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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 

máme bývalou saunu, 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. Filozofií 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: 

tělocvičné nářadí       IX.20 

zastřešení pískovišť      XI.20 

hračky do tříd       XII.20 

nový vysílač zabezpečení      XII.20 

rohová rozkládací matrace do třídy    XII.20 

respirátory zaměstnanci      II.21 

program Gordic roční licence     II.21 

myčka nádobí       III.21 

tabule magnetické do tříd     III.21 

Wifi systém – nový vysílač     IV.21 

Správa MŠ – licence      IV.21 

notebook kancelář       IV.21 

nábytek kancelář       IV.21 

nouzová světla – výměna      V.21 

tablet ředitelna       V.21 

ledničky a mikrovlnky do výdejen jídla    VI.21 

licence antivirového programu     VI.21 

židle sborovna       VII.21 

šuplíkový mrazák kuchyně     VIII.21   

    

Opravy: 

malování tříd       IX.20 

servis výtahů       II.21 

oprava internetového připojení     IV.21 

oprava bezpečnostního zámku     IV.21 

servis klimatizačních jednotek     IV.21 

servis el. rozvodů a spotřebičů     IV.21 

servis IT technika       V.21 

výmalba kuchyň, třídy      VII.21 

úpravy školního webu      VIII.21 

nátěry 4 vstupních branek     VIII.21 

oprava zabezpečení školy      VIII.21 
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Příjmy v tomto období:  

říjen 2020  

Iveta Veselá a Oldřich Veselý – dar ruční kotoučové pily  

červen 2021  

SmP – Odpady a.s. – bezúplatné plnění 

Statutární město Pardubice – dotace z programu „Podpora ekologické výchovy“ 

 

 

1.  třída – Červená kytička – 24 dětí dvou až tříletých; 

 

2.  třída – Žlutá kytička – 24 dětí tří až čtyřletých; 

 

3.  třída – Oranžová kytička – 24 dětí tří až šestiletých;  

 

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

 

5.  třída – Zelená kytička – 26 dětí čtyř až pětiletých; 

 

6.  třída – Bílá kytička – 26 dětí pěti až sedmiletých. 
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Ve školce pracuje 13 učitelek, školní asistentka, asistentka pedagoga, vedoucí školní 

jídelny, 3 kuchařky a 3 paní uklízečky. 

 

Ředitelka školy absolvovala UHK v oboru předškolní pedagogika. 

Zástupkyně školy má vysokoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogika. 

 

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

Šest 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: 34 

počet dětí přijatých do jiné mateřské školy: 39 

počet nepřijatých dětí: 30 

počet odvolání: 0 

odklady školní docházky pro školní rok 2021/22: 13 

 

 

Specifikace 

Vzdělávací program naší mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání. Dětem poskytujeme standardní péči se 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 edukační 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. 
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Ve školním roce 2020/2021 průběh programu Ekoškola bohužel také poznamenaly 

covidové restrikce. 

Ekotým, tedy tým dětí a dospělých (dětí z různých tříd, učitelů, rodičů a provozních 

zaměstnanců), kteří koordinují a za pomoci ostatních realizují program Ekoškola, se 

nemohl scházet v potřebných intervalech, jak by bylo potřeba. Sešli jsme se tedy 

pouze na začátku školního roku, odděleně děti a dospělí, abychom připravili plán na 

školní rok a odhlasovali téma, které budeme plnit.  Vybrali jsme téma Voda.  

Všechny zapojené třídy se s tématem stihly seznámit a začaly plnit jeden ze 7 kroků 

Ekoškoly – Analýzu. Zjišťovaly současný stav školy ve vybraném tématu a výstupem 

byl seznam silných a slabých stránek, který sloužil jako podklad pro realizaci dalšího 

kroku metodiky Plánu činností, který měl Ekotým zpracovat. Bohužel časté karantény 

a následné uzavření MŠ vše komplikovalo a další kroky nebylo možné naplnit. 

V závěru roku po rozvolnění restrikcí jsme svolali Ekotým, kde jsme vyhodnocením a 

zpětnou vazbou rozhodli, že téma Voda zopakujeme v příštím školním roce, aby si ho 

děti mohly dostatečně prožít a my naplnili všechny kroky potřebné ke splnění cílů. 

 

Školní rok s Ekoškolou jsme však zakončili radostně, neboť jsme si v Praze na 

Staroměstské radnici převzali mezinárodní certifikaci Zelené cesty programu 

Ekoškola, protože jsme obhájili titul z roku 2018.   

 

Hodnotící komise konající audit v naší MŠ shrnula kvalitu a realizaci programu na 

školce takto:  

„MŠ Kytička Pardubice vnímá program Ekoškola jako stěžejní část své ekologické 

profilace a chystá se program začlenit do svého ŠVP. Školka během realizace 

programu našla efektivní cestu, jak pro program motivovat všechny kolegy a kolegyně, 

jak pedagožky, tak i provozní zaměstnance. Aktivní zapojení dospělých je zárukou 

zapojení maximálního počtu dětí. Starší děti z pěti tříd se zapojují aktivně a 

nejmladší děti prožitkem a pozorováním. Paní koordinátorka je duší programu a 

vytvořila přehledný a funkční systém, jak k programu v rámci školky přistupovat. 

Tento systém je čitelný a dobře uchopitelný pro další účastníky programu, a jeho 

základem je efektivní předávání informací v rámci školky. Důležitou oporou pro 

realizaci programu je paní ředitelka, která pomohla s motivací a zapojením všech 

dospělých v MŠ. Výborná spolupráce vedení a paní koordinátorky se projevuje v 

pozitivním přijetí programu v celé školce i mezi rodiči.“ 
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Titul Ekoškola a zelenou vlajku programu můžeme nadále používat po dobu tří let za 

dodržení stávajících podmínek. 
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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 čtyři sběrové, papírové týdny. 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. 
 

Nadstandardní aktivity konané v naší mateřské škole se vzhledem 

k epidemiologickým nařízením po celý školní rok nekonaly. 

 

 

 

Cílem našeho celoročního minimálního preventivního programu „Učím se říkat NE!“, 

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.  

 

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. 
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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 

prohlubujeme znalosti a dovednosti pedagogů. 

 
 

Název semináře Počet Termín 

 zúčastněných  

 pedagogů  
Základy první pomoci 14 X/20 

Rozvoj grafomotoriky 1 XI/20 

Cestovní náhrady 1 XI/20 

Agrese a agresivita u dětí 1 XI/20 

Růst společně 1 XI/20 

Pracovně lékařské služby ve školství 1 II/21 

Rozvoj jemné a hrubé motoriky 1 II/21 

Velká novelizace ZP 1 II/21 

Základy matematické pregramotnosti 1 III/21 

Čtenářská pregramotnost v MŠ 1 III/21 

Multikulturní výchova v MŠ 1 III/21 

Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole 1 III/21 

Specifické poruchy chování u dětí předškolního věku 1 III/21 

Polytechnická pregramotnost v MŠ 1 III/21 

Editace fotek v MŠ 1 III/21 

Návody a tipy na adaptační kurzy 2 IV/21 

Jak řešit konfliktní situace s rodiči 1 IV/21 

Matematika hrou 2 IV/21 

Ekoabeceda  1 V/21 

Logopedie hravě a zábavně 1 VI/21 

Přírodní zahrada jako centrum enviromentálního dění 1 VI/21 

Využití prvků metody Montessori v tradičních MŠ 1 VI/21 
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Během školního roku 2020/2021 jsem se nezúčastnili žádných akcí, ani jsme žádné 

nepořádali. Důvodem byla epidemiologická nařízení, která omezovala stýkání většího 

množství lidí. Většinu naplánovaných akcí jsme přesunuli do tříd a realizovali jen 

v uzavřeném kolektivu. 

 

Webové stránky;  

Facebooková prezentace školy; 

Články v tisku; 

Účast na výstavách a soutěžích výtvarných prací… 
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3. – 5. února 2021 

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát 

Závěr: bez zjištění pochybení 

 

 

Náklady školy za rok 2020  

Název Částka 

spotřeba materiálu 926971,47 

spotřeba energie 670302,3 

opravy a udržováni 86598,55 

cestovné 2523 

ostatní služby 442061,81 

mzdové náklady 8945009 

zákonné sociální pojištění 2961380 

jiné sociální pojištění 35366 

zákonné sociální náklady 241241,94 

ostatní náklady z činnosti 12742,78 

odpisy dlouhodobého majetku (DM) 82410,2 

náklady z drobného DM 176019,63 

Celkem 14582626,68 

  

Výnosy školy za rok 2020  

Název Částka 

Dotace na provoz 1629000 

Dotace ÚP 733837 

Dotace šablony III 72708 

Dotace šablony II 209862 

Školné 382430 

Stravné 577321,97 
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RF dary 72000 

Ostatní výnosy 31592,78 

Dotace ze státního rozpočtu 10818566 

Čerpání fondů 97014,9 

Celkem 14624332,65 

  
Hospodářský výsledek: 41705,97  

  
 

Doplňkovou činnost nemáme 
  

 

 

 

Datum: 24. září 2021   Mgr. Veronika Svatošová 

 

 

Vlastnoruční podpis ředitelky školy 


