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Název právnické osoby
lykonávající činnost školy:
Sídlo:
IČo:
Identifikátor:
Právní forma:
Zastoupená:

Zřizovate|:
Místo inspekčnÍ činnosti:
Termín inspekční činnosti:
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Mateřská škola BíIá, okres Frydek Místek' příspěvková
organizace
Bí|á Í42,739 15 Staré Hamry
75 027 461

600 133 036

příspěvkov á organizace
Ivanou Kokšovou, ředitelkou škoIy
obec Bílá
Mateřská škola, Bílá 142,739 15 Staré Hamry
21, _ 23. květen 2013

Předmět inspekční činnosti

Zjišt'ování a hodnocerrí napiňování školního vzdělávacího programu a jeho sou1ac1u
s právními předpisy a Rámcovým vzděIávacím progÍamem pro předškolňí vzdělávání
pod1e ustanovení $ 174 odst. 2 písm' c) zákona č. 561l2OO4 Sb', o predst<otni m, základ,nírn,
stt'edním, vyššírn odborném a jinérn vzdělávání (školský zákon).
Zjišt'ování a lrodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdélávání podle školního
vzdělávacího programu pro předškoiní vzděIávání podle ustanovení s 174 óo't' z písm. b)
školského zákona.

AktuáIní stav školy

Mateřská škola Bí1á, okres Frýdek Místek, příspěvkov á organtzace (dále - škola, MŠ)
sdruŽuje mateřskou školu a školní jídelnu, Je jedinou školou v obci i širším okolí, která
poskytirje předškolní vzděIávání. iraŠ je jednotřídní a od 1,9.21ro uýLa, vsouladu
s technickýtni a prostorovými podmínkami, navýšena její kapaci ta na 25 přrjatých dětí, tj.
o 30 procent' Skola tím reagova\ana pozitivní demograÍický vývoj voblástl a opakovaně
se jí nyní daří uspokojovat Žádosti o umístění dětí do HaŠ' za;lst'ujó předškolní vzdělávání
také pro okoiní obce, které neprovozují rnateřskou školu, zejména pro Staré Hamry' Ve
Školním roce 201212013 vzdělává24 dětí, Provozní doba je po dohodě s rodiči stanovena
na dobu od 6;30 do 15:30,



Činnost MŠ zabezpeč,uje pět zaměstnanců, ztoho dvě kvalifikované pedagogické

pracovnice" v p..ro.rálnich podmínkách zaznamenala irrspekce (od posiední inspekční

činnosti Vroce zoósl pozitivrrí zmény, Zvýšila se kvalifikovanost učitelek a změny

v ko1ektilu provoznící' zaměstnanců ved1y ke stabi1izaci vnitřního k1imatu školy'

MŠ působí ve společném objektu s obecním úřadem a obecní knihovnou' Ke své ěinnosti

uŽívá samostatné prostory, í<teré jsou nezávisié na těchto organizacich' K dispozicí má

prostomou a dobře yluáí.""u žahradu, která úěinně doplňuje velmi dobré přírodní

moŽnosti v okolí rraŠ' iur.e materiální podmínky i\:ty Se významným způsobem

zkvalitnily' Ret<onrirukce objektu (dokončená v roce 2010) z1epšila provozní podmínky, ve

kterÝch probíhá vzděLávání" _ zej,ména výměna oken, zateplení objektu a rekonstrukce

;;"j' šk;i;^'. iaké vybavila 
'nov-ými 

uěebními pomůckami, optimalizovala vnitřní

pririo.oue uspořádání a celkově zlepšila vzhled svého prostředí.

Současný ško1ní vzděIávaci program (dale Švp) s názvem Je nám dobře na s'větě realizuje

ško1a od 1' g.zoti. žan"ani irontace pÍogramu se od poslední inspekce významnějším

,ptrou.rn nezměnila, ale korllaétní vzděláiací obsah aktualizují uěitelky kaŽdoročně při

t'orbě třídních vzdě].ávacích programů, Škoia si zachovala zaměření na environmentální

výchovu, které vych iri z podÁ,n-.k škoiy, působící v horské oblasti Beskyd a na podporu

pártnerského klimatu školý s úzkou vazbou na součinnost s rodiči a obcí'

Hodnocení hlavních výsledků vzdělávání Ye vztahu t Švp

Yzd,ě|ávání uskutečňují učitelky podle třídního vzdě\ávacího programu, kterým naplňují

záměry uvedené " 
ŠÝp' Probíhá ve formě tematických b1oků, které integrují všechny

vzděIávací oblasti poŽadované v Rámcovém vzdělávacím pÍogramu pÍo předško1ní

vzděIávání (dále RÝp PV), a tím je naplňováno všestranné zaměření při rozvojí dětí.

Pozitivní změnou, kterou inspekce zjistila, jsou tematické i obsahové aktualtzace

vzdělávacích aktiíit, kterýrni ůoit"li.,y podporují motivační účinek programu a přístup

k novým podnětům u djti, které jsou v MŠ více iet' Nabídka činností zohledňuje

heterogenní věkové sloŽení dětské skupiny, organizovirní vzdéIávání Je pravidelné a vede

k rovnomětnému a přirozenému střídání spontánních aŤizených činností'

Vedení školy reagovalo na zjištění inspekce v roce 2008 rea|izagí cílených zmén

vorganizaci 
"průběiu 

vzdéIávání ajeho podmínkách' Výsledkem je celkové zlepšení

efekTivity vzd'ě|ávacich procesů a modemí pojetí předškolního vzděIávání v souladu s RVP

PV.
K pozitivní zrněně došlo ve vybavení MŠ učebními pomůckami, hračkami a didaktickým

materiálem, Byly zásadně modernizovány a nyní podporují podnětnost vzdělávací nabídky,

ůŠ i.kJ optimátlzovala vnitřní prostorové uspořádání vybudováním novýclr zájmových

koutků, které rozvíjejí nejen nrý doti, a\e také manipulační a badate1ské činnosti, práci

s knihou, spontánni ponyu apod. lodpořila tím podmínky pro skupinovou a individuální

práci s dětmi Zmény , ,rgín'ruci strávování dětí (omezení častých přechodů do jídelny)

iosílily kontinuitu v probíňajícím vzděIávání a z1epšily podmínky pro zohlednění osobrrích

potřeb dětí. organizov ant d&i a reŽimové přechody mezi jednotliwými činnostmi jsou nyní

nenásilné, zohĚaRu.1i individuální tempo dětí a podporují jejich osobní samostatnost.

i;t,ř"í řiň" ús žlepšila nová výzdoba všech prostor, na níŽ se průběžně podíiejí také

děti, Je na velmi douie estetické úrovni, výváří zde pozttivní atmosféru a dokumentuje

M o r uvs k o s le u ký insp e kto r rit Č e s ké š k o lní insp e kc e

výsledky dětí i zaměření programu'

Vzdělávací aktivity cíleným, ale nenási1ným

na přechod do dalšího vzdé|ávaciho stupně'

Inspekční zprcivu

Č1 ČŠrc-og4/13-T

způsobem postupně směřují děti k návaznosti
Podporují u nich komunikační i vyjadřovací
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schopnosti, aktivity směřují k rozvoji grafomotorických a předmatematických dovedností.
MŠ rozvíjí četnými způsoby předčtenářské dovednosti a návyky dětí, nebot' Se v průběhu

dne přirozeně dostávají do kontaktu s písmeny, s knihami a pracují s textem' Pravidelnou
součástí vzděIávání jsou praktické činnosti směřující děti k ochraně Životního prostředí

a osvojení návyků zdravého Životního stylu, což vyplývá ze základní profilace MS.
V prostředí třídy a okolí školy mají pŤiležitosti pro seznamování s přírodou a její ochranou,
jsou vedeny k dodržování pravidel ekologického chování" Souěástí denního programujsou
aktivity podporující pozitivní sociální vztahy v dětské skupině. Ve třídě jsou nastavena

funkční a pro děti přiměřená organizačni i společenská pravidla, která jim vy1vářejí

bezpečné prostředí a vedou je ke vzájemné toleranci. Pohybový rozvoj byl dle

dokumentace každodenní součástí programu, a to ve formě Ťizených aktivit i v podpoře

spontánního pohybu.

MŠ Se r,yznačuje partnerským klimatem a otevřeností Ýuči rodičovské veřejnosti.

Spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a z dokumentace vyplynulo, že inovovala
piíleŽitosti pro vzájemnou součinnost. MŠ také zjišt'ovďra zpětnou vazbu ke své činnosti
avzděIávací orientaci ťormou dotazníků i neformálních rozhovorů' Souhlasné stanovisko
potvrdila většina rodičů (96 proceno' MŠ poslq,'tuje údaje o svém aktuálním programu

a jeho cíleném vzdě|ávacim zaměření formou informací umístěných v prostorách třídy.
Yydává školní časopis, kde je, kromě informací o škole' také nabídka vhodných aktivit pro

spolupráci rodiče s dítětem. o dílčích výsledcích dětí informují učitelky zákonné zástupce
osobně při předáváni dětí nebo jim poskyují zák\adni poradenskou službu v rámci
individuálních konzultací při řešení výchovných či vzdělávacích problémů.

MŠ jiŽ tradičně spolupracuj e se Zák|adní školou ve Starých Hamrech' která je pro většinu
dětí spádovou školou při přechodu na další stupeň vzdě\áváni. Vzhledem k velké
vzdálenosti mezi školami se vzájemná součinnost stále orientuje zejména na vzájemnou
komunikaci ředitelek škol, příp' koordinaci společné účasti obou škol na příleŽitostných
akcích (výlety, divadlo, plavecká škola apod'). Aktivity podporujíci adaptací předškolních
dětí na prostředí ZŠ nejsou obvyklé.

MŠ posky.tla v rámci svých prostorových a organlzačnich podmínek příleŽitost extemím
pracovníkům k zájmovému vzděIáváni dětí - IyžaŤská a plavecká škola. Jejich činnost
koordinuje tak, Že není omezenvzdě|ávací program.

Součástí pedagogického působení je také eliminace bezpečnostních azdravotních rizik,
ato i při mimoškolních akcích. Děti byly -pravidelně aprokazatelným způsobem
seznamovány s moŽnýml iziky a prostředí MS je bezpečné. V období od roku 2008

k termínu inspekce nevykázalaškola závažné urazy dětí.

Hodnocení předpokladů školy ke vzdělávání podle požadavků školského
zákona

Předmět činnosti a vzděIávací nabídka MŠ odpovídá podmínkám jejího zaŤazení do

školského rejstříku' Pro přijímaci Ťízeni si škola stanovila jednoznačná pravidla, která
zajišt'ují rovné podmínky pro přijetí dětí k předškolnímu vzdě|ávání a uplatňují přednostní

přijetí dítěte v posledním roce docházky do MS,

MŠ vede povinnou dokumentaci stanovenou školským zákonem. Švr ;e zpracován
v souladu s RVP PV. Je vývořen na zák\adě - reálných podmínek pro vzděIávání
a charakterizuje srozumitelně vzděIávací progÍam. Skolní řád obsahuje všechny informace
poŽadované v.ustanovení $ 30 školského zákona a je, společně se ŠVP PV, veřejně

přístupný v MS.
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Škola reagovala na zjištění České školní inspekce uvedená v inspekční zprávě č. j.: CSI-
41\108-14 ze dne 10. 1. 2008 a realízovala rozsáhlá opatření' která vedla k podstatrrému

zlepšení její ěinnosti' Došlo k celkovému zlepšení materiálních podmínek (rekonstrukce

objektu, inovace vnitřního r.ybavení, učebních pomůcek, metodického materiálu, vybavení
MŠ počítači s připojením na internet, změny v prostorovém řešení třídy) a tím Se

p o d statným způs obem zlry šila p o dnětno st v zděIáv ání''

V pruběhu inspekce byly, na záldadě ekonomických avýkonoých ukazatelů za roky 2010

až-2OI2, zjišt'óvány Íinanční předpoklady školy kzabezpeěení ŠVP. Škola ve sledovaném
období hospodařila s finančními prostředky poskýnutými ze státního rozpočtu na přímé
výdaje na vzdělávání a s neinvestiční účelovou dotací na rozvojové programy vyhlašované
MŠMT, dále s příspěvkem na provoz z rozpoětu zřizovate\e a s ostatnímí zdroji (stravné,

úplata za vzdéIávání, účelově určené finanění dary dárců, přrjmy z reklamy). Poskýnuté
finanční prostředky státního rozpočtu (průměrně 68 procent z celkových ročních
neinvestičních qÍdajů školy) byly pouŽity především naplaty asouvisející zákonné
odvody, dále na učební pomůcky, školení a další vzděláváni pedagogických pracovníků.
Účelové finanční prostiedky Ze dvou rozvojových programů uŠur byly pouŽity
v souladu s cíli programů.
Dle svých rozpočtových možností si škola určovala finanční priority k zabezpeěení
podmínek pro reďrizaci Švp. Její koncepční záměry byly podporovány zřizovate|em, který
ze svého rozpočtu škole poskýoval finanění prostředky na provozní výdaje a významně
podpořil inovace věcných podmínek, ve kterých probíhá vzděLávání. Podíl finančních
prostředků poskytnutých škole zřtzovatelem byl průměrně 27 procent celkových ročních
neinvestičních výdaj ů Školy.
V celém sledovaném období škola hospodařila s kladným hospodářským výsledkem,
nercaltzov al a inve stiční činnost 

"

Pro zajištění pedagogické činnosti a svého provozu má škola dostatek zaměstnanců, který
odpovídá počtu dětí v MŠ a provozním podmínkám. Na zvyšující se počet přijatých dětí
v uplynulých dvou letech reagovala škola zvýšením celkového pracovního úvazku učitelek
(o 0,3 procenta). Pozitivem je také dokončené kvalifikační stu-dium jedné znich
(absolvovala v roce 20II), a tim je předškolni vzděláváni v MŠ v plném rozsahu
posky.továno na základě odbornosti poŽadované zákonem' Zlepšení kvality poskýovaného
vzděIávání je výsledkem intenzivnějšího přístupu učitelek k odbomým informacím
a posílení nabídky metodického materiálu přímo ve škole.

MŠ vede ředitelka' která splňuje pro výkon funkce požadavky stanovené zákonem a byla
zřizovate\em potvrzena ve funkci od 1' 8. 201'2. Řaonc plní své povinnosti vyplývající
z příslušných ustanovení školského zákona a vede MŠ v souladu se zásadami předškoiního
vzďěIávání. Evaluační systém (vlastní hodnocení školy, zjišt'ování výsledků dětí,
zjišt'ování názorů rodičů) poskýuje funkční zpětnou vazbu o škole a ředitelka na zjištění
reaguje.

Závěry

, MŠ poskytuje předškolní vzdětttvdní v souladu s phtným školským ztikonem
a nabídka školy odpovídd jejímu zdpisu do rejstříku škol a školských zařízení. Ve
vlastní činnosti dodržuje prdvní předpisy související s poskytovaným předškolním
vzdělcÍvtiním. Při přijímdní dětí k předškolnímu vzděltívdní uplatňuje zúsady rovného
přístupu.



Morgvskosleaký inspektordt České škotní bspekce

Školní vzrlěltivací program vydala ředilelka dne l. 9,

v prostordch MS a ve své činnosti jej škola naplňuje,
školu, její podmínky a profilaci vzděltÍvdní,

Inspekční zpráva
Č1' ' ČŠrc-o94/1 3-7'

2012. Zpřístupnila jej veřejnosti
Do kument dobře charakterizuj e

kaje: Sdělení závazných ukazateiů
dne29.1i,2010, na rok2011

narok2072 č. j' MSK 16012912012

Z posouzeni finančních a materidtních předpoktadů vyplynulo, že finanční zdroje,
které měla školct ve sleclovaném období k dispozici, byly dostatečné k realizaci
škotního vzděltÍvacího programu a umož'nily jeií rozvoj,

Št oto aktivně reagovula na zjištění České šh:olní inspekce (inspekční zprdva č, j.:
ČŠt-lttto8-]4 ze tlne 10, 1. 2008) a přijala účinnd opatření, Jejich ýsledkem je
nejen významný rozvoj škoty v oblqsti moteriúlních i personcÍlních podmínek, ale takě

inovace pedagogických metorl aforem prtice, které směřují osobnostnímu rozvoji dětí

na zdkladě kvalitního programu,

Přectškotní vzděltivtÍní podporuje osobnostní rozvoj dětí, rozvíjí jejich samostatnost,
socitÍlní vztahy a připravuje je cíteně pro úspěšný přechod na další stupeň vzdělrívcÍní

v souladu se školským ztikonem i Rdmctlvým vzdělrivacím progrrtmem pro předškolní
vzdělcÍvriní, Purtnerské vztahy mezi učiteli, dětmi a zcikonnými zdstupci vytvářejí
pozitivní klima škoty, Prostředí MŠ je pro diíti bezpečné a škola průběžně přijímd
opatření k minimalizaci rizik.

Seznam dokladů a materiálů, o lrteré se inspekční zjištění opíralo

1. Rozhodrrutí Krajského úřadu Moravskoslezskétro kraje ve věci zápisu změny v údajích
vedených v rejstříku škol a školských zaÍízení súčinností od 1, 9,2010, čj.: MSK
10604912010, ze dne l,7 ' 2010 * zvýŠení nejvyšŠího počtu povolených dětí

z' Zttzovací listirra ze dne 25. 9, 2009
3, Potvrzení ředitelky ško1y ve funkci, vyda) zŤizovatel dne 2,5'2012
4. Školni matrika _ ke dni inspekce
5, Kr'itéria pro přljímání dětí kpředškolnímu r''zděláváni, platnost od 2. 1, 2013

směrnice Školy ě. 2l20I3
6' Školní vzděIávací pÍogram Je nám dobře na světě, s platností od 1, 9.201'2
7 ' Školni vzděIávací pÍogram Co nám kočlql povídaly, s platností od 1' 9, 2011

8. Školni řád-platný od 1. 1' 2010
9, Kniha urazí vedená od 13 . 9,2002
10' Třídní vzděIáxací programy - školní rok 201I1201'2 a201212013
1 1 ' Třídní knihy - školní rok 2011l20I2 a20121201'3
12, Vlastní hodnocení mateřské školy za období školních roků 20I0l201'I - 201,112012,

zpracova\ařediteika školy k 31. 8. 2012
13 , Dotazníky pro rodiče, duben 20 i 3

14, Personálr-rí dokumentace pedagogických pracovníků mateřské školy doklady
o dosaŽeném vzděIání, dok1ady o úěilsti na dalším vzďěIáváni pedagogických
pracovníků, ke dni inspekce

1 5 ' Přípisy Kraj ského úřadu Moravskos1ez'ského
na rok 2010 č' j. MSK 19759Il20I0 ze

ě, j. MSK I85870l201I ze dne 24' 1.201), a

ze dne 6" 12,2012

16. Účetní závěrky příspěvkových organizací za obclobí l2l2010,I2l20I1 a 12l20I2

17' Přílohy e. t. Údaje o finančním vypořádání dotací poskýnutých ze Státního rozpočtu

vroce2010 zedne 24,]r2011, vroce2011 zedne 24,1.2012 a vroce2072
ze dne 15.1,2013

:)
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Poučení

Podle ustanovení $ 174 odst. 14 školského zákona může ředitel školy podat

připomínky k obsah"u inspekční zprá.vy České školní inspekc"i, a to do 14 dnů po jejím

přďvzetí. Případné připomínky zašlete na adresu Ceská školní inspekce,

il4oravskoslezský inspektorát, Štefánikova 9, 74t 01 Novy Jičín, případně
prostřednicfvím datové schránky (g7zais9) nebo na e-podatelnu csi.(@psicr.cz

s připojením elektronického podpisu.

Inspekční zprávu společně s připomínkami a stanoviskem české školní inspekce

t<;e;icrr obsahu zasí|á Česká školní inspekce zřizovateli. Inspekčni zpráva včetně
piipominek je veřejná a je uložrlna po dobu 10 let ve škole, jichž se ťýká,

a y Moravskoslezském inspeirtorátu České školní inspekce.

SloženÍ inspekční komise a datum lyhotovení inspekčnízprá*ry

V Novém Jičíně dne 7 . června 2013

Čc'lií gicoiirí iiilpcl<ce:
Morovskosle.zskI inspeklo' ot .. pí ocovlšÍ-Á

r,o,itt ol, o|l$Íf'n|;;; i.'l.,

Titu1, jméno, funkce

Mgr, Jarmila Španihelová, Ško1ní inspektorka

Mgr, Irena Křiváková, školní inspektor;ka

Bc. Bedřiška Starzewská, kontroiní pracovnioe 
--*'1-

lbtuut /) ,ítlr-rv 42,

Datum a podpis ředitelky školy pofvrzující projednání a převzetí inspekční zpráry

dne /.í ( .. le rq
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ot{ítÍ š^tr vc] eit-b/iísiek
7'lř ts p ě vk ďua Úťgilr\úť.ac e

|ČO'' 7,i{'1?'7 46]
Titul,.jméno, funkce

Ivana Kokšová, ředitelka školy
/---J /tr.l


