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1. Základní údaje o škole 
 
        
 
 název školy : Mate�ská škola „ Nad p�ehradou „ , Liberec,Klášterní 149/16, 
                                                              p�ísp�vková organizace 
 

                                 
         
 sídlo :  Klášterní 149/16 Liberec 5 
               právní forma : p�ísp�vková organizace 
               I�O : 72741945 
               Tel. 485108340 
               e- mail : ms01.lbc@volny.cz 
               web      : msnadprehradou.cz 

      
 z�izovatel školy : Statutární m�sto Liberec 

             
 
 sídlo : Liberec 1, Nám. Dr. Edvarda Beneše 1, PS� : 46059 

      
 Kraj : Liberecký 

      
 I�O : 00262978 

 
 
       

 typ školy a její zam��ení : p�ísp�vková organizace – poskytuje p�edškolní  
                                                    výchovu, uspokojuje pot�eby dít�te a rozvíjí jeho                                   

                                                          osobnost 
 
       

 sdružuje : mate�skou školu 
              školní jídelnu 
 

celková kapacita : 50 d�tí 
      
      

�editelka školy  : Bc. Lucie Opalecká  
 
 za�azení do sít� : 15.2.1996 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.  Zabezpe�ení provozu 

 
Pro bezpe�nost d�tí byl z�ízen kamerový systém pro p�esn�jší identifikaci osob, které vcházejí 
do budovy. 

 
Mate�ská škola „Nad p�ehradou „ je dvout�ídní, kapacita je 50 d�tí. Je umíst�na v rodinné vile 
v klidné �ásti Liberce, avšak lehce dostupná ze st�edu m�sta. Je obklopena velkou, �lenitou 
zahradou s p�ímým p�ístupem k Liberecké p�ehrad� a umož�uje maximální pohybové vyžití 
d�tí v zim� i v lét�, což koresponduje se specializací školky na podporu zdraví d�tí. 
Zahrada je velmi dob�e vybavena t�lovýchovnými prvky, které se neustále dopl�ují. D�ti mají 
k dispozici 2 pískovišt�, 1 lezecká st�na, 5 houpa�ek, skluzavku, pružinové prvky, 
trampolínu, mohou jezdit na kolob�žkách, hrát fotbal �i basket. V letním období mají 
k dispozici bazén - brouzdališt�, v zimním mají možnost bobování. 
 
Prostory budovy mají stále prvky p�vodního vybavení – / d�ev�né obložení a schodišt�/, jsou 
�lenité a vytvá�ejí pro d�ti zajímavé koutky ke hrám. Veškeré vnit�ní vybavení je nové, 
moderní a dob�e vybavené hra�kami a pom�ckami. 
Rozmíst�ní t�íd je p�ehledné, d�ti mají umožn�n samostatný pohyb ve školce. 
Budova školky pot�ebuje nutn� n�kolik oprav, zejména omítka je zna�n� poškozená a p�sobí 
nevzhledn�. 
 
 
Zájem o umíst�ní do této školky je tradi�n� vysoký nejen pro její p�íznivou polohu, ale i pro 
individuální p�ístup a rodinnou atmosféru, kterou nabízí. D�ti v obou t�ídách jsou v�kov� 
smíšené, což usnad�uje adaptaci nových d�tí.  
Malé d�ti se rychleji vžívají do vytvo�ených a vžitých pravidel života ve školce, starší d�ti 
malým rádi pomáhají. 
Organizace a �ád v mate�ské škole je uspo�ádán tak, aby umožnil zajistit individuální pot�eby 
d�tí – v tempu, pot�eb� spánku, jídla a pití, možnost docházet a odcházet podle pot�eby, 
doprovodu rodi�� a jejich pobytu ve školce s dít�tem po dobu zvykání. 
 
D�raz klademe na dostatek volného pohybu, který je pro zdravý vývoj d�tí nepostradatelný. 
Krom� základních pohybových aktivit p�edevším na školní zahrad� za�azujeme pravidelné 
polodenní výlety se staršími d�tmi a prodloužené vycházky s t�lovýchovnou náplní v okolí 
p�ehrady. 
 
Dbáme na zdravou výživu podáváním pestré, plnohodnotné a vyvážené stravy, odpovídající 
biologickým pot�ebám vyvíjejícího se d�tského organizmu. Respektujeme individuální 
pot�ebu jídla závislou na konstituci dít�te, zdravotním stavu, �i p�ání rodi��. 
 
Pro d�ti se snažíme vytvá�et prost�edí nabízející dostatek podn�t� pro spontánní hry, zajistit 
dobré vybavení hra�kami a pom�ckami, které se neustále dopl�ují. 
 
 
 
 
 
 
 



Vzd�lávací �innost zajiš�ují 4 odborn� kvalifikované pedagogické pracovnice. 
Vzd�lávací �innosti probíhají podle t�ídních plán� zpracovaných do 10 blok�, vždy s 3 
podtématy: 
 
M�síc                          Blok                                                Téma na týden 
 
ZÁ�Í                    Vítáme t� ve školce                  Kdo jsou moji kamarádi ? 
                                                                               Jak to bylo pohádko? 
                                                                               To jsou prsty, to jsou dlan�, voda s mýdlem                 
                                                                               pat�í na n�! 
�ÍJEN                  Podzimní barevná krása            V lese, na zahrad�, na poli. 
                                                                               Barevná paleta podzimu. 
                                                                               Kde najdu dome�ek na zimu? 
LISTOPAD          Padá listí, padá všude…           V lese je krásn�! 
                                                                               Prší, prší, celý les, ve vod� se topí dnes. 
                                                                               Není to príma, když trápí nás rýma. 
PROSINEC          Brzy budou vánoce                   Mik, Miku,Mikuláš, p�išel s �ertem na kol.. 
                                                                               Zima je, každý se raduje! 
                                                                               Vánoce, vánoce, p�icházejí! 
LEDEN                Všude dob�e, doma nejlíp!        U nás doma. 
                                                                                Moje m�sto. 
                                                                                Když jsem chodil po sv�t�. 
ÚNOR                 Kam chodí máma s tátou do      �ím budu? 
                             práce?                                        Co nakoupíme, ud�láme, vyrobíme ? 
                                                                                Stavíme d�m! 
B�EZEN             Jaro se vrací!                              Co všechno musí probudit jaro! 
                                                                                Jarní úklid. 
                                                                                Svátky jara. 
DUBEN              Máme rádi zví�ata!                      Když jsem já sloužil. 
                                                                                 Dneska jdeme do ZOO! 
                                                                                 Kdo žije v lese? 
KV	TEN          Vše kolem kvete leze, ská�e.         Nejkrásn�jší kytka pro maminku. 
                                                                                 Ptá�ku, jak zpíváš? 
                                                                                 Ze života hmyzu. 
�ERVEN         A je tu léto!                                     D�ti mají svátek! 
                                                                                 Co se m�že stát? 
                                                                                 Š�astnou cestu! 
 
 
 
Na škole je rodi��m nabízena možnost výuky AJ, výtvarná výchova, hip hop, logopedická 
pé�e. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Stavební úpravy: 
 

    Projektové práce na kompletní opravu budovy, p�ed�lání kuchyn� a sklad�. 
Provedení sond podlah, m��ení radonu 
Projekt na revitalizaci zahrady 

 
 
Bezbariérový p�ístup: 
Mate�ská škola nemá bezbariérový p�ístup 
 
Podmínky pro p�ijímání d�tí ve v�ku 2 až 3 roky: 
Mate�ská škola není kolaudována pro d�ti mladší 3 let. 
 
 
Kolaudovaná 

pro d�ti mladší 
3 let 

Bezpe�nostní a 
hygienické 

opat�ení nutná 
pro d�ti mladší 

3 let jsou 
nastavena ve 
sm�rnicích a 

dalších 
dokumentech 

školy 

Materiální 
vybavení 
(hra�ky, 

didaktické 
pom�cky), 

ergonomické 
parametry 

nábytku pro 
d�ti mladší 3 

let 

Zahradní 
vybavení je 
uzp�sobeno 

d�tem mladším 
3 let 

Hygienické 
podmínky 

(p�ebalovací 
st�l aj.) 

Personální 
podmínky 

Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

 
Stravování: 
Stravování je zajišt�no vlastním provozem a výdejem. Dietní stravování není zajišt�no – 
nebylo zažádáno žádným rodi�em. 
 
 

3. Rámcový popis personálního zabezpe�ení školy 
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Celkem 
pedagog� 

Z toho muži Pr�m�rný v�k 
V�ková skladba 

<30 31 - 40 41 -50 51 – 64 65 + 

4 0 38 1 2 0 1  

!"���������
�����"�����#����������"���$	�����%&�'&����(%&�)& �
nastoupili 

celkem 
z toho absolventi 

(po ukon�ení studia) 
odešli 

celkem 
odešli na jinou školu, 

školské za�ízení 
odešli mimo 

školství 
z toho u�itelé do 3 

let praxe 

1 1 1 1 0 1 
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ostatní 

zam�stnanci 
celkem  

z toho muži 
z celku 

administrativní 
pracovníci 

z celku 
provozní pracovníci 

z celku 
vedoucí pracovníci 

3 0 1 1 1 
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nastoupili 
(po�et) 

odešli 
(po�et) 

D�vody odchodu (nap�. organiza�ní d�vody, termínovaná 
smlouva, d�chod, zdravotní d�vody aj.) 

0 0 0 
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Vzd�lávání je realizováno školením v odborných centrech. Vždy je p�ínosem pro u�itelku, 
která se kurzu ú�astní. Veškeré informace, získané na školení, se snažíme p�edat a aplikovat 
v mate�ské škole. 
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4. Výchovn� vzd�lávací proces 
 
Výchovn� vzd�lávací proces je tvo�en ve spolupráci s pedagogickým sborem. Jsou 
akceptovány k diskuzi názory a návrhy od všech pedagogických pracovník�. 
 
 
Podpora a rozvoj jazykového vzd�lávání 
 
V mate�ské škole nebyl p�ijat s pot�ebou jazykového vzd�lávání. 
 
 
Využívání alternativních metod a nových trend� ve výuce, zapojení do školy 
vzd�lávacích a rozvojových projekt�, které podporuj zdravý rozvoj dít�te. 
 
Spolupráce s TU v Liberci, ukázky fyzikálních zákon� v IQ – landii – pravidelné návšt�vy. 
 
Výuka v mate�ské škole – zdravý zoubek, zdravá p�tka, 
 
Ekologické návšt�vy Divizna 
 
Zapojení do sportovního programu – Sokolík 
Návšt�va horost�ny, gymnastické arény 
 
 
 



Zapojení MŠ do nejr�zn�jších p�ehlídek a sout�ží 
 
Do aktivit jsou zapojeny všechny d�ti z mate�ské školy – Nejkrásn�jší ozdoba, Vánoce o�ima 
d�tí, Velikonoce o�ima d�tí - zrušeno 
 
 
 
 
Prostupnost a spolupráce mate�ských škol se ZŠ, SŠ nebo zam�stnavateli 
 
Dále spolupracujeme s TU v Liberci – návšt�vy výtvarných ateliér�, ukázky textilních stroj� a 
technického zázemí (nanotechnologie) 
Spolupráce s architekty z TU v Liberci – projekt na zahradu 
 
 
 
Spolupráce mezi mate�skými školami 
 
Vým�ny zkušeností  - u�itelé si vym��ují nám�ty a nápady pro tvorbu, vzájemná výpomoc 
�editel� v rámci zápis� do mate�ských škol. 
 
 
 
 
 

5. Školní klima 
 
Pestrost mimoškolních aktivit 
 
Všechny d�ti z mate�ské školy se ú�astní exkurzí a výlet�. 
 
 
Komunitní �innost, aktivity, mimo provozní dobu MŠ 
 
S aktivitami máme jen skv�lé zkušenosti, d�ti jsou zaujati a p�inášejí si vždy nové poznatky. 
 
S p�ím�stským logopedickým táborem máme výbornou zkušenost, d�ti se p�ihlašují 
opakovan�. 
 
 
Komunikace se zákonnými zástupci 
 
V mate�ské škole je p�ístup rodi��m pln� otev�en, rodi�e se zapojují do výuky nap�íklad 
vedením r�zných výtvarných technik, zapojením hudebním. Rodi�e mají možnost a n�kte�í 
využívají ukázku výuky v Naší mate�ské školy. S rodi�i trávíme �as i po uzavírací dob� 
mate�ské školy, spole�ným �asem na zahrad�, rozhovorem. 
 
 
 
 



Podpora spole�ného vzd�lávání 
 
V mate�ské škole nebyl realizován plán pedagogické podpory  z d�vodu nep�ítomnosti žáka 
s t�mito pot�ebami 
 
 

6. Údaje o po�tu žák� (d�tí, student�,…) 
 
Kapacita školy a její napln�nost 
 
Po celý rok je mate�ská škola napln�na kapacitu mate�ské školy bez výjimky. 
 
Charakteristika žák� dle trvalého bydlišt� 
 
Zapsané d�ti v mate�ské škole mají trvalý pobyt v Liberci. 
 
 
 
Charakteristika žák� dle trvalého bydlišt� 
 
 

7. Údaje o výsledcích výchovy a vzd�lávání 
 
 
Docházka d�tí - % docházky v jednotlivých m�sících školního roku 
 
V dob� letních prázdnin byla mate�ská škola v provozu 23 dní. 
 
 
Po�ty vážn�jších výchovných problém�, které musely být v pr�b�hu roku �ešeny 
pohovory s rodi�i pop�. v sou�innosti s OSPOD 
 
V uplynulém roce byl projednáván pouze zm�na zákonných zástupc� z rodi�� na prarodi�e. 
 
 
Zápisy d�tí k p�edškolnímu vzd�lávání 
 
Zápisy prob�hly v klidné atmosfé�e, díky uve�ejn�ní pr�b�hu zápisu. Zkušenost 
s elektronickým zápisem byla dobrá a p�ehledná, veškeré informace byly v rychlosti 
p�ehledné a dostupné. Na naší mate�ské škole nenastal problém v pr�b�hu zápisu. 
Zápisy prob�hly online 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Mimorozpo�tové zdroje a úsp�šnost v grantech a dotacích 
 
Po�ty podaných a z toho podpo�ených žádostí v grantech a dotace ( v daném školním 
roce) 
 
Ú�ast na jedné žádosti na projekt financovaný z EU 
 
Získané finan�ní prost�edky v rámci podaných žádostí a granty a dotace (v daném 
školním roce) 
 
Zapsaná �ástka je alikvótní �ástí pro daný školní rok. 
 
Spoluú�ast rodi�� (tzv. hrazené aktivity) 
 
Spoluú�ast  s rodi�i je dobrá a bez problém�, u rodi�� bylo možné vystavit splátkový kalendá� 
pro lepší dostupnost. 
 
 

9. Údaje o �ízení, dalších zám�rech, zhodnocení, záv�r 
 
Systém managementu kvality: 
 
Autoevaluace: 
V uplynulém roce se poda�ilo zažádat o evropské dotace, které byly podpo�eny. Z pen�z 
evropských dotací se budou vzd�lávat všichni pedagogové a budou pracovat na svém 
profesním a osobním r�stu. Interiér školy je zm�n�n komplexn� po mém jmenování. 
Vybavení vyhovuje hygienickým podmínkám a je modern� p�izp�soben d�tem p�edškolního 
v�ku. Stále zachováváme rodinnou atmosféru, která se snaží nau�it d�ti hrát a vzd�lávat se 
hrou, bez zapojení interaktivních pom�cek. Snažíme se d�tí vést k samostatnosti a zdravé 
sebed�v��e. Na m�j návrh jsou modernizovány veškeré t�ídní plány s novou iniciativou a 
chutí.  
 
P�edpokládaný vývoj (dopady demografického vývoje): 
Vzhledem umíst�ní mate�ské školy v centru je p�edpokládán stále vysoký zájem o mate�skou 
školu. Vysoký zájem p�ikládám i rodinnému vzhledu mate�ské školy, s menším po�tem d�tí a 
pedagog�, o který stále p�ibývá zájem. Jsme snadno dostupní pro rodi�e, kte�í mají starší d�ti 
na ZŠ Husova. 
 
 
Materiáln� technické, investi�ní: 
Byl zahájen projekt na kompletní opravu budovy. Je vypracování projekt na revitalizaci 
zahrady pro žádost o dotace.  
Výchovn� vzd�lávací: 
Snažíme se vést d�ti ke zdravé sebed�v��e, chceme, aby se cítily v mate�ské škole p�irozen� a 
spokojen�. Proto procházíme vzd�láním, které nám prohlubuje pedagogické vzd�lání a 
pomáhá nám v osobním r�stu. Snažíme se vést mate�skou školu z d�razem na p�irozenost a 
p�ipravit d�ti na p�echod do základní školy.  
 
 
 



Vývojové trendy: 
V mate�ské škole je kladen d�raz na profesionální p�ístup k d�tem a rodi��m. Diskutujeme 
nad každou p�ipomínkou a možností se zlepšit. Snažíme se vyhov�t všem p�ání rodi��. Bylo 
p�ijato v�tší množství d�tí v posledním roce p�ed vstupem do základní školy, proto jsou 
upravovány t�ídní plány.  
 
 
 

10. Údaje o výsledcích inspek�ní �innosti provedené �ŠI a 
výsledcích dalších kontrol provedených v daném školním roce. 
 

 
�ŠI 

 
z�izovatel 

 
KÚLK 

 
Hygiena 

 
Hasi�i 

 
Inspekce 

práce 

 
Jiné 

 
 

1   
 

   

 
1 – bez nedostatk� 
2- drobné nedostatky odstran�ny na míst� 
3- nedostatky zaznamenané do protokolu, ke kterým bylo nutné p�ijmout opat�ení 
 
 
 
 
 

11. Základní údaje o hospoda�ení školy / za�ízení 
 
 
Povinné p�ílohy: 

- Vygenerované a vytišt�né tabulky z webového formulá�e 
- Tabulka finan�ního vypo�ádání za rok 2019 



MŠ Nad přehradou

Mimorozpočtové zdroje
Kdo poskytuje Částka Účel
ESF           417 626 Kč Śablony EU
Statutární město               9 448 Kč dotace mzdy ML

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – příjmová část včetně ŠJ
Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hosp. činnost Ostatní Celkem
                                 3 324 187 Kč           485 721 Kč                        437 637 Kč             1 500 Kč      129 656 Kč      4 378 702 Kč 

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – výdajová část včetně ŠJ
investiční výdaje Mzdy Odvody Učebnice,hračky DVPP Stipendia Provozní náklady Celkem Schválený hosp. 

výsledek
                                                - Kč        2 478 462 Kč                        884 103 Kč         102 309 Kč          1 400 Kč                     - Kč              909 349 Kč               4 375 623 Kč                   3 079 Kč 

V Liberci dne:  29.5.2020

Zpracovala:   Jitka Pakanová

1.      Ekonomická část – mimorozpočtové zdroje jako jsou granty obce, kraje, nadace, prostředky EU a pod. Část údajů z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok.
































