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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 
REDIZO: 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) 
Ivana Kupcová 
 
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 102729522 / 01 

JÍDELNA MATEŘSKÉ ŠKOLY IZO 116401338 / 01 

http://www.msmalinek.cz/
mailto:ms67.lbc@volny.cz
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2. Úvodní slovo  
 
Vážení rodiče a partneři naší mateřské školy, kolegyně a kolegové; 
dovolte mi se stručně pozastavit za uplynulým školním rokem 2018/2019. 
Školní rok 2018/2019 byl náročný a plný změn, zejména v oblasti organizační a personální.  
Důvodem byla náhlá a dlouhodobá nepřítomnost učitelek ve třídě Koťat, což nepříjemně ovlivnilo klima třídy i 
chod celé mateřské školy. Bylo velmi náročné zajistit na uvedené období kvalitní, zastupující učitelky. 
Školní rok 2018/2019 byl i přes uvedená úskalí rokem úspěšným, a to nejen z hlediska plnění výchovně 
vzdělávacích cílů našeho školního vzdělávacího programu. Podařilo se nám např. úspěšně ukončit projekt 
„Otevřená mateřská škola“ z programu OP VVV. Podařilo se nám také získat stříbrný certifikát v programu 
„Skutečně zdravá škola“. Ve spolupráci s rodiči jsme uspořádali několik společných akcí a tím přispěli 
k prohloubení vztahů mezi mateřskou školou a veřejností. Za zmínku stojí „Den otevřených dveří pro veřejnost“, 
„Tvořivé dílny s rodiči“, „Rautové odpoledne“ - ochutnávka svačin a hlavních jídel pro rodiče, „Rozsvícení 
vánočního stromu před ZŠ“, „Školní akademie a rozloučení se školáky na zahradě MŠ“, „Jarní besídka“ ad.  
Poděkování za příkladnou a zodpovědnou práci patří všem zaměstnancům mateřské školy, kteří mateřskou školu 
nejen skvěle reprezentují, ale podílejí se na jejím rozvoji. 
Naší mateřské škole přeji, aby byla nadále bezpečným, inspirativním a empatickým místem pro všechny děti a 
rodiče.  
 
Mgr. Jitka Reindlová 
Ředitelka mateřské školy 
 
3.   Zabezpečení provozu  
 
Budova mateřské školy se nachází ve čtvrti Doubí, uprostřed sídliště na okraji města Liberec. V jejím sousedství 
stojí Základní škola Kaplického, což má pozitivní vliv na spolupráci obou škol. Nedaleko mateřské školy vyrostla 
průmyslová zóna a OC Nisa, což nepříznivě ovlivnilo možnosti, které poskytovalo okolí MŠ pro pobyty venku.  
Přímé okolí mateřské školy tvoří prostorná a vzrostlá zahrada.  
Provoz mateřské školy byl zahájen v roce 1988. Budova původně sloužila pro provoz jeslí a mateřské školy (dále 
MŠ). V roce 1993 byly jesle zrušeny a MŠ se rozšířila o další 2 třídy (z toho jedna třída pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami).  V současné době je kapacita MŠ 84 dětí.  Provoz třídy pro děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami byl z organizačních důvodů ukončen ke dni 31.8.2017.  
Mateřská škola zajišťuje celodenní provoz pro 3 běžné třídy, které jsou uspořádány heterogenně. 
 
 
Prostory školy 
 
Budova mateřské školy je panelová a patrová. Třídy jsou prostorné a členité. Prostory budovy však nejsou dobře 
řešeny a nejsou optimálně využity.  Budova nemá vyřešen bezbariérový přístup. V 1. patře jsou umístěny 2 běžné 
třídy, zázemí pro učitelky, ředitelna, přípravny jídla a sociální zařízení. V přízemí jsou šatny dětí, 1 běžná třída, 
sociální zařízení, přípravna jídla a hospodářská část s kuchyní. Dále je zde umístěna prádelna, šatny pro provozní 
zaměstnance, sklady a kancelář provozní.   
Ke dni 31.8.2017 byl z organizačních důvodů zrušen provoz třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 
V roce 2009 proběhla kompletní rekonstrukce vnější části budovy školy, její zateplení a výměna oken v rámci 
projektu realizovaného z fondů EU. V posledních letech se začíná výrazně projevovat stáří budovy (31 let) – 
zatékání střechou, praskání omítek a dlažby. 
 



5 

 

Změny 2018/2019 
V uplynulém školním roce 2018/2019 byl zpracován projekt na přístavbu budovy mateřské školy a na její 
rozšíření o 2 třídy, včetně místnosti pro pohybové aktivity dětí. Přístavba řeší také bezbariérovost a výtah, aby 
měli do MŠ důstojný přístup handicapované děti i rodiče.  Termín realizace zatím nebyl přesně stanoven. 
Prostory zrušené speciální třídy byly zrekonstruovány na sborovnu pro pedagogické zaměstnance, včetně 
nového vybavení a nábytku.  
 
Školní zahrada 
 
Zahrada mateřské školy je velmi prostorná se vzrostlými stromy a dřevinami.  
V uplynulých letech došlo k úpravám: 
-   v roce 2014/2015 byla zahrada vybavena novými herními prvky,  
- v roce 2015/2016 bylo v rámci dotace z Eko fondu SML upraveno prostranství před mateřskou školou a dále 
vstupy do budovy MŠ (trávníky, keře, nové vstupní asfaltové chodníky), 
- ve školním roce 2016/2017 byly působením náročné zimy a prorůstáním kořenů stromů narušeny všechny 
chodníky na zahradě MŠ. Byla provedena jejich částečná výměna. V následujícím období je současně 
s přístavbou plánovaná celková rekonstrukce venkovní dlažby.  
 
Změny 2018/2019 
Ve školním roce 2018/2019 byly v části zahrady u třídy Koťat vysázeny nové stromy. Na zahradě byly v rámci 
projektu Skutečně zdravá škola instalovány domečky pro netopýry, pítka pro motýli, hmyzí domeček a domeček 
pro berušky. 
Školní zahrada poskytuje dětem rozmanité vyžití a zázemí pro potřebné pohybové aktivity. 
 
Vybavení a technické zabezpečení 
 
Mateřská škola je velmi dobře vybavena. Nábytek je vkusný a funkční, dostatečně přístupný dětem.  Ve všech 
třídách je sedací nábytek pro děti, který je výškově nastavitelný (stoly i židle) a splňuje normové hodnoty ČTN 
upravující velikostní ukazatele nábytku. Třídy jsou vybaveny nářadím a náčiním (trampolína, žebřiny, kladina aj.) 
pro pravidelné pohybové aktivity. Ve všech třídách jsou relaxační koutky a terapeutické bazény. 
Mateřská škola má dostatek pracovního materiálu, hraček a učebních pomůcek. Dále je v mateřské škole 
k dispozici IT tabule, která je stabilně ve třídě Slůňat; velký přenosný interaktivní display třídě Koťat, který je 
možno kombinovat se stojanem a počítačem.  Dále je škola vybavena tabletem, 3 počítači a 2 notebooky. 
Díky účasti v projektu OP VVV získala MŠ velké množství nových didaktických pomůcek.  
 
 
Bezbariérový přístup v MŠ 
 
Bezbariérový přístup v MŠ není. 
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Podmínky pro přijímání dětí ve věku 2 až 3 roky 

Kritérium ukazuje, jak je mateřská škola na přijímání dětí 2letých připravena: 

(ANO/částečně/NE) 

P.č.  Mateřská škola  
Kolaudovaná 

pro děti 
mladší 3 let  

Bezpečnostní 
a hygienická 

opatření 
nutná pro 

děti mladší 3 
let jsou 

nastavena ve 
směrnicích a 

dalších 
dokumentech 

školy  

Materiální 
vybavení 
(hračky, 

didaktické 
pomůcky), 

ergonomické 
parametry 

nábytku pro 
děti mladší 3 

let,  

Zahradní 
vybavení je 
uzpůsobeno 

dětem 
mladším 3 

let  

Hygienické 
podmínky 

(přebalovací 
stůl aj.)  

Personální 
podmínky  

13 MŠ Malínek, Kaplického částečně ANO částečně NE NE NE 

 
Technický stav školského objektu 
 
Kritérium zjednodušeně zobrazuje technický stav budovy především výukových prostor na škále: dobrý (A), 
uspokojivý (B), špatný (C).  
 
 

P.č.  Mateřská škola  Stav  Poznámka - aktuálně podané nebo připravované projekty  

13  MŠ Malínek, Kaplického A 
Příprava-navýšení kapacit, realizace předpoklad 2020/2021, 
předpokládané náklady cca 50 mil. 

 
 
Stravování 
 
MŠ disponuje školní jídelnou (vývařovna s výdejem jídla).  
MŠ je zapojena do projektu „Skutečně zdravá škola“, který vychází ze zkušeností programu ve Velké Británii 
(Food For Life Partnership – FFLP). 
 
Ve školním roce 2018/2019 byl MŠ udělen za plnění programu „Skutečně zdravá škola“ stříbrný certifikát. 
 
MŠ zatím neřešila požadavek dietního stravování. Nebyl zájem ze strany rodičů. 
 
4.  Personální zabezpečení školy  
 
V MŠ pracovalo ve školním roce 2018/2019 celkem 11 stálých zaměstnanců, 2 zaměstnanci na zástup a 2 
asistenti pedagoga, kteří byli financováni formou podpůrných opatření z KÚ.  
Z celkové počtu: 6 stálých učitelek, 2 učitelky na zástup v době nemoci a 2 asistenti pedagoga. Dále 2 provozní 
zaměstnanci a 3 zaměstnanci školní jídelny. 
 
Vztahy mezi všemi zaměstnanci mateřské školy jsou příkladné a kolegiální.  
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Pedagogický sbor je stabilní. Pokud se dějí nějaké změny, jsou vyvolány např. nemocností, odchodem do 
důchodu či odchodem na MD. 
Pedagogický sbor tvoří plně kvalifikované učitelky. Jedna učitelka dokončila v měsíci listopadu 2018 
vysokoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogika. Dvě učitelky jsou zapojeny do programu „Práce 
s nadanými dětmi“, spolupracují s Mensou ČR a vzdělávají se v metodě Learning I. II. III. 
Všichni pedagogičtí zaměstnanci byli ve školním roce zapojeni do projektu „Otevřená mateřská škola“(OPVVV), 
který jim umožňoval rozvoj dalšího vzdělávání, návštěvy jiných škol, vzájemné sdílení zkušeností a 
prohlubování pedagogických znalostí.  

 

Věková skladba a genderové složení pedagogických pracovníků (fyzické počty) 
 

Celkem pedagogů 
Z 

toho 
muži 

Průměrný věk 
Věková skladba 

<30 31-40 41-50 51-64 65 + 

6 0 47 1 1 0 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 0 0 0 0 0 

Skladba ostatních (nepedagogických) zaměstnanců (přepočtené úvazky) 
 

ostatní zaměstnanci 
celkem  

z toho muži z celku administrativní pracovníci 
z celku 

provozní pracovníci 
z celku 

vedoucí pracovníci 

4,2 0 0 4,2 0,5 

Změny na pozicích ostatních (nepedagogických) zaměstnanců 
 

nastoupili 
(počet) 

odešli 
(počet) 

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

0 0  

 
 
 

Ředitelka mateřské školy 
 

Ředitelka mateřské školy Kvalifikační předpoklady pro výkon funkce 

Mgr. Jitka Reindlová 
PF UK Praha  

Funkční studium pro vedoucí pracovníky 
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Kvalifikovanost všech zaměstnanců pedagogického sboru 
 

Počet 
(přepočtení na plně zaměstnané) 

Z toho bez odborné kvalifikace 

6 0 

Z toho 1 učitelka splňující kvalifikační předpoklady 
pro vzdělávání dětí se SVP. 

 

  
 

Z toho další specializované činnosti 
Počet 

(přepočtení na 
plně zaměstnané) 

z toho bez kvalifikace 

školní psycholog 0 0 

školní speciální pedagog 0 0 

logopedický preventista 0 0 

asistent pedagoga 2 0 

Profesní rozvoj učitelů 

Kritérium ukazuje, zda škola uvedenou činnost v rámci profesního vzdělávání ve školním roce realizuje.  

P.č.  Mateřská škola  Plán DVPP  

Individuální 
plány osobního 

rozvoje 
jednotlivých 

učitelů  

Vzdělávací 
akce pro 

celý 
učitelský 

sbor  

Vzájemné 
hospitace 
a náslechy 

mezi 
učiteli  

Mentoring  Jiné formy profesního rozvoje  

 MŠ Malínek, 
Kaplického 

ANO ANO ANO ANO NE 

sdílení zkušeností s dalšími školami, 
vzdělávání formou webinářů, setkávání s 

odborníky v MŠ 

 
  

Mateřská škola se v rámci DVPP zapojila ve školním roce 2018/2019 do různých vzdělávacích programů a 
projektů. Na realizaci DVPP byly využity finanční prostředky, získané z projektu OP VVV „Otevřená mateřská 
škola“, ve kterém byla MŠ již druhým rokem zapojena.  

Učitelky MŠ v průběhu roku prováděly vzájemné náslechy a hospitace.  
Učitelky se zapojily do setkávání s odborníky v MŠ a účastnily se těchto akcí: 
- výživa dětí a vliv stravy na fyzickou a duševní kondici dítěte 
- sluchové vnímání 
- školní zralost z pohledu psychologa  
- školení: kurz 1.pomoci 
- logopedická prevence 
- školení: řešení mimořádných situací, které mohou nastat ve škole. 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Pořadatel 
Počet 

účastníků 

Dítě se sociokulturní odlišností NIDV  1 

Diskuzní klub ředitelek CVLK 1 

Mensa NTC Learning III 
Práce s nadanými dětmi 

Mensa ČR 1 

Jak správně počítat kalkulaci jídel VIS 1 

Ochrana při vzniku mimořádných událostí  8 

Implementace inkluze do prostředí MŠ Amos 2 

Osobnostně soc. rozvoj 16 h. Amos 2 

Osobnostně soc. rozvoj 40 h. Amos 1 

Individualizace vzdělávání Amos 1 

Současné trendy ve školním stravování NIDV 1 

Kurz 1.pomoci Bc. Rudolf Rieger 8 

Sdílení zkušeností v jiných MŠ   1 

Kolokvium ředitelů NIDV 1 

Hygienické minimum pro pracovníky škol KÚ Liberec 1 

GDPR  2 

Zdravá pětka  1 

 
Údaje o dalším vzdělávání – pracovníci školní jídelny 
 

Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Pořadatel 
Počet 

účastníků 

Jak správně počítat kalkulaci jídel VIS 1 

Ochrana při vzniku mimořádných událostí  5 

Současné trendy ve školním stravování NIDV 1 

Kurz 1.pomoci Bc. Rudolf Rieger 5 

Hygienické minimum pro pracovníky škol KÚ Liberec 1 

GDPR  1 

 
 
Vzdělávací akce konané v MŠ – setkávání s rodiči a odborníky 
 

Logopedická prevence MŠ 6 

Sluchové vnímání MŠ 6 

Školní zralost MŠ 6 

Výživa dětí – vlivy stravy na fyzickou a duševní 
kondici dítěte. 
 

MŠ 6 
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Angažmá odborných profesí 
Kritérium ukazuje, jaké odborné pozice byly v průběhu školního roku na dané škole zaměstnány. 

P.č.  Mateřská škola  
Školní psycholog 

- úvazek  

Školní 
speciální 

pedagog - 
úvazek  

Asistent pedagoga 
(podpůrné opatření) 

A/N  

Koordinátor 
společného 
vzdělávání 

/inkluze A/N  

Tlumočník do znakové 
řeči A/N  

Specialista v oblasti 
prostorové orientace 

zrakově postižených A/N  

 MŠ Malínek, 
Kaplického 

NE NE ANO 
 

NE 
  

NE  NE  

5. Výchovně vzdělávací proces 

Strategie rozvoje školy a vzdělávání 

P.č.  Mateřská škola  Strategický dokument  
Do zpracování 

strategie byli zapojeni:  

Je materiál 
každoročně 

vyhodnocován a 
případně dle potřeby 

doplňován? 

Je dokument veřejně přístupný pro 
rodiče?  

 MŠ Malínek, Kaplického 2015-2021 

1 - ředitel  
(nejužší vedení) 

4 - rodiče 
5 - učitelé 

ANO 
Rodiče jsou informováni na schůzkách 

s rodiči 

Podpora a rozvoj jazykového vzdělání 

P.č.  Mateřská škola  
Kroužek pro zájemce bezúplatně 

(ANO/NE) jazyk  

Výměnné 
pobyty do 
zahraničí  

Jiné (3 příklady nejvýznamnějších aktivit, které 
souvisí s podporou a rozvojem jazykového 

vzdělávání)  

 MŠ Malínek, Kaplického NE NE  

Využívání alternativních metod a nových trendů ve výuce, zapojení školy do vzdělávacích a rozvojových 
projektů, které podporují zdravý rozvoj dítěte 

P.č.  
Mateřská 

škola  
Polytechnické vzdělání  

Společné 
vzdělávání 

(začleňování dětí se 
SVP, cizince apod.)  

Zdravý životní styl a 
stravování  

Trvale udržitelný 
rozvoj  

Jiné  

 MŠ Malínek, 
Kaplického 

Malá technická univerzita 
- realizace projektu v MŠ 
 
Sdílení zkušeností učitelek s 
ostatními MŠ  
(projekt OP VVV) 

Děti se SPV:  
18 dětí (1.-4.st.) 
Z toho: 
- PO 1 st.: 14 dětí 
- PO 2-4.st: 4 děti 
- cizinci: 3 děti 
- OŠD: 8 dětí 
- s asistencí AP:  
2 děti 
  

MŠ splnila stříbrná 
kritéria v programu 
"Skutečně zdravá 
školka" a získala stříbrný 
certifikát. 
 
Seminář pro rodiče "Vliv 
stravy na fyzickou i 
duševní kondici dítěte“  
(Skladba jídelníčku dětí 
předškolního a školního 
věku) 
 
Ochutnávkové rauty pro 
rodiče "Jak vaříme 
dětem v MŠ?" 

Aktivní účast 
v projektu  
„Recyklohranní“ 
 
Aktivní účast ve 
sběru papíru  
"S panem Popelou" 
 
Realizace programu 
"Skutečně zdravá 
školka" 
  

Projekty v rámci ŠVP  
 
Ekoprogramy: Divizna, 
Střevlík, Čmelák 
 
Projektové dny např.: 
„Den s myslivcem“ 
 „Jak se staráme o 
přírodu a zvířata   
v lese“  
 
Návštěva farmy 
 
Návštěvy ekocentra 
„Brniště“ s tematickými 
programy.  
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Zapojení MŠ do nejrůznějších přehlídek a soutěží – vybrané příklady 

• 1. Přehlídka „Mateřinka“ Liberec 
• 2. Vánoce očima dětí-prezentace výrobků 
• 3. Vystoupení dětí v rámci vánočního programu SML 
• 4. Velikonoce očima dětí-prezentace výrobků 
• 5. Velikonoce-vystoupení dětí v rámci programu SML 
• 6. Výtvarná soutěž “Plastika zvířete“ 
• 7. Výtvarná soutěž „Země jako kvítek“ 
• 8. Projekt a soutěž-Recyklohranní 

Prostupnost a spolupráce mateřských škol se ZŠ, SŠ nebo zaměstnavateli 

P.č.  Mateřská škola  
Spolupráce MŠ a ZŠ  

(aktivity realizované ve školním roce)  
Spolupráce MŠ a SŠ  

  (aktivity realizované ve školním roce)  

Spolupráce MŠ a zaměstnavatele  
(konkrétní aktivity realizované ve 

školním roce)  

 MŠ Malínek, 
Kaplického 

Pracovní setkání učitelů MŠ Malínek a ZŠ 
Kaplického 

Spolupráce MŠ "Jarmark ZŠ Kaplického" 
 Rozsvícení vánočního stromu před ZŠ v 

Doubí 
Sportovní den se ZŠ 

Měsíční praxe 2 studentů SPgŠ 
 

Spolupráce, výpomoc studentů při 
organizaci rozloučení se školáky 

Program "Hasiči na zahradě MŠ 
Malínek" 

Poznávání řemesel a práce rodičů 
Preventivní program s městskou policií 

v MŠ 

Spolupráce mezi mateřskými školami 

MŠ spolupracuje s jinými školami regionu. Již 2. rokem realizovala v rámci projektu OPVVV “Otevřená 
mateřská škola“ sdílení zkušeností s učitelkami jiných škol regionu Liberec. (MŠ Bertík, MŠ Rosnička, MŠ 
Dětská, MŠ Hrádek na Nisou, ZŠ Kaplického ad…)  Návštěvy byl vzájemně přínosné a inspirativní a učitelky 
v nich pokračují i po ukončení projektu. 
(další zajímavé náměty, výměna zkušeností metodika, pomůcky ad…) 

6. Školní klima 

Pestrost mimoškolních aktivit 

Kritérium ukazuje počet aktivit, uspořádaných za uzavřený školní rok. 

P.č.  Mateřská škola  

Kroužky pro všechny dětí 
organizované učiteli MŠ 

(bezúplatně, součást ŠVP)  
Exkurze, výlety  

Školičky v přírodě (zimní, 
letní)  

počet  
počet 

účastníků  
%  počet  

počet 
účastníků  

%  počet  počet účastníků  %  

 MŠ Malínek, Kaplického 1 20 26 20 77 100 0 0 0 

 
 
Aktivity mimo provozní dobu MŠ – vybrané příklady 
 
- Společné, tvořivé dílny s dětmi a rodiči (Vánoční, Velikonoční) 
- Školní akademie na zahradě MŠ 
- Besídka a jiné společné akce s rodiči 
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- Vítání zimy a slavnostní rozsvícení vánočního stromu ve spolupráci MŠ Malínek a ZŠ Kaplického, za účasti                                                   
   rodičů a dětí lokality Doubí. 
- Jarmark se ZŠ 
- Setkávání s odborníky v MŠ 
- Den otevřených dveří v MŠ 
- „Ochutnávkový raut“ ochutnávka jídel pro rodiče v MŠ  
- Sportovní den se ZŠ pro děti a rodiče 
 
Výběr akcí, které škola realizovala v roce 2018/2019 
 

Název akce Organizoval 

IQ park „Magnetomániie“ IQ park a MŠ 

IQ landia „Vesmír pro nejmenší“ IQ landia a MŠ 

IQ landia“Planetárium“ IQ landia a MŠ 

Eko program „Včelín a včelky“ Včelín Vesec 

Návštěva Naivního divadla  Naivní divadlo a MŠ 

Divadlo Koloběžka v MŠ Divadlo Koloběžka v MŠ 

Vánoční dílny s dětmi a rodiči MŠ ve spolupráci s A.S.A 

Sběr papíru (4 x ročně ) MŠ ve spolupráci s A.S.A 

Recyklohranní-Sběr baterií (průběžně) Projekt Recyklohraní a MŠ 

Drakiáda v MŠ MŠ 

Hasiči v MŠ – program na zahradě MŠ Hasiči Liberec a MŠ 

Návštěva dopravního hřiště (2x) Dopravní hřiště a MŠ 

Svatomartinský den MŠ 

Preventivní program „Zdravík a zvířátka z kouzelného lesa“ Zdravá 5 a MŠ 

Preventivní program“ Jak se chovat v přítomnosti cizích 
osob“ 

Policie ČR 

Preventivní program „Záchranáři dětem“ MŠ 

 Eko program Čmelák „Harcovská stezka“, „Ze života 
netopýrů“ 

Eko centrum Čmelák a MŠ 

Čertí den v MŠ MŠ 

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu s rodiči na zahradě 
MŠ 

MŠ 

Besídka s rodiči v MŠ MŠ 

Rautové odpoledne s ochutnávkou pro rodiče (x ročně) MŠ 

Raráškův den – společné pečení rarášků v MŠ MŠ 

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

MŠ 

Návštěva farmy a kravína Brniště  Eko centrum Brniště a MŠ 

Eko program „Zemědělství ještě žije“ Eko centrum Brniště a MŠ 

Den otevřených dveří v MŠ MŠ 

Pracovní setkání učitelů MŠ a ZŠ Kaplického MŠ a ZŠ 

Návštěva dětí MŠ v ZŠ Kaplického MŠ a ZŠ 

Harcovská stezka s myslivcem Myslivec-Harcov a MŠ 

Karneval v MŠ MŠ 

Tvořivé dílny v MŠ “Malý modelář a malá hospodyňka“  MŠ 
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Jarmark se ZŠ Kaplického MŠ a ZŠ 

Řemesla-návštěva kováře Rochlice, MŠ spolupráce 

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

MŠ 

Pracovní setkání SZŠ-Skutečně zdravá škola SZŠ Ondrušková Radka a MŠ 

Prima Vizus-vyšetření zraku v MŠ Prima Vizus 

Velikonoční dílny s dětmi a rodiči  MŠ 

Liberecká Mateřinka a vystoupení dětí ve spolupráci se SML MŠ Korálek a MŠ 

Den dětí v MŠ-školní tematické výlety tříd MŠ 

Návštěva knihovny Liberecká knihovna a MŠ 

Informativní schůzky s rodiči a konzultační setkání MŠ 

Malá technická univerzita v MŠ „Stavitelé věží“ Malá technická univerzita a MŠ 

 
Projektové dny: 
 

Název Organizoval 

„Čteme s dětmi, čteme dětem“ MŠ 

„Duhový týden pana Paletky“ MŠ 

„Moje zdraví“  MŠ 

„Bezpečnost na silnici“  

 
MŠ podporuje a pomáhá: 
 

Fond Sidus Finanční pomoc na podporu nemocným dětem 

Komunikace se zákonnými zástupci 

P.č.  Mateřská škola  
Držitel značky 
Rodiče vítáni 

A/N  

Besedy pro 
rodiče A/N  

Ukázka činností 
pro rodiče A/N  

Zapojení 
rodičů do 
výuky A/N  

Zapojení rodičů 
do práce na 
rozvojových 
plánech A/N  

Jiné  

 MŠ Malínek, 
Kaplického 

NE ANO ANO ANO ANO 

Setkávání s rodiči a odborníky  
v MŠ v rámci projektu OP VVV 

" Otevřená mateřská škola" 
(rodiče, učitelky a odborníci) 

např. výživový poradce, 
psycholog, ukázka činností). 

 
Den otevřených dveří  

představní koncepce MŠ a ukázka 
činností 

 
Akademie s rodiči na zahradě MŠ 

 
Rozsvícení vánočního stromu ve 
spolupráci MŠ, ZŠ a veřejností 

 
Pracovní dílny s dětmi a rodiči 

 
Jarmark se ZŠ aj.  
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Další akce realizované s rodiči – vybrané příklady: 
 
Sportovní den s dětmi a rodiči 
Ochutnávkové odpoledne v rámci projektu Skutečně zdravá škola“ Raut pro rodiče “ 
Konzultační schůzky na téma „Odklady školní docházky“, „Logopedická a speciální péče“. 
 
Podpora společného vzdělávání 
 
S účinností od 1.9.2017 byl z organizačních důvodů zrušen provoz speciální třídy MŠ.  
Děti z uvedené třídy přešly do běžných tříd. Mateřská škola nadále podporuje společné vzdělávání, formou 
individuální integrace dětí do běžných tříd.  
V lokalitě, kde působí MŠ Malínek jsou umístěny ubytovny pro soc. znevýhodněné rodiny. Uvedené specifikum 
se každý rok odráží v obsazení MŠ dětmi se SVP.  
 
Kritérium ukazuje počty realizovaných plánů pedagogické podpory (PLPP) a individuálních vzdělávacích plánů 
za uzavřený školní rok. 
 
Tabulky ukazují počty dětí se SVP na mateřské škole. Dále jsou zde uvedeny počty dětí, jejichž znevýhodnění souvisí s kulturním prostředím nebo 
jinými životními podmínkami, které brání v naplnění jejich vzdělávacích možností. 
 

 

P.č.  Mateřská škola  

Děti se SVP  
Aktivity určené pro mimořádně 

nadané žáky realizované v 
daném školním roce (max 5 

příkladů)  
Celkem  

Z toho 
odlišné kulturní 
prostředí nebo 

životní podmínky  

Skupinová 
integrace 
(speciální 

třídy)  

13 MŠ Malínek, Kaplického 18 6 
0 tříd 
0 dětí 

Šachové a deskové hry v MŠ 
NTC learning -indiv. práce s 

nadanými dětmi 
Malá technická univerzita  

„Stavitelé věží“ 
IQ landie - Planetárium, Vesmír, 

IQ park "Magnetománie" 

 
 

 
 
 
 

P.č.  Mateřská škola  

IVP nebo PLPP  

Skupinová 
integrace 

(speciální třídy)  

Aktivity určené pro mimořádně 
nadané žáky realizované v 

daném školním roce  

Integrovaní žáci 
se SVP (podle 

nové klasifikace 
žáci ve 2. až 5. 

stupni podpory)  

Žáci s potřebou podpůrných 
opatření (dle nové legislativy 

zařazení do 1. stupně podpory)  

 MŠ Malínek, 
Kaplického 

4 
 z toho: 

  -  2 děti s AP 
  -  2 děti se 
speciální péčí a 
pedagogickou 
intervencí 

14 0 viz. tabulka výše 
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7. Údaje o počtu žáků 

Kapacita školy a její naplněnost 

Kapacita školy, uváděná v rejstříku škol a školských zařízení, je tzv. maximální technickou kapacitou z hlediska 
dodržení hygienických a bezpečnostních norem tedy včetně výjimek což znamená, že třídy se souhlasem 
zřizovatele mohly být naplňovány až na 28 dětí, tedy o 4 děti více než je vyhláškou stanovený počet. 
100 % naplněnost je tak z hlediska praxe a s ohledem na nová legislativní opatření statistickým nonsensem. 
Ke splnění požadavků školského zákona potřebují mateřské školy kapacitní rezervu, aby mohly reagovat nejen 
na migraci v průběhu školního roku, ale také mít možnost začleňovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
do hlavního vzdělávacího proudu a s ohledem na příslušná ustanovení prováděcích vyhlášek snížit počet dětí ve 
třídě, je-li tam zařazeno dítě ve stupni postižení 3 až 5. 

P.č.  Mateřská škola  Kapacita  
Naplněnost v 

%  

Počet tříd  Počet dětí  

běžné 
třídy  

spec. 
třídy  

běžné 
třídy  

spec. 
třídy  

 MŠ Malínek, Kaplického 84 91,6 3 0 77 0 

Charakteristika dětí dle trvalého bydliště 

P.č.  Mateřská škola  
bydliště 
Liberec 
(počet)  

bydliště MO 
Vratislavice (počet)  

bydliště mimo Liberec (počet) + 
uvést 5 obcí s nejvyšším výskytem 

dětí v MŠ  

 MŠ Malínek, Kaplického 77 0 
 

0  

Charakteristika dětí dle věku 

údaje jsou k termínu 30. 9., kdy se odevzdávají statistické výkazy za daný školní rok 

P.č.  Mateřská škola  
Počet dětí s 

odkladem ŠD  

Počet dětí v posledním 
roce před zahájením ŠD, 5 

letí (k 30.9.)  

4 letí (k 
30.9.)  

3 letí (k 
30.9.)  

mladší 
3 let  

 MŠ Malínek, Kaplického 8 32 18 18 1 

 
 
8. Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání 

Docházka dětí - % docházky v jednotlivých měsících školního roku 

P.č.  Mateřská škola  

1. pololetí  2. pololetí  Období letních prázdnin 
(netýká se provozu 

prázdninové školy, ale 
běžného provozu v době 

prázdnin)  

září  říjen  listopad  prosinec  leden  únor  březen  duben  květen  červen  

 MŠ Malínek, Kaplického 80 77 80 77 70 64  70 77 84 77 40 

V období letních prázdnin byla MŠ uzavřena po dobu 5 týdnů. 
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Počty vážnějších výchovných problémů, které musely být v průběhu roku řešeny pohovory ředitele s rodiči, 
popř. v součinnosti s OSPOD 

P.č.  Mateřská škola  
Pohovory s rodiči  Problémy řešené v součinnosti s OSPOD  

Počet  Nejčastěji řešené problémy  Počet  Nejčastěji řešené problémy  

 MŠ Malínek, 
Kaplického 

0 0 0 0 

Zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání 

P.č.  Mateřská škola  

Celkový počet 
přijatých žádostí 

do MŠ (započítat i 
ty co byly v 

průběhu školního 
roku 

Počet rozhodnutí o 
přijetí (započítat i 

ty co byly 
individuálně v 
průběhu roku) 

Počet 
rozhodnutí o 

nepřijetí 

Počet dětí, které 
nastoupily do 

MŠ v budoucím 
školním roce (1. 

9.) 

 MŠ Malínek, Kaplického 54 30 5 30 

9. Mimorozpočtové zdroje a úspěšnost v grantech a dotacích 

Počty podaných a z toho podpořených žádostí o granty a dotace (v daném školním roce) 

P.č.  Mateřská škola  
SML  Kraj  EU žadatel  EU partner  Nadace a jiné  

podané  podpoř.  podané  podpoř.  podané  podpoř.  podané  podpoř.  podané  podpoř.  

13 MŠ Malínek, Kaplického 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Získané finanční prostředky v rámci podaných žádostí o granty a dotace 

P.č.  Mateřská škola  SML  Kraj  EU žadatel  EU partner  Nadace a jiné  

13 MŠ Malínek, Kaplického 0,-  0,-  0,- 0,-  0,-  

Spoluúčast rodičů (tzv. hrazené aktivity) 

• 1. Školné 
• 2. Stravné/ měsíc 
• 3. ZK Ø Kč/rok 
• 4. Pobyty v přírodě/ rok 
• 5. Spolek rodičů Kč/rok 
• 6. Kulturní akce, výlety, exkurze a jiné aktivity (Ø Kč/rok) 

P.č.  Mateřská škola  

Předškoláci - děti v posledním roce před zahájením školní 
docházky 

Ostatní děti 

2.   3.   4.   5.   6.   1.   2.   3.   4.   5.   6.   

13 MŠ Malínek, Kaplického 720,- Kč do 6 let, 760,- Kč od 7 let 660,- 0 0 846,- 566,- 720,- 660,- 0 0 533,- 

 
Mateřská škola se snaží přispívat v průběhu školního roku na vybrané aktivity tím, že pomáhá financovat např.  dopravu   na různé 
akce všem dětem bez rozdílu z finančních prostředků, které získá např. díky sběru papíru, sponzorským darům apod.  
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10. Údaje o řízení, dalších záměrech, zhodnocení, závěr 
 
 
Systém řízení a evaluace 
 
Řízení mateřské školy je zejména zaměřeno na úroveň kvality pedagogického procesu, plnění cílů a tematických 
plánů ŠVP, práci s TVP, volbu metodických postupů, zavádění inovačních prvků ve výuce, vedení dokumentace 
a přístup k dětem. 
 
Nedílnou součástí kvalitní práce mateřské školy je funkční autoevaluace.  
Cyklus autoevaluačních aktivit je plánován tak, aby pokryl všechny oblasti, které v rámci výchovně-vzdělávacího 
procesu v MŠ pravidelně probíhají.  
 
Všichni pracovníci se podílejí na vytváření plánu rozvoje školy i na jeho realizaci. 
 
Autoevaluace mateřské školy vychází z těchto zdrojů:  
 
- pedagogická dokumentace 
- vnitřní řídící dokumentace školy 
- výstupy z kontrolní a hospitační činnosti 
- SWOT analýza 
- externí zdroje (materiály škol. orgánů, zřizovatele apod.) 
- záznamy z kontrol (inspekční a kontrolní zprávy) 
- rozhovory (rodiče, veřejnost, děti) 
- schůzky s rodiči 
- porady (pedagogická rada, provozní porady) 
- vnější a vnitřní ukazatele (zájem o mateřskou školu ze strany rodičů, spokojenost rodičů a dětí, výsledky  
   vzdělávání dětí ad.) 
- dotazníkových výstupů (rodiče, zaměstnanci, vedení školy) 
   
 
Kontrola v MŠ probíhá pravidelně a systematicky.  
Mateřská škola nemá zaveden certifikovaný systém řízení kvality managmentu školy. 
 
Ve školním roce 2017/2018 byl proveden   dotazníkový průzkum v oblasti kvality školy a spokojenosti rodičů.  
Rozdáno bylo 72 dotazníků. Celkový výsledek z odevzdaných dotazníků (60-80 %) 
Hodnotící škála: hodnocení známkou 1 až 5. 
známka 1 znamenala výborné hodnocení a vyjadřovala úplnou spokojenost ☺ 
známka 5 znamenala nedostatečné hodnocení, vyjadřovala velmi malou spokojenost  
 
V celkovém výsledku hodnocení převažovaly ve všech oblastech známky 1 až 2, což je pro MŠ zavazující 
hodnocení.  
 
Další dotazníkové šetření je plánováno na konec školního roku 2019/2020. 
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Výstupy z vlastního hodnocení školy jsou projednávány na pedagogické radě a na schůzkách s rodiči.  

Předpokládaný vývoj (dopady demografického vývoje) 

Ve školním roce 2018/2019 opět mírně poklesl počet zájemců o umístění dítěte do mateřské školy, což odpovídá 
předběžným odhadům demografického vývoje našeho kraje.   
 
Zhodnocení a další záměry 
 
Oblast materiálně technická, investiční 
 
Zhodnocení: 
Velmi dobře je nastavena spolupráce se zřizovatelem, která byla v uplynulém roce zaměřena na plánovanou 
přístavbu MŠ a přípravu projektu přístavby. MŠ také pravidelně projednává s technickým odborem plán oprav, 
jeho realizaci a priority.  
V uplynulém roce bylo realizováno: 
- nové vybavení sborovny pro pedagogické pracovníky 
- malování prostor MŠ (třídy, šatny, chodby) 
- kompletní profi čištění podlahových krytin v celé MŠ 
- výsadba stromků na zahradě MŠ 
- instalace unikátních domečků pro včely, netopýry, hmyz a další zvířata na zahradě MŠ 
-díky finančním prostředkům z OPVVV, do kterého je MŠ zapojena, bylo zakoupeno mnoho didaktických 
pomůcek, jako jsou například Drumbeny 
- Montessori koutky ve třídách 
 
Další záměry: 
- ve spolupráci se zřizovatelem podporovat záměr přístavby budovy školy,  
- zkvalitnit podmínky pro přijímání dětí a prosadit bezbariérový přístup do MŠ (součást záměru přístavby) 
- rekonstrukce hřiště na zahradě MŠ včetně nového povrchu, 
- zrekonstruovat kompletně chodníky na zahradě MŠ,                                                                    
- provést potřebné opravy střechy budovy a oplocení budovy 
- realizovat další nenaplněné záměry plánu oprav 
- zkvalitňovat a upravovat prostředí mateřské školy 
 
 
 
Oblast výchovně vzdělávací 
 
Zhodnocení: 
 
Mateřská škola prošla v uplynulém školním roce opět náročným obdobím. 
Dlouhodobá nepřítomnost učitelek ve třídě Koťat částečně ovlivnila klima v uvedené třídě. Střídání zastupujících 
učitelek mělo přirozeně vliv na atmosféru třídy a chování dětí. Situaci se podařilo stabilizovat až ke konci 2. 
pololetí školního roku, kdy se podařilo sehnat novou, stálou posilu pedagogického sboru. 
Heterogenní uspořádání tříd v MŠ je velmi náročné pro práci učitelek, ale přináší více pozitiv než uspořádání tříd 
podle věku dětí. Velmi přínosné je zejména to, že děti mají stabilní učitelku, která je dobře zná, a která s nimi 
postupuje do dalších ročníků. 
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Ve školním roce v MŠ působili 2 asistenti pedagoga na úvazek 1,5. 
V lokalitě, kde je umístěna MŠ jsou nadále ubytovny pro soc. znevýhodněné rodiny. Děti z těchto rodin 
navštěvují MŠ. Spolupráce s rodiči je velmi náročná, docházka dětí bývá nepravidelná.  
Ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 MŠ úspěšně zakončila projekt „Otevřená mateřská škola“ z OP VVV. 
Přestože byl školní rok 2018/2019 velmi náročný, probíhala výchovně vzdělávací činnost v příjemné atmosféře. 
Zájem o předškolní vzdělávání v naší mateřské škole je nadále velký. 
 
 
Další záměry: 
- rozvíjet stávající koncepci školy a pokračovat s uspořádáním typu heterogenních tříd, 
- podporovat, obohacovat   a rozvíjet ŠVP „Otevřená školka“,   
- pokračovat v naplňování cílů projektu Skutečně zdravá škola“ a v souladu s uděleným stříbrným certifikátem 
- podporovat u dětí zájem o učení, získávání informací a poznávání nových věcí 
- eliminovat rizika pro výchovně vzdělávací činnosti (monitorovat chování dětí, úzce spolupracovat se  
  ŠPZ v rámci včasného poskytnutí podpůrných opatření), 
- ochraňovat a rozvíjet podnětné klima školy, 
- soustavně sledovat výsledky vzdělávání žáků, podporovat rozvoj funkční gramotnosti 
- cíleně a systematicky se ve školním roce a v následujícím období zaměřit na podporu nadaných dětí, 
-  rozvíjet úzkou spolupráci s Mensou, získané poznatky a metody využít při práci s dětmi, 
- v rámci spolupráce s Mensou podporovat v MŠ již zmíněný „Klub deskových her“, 
- maximálně podporovat DVPP učitelek, využívat dle možností školy projekty EU a vzdělávání zdarma, 
- obnovit a rozvíjet spolupráci se zahraničím-účastí v projektech Tandem (Koordinační centrum česko 
  německých výměn mládeže typu „Sousední světy-Nachbarwelten“ (Ukážu Ti svůj svět)  
- ve spolupráci s OSPOD pomáhat dětem se soc. znevýhodněním a jejich zákonným zástupcům při řešení 

složitých životních situací souvisejících s výchovou a vzděláváním, 
- ve spolupráci s OSPOD, rodiči a ZŠ Kaplického uplatňovat strategii řešení sociálně rizikových jevů, 
minimalizovat jejich šíření v blízkosti či prostředí školy a vytvářet tak bezpečné a přátelské klima pro všechny 
děti, rodiče i zaměstnance školy.  
 
Vývojové trendy 
 
V souladu se ŠVP a vizí naší MŠ respektují učitelky vývojové trendy ve vzdělávání a osobnost dětí, snaží se 

využívat moderní výukové metody a pomůcky; snaží se podporovat „Otevřenou MŠ“ ve vztahu k dětem  

 i k rodičům. 

Učitelský sbor je stabilní, ale např. 4 učitelky jsou ve věku kolem 55 let, což se občas projevuje vyšší únavou, 

která může být rizikem pro syndrom vyhoření.   

Přínos v oblasti vývojových trendů přinesl také realizovaný projekt “Otevřená mateřská škola“ (šablony OP 
VVV), zejména oblast „Sdílení zkušeností učitelek“ a „Odborná setkávání s rodiči“.  Vzájemné návštěvy   
a přednášky obohatily učitelky zajímavými náměty, nápady a pomůckami.  
Mateřská škola začala v před 2 lety spolupracovat s Mensou ČR v rámci podpory nadání u dětí předškolního 
věku. Dvě učitelky se postupně proškolují v metodě NTC I, II, III.  
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11. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích dalších kontrol provedených v daném 
školním roce. 

č.  Mateřská škola  ČŠI  zřizovatel  KÚLK  Hygiena  Hasiči  
Inspekce 

práce  
Jiné - kdo  

Jiné - 
hodnocení  

 MŠ Malínek, Kaplického     1  VZP 1 

1 – bez nedostatků  
2 – drobné nedostatky odstraněny na místě 
3 – nedostatky zaznamenané do protokolu, ke kterým bylo nutné přijmout opatření 
 

12. Základní údaje o hospodaření školy 

viz. přílohy 

Přílohy: 

- zpráva (o výsledku hospodaření) 
- finanční vypořádání  
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Zpráva o výsledku hospodaření 
MŠ Malínek           
1.      Ekonomická část – mimorozpočtové zdroje jako jsou granty obce, kraje, nadace, prostředky EU apod. Část 

údajů z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok. 

           
Mimorozpočtové 

zdroje           
Kdo poskytuje Částka Účel         
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

           
Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní 

rok – příjmová část včetně ŠJ       
Státní dotace Dotace obce Poplatky 

žáků 

Hosp. 

činnost 

Ostatní  Celkem 

     
                                  

4 705 345 Kč  

856 724 Kč 688 471 

Kč 

330 Kč 216 277 

Kč 

6 467 146 

Kč      

           
Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní 

rok – výdajová část včetně ŠJ       
investiční výdaje Mzdy Odvody Uč. 

pomůcky

a hračky 

DVPP Stipendia Provozní 

náklady 

Celkem  Schválený 

hosp. 

výsledek 
  

                                                   

- Kč  

3 522 575 Kč 1 247 284 

Kč 

137 455 

Kč 

46 520 

Kč 

- Kč 1 696 957 

Kč 

6 466 816 

Kč 

330 Kč 

  

           
V Liberci dne: 
3.6.2019           
Zpracovala:   
Martina Mikulová            
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