=vv7D_kXmwB0 

 

 

V rámci prezentace distanční výuky u nás byla televize Polar a natočila reportáž do programu 

„Studuj u nás“ – jak může probíhat distanční výuka v mateřské škole vzdělávající děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

Online výuka v MŠ Karviná 

https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-07-04-2021-17-27 

 

 

 

                                          VIII. 

                                         Údaje o prezentaci a aktivitách školy na veřejnosti 

https://www.youtube.com/watch?v=vv7D_kXmwB0
https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-07-04-2021-17-27
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I letos jsme se zapojili do veřejné sbírky, kterou pořádá Fond Sidus. 

 

V rámci akcí pro děti jsme vytvořili krátká prezentační videa, aby rodiče měli možnost vidět, 

jak si akce děti užily. V letošním školním roce totiž všechny akce probíhaly bez přítomnosti 

rodičů. 

 

Malé ohlédnutí za měsícem plným zábavy 

https://www.youtube.com/watch?v=NhF-Ns-6HIE 

   

Svou činnost mateřské škola prezentovala také celoročním projektem „Kdo si hraje, nezlobí 

II“, kdy kromě měsíčních námětů jsme pro rodiče připravili i online tematická tvoření u 

příležitosti podzimních radovánek, vánočního tvoření nebo velikonočního tvoření. Výrobky 

z těchto tvoření poté zdobily prostředí mateřské školy. Jednotlivé náměty byly opět 

zveřejňovány jak na webových, tak na fb-stránkách školy.  

 

 
 

 

                            

https://www.youtube.com/watch?v=NhF-Ns-6HIE


35 
 

Jako každý rok, tak i letos jsme vystavili tablo našich budoucích školáků v květinové síni 

Lumíra Davida, kde ho měli rodiče možnost vidět od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021. 

 

 
 

 

V letošním školním roce jsme měli domluveno hned několik odborných praxí pro studenty, ale 

bohužel se tyto praxe nakonec neuskutečnili z důvodů přísných epidemiologických nařízení a 

následného uzavření mateřské školy.  

 

 

Aktivity naší mateřské školy probíhaly v souladu se školním vzdělávacím programem a byly 

výrazně omezeny z důvodu COVID-19 a s ním souvisejícími opatřeními: 

 

✓ Kouzelnice Radana – uvítání dětí v mateřské škole 

✓ Statečné srdce – sportovní akce SŠ, ZŠ, MŠ Komenského 

✓ Dobrodružství s dinosaury – projektový den třídy Pastelky 

✓ Sluníčka v sedle – projektový den třídy Sluníčka 

✓ Máme rádi zvířata – projektový den třídy Koťata a Motýlci 

✓ Návštěva Kozí farmy 

✓ Zooterapie 

✓ Kniha je můj kamarád – projektový den třídy Berušky 

✓ Červená Karkulka – divadlo Duo Šamšula 

✓ Jízda na koníkovi 

✓ Návštěva sauny 

✓ Návštěva krytého bazénu 

✓ Čertovsko – mikulášký den  

✓ Jarní radovánky s Hopsalínem a pasování předškoláků 
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✓ Focení tříd a focení na tablo 

✓ Zoopark Dakol Petrovice u Karviné  

✓ Polodenní výlet do parku Boženy Němcové se zmrzlinovým překvapením 

✓ Skákací hrad 

✓ Hledá se Nemo – návštěva letního koupaliště Karviná 

✓ Peníčkový den 

✓ Pohádkové kreslení – Adolf Dudek 

✓ Klaunské show – klaun Family 

✓ Letní hudební program 

✓ Pyžamový den s mobilním planetáriem 

✓ Otesánek – divadlo Duo Šamšula 

✓ Výlet za dobrodružstvím – polodenní výlet 

✓ Pohádková zahrada – projektový den 

✓ Včelařská výstava 

 

 

Život školy byl obohacen společnými akcemi dětí a rodičů:  

 

✓ Online projekt „Kdo si hraje, nezlobí II“ – měsíční náměty na tvoření s dětmi 

✓ Online tematická tvoření – podzimní, vánoční, velikonoční 

✓ Hurá akce – celodenní výlet s rodiči do hor 

✓ Společně pro dobrou věc – charitativní sbírka na pomoc obětem ničivého tornáda  

 

 
 

Veškeré dění v mateřské škole bylo v tomto školním roce ovlivněno nouzových stavem v ČR a 

uzavřením mateřské školy. 
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V tomto školním roce byla na naší škole provedena kontrola plateb pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného ze strany Všeobecné 

zdravotní pojišťovny. Tato kontrola proběhla 14. 1. 2021. Ke dni kontroly nebyly zjištěny 

splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky. 

 

Žádné další kontroly a inspekce v naší škole neproběhly. 

 

 

 
 

 

 

Hospodaření za rok 2020 – 3112  

Mateřská škola Klíček, Karviná – Hranice, Einsteinova 2849 

 

Výnosy  MŠ -  3112: 

Název Přímé dotace 

 

NIV Vlastní Město 

Karviná 

Dotace 10.494.521,-   930.000,-      3.000,- 

Na dezinfekční prostředky     10.000,-   

Dotace na výměnu obkladů 

stěn včetně dveří 

  2.277.267,-   

Dotace na odpisy    297.910,-   

Rozpouštění IT      68.468,-  

Tržby za školné      41.616,-  

Zúčtování fondů     109.600,65  

Dotace na podporu ICT.       13.830,-      

Věcné dary          16.272,40  

Dotace FaMa      34.000,-           

Celkem 10.494.521,- 3.563.007,-  235.957,05       3.000.- 

 

                                          IX. 

                                    Údaje o výsledcích kontrol a inspekční činnosti provedené ČŠI 

                                          X. 

                                                                 Hospodaření za rok 2020 
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Projekt - Výnosy 

OPVVV- Šablony 239.497,20 

Celkem 239.497,20 

 

Celkem výnosy za 3112  14.535.982,25 Kč 

Náklady MŠ - 3112:  

Název Přímé náklady NIV Vlastní Město 

Karviná 

+ šablony 

Spotřeba materiálu      6.888,38,-        101.841,62   12.774,65   84.411,20 

Cestovné       1.690-      1.081,-        

Spotřeba energie              184.539,77     

Ostatní služby             247.119,86   33.132,-   39.134,- 

Opravy a udržování   2.477.390,26      

Mzdové náklady   7.513.453,-     25.000,-   49.000,-   72.000,- 

OON        7.000,-    

Zákonné  pojištění  2.540.568,-     25.012,-    24.336,- 

Zákonné soc.náklady    151.620,54      3.470,-      2.770,- 

Náhrady     57.679,-      9.895,-   

Jiné ostatní.náklady          33.289,-     

Školení    4.740,-   25.648,-   14.272,40  

Odpisy    297.910,-     68.468,-  

Drobný majetek       57.988,65      15.832,- 

Celkem 10.283.638,92  3.490.185,16 177.647,05   238.483,20 

 

Celkové výnosy mateřské školy – 3112 činily       14.535.982,25 Kč 

(včetně výnosů ze šablon) 

 

Celkové náklady mateřské školy – 3112 činily      14.189.954,33 Kč 

(včetně nákladů ze šablon) 
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Náklady z projektu – Šablony  3112 

Spotřeba materiálu 81.411,20 

Mzdové náklady 72.000,- 

Ostatní služby 39.134,- 

Učební pomůcky  15.832,- 

Zákonné soc. pojištění  24.336,- 

Zákonné soc. náklady   2.770,- 

Celkem náklady 235.483,20 

 

Celkové náklady MŠ – 3112   13.954.471,13 

Náklady z projektu                   235.483,20 

------------------------------------------------------------------- 

Celkem     14.189.954,33 Kč 

 

Hospodářský výsledek mateřské školy – 3112       +  346.027,92 Kč 

 

V MŠ jsou výnosy Šablony 239.497,20 Kč, náklady 235.483,20 Kč. Rozdíl 4.014 Kč je 

v nákladech školní jídelny a 86,- Kč muselo zůstat na účtu 472. Tato částka byla v roce 

2021 vrácena. 

 

 

Hospodaření za rok 2020 – 3141   

Mateřská škola Klíček, Karviná – Hranice, Einsteinova 2849 

 

Výnosy – 3141 Školní jídelny mateřské školy: 

 

Název Přímé dotace 

 

NIV Vlastní 

Dotace    721.318,- 130.000,-  

Tržby za stravné   293.444,- 

Celkem     721.318,- 130.000,- 293.444,- 
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Náklady - 3141 Školní jídelna mateřské školy:  

Název Přímé 

náklady 

NIV Vlastní Projekt 

Spotřeba materiálu   22.408,03 293.632,95  

Cestovné                 121,-   

Spotřeba energie    84.011,31       

Ostatní služby   23.623,45   

Opravy a udržování    11.838,05   

Mzdové náklady   686.004,-      21.000,-   3.000,- 

Jiné soc. pojištění     2.170,-         

Zákonné .pojištění   231.876,-   7.098,-    1.014,- 

Zákonné soc.náklady     13.720,08    2.410,-   

Školení           600,-       

Škoda na potravinách       4.783,19  

Drobný majetek    46.142,-   

Celkem   932.200,08  199.821,84 319.416,14  4.014,- 

 

Celkové výnosy školní jídelny – 3141 činily           1.144.762,-  Kč 

Celkové náklady školní jídelny – 3141 činily          1.455.452,06  Kč 

Hospodářský výsledek školní jídelny – 3141    -  310.690,06 Kč 
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Hospodaření za rok 2020 – 1411  

Mateřská škola Klíček, Einsteinova 2849, Karviná-Hranice, příspěvková organizace 

 

Výnosy sumář: 

 

Název Přímé 

náklady 

NIV Vlastní Město 

Karviná, 

Šablony 

Dotace 11.215.839,- 1.060.000,-    3.000,- 

Dotace na dezinfekci         10.000,-   

Dotace na odpisy    297.910,-   

Dotace na výměnu obložení  2.277.267,-   

Rozpouštění IT-odpisy               68.468,-  

Projekt - šablony       239.497,20 

Tržby za školné,stravné      335.060,-  

Věcné dary       16.272,40  

Zúčtování fondů     109.600,65  

Dotace na modernizaci ICT      13.830,-   

Dotace na FaMa mzdy      34.000,-   

Celkem 11.215.839- 3.693.007,- 529.401,05 242.497,20 

 

Náklady sumář: 

Název Přímé náklady NIV Vlastní Město 

Karviná, 

šablony 

Spotřeba materiálu      6.888,38 124.249,65 306.407,60    3.000,- 

Cestovné       1.690,-      1.202,-        

Spotřeba energie     268.551,08   

Ostatní služby     270.743,31     

Opravy a udržování   2.489228,31    33.132,-  

Mzdové náklady   8.199.457,-      25.000,-   70.000,-  

Náklady –Projekt šablony    239.497,20 

OON    7.000,-    
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Zákonné pojištění   2.772.444,-     32.110,-   

Zákonné soc.náklady    165.340,62    5.880,-   

Jiné ostatní,soc. náklady    35.459,-   

Náhrady    57.679,-   9.895,-   

Škoda na potravinách       4.783,19  

Školení    5.340,-    25.648,-   14.272,40  

Odpisy   297.910,-    68.468,-  

Drobný majetek     104.130,65   

 

Celkové výnosy mateřské školy – 1411 činily        15.680.744,25 Kč 

Celkové náklady mateřské školy – 1411 činily       15.645.406,39  Kč 

Hospodářský výsledek mateřské školy - 1411 činil    + 35.337,86 Kč 

Hospodářský výsledek byl dosažen z vlastních zdrojů, příjmem za školné.  

 

Účelově jsme letos dostali finanční prostředky na pokrytí odpisů investičního majetku v částce 

300.000,- Kč.  Při kontrole, která proběhla v organizaci v roce 2020 bylo zjištěno, že máme 

zaúčtováno na účtu 082 větší částku, než činily odpisy. Bylo zaúčtováno, a proto se odpisy 

snížily o částku 2.090,- Kč. Tato částka byla vrácena v lednu 2021 zřizovateli na účet. 

 

Účelové prostředky na výměnu obkladů včetně dveří 2.277.267,- Kč. Byla vyčerpána. 

Další účelové prostředky byly na modernizaci ICT a metodická podpora v oblasti ICT 13.830,- 

Kč. Použity byly na nákup softwerů pro mateřskou školu. 

Ještě jedny účelově vázané prostředky máme od investičního oddělení KÚ MSK. A to na nákup 

herních prvků na zahradu. Jeden prvek už byl v ceně 67.953,60 Kč nakoupen v roce 2019 a 

ostatní byly pořízeny v roce 2020. Jedná se o částku 1.000.000,- Kč. Firmě, která dodávala 

prvky na zahradu byla zaplacena záloha 100.000,- Kč. Ostatní herní prvky byly zakoupeny 

v roce 2020 za zůstatek 832.046,20 Kč.  

 

Na přímé vzdělávání pracovníků bylo použito celkem  24.502,- Kč včetně cestovného. 

 

A to následovně : z přímých nákladů 

➢ kurzovné  DVPP               4.740,-  Kč  

➢ ostatní            600,- Kč 
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Kurzovné celkem                               5.340,- Kč 

 

Z nákladů projektu 

➢ kurzovné           1.270,- Kč 

 

➢ cestovné pedagogové   1.202,- Kč 

➢ ostatní             488,-Kč 

Cestovné celkem                                    1.690,- Kč 

 

 

Z rozpočtu MSK 

➢ školení PO, BOZP            15.000,- Kč 

Celkem kurzovné             15.000,- Kč 

 

➢ cestovné                     1.202,- Kč 

------------------------------------------------------------------- 

Celkem cestovné              1.202- Kč 

 

Celkem školení            21.610,- Kč 

Cestovné celkem            2.892,- Kč 

 

Zaměstnankyně byly přihlášené na hodně školení, ale pandemie všechna školení zrušila. 

Proto máme málo nákladů a školení a s tím spojené i cestovné. 

 

Účelové prostředky – 71.598,- Kč na přímé náklady byly z velké části použity na náhrady za 

pracovní neschopnost. Pandemie zavřela školku a zaměstnankyně byly práce neschopné. Také 

na nákup speciálních pomůcek pro děti. Dále tento pří ONIV byl použit na DVVP.  Dále byly  

použity na náhrady za dočasnou pracovní neschopnost. Celkem bylo vyplaceno za pracovní 

neschopnost 67.574,- Kč. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány. 

 

Rozpočet na sociální a zdravotní odvody s ÚZ 33353  na částku 2.773.795,- Kč, odvod na 

FKSP 163.989,- Kč.  

Přesný odvod činil na sociální a zdravotní pojištění 2.772.444,- Kč z rozpočtu a přesný odvod 

na FKSP byl 165.340,62 Kč.  
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Rozdíl ze zákonných odvodů je 1.351,-Kč a rozdíl z odvodů FKSP je -1.351,62 Kč. Bylo 

pokryto. 

 

Organizace vyplatila odměny ze šablon 75.000,- Kč a z Fondu odměn 70.000,- Kč a od 

zřizovatele 25.000,- Kč. 

 

Zákonné odvody   32.110 Kč 

FKSP        1.900,- Kč 

Odměny za šablon: 

➢ z toho mzdy                       75.000,- Kč 

➢ odvody                                      25.350,- Kč 

➢ odvod FKSP                                1.500,-Kč 

 

Z dotace na Šablony zůstalo 86,- Kč. Bylo vráceno na účet zřizovateli v roce 2021. 

Na účet FKSP byl převeden zákonný podíl z náhrad za dočasnou pracovní neschopnost, který 

činil 827,12 Kč,- Kč.  

Celkem zákonný podíl na účet FKSP byl odveden 168.740,62 Kč.  

z ÚZ 33353 –                       163.989,14 Kč 

z ÚZ 00001 -                                                                     1.900,- Kč 

z ÚZ 33063 –                                                                    1.500,- Kč 

z ÚZ 33353 za dočasnou pracovní neschopnost         1.153,58 Kč 

z ÚZ 00001           197,90 Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem                       168.740,62 Kč   

    

Celkem odvod na sociální a zdravotní pojištění činil včetně odvodu z mezd od zřizovatele, 

z Fondu odměn a ze Šablon   2.829.904,- Kč. 

Celkem odvod na FKSP také včetně dotace na mzdy od zřizovatele, Fondu odměn a Šablon byl  

168.740,62 Kč. 
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Příjmy z vlastní činnosti jsme měli hlavně z výběru stravného a školného. Částka za stravné 

byla 188.184,- Kč od rodičů dětí a 105.206,- Kč od zaměstnanců.  Z téhle činnosti nemá 

organizace žádný prospěch. Toto používá školní jídelna na nákup potravin, ze kterých 

zhotovuje pokrmy pro děti a dospělé. 

Další vlastní příjem je ze školného. Tato částka činila v roce 2020 41.616,- Kč. Tato částka  

nám zůstala jako hospodářský výsledek. Částka se odvíjí od počtu dětí, které chodí do naší 

mateřské školy. Samozřejmě předškolní děti podle zákona neplatí školné. Máme také dost dětí, 

které školné neplatí, protože jsou osvobozeny od platby, z důvodu hmotné nouze nebo 

pěstounské péče.  

Příjmy z vlastní činnosti obsahují také sponzorské dary finanční, účelové a věcné dary. Tyto 

příjmy závisí na firmách a soukromých osobách, které jsou ochotni nám dary poskytnout. Do 

budoucna nevíme, kolik se nám prostředků podaří získat. Věcné dary činily 16.272,40 Kč. 

Jedná se hlavně o potraviny a malé dárečky u příležitosti pořádání karnevalu, dětského dne aj. 

V roce 2020 jsme dostali bezplatně dezinfekční prostředky a roušky a respirátory. 

 

Od zřizovatele jsme dostali na provoz 3.695.097,- Kč. Z toho na provoz 1.104.000,- Kč, z toho 

na dezinfekční prostředky 10.000,- Kč. 

Z té částky také na akci většího rozsahu – na Výměnu obkladů vč. dveří  2.277.267,- Kč, na 

odpisy 300.000,- Kč, na podporu modernizace a rozvoje ITC 13.830,- Kč.  Z příspěvku na 

provoz bylo vyčleněno také na mzdy 34.000,- Kč včetně odvodů na větší administrativní zátěž.   

 

Nejvíce se podílí na celkové výši výdajů spotřeba energie – 271.551,08 Kč včetně srážkové 

vody, opravy – 211.961,31 Kč a služby 212.864,55 Kč, po odečtení částky za srážkovou vodu 

tj. 44.048,76 Kč. Porovnáním s loňským rokem byly náklady na energii v roce 2020 nižší. Byla 

sice mírnější zima do konce roku 2019.  Více klesly i služby. Také nám byla zateplena budova 

v listopadu 2018. Na nižších nákladech se podepsala pandemie Coronaviru. Měli jsme školku 

nějaký čas zavřenou. 

 

Organizace obdržela  prostředky na výměnu obkladů včetně dveří v částce 2.277.267,- Kč. Byla 

na tento účel zcela vyčerpána.  
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Účelově jsme letos dostali z rozpočtu zřizovatele finanční prostředky na pokrytí odpisů 

investičního majetku v částce 300.000,- Kč. Použito bylo 297.910,- Kč. Rozdíl 2.090,-Kč 

vznikl tím, že při kontrole byla zjištěna větší částka zaúčtovaná na účtu 082. Tento rozdíl byl 

odúčtován.  

 

Celkem odpisy za rok 2020 byly 366.378,- Kč, z toho    

➢ odpisy, které tvořily FRIM         297.910,- Kč 

➢ odpisy, které netvořily FRIM       68.378,- Kč 

 

Hospodářský výsledek, který vznikl z hlavní činnosti z vlastních příjmů.  Z výběru školného od 

rodičů dětí. Jedná se o  + 35.337,86 Kč.  

Doplňkovou činnost letos nemáme.  

 

HV z hlavní činnosti celkem  35.337,86 Kč 

Hospodářský výsledek je krytý. 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku bude následovný – 30.000 Kč do Fondu odměn. 

Jelikož zřizovatel povolil maximální výši 30.000,- Kč, ostatní bude vložen do Rezervního fondu    

+ 5.337,86 Kč. 

 

Celkové mzdové prostředky za rok 2020 z dotace na platy s ÚZ 33353 byly 8.199.457,- Kč.  

Mzdové prostředky byly vyčerpány. 

Na OON bylo dotováno 7.000,- Kč. Byly také vyčerpány. 

Mzdové prostředky z vlastních zdrojů tzn. z Fondu odměn ÚZ 00005     70.000,- Kč. Byly 

použity na odměny zaměstnanců. 

Od zřizovatele měla organizace 25.000,-Kč na mzdy, větší zátěž administrativní. ÚZ 00001. 

Na odměny byly použity prostředky ze Šablon ÚZ 33063  -  75.000,- Kč 

Celkové mzdy činily 8.369.457,- Kč + 7.000,- Kč OON 

 

Z toho čerpalo 21.5456 přepočtených pracovníků průměrnou měsíční mzdu 32.371,09 Kč. 

Z toho učitelé měli 4.955.789,- Kč a průměrný přepočtený počet pedagogických zaměstnankyň 

byl 10,8067. Průměrná měsíční mzda 38.215,40 Kč, asistenti pedagoga čerpali 1.612.035,- Kč, 

přepočtené zaměstnankyně 4.9866, průměrný měsíční plat byl 26.939,44 Kč, ostatní 

nepedagogičtí zaměstnanci měli na platy 1.022.006,- Kč, průměrný přepočtený stav 
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nepedagogických pracovníků byl 3,40, vyplacené mzdy 1.091.629,- Kč a průměrný plat byl 

26.755,61 Kč.  

 

Školní jídelna při průměrném přepočteném počtu zaměstnanců 2.3523 měla vyplacené mzdy 

ve výši 710.004,- Kč. Průměr 25.152,82 Kč. 

 

Celkem   mzdy byly 8.369.457,- Kč, průměrný počet zaměstnanců 21.5456, průměrný plat 

32.371,09 Kč. Průměrná mzda za celou organizaci je vypočítána i se mzdou z provozních 

prostředků (25.000,- Kč), Fondu odměn (70.000,-Kč) a Šablony (75.000,-Kč). 

Byly vyplaceny všechny mzdové prostředky za rok 2020. 

 

Limit pracovníků byl na rok 2020    21.55.  

 

Ostatní platby za provedenou práci činily 7.000,- Kč. 

Byly rovněž vyčerpány.  

 

Náhrady na pracovní neschopnost byly 67.574,- Kč. 

 

V rozpočtu na provozní náklady byla zahrnuta částka 34.000,- Kč na pokrytí nákladů FaMa+ 

bylo použito vše na mzdy a odvody . 

Jedná se o 34.000,- Kč 

➢ Platy    25.000,- Kč 

➢ Odvody zákonné     8.500,- Kč 

➢ FKSP         500,- Kč  

 

Čerpání FKSP 2020 

Číslo účtu 

 

Částka 

412 0221 - stravování dospělí 38.676,- 

412 0242 - zájezd  5.458,- 

412 0299- zdravotní péče 48.000,- 

412 0290 – Odměny nepeněžní 7.000,- 

Celkem 99.134,- Kč 
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Počáteční stav 2020       96.472,77 Kč   

Příjem na účet rok 2020 zákonný příděl   168.740,62 Kč 

Výdej rok 2020       99.134,-   Kč 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Konečný stav k 31. 12. 2020               166.079,39 Kč 

 

Fond rezervní se skládá ze dvou účtů. Účet 413 – zde účtuje organizace o zlepšeném 

hospodářském výsledku. 

Konečný stav na účtu 413 je 219.539,31 Kč.  

      

Příjem a čerpání účtu 413 – rok  2020 

Čísla 

vkladů  

PS Příjem Výdej KS Čísla dokladů 

výdej 

454 176.206,99 43.332,32 0 219.539,31 0 

      

      

      

 

Příjem je ze zlepšeného hospodářského výsledku. 

 

Účet 414 - obsahuje sponzorské finanční dary.  

 

Čerpání je prováděno na základě smlouvy o daru, na jaký účel je dar poskytnut. Tento fond je 

krytý finančními prostředky. Po vyčerpání finančních prostředků podle sponzorské smlouvy 

posíláme dárci vyúčtování tohoto daru i s kopiemi faktur, pokud si to přeje a zadá do smlouvy. 

Konečný stav na účtu 241 0414 je 476.381,57 Kč, v pokladně rezervního fondu je 2.097,35,- 

Kč 

Stav rezervního fondu na účtu 414 - 478.478,92 Kč. 

Konečný stav fondu rezervního je 478.478,92 Kč. 
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Fond rezervní se skládá: 

➢ Evidované sponzorské dary  366.174,45 Kč 

➢ Neevidované sponzorské dary  112.304,47 Kč 

➢ ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Celkem      478.478,92 Kč 

 

Investiční fond – zde organizace účtuje odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého 

majetku. Nákup investičních prostředků a větší údržba z vlastních zdrojů. V roce 2020 byl 

přísun na investiční fond z odpisů 297.910,- Kč.  Na kumulaci zdrojů na akce významnějšího 

charakteru máme vyčleněnou částku 100.000,- Kč. Ostatní finance, jako rezerva na případný 

nákup majetku nebo na větší údržbu, pokud by se naskytla. 

V roce 2019 proběhla obnova plotu. Tuto akci prováděl Investiční odbor Moravskoslezského 

úřadu v hodnotě 1.339.618,41 Kč. Část jsme hradili v roce 2020, a to 1.291.218,41 Kč.  

 

Na odpisy jsme dostali 300.000,- Kč. Odpisy, které byly dány do Fondu investičního byly 

297.910,- Kč, touto částkou byl navýšen IF. Rozdíl mezi odpisy a dotací na odpisy byl 2.090,- 

Kč. 

Tato částka bude vrácena do rozpočtu kraje v roce 2021. 

 

Konečný stav FRIMu je 1.224.320,57 Kč. Konečný stav účtu 241 0416 je 1.226.410,57 Kč. 

Rozdíl 2.090,- Kč vznikl tím, že jsme museli odúčtovat rozdílu účtu 082. Tato částka byla 

vrácena na účet zřizovatele v roce 2021. 

 

Na fondu odměn má mateřská škola částku 163.679,- Kč. Je určen na případné překročení mezd 

a také na odměny zaměstnanců. V roce 2020 byl přísun 30.000,- Kč ze zlepšeného 

hospodářského výsledku. Použito na odměny zaměstnanců bylo 70.000,-Kč. 

Zůstatek je 163.679,- Kč a je krytý. 

 

Pohledávky organizace má za stravné dětí za měsíc prosinec 2020 v částce 21.604,- Kč a 

dospělých 7.383,-.  Záloha na energii 138.500,- Kč, která bude vyúčtována v roce 2021. 

Předplatné časopisů 12.806,40 Kč, které budou nákladem v roce 2021. Další pohledávky jsou 

–  poplatky bance účtu FKSP – 78,- Kč, který bude převeden v roce 2021 a částka 68.759,52 

Kč. Jedná se o přeplatek za teplo 45.367,52 Kč a přeplatek za elektrickou energii 23.392,-Kč., 

který nám byl vyúčtován, ale na účet byů poslán v roce 2021. 
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Celkem pohledávky  248.124,92 Kč 

 

Závazky organizace krátkodobé celkem činí 1.088.514,51. Jedná se o závazky vůči sociálnímu 

zabezpečení 221.944,- Kč, zdravotní pojištění 95.734,- Kč, daně z příjmu 81.227,- Kč, vůči 

zaměstnancům /mzdy/- 555.763,- Kč,  vůči dodavatelům – 9.656,51 Kč a závazky vůči zálohám 

na stravném – 46.000,-Kč. 

 

Dohadné účty pasivní obsahují částku 76.100,- Kč,- Kč na vodné, stočné mateřské školy a 

ostatní energie.  Vypořádání s dotacemi kraje 2.090,- Kč. 

Závazky krátkodobé jsou celkem 1.088.514,51 Kč 

 

Závazky dlouhodobé organizace. 

Organizace dostala dotaci na OPVVV - Šablony II částku 427.376,- Kč, vyčerpat do roku 2020. 

V roce 2020 je vyčerpáno   239.497,20,- Kč 

Rozdíl byl převeden na účet 672 v roce 2021   86,- Kč byl vrácen 

 

V roce 2020 čerpáno:  

Číslo 

dokladu 

Částka Číslo 

dokladu 

Částka 

73 2.172,- 854 1.600,- 

74 772,- 927 2.000,- 

74 897,- 856 2.000,- 

74 405,- 902 4.800,- 

192 458- 956 3.337,- 

173 12.000,- 1007 2.164,- 

192 3.234,- 1007 923,- 

205 4.000,- 1040 2.176,- 

630 9.000,- 1045 1.262- 

828 604,- 1068 280,- 

828 406,- 1086 838,- 

828 486,- 1089 1.090,- 

829 2.119,- 856 4.180,- 

829 1.530,- 669 2.265,- 
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829 828,- 1038 8.595,- 

830 537,- 1040 2.085,- 

830 215,- 1045 4.020- 

828 899,- 1068 3.280,- 

825 1.072,85 1073 3.525,- 

906 471,20 1007 966,- 

906 532,80 1044 4.922 

907 3.966,- 991 72.000,- 

930 547,- 992 3.000,- 

956 799,- 991 17.856,- 

926 914,- 992 744,- 

926 500,- 991 6.480,- 

776 1.270,- 992 270,- 

829 500,- 1184 711,- 

930 1.179,- 1165 1.149,- 

956 882,- 1101 739,- 

956 547,- 1213 2.568,35 

928 2.290,-   

956 750,-   

907 5.794,-   

956 970,-   

998 1.500,-   

1038 5.995,-   

972 6.500,-   

1101 130,-   

 77.671,85  161.825,35 

 

Celkem utraceno     239.497,20 Kč  

Počáteční stav v roce 2020   239.583,20,   Kč 

Utraceno     239.497,20     Kč 

-------------------------------------------------------------------------- 

Zůstatek byl vrácen v roce 2021                      86,- Kč 

241 0031 -   Účet šablon                       86,-Kč 
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Celkem dlouhodobé závazky                      86,- Kč     

Závazky po lhůtě splatnosti nemáme. 

 

 

 

 

 

 

Do mezinárodních programů jsme nebyli zapojeni. 

 

 

 

 

 

 

 

Škola není do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení zapojena. 

 

 

 

 

 

 

V letošním školním roce jsme neměli žádné projekty financované z cizích zdrojů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborová organizace pedagogů ani správních zaměstnanců není v mateřské škole Klíček 

zřízena. 

 

Máme dlouholetou dobře rozvinutou spolupráci s odborníky ve zdravotnictví a s pracovníky 

různých speciálně pedagogických center  - spolupracujeme se SPC pro děti s vadami řeči 

Karviná, SPC pro děti s mentálním postižením Karviná, SPC pro děti s autismem Ostrava – 

Zábřeh, SPC pro děti s tělesným postižením Frýdek – Místek, SPC pro děti se zrakovým 

postižením Opava, SPC pro děti se sluchovým postižením Ostrava – Poruba.   

Úspěšně spolupracujeme s klinickými logopedy Mgr. Alenou Starzycznou, Mgr. Marcelem 

Krhovjákem a Mgr. Lenkou Novotnou. 

                                          XI. 

Údaje o zapojení školy do mezinárodních programů 

                                          XII. 

                          Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

                                          XIII. 

                       Předložené a realizované projekty školy financované z cizích zdrojů 

                                          XIV. 

                          Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 

                                          a partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
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I v tomto školním roce jsme spolupracovali s jezdeckým klubem Olšiny, díky kterému jsme 

mohli realizovat jízdy na koni v prostorech školní zahrady a nově zahájili spolupráci se STaRS 

Karviná – návštěvy sauny a návštěvy krytého bazénu. Tyto aktivity probíhaly pouze na začátku 

školního roku a poté byly z důvodu nouzového stavu v ČR ukončeny. 

 

Pokračovali jsme ve  spolupráci se SASKOU Karviná (sociálně aktivizační služba), díky které 

mohli naše děti 1x v týdnu docházet do stacionáře Eunika, kde probíhaly nasmlouvané činnosti 

(ve spolupráci s rodiči dětí). Tyto aktivity probíhají buď v ranních hodinách před nástupem do 

mateřské školy nebo po odpoledním odpočinku.  

 

Odborná beseda v tomto školním roce proběhla jen jedna, a to pod vedením Mgr. Lenky 

Gwóźdźové Dis. a Mgr. Bohdany Herzánové. 

  

Výcvik gest se letos uskutečnil pouze pro pedagogické zaměstnance MŠ Klíček a vedla ho Mgr. 

Eva Janáková a Nikola Venglářová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena zaměstnanci školy na provozní poradě dne 24. 8. 

2021. 

 

 

 

Č.j.: MSKL/764/2021      Skartační lhůta: A/10 

 

 

 

V Karviné dne 14. 9. 2021         

  

 

 

Mgr. Eva Janáková 

ředitelka školy                                                                                         

 

                                          XV. 

                                                                                    Závěr 
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