
Zpráva o realizaci přijatých opatření k rukám Rady města Rožnov pod Radhoštěm o 
odstranění nedostatků zjištěných ČŠI v Mateřské škole 5. května^^^ j^ořmo^pod i

Radhoštěm, příspěvková organizace 1 Rožnov pod Radhoštěm

Značka: MěÚ-RpR/20723/2019/07 1M °: 0 , 0 9 ,  2019
či..... 9*5

|
1.) Opatření na základě Inspekční znrávy či. ČŠlŽ-624/19-Z

A
Přič

'M /

a)
Od nového školního roku 2019/2020 vešel v Mateřské škole 5. května 1527, Rožnov 
pod Radhoště, příspěvková organizace v platnost nový Školní vzdělávací program 
mateřské školy s názvem „Objevuji krásy země, učím se vnímat to, co přichází ze 
mě“, ě.j. 50/2019, který je umístěn v prostorách mateřské školy i na webových 
stránkách mateřské školy, kde je přístupný ke stažení.

Od nového školní roku 2019/2020 vešel v platnost nový Školní řád mateřské školy, 
xč.j. 49/2019, který je umístěn v prostorách mateřské školy i na webových stránkách 
mateřské školy, kde je přístupný ke stažení.

Od nového školního roku 2019/2020 postupně omezujeme frontální přecházení dětí 
k jednotlivým činnostem nebo sociálním zařízením. Postupná svačinka se již reálně 
daří ve 2. třídě mateřské školy.

Organizace stravování a sebeobsluhy se změnila z obsluhy dětí na samostatnou 
přípravu stolování samotnými dětmi v 1. i 2. třídě mateřské školy.

Způsob spojování tříd a aktivity během spojování tříd jsou řízeny Školním 
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, který je pro všechny pedagogické 
pracovnice i provozní zaměstnance závazný. Pravidla pro odpolední spojování tříd 
jsou uvedeny v příloze Školního řádu č. 2..

Vyjádření ke SHRNUTÍ Vyjádření k Inspekční zprávě ě.j. ČŠIZ-624/19-Z

Ad. 1.

Četnost pedagogických rad je stanovena na dobu Ix za měsíc.

V rámci měsíčních pedagogických rad se zaměřujeme vždy na tyto hlavní témata k 
projednání:

1. Rozvrh směn a pracovní doby
2. Kompetence pedagogických pracovnic
3. Třídní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a Školní vzdělávací program 

pro předškolní vzdělávání
4. Evaluace výchovně vzdělávací práce
5. Spolupráce s rodiči
6. Ekonomika mateřské školy
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7. Nabídka DVPP/Samostudium
8. Kulturní akce pro děti (datum, organizace, rozdělení kompetencí)
9. Projekty
10. Výstupy z hospitační činnosti

Tyto hlavní otázky jsou písemně zpracovány v dokumentu pro každý měsíc zvlášť 
s možností vpisování aktuálních témat k projednání, které vyvstanou v předchozí 
měsíc. Tyto aktuální témata doplňuje dle aktuálně vyvstalých situací (provozních, 
organizačních, zjištěných na základě průběžné evaluace a kontrolní činnosti, aj.) do 
dokumentu ředitelka mateřské školy a následně je projednává s pedagogickým 
sborem.

Ad. 2.:

DVPP zaměřené na zkvalitnění pedagogických procesů je průběžně pedagogickým 
pracovnicím nabízeno dle aktuálně vypsaných nabídek u vzdělávacích agentur.
V rozmezí měsíce říjen -  listopad 2019 požádám o možnost návštěvy MŠ Beruška 
pedagogickými pracovnicemi ředitele MŠ Beruška ve Frýdku-Místku, kde se účastním 
3 denní stáže.

Ad. 3.:

K začátku školního roku 2019/2020 vešel v platnost nový Školní řád i Školní 
vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Ad. 4.:

Ad. 5.:

Frontální výuka je postupně nahrazována individuální či skupinovou formou výuky 
s důrazem na věk dětí (dvouúrovňová vzdělávací nabídka) a jejich potřeby. Na změnu 
výuky se zaměřuji v rámci hospitační činnosti, jejíž četnost je lx za měsíc u každé 
pedagogické pracovnice vždy v týdnu, kdy mám odpolední přímou práci u dětí, 
případně dojde k výměně směn. Z tétp hospitační činnosti je vytvořen písemný 
záznam a provádí se pohospitaění rozhovor.

Ad. 6.:

V rámci formulářů pro tvorbu Třídního vzdělávacího programu jsme vytvořili arch 
s názvem „ Čím můžu nadále vhodně rozšiřovat nabídku vzdělávacích pomůcek pro 
danou vzdělávací oblast?", kam mohou pedagogické pracovnice kdykoli zaznamenat, 
čím by chtěly rozšířit nabídku vzdělávacích pomůcek (co konkrétně vyvstane přímo ve 
vzdělávacím procesu či při přípravě na přímou pedagogickou činnost. Na základě 
těchto podkladů z obou tříd rozšiřujeme položky v dokumentu s názvem „Plán 
pořizování vzdělávacích pomůcek", který rozšiřujeme každý měsíc na vždy na 
pedagogické radě (začínáme od září 2019).

Ad. 7.:
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Na základě „Plánu pro čerpání samostudia“ bylo pedagogickým pracovnicím 
doporučeno studium knihy s názvem „Respektovat a být respektován“ od autorů Pavla 
Kopřivy, Jany Nováčkové, Dobromily Nevolové a Tatjany Kopřivové.

Ad. 8. a 9.:

Nadále u pedagogických pracovnic rozvíjíme kompetence k používání diagnostických 
listů, jako stěžejní části plánování pedagogického procesu. Archy k zaznamenávání 
evaluace jsou součástí Třídních vzdělávacích programů obou tříd, kde jsou za

a) archy k celkové dvouúrovňové evaluaci (mladší/starší děti)

b) archy k personalizované evaluaci a slovnímu hodnocení, stanovení dalšího 
postupu

Tyto podklady Třídního vzdělávacího programu jsme vytvořili a pracujeme s nimi od 
září 2019.

Nadále má každé dítě mimo Třídního vzdělávacího programu svůj diagnostických list, 
kam se zaznamenává celkový rozvoj osobnosti po celou dobu docházky dítěte do 
mateřské školy.

Ad. 10.:

Zápisy v třídních knihách kontroluji a podepisuji častěji a to lx za týden vždy v pátek. 

b)

Ke zkvalitnění komunikace mezi mateřskou školou a zákonnými zástupci jsem v lednu 
2019 vytvořila nové webové stránky, které nahrazovaly již nefunkční webovou 
platformu mateřské školy. Na této webové stránce najdou zákonní zástupci informace 
jak o mateřské škole, provozu mateřské školy, ale i dokumenty, které souvisejí 
s provozem mateřské školy. V sekci „Aktuality“ naleznou připravované akce. V sekci 
„O nás“ pak zákonní zástupci naleznou hodnoty mateřské školy, průběžné informace o 
tom, s čím děti pracují a inspiraci pro rodiče dětí, kde průběžně sdílíme inspirativní 
publikace, videa a vzdělávací pomůcky. V mateřské škole jsou vytvořeny 3 informační 
nástěnky -  lx v zádveří hlavních dveří -  hlavní nástěnka a nadále nástěnka u každé 
třídy. Na konci měsíce září 2019 byl vytvořen dotazník k šetření spokojenosti 
s komunikací a spoluprací mezi zákonnými zástupci a mateřskou školou.

d)V rámci uloženého úkolu průběžného vzdělávání k prohlubování své odborné, 
kvalifikace a zaměření se na získávání dalších znalostí a dovedností v oblasti řízem 
škol a řízení rozvoje lidských zdrojů, jsem se přihlásila na

1. Cyklus seminářů s názvem „Strategické řízení a plánování ve školách“.

Účastníci se seznámí s postupy a metodami využitelnými při tvorbě a implementaci 
strategického rozvoje školy, možnosti změny kultury školy a pedagogického vedení i 
přípravou a realizací změn. Osvojí si komplexní přístup k evaluaci.
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Vzdělávací program je složen z 8 seminářů, které jsou seřazeny s ohledem na postup 
při zpracovávání strategického plánu rozvoje školy. Semináře se konají lx měsíčně 
od října roku 2019 do května roku 2020.

Jak v teoretické rovině, tak na příkladech z praxe semináře ukáží a vysvětlí roli 
jednotlivých náležitostí probíraného tématu. Povedou frekventanty k promýšlení sad 
otázek, jejichž zodpovězení je potřebné k formulaci strategických cílů školy a 
propojení těchto odpovědí s lidskými, finančními, materiálními, prostorovými a 
dalšími zdroji organizace jako předpokladu pro formulaci adekvátní strategie.

Program:

1. seminář: Kultura školy podporující maximální rozvoj každého žáka - Ing. 
Renata Skýpalová, Ph.D.

- kultura organizace/školy, model kultury školy, klima školy, možnosti autoevaluace 
kultury a klima školy, přehled manifestace kultury školy, vize a mise školy, příklady 
dobré praxe.

2. seminář: Vedení a řízení změny ve Školách - Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.

- zásady správného vedení a řízení změny, fáze změny, odpor a jeho možná eliminace, 
identifikace slabého místa ve škole a sestavení návrhu a postupu změny.

3. seminář: Metody analýzy potřeb školy - Mgr. Věra Kundratová

- obecné principy strategického myšlení a analýzy, informační zdroje pro analýzu 
prostředí školy, analýza vnitřního prostředí školy, analýza vnějšího vzdělávacího 
prostředí, závěrečné analýzy a vymezení pozice školy.

4. seminář: Tvorba strategického plánu rozvoje školy - Mgr. Věra Kundratová

- strategický plán rozvoje školy, základní premisy: mise školy, vize školy, hodnoty 
školy, rozvojové záměry školy, identifikace příležitostí z vnějších zdrojů, disponibilní 
zdroje, vztah příležitostí a silných stránek školy, náležitosti strategického plánu 
rozvoje školy.

5. seminář: Implementace procesů strategického řízení a plánování ve školách -
Mgr. Věra Kundratová

- role implementace ve strategickém řízení a plánování, proces implementace a jeho 
kroky, faktory ovlivňující proces implementace, překážky a jejich zvládání.

6. seminář: Hodnocení práce pedagogů - Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.

- potřebnost hodnocení učitelů, hodnocení jako součást řízení pracovního výkonu 
učitelů, nástroje hodnocení, hodnotitelé (vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, 
sebehodnocení učitelů), oblasti hodnocení. Možnosti využití dat o žácích pro 
hodnocení pedagogů -  problémy hodnocení na základě výsledku žáků.
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7. seminář: Tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů - Ing. Renata Skýpalová, 
Ph.D.

- stanovování cílů a prostředků rozvoje pedagogů na základě potřeb žáků, rozvoj a 
podpora pedagogů, osobní plán profesního rozvoje pedagoga, znaky efektivního 
rozvoje pedagogů a hodnocení dosavadní praxe školy.

8. seminář: Evaluace pokroku školy - Mgr. Věra Kundratová

- kontrolně-plánovací proces, formulace kritérií a indikátorů evaluace jako prostředků 
odstraňování napětí mezi skutečností, plánovaným stavem a specifiky školy či 
školského zařízení, rozvoj kompetencí v oblasti poskytování zpětné vazby, které 
vychází z doložitelných faktů.

Semináře budou probíhat vždy od 9.00 do 15.00h na NIDV, krajské pracoviště Zlín, 
Potoky 267, Zlín.

2. Jednodenní samostatný seminář konaný 24. října 2019 v NIDV, krajské
v

pracoviště Zlín, Potoky 267 s tématem „Dokumentace v MS“ Lektor: 
Mgr. Dana Karmasinová

3. Jednodenní samostatný seminář konaný 30. ledna 2020 NIDV, krajské 
pracoviště Zlín, Potoky 267 s tématem „Jak úspěšně vést mateřskou 
školu“ Lektor: Mgr. Věra Korcová

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je  přímo řízená organizace 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zajišťující další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, www.nidv.cz

e)
V rámci předávání dobré praxe se uskuteční odborné stáže u zkušených ředitelek 
mateřských škol zřizovaných městem, a to vždy po předchozí domluvě s ředitelkou 
mateřské školy Mgr. Milenou Kohoutovou v počtu lx a Dalimilou Čechovou v počtu 
Ix do listopadu 2019. V rámci Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských 
zařízení podle § 5, odst. 2, zákona ě. 563/2004 Sb.”, které navštěvuji od jara -  podzim 
2019 v souladu se standardy vydanými MŠMT v měsíci říjnu -  listopadu 2019, 
absolvuji 3denní odbornou stáž u ředitele fřýdeckomístecké mateřské Školy Bc. 
Martina Kocura.

2.) Opatření na základě Protokolu o kontrole č.j. ČŠIZ-625/19-Z

Komentář ke kontrolnímu zjištění č. 2

K aktualizaci Školní řádu a Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 
došlo k 1. 9. 2019.

Komentář ke kontrolnímu zjištění č. 3 

Školní řád byl přepracován k datu 1. 9. 2019
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Komentář ke kontrolnímu zjištění č. 4

Drobné technické nedostatky byly odstraněny. Odstupuji od opravy chodníku v méně 
frekventované části zahrady mateřské školy (nejedná se o přímý příchod k mateřské škole) 
z důvodu jeho možné likvidace v rámci revitalizace zahrady mateřské školy. Tato 
revitalizace byla projednána až po zaslání komentářů ke kontrolnímu zjištění. V roce 2020 
plánujeme zapojení do dotační výzvy Státního fondu životního prostředí České republiky 
zaměřenou na Rekonstrukci a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných 
zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“). Po konzultaci s paní Novosadovou 
(BOZP) bylo doporučeno informovat zákonné zástupce, pedagogické i provozní 
pracovnice a děti o tom, aby dbali zvýšené opatrnosti v případě pohybu po daném méně 
frekventovaném chodníku. K tomuto závěru -  likvidace stávajícího chodníku -  jsme 
dospěli po konzultaci zahrady s krajinářským architektem Ing. Zdeňkem Strnadelem, 
který přislíbil zpracování návrhu zahrady v rámci přípravy této dotační výzvy.

Komentář ke kontrolnímu zjištění č. 6

K nahrazení 12 hodin přímé vyučovací činnosti došlo v době prázdninového provozu. 

Komentář ke kontrolnímu zjištění č. 7

Údaje v třídní knize prochází dvojí kontrolou častěji a to lx týdně.

3. ) Opatření na základě výsledků šetřeni stížnosti č.j. ČŠIZ-626/19-Z

Zajištěno, aby zápisy v třídní knize odpovídaly skutečnosti.
Zajištěno, aby byl při spojování tříd zabezpečen adekvátní počet pedagogických 
pracovníků.
Pravidla a podmínky změny provozu mateřské školy při spojování tříd byly 
zapracovány do školního řádu k 1.9. 2019 a to formou přílohy školního řádu č. 2 
Informace o organizaci přípravy na spánek a odpočinek dětí jsou součástí přílohy 
školního řádku č. 2.. Informace o ukládání vlasových ozdob při přípravě dětí na 
spánek a odpočinek jsou součástí přílohy školního řádu č. 1..
Zajištěno, aby ředitelka MŠ v daném kalendářním měsíci dodržela stanovenou 
míru vyučovací povinnosti.

4. ) Opatření na základě výsledků šetření stížnosti č.j. ČŠ1Z-627/19-Z

Informace o organizačním chodu mateřské školy v době spánku a odpočinku dětí, 
odpoledních svačinek a odpoledních zájmových činnostech dětí jsou uvedeny ve 
Školním řádu mateřské školy.
Při vyhodnocení rizik zůstávají dveře ze Šatny do umývárny uzamčeny.
V případě, že dojde k pozorování dítěte, které je předem dohodnuto s rodiči, dojde 
vždy ke sdělení daného závěru zákonnému zástupci i v případě, že ukončí 
předškolní vzdělávání před vypršením doby pozorování

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 27. 9. 2019

a)
b)

c)

d)

e)

a)

b)
c)
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Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace

DOTAZNÍK PRO RODIČE

ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI -  KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE

Vážení rodiče,

zajímá nás Váš názor na dosavadně nastavenou komunikaci a spolupráci mezi Vámi - 
zákonnými zástupci/rodiči a mateřskou školou. Věnujte proto, prosím, pár minut 
k vyplnění tohoto krátkého dotazníku.

Děkujeme.

1. Komunikace a spolupráce mezi mateřskou školou a zákonnými zástupci/rodiči je 
nyní nastavena tímto způsobem:

1. ) Informační schůzka pro rodiče k začátku školního roku
2. ) Každodenní setkávání zákonných zástupců s pedagogickými pracovnicemi

v mateřské škole -  důležité informace mohou být předány při předávání a 
vyzvedávání dětí

3. ) Informační nástěnky u každé třídy mateřské školy, společná informační
nástěnka v zádveří hlavních dveří

4. ) Osobní konzultace týkající se chodu mateřské školy, možné spolupráce a
otázkách vzdělávání a pokroků dětí jak s ředitelkou mateřské školy, tak 
s pedagogickými pracovnicemi po předchozí domluvě (viz. Školní řád)

Takto nastavená komunikace a možnost zapojení se do spolupráce 
s mateřskou školou mi vyhovuje

a) ano
b) ne

V případě, že nějakou vidím možnost pro zlepšení:

2. Rád/a bych, aby se mnou bylo více komunikováno následující:



3. Rád/ráda bych se podílel/a na naplňování cílů ze Školního vzdělávacího programu

a) ano,

b) ne
(vepište jak)

4. Chtěl/a bych se osobně podílet na tvorbě/plánování aktivit pro děti, které budou 
zahrnuty do Školního vzdělávacího programu

a) ano
b) ne

5. V případě, že bych se rád/a osobně podílel/a na naplňování a formování vzdělávací 
nabídky ze Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, provedl/a 
bych to tímto konkrétním způsobem (co můžu dětem nabídnout):

Chcete-li nám sdělit něco dalšího, prosím, využijte tyto řádky:



TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2019/2020
(dokument, ve kterém učitel rozpracovává konkrétní vzdělávací nabídku popsanou ve ŠVP PV (projekty, témata, činnosti)

Čím můžu nadále vhodně rozšiřovat nabídku vzdělávacích pomůcek pro danou vzdělávací oblast?
Předčtenářská gramotnost Hudba

.

Předmatematická gramotnost Spolupráce

Logopedické okénko Etiketa/dohody/pravidla
-

Pohyb Zahradničení

Grafomotorika Samostatnost/Sebeobsluha

Kultura Hygiena/emoce/relaxace

•
Dramatizace Rozvoj myšlení/růstové/kritické

Kreativita/technika/umění Ekologie


