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1.   Základní údaje o škole 
 
Název, sídlo, právní forma, IČO: 
Mateřská škola " Malínek“ ,  Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace 
IČO : 727 41 546 
Resortní identifikátor : 600079538 
právní subjektivita ke dni 1. 1. 2003 
 
Zřizovatel školy : 
Statutární město Liberec  
Sídlo: Liberec 1, Nám. Dr. Edvarda Beneše 1, 460 59 
Kraj: Liberecký 
Identifikační číslo : 00262978 
 
Druh a typ školy : 
mateřská škola s celodenním provozem 
 
Datum zařazení do sítě škol : 
1.1.1998 
 
Ředitel školy : 
Mgr. Reindlová Jitka 
 
Zástupce ředitele školy: 
(pověřená zástupkyně v době nepřítomnosti ředitelky školy) 
Bc. Kobíková Marcela  
 
Kontakty, prezentace: 
Tel. 485 134 625,   www.msmalinek.cz ,email: ms67.lbc@volny.cz  
 
Kapacita školy: 
kapacita mateřské školy je 84 dětí,  součástí školy je školní jídelna 
 
Rada školy : 
ne 
 
Mimoškolní nebo občanské sdružení : 
ne 
 
 
 
MATEŘSKÁ ŠKOLA IZO 600079538 84 

JÍDELNA  MATEŘSKÉ ŠKOLY IZO součást MŠ 100 

 

http://www.msmalinek.cz/
mailto:ms67.lbc@volny.cz
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2.   Zabezpečení provozu  
 
Mateřská škola „Malínek“ je předškolní zařízení s celodenním provozem. Budova školy je 
patrová, panelová a nachází se  uprostřed sídliště na okraji města  Liberec ve čtvrti Doubí.  
V jejím  sousedství je průmyslové zóna a OC Nisa. Okolí  tvoří velká, vzrostlá zahrada. Provoz 
školy byl zahájen v roce 1988. Původně sloužila budova  pro provoz jeslí a mateřské školy (dále 
MŠ). V roce 1993 byly jesle zrušeny a MŠ se rozšířila o další třídu. Ve stejném roce byla v MŠ 
zřízena třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době je kapacita MŠ  
84 dětí.   
 
Prostory školy 
Budova mateřské školy je patrová. Třídy jsou  prostorné a členité. Stavebním řešením   však 
prostory školy zcela nevyhovují organizaci činností s dětmi. Chybí velká, nečleněná  místnost pro 
pohybové aktivity  a společné akce školy. V budově není zřízen bezbariérový přístup. Prostory 
speciální třídy jsou situovány v 1. patře ve 2 menších místnostech. V 1. patře jsou dále umístěny 
2 běžné třídy, šatny dětí, zázemí pro učitelky, ředitelna, přípravny jídla a sociální zařízení. 
V přízemí jsou šatny dětí, 1 běžná třída, sociální zařízení, přípravna jídla a  provozní prostory - 
kuchyň, prádelna, zázemí pro provozní zaměstnance, sklady a kancelář provozní. V roce 2009 
proběhla kompletní rekonstrukce vnější části budovy školy, její zateplení a výměna oken v rámci 
projektu realizovaného  z EF.  
 
Školní zahrada 
Školní zahrada je prostorná  se vzrostlými stromy a dřevinami. V roce 2014/2015 byla  vybavena 
novými herními  prvky.  Zahrada poskytuje dětem rozmanité vyžití a zázemí pro potřebné 
pohybové aktivity. V roce 2015/2016 bylo zrekonstruováno a upraveno prostranství před 
mateřskou školou a vstupy do budovy MŠ ( trávníky, keře, nové vstupní asfaltové chodníky). 
 
Vybavení a technické zabezpečení 
Mateřská škola je velmi dobře vybavena. Nábytek je vkusný a funkční, dostatečně přístupný 
dětem.  Židle a stoly pro děti (v některých třídách) bohužel zcela nesplňují normové hodnoty 
ČTN upravující velikostní ukazatele nábytku. Ve školním roce 2016/2017 mateřská škola plánuje 
dovybavit třídy potřebným nábytkem, aby byly dodržovány ergonomické zásady pro práci dětí 
 v sedě. Mateřská škola má dostatek pracovního materiálu , hraček a učebních pomůcek. Třídy 
jsou vybaveny tělocvičnými sestavami, nářadím a náčiním (trampolína, žebřiny, kladina aj.) pro 
pravidelné pohybové aktivity. Ve všech třídách  jsou terapeutické bazény. V oddělení Slůňátek je 
k dispozici interaktivní tabule, kterou   škola pořídila v roce 2015 díky sponzorským darům  od 
rodičů a partnerů podporujících mateřskou školu. Dále je škola vybavena tablety a  počítači.  
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3.  Personální zabezpečení 
 
V MŠ pracuje celkem 13 stálých zaměstnanců ( + 1MD ukončení PP červen 2016)  a dle potřeby 
asistent pedagoga.  
8 pedagog.  zaměstnanců, 2 provoz. zaměstnanci ( + 1 na MD)  a 3 zaměstnanci  školní jídelny. 
Mateřská škola také využívá celoročně 1 stálého zaměstnance z Komunitních prací Liberec. 

Věková skladba a gendrové složení pedagogických pracovníků (fyzické počty) 

Celkem 
pedagogů 

Z toho muži Průměrný věk 
Věková skladba 

<30 31 - 40 41 -50 51 – 64 65 + 

8 0 46 1 1 2 4 0 

Změny v pedagogickém sboru (ke kterým došlo od 1. 9. do 31. 8.) 
nastoupili 

celkem 
z toho absolventi 

(po ukončení studia) 

odešli 
celkem 

odešli na jinou školu, 
školské zařízení 

odešli mimo 
školství 

z toho učitelé do 3 
let praxe 

1 1 1  1 důchod  

Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost 
 

Počet 
(přepočtení na plně zaměstnané) 

Z toho bez odborné 
kvalifikace 

7,62 0,62 
 

Z toho specializované činnosti 
Počet 

(přepočtení na plně 
zaměstnané) 

z toho bez 
kvalifikace 

školní psycholog   
školní speciální pedagog 2  
logopedický preventista   
asistent pedagoga   

 
Přehled pedagogických pracovníků 

P. č. SpgŠ 
VŠ předškolní pedagogika 
VŠ jiné + doplňkové studium předškolní pedagogiky 

Poznámky (snížené úvazky, dohody, zástup 
za MD nebo nemoc apod.) 

1.  VŠ - Univerzita Karlova Praha-magisterský stud. 
program předšk. ped. 

 

2. VŠ - TU Liberec – bakalářský studijní program 
spec. pedagogiky  

 

3. VŠ - TU Liberec – bakalářský studijní program 
spec. pedagogiky 

 

4. SPgŠ Liberec  

5. SPgŠ Liberec  

6. SPgŠ Liberec  

7. SUPŠS Nyní studující UJEP Ústí nad Labem – 
učitelství v MŠ, úvazek 0,62 

8. SPgŠ Nová Paka  
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Skladba ostatních (nepedagogických) zaměstnanců (uvádět na přepočtené úvazky) 
ostatní 

zaměstnanci 
celkem  

z toho muži 
z celku 

administrativní 
pracovníci 

z celku 
provozní pracovníci 

z celku 
vedoucí pracovníci 

4,4 0 0,5 3,9 0,5 

Změny na pozicích ostatních (nepedagogických) zaměstnanců 

nastoupili 
(počet) 

odešli 
(počet) 

Důvody odchodu (např. organizační důvody, termínovaná 
smlouva, důchod, zdravotní důvody aj.) 

 1 
Dohoda o končení PP – vlastní žádost zaměstnance, který byl 

na MD a ukončil MD 

Skladba nepedagogických zaměstnanců 

P.č. Pracovní zařazení Úvazek Poznámky 

1 Provozní 0,5  

2 Kuchařka 0,5  

3 Kuchařka 0,8  

4 Kuchařka 0,6  

5 Domovnice 1  

6 Uklízečka 1 
PP poměr pokračuje ( původně zástup za 
MD)  

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků   

Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Pořadatel 
Počet 

účastníků 

Grafomotorika pro předškoláky VC Turnov 2 

Skutečně zdravá škola SZŠ 2 

Kritické myšlení 
Centrum ekologické 

výchovy Střevlík 
2 

Personalistika pro školy a školská zařízení Paris 2 

Diskuzní klub ředitelek CVLK 1 

Cesty do přírody Divizna 2 

Poskytování 1. pomoci ZÚ Ústí nad Labem 13 

Pedagogická činnost s nadanými předškoláky NIDV  2 

Aktuální témata předškolního vzdělávání NIDV 1 

Prvky muzikofiletiky při práci v MŠ a ZŠ CVLK 1 

Konference “ Škola hrou v praxi “ EDULAB 2 

Školní zralost“Odklad školní docházky“ 
Život. vzdělávání 

Jablonné nad Orlicí 
2 

Jak rozvíjet sluchové vnímání 
Život. vzdělávání 

Jablonné nad Orlicí 
1 

Projekty, šablony Vzděl. centrum Turnov 1 

Projekty šablony NIDV Liberec 1 
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4.  Údaje o počtu dětí 
 
Třídy a děti 

Pracoviště / školní rok 
(k 30. 9.) 

Počet tříd Počet žáků 
Počet žáků 

na jednu třídu 

14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 

MŠ „Malínek“ 4 4 84 84 
26, 26 
20, 12 

26, 26 
20, 12 

Charakteristika dětí dle věku 
Počet dětí 
s odkladem ŠD 

Počet dětí v posledním roce před 
zahájením ŠD, 5 letí (k 31. 8.2015) 

4 letí  
(k 31. 8.2015) 

3 letí 
(k 31. 8.2015) 

mladší 3 let 
 

3 38 31 11 1 

    sourozenec 

Charakteristika dětí dle trvalého bydliště 

bydliště Liberec bydliště MO Vratislavice bydliště mimo Liberec 

76 0 8 

 

Charakteristika dětí – dojíždějící (z jakých obcí) 

Pracoviště Obec Počet dětí 
MŠ „Malínek“  Liberec 76 

 Šimonovice 6 

 Jeřmanice 1 

 Hodkovice 1 
 
 
Speciální třídy a integrovaní žáci  (Počty ke dni 30. 6. příslušného roku ) 

Pracoviště Celkový počet 
tříd 

Z toho 
speciálních 
tříd 

Celkový počet 
žáků 

Z celkového počtu 
ve speciálních 
třídách 

Z celkového 
počtu 
Individuálně 
integrovaných 

MŠ „Malínek“ 4 1 84 12 0 
Celkem 4 1 84 12 0 

 
Přijetí k předškolnímu vzdělávání pro budoucí školní rok 2016/2017 

Celkový počet žádostí o 
přijetí 

Počet rozhodnutí o přijetí Počet rozhodnutí o nepřijetí 
Počet dětí, které 

skutečně k 1. 9. 2016 
nastoupily 

93 29 64 84 
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5.  Údaje o spolupráci se sociálními partnery 
 
Mateřská škola v této oblasti aktivně využívá a rozvíjí pravidelné kontakty s těmito subjekty: 
Základní škola Kaplického 
 – pravidelné konzultační schůzky vedení MŠ a učitelů MŠ a ZŠ, společné akce pro děti i rodiče, 
zápisy 
Základní škola Vesec 
- zápisy do ZŠ 
SPgŠ 
- každoročně měsíční praxe studentů v naší MŠ ( 2015/2016 – 2 studenti) 
TU Liberec 
- každoročně praxe studentů v naší MŠ ( 2015/2016 – 2 studenti) 
Komunitní práce Liberec 
- celoročně - zaměstnanec na plný pracovní úvazek v MŠ 
Úřad práce 
- konzultace a pomoc při výběru zaměstnanců, obsazení pracovní pozice pedagoga v MŠ ( díky 
pomoci ÚP) 
PPP, SPC Liberec, SPC Turnov, SPC Jablonec nad Nisou 
- pravidelné návštěvy a konzultace v rámci spec. péče a integrace dětí se spec. vzděl. potřebami 
do MŠ 
OSPOD 
- rodina a dítě 
CVLK, NIDV 
- DVPP 
Iniciativa Skutečně zdravá škola 
- velmi úzká spolupráce v rámci programu zdravého stravování MŠ 
Rodina 
- velmi úzká spolupráce s rodinou. Společné akce pro rodiče s dětmi v MŠ, společná setkání a 
konzultační schůzky – viz. níže. 
Statutární město Liberec 
- účast: výstavy, kulturní akce 
 
Mateřská škola dále spolupracuje: 
Divadlo F.X.Šaldy Liberec 
- pravidelné každoroční návštěvy zákulisí divadla, dramatizace na skutečném pódiu, prohlídka 
prostor  
HZS 
- návštěva hasičů na zahradě MŠ 
Policie České republiky 
- preventivní program v MŠ 
Státní vědecká knihovna Liberec 
- návštěvy dětí a učitelek 
Oblastní galerie 
- návštěvy a výukové programy pro děti MŠ 
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IQ landia 
- návštěvy a výukové program pro děti MŠ 
EKO centrum Střevlík 
- výukové programy pro děti 
Stomatochirurgie Liberec 
- preventivní program v MŠ 
 
Prioritou mateřské školy je úzká spolupráce s rodinou: 
- viz. Komunikace se zákonnými zástupci, další aktivity realizované s rodiči 
 
Praxe studentů 
V Mateřské škole probíhá každoročně praxe studentů SPgŠ a TU Liberec. 
Školní rok 2015/2016 

Počet studentů Délka praxe škola 

2 1 měsíc SPgŠ 

1 1 měsíc TU Liberec 

1 14 dní TU Liberec 

1 14 dní UJEP Ústí nad Labem 

Mezinárodní spolupráce 
Na základě účasti MŠ v projektu MŠMT  OP VK výzva 1.3.  v roce 2015 a stáží v zahraničí 
(Scharmühlwinkel Linz, Rakousko, Katholischer Kindergarten Obernzell , Německo ,ZŠ 
Dolinského Bratislava) rozvíjejí učitelky MŠ Malinek od roku 2015/2016 spolupráci s Katholischer 
Kindergarten Obernzell , Německo.Zatím se nám zatím nepodařilo realizovat návštěvu učitelek 
z Německa v naší MŠ. 
  
Prostupnost a spolupráce MŠ a ZŠ 
Aktivity realizované v rámci spolupráce se ZŠ Kaplického ve školním roce 2015/2016: 
- konzultační setkání ředitelů  MŠ Malínek, Kaplického  a ZŠ Kaplického (září, leden) 
- metodické  setkání pedagogů MŠ Malínek, Kaplického a 1.stupně ZŠ Kaplického (září) 
- příprava každoročního společného divadelního představení dětí MŠ Kaplického a žáků 1.stupně 

ZŠ Kaplického pro   rodiče (zkoušky střídavě v MŠ a v ZŠ) 
- společné divadelní vystoupení MŠ Malínek Kaplického a ZŠ Kaplického pro rodiče v kulturním 

sále Preciosy Liberec 
- návštěva dětí MŠ Malinek ve výuce  1. třídy ZŠ Kaplického (leden -  setkání dětí a učitelek) 
- Čertí den v MŠ (organizují pro děti MŠ žáci ZŠ) 
- Jarmark v areálu ZŠ Kaplického – účast MŠ, relizace vlastního prodejního stánku v rámci  

spolupráce se ZŠ (květen - spolupráce rodičů, zaměstnanců a dětí) 
- zájmové aktivity pro děti MŠ v ZŠ (děti využívají a navštěvují dle nabídky školy některé  zájmové 

aktivity organizované v ZŠ) 
- pravidelné celoroční využívání tělocvičny ZŠ 
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Komunikace se zákonnými zástupci, další aktivity realizované s rodiči 
Držitel značky Rodiče vítáni 

ANO/NE 
Besedy pro rodiče 

ANO/NE 
Ukázkové hodiny 

ANO/NE 
Zapojení rodičů do výuky 

ANO/NE 

 
V rámci SZŠ, 

koncepce školy  aj. 
V rámci integrace - 

spec. třída 
Den otevřených dveří aj., adaptační 

programy  

 

Další aktivity pro rodiče nebo realizované společně s rodiči: 

- Společné tvořivé Halloweenské dílny s dětmi a rodiči ( pravidelně v měsíci říjnu, zapojeni 
všichni zaměstnanci, velká účast dětí a rodičů). 

- Společné tvořivé Velikonoční dílny s dětmi a rodiči ( pravidelně v měsíci březnu, zapojeni 
všichni zaměstnanci, velká účast dětí a rodičů). Keramika, tradice, malování vajec, pletení 
pomlázek, různé výtvarné techniky aj. 

- Společné slavnostní rozsvícení vánočního stromu na zahradě MŠ (prosinec-  velká účast dětí a 
rodičů). 

- Vánoční besídka a posezení s rodiči s kulturním vystoupením dětí( prosinec ). 

- Spolupráce s rodiči v rámci programu Skutečně zdravá škola ( stravovací komise, schůzky). 

- Slavnostní školní akademie a rozloučení se školáky na zahradě MŠ ( červen - velká účast dětí a 
rodičů). 

- Úprava prostor před MŠ ( pomoc některých rodičů). 

- Den otevřených dveří v MŠ ( tématicky zaměřené víkendové dopoledne učitelek a rodičů 
s dětmi v MŠ.Velká účast rodičů a  dětí již docházejícíh do MŠ a zájemců o umístění dítěte do 
MŠ). 

- Divadelní představení dětí MŠ a ZŠ pro rodiče v kulturním sále Preciosy Liberec  

- Pololetní schůzky s rodiči a konzultační setkání ve třídách. 

- Pobyt rodičů s dětmi v MŠ v rámci adaptačního programu dítěte. 

Aktivní spolupráce se zřizovatelem 

Příklady zapojení ve školním roce 2015/16 ANO/NE 

Účast MŠ na přehlídce „Mateřinka“  

Prezentace výrobků MŠ na akce „Vánoce očima dětí  ANO 

Vystoupení dětí MŠ na programu SML v rámci Vánoc 2015  

Prezentace výrobků MŠ na akce „Velikonoce očima dětí ANO 

Vystoupení dětí MŠ na programu SML v rámci Velikonoc 2015 ANO 

Účast MŠ na přehlídce „Kytička písniček“  

Kulturní vystoupení v rámci občanských obřadů (vítání občánků a jiné akce)  

Veletrh dětské knihy a Festival Talentu ANO 

Pogram Skutečně zdravá škola – prezentace zapojení školy do programu ANO 
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Certifikace v oblasti stravování a zdravého životního stylu 
 

Mateřská škola je již 2. rokem zapojena do programu Skutečně zdravá škola.  Program Skutečně 
zdravá škola vychází ze zkušeností  programu ve Velké Británii (Food For Life Partnership – FFLP). 
Mateřská škola postupně naplňuje kritéria, která jspou potřebná k udělení bronzového 
certifikátu. Úzce spolupracujeme s koordinátorem programu SZŠ. Certifikát není snadné získat, 
jelikož splnit podmínky k jeho udělení je pro mateřskou školu celkem náročné.  O udělení 
bronzového certifikátu  mateřská škola zažádala  v měsíci září 2016. Čekáme na posouzení, 
schválení a udělení. 
  
6.  Stručné údaje o dalších aktivitách a prezentaci MŠ  
 
Mateřská škola se v průběhu školního roku  účastnila mnoha akcí. Zapojila se také úspěšně do 
několika soutěží. 
 
Výsledky soutěží a přehlídek 
 

Účast v soutěžích,  výstavách: 

Název soutěže  Organizuje  Umístění 

Hledá se kocourek Pacourek 
(výtvarná soutěž) 

Liberecké muzeum Mezi 10 nejlépe oceněnými – 1.místo MŠ 

Soutěž Den země ZOO ZOO Liberec  2.,3.,4. a 5.místo 

Soutěž s panem Popelou A.S.A. Liberec  8.místo v počtu sběru na žáka, 9.místo – 
celkově z počtu 30 zúčastněných MŠ a ZŠ. 

Sněhuláci pro Afriku   

Namaluj si draka OC Forum pod záštitou SML 5. místo 

Vánoční ozdoba MŠ Malínek Interní vyhlašování úspěšných prací rodin 
z MŠ 

 
Nové metody ve výuce a vzdělávání 
 
V mateřské škole klademe důraz na to, aby nám bylo dítě partnerem a zároveň, aby  zůstávalo 
dítětem. 
Snažíme se využívat nové moderní výukové metody podporující rozvoj osobnosti dítěte a 
integrovaný způsob vzdělávání dítěte. 
Základem je spontánní hra, prožitkové učení, situační a kooperativní učení. Podporujeme 
zvídavost, touhu poznávat a objevovat.  
Prožitkové učení: „Kouzelná věda“ – poznávání nového, pokusy a ověřování,  kooperační učení 
hrou. Na základě DVPP učitelek a jejich účasti v uvedených vzděl. programech  přibližujeme 
dětem „ Jak prozkoumat fungování některých jevů z každodenního života “ 

 Hravá voda  
 Kouzla v kuchyni  
 Světlohraní  
 Co umí vzduch  
 Hrátky se zvukem  
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Situační učení 
Vytváříme a využíváme názorné situace, které dítěti přibližují praktické ukázky život. souvislostí. 
Dítě se např. učí, jak se chovat v dané situaci, využíváme při preventivních programech v MŠ. 
Program na rozvoj emoční inteligence „ Emušák Ferda a jeho mouchy. 
Zařazováno celoročně, využíváno ve všech třídách,  doporučeno PPP. 
Kooperativní učení 
Podporujeme interpersonální a skupinové dovednosti, osobní odpovědnost dítěte ve skupině, 
zpětnou vazbu – rozhovory dětí o o pocitech, reflexe skupinové činnosti. Využíváme KK. 
 
Sociální učení formou spontánní hry 
Podporujeme  přirozenou propojenost hry s napodobováním situací a poznávání správných 
vzorů chování ( klademe velký důraz) . 
Práce s interaktivní tabulí a tabletem – výukové programy ve třídách, spolupracujeme  
www.veskole.cz  
 
Doplňková činnost  
- mateřská škola pronajímá pouze 1x týdně v odpoledních hodinách 1 třídu pro realizaci 

zájmových aktivit. Z důvodu nedostatku prostor a z organizačních důvodů. 
- 4 x do roka organizujeme sběr papíru, účastníme se soutěže „ S panem Popelou“ A.S.A. 
- 2x ročně organizujeme sběr pomerančové kůry  
 
Vlastní prezentace školy 
- Den otevřených dveří v MŠ pro veřejnost – vždy sobota ( leden), všední den červen. 
- Prezentace školy na akcích organizovaných zřizovatelem ( výstavy, vystoupení). 
- Odpolední tvořivé dílny pro rodiče s dětmi. 
- Prezentace akcí v médiích ( tisku) – např. „ Dílny Malý modelář“. 
- Konzultační schůzky pro rodiče, kteří nemají dítě umístěno v naší MŠ a o konzultaci žádají. 
- Webové stránky mateřské školy. 
- Schůzky a společná setkání s rodiči. 
- Účast v projektech a soutěžích. 
- Tandem – spolupráce. 
- Skutečně zdravá škola, ukázky, prezentace programu realizovaného v MŠ. 
 
Aktivity mimo provozní dobu MŠ 
- Den otevřených dveří 
- Dílny s rodiči 
- Akademie 
- Besídka a jiné společné akce s rodiči 
- Divadelní představení 

 

Akce, které škola realizovala  v roce 2015/2016 
Název akce Organizuje 

Drakiáda MŠ 

Divadlo“ Hurvínek jde do školy“ MŠ 

http://www.veskole.cz/
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Planetárium – návštěva v Iqlandii  

Návštěva Naivního divadla (2x)  

Návštěva divadla F.X.Šaldy ( 1x)  

Divadlo Koloběžka ( 4x v průběhu šk.roku )  

Halloweenské dílny s dětmi a rodiči MŠ 

Sběr papíru ( 4 x ) MŠ 

Sběr víček ( 2x) MŠ 

Sběr pomerančové kůry ( 2x ) MŠ 

Návštěva dopravního hřiště ( 2x)  

Den veselých mazanců a Jidášů - velikonoční pečení s dětmi MŠ 

Preventivní program „ Pozor pes“  

Preventivní program“ Jak se chovat v přítomnosti cizích osob“ Policie ČR 

Spaní v MŠ s Bílou paní MŠ 

Týdenní návštěva vyslance ze sousední země 
 Německa v naší MŠ - v rámci projektu“Krůček po krůčku do 
sousední země“ (1x) 

Koordinacni centrum cesko-
nemeckych vymen mladeže Tandem 

Čertí den v MŠ MŠ 

Tvoření ve svíčkárně Rodas  

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu s rodiči na zahradě MŠ MŠ 

Vánoční besídka  s rodiči v MŠ MŠ 

Raráškův den – společné pečení rarášků v MŠ MŠ 

Indiánský den  

Výtvarná soutěž pro rodiče a děti v MŠ 
„ O nejpovedenější vánoční ozdobu“ 

MŠ 

Návštěva modelů vláčků a města Liberce Rodiče 

Školní výlet a tvořivé dílny“ Kozí farma Pěnčín“ MŠ 

Lyžařský kurz Rodiče 

Kloboukový den  

Den otevřených dveří v MŠ MŠ 

Pracovní setkání učitelů MŠ a ZŠ Kaplického MŠ 

Návštěva dětí MŠ v ZŠ Kaplického MŠ a ZŠ 

Návštěva Oblastní Galerie ( výuk. programy 2x )  

Zdravý zoubek a návštěva paní hygienistky v MŠ MŠ 

Karneval v MŠ MŠ 

Tvořivé dílny v MŠ “Malý modelář a malá hospodyňka“  MŠ 

Jarmark se ZŠ Kaplického  

Akademie - slavnostní rozloučení s budoucími  školáky na zahradě 
MŠ ( společná akce s rodiči) 

MŠ 

Pracovní setkání SZŠ – Skutečně zdravá škola MŠ 

Prima vizus – vyšetření zraku v MŠ  

Velikonoční dílny s dětmi a rodiči  MŠ 

Hasiči v MŠ  

Den v kasárnách  

Den dětí v MŠ MŠ 

Návštěva Vědecké liberecké knihovny MŠ 

Informativní schůzky s rodiči  MŠ 
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Projektové dny: 

Název Organizuje 

Čteme s dětmi, čteme dětem“( týdenní ) MŠ 

Duhový týden pana Paletky ( týdenní ) MŠ 

 
MŠ podporuje a pomáhá: 

Fond Sidus Finanční pomoc na podporu 
nemocným dětem 

Sběr víček pro Danečka Trdlu  

7. Údaje o poradenských službách 
 
 Práce s dětmi se speciálními vzděl. potřebami 

Mateřská škola nabízí poradenství a  konzultace  rodičům, kteří  mají děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami. V roce 2015/2016 využilo tuto možnost  i několik rodičů, jejichž děti 
docházejí do jiných mateřských škol nebo se k nástupu do mateřské školy teprve připravují. 
V mateřské škole je zřízena třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelky 
speciální třídy zajišťují zároveň  podporu a poradenskou službu pro děti a rodiče  z běžných 
tříd. Úzce spolupracujeme s PPP Liberec, pediatry  a podle potřeby se  speciálními vzdělávacími 
centry. 

 
     Děti ve speciální třídě ve školním roce 2015/2016 podle druhu postižení/znevýhodnění  

  
Číslo  
řádku 

Počet  
tříd 

Počet  
dětí 

v tom ve třídách s provozem ze sl. 3 
dívky celodenním polodenním internátním 

a b 2 3 4 5 6 7 
Mentálně postižené 0801 X 0 0 0 0 0 

z toho 
středně těžce postižené 0801a X 0 0 0 0 0 
těžce postižené 0802 X 0 0 0 0 0 
s hlubokým postižením 0803 X 0 0 0 0 0 

Sluchově postižené 0804 X 0 0 0 0 0 
   z toho těžce postižené 0805 X 0 0 0 0 0 
Zrakově postižené 0806 X 0 0 0 0 0 
   z toho těžce postižené 0807 X 0 0 0 0 0 
S vadami řeči 0808 X 8 8 0 0 2 
   z toho těžce postižené 0808a X 6 6 0 0 1 
Tělesně postižené 0809 X 2 2 0 0 2 
   z toho těžce postižené 0809a X 0 0 0 0 0 
S více vadami 0810 X 1 1 0 0 1 
   z toho hluchoslepé 0811 X 0 0 0 0 0 
S vývojovými poruchami 0814 X 1 1 0 0 0 
Autisté 0815 X 0 0 0 0 0 
Třídy v DD, v DgÚ 0816 X 0 0 0 0 0 
Celkem 0818 1 12 12 0 0 5 

Asistenti pedagoga 
    Ve školním roce 2015/2016 MŠ nevyužívala služby asistenta pedagoga. 
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8. Údaje o řízení MŠ 
 
Realizace hlavních úkolů stanovených pro školní rok 2014/2015 
 Výchovně vzdělávací oblast: 
- mateřské škole se daří vytvářet kvalitní a podnětné klima školy z hlediska sociálního, 

emocionálního i pracovního, 
- spolupráce školy s rodiči je hodnocena jako velmi dobrá a díky novým společným akcím s rodiči 

se MŠ neustále zkvalitňuje a rozvíjí, 
- daří se nám rozvíjet  „ Bezpečnou a zdravou školu“  - bezpečná škola, příjemné klima, důvěra 

dětí i rodičů, 
- daří se nám realizovat zajímavé preventivní programy pro děti, 
- zahájili jsme realizaci stravovacího projektu „ Skutečně zdravá škola“ a celý školní rok jsme 

pracovali na naplňování kritérií k udělení bronzového certifikátu, 
- ve školním roce jsme ověřovali a realizovali aktualizovaný ŠVP a TVP tříd, 
Personální oblast: 
- mateřská škola posílila pedagogický sbor o novou začínající paní učitelku, která současně 

studuje VŠ ve studijním programu: učitelství pro mateřské školy. 
Materiálně technická oblast: 
- podařila se zrealizovat rekonstrukce chodníků před hlavními vstupy do MŠ, 
- byla zrekonstruována přípravna jídla třídy Berušek, 
- byly pořízeny nové PC a tiskárny pro potřeby pedagogického sboru a provozní, 
- do speciální třídy byly pořízen  tablet, 
- podařilo se vyměnit některé podlahové krytiny na chodbách a schodech, 
- byly pořízeny nové archivní skříně, 
- v rámci finančním prostředků z EKO fondu MML byly zrekonstruovány a upraveny prostory 

před MŠ. 
Vývojové trendy: 
- práce s  výukovými programy a interaktivní tabulí byla začleněna do TVP a metodiky všech tříd, 
-   podporujeme „Otevřenou mateřskou školu“ , 
- podporujeme zdravé inkluzivní vzdělávání “Škola musí mít potřebné podmínky a být 

připravena“, 
- plníme a podporujeme nový program stravování a změny život. stylu „Skutečně zdravá škola“. 

 
Systém managementu kvality  
- mateřská škola nemá zaveden  certifikovaný systém řízení kvality managmentu školy, 
- kontrola řízení kvality probíhá systematicky. Formou vnější a vnitřní kontroly, dotazníky a  zpětná vazba    
  rodiče, zaměstnanci, vedení školy, děti. 
 

Autoevaluace 
Součástí řízení mateřské školy je hodnocení práce školy a evaluační činnost,  která je zaměřena 
na tyto oblasti: 
1. Evaluace na úrovni školy.  
2. Evaluace na úrovni tříd.  
3. Evaluace – sběr informací od rodičů. 



16 

 

 
Evaluaci v MŠ vnímáme jako nástroj ke zjišťování a posouzení úrovně a kvality předškolního 
vzdělávání. 
Ve školním roce 2014/2015 byl proveden  dotazníkový průzkum v oblasti spokojenosti rodičů.  
Rozdáno bylo 84 dotazníků. Celkový výsledek z odevzdaných dotazníků (65):  92% (ano 
spokojeni)  a 8%  (spíše spokojeni). 
 

9. Údaje o dalších záměrech MŠ, zhodnocení, závěr 

Předpokládaný vývoj ( dopady demografického vývoje) 

Demografický vývoj a jeho projekce do věkové skupiny předškolního vzdělávání se postupně 
projevuje i v naší mateřské škoe. Ve školním roce 2015/2016 mírně poklesl počet zájemců o 
umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Přesto se opět 
nepodařilo uspokojit některé zájemce o umístění 4 letých dětí. Je však  předpoklad, že bude i 
v naší mateřské škole počet dětí postupně klesat.  

Další záměry mateřské školy 

Materiálně technické, investiční: 

- oprava chodníku před budovou a na zahradě mateřské školy 
- výměna zabezpečovacího zařízení 
- výměna podlahových krytin v šatnách 
- výměna dětských stolů a židlí ( stávající  pouze částečně splňují ergonometrické 

požadavky na práci dětí v sedě) 
- oprava střechy 
- pořízení konvektomatu  
- rekonstrukce a výměna zabezpečovacího zařízení v MŠ 
- rekonstrukce oplocení 
- pořízení interaktivních tabulí do ostatních tříd 
- pořízení bezbariérové posuvné plošiny na schodiště školy a bezbariérového nájezdu u 

vchodu do šatny 

Výchovně vzdělávací: 

- naplnění kritérií v programu Skutečně zdravá škola – získání bronzového certifikátu 
- větší začlenění obsahu programu SZŠ do vzdělávacího programu školy 
- aktualizace ŠVP školy v souladu s pokynem ministryně školství a změnou RVP PV 
- využití šablon  z rozvojového programu OPVV , zaměřit se na: 

 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 
(pro MS) 

 Obdobně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 
 Individualizace vzdělávání v MŠ 

- Rozvíjet více spolupráci s MŠ Německu, zaměřit se na výměnu zkušeností, metodiku 
vzděl. práce a nové trendy 
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Strategický dokument  
(období nastavených cílů  

od - do) 

Do zpracování strategie byli 
zapojeni: 

 

Je materiál 
každoročně 

vyhodnocován a 
případně dle potřeby 

doplňován? 
 

Je dokument veřejně přístupný 
pro rodiče 

 

2015/2016 – 2020/2021 
Ředitel, pedagogický sbor, 

rodiče 
ANO MŠ 

 
 

10. Údaje o zapojení do projektů 

Počty podaných a z toho podpořených žádostí o granty a dotace  

SML Kraj EU žadatel EU 
partner 

Nadace a jiné 

podané podpořené podané podpořené podané podpořené podané podpořené podané podpořené 

Ekofond 1x Ekofond 1x         

Fond pro 
podporu a 

rozvoj 
vzdělávání 

Fond pro 
podporu 
rozvoje a 

vzdělávání 

        

Získané finanční prostředky v rámci podaných žádostí o granty a dotace  

SML Kraj EU žadatel EU 
partner 

Nadace a jiné 

Ekofond  
Úprava prostor a zahrady  před MŠ 

28 000,- Kč 
    

Fond pro podporu a rozvoj 
vzdělávání 
5 000,- Kč 

    

 
11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích dalších kontrol 
(zřizovatel, KÚ LK, OHES, Hasiči, Inspekce práce aj.) 

Kontrolní orgán účel kontroly výsledek 
1 – bez nedostatků 
2 – drobné nedostatky odstraněny na místě, 
3 – nedostatky zaznamenané do protokolu 

KRAJSKÁ 
HYGIENICKÁ  
STANICE LIBEREC  

Kontrola dle § 88 zákona 258/2000Sb. 
o ochraně veřejného zdraví. 
Dne 21.4.2015 

1 – bez nedostatků 
 

KRAJSKÁ 
HYGIENICKÁ  
STANICE LIBEREC  

Kontrola dle zákona 255/2012 podle 
nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č 882/2004. 
Dne 14.1.2015 

2 – drobné  nedostatky 
 
 
 
 

KRAJSKÁ 
HYGIENICKÁ  
STANICE LIBEREC  

Kontrola dle zákona č.255/2012 a § 88 
zákonač. 258/2000 o ochraně 
veřejného zdraví zdraví 
Dne 30.1.2015 

1 – bez nedostatků 
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Okresní správa sociálního 
zabezpečení Liberec 
 

Plnění povinností organizace 
(důchodové pojištění,nemocenské 
pojištění, odvody atp.) 

1-bez nedostatků 

 

12. Základní údaje o hospodaření školy 
- viz. přílohy 

 
Přílohy 

 Tabulka finančního vypořádání školy za rok 2015 
 Výroční zpráva o hospodaření školy 
 Kopie protokolů z inspekcí a kontrol 

1. KHS – protokol 
2. KHS – protokol 
3. KHS – protokol 
4. MEDICA SEVER s.r.o 
5. OSSZ Liberec 

 


