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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 Gabriela Šindelářová 
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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 

dvoupodlažním 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 kuchyně. V posledním pavilonu 

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

Školka je obklopena 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: 

venkovní hřiště         září 2018   

servírovací stolek nerez        říjen 2018   

hoblice dětská         listopad 2018 

branka fotbalová 2 ks       listopad 2018 

klimatizace hospodářský pavilon 2ks     listopad 2018 

Yamaha klávesy         listopad 2018 

šicí stroj         listopad 2018 

myčka nádobí        listopad 2018  

lednice s mrazákem 2ks       listopad 2018  

kuchyňská linka         prosinec 2018  

lednice s mrazákem       prosinec 2018 

kancelářský nábytek sestava       prosinec 2018 

kancelářské židle do ředitelny       únor 2019 

škrabka brambor        duben 2019 

PC do tříd s nejstaršími dětmi  2 ks     duben 2019 

       

Opravy: 

výmalba tříd  a ředitelny       únor 2019      

rekonstrukce kanceláře (zednické práce, materiál, osvětlení)  březen 2019                         

oprava dětského herního prvku pružinová houpačka    březen 2019                                           

natěračské práce zahrada      duben 2019 

opravy v MŠ (vodovodní baterie, výměny umyvadel)   červen 2019 

 

Příjmy v tomto období:  

prosinec 2018   

SmP – Odpady a.s. – dotace 

květen 2019 

Městský obvod Pardubice I – dotace Den dětí  

Městský obvod Pardubice I – dotace Slavnostní loučení s předškoláky 

Městský obvod Pardubice I – dotace Pálení čarodějnic 

červen 2019  

SmP – Odpady a.s. – bezúplatné plnění za účast ve sběru plastových lahví 
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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 pěti až sedmiletých;  

 

4.  třída – Modrá kytička – 26 dětí tří až šestiletých; 

 

5.  třída – Zelená kytička – 26 dětí pěti 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. 

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

Osm učitelek má střední odborné vzdělání v oboru předškolní edukace. 

Školnice je vyučená švadlena.  

Vedoucí školní jídelny má středoškolské vzdělání. 

Vedoucí kuchařka je vyučená jako kuchařka.  
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počet přijatých dětí: 46 

počet nepřijatých dětí: 0 

počet odvolání: 0 

odklady školní docházky pro školní rok 2018/19: 11 

 

 

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 jsme získali 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 konané v naší mateřské škole: 

Pěvecký sbor „Poupátka“ 

Sbor vede zkušená paní učitelka. Děti se zábavnou formou učily zpívat 

dětské lidové a umělé písničky a hru na jednoduché rytmické hudební 

nástroje.  

 

Taneční kroužek  

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

z naší mateřské školy. Kroužek probíhal ve třídě Zelená kytička každé 

pondělí odpoledne. 

 

Dramatický kroužek 

Prostřednictvím dramatických her a improvizací děti v tomto kroužku 

rozvíjejí své komunikační dovednosti i sociální kompetence, pracují s 

příběhy adekvátními jejich věku, mohou naplno prožívat emoce. 
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 Veselé pískání 

Hra 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. 

 

Aktivity uskutečňované s celými kolektivy tříd: 

Seznamování s angličtinou 

Seznámení s angličtinou probíhalo během školního roku ve čtyřech 

třídách školy, kde jsou děti starší čtyř let. Výuku vedly učitelky ve 

třídách, které jsou vyškolené a mají odpovídající znalosti. Hlavním cílem 

bylo získat povědomí o existenci cizího jazyka, probudit v dětech zájem 

o studium jazyka.  

 

„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.  

 

Nadstandardní aktivity konané mimo naši mateřskou školu: 

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.  

 

Kurz lyžování 

Kurz je určen pro nejstarší děti a pořádá ho outdoorová organizace Ski 

Fanatic v Hlinsku. Děti v den konání lekce odjíždějí autobusem do 

Hlinska, kde probíhá výcvik a poté se zase vrátí autobusem před MŠ.  

 

Kurz in-line bruslení 

Kurz in-line bruslení pořádá outdoorová organizace Ski Fanatic v 

Pardubicích. Kurz probíhá v dubnu a květnu. Děti se učí základním 

dovednostem na kolečkových bruslích.  
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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.  
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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 

prohlubuje znalosti a dovednosti pedagogů. 
  

Název semináře Počet   Termín 

 zúčastněných  

 pedagogů  
Dokumentace v MŠ 1 X/18 

Profesní průprava zástupců řed. 1 X/18 

Respektovat a být respektován 2 X/18 

Proč dítě zlobí? 1 XI/18 

Vaříme s malými dětmi 1 XI/18 

Využití prvků Montessorri 1 XI/18 

Problémové situace 1 XI/18 

Datové schránky 1 XII/18 

Školní zralost 1 I/19 

Specifika správního řízení 1 I/19 

Keramika 1 II/19 

Neukázněné dítě v předškolním věku 1 II/19 

Sociální dovednosti 1 II/19 

Hospitační činnost ředitele  1 III/19 

Vzdor a tvrdohlavost  1 III/19 

Emoční a sociální vývoj 1 III/19 

Logopedický asistent 1 IV/19 

Komunikace s rodičem a dítětem 1 IV/19 

Emoční inteligence 1 V/19 

Polytechnická výchova 2 VI/19 

Specializační studium pro koordinátory EVVO  1 VIII/19 
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Halloween  

Ve středu 31. října 2018 jsme sešli na naší zahradě. Oblékli jsme si roztodivné masky, 

které nás ochránily před zlými duchy a oslavili jsme halloweenský svátek. 

Na závěr, když se setmělo, na nás čekal strašidelný lampionový průvod.  
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Oslava svátku Svatého Martina 

V úterý 13. listopadu 2018 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. Poté jsme si zazpívali s doprovodem kláves písničku 

"Martin jede jako pán" a povozili jsme se na krásném koníkovi. Na závěr nám děti 

s dramatického kroužku zahrály divadlo O sv. Martinovi. 
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Oslava začátku adventu na zahradě MŠ 

V úterý 4. prosince 2018 jsme již pošesté pořádali akci, která připomněla všem 

zúčastněným začátek adventního času. Účast byla hojná.  

 

Vystoupení, které předcházelo slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu, zajistily 

děti z nejstarších tříd, taneční kroužek a kroužek pěvecký.  

Výkony dětí byly opravdu úžasné. Na závěr jsme rozsvítili náš nový vánoční stromek, 

který jsme na podzim zasadili, zakousli se do voňavých vánoček a popřáli si krásné 

předvánoční dny. 
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Vítání jara 

Ve čtvrtek 21. března 2019 dopoledne 

jsme se všichni sešli u řeky Chrudimky, 

kam jsme s velkou radostí vyhodili 

symbol zimy - Moranu. 

 

Děti zazpívaly: 

„Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi? 

Byla zima mezi náma, ale už je za horama. 

Hu, hu, hu, jaro už je tu!!!!" 

 

…a už to bylo... Přišlo jaro ., 
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Výstava ekovýrobků 

V březnu 2019 jsme již potřetí vyzvali rodiče a děti 

k domácímu tvoření z odpadového materiálu. 

Výsledkem byla výstava ekovýrobků, kterou jsme 

instalovali do naší ekoherny a pozvali na ni všechny 

rodiče, děti a zájemce z okolí naší školy. 
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Lidový běh Vaňka Vaňhy 

V sobotu 13. dubna 2019 dopoledne  

jsme se již posedmé zúčastnily lidového 

běhu. Přišlo nás, a za školku běželo, téměř 

80 lidí. Bylo to skvělé, počasí vyšlo, děti to 

bavilo a odměnou nám budiž pocit, že jsme 

s dětmi strávili krásné, sportovní 

dopoledne.   
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Oslava Dne Země 

V úterý 23. dubna 2019 dopoledne jsme na školní zahradě oslavili DEN ZEMĚ. 

Zazpívali jsme si, dramatický kroužek nám zahrál pohádku o lese, Ekotým připomněl, 

co v naší školce třídíme, abychom pomohli zvířátkům z pohádky správně roztřídit 

odpad. Naučili jsme se, jak si sami můžeme vyrobit papír a pečovali jsme o naše 

záhonky.  

Naší Zemi přejeme všechno nejlepší!  
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Další akce:  

Čarodějnice; 

Dílny vánoční a velikonoční; 

Dopolední karneval v celé školce;  

Besídky ke Svátku matek; 

DNY 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; 

Adaptační program pro nově nastupující děti; 

Oslava Dne dětí, atd. 

Závěrečná slavnost zahradní s pasováním předškoláků;

Webové stránky;  

Facebooková prezentace školy; 

Úprava exteriéru školy; 

Účast na výstavách a soutěžích 

výtvarných prací; 

Adaptační program pro nové děti; 

Beseda o odpadech pro zájemce z okolí MŠ; 

Beseda s psychologem a zástupci okolních ZŠ. 
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12. září 2018  

VZP – kontrola plateb pojistného 

Závěr: bez zjištění pochybení 

 

23. října 2018 

Statutární město Pardubice - Kontrola hospodaření v letech 2015 - 2017 

Závěr: chyba ve stvrzování finanční kontroly na pokladních dokladech a proplácení 

cestovních náhrad byla odstraněna 

 

19. září 2018 

Oblastní inspektorát práce – Kontrola dodržování zajištění bezpečnosti práce 

Závěr: závady byly odstraněny během kontroly 

 

12. února 2019  

KHS Pardubického kraje 

Závěr: všechny nedostatky byly nejpozději do června 2019 odstraněny 

 

19. června 2019 

Statutární město Pardubice – Následná kontrola 

Závěr: chyby byly odstraněny 
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Hlavní činnost  

Výnosy školy za rok 2018   

·    Dotace zřizovatele (statutární město Pardubice): 1 672 800,- Kč   

·    Dotace ze státního rozpočtu: 8 240 306,- Kč   

·    Stravné, pitný režim, školné, atd.: 1 374 896,- Kč  

·    Ostatní výnosy: 23 823,- Kč    

·    Dotace: 876 918,- Kč   

·    Zúčtování s fondy: 340 180,- Kč   

Celkové výnosy: 12 528 983,- Kč   

  
Náklady školy za rok 2018  

·    Platy zaměstnanců:  6 784 081,- Kč  

·    Odvody na pojištění: 2 253 284,- Kč  

·    Odvody do FKSP: 221 475,- Kč  

·    Odpisy: 95 963,- Kč  

·    Opravy a udržování: 173 830,- Kč   

·    Výdej potravin, pitný režim, atd.: 873 648,- Kč   

·    Náklady na energie: 791 092,- Kč   

·    Ostatní náklady (spotřeba materiálu): 801 178,- Kč   

·    Ostatní služby: 534 432,- Kč  

  

Celkové náklady: 12 528 983,- Kč   

 
  
Hospodářský výsledek: 0,- Kč  
 

Doplňkovou činnost nemáme 

  

 

 

Datum: 27. září 2019   Mgr. Veronika Svatošová 

 

Vlastnoruční podpis ředitelky školy 


