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1. Základní údaje o škole: 
 

Název: Mateřská škola Pardubice–Ohrazenice, Školská 225 

Adresa: Školská 225, 533 53 Pardubice 

IČ: 60158964 

Bankovní spojení: Komerční banka - 10639561 / 0100 

Telefon: 466 415 672 

Email: msohrazenice@volny.cz 

Webové stránky: www.msohrazenice.cz 

Právní forma: příspěvková organizace 

Termín zařazení do sítě škol a školských zařízení: 1. 1. 1995 

Název zřizovatele: Statutární město Pardubice 

Součásti školy: Mateřská škola – IZO  060 158 964 

                          Školní jídelna – IZO   102 854 106 

 

2. Vedoucí a hospodářští pracovníci: 

Ředitelka: Bc. Eva Obstová 

Zástupkyně statutárního orgánu: Eva Quaiserová 

Vedoucí ŠJ: Iva Pulpánová 

 

3. Součásti školy: 

Mateřská škola                      kapacita 104 dětí             

Školní jídelna                        kapacita 120 

 

4. Charakteristika školy: 

Provozní doba MŠ je 6.30 hod. až 16. 30 hod. 

Velikost školy, počet tříd: od 1. 9. 2010 – 4 třídy 

                                           od 1. 9. 2012 – kapacita 104 dětí 
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             Věkové složení dětí: do 3 let:  13    

                                 3 leté:     28 

                             4 leté:     17 

                  5 leté:     23   

                                 starší :      4 

                                 celkem:  85 

 

5. Oblast materiálního vybavení a oprav: 

   

Mateřská škola 

– zakoupeno:   šatní skříně pro učitelky 

         regály do keramické dílny a kabinetu 

          kontejnery se zásuvkami 

          psací stůl 

          skříňky – stojany na PET lahve 

                        notebook Aspire (šablony) 

     programy PC 

                        pračka LG 

     rukáv ke klimatizaci 

     plašič ptáků 

     stolová pila 

     švédská bedna 

     didaktické pomůcky: - Magnetická abeceda 

- Soubor pohádek IV. 

- Cestujeme po světě 

demonstrační obrázky: - Červená Karkulka 

                - Perníková chaloupka 

               - Dětská etiketa 

       zábavná stínohra 

       dřevěné stavebnice 

       stavebnice Tegy 

       knížky a metodiky 

     pomůcky na výtvarné a pracovní činnosti 
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– zajištěny opravy:   výmalba kuchyně a skladů 

       čištění kanalizace a lapolu  

       generální oprava škrabky 

           čištění koberců a čalounění ve všech třídách 

       oprava žaluzií 

       oprava bojleru – kotelna 

       servis a oprava PC      

        

Školní zahrada 

– zakoupeny: foukač a vysavač listí 

                       travní semeno a benzín 

– pravidelná údržba: kontrola a oprava zahradního traktůrku 

 sekání trávy, hubení plevele, sběr listí 

               opravy, broušení a nátěr zahradních prvků 

 

           

6. Složení tříd a jejich zaměření:  

   

           1. třída Myšičky – je tvořena nejmladšími dětmi ve věku od 2 do 3 let 

           2. třída Koťata – je tvořena dětmi ve věku od 3 do 4 let 

           3. třída Kytičky – je tvořena dětmi ve věku od 4 do 5 let 

           4. třída Sluníčka – je tvořena nejstaršími dětmi ve věku od 5 do 7 let 

 

 

7. Personální zabezpečení školy: 

 

1.  Údaje o pedagogických pracovnících 

         Ředitelka školy:   29 let praxe        úvazek 1,00     SPgŠ, VŠ 

Učitelky:              26 let praxe        úvazek 1,00     G, SPgŠ 

                                      29 let praxe        úvazek 1,00     G, SPgŠ 

                                      30 let praxe        úvazek 1,00     SPgŠ 

                                      34 let praxe        úvazek 1,00     G, SPgŠ 

                                      2 roky praxe       úvazek 1,00     SPgŠ 

        2,5 roku praxe    úvazek 1,00     SZŠaS, VOŠP  

                                  

2.  Údaje o nepedagogických pracovnicích 
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Ekonomka                       úvazek  0,20     SŠ 

Školnice                           úvazek 1,00     vyučená  

Provozní pracovnice        úvazek 0,50     základní vzdělání 

 

3.  Údaje o pracovnicích ŠJ 

Vedoucí ŠJ                   úvazek  0,40     SŠ 

Kuchařka                      úvazek 1,00     vyučená kuchařka 

Pomocná kuchařka  úvazek 0,50     základní vzdělání 

 

 

 

8. Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017: 

 

Počet přijatých:   26 

Počet nepřijatých:   0 

OŠD:   0 

Počet odvolání:   0 

 

 

9. Výchovně vzdělávací proces: 

 

MOTTO MATEŘSKÉ ŠKOLY: 
 

» Největším dárkem dítěti je čas, který mu věnujeme. « 

 

   

 Cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby se v rozsahu 

svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i 

sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a 

učení, pro život a vzdělávání. 

 Ozdravný program : - škola v přírodě  

                                                            - sezónní činnosti: sprchování 

                                                          sáňkování 

                            - plavání (Aquacentrum Pardubice)  

                                                                      

    Zájmové kroužky :  - výuka anglického jazyka (jazyková agentura s.r.o.                                

Kolumbus) – hradí rodiče  
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                           - keramika (lektor pí. Kadlečková) – hradí rodiče   

                           - vědecký kroužek (agentura Věda nás baví o.p.s.) – hradí  

rodiče 

 Návštěvy filmových a divadelních představení dle nabídek 

 Ekologické aktivity  

– celoroční sběr PET lahví – umístění na 5. místě mezi pardubickými školami 

 Přírodovědné programy 

- září – papoušci v MŠ 

- říjen – proč se pejskové rozhodli navštívit školku 

- duben – mláďata 

- květen – ZOO  

 Dopravní a bezpečnostní výchova  

– duben – beseda s městskou policií 

  

10.   Humanitární činnost, charita: 

 BONA HELPO – sbírka pro pomoc handicapovaným lidem (prosinec 2016 a 

březen 2017) 

 FOR HELP – sbírka pro pomoc dětem a lidem s autismem (leden 2017) 

 PAPRSEK – sbírka pro pomoc k udržení pracovních míst pro zdravotně 

postižené (duben 2017) 

 

11.   Prevence sociálně patologických jevů: 

 

 program prevence sociálně patologických jevů s názvem „Minimální preventivní    

          program“ (výchova ke zdravému životnímu stylu) 

 beseda s městskou policií 

 

12.   Další vzdělávání pracovníků za školní rok 2016 / 2017: 

 

Ředitelka školy: 13 seminářů + kurz 

 

– Efektivní příprava na povinný poslední ročník předškolního vzdělávání      5. 10. 2016 
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–  Dítě s potřebou podpůrných opatření v běžné MŠ                                      18. 10. 2016 

–  Školení k registru smluv pro příspěvkové organizace města                      27. 10. 2016  

–  Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události                           3. 11. 2016  

–  Den pro mateřské školy                                                                                 9. 11. 2016   

– Lektor dalšího vzdělávání – Praha                                        10. 11. 2016 – 17. 2. 2017 

–  Týmová spolupráce v pedagogickém sboru                                                25. 11. 2016 

–  Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, změny školského zák.      24. 1. 2017 

– Příklady dobré praxe při zavádění inkluzivních opatření                               1. 2. 2017 

– Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2017                                         13. 2. 2017  

– Spisová služba                                                                                               27. 3. 2017 

– Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních v rámci 

společného vzdělávání                                                                                 29. 3. 2017   

– Jak učit, žít a nezbláznit se v mateřské škole – Brno                                    10. 4. 2017 

– Školení k webové aplikaci                                                                          19. 4. 2017  

                                                            

Pedagogičtí pracovníci: celkem 13 seminářů 

 

– Říkadla a rituály                                                                                          11. 10. 2016                                                              

– Dětská kresba, aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte               12. 10. 2016 

–  Kolektivní logopedická péče vedená logopedickým asistentem                 21. 10. 2016  

–  Metodický den Edulab                                                                                 21. 10. 2016                    

           –  Význam grafomotoriky                                                                               31. 10. 2016 

–  Den pro mateřské školy                                                                                 9. 11. 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

–   Spolupráce s rodiči dítěte v době od zápisu k zahájení školní docházky       1. 2. 2017 

        –   Dětská kresba, aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte                22. 2. 2017 

     –   Komunikace a řešení problémů s problémovými rodiči                                3. 3. 2017 

–  Prožitkové učení                                                                                              3. 4. 2017  

     –  Písnička jako dárek                                                                                       18. 4. 2017 

     –  Školení k webové aplikaci                                                                            19. 4. 2017  

     –  Vyrábíme rytmické hudební nástroje                                                            28. 4. 2017                     

               

   Nepedagogičtí pracovníci: 

   Vedoucí ŠJ + ekonom 
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– Školení k registru smluv pro příspěvkové organizace města                      27. 10. 2016 

– Seminář o stravování                                                                                       7. 3. 2017 

– Spisová služba                                                                                               27. 3. 2017 

– Vaříme zdravě a ekonomicky                                                                       16. 5. 2017 

 

13.   Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti: 

Září 

- „Pohádka dračí aneb trable s princeznou“ – divadelní představení v MŠ 

- „Papoušci v MŠ“ – ukázka živých papoušků     

 

Říjen 

-„Proč se pejskové rozhodli navštívit školku“ – výukový program 
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- „Muzikoterapie“ – seznámení dětí s netradičními hudebními a rytmickými nástroji 

 

- „Jak Matěj vysvobodil vítr“ – divadelní představení v MŠ 

 

Listopad 

- „Bubu škola Halloween“ - podvečerní slavnost pro děti a rodiče na zahradě MŠ 
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- „Pohádky pod Řípem“ – divadelní představení v KC Dubina 

- oslava svátku sv. Martina – pečení rohlíčků, koledování – třída Sluníčka 

 

Prosinec 

- Mikulášská nadílka 
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- Mikulášský výlet s Arrivou do kina na film „Trollové“ 

- vánoční výlety: 

   - návštěva betlémů v Třebechovicích pod Orebem - třídy Myšičky 

                                                                                                      a Koťata 

- procházka po Pernštýnském nám. – vánoční trhy, betlém - třída Koťata 

          - návštěva Kutné Hory „Vánoční betlémování“ – třídy Kytičky a Sluníčka 
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- vánoční tvoření s rodiči 

 

                  -vánoční nadílka na třídách 
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Leden 

- „Tuč a Ňák“ – divadelní představení v MŠ 

- návštěva hvězdárny v Hradci Králové – třídy Kytičky a Sluníčka 

 

 Únor 

- „Podivuhodný cirkus doktora Tarzana“ – VČD Pardubice – třídy Kytičky a Sluníčka  

- začátek plaveckého kurzu pro předškoláky 

- „Jak vodníček uklízel rybníček“ – loutková pohádka s marionetami v MŠ 

- „Povídání o pejskovi a kočičce“ – divadelní představení v KC Dubina 

- „Karneval s kouzelníkem“ v MŠ 
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Březen 

- návštěva 1. třídy ZŠ Ohrazenice 

- Den otevřených dveří 

- „Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O Koblížkovi, Tři prasátka“ – tři pohádky v MŠ 

 

Duben 

- „Velikonoční dílna se zvířátky“ – přírodovědný progra 

- beseda s městskou policií – třídy Kytičky a Sluníčka 

- výtvarná dílna – výroba zrcátek maminkám k svátku 

- ukončení plaveckého kurzu pro předškoláky 

- čarodějnický rej v MŠ a na zahradě 
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Květen 

- „Šel tudy, měl dudy“ – hudebně-výchovný pořad v MŠ 

- kino – promítání do kopule – mořský svět – projekce v MŠ  

- škola v přírodě na chatě Start v Deštné v Orlických horách – třída Sluníčka 

- výlet – ZOO Stěžery – třídy Myšičky a Koťata        
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Červen 

- výlet – „Výprava za lesními skřítky“ – lesy Podhůra – třídy Kytičky a Sluníčka 

 

                  - účast v „Zrcadle umění“ v části „Město maluje“ – výstava dětských prací               

                      v hypermarketu Albert Pardubice a malování na plot v areálu MŠ 

       - „Bambilión úsměv“ – zábavné odpoledne plné písniček a soutěží pro děti a rodiče   

                                           + slavnostní vyřazení předškolák 
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    - „O princezně Mlsalce“ – divadelní představení v MŠ 

 

 

 

Fotografování dětí –  říjen – vánoční 

                                –  duben – ke dni matek 

       –  duben – společné na konci školního roku 

 

Schůzky s rodiči – září – školní řád MŠ, organizace života v MŠ apod.   

– duben – organizační schůzka pro rodiče dětí, které odjížděly 

do ŠvP                                                                                                                      

                               –   červen – informativní schůzka pro rodiče nově  

        přijatých dětí 

             

Spolupráce se ZŠ –   únor – schůzka rodičů předškoláků s ředitelem ZŠ a  

     učitelkou budoucích 1. tříd  

                                                    – březen – návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ před zápisem 

 

 

14.   Výsledky externích kontrol a inspekcí včetně závěrů: 

 

12. 12. 2016     Následná kontrola hospodaření za rok 2013 – 2015 a období účetně     

                         související v příspěvkové organizaci města (MmPce) 

1. Skartace již nepotřebných písemností byla provedena na základě protokolu  

o skartačním řízení č. 102/2016/PA ze dne 06. 10. 2016, současně byly vybrány 

archiválie k trvalému uložení. 

2. Účtování o nově pořízeném „Jiném drobném dlouhodobém hmotném majetku“ (účet 

902) bylo uvedeno do souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

Závěr: Nedostatky byly odstraněny a kontrola byla na místě uzavřena. 

 

 

 

 

 

 

 

15.   Výroční zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2016: 

 

Hlavní činnost 

Výnosy školy za rok: 

   Dotace zřizovatele (statutární město Pardubice)     858 000,- Kč 

   Dotace ze státního rozpočtu     4 339 260,- Kč 
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   Stravné, pitný režim, školné, atd.     819 015,- Kč 

   Ostatní výnosy     0,- Kč 

Dotace   (např. od MO)     0,- Kč 

Zúčtování s fondy:     fond odměn     39 431,- Kč 

         rezervní fond   65 501,16 Kč  

         investiční fond     0,- Kč 

         FKSP     0,- Kč 

Celkové výnosy     6 121 207,16 Kč 

 

Náklady školy za rok 

Platy zaměstnanců     3 275 520,- Kč 

Odvody na pojištění + nemocenská     1 149 461,80 Kč 

Spotřeba materiálu     823 757,25 Kč 

Náklady z drobného DM     181 964,- Kč 

Odpisy     57 024,- Kč 

Opravy a udržování     68 192,40 Kč 

Náklady na energie     271 017,- Kč 

Ostatní služby (úroky, poplatky, revize, služby spojů, programy, školení, dopravné, 

plavání, vstupné apod.)     294 270,70 Kč 

Celkové náklady     6 121 207,16 Kč 

 

Hospodářský výsledek celé organizace     0,- Kč 

 

Rozdělení HV: 

Fond odměn     0,- Kč 

Rezervní fond     0,- Kč 

 

 

               ………………………… 

Datum:   10. 10. 2017                                               podpis 

                                                   

  

  

  



Mateřská škola Pardubice–Ohrazenice, Školská 225 »Výroční zpráva – šk. rok 2016/2017« 

– 19 – 
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