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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.  

 

V průběhu školního roku došlo k personálním změnám z důvodu dlouhodobé pracovní 

neschopnosti paní asistentky. Od 1. 3. 2022 byl přijat nový asistent pedagoga na zástup za 

pracovní nepřítomnost. Tento asistent pedagoga splňuje kvalifikaci. 

 

Ke konci školního roku 2021/2022 ukončili svůj pracovní poměr 3 pedagogičtí zaměstnanci, 

z toho: 

➢ ukončení pracovního poměru dohodou k 30. 6. 2022 na žádost zaměstnance, 

➢ ukončení pracovního poměru dohodou k 31. 7. 2022 na žádost zaměstnance z důvodu 

nástupu do řádného důchodu, 

➢ ukončení pracovního poměru k 21. 8. 2022 na žádost zaměstnance z důvodu nástupu 

do řádného důchodu. 

 

                                          II. 

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

                                          III. 

                              Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
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V přípravném týdnu (od 22. 8. 2022) se náš pedagogický tým rozrostl o jednoho pedagogického 

pracovníky, jednomu pedagogovi byl navýšen pracovní úvazek na 100% a u druhého 

pedagogického pracovníka došlo ke změně pracovní pozice z asistenta pedagoga na učitelku 

mateřské školy. 

 

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 

1  

Střední pedagogická škola – učitelství pro MŠ 1  

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 

Pedagogická fakulta OU v Ostravě – obor Speciální pedagogika (Bc.) 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 1 
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Studium pedagogiky dle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhlášky 

č. 317/2005 Sb. 

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 

Vysoká škola manažerská ve Varšavě - Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné 

– Učitelství pro mateřské školy a učitelství pro 1. stupeň základních škol 

1 

 

 

Kvalifikace nových pedagogických pracovníků od 22. 8. 2022 

 

SOŠ a SOU Obchodu a služeb Havířov – obor vlasová kosmetika (maturita) 

Nadační fond Rytmus – Studium pro asistenty pedagoga  

1 

 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků k 31. 8. 2022 

 

   20  -  30 let 3 

   31  -  40 let 5 

   41  -  50 let 8 

    nad  51 let 0 

 

 

Průměrná doba praxe činí 13 let. 

 

 

Ostatní zaměstnanci školy 

 

Ekonomka školy Úvazek 0,88 

Školnice Úvazek 0,90 

Uklízečka Úvazek 0,55 

Uklízečka Úvazek 0,55 

 

Všichni zaměstnanci mají pracovní poměr na dobu neurčitou. 
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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 2021/2022 navštěvovalo 48 dětí. 

V průběhu školního roku dvě děti ukončily předškolní vzdělávání na žádost zákonného 

zástupce z důvodu stěhování do jiného města. 

 

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

podpůrným opatřením 3. až 5. stupně: 

 

Porucha dorozumívacích schopností 15 

Zrakové postižení 0 

Sluchové postižení 2 

Tělesné postižení 1 

Mentální postižení 6 

Porucha autistického spektra 22 

Kombinované vady 2 

 

Pro tento školní rok mělo odloženou školní docházku 11 dětí. 

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

podmínky k přijetí, byly do našich mateřských škol přijaty. 

 

 

 

                                          IV. 

                                                              Údaje o přijímacím řízení 



8 
 

Základním cílem vzdělávání v naší škole je nenásilně získávat poznatky a zkušenosti potřebné 

pro další život, položit u dětí základy celoživotního vzdělávání, zmírnit, popř. odstranit 

handicap dítěte s přihlédnutím k jeho individuálním schopnostem, možnostem a potřebám.  

 

Během celého školního roku jsme se snažili, aby děti vnímaly život a svět kolem sebe všemi 

smysly a ve vší jeho barevnosti. Podporovali jsme přirozený vývoj dítěte, při vzdělávání 

vycházeli z vývojových stádií jednotlivých dětí. Naším cílem bylo podporovat přirozený vývoj 

dětí, a to ve všech oblastech (fyzické, psychické i sociální), vždy s ohledem na zájmy dítěte, 

jeho individuální schopnosti a dovednosti, rozvíjet u dětí potřebu uvědomění si své vlastní 

osobnosti. 

 

Školním rokem jsme děti provedli přirozenou cestou za využití prožitkového učení, získávání 

nových dovedností a vědomostí prostřednictvím praktických zkušeností, experimentů. 

 

Cílem bylo vytvořit každému dítěte optimální podmínky k rozvoji dětské osobnosti, k učení, ke 

komunikaci, pomoci mu k dosažení co největší míry samostatnosti a vytvořit základní 

předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. 

 

Velký důraz jsme kladli na metody prožitku, nápodoby, opakování a vlastního příkladu. 

Využívali jsme metody reedukace, kompenzace, senzomotorické a psychomotorické stimulace. 

 

Při vytváření návyků jsme se soustředily na ty, které jsou společensky nejdůležitější, a to 

návyky sebeobsluhy, stolování, oblékání, jednoduché pracovní činnosti. Při poznávání okolního 

světa i sebe sama, při seznamování s předměty a věcmi kolem nás, jsme využívali všech smyslů. 

 

Náš vzdělávací cíl byl naplněn ve všech stanovených oblastech. 

 

 

 

 

 

 

 

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 pěti 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 

                                          VI. 

                  Údaje o výsledcích vzdělávání 

                                          V. 

Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
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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. 

             

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. I přesto, že začátek školního roku nebyl svázán 

striktními pravidly v souvislosti s COVID-19, tak ani v tomto školním roce nebyla v rámci 

adaptačního programu umožněna přítomnost zákonného zástupce ve třídě s dítětem. 

Adaptační program byl individuálně přizpůsobován každému dítěti. 
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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.            

 

 

 
 

 

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, větší část 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. I přesto, že dramatizace 

děti baví a patří k oblíbeným, většinou se aktivně zapojí jen děti z horních tříd. U děti 

s poruchou autistického spektra se jedná o dramatizaci spíše na pasivní úrovni, kdy pedagog je 

v roli herce a snaží se děti upoutat, namotivovat.  

Velmi oblíbené jsou 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 návštěvou místní knihovny, kde se děti prostřednictvím 

besed seznamovali s dětskými knížkami a pohádkami. 

 

 

 
 

 

V tomto školním roce jsme se snažili děti zprostředkovávat kulturní a divadelní představení 

pravidelně, aby alespoň 1x v měsíci měli kulturní zážitek. Z množství nabízených programů 
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jsme volili takové, které jsou uzpůsobeny potřebám našich dětí a snaží se děti do představení 

„vtáhnout“, aby nebyly pouze pasivními diváky, ale také aktivními aktéry. 

V tomto školním roce jsme opět využili nabídku divadla Duo Šamšula, užili jsme si hudební 

dopoledne s Veronikou, ale také jsme se zaposlouchali do tónu muzikoterapie v rámci 

pyžamového dne, nebo si protáhli tělíčko u jednoduchých jógových pozic. Karneval proběhl 

letos ještě bez rodičů, ale oslavu Dne dětí jsme si již naplno užili spolu s rodiči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duo Šamšula – Jak pejsek s kočičkou vařili dort            Podzimní hudební pásmo s Veronikou 

                     
              

        

         Pyžamový den s muzikoterapií            Jóga 

                          
 

               Karneval s Hopsalínem        Jarní radovánky s Klaun Family 
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Také v tomto školním roce pokračovala spolupráce se sociálně aktivizační službou SASKA, do 

které naše děti 1x týdně docházeli. Návštěvy v SASCE si 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.  

 

V průběhu školního roku jsme vzdělávací program pro děti obohatili nejrůznější projektové 

dny, které byly vždy zaměřeny na určitou významnou událost či příležitost: 

➢ Pes – nejlepší přítel člověka – projektový den zaměřený na podporu psychické stability 

u dětí, spoluvytváření pravidel bezkonfliktního soužití ve třídě i mimo ni (dítě – pes), 

procvičování základních pohybových a pracovních dovedností a rozvíjení poznávacích 

schopností. 
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➢ Čertů my se nebojíme, pěkně s nimi zacvičíme – projektový den zaměřený na rozvoj 

paměti, pozornosti, představivosti a fantazie. Rozvíjení pohybového cítění u dětí, 

podněcovat radost z pohybu, poznávat sama sebe, posilovat sebedůvěru, samostatnost a 

sebeovládání. 

 
 

➢ Když Mikuláš naděluje – projektový den u příležitosti Mikuláše – rozvíjení kulturně – 

estetických dovedností, výtvarné, hudební a dramatické. Posilovat u dětí pozitivní vztah 

k tradicím a zvykům spojených s vánočním obdobím. 
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➢ Pokusy kouzelníka Pokustóna - cílem bylo hravou formou posilovat u dětí zvídavost, 

radost z objevování nových věcí, poznatků a možnost a podporovat jejich vnímání sama 

sebe jakou součást skupiny. Rozvíjet všechny smysly. 
 

 

➢ Pyžamový den, aneb všichni do pyžam - rozvíjet hudební dovednosti dětí, rozvoj 

užívání všech smyslů. Vést děti k tvořivé sebeprezentaci prostřednictvím hry na různé 

netradiční hudební nástroje. Navodit u dětí pocit uvolnění a relaxace. 
 

 

➢ Na každou nožku jinou ponožku – seznámit děti s Mezinárodním dnem podpory 

Downova syndromu, pocit sounáležitosti, rozvoj poznávacích a rozlišovacích 

schopností, sebeobslužných dovedností. 
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➢ Poznáváme šmoulí zem – projektový dne u příležitosti Světového dne porozumění 

autismu 

 
 

➢ Přírodníček – projektový den zaměřený na příchod jara, seznámení se s jeho základními 

znaky, pozorovat probouzející se přírodu, vnímat její krásu, změny spojené s jarem. 
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➢ Barevná cesta – šipkovaná – seznámit děti s okolním světem, posilovat dětskou 

zvídavost, zájem o činnosti a radost z objevování nového, procvičovat základní 

pohybové dovednosti zábavnou formou. 
 

 

➢ Hry bez hranic – malý projektový den, který se nakonec „rozrostl“ do největší akce 

letošního roku, které se zúčastnily nejen děti z MŠ Klíček, ale také rodiče a děti, které 

Klíček v předešlých letech již opustily.  
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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 saunu, zooterapie a jízdy na koníkovi. V letošním 

školním roce jsme bohužel děti nemohli umožnit konání plaveckého výcviku z důvodu rozsáhlé 

rekonstrukce krytého bazénu. 
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Distanční vzdělávání a online projekt „Kdo si hraje, nezlobí“ 

 

V průběhu školního roku 2021/2022 nedošlo k uzavření mateřské školy z důvodu COVID-19, 

za což jsme moc rádi. Distanční vzdělávání probíhalo pouze v prosince 2021 na jedné třídě, kdy 

byla pozitivně testovaná paní učitelka. V té době probíhala kombinace prezenční a distanční 

výuky. 

 

Jelikož omezení již nebyla tak striktní, využili jsme v II. pololetí tohoto školního roku opět 

možnost navázat na vzájemná tematická setkávání s rodiči v rámci tematických tvoření u 

různých příležitostí a nezahájili jsme online projekt „Kdo si hraje, nezlobí“. V rámci vánočních 

příprav bylo pro děti připraveno online tvoření s vánoční tématikou. 

  

Ve II. pololetí školního roku jsme tak zorganizovali pro rodiče hned dvě tematická tvoření –

velikonoční a tvoření a besídky ke Dni maminek. Některé třídy se vydaly také na společný výlet 

s rodiči a dětmi. 

 

Do ZŠ odešlo 11 dětí, 2 děti budou od září navštěvovat přípravnou třídu a jedno dítě přestoupilo 

na mateřskou školu zřízenou dle §16 odst. 9 Školského zákona do Ostravy. Na příští školní rok 

má odloženou povinnou školní docházku 11 dětí. 

 

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

připraveny na vstup do proudu základního vzdělávání. 
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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 se výchovně – vzdělávacím procesem prolínaly tyto zájmové 

terapie: 

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

v relaxační místnosti za využití všech dostupných smyslových pomůcek, 

 

 
 

✓ 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, 

✓ dramahrátky – tvořivá dramaterapie,  

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

jak ve třídě, tak v přírodě, nejčastěji byl využíván prostor velké tělocvičny na ZŠ 

Mendelova. 

 

                                          VII. 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory dětí, 

žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných 

a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 
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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.  

 

V tomto školním roce jsme navázali na naši spolupráci se základní školou Mendelova a děti 

mohly opět využívat pro rozvoj svých pohybových dovedností velkého prostoru tělocvičny, 

kterou pravidelně navštěvovali každé pondělí. 

 

 
 

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. 

 

V tomto školním roce se uskutečnily hned dvě besedy pro rodiče na téma: 

➢ Význam strukturalizace a individualizace při výchově a vzdělávání dětí s autismem a 

kombinovaným postižením 
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➢ Pomoz mi, abychom si vzájemně porozuměli, aneb jak nastavit komunikaci u dětí, které 

nemluví 
 

Kromě odborných besed měly rodiče možnost se zúčastnit také rodičovských skupin pod 

vedením Mgr. Michaely Mlynarczykové, speciálního pedagoga z SPC pro děti s autismem.  

V letošním roce jsme zrealizovali také kurz „Výcvik gest“, kdy mají rodiče možnost se v rámci 

30 vyučovacích hodin seznámit se základními znaky komunikačního systému MAKATON a 

naučit se tyto znaky aktivně používat při komunikaci se svým dítětem.  

V prosinci proběhlo online vánoční tvoření, které si pro děti připravili pedagogové 

z jednotlivých tříd a děti mohli v průběhu prosince své výrobky nosit do školy, popř. je vyfotit 

a zaslat fotografii své paní učitelce. 

 

 

Ve II. pololetí pro rodiče proběhla dvě tematická tvoření zaměřená na významné dny: 

➢ Velikonoční svátky 

➢ Oslava Dne maminek 
 

              

Některé třídy pojali oslavu Dne maminek netradičně a připravili si pro rodiče společný výlet 

do horské přírody, kde nejen svátek oslavili, ale prožili den plný zábavy a společných zážitků. 
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Každý rok pro rodiče s dětmi realizujeme tři velké společné akce – podzimní radovánky, 

karneval a jarní radovánky s pasováním na školáky. V tomto školním roce se konaly pouze jarní 

radovánky spojené s pasováním budoucích školáků, které byly tentokrát pod „taktovkou“ 

Klaun Family. 
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Podzimní radovánky byla nahrazeny dopoledním čarodějnických vystoupením kouzelnice 

Radany, karneval s Hopsalínem taktéž proběhl v dopoledních hodinách bez přítomností rodičů.  

 

            

 

V únoru proběhlo tradiční týdenní výjezdové lyžování pro naše předškoláky, které se konalo 

pod záštitou Magistrátu města Karviná a opět si naše děti užily zimní radovánky v krásné 

beskydské přírodě v lyžařském areálu Bukovec. 

 

 

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.  

 

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. 
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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.  

 

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.  

 

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. 

 

 

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 školním roce 2021/2022 navštěvovalo naši mateřskou školu 15 dětí s narušenou komunikační 

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

dětí v průběhu školního roku probíhala také diferenciální diagnostika, děti mají kromě narušené 

komunikační schopnosti také ADHD a lehké poruchy chování. 

 

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), 
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✓ 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.  

 

 

Děti se zrakovým postižením 

 

V tomto školním roce jsme neměli žádné dítě se zrakovým postižením.  

 

 

Děti s tělesným postižením 

 

Dítě s tělesným postižením jsme měli dvě, přičemž u jednoho chlapce se jedná o kombinované 

postižení. Veškerá speciálně pedagogická péče probíhala s ohledem na stupeň a rozsah 

tělesného postižení chlapců. 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, zooterapie, ergoterapie).  

 

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

 

 

Děti s mentálním postižením 

 

Ve školním roce 2021/2022 nás navštěvovalo 6 dětí s mentálním postižením. U všech těchto 

dětí byly vytvořeny strukturované režimy dne a využívány metody alternativní komunikace.  

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. 
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S ohledem na individuální možnosti a schopnosti dětí byla využívána: 

✓ prvky terapie hrou,  

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

✓ bazální stimulace, 

✓ multisenzerická stimulace. 

 

 

Děti se sluchovým postižením 

 

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

dítě v průběhu školního roku ukončilo docházku do MŠ. Druhá dívenka má trvale přidělený je 

po kochleární implantaci, nemluvící. 

 

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). 

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, 

✓ 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, 
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✓ 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 9 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, 

✓ rozvíjení sociálního a společenského chování. 

 

Velký důraz jsme kladli na rozvoj samostatnosti dětí a nácvik zvládání běžných každodenních 

situací. 

 

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

byly dodržovány základní zásady, a to: 

✓ přehledný strukturovaný prostor, 
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✓ vizualizovaný časový plán, 

✓ organizace dne, 

✓ vizuální předkládání úkolů. 

 

Děti nadané, mimořádně nadané nebo děti s nárokem na poskytování jazykové přípravy naši 

školu nenavštěvují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán DVPP byl plněn s ohledem na aktuální možnosti a nabídky KVIC a jiných vzdělávacích 

agentur. Pedagogičtí pracovníci se snažili, aby plán DVPP byl plněn v souladu s plánem jejich 

samostudia a vzdělávání, který se sestavují na začátku školního roku. V průběhu školního roku 

mohou svůj plán poupravit s ohledem na nabízené semináře a nové skutečnosti, které mohou 

mít vliv na volbu seminářů a školení (příchod nového dítěte, problémové chování dětí, které se 

objeví v průběhu docházky, změna třídy). 

Někteří pedagogičtí pracovníci využili také možnost zúčastňovat se vzdělávacích webinářů, 

které byly mnohdy zdarma a realizované mimo pracovní dobu pedagogů (účast na základě 

vlastního zájmu ve volném čase). 

 

Oblasti vzdělávání a samostudia ve školním roce 2021/2022: 

➢ Psychohygiena v pedagogickém prostředí 

➢ Výchova a vzdělávání dětí s autismem a mentálním postižením 

➢ ABA terapie 

➢ Muzikoterapie a hudebně pohybové činnosti 

➢ Výchově a vzdělávání dětí se sluchovým postižením 

➢ Hra na klavír 

➢ Rozvoj výtvarných a pohybových dovedností u dětí 

➢ Rozvoj komunikačních dovedností u dětí 

➢ Bazální stimulace 

 

 

Vzdělávací akce a semináře absolvované ve školním roce 2021/2022: 

➢ Možnosti ovlivňování komunikačních schopností u dětí předškolního věku – pomůcky 

pro rozvoj (logopedická prevence) 

➢ Bazální stimulace – základní kurz 

➢ Hudebně – relaxační aktivity ovlivňující chování dětí s ADHD 

                                          VIII. 

Údaje o vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje nepedagogických 

pracovníků 
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➢ Kurz ABA (Začínáme hrou, Verbální chování, Raný student, Pokročilý student, 

Nežádoucí chování) - webinář 

➢ Práce s programem Symwriter 

➢ Strukturované učení u dětí s PAS a mentálním postižením 

➢ Dietní stravování v zařízeních školního stravování 

➢ Nácvik sebeobslužných dovedností u dětí s PAS 

 

Webináře – zdarma, z vlastních zdrojů, ve volném čase 

➢ Inspis ŠVP – organizováno ČŠI 

➢ Jak komunikovat (nejen) s rodiči 

➢ Úvod do aplikované behaviorální analýzy 

➢ Úvod do práce s problémových chováním dle PBS 

 

V I. pololetí se 11 pedagogických pracovníků zúčastnilo cyklu čtyř seminářů zaměřených na 

Attachment a jak s ním pracovat – dle všech účastníků to byla setkávání přínosná, hodně 

obohacující, ale zároveň psychicky náročná. Během setkávání jsme se seznámili jen s úvodem 

a základním vhledem do této problematiky a dozvěděli se něco o „narušené citové vazbě“. Ve 

II. pololetí se zvažovalo možnost pokračování v rámci supervizí. Nakonec jsme se rozhodli 

možnosti individuální supervizního programu odložit a uvidíme, zda ho využijeme 

v následujícím školním roce.  

V září 2021 proběhla odborná beseda zaměřená na vzdělávání a výchovu dětí s PAS - Význam 

strukturalizace a vizualizace při výchově a vzdělávání dětí s autismem a kombinovaným 

postižením, na kterou navazovala beseda v listopadu 2021 na téma „Alternativní komunikace, 

aneb jak ji nastavit“. Tyto besedy byly prioritně určené pro rodiče našich dětí, ale zúčastnili se 

jich také někteří pedagogičtí pracovníci.   

Jeden pedagogický pracovník studuje navazující magisterské studium Speciální pedagogiky na 

Pedagogické fakultě v Ostravě. 

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

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

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

V rámci samostudia si pedagogové zvolili prostudovat publikace, které jim budou blízké 

zaměřením a budou především z oblasti speciální pedagogiky – o tomto prostudování všichni 

pedagogové zpracovali zápis.  

 

 

Literatura, kterou pedagogičtí pracovníci prostudovali: 

➢ Edukačně – hodnotící profil dítěte s poruchou autistického spektra (0 – 7 let) – V. 

Čadilová, Z. Žampachová 

➢ Zvuky probuzení – P. a P. Třešňákovi 
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➢ Knížka pro začínající učitele mateřských škol – M. Kotová 

➢ Mé dítě má autismus – P. P. Kazi 

➢ Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem – J. Moor 

➢ Jsi tam, brácho? – M. Herman, J. Halda 

➢ Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi – Z. 

Šimanovský 

➢ Můj syn není Rain Man – J. Williams 

➢ Učíme naše dítě mluvit – J. Bezděková 

➢ Kognitivně – behaviorální terapie v praxi – R. Pešek, J. Praško, P. Štípek 

➢ Průlom v autismu – R. K. Kaufmann 

➢ Výchova prožitkem – V. Kirchnerová, R. Rubešová 

➢ Sluchové postižení – úvod do surdopedie – R. Horáková 

➢ Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ – I. Jungwirthová 

➢ Mé dítě má autismus – příběh pokračuje – P.K. Pátá 

 

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). 

Všechny pedagogické pracovnice využívaly konzultace s odborníky – logopedi, pracovníci 

SPC, psycholog. 

Také nepedagogičtí pracovníci se aktivně vzdělávají v rámci svých pracovních profesí a 

kompetencí. 

Paní ekonomka se zúčastňuje webinářů a školení, které jsou nejčastěji organizovány pod 

záštitou zřizovatele – webináře týkající se ekonomických oblastí, vedení spisovny, e-spis, 

energetický management. 

Zaměstnanci školní jídelny pravidelně absolvují školení zaměřené pro pracovníky ve školním 

stravování – Hygienické minimum.  

Vedoucí školní jídelny se v tomto školním roce zúčastnila níže uvedených webinářů a získané 

poznatky poté předala svých podřízeným zaměstnancům: 

➢ Skladba jídelníčku dětí a žáků dle výživových doporučení 

➢ Provádění interních auditů systému HACCP 

➢ Zařazování spotřebního koše pomocí etiket 

➢ Bylinky ve školním stravování 

➢ Školení hygienického minima, zásady SVHP a systému HACCP (společně s paní 

kuchařkou). 
 

Část zaměstnanců také absolvovala školení první pomoci. 

Poznatky ze školení poté nepedagogičtí pracovníci předávají osobně ředitelce školy, popř. 

dalším zaměstnancům v rámci provozních porad. 
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Ve školním roce 2021/2022 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 o všech akcích, které se ve škole v průběhu školního roku konaly. 

Webové stránky byly vždy pravidelně aktualizovány. 

 

Klíčkovskou vizi, cíle a výchovně – vzdělávací činnost jsme prezentovali v rámci Dne 

otevřených dveří, který proběhl v dubnu 2022. Nově jsme koncipovali Den otevřených dveří 

ve dvou blocích, kdy dopolední byl určen pro rodiče nových dětí a odpolední program s názvem 

Klíčkovská miniškolička pro naše budoucí nové děti. Den otevřených dveří měl u veřejnosti 

velký úspěch.  

 

https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-04-05-2022-17-

27?fbclid=IwAR2SDAw7rguyyqdhLDryrXeAb89t3o4dhs5JJ4MNiL_FD_Ff9SoBtIwlahI 

 

Velkou prezentační akcí byl také sportovní dne s názvem „Hry bez hranic“, kterým jsme 

ukončili školní rok. Tato akce se konala v odpoledních hodinách poslední den školního roku a 

zúčastnili se jí nejen rodiče a děti, které mateřskou školu navštěvují, ale také děti a rodiče, které 

mateřskou školu v minulých letech opustili a nastoupily do základní školy. Akce proběhla na 

školní zahradě a vydařila se ke spokojenosti všech zúčastněných.  

 

https://polar.cz/porady/karvinsky-expres 

 

U příležitosti svátků vánočních a oslav Dne maminek vznikla videa pro rodiče, která byla 

prezentována na našem youtube kanálu. 

 

Vánoční besídka u Berušek 

https://youtu.be/Dr8O7Uj6vBA 

 

Vánoční čas u Koťátek 

https://youtu.be/aBJEWaH3xns 

 

Adventní čas u Pastelek 

https://youtu.be/d69Ekwmv_aA 

 

Vánoční besídka u Sluníček 

https://youtu.be/Gcptb3PVxkQ 

 

 

                                          IX. 

                                         Údaje o prezentaci a aktivitách školy na veřejnosti 

https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-04-05-2022-17-27?fbclid=IwAR2SDAw7rguyyqdhLDryrXeAb89t3o4dhs5JJ4MNiL_FD_Ff9SoBtIwlahI
https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-04-05-2022-17-27?fbclid=IwAR2SDAw7rguyyqdhLDryrXeAb89t3o4dhs5JJ4MNiL_FD_Ff9SoBtIwlahI
https://polar.cz/porady/karvinsky-expres
https://youtu.be/Dr8O7Uj6vBA
https://youtu.be/aBJEWaH3xns
https://youtu.be/d69Ekwmv_aA
https://youtu.be/Gcptb3PVxkQ
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Besídka na třídě Motýlci 

https://youtu.be/_guPfB3r8zc 

 

Besídka na třídě Sluníčka 

https://youtu.be/k1w9Y96iR_0 

 

Besídka na třídě Pastelky 

https://youtu.be/-XN189CcQIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 6. 2022 do 31. 8. 2022. 

 

 
 

V letošním školním roce proběhly celkem 4 odborné praxe, z toho dvě odborné praxe pro 

asistenty pedagoga a dvě odborné praxe pro studentku bakalářského oboru Speciální 

pedagogika PdF Ostravské univerzity. 

 

Aktivity naší mateřské školy probíhaly v souladu se školním vzdělávacím programem: 

https://youtu.be/_guPfB3r8zc
https://youtu.be/k1w9Y96iR_0
https://youtu.be/-XN189CcQIM
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✓ Duo – uvítání dětí v mateřské škole 

✓ Jízdy na koníkovi 

✓ Zooterapie 

✓ Projektové dny 

✓ Hudební pásmo – podzim 

✓ Focení dětí  

✓ Podzimní radovány s kouzelnicí Radonou 

✓ Návštěvy tělocvičny 

✓ Návštěvy v knihovně – besedy 

✓ Divadelní představení – Duo Šamšula 

✓ Návštěvy sauny 

✓ Divadelní představení – divadlo Letadlo 

✓ Karneval s Hopsalínem 

✓ Skákací hrad 

✓ Zábavné dopoledne s Adolfem Dudkem 

✓ Pohádková zahrádky skřítka Knihomilníčka 

✓ Perníčkový den 

✓ Divadelní představení v MDK Karviná – Ferda Mravenec 

✓ Celodenní výlet do ZOO 

✓ Polodenní výlety jednotlivých tříd 

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

✓ Výjezdové lyžování 

 

 

Život školy byl obohacen společnými akcemi dětí a rodičů:  

 

✓ Online vánoční tvoření a vánoční online besídky 

✓ Tematická tvoření – velikonoční, Den maminek 

✓ Společné výlety za dobrodružstvím s rodiči a dětmi 

✓ Společně pro dobrou věc – charitativní sbírky pro ukrajinské děti 

✓ Den otevřených dveří 

✓ Klíčkovská miniškolička 

✓ Jarní radovánky s pasováním budoucích školáků 

✓ Hry bez hranic 
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Letos jsme se zapojili hned do několika veřejných sbírek. Již tradiční sbírkou byla sbírka na 

pomoc nemocným a potřebným, kterou pořádá Nadační fond Sidus. 

 

Nově jsme se snažili pomoci dětem, které byly zasaženy válečným konfliktem na Ukrajině a 

zorganizovali jsme hned dvě sbírky, do které se zapojili jak samotní zaměstnanci školy, tak 

rodiče našich dětí a přátelé naší školy: 

➢ Krabice od srdce – sbírka na pomoc ukrajinským dětem 

➢ Sbírka pro registrační humanitární středisko Vyšní Lhoty  
 

Již podruhé jsme se také zapojili do charitativní sbírky zvané „Kabelkový veletrh“, kdy jsme 

společnými silami pomáhali zdravotně postižené holčičce, která kdyby navštěvovala naší 

mateřskou školu. 

Svou činnost jsme prezentovali také ve formu výtvarných prací našich dětí, které jsme 

vystavili v měsíci květnu v Regionální knihovně v Karviné a zapojením do několika 

výtvarných soutěží. 
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V tomto školním roce na naší škole žádné kontroly a inspekční činnosti neproběhly. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Hospodaření za rok 2021 – 3112 Mateřská škola Klíček 

Karviná – Hranice, Einsteinova 2849 

 

Výnosy  MŠ -  3112: 

 

Název Přímé dotace 

 

NIV Vlastní 

Dotace 11.539.342,-   862.000-  

Dotace na odpisy    315.000,-  

Rozpouštění IT      68.485.08 

                                          X. 

                                    Údaje o výsledcích kontrol a inspekční činnosti provedené ČŠI 

                                          XI. 

                                                                 Hospodaření za rok 2021 
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Tržby za školné      48.000,- 

Zúčtování fondů     114.537,34 

Věcné dary      20.959,25  

Celkem 11.539.342,- 1.177.000,-  251.981,67 

 

 

Náklady MŠ - 3112:  

Název Přímé náklady NIV Vlastní 

Spotřeba materiálu      8.851,56        169.093,01   78.916,08 

Cestovné       4.290,-      2.965,-        

Spotřeba energie              238.263,35   12.189,86 

Ostatní služby              177.343,90   39.989,- 

Opravy a udržování    41.983,70     

Mzdové náklady   8.029.317,-         

OON        8.000,-   

Zákonné pojištění  2.703.677,-        

Zákonné soc. náklady    163.947,44      

Náhrady    163.206,-       

Jiné ostatní.náklady          33.506-  

Školení     34.600,-     26.421,66   13.986,25 

Odpisy    315.226,92     68.485,08 

Drobný majetek   36.621,10    112.763,40       3.692,- 

Celkem 11.152.510,10  1.117.566,94 217.258,27 

 

Celkové výnosy mateřské školy – 3112 činily       12.968.323,67 Kč 

Celkové náklady mateřské školy – 3112 činily      12.487.335,31 Kč 

 

Hospodářský výsledek mateřské školy – 3112       + 480.988,36 Kč 

 

 

Hospodaření za rok 2021 – 3141  Mateřská škola Klíček 

Karviná – Hranice, Einsteinova 2849 

 

Výnosy – 3141 Školní jídelny mateřské školy : 

 

Název Přímé dotace 

 

NIV Vlastní 

Dotace     563.638,- 130.000,-  

Tržby za stravné   313.516,- 

Celkem     563.638,- 130.000,- 313.516,- 
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Náklady  - 3141 Školní jídelna mateřské školy:  

Název Přímé náklady NIV Vlastní 

Spotřeba materiálu   35.992,40 312.462,98 

Cestovné                  

Spotřeba energie   105.218,97      

Ostatní služby   30.348,25  

Opravy a udržování     1.972,-  

Mzdové náklady   678.989,-   

Jiné ostatní náklad6.3,68     2.862,-        

Zákonné .pojištění    222.599,-   

Zákonné soc.náklady     14.176.90    5.398,44  

Školení               

Náhrady     34.705,-   

Drobný majetek     7.640,-  

Celkem   950.469,90  189.433,06 312.462,98 

 

Celkové výnosy školní jídelny – 3141 činily           1.007.154,-   Kč 

Celkové náklady školní jídelny – 3141 činily          1.452.365,94 Kč 

 

Hospodářský výsledek  školní jídelny – 3141    - 445.211,94 Kč  

 

 

 

 

 

Hospodaření za rok 2021 – 1411 Mateřská škola Klíček 

Einsteinova 2849, Karviná-Hranice, příspěvková organizace 

 

Výnosy sumář: 

 

Název Přímé náklady NIV Vlastní 

Dotace 12.102.980,-  992.000,-  

Dotace na odpisy    315.000,-  

Rozpouštění IT-odpisy              68.485,08 

Tržby za školné,stravné      361.516,- 

Věcné dary      20.959,25 

Zúčtování fondů     114.537,34 

Celkem 12.102.980,- 1.307.000,- 565.497,67 

 

Náklady sumář:  
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Název Přímé náklady NIV Vlastní 

Spotřeba materiálu     8.851,56,- 205.085,41 391.379,06 

Cestovné      4.290,-      2.965-       

Spotřeba energie     343.482,32   12.189,86 

Ostatní služby     207.692,15    39.989,- 

Opravy a udržování       43.955,70  

Mzdové náklady   8.708,306,-        

OON    8.000,-   

Zákonné pojištění   2.926.276,-     

Zákonné soc.náklady    178.124,34    5.398,44  

Jiné ostatní náklady    36.368,-  

Náhrady   197.911,-   

Školení   34.600,-    26.421,66   13.986,25 

Odpisy   315.226,92-   68.485,08,- 

Drobný majetek   36.621,10   120.403,40      3692,- 

Celkem 12.102.980,- 1.307.000,- 529.721,25 

 

Celkové výnosy mateřské školy – 1411 činily        13.975.477,67 Kč 

Celkové náklady mateřské školy – 1411 činily       13.939.701,25  Kč 

Hospodářský výsledek mateřské školy - 1411 činil    + 35.776,42 Kč 

 

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

315.000,- Kč.   

Účelově jsme dostali z investičního odboru KÚ MSK finance na Úpravu venkovních ploch  

244.450,-Kč.Použito bylo 228.448,- Kč. Tato částka byla použita na studii. 

 

Na přímé vzdělávání pracovníků bylo použito celkem 121.612,- Kč včetně cestovného. 

 

A to následovně: z přímých nákladů 

➢ kurzovné  DVPP              22.600-  Kč  

➢ ostatní      12.000,- Kč 

➢ Kurzovné celkem                      34.600,- Kč 

 

➢ cestovné        4.290,- Kč 

 

➢ Z rozpočtu MSK 

➢ ostatní kurzovné                5.896,- Kč 

➢ školení PO, BOZP             15.000,- Kč 

➢ Celkem kurzovné   20.896,- Kč 

 

➢ cestovné                     2.965,- Kč 



41 
 

 

Celkem školení             55.496,- Kč 

Cestovné celkem               7.255,- Kč 

 

Účelové prostředky ONIV – 266.380,- Kč na přímé náklady byly z velké části použity na 

náhrady platu a dopočítanou tzv. Izolaci, díky coronaviru. Dále tento přímý ONIV byl použit 

na DVVP, nákup učebních pomůcek, cestovného a na nákup literatury, školení zaměstnanců.  

Celkem na náhrady platu bylo použito 180.789,-Kč a na Izolaci 17.122,- Kč 

Tyto prostředky byly zcela vyčerpány. 

 

Rozpočet na sociální a zdravotní odvody s ÚZ 33353  na částku 2.946.129,- Kč, odvod na FKSP 

174.165,- Kč.  

Přesný odvod činil na sociální a zdravotní pojištění 2.926.276,- Kč z rozpočtu.  Přesná částka 

na zákonný odvod jen 2 % na FKSP z ÚZ 33353 byla 174.124,34,-Kč. 

Tato dotace byla vyčerpána. 

 

Rozdíl mezi poskytnutými prostředky na zákonné sociální pojištění a skutečně čerpanými je  

+19.853,- Kč z přímých nákladů.  Rozdíl mezi poskytnutými prostředky na odvod FKSP byl  + 

40.66 Kč. Celkový rozdíl činil + 19.893,66 Kč. Tento rozdíl byl použit na nákup učebních 

pomůcek. 

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

2.926.276,- Kč. 

Celkem odvod na FKSP také včetně dotace na mzdy od zřizovatele byl 174.124,34 Kč. 

 

Příjmy z vlastní činnosti jsme měli hlavně z výběru stravného a školného. Částka za stravné 

byla 204.244,- Kč od rodičů dětí a 109.272,- 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 2021 48.000,- Kč. Z této částky 

nám zůstal35.776,42, 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. 

  

Hospodářský výsledek, který vznikl z hlavní činnosti sestává z vlastních příjmů. 

Z hospodářskou činnost letos nemáme.  

 

HV z hlavní činnosti celkem  35.776,42 Kč 

Hospodářský výsledek je krytý. 

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku bude následovný – celá částka 35.776,42,- Kč   do   

Rezervního fondu. 
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Celkové mzdové prostředky za rok 2021 z dotace na platy s ÚZ 33353 byly 8.708.306,-Kč.  

Mzdové prostředky byly vyčerpány. 

 

Na OON bylo dotováno 8.000,- Kč 

Byly také vyčerpány. 

 

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

ÚZ 00001. 

Celkové mzdy činily 8.708.306,-Kč + 8.000,-Kč OON 

 

Z toho čerpalo 21,3767 přepočtených pracovníků průměrnou měsíční mzdu 33.947,81 Kč. 

Z toho pedagogičtí měli 5.210.239,- Kč a průměrný přepočtený počet pedagogických 

zaměstnankyň byl 10,80. Průměrná měsíční mzda 40.202,- Kč, asistenti pedagoga čerpali 

1.731.657,- Kč, přepočtené zaměstnankyně 5,00, průměrný měsíční plat byl 28.860,95 Kč, 

ostatní nepedagogičtí zaměstnanci měli na platy 1.087421,- Kč, průměrný přepočtený stav 

pracovníků byl 3,22 a průměrný plat byl 28.142,- Kč.   

 

Školní jídelna při průměrném přepočteném počtu zaměstnanců 3.22 měla vyplacené mzdy ve 

výši 678.989,- Kč. Průměr 24.077 Kč.  

 

Celkem   mzdy byly 8.708.306,- Kč, průměrný počet zaměstnanců 21.3767, průměrný plat 

33.947,81 Kč.  

Byly vyplaceny všechny mzdové prostředky za rok 2021. 

 

Limit pracovníků byl na rok 2021    21.38.  

 

Ostatní platby za provedenou práci činily 8.000,- Kč. 

Byly rovněž vyčerpány.  

 

Náhrady na pracovní neschopnost byly 180.789,- Kč. Izolační příspěvek byl 17.122,- Kč. 

 
Doplňkovou činnost jsme v roce 2021 neprovozovali. 

 
 

Peněžní fondy a jejich krytí 

 

Organizace účtuje na fond FKSP. Tento fond je krytý finančními prostředky. Stav na účtu 243 

na konci roku 2021 je 285.628,19 Kč, v pokladně účtu je 11.495,- Kč. Na účtu 412 je 

291.124,73 Kč. Rozdíl mezi stavem na účtu a fondem, který je 5.496,54 Kč bude v roce 2022 

převeden. A to následovně: na účtu 243 ještě není zákonný přísun 2 % za měsíc prosinec 2021, 

v částce 15.718,54 Kč není převeden poplatek za vedení účtu a poplatek za položky 138,- Kč.  

 

Celkem má být na účet přísun 15.856,54 Kč. Z účtu 243 má být odvedena částka za stravování 

zaměstnanců za druhé pololetí roku 2021 – 21.855,- Kč. V pokladně FKSP je 11.495,- Kč. 
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Konečný stav FKSP   291.124,73 Kč 

Fond kulturních a sociálních potřeb je krytý. 

 

 

Čerpání FKSP 2021 

Číslo účtu 

 

Částka 

412 0221  -stravování dospělí 41.100,- 

412 0242 - zájezd, posezení   5.999,- 

412 0299 - zdravotní péče   0 

412 0290 – Odměny nepeněžní 5.980,- 

Celkem 53.079,- Kč 

 

Počáteční stav 2021      166.079,39 Kč  

Příjem na účet rok 2021 zákonný příděl   178.124,34 Kč 

Výdej rok 2021         53.079,- Kč 

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

Konečný stav k 31.12. 2021     291.124,73 Kč 

 

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

hospodářském výsledku. 

 

Konečný stav na účtu 413 je 254.877,17 Kč.  

      

Příjem a čerpání účtu 413 – rok  2021 

Čísla 

vkladů  

PS Příjem Výdej KS Čísla dokladů 

výdej 

349 219.539,31 35.337,86 0 254.877,17  

      

      

      

 

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 482.103,23 Kč, v pokladně rezervního fondu je 3.125,35,- 

Kč 
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Stav rezervního fondu na účtu 414 - 485.228,58 Kč 

 

Konečný stav fondu rezervního je   485.228,58 Kč. 

 

53 5.000,- 0 0 5.000,-  

54 22.481,.- 3.000,- 0 25.481,-  

59 14.243,20 0 0 14.243,20  

62 29.845,25 0 0 29.845,25  

63 20.962,- 0 0 20.962,-  

55 35.760,- 400,- 36.160,- 0  

555 0 48.000,- 12.830,- 35.170,-  

25 19.487,- 0 0 19.487,-  

27 3.000,- 0 0 3.000,-  

29 10.589,50 0 0 10.589,50  

30 0 50.000,- 2.395,- 47.605,-  

 

 

Zůstatek sponzorských darů 

 

Evidované sponzorské dary                             451.189,41 Kč 

Neevidované sponzorské dary                                 49.152,17 Kč 

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

Celkem sponzorské dary    500.341,58 Kč             

 

 

Účet 241.0414      494.211,23 Kč 

Pokladna 261.0414         6.130,35 Kč 

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

Celkem      500.341,58 Kč 

 

Účet 414      500.341,58 Kč 

 

 

Investiční fond – zde organizace účtuje odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého 

majetku. Nákup investičních prostředků a větší údržba z vlastních zdrojů. V roce 2021 byl 

přísun na investiční fond z odpisů 315.226,92 Kč. Odpisy činily celkem 383.712,-Kč. Z toho 

bylo na Rezervní fond přidáno 315.226,92 Kč a na transfery, které nepodléhají převodu na 

rezervní fond,68.485,08 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. 
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Na odpisy jsme dostali 315.000,- Kč. Z provozních prostředků jsme hradili rozdíl- 226,92 Kč. 

Odpisy, které byly dány do Fondu investičního byly 315.226,92 Kč, touto částkou byl navýšen 

IF.  

 

Z investičního odboru jsme dostali 244.450,-Kč na „Úpravu venkovních ploch“. Z této částky 

máme uhrazeno – Zhotovení projektové dokumentace   195.173,- Kč 

Zhotovení projektové dokumentace, inženýrská činnost     33.275,- Kč 

Celkem bylo použito z investiční dotace v roce 2021               1.228.448,- Kč. 

 

V roce 2020 jsme zaplatili za Studii zahrady a zpevněných ploch Mateřské školy Klíček částku 

38.599,-Kč. Tato částka byla hrazena z vlastních prostředků. 

 

Celkem na účtu 042 se nachází   267.047,-Kč 

 

Konečný stav FRIMu je 1.474.913.49 Kč. Konečný stav účtu 241 0416 je 1.474.913,49 Kč. 

 

Fond reprodukce majetku je krytý. 

 

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

a také na odměny zaměstnanců. Fond je krytý. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena zaměstnanci školy na provozní poradě dne 25. 8. 

2022. 

 

 

 

Č.j.: MSKL/692/2022      Skartační lhůta: A/10 

 

 

 

V Karviné dne 13. 9. 2022         

  

 

 

Mgr. Eva Janáková 

ředitelka školy                                                                                        

                                          XII. 

                                                                                    Závěr 
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