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Název Mateřská škola Kytička 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 statutárního orgánu Mgr. Ivana Ježková 

ekonomka Zdena Gregorová (externí firma) 

mzdová účetní Božena Řezníčková (externí firma) 

vedoucí ŠJ Jana Gregorová 

   

 

 

 

 

 

 

 



   

3 

  

 

 

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 kuchyně. V posledním pavilonu je umístěna 

bývalá sauna, kterou nyní využíváme jako dílnu, hernu a ekohernu. 

Školka je obklopena rozlehlou, členitou zahradou s mnoha vzrostlými listnatými a 

jehličnatými stromy. Zahrada je vybudována a udržována pro všestranné využití. 

Nalezneme zde spoustu hracích prvků, didaktických koutků i odpočinkovou zónu. 

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: 

PC HP ProDesk 400       IX/2016 

Tiskárna EPSON        IX/2016 

Skříňka na portfolia       IX/2016 

Dřevěný pojízdný stolek pod pískovničku    X/2016 

Konica Minolta Bizhub       XI/2016 

KENWOOD kuchyňský robot      XI/2016 

Kuchyňská linka pro děti       XI/2016 

Ponorný mixér        XI/2016 

GSM Huawei mobil        XII/2016 

Dětské povlečení do 2 tříd      I/2017 

SSD disk do PC v ředitelně      II/2017 

Velkokapacitní kompostéry 3 kusy     III/2017 

Zvýšený záhon na pěstování zeleniny     III/2017 

PC Asus          IV/2017 

Projektor Epson EB       IV/2017 

Dřevěná zástěna na zakrytí plynového vedení   VI/2017 Botníky do 

šatny třídy Červená kytička    VI/2017 

Dřevěný plůtek na zahradu – ohraničení badatelského koutku VI/2017 

 

Opravy: 

Zbudování rozvodů studny v areálu školy    IX/2016 

Dořešení dosahu internetu do všech tříd     X/2016 

Nátěr části plotu a opravy nátěru     XI/2016 

Oprava střechy na velké budově     III/2017 

Vybudování skladu pro archiv      V/2017 

Výmalba, opravy emailů       VII/2017 

 

Příjmy v tomto období: 

Dar Foxconn.cz – podpora vzniku koutku na zahradě – 8 000,- XI/2016 

OPVVV - 325 920,-        III/2017 

Dotace na sport. odpoledne – Městský obvod Pce I – 5 000,- VI/2017 
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1.  třída – Červená kytička – 26 dětí dvou až tříletých; 

 

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

 

3.  třída – Oranžová kytička – 26 dětí pěti až sedmiletých;  

 

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

 

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

 

6.  třída – Bílá kytička – 26 dětí čtyř až pětiletých. 

 
 

 

 

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 je vyučená švadlena. 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: 53 

počet nepřijatých dětí: 5 

počet odvolání: 1 

odklady školní docházky pro školní rok 2017/18: 6 

 

 

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“ 

Projekt Ekoškolky pomáhá 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 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. 

 

Ve školním roce 2017/18 se budeme ucházet o titul EKOŠKOLA. 
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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, učily se rozlišovat a třídit i bio odpad, tonery, baterie, 

plastové lahve a drobný elektroodpad. 
 

„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 

absolvovaly děti 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 

učily zpívat dětské lidové a umělé písničky a hru na jednoduché rytmické 

hudební nástroje.  

 

Taneční kroužek „Hopsáček“ 

Tanec je velmi populární u holčiček i kluků. Lektorkou byla 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 rozvíjely svoji fantazii, 

výtvarné a estetické vnímání. Používaly různé složitější techniky a 

materiály, pro které není v běžném provozu dostatek prostoru a času.  

 

Keramický kroužek „Socháček“ 

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

nářadím. Vyzkoušely si techniku válečkovou, vymačkávací, pracovaly s 

plátem, modelovaly z ruky, naučily se nanášet glazury či kombinovat 

keramiku s jinými materiály. Kroužek byl zaměřen na individuální přístup 

ke každému dítěti a na rozvoj jeho dispozic.  

 

Aktivity uskutečňované s celými kolektivy tříd: 

Seznamování s angličtinou 

Seznámení s angličtinou probíhalo během školního roku ve čtyřech třídách školy, kde 

jsou děti starší 4 let. Výuku vedly učitelky ve třídách, které jsou 

vyškolené a mají odpovídající znalosti. Děti se seznamovaly s cizím 

jazykem, učily se vnímat odlišnou výslovnost, zapamatovávaly si slovíčka 

a osvojovaly si fráze, které se pojí k určitým situacím. Hojně jsme 

využívali obrázky, písničky, básničky a hry, které dětem cizí jazyk zpřístupnily a 

přiblížily. Hlavním cílem bylo získat povědomí o existenci cizího jazyka, probudit v 

dětech zájem o studium jazyka, který jim bude užitečný po celý život a pomoci získat 

základní slovní zásobu spojenou s určitými situacemi.  
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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 ve všech třídách. Rodiče jsou o aktivitách informováni na 

nástěnkách v šatnách svých tříd. 

 

 

Cílem našeho minimálního preventivního programu, který je přílohou našeho ŠVP PV 

„Kytička“ 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.  

 

 

DVPP probíhá v naší škole dle individuálních zájmů učitelek v součinnosti a souladu 

s ročním plánem rozvoje školy. Harmonicky tak zkvalitňujeme edukaci v naší škole a 

znalosti a dovednosti pedagogů. 
 

Název semináře    Termín  Počet učitelek  

Metodické setkání logo IX/2016 3 učitelky 

Logopedická prevence X/2016 1 učitelka 

Říkadla a rituály X/2016 1 učitelka 

Totemy keramika X/2016 1 učitelka 

Respektovat a být respektován XI/2016 1 učitelka 

Logopedická prevence XI/2016 1 učitelka 
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Logopedický seminář XI/2016 2 učitelky 

Charakteristika vnímání času XI/2016 1 učitelka 

Autoevaluace MŠ XII/2016 1 učitelka 

Keramika o Vánocích  XII/2016 1 učitelka 

Logopedická prevence XII/2016 1 učitelka 

Polytechnická výchova I/2017 1 učitelka 

Pokusy jako příprava na školní 

matematiku I/2017 1 učitelka 

Logopedická prevence II/2017 1 učitelka 

Logopedický seminář III/2017 2 učitelky 

Hrátky s papírem III/2017 1 učitelka 

Inkluze - společné vzdělávání v MŠ IV/2017 2 učitelky 

Keramika do bytu IV/2017 1 učitelka 

Pochvaly a tresty V/2017 1 učitelka 

Vyšetření v PPP V/2017 2 učitelky 

Jóga v MŠ V/2017 1 učitelka 

Tvořivá práce s hlasem VI/2017 1 učitelka 

 

 

Oslava svátku Svatého Martina 

V pátek 11. listopadu 2017 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" a 

povozili jsme se na krásném koníkovi.  
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Oslava začátku Adventu na zahradě MŠ 

V pondělí 28. listopadu 2016 jsme již popáté 

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. 

 

 

Vítání jara 

V úterý 21. března 2017 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... 
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Lidový běh Vaňka Vaňhy 

V sobotu 15. dubna 2017 dopoledne jsme se již popáté zúčastnily lidového běhu. Přišlo 

nás, a za školku běželo více než 80 lidí. Bylo to skvělé, počasí vyšlo, děti to bavilo a 

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

všech základních a mateřských škol 

v Pardubicích jsme skončili na senzačním 7. 

místě.  

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná zahradní slavnost 
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Další akce:  

Dílny vánoční a velikonoční; 

Dopolední karneval v celé školce;  

Besídky ke Svátku matek; 

2 dny v roce BEZ ODPADU; 

Pravidelné návštěvy divadel a Kulturních domů; 

Aktivní a časté využívání eko-programů;  

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

Kurz lyžování a in-line bruslení; 

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

Oslava Dne dětí, atd. 

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. 
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12. ledna 2017  

Kontrola způsobu provedení inventarizace 

Závěr: chybná zaznamenávání dat započetí a ukončení inventarizace 

 

30. března 2017 

Následná kontrola předcházející 

Závěr: nedostatky byly odstraněny 

 

7. února 2017 

Kontrola KHS 

Závěry:  

 v MŠ - uložení lůžkovin neumožňuje řádné provětrávání; 

 ve ŠJ - chybí páková baterie ovládaná předloktím.  

 

 

Hlavní činnost  

Výnosy školy za rok 2016   

·    Dotace zřizovatele (statutární město Pardubice): 1 772 000,- Kč   

·    Dotace ze státního rozpočtu: 7 406 635,- Kč   

·    Stravné, pitný režim, školné, atd.: 1 312 175,- Kč  

·    Ostatní výnosy: 126 476,- Kč    

·    Dotace: 165 553,- Kč   

·    Zúčtování s fondy: 50 600,- Kč   

Celkové výnosy: 10 833 439,- Kč výnosy celkem  

  

Náklady školy za rok 2015  

·    Platy zaměstnanců:  5 449 640,- Kč  

·    Odvody na pojištění: 1 830 640,- Kč  

·    Odvody do FKSP: 81 040,- Kč  

·    Učební pomůcky: 287 866,- Kč    
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·    Odpisy: 101 292,- Kč  

·    Opravy a udržování: 129 026,- Kč   

·    Výdej potravin, pitný režim, atd.: 801 780,- Kč   

·    Náklady na energie: 668 666,- Kč   

·    Ostatní náklady (spotřeba materiálu): 481 797,- Kč   

·    Ostatní služby: 682970,- Kč   

Celkové náklady: 10 381 534,- Kč  

  

Hospodářský výsledek: 286 351,- Kč               

  

Rozdělení HV:   

Fond odměn: 40 000,- Kč  

Rezervní fond: 246 351,- Kč 

 

 

Doplňkovou činnost nemáme 

  

 

 

 

 

Datum: 11. října 2017   Mgr. Veronika Svatošová 

 

 

Vlastnoruční podpis ředitelky školy 

 

 

 


