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Název Mateřská škola Pardubice, 

Gebauerova 1691 

Adresa Gebauerova 1691, Pardubice, 530 03 

IČ 75018705 

Bankovní spojení 19-2372050227/0100 

Telefon 466 650 747, 774 123 970 

E-mail ms@msgebauerova.cz 

Webové stránky www.msgebauerova.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Termín zařazení do sítě škol a šk. zař. 1. 1. 2003 

Název zřizovatele Statutární město Pardubice 

Součásti školy MŠ, ŠJ 

IZO 600 095 975 

 

 

 

 

ředitelka Mgr. Veronika Svatošová 

zástupce st. org. Mgr. Ivana Ježková 

ekonomka Zdena Gregorová (externí firma) 

mzdová účetní Božena Řezníčková (externí firma) 

vedoucí ŠJ Jana Gregorová 
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Mateřská škola se nachází v klidném prostředí starší vilové zástavby stranou         

od hlavní silnice směrem na Dašice a je rozčleněna do několika pavilonů. Ve velkém 

pavilonu mateřské školy se nacházejí čtyři třídy. Další dvě třídy jsou umístěny        

v jednopodlažní budově. Srdcem zařízení je hospodářský pavilon, v němž se je 

umístěna ředitelna, kancelář vedoucí školní jídelny a zrekonstruovaná kuchyně.       

V posledním pavilonu je umístěna bývalá sauna, kterou nyní využíváme jako dílnu     

a hernu. 

 

Snažení všech zaměstnanců školy směřuje především k tomu, aby děti byly v naší 

škole šťastné a spokojené. Filosofií školy je poskytovat kvalitní výchovu                     

a vzdělávání, s důrazem na všestranný rozvoj osobnosti dítěte a s ohledem na jeho 

individualitu. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvoj smyslového vnímání             

a osobního prožitku, jako základu veškerého přirozeného poznávání. 
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Zakoupení: 

Počítače do tříd s příslušenstvím a psacími stolky 3 ks - XI/2015 

Demo obrázky pro děti 3 sady - XI/2015 

Hračky pro děti – dřevěné stavebnice, lego, magnetic - XI/2015 

Židle do sborovny - XI/2015 

Ozvučení na akce – mikrofony, reprobedny, zesilovač - XI/2015 

Magický písek do všech tříd - XII/2015 

Materiál na pokusy pro děti - XII/2015 

Laminovačka A3 - XII/2015 

Vazací stroj s materiálem na vázání dokumentů - XII/2015 

Pomůcky na tělocvik dětí - XII/2015 

Knihy do dětské a učitelské knihovny - XII/2015 

Ponk pro nejmenší děti - XII/2015 

Myčka do třídy Červená kytička - XII/2015 

Jídelní set – stůl a židle do místnosti kuchařek - I/2016 

Zálohovací harddisk – Nas Synology - I/2016 

Odstředivka ovoce a zeleniny - I/2016 

Pohovka Chicago dětská 2 kusy - II/2016 

Koberec Olympic do třídy Bílá kytička  - III/2016 

Fotoaparát Nikon - III/2016 

Mraznička skříňová Zanussi - III/2016 

Úložný box na zboží venkovní – 2kusy - III/2016  

Překládací molitanové letiště – 2 kusy - IV/2016 

Odpočinkové matrace a nábytek na matrace a lůžkoviny – 26 kusů - V/2016 

Nerez skříňky do výdejen jídla – 4 kusy - V/2016 

Vysavač EKO - VI/2016 
 

Opravy: 

Výmalba, opravy emailů - XI/2015 

Práce na dokončení rekonstrukce umýváren dětí - XI/2015 

Nátěr poslední části plotu a opravy nátěru - XI/2015 

Dokončení opravy a přestavby letní umývárny - XII/2015 

Dořešení rozvodu internetu do všech tříd – III/2016 

Dokončení studny v areálu školy - VI/2016 
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1. třída – Červená kytička – 26 dětí dvou až tříletých; 

 

2. třída – Žlutá kytička – 26 dětí tří až čtyřletých; 

 

3. třída – Oranžová kytička – 26 dětí čtyř až pětiletých; 

 

4. třída – Modrá kytička – 26 dětí pěti až sedmiletých; 

 

5. třída – Zelená kytička – 26 dětí tří až šestiletých; 

 

6. třída – Bílá kytička – 26 dětí pěti až sedmiletých. 

 
 

 

 

Ředitelka školy absolvovala UHK v oboru 

předškolní pedagogika. 

Zástupkyně školy má vysokoškolské 

vzdělání v oboru předškolní pedagogika. 

Jedna učitelka má vysokoškolské 

vzdělání v oboru speciální pedagogika. 

Dvě učitelky mají nižší vysokoškolské 

vzdělání (Bc.). 

Dvě učitelky mají vystudovánu vyšší pedagogickou školu (DiS.). 

Pět učitelek má střední odborné vzdělání v oboru předškolní edukace. 
 

Školnice získala maturitu ze SOŠ průmyslové. 

Dvě správní zaměstnankyně jsou vyučeny v oborech dámská krejčová a švadlena. 

 

Vedoucí školní jídelny vystudovala střední školu 

ekonomickou. 

Vedoucí kuchařka je vyučená jako kuchařka.  

Paní kuchařka je vyučená jako kuchařka. 

Pomocná kuchařka má základní vzdělání.  
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počet přijatých dětí: 59 

počet nepřijatých dětí: 6 

OŠD: 10 

počet odvolání: 0 

 

 

Specifikace 

Vzdělávací program naší mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání. Dětem poskytujeme standardní péči s užším 

zaměřením na environmentální výchovu. Školní vzdělávací program jsme 

pojmenovali „Kytička“.   

Environmentální edukace prolíná všemi činnostmi. Klade důraz na mezilidské 

vztahy, vztahy dětí k přírodě, životnímu prostředí, odpovědnosti za své chování, 

vytváření životních hodnot a spolupráce s rodinou.     

 

Speciální vzdělávací programy 

Mezinárodní projekt „EKOŠKOLKA“ 

Ekoškolky pomáhají dětem, učitelům a rodičům udělat ze školky příjemnější, 

demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu. 

Jádrem programu Ekoškola je metodika 7 kroků, která staví na aktivitě dětí a 

jejich spolupráci s učiteli, rodiči, vedením školy, provozními zaměstnanci a dalšími 

členy místní komunity. Díky spojení metodiky 7 kroků s konkrétními tématy je 

Ekoškola na celém světě oceňována jako program, který přináší výsledky na mnoha 

úrovních: 

1. Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí. 

2. Umožňuje žákům, dětem rozvíjet dovednosti a návyky, klíčové kompetence 

užitečné pro jejich další život. 

3. Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí. 

4. Pomáhá zapojovat místní komunitu do života školy a školu do života komunity. 

5. S naplněním metodiky a témat Ekoškoly přichází i ocenění.  

Jestliže škola úspěšně projde všemi 7 kroky a splní kritéria programu, získá 

mezinárodní titul Ekoškola symbolizovaný zelenou vlajkou. 
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„Třídím, třídíš, třídíme!“ 

Celoroční projekt prolíná všemi aktivitami ve škole a je doplňkem k projektu 

EKOŠKOLA. Děti se učí třídit odpad. V počátku jsme všem dětem umožnili účast 

na „semináři“, který jim zábavnou formou třídění odpadu přiblížil. Poté jsme během 

školního roku zrealizovali šest sběrových, papírových týdnů. Děti se učily třídit 

odpad do košů k tomu určených, nově se učily rozlišovat a třídit i bio odpad, tonery 

a baterie. 
 

„Učím se říkat NE!“ 

Celoroční program je koncipován jako prevence sociálně patologických jevů u dětí 

a představuje aktivity, které se realizují během celého školního roku ve všech 

třídách naší školy se zohledněním věkových zvláštností jednotlivých skupin dětí v 

následujících oblastech prevence: 

• zdravý životní styl – základ kvalitního života; 

• zanedbávání dětí, popř. týrání; 

• drogové závislosti, alkoholismus, kouření;  

• šikanování, vandalismus a další formy násilného chování;  

• virtuální drogy (počítače, televize, video);  

• xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus. 

 

Nadstandardní aktivity 

Veselé pískání 

Pískání na sopránovou zobcovou flétnu pro radost a pro zdraví. 

Kroužek je určen dětem rok před nástupem do školy a probíhal 

jedenkrát týdně. Lektorka je učitelka v naší mateřské škole. 

 

Předplavecká výuka 

Výuka se odehrávala v pardubickém Aquacentru. Během školního roku 

se jí zúčastnily čtyři skupiny nejstarších dětí. Každý kurz čítal deset 

lekcí, kde se děti seznámily s vodou a základy plaveckých dovedností.  

 

Sportovní kroužek 

Ve spolupráci s fotbalovým klubem FK Pardubice se naše nejstarší 

děti (děvčata i chlapci) zúčastňovaly pravidelné každotýdenní 

sportovní aktivity ve všesportovní hale Gymnázia v Dašické ulici.  
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Pěvecký sbor „Poupátka“ 

Sbor vede zkušená paní učitelka Blanka Růtová. Děti se zábavnou 

formou učí zpívat dětské lidové a umělé písničky. Naučí se hru na 

jednoduché rytmické hudební nástroje.  

 

Taneční kroužek „Hopsáček“ 

Tanec je velmi populární u holčiček i kluků. Lektorkou je paní učitelka 

Veronika Ropová z naší mateřské školy. Kroužek probíhal ve třídě 

Zelená kytička každé pondělí odpoledne. 

 

Výtvarný kroužek „Barvík“ 

Při nadstandardních výtvarných činnostech děti rozvíjejí svoji 

fantazii, výtvarné a estetické vnímání. Používají různé složitější 

techniky a materiály, pro které není v běžném provozu dostatek 

prostoru a času. Kroužek se konal jedenkrát za čtrnáct dnů. 

 

Keramický kroužek „Socháček“ 

V tomto kroužku se děti seznamují s různými druhy hlíny, s nástroji a 

nářadím. Vyzkoušejí si techniku válečkovou, vymačkávací, pracují s 

plátem, modelují z ruky, naučí se nanášet glazury či kombinovat 

keramiku s jinými materiály. Kroužek je zaměřen na individuální 

přístup ke každému dítěti a na rozvoj jeho dispozic a koná se jedenkrát za čtrnáct 

dnů. 

 

Aktivity uskutečňované s celými kolektivy tříd: 

Seznamování s angličtinou 

Seznámení s angličtinou probíhalo během školního roku ve všech 

třídách školy. Výuku vedou učitelky ve třídách, které jsou vyškolené 

a mají odpovídající znalosti. Děti se seznamují s cizím jazykem, učí se 

vnímat odlišnou výslovnost, zapamatovávají si slovíčka a osvojují si 

fráze, které se pojí k určitým situacím. Hojně se využívají obrázky, písničky, 

básničky a hry, které dětem cizí jazyk zpřístupní a přiblíží. Hlavním cílem je získat 

povědomí o existenci cizího jazyka, probudit v dětech zájem o studium jazyka, 

který jim bude užitečný po celý život a získat základní slovní zásobu spojenou s 

určitými situacemi. Výuka je zdarma.  
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„Vědecké“ pokusy pro všechny 

Pokusy jsou nedílnou součástí běžné výuky ve třídách. Jedná se 

aktivity, které děti motivují k zájmu o získání přírodovědných 

poznatků, které jsou pro život člověka nezbytné. V rámci 

jednoduchých pokusů mají děti možnost rozvíjet své přírodovědné 

poznatky pro obor chemie, fyziky, biologie, ale také pro oblast ochrany životního 

prostředí a péče o zdraví člověka. Aktivity probíhají zdarma ve všech třídách. 

Rodiče jsou o aktivitách informováni na nástěnkách v šatnách svých tříd. 

 

 

Cílem našeho minimálního preventivního programu, který je zakomponován do ŠVP 

PV je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo neoddělitelnou 

součástí výchovy a výuky v naší mateřské škole. Na základě analýzy výchozího 

stavu je prevence zařazována jako součást edukativních aktivit během celého 

školního roku.  

Důraz klademe na podporu zdraví a zdravého životního stylu, na navozování 

příznivého klimatu a vytváření pozitivních vztahů a produktivní a úzkou spolupráci 

s rodinou. K prevenci přistupujeme pružně, využíváme nejrůznějších situací, které 

se během roku naskytnou a také společně budujeme užitečná, srozumitelná a jasná 

pravidla soužití, která jsou základem bezproblémové edukace a pomáhají 

předcházet nechtěným jevům.  

 

 

Název semináře    Termín  Počet učitelek 

Logopedický seminář   IX/2015  1 učitelka  

Konference MŠMT   X/2015  2 učitelky 

Objektová tvorba    X/2015  1 učitelka  

Hravá logopedie    X/2015  2 učitelky  

Metoda Hejného v MŠ   X/2015  všechny učitelky  

Techniky v keramice   X/2015  1 učitelka 

Dny pokusů v Pardubicích  X/2015  2 učitelky  

Konference EVVO   X/2015  1 učitelka   

Keramický kurz    XI/2015  1 učitelka 
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Předčtenářská gramotnost  XI/2015  1 učitelka 

Respektovat a být respektován XII/2015  1 učitelka 

Elementární pokusy   XII/2015  3 učitelky 

Respektovat a být respektován II. I/2016  1 učitelka 

Pohybové hry    I/2016  1 učitelka 

Logopedická prevence   II/2016  5 učitelek 

Právní předpisy    III/2016  1 učitelka 

Majetek příspěvkové organizace III/2016  1 učitelka 

Písničky Pavla Jurkoviče  III/2016  1 učitelka 

Vývoj dětské kresby   III/2016  1 učitelka 

Počáteční kurz projektu Ekoškolka III/2016  2 učitelky 

Pedagogické hodnocení   III/2016  1 učitelka 

Projekty v keramické dílně I a II IV/2016  1 učitelka 

Výtvarná řada    VI/2016  1 učitelka 

Dítě s potřebou podpůrných opatření VI/2016  2 učitelky 

Respektovat – komunitní kruh  VI/2016  1 učitelka 

Efektivní komunikace   VI/2016  1 učitelka 

Práce s polymerovou hmotou  V/2016  1 učitelka 

Aktivity v přírodě   V/2016  1 učitelka 

Diagnostika a IVP    V/2016  1 učitelka 

 

 

Halloweenské zahradní hrátky 

5. listopadu 2015 v podvečer jsme společně oslavili na zahradě naší školy 

Halloween. Děti i rodiče přišli v maskách, zatančili jsme si a zazpívali. Poté jsme 

společně prošli strašidelnou stezku. Děti se podepsaly na velký dokument u baby 

Aliny. Potom jsme si opekli kuří nožičky a popili krve z netopýrů. Na závěr jsme 

vypustili lampion štěstí, na který děti napsaly svá přání. Akce se moc povedla! 
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Oslava svátku Svatého Martina 

12. listopadu 2015 jsme společně na zahradě naší školy oslavili svátek sv. Martina. 

Dětem jsme v krátké dramatizaci ukázali, proč se Martin proslavil, a které tradice 

se s jeho svátkem vážou. Zazpívali jsme si s doprovodem kláves písničku "Martin 

jede jako pán".  

Všichni jsme si upekli svatomartinské roháče a povozili se na krásném, bílém 

koníkovi.  

Moc jsme si to užili. 

 

 

Oslava začátku adventu na zahradě MŠ 

Ve středu 2. prosince 2015 jsme již počtvrté pořádali akci, která připomněla všem 

zúčastněným začátek adventního času. Účast byla hojná.  

Vystoupení, které předcházelo slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu, zajistily 

nejstarší děti a taneční kroužek pod vedením paní učitelky Veroniky Ropové ….. a 

bylo to opravdu úžasné. Na závěr jsme se všichni zakousli do voňavých vánoček a 

popřáli si krásné předvánoční 

dny. 
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Velikonoční dílny 

V polovině března jsme se všichni společně sešli ve třídách na velikonočním tvoření. 

Vyrobili jsme si nejrůznější atributy těchto svátků. Děti si vyrobily, vyzdobily a 

odnesly domů krásné a nápadité výrobky.  

 

Vítání jara 

21. března dopoledne jsme se všichni sešli u řeky Chrudimky, kam jsme s velkou 

radostí vyhodili symbol zimy - Moranu. 

Děti zazpívaly "Přišlo jaro do vsi..." a už to bylo... 

 

Lidový běh Vaňka Vaňhy 

16. dubna 2016 dopoledne jsme se již počtvrté zúčastnily lidového běhu. Přišlo 

nás, a za školku běželo 75 lidí. Bylo to skvělé, počasí vyšlo, děti to bavilo a odměnou 

nám budiž pocit, že jsme s dětmi strávili krásné, sportovní dopoledne.   

 

 

 



 

13 

  

 

Oslava Dne Země 

21. dubna 2016 dopoledne jsme pro děti v rámci oslav Dne Země připravili 

interaktivní šou. Na zahradě školy zahrál učitelský sbor pohádku o Pepíčkovi, který 

chtěl koupit strom. Děti mu pomáhaly, aby sehnal peníze a Pepíček postupně zdolal 

všechny nástrahy a strom koupil. Poté Pepíčkovi děti z Ekotýmu pomohly zasadil 

strom do země a ostatní děti si vyzkoušely připravit pro Zemi dáreček - obrázek 

z víček od plastových lahví. Na závěr jsme zpívali naši školní hymnu a novou písničku 

o naši skvělé a inspirativní zahradě - obojí z vlastní tvorby. 

Dopoledne bylo úžasné, děti i dospělí byli nadšení. 

"Nechť se Ti, Zemi, daří lépe - my pro to uděláme vše, co je v našich silách!" 

 

Upálení čarodějnice a špekáčků 

28. dubna 2016 odpoledne a navečer jsme se sešli u restaurace Na Vinici a 

společně jsme si zasportovali, pojedli, popili, zazpívali si s živou hudbou, někteří si 

i zatančili. A hlavně jsme upálili čarodějnici Alžbětu Strašnou a několik špekáčků. 

Děkujeme všem za účast, panu vedoucímu restaurace Na Vinici Miroslavu Kubálkovi 

za prostory a špekáčky a rodince Stříteckých za finanční sponzorský dar. 
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Závěrečná zahradní slavnost 

  

Další akce:  

Besídky ke Svátku matek; 

Pravidelné návštěvy divadel a Kulturních domů; 

Aktivní a časté využívání eko-programů;  

Spolupráce se ZŠ Studánka a Spořilov – sportovní dopoledne, návštěvy prvních 

tříd; 

Dny otevřených dveří v celé škole, včetně úvodní besedy s rodiči; 

Oslava Dne dětí, atd. 
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Webové stránky; 

Facebooková prezentace školy; 

Úprava exteriéru školy; 

Účast na výstavách a soutěžích výtvarných prací; 

Adaptační program pro nové děti; 

Beseda s psychologem a zástupci okolních ZŠ. 

 

 

9. listopadu 2015 a 18. května 2016 

Následná kontrola 

Závěr: závady byly odstraněny, kontrola byla uzavřena. 

 

 

Hlavní činnost  

Výnosy školy za rok 2015   

·    Dotace zřizovatele (statutární město Pardubice): 1 460 000,- Kč    

·    Dotace ze státního rozpočtu: 6 636 463,- Kč   

·    Stravné, pitný režim, školné, atd.: 1 238 742,- Kč   

·    Ostatní výnosy: 150 008,- Kč    

·    Dotace: 185 708,- Kč   

·    Zúčtování s fondy: 653 913,- Kč   

Celkové výnosy: 10 324 834,- Kč   

  

Náklady školy za rok 2015  

·    Platy zaměstnanců:  5 106 946,- Kč   

·    Odvody na pojištění: 1 706 600,- Kč   

·    Odvody do FKSP: 50 319,- Kč   

·    Učební pomůcky: 295 760,- Kč     

·    Odpisy: 71 534,- Kč   

·    Opravy a udržování: 288 873,- Kč   
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·    Výdej potravin, pitný režim, atd.: 746 214,- Kč  

·    Náklady na energie: 579 969,- Kč   

·    Ostatní náklady (spotřeba materiálu): 407 156,- Kč  

·    Ostatní služby: 1 071 463,- Kč   

Celkové náklady: 10 324 834,- Kč  

  

Hospodářský výsledek: 0 Kč               

 

Doplňkovou činnost nemáme 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Datum: 7. října 2016    Mgr. Veronika Svatošová 

 

 

Vlastnoruční podpis ředitelky školy 

 

 

 


