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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 

NÁZEV A ADRESA ŠKOLY: 

 Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace 

ADRESA ŠKOLY: 

 Křižíkova 18/2813, 702 00, Ostrava 

IČO: 

 75027330 

TELEFON: 

 ŠKOLA 596 127 266 

 ŠKOLNÍ JÍDELNA 596 127 268 

E-MAIL: 

 mskrizikova@tiscali.cz 

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY: 

 www.skolkakrizikova.cz 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 

 KOMERČNÍ BANKA a.s. 

  číslo účtu 21935761/0100 

ZŘIZOVATEL: 

 Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

PRÁVNÍ FORMA: 

 Příspěvková organizace 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: 

 Mgr. Petra Šrámek Zahradníková 

CÍLOVÁ KAPACITA/SKUTEČNÝ POČET DĚTÍ: 

 135 dětí/116 dětí 

PROVOZNÍ DOBA MATEŘSKÉ ŠKOLY: 

6:00 hod. – 16:00 hod. (firemní třída OKIN DO 17:30 hod.) 

http://www.skolkakrizikova.cz/
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

 Mateřská škola Ostrava, Křižíkova 18, příspěvková organizace je pětitřídní škola, postavená 

v roce 1968. tato budova prošla v minulých letech rekonstrukcí, došlo k zateplení budovy a střechy, 

výměně oken za plastová a rekonstrukci zdravotechniky. V přízemí dvoupodlažní budovy se nachází 

školní kuchyně, ve které se vaří pro děti, zaměstnance školy a cizí strávníky. Je zde také prádelna, 

která zajištuje praní a žehlení pro potřeby školy a školní kuchyně a kancelář vedoucí školní jídelny. 

V přízemí se nachází dvě z pěti tříd, které zajišťují bezbariérový přístup a jsou určeny pro nejmladší 

děti. Další tři třídy se nachází v patře budovy.  Zde je rovněž kancelář ředitelky školy (ředitelna). 

Jednotlivé třídy jsou homogenní – děti jsou do tříd rozdělovány dle věku.  

 Budovu školy obklopuje rozlehlá školní zahrada s pěti oddělenými pískovišti, přírodním 

amfiteátrem a hracími prvky se sestavami průlezek a lavičkami. V roce 2007 proběhla oprava 

chodníku, v roce 2008 bylo natřeno oplocení, v roce 2010 byla provedena celková rekonstrukce školní 

zahrady.  

 Škola je prostorná, umožňuje zajištění skupinových i individuálních činností pro děti. 

Vybavení hračkami a pomůckami je průměrné, dochází k postupnému obměňování a doplňování. Ve 

třídách dochází k průběžné výměně koberců a podlahových krytin, je obnovováno tělovýchovné 

náčiní a nářadí z projektu Atletická školka a je doplňován nábytek vyhovující antropometrickým 

požadavkům, který je zdravotně nezávadný. Prostory školy jsou tematicky vyzdobovány a to 

především pracemi dětí.  

 

PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 Školní vzdělávací program je v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání s názvem Svět kolem 

nás. ŠVP platný do roku 2018 je zaměřen na environmentální výchovu, podporu zdraví a jeho 

prevenci. Mezi hlavní myšlenky edukačního programu je podpora komplexního rozvoje dítěte a jeho 

motivace k poznávání. Filozofií školy je rozvoj dětí jako samostatných, zdravě cílevědomých osobností 

formou přirozené výchovy. Škola předložila dětem a rodičům pestrou nabídku zájmových kroužků, 

mezi které patřil kroužek hudebně dramatický, výtvarný, předškola, hravá angličtina a přírodovědný 

kroužek. V tomto školním roce proběhly rovněž pilotní kroužky s různorodým zaměřením zajištěné ve 

spolupráci se ZŠ Nádražní, které probíhaly v prostorách této základní školy pod vedením tamních 

pedagogů.  

 Mezi pedagogickými zaměstnanci i nepedagogy panuje souhra, smyslem společné práce je 

umožnit dětem prožití klidné atmosféry, plné porozumění, bohaté na příjemné citové zážitky. 

 Škola se rovněž soustředí na spolupráci s rodiči, jejich informovanost formou společných 

třídních schůzek, individuálních pohovorů, prostřednictvím veřejných nástěnek a webových stránek, 

dnů otevřených dveří a při společných akcích.  
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 Důležitá je rovněž spolupráce se zřizovatelem, se ZŠ Nádražní a  Matiční,  Základní uměleckou 

školou Sokolská, SVČ Ostrčilova, Knihovnou města Ostrava – pobočka v Přívoze, s dětskými lékaři a 

poradenskými zařízeními. 

 Při edukační práci bylo využíváno různých organizačních forem a metod práce vycházejících 

především z individuálních potřeb dětí, směřujících k cílenému vzdělávacímu výsledku. Jsou využívány 

formy prožitkového učení, situačního učení, kooperativního učení hrou, spontánního sociálního 

učení, učení pozorováním a nápodobou a je hojně využíváno dramatické výchovy. Edukační činnosti 

jsou dětem předkládány formou hry, která je hlavní činností dětí předškolního věku.  Postupně jsou 

do her včleňována pravidla a jejich dodržování, čímž jsou pokládány základy pro další rozvoj dětí a 

soužití ve společnosti.  

Mezi aktivity realizované MŠ patří: 

Tradiční drakiáda 

Karneval pro děti 

Mikulášské čertoviny 

Zdobení stromečku na Masarykově nám. 

Lyžařský výcvik 

Plavecký výcvik 

Vánoční tvořivé dílny pro děti a rodiče 

Velikonoční tvoření 

Klub maminek 

Motivační návštěvy v ZŠ 

Pravidelné vzdělávací programy v knihovně 

Motivační programy v Základní umělecké škole 

Sportovní aktivity ve spolupráci se SVČ 

Programy v Přírodovědném středisku Korunka 

Divadelní představení v MŠ 

Environmentální programy zajištěné spolkem Rozchodník 

Návštěvy dopravního hřiště 

Výtvarné soutěže, výstavy 

Návštěvy dolní oblasti Vítkovice 

Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů 

Sběr druhotných surovin 

Rozloučení spředškoláky 

Předškola s prvky metody dobrého startu 
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Hravá angličtina 

Výtvarný kroužek 

Hudebně dramatický kroužek 

Přírodovědný kroužek 

5. PROJEKTY 

Ve školním roce byly získány neinvestiční příspěvky  

Realizace projektů finančně podporovaných MMOaP a Magistrátem města Ostravy: Hrajeme si se 

slovy, Svět zvuků 

 

 

Vybavení a opravy: 

V průběhu roku byl obnovován a doplňován interiér tříd a probíhaly drobné opravy školy. Byla 

opravena jedna z praček, došlo k odstranění tečícího bojleru. Ke konci školního roku se projevily 

problémy se špatně fungující telefonní ústřednou, díky kterým se do MŠ někdy nedá dovolat a 

zároveň nelze realizovat ani hovory z MŠ. Oprava ústředny je plánovaná v příštím školním roce. 

Plánovaná je rovněž rekonstrukce často pokažených jídelních výtahů, jejichž stav odpovídá stáří 50. 

let. Při odpojování Zničeného Bojleru bylo zjištěno, že hodnoty jističů v rozvodných skříních 

neodpovídají potřebám pro připojení některých spotřebičů, jejichž nákup je plánován v příštím 

školním roce z finančního příspěvku firmy OKIN GROUP a.s. (myčky na nádobí). Dále je plánovaná 

rekonstrukce oplocení školy, plot je celkově prohnilý, a ač je průběžně často opravován, jednotlivé 

dílce stále uhnívají a vylamují se. K poškození plotu rovněž přispívá jeho neustálé přelézání jedinci, 

kteří vnikají do prostoru zahrady MŠ v době jejího uzamčení. Přelézání plotu je podporováno také  

jeho malou výškou.  

V průběhu letních prázdnin došlo k celkové výměně koberce v herně druhé třídě Pampelišky. Koberec 

byl pořízen z finančních prostředků firmy OKIN GROUP a.s. a příjemným materiálem i barvou podpořil 

hry a aktivity nejmladších dětí. 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

 

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 

Personální zajištění 

zaměstnanci Počet zaměstnanců – státní 
rozpočet 

úvazek 

pedagogové 9 8,75 

Zaměstnanci školní jídelny 4 3,15 

Provozní zaměstnanci 4 2,97 

celkem 17 14,87 

 

Členění zaměstnanců podle věku 
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 muži ženy 

21 - 30 0 1 

31 - 40 0 1 

41 – 50 0 10 

51 - 60 0 4 

61 a více 0 1 

 

Členění pedagogů podle kvalifikace 

Odborná kvalifikace splňuje nesplňuje celkem 

Učitelka MŠ 9 0 0 

 

Členění zaměstnanců podle zařazení do platových tříd 

Pedagogové 

Platová třída Počet 

8. 0 

9. 8 

10. 0 

11. 1 

 

Nepedagogičtí pracovníci 

Platová třída počet 

1. 0 

2. 6 

6. 1 

8. 1 

 

Předškolní vzdělávání  

ÚDAJE O POČTECH DĚTÍ 

 

ŠKOLNÍ ROK 
2016/2017 

Celkový počet dětí Počet tříd Počet dětí na třídu 

Běžná třída 116 5 23/24 

 

Termín zápisu pro školní rok 2017/2018 byl 3.5.2017, doba pro podání žádostí byla Od 6:00 hod do 

16:00 hod. Podaných žádostí bylo 54, z toho nastoupilo 47 dětí. Vyhověno bylo všem žádostem. 

Počet OŠD pro tento školní rok je 5. 

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 360,- Kč. 

 

HODSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2016 

SÚ Výdaje - HLAVNÍ ČINNOST Výdaje - DOPLŇKOVÁ ČINNOST 
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501 
spotřeba materiálu 

811 416,01 88 641,00 

518 
Ostatní služby 
 
521 
Mzdové náklady 

377 153,64 
 
 
111 848,00 

6 070,05  
 
 
51 254,00 

524 
Zákonné pojištění 

32 842,00 14 172,00 

527 
Zákonné sociální 
náklady 

1 449,12 3 977,75 

Náklady celkem 1 334 708.77 164 114,8 

672 
Celkem výnosy 
vybraných vládních 
institucí z transferů 

1 218 130,86 0,00 

Výnosy celkem 2 526 789,33 187 131,00 

Výsledek hospodaření 
celkem 

127 471,02 1 401,74 

 

PŘEHLED FINANČNÍCH FONDŮ K 31.12.2016 

FOND Kč 

Fond odměn 29 176,00 

FKSP 38 369,98 

Fond investic 21 257,00 

Fond rezervní 834,66 

 

ROZDĚLENÍ ZLEPŠENÉHO HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU SCHVÁLENÉ ZŘIZOVATELEM 

FOND Kč 

Fond odměn 20 000,00 

Fond rezervní 108 872,76 

 

VZDĚLÁVÁNÍ, VÝSLEDKY AUTOEVALUACE 

Při autoevaluaci bylo vycházeno z pololetních a závěrečných hodnocení třídních hodnocení. 

Cíle evaluace byly stanoveny takto 

- Soulad výuky se ŠVP 

- Vzájemná spolupráce mezi pedagogy 

Mateřská škola nabízela standardní i nadstandardní péči. Velký důraz je kladen na rodinnou výchovu 

a její odporu ze strany školy. Rodičům jsou nabízeny individuální konzultace, týkající se dětí. 

Spokojenost rodičů je monitorována nezávaznými, anonymními dotazníky, ze kterých je vycházeno 

v další práci. O činnosti školy jsou rodiče informování při předávání dětí při každodenním styku, na 

pravidelných třídních schůzkách. Informace naleznou rovněž na nástěnkách v šatnách, na webových 

stránkách školy, případně na schůzkách sjednaných s ředitelkou školy.  
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V další práci bude preferován individuální přístup k dětem, vycházející z jejich potřeb a zvláštností. 

V pedagogické práci budeme využívat především metod prožitkového a kooperativního učení hrou, 

bude zapojeno situační učení spontánní sociální učení a hojně bude zařazována dramatická výchova. 

 

ZÁVĚR 

Zpráva o činnosti mateřské školy byla projednány a schválena zaměstnanci školy 25.10.2017. 


