
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

                                                                                                   

 

 

                                                                                              
                                                                                                                                  

                                                                                                               

 

                                                                                                       

 

 

 

 

Zpracovala  

Langerová Alice 

 

 

V Liberci dne 19. 9. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Obsah výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019 

 

 

1. Základní údaje o škole………………………………………………………………………3 

2. Zabezpečení provozu….…………………………………………………………………….4 

3. Personální zabezpečení školy………………………………………………….……………5 

4. Výchovně vzdělávací proces………………...………………………………………………7 

5. Školní klima………………………………………………………………………………….8 

6. Údaje o počtu žáků……………………………………………………………….……….…9 

7. Údaje o výsledcích výchovy vzdělávání 

8. Mimorozpočtové zdroje………………………….…………………………………………10 

9. Údaje o řízení, dalších záměrech, zhodnocení, závěr 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích dalších kontrol 
(zřizovatel, KÚ LK, OHES, Hasiči, Inspekce práce aj)………………………………….11 

11. Základní údaje o hospodaření školy 

12. Přílohy………………………………………………………………………………………12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1. Základní údaje o škole (název, sídlo, právní forma, IČO, identifikátor školy, zřizovatel, 

údaje o vedení školy, datum zařazení do rejstříku, kapacita školy 
  

19. 9. 2019 

na základě Zák. 561/2004 § 10 odst. 3 a Vyhlášky 15/2005 Sb.  

 

 

 

 

 

Název školy, sídlo, právní forma, IČO : 

 

 

MŠ „Rosnička“ Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace 

IČO : 72741783  

právní subjektivita od 1. 1. 2003 

 

 

 

 

Zřizovatel školy:    Statutární město Liberec  

Sídlo: Liberec 1, Nám Dr. Edvarda Beneše 1, PSČ : 460 59 

Kraj: Liberecký 

Identifikační číslo: 00262978 

 

 

Druh a typ školy: celodenní MŠ 

 

Datum zařazení do sítě škol:    15. 2. 1996 

 

Ředitel školy:    Langerová Alice 

Zástupce ředitele:  Nováková Alena 

 

Celková kapacita školy a jejich součástí: Kapacita školy je 48 dětí a součástí školy je školní jídelna 
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2. Zabezpečení provozu  
MŠ „Rosnička“ se nachází v samém centru města Liberce a přesto je její umístění v poklidné lokalitě odtržené 

od dopravy a ruchu města. Dvoutřídní mateřská škola zajišťuje vzdělávání pro 47 dětí v rodinném domě 

přestavěném v roce 1956 na školu. Součástí školy je školní jídelna, která zajišťuje stravu po celý den pobytu dětí. 

V areálu školy byly instalovány zahradní herní prvky, které odpovídají parametrům Evropské Unie a uspokojují 

potřeby pohybového vyžití dětí. Dvě dřevěné věžičky se skluzavkou, houpačky, horolezecké stěny, domeček i 

tabule jsou používány celoročně. 

V dostupné vzdálenosti je městský bazén, kam chodíme pravidelně na výuku plavání. Všechny vnitřní i 

venkovní prostory školy splňují bezpečnostní i hygienické normy dle platných předpisů (čistota, teplota, vlhkost 

vzduchu, osvětlení, hlučnost, světlo a stín atd.). 

Prostory školy jsou však nedostatečné. Šatny dětí i zaměstnanců, velikost první třídy v přízemí (24 dětí) jsou 

velmi malé. Prostory druhé třídy v patře lépe dostačují pro nejrůznější skupinové a individuální činnosti. 

Dětský nábytek v první i druhé třídě je zastaralý a je jen částečně vyhovující (některé hračky si musí děti vyžádat 

od učitelky). Stolečky v obou třídách odpovídají antropometrickým požadavkům. Je nutné zakoupit i nové 

tělovýchovné nářadí. Zdravotní a hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) 

jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům (odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a 

jsou i estetické). 

Škola zakoupila ve školním roce 2018/2019 novou počítačovou sestavu a tiskárnu pro ředitelku školy v hodnotě 

32000-Kč. Dále notebook do první třídy s možností využití k zakoupené interaktivní tabule, která je umístěna ve 

druhé třídě. Do herny byly zakoupeny nové skříně a zdravotní židle do kanceláře školy. Zaměstnanci se zapojili 

do projektu MŠMT- OPVVV pro zkvalitnění výchovně vzdělávací činnosti pedagogických zaměstnanců 

v rozsahu 300hodin za školní rok. Stavební úpravy v prostoru zahrady byly z důvodu nutnosti zajištění 

prořezávky stromů odsunuty na prázdniny 2020. 

Škola zajišťovala prázdninový provoz první dva týdny v měsíci červenci. Plánovaná rekonstrukce oplocení 

areálu školy byla z administrativních důvodů odložena. Stavební úřad nevydal stavební povolení a v rozpočtu 

nebyla zahrnuta částka 150000,-Kč za prořezávku stromů. Proto firma, která vyhrála výběrové řízení odstoupila 

od smlouvy. V měsíci srpnu, bylo provedeno vymalování kuchyně a herny ve druhé třídě. 

Ve spolupráci s Magistrátem města Liberce je opět naplánovaná oprava plotu v areálu školy z důvodu jeho 

havarijního stavu a výměny dlažby na zahradě v celkové částce 1750000,-Kč. 

 

Bezbariérový přístup 
 

Škola ve strategickém plánu zpracovaném do roku 2020 žádá zřizovatele o stavební úpravy pro zajištění 

bezbariérového vstupu do školy a tím zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všem dětem. Důvodem je 

provedená optimalizace sítě škol zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

P.č. Mateřská škola ANO/NE Popis (výtah, schodolez, plošina aj.) 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek NE NE 

 

 

Podmínky pro přijímání dětí ve věku 2 až 3 roky 
 

Předškolní vzdělávání lze organizovat od dvou let věku, avšak má svá specifika. Dvouleté děti mají některé 

potřeby jiné nebo intenzivnější než děti straší. Těmto dětem v naší škole můžeme poskytnout pravidelný režim, 

emoční podporu, pocit bezpečí a přiměřeně podnětné prostředí a činnosti. Avšak naše škola nemůže dvouletým 

dětem vytvořit homogenní prostředí. Třída je heterogenní, s nedostatkem prostoru pro volný pohyb a hru 

dvouletých dětí. Dále škola nesplňuje uspořádání prostoru k naplnění potřeby průběžného spánku, nesplňuje 

veškeré hygienické zajištění potřeb dítěte – přebalovací pulty, sklad plen a likvidaci použitých plen. 

 

 

 

 

Kritérium ukazuje jak je mateřská škola na tuto situaci připravena (ANO/částečně/NE). 

P.č. Mateřská škola 

Kolaudovaná 

pro děti 

mladší 3 let 

Bezpečnostní 

a hygienická 

opatření 

nutná pro 

děti mladší 3 

let jsou 

nastavena ve 

směrnicích a 

dalších 

dokumentech 

Materiální 

vybavení 

(hračky, 

didaktické 

pomůcky), 

ergonomické 

parametry 

nábytku pro 

děti mladší 3 

let, 

Zahradní 

vybavení je 

uzpůsobeno 

dětem 

mladším 3 

let 

Hygienické 

podmínky 

(přebalovací 

stůl aj.) 

Personální 

podmínky 
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školy 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek NE částečně částečně částečně částečně NE 

 

Technický stav školského objektu 
Kritérium zjednodušeně zobrazuje technický stav především výukových prostor na škále: dobrý (A), uspokojivý 

(B), špatný (C). 

P.č. Mateřská škola Stav 
Poznámka - aktuálně podané nebo připravované 

projekty 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek B 
 

 

Stravování 
 
Škola disponuje kuchyní, kde je poskytována pestrá strava dětem po celý den. Dětská výživa je jednou ze 
stěžejních otázek, kterými se zabýváme. Kvalita, pestrost, chutnost, čerstvost, vhodná skladba jídelníčku – 
hledáme, zkoušíme, informujeme se, inovujeme. Spolupracujeme s rodiči. Dietní stravování je řešeno se 
zákonným zástupcem individuálně a v případě potřeby konzultováno s dietologem. Zaměstnanci kuchyně se 
pravidelně účastní školení o zdravé výživě. 
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. Kolektiv zaměstnanců je dětem 
vzorem v chování. 
 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

Personální zajištění odpovídá dvoutřídní MŠ (4 učitelky, včetně ředitelky). V MŠ je na plný pracovní úvazek 

zaměstnána kuchařka a domovnice. Provozní jídelny s ekonomickým vzděláním pracuje na poloviční úvazek. 

Tým je stabilní a spolupráce je na velmi dobré úrovni. Předností je vzájemná soudržnost a přátelské vztahy. 

Příjemná domácí atmosféra je předností naší rodinné mateřské školy. 

Pedagogičtí pracovníci mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost. Jedna paní učitelka odešla na 

MD a RD. Již druhý rok zastupuje pí.uč na MD kvalifikovaná paní učitelka. 

Dva správní zaměstnanci zajišťují plnohodnotné stravování a provoz kuchyně. Děti mají stále k dispozici v obou 

třídách dostatek tekutin. Jeden správní zaměstnanec vykonává správce budovy a zařízení, úklid školy, zahrady, 

praní prádla, dbá na udržování pořádku v okolí školy. Kolektiv zaměstnanců je dětem vzorem v chování. 

 

Věková struktura a genderové složení pedagogických pracovníků (fyzické počty) 

P.č. Mateřská škola 
Celkem 

pedagogů 

Z toho 

muži 

Průměrný 

věk 

Věková skladba 

< 

30 

31 - 

40 

41 - 

50 

51 - 

64 

65 

+ 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 4 0 56.0 0 0 0 4 0 

 
Změny v pedagogickém sboru 

P.č. Mateřská škola 

nastoupili 

do MŠ 

celkem 

z toho 

absolventi 

fakult 

vzdělávající 

učitele 

odešli z 

MŠ 

celkem 

odešli 

na 

jinou 

školu 

odešli 

mimo 

školství 

z toho 

učitelé 

do 3 let 

praxe 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 0 0 0 0 0 0 

Skladba ostatních zaměstnanců (uvádět na přepočtené úvazky) 

P.č. Mateřská škola 

ostatní 

zamětnanci 

celkem 

z 

toho 

muži 

z celku 

administrativní 

pracovníci 

z celku 

provozní 

zaměstnanci 

z celku 

vedoucí 

pracovníci 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 2,5 0 0 2,5 1 

Změny na pozicích ostatních (nepedagogických) zaměstnanců 

P.č. Mateřská škola nastoupili do MŠ odešli z MŠ Důvody odchodu 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 0 0 0 

Kvalifikovanost sboru (přepočtení na plně zaměstnané) 

P.č. Mateřská škola 
Počet všech pedagogických 

pracovníků 

Z toho bez potřebné odborné 

kvalifikace 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 4 0 

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků 

P.č. Mateřská škola 
Plán 
DVPP 

Individuální 
plány 

osobního 
rozvoje 

jednotlivých 

Vzdělávací 
akce pro 

celý 
učitelský 

sbor 

Vzájemné 
hospitace 

a 
náslechy 

mezi 

Mentoring 
Jiné formy 
profesního 

rozvoje 



 

6 

 

učitelů učiteli 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek A         A A A částečně  

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků  

Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Pořadatel 
Počet 

účastníků 

Diskuzní klub ředitelek NIDV 1 

Školení GDPR Statutární město 1 

Sdílení zkušeností OPVVV 5 

Osobnostně sociální rozvoj ped. V MŠ OPVVV 1 

Specifika práce ped. s dvouletými dětmi OPVVV 1 

Vzdělávání ped. prac. V MŠ OPVVV 1 

Odměńování pracovníků ve školství Paris 1 

Čtenářsá pregramotnost OPVVV 2 

Vzd. ped. pracovníků- inkluze OPVVV 4 

Zápis do MŠ Statutární.měs. 1 

Matematická pregramotnost OPVVV 1 

 

Angažmá odborných profesí 

Kritérium ukazuje, jaké odborné pozice byly v průběhu školního roku na dané škole zaměstnány. 

P.č. Mateřská škola 

Školní 

psycholog 

- úvazek 

Školní 

speciální 

pedagog 

- úvazek 

Asistent 

pedagoga 

(podpůrné 

opatření) 

A/N 

Koordinátor 

společného 

vzdělávání/inkluze 

A/N 

Tlumočník 

do 

znakové 

řeči A/N 

Specialista 

v oblasti 

prostorové 

orientace 

zrakově 

postižených 

A/N 

Školní 

asistent 

(popř. 

chůva 

pro 

děti 

mladší 

3 let)) 

A/N 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 0 0 NE NE NE NE 
NE 

4. Výchovně vzdělávací proces 

Strategie rozvoje školy a vzdělávání 

P.č. Mateřská škola 
Strategický 

dokument 

Do zpracování 

strategie byli 

zapojeni: 

Je materiál 

každoročně 

vyhodnocován 

a případně dle 

potřeby 

doplňován? 

Je dokument 

veřejně 

přístupný pro 

rodiče? 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 2016 - 2020 

1 - ředitel 

(nejužší vedení) 
2 - rozšířené 

vedení 

5 - učitelé 

ANO ANO 

Podpora a rozvoj jazykového vzdělání 

P.č. Mateřská škola 

Kroužek pro 

zájemce 

bezúplatně 

(ANO/NE) 

jazyk 

Výměnné 

pobyty do 

zahraničí 

Jiné (max 3 příklady 

nejvýznamnějších aktivit, 

které souvisí s podporou a 

rozvojem jazykového 

vzdělávání) 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 
ANO 

Anglicky 
NE Práce s knihou- Knihovna 
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2.3 Využívání alternativních metod a nových trendů ve výuce, zapojení školy do vzdělávacích a rozvojových 
projektů, které podporují zdravý rozvoj dítěte 

P.č. Mateřská škola 
Polytechnické 
vzdělání 

Společné 
vzdělávání 
(začleňování 
dětí se SVP, 
cizince apod.) 

Zdravý 
životní styl 
a 
stravování 

Trvale 
udržitelný 
rozvoj 

Jiné 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 

Dobrý start- 
sdílení 
zkušenosti 
Z pohádky do 
pohádky 
Kouzla v 
kuchyni- 
sdílení 
zkušeností 

Individualizace 
vzdělávání v 
MŠ 
Inkluzivní 
vzdělávání 
Integrace 

Střevlík- 
ekologická 
výchova 
Jak 
předcházet 
odpadům 
Zdraví 
zoubek 

sběr 
papíru 
sběr pet 
lahví- 
Armilária 
sběr 
baterií a 
víček 

Plavecký 
výcvik 
Divadlo 
Zoo 

 

Zapojení MŠ do nejrůznějších přehlídek a soutěží 

 1. přehlídka „Mateřinka“ 

 2. Vánoce očima dětí - prezentace výrobků 

 3. Vánoce – vystoupení dětí v rámci programu SML 

 4. Velikonoce očima dětí - prezentace výrobků 

 5. Velikonoce – vystoupení dětí v rámci programu SML 

 6. přehlídka „Kytička písniček“ 

 7. Kulturní vystoupení v rámci občanských obřadů (vítání občánků a jiné akce) 

 8. Jiné přehlídky a soutěže na podporu talentovaných dětí, kterých se MŠ v daném roce zúčastnila 

 

  

P.č. Mateřská škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

23 
MŠ Rosnička, Školní 

vršek 
ANO ANO NE ANO NE NE NE 

Výtvarná soutěž, výstava 115let ZOO, 

chemické pokusy 

Prostupnost a spolupráce mateřských škol se ZŠ, SŠ nebo zaměstnavateli 

P.č. Mateřská škola 

Spolupráce MŠ a 

ZŠ *) (max 3 

konkrétní aktivity 

realizované ve 

školním roce) 

Spolupráce MŠ 

a SŠ *) (max 3 

konkrétní 

aktivity 

realizované ve 

školním roce) 

Spolupráce MŠ a 

zaměstnavatele (max 3 

konkrétní aktivity 

realizované ve školním 

roce, u aktivity uvést 

vždy příslušného 

zaměstnavatele) 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 

Předškoláček 
Spolupráce MŠ 

„Bertík“ 

Spolupráce 
MŠ“Klubíčko“ 

 

Policie ČR 

Hasiči- návštěva 
Prohlídka vojenské 

techniky 

 

Spolupráce mezi mateřskými školami 

MŠ „Rosnička“ úzce spolupracuje s MŠ „Bertík“a s MŠ „Klubíčko“. Předáváme si vzájemně informace a 

zkušenosti v oblasti předškolního vzdělávání a využití interaktivní tabule v procesu vzdělávání. 

Společně provádíme sdílení zkušeností v oblasti polytechniky. 

 
 
  

 



MŠ „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková 

organizace 

                                  tel: 485106733 

                                  email: ms05.lbc@volny.cz 

                                  www.ms-rosnicka.cz 
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5. Školní klima 

Pestrost mimoškolních aktivit 

P.č. Mateřská škola 

Kroužky pro všechny 

dětí organizované 

učiteli MŠ 

(bezúplatně, součást 

ŠVP) 

Exkurze, výlety 
Školičky v přírodě 

(zimní, letní) 

počet 
počet 

účastníků 
% počet 

počet 

účastníků 
% počet 

počet 

účastníků 
% 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 1 24 50% 4 114 59% 0 0 0 

Dítě, které navštěvuje více kroužků nebo, které se zúčastnilo více exkurzí, výletů je v dané oblasti započítáno vždy pouze 
jednou. 

Komunitní činnost, aktivity mimo provozní dobu MŠ- Kritérium ukazuje počet komunitních aktivit za školní rok. 

P.č. Mateřská škola 

Odpolední školka 

nebo prodloužená 

doba MŠ 

Společné aktivity ve 

spolupráci MŠ a 

veřejnosti (komunity 

v okolí MŠ) 

Prázdninové 

aktivity v době 

uzavření MŠ 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek NE 

Plavání, dopravní 

hřiště, Střevlík, Eko 

park, Zdravý zubek 

NE 

Komunikace se zákonnými zástupci 

P.č. Mateřská škola 

Držitel 

značky 

Rodiče 

vítáni 

*) A/N 

Besedy 

pro 

rodiče 

A/N 

Ukázka 

činností 

pro 

rodiče 

A/N 

Zapojení 

rodičů 

do 

výuky 

A/N 

Zapojení 

rodičů do 

práce na 

rozvojových 

plánech 

A/N 

Jiné (max 

3 příklady 

realizované 

v daném 

roce) 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek NE ANO ANO ANO NE 

Vánoční 

dílničky 
Velikonoční 

setkávání 

Besídka ke 
Dni matek 

Podpora společného vzdělávání- Kritérium ukazuje počty realizovaných plánů pedagogické podpory (PLPP) a 
individuálních vzdělávacích plánů za uzavřený školní rok. 

P.č. Mateřská škola 

IVP nebo PLPP 

Skupinová 
integrace 
(speciální 

třídy) 

Aktivity 
určené pro 
mimořádně 

nadané 
žáky 

realizované 
v daném 
školním 

roce (max 5 
příkladů) 

Integrovaní 
žáci se SVP 
(podle nové 
klasifikace 

žáci ve 2. až 
5. stupni 
podpory) 

Žáci s 
potřebou 

podpůrných 
opatření 
(dle nové 
legislativy 

zařazení do 
1. stupně 
podpory) 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 0 4 0 

Tenisový 
turnaj 
Výtvarné 
soutěže 

mailto:ms05.lbc@volny.cz


MŠ „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková 

organizace 

                                  tel: 485106733 

                                  email: ms05.lbc@volny.cz 

                                  www.ms-rosnicka.cz 

 9 

 

6.Údaje o počtu žáků- Kapacita školy a její naplněnost 

P.č. Mateřská škola Kapacita 
Naplněnost v 

% 

Počet tříd Počet dětí 

běžné 

třídy 

spec. 

třídy 

běžné 

třídy 

spec. 

třídy 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 55 85,45 2 0 47 0 

Charakteristika dětí dle trvalého bydliště 

P.č. Mateřská škola 

bydliště 

Liberec 

(počet) 

bydliště MO 

Vratislavice 

(počet) 

bydliště mimo Liberec 

(počet) + uvést 5 obcí s 

nejvyšším výskytem dětí v 

MŠ 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 47 0 
0 

0, 0, 0, 0, 0 

Charakteristika dětí dle věku 

P.č. Mateřská škola 

Počet dětí s 

odkladem 

ŠD 

Počet dětí v 

posledním roce 

před zahájením ŠD, 

5 letí (k 30.9.) 

4 letí 

(k 

30.9.) 

3 letí 

(k 

30.9.) 

mladší 

3 let 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 3 10 14 14 6 

7.Údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání 
Docházka dětí - % docházky v jednotlivých měsících školního roku 

P.č. Mateřská škola 

1. pololetí 2. pololetí Období 

letních 

prázdnin 

(netýká se 

provozu 

prázdninové 

školy, ale 

běžného 

provozu v 

době 

prázdnin) 

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 72% 78% 70% 45%neštovice 78% 70% 71% 80% 82% 82% 56% 

Počty vážnějších výchovných problémů, které musely být v průběhu roku řešeny pohovory ředitele s rodiči 
popř. v součinnosti s OSPOD 

P.č. Mateřská škola 

Pohovory s rodiči 
Problémy řešené v součinnosti 

s OSPOD 

Počet 
Nejčastěji řešené 

problémy 
Počet 

Nejčastěji řešené 

problémy 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 3 
Pohovor o odkladu 
ŠD 

1 Zpráva pro OSPOD 

Zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání 

P.č. Mateřská škola 

Celkový počet 

přijatých 

žádostí do 

MŠ (započítat 

i ty co byly v 

průběhu 

školního roku 

Počet 

rozhodnutí o 

přijetí 

(započítat i ty 

co byly 

individuálně v 

průběhu roku) 

Počet 

rozhodnutí 

o nepřijetí 

Počet dětí, 

které 

nastoupily do 

MŠ v 

budoucím 

školním roce 

(1. 9.) 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 27 14 1 15 
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8.Mimorozpočtové zdroje a úspěšnost v grantech a dotacích 

Počty podaných a z toho podpořených žádostí o granty a dotace (v daném školním roce) 

P.č. Mateřská škola 
SML Kraj EU žadatel EU partner Nadace a jiné 

podané podpoř. podané podpoř. podané podpoř. podané podpoř. podané podpoř. 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Získané finanční prostředky v rámci podaných žádostí o granty a dotace (v daném školním roce) 

P.č. Mateřská škola SML Kraj EU žadatel EU partner Nadace a jiné 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 0,- 0,- 312 000,- 0,- 0,- 

5.3.3 Spoluúčast rodičů (tzv. hrazené aktivity) 

Stravné, školné, zájmové kroužky (ZK), pobyty v přírodě zimní nebo letní, kulturní představení, výlety apod. 
Kritérium ukazuje orientační spoluúčast rodičů dítěte v dané mateřské škole. 

 1. Školné 

 2. Stravné/ měsíc 

 3. ZK Ø Kč/rok 

 4. Pobyty v přírodě/ rok 

 5. Příspěvek na SRPŠ – Spolek rodičů Kč/rok 

 6. Kulturní akce, výlety, exkurze a jiné aktivity (Ø Kč/rok) 
  

P.č. Mateřská škola 

Předškoláci - děti v 
posledním roce před 
zahájením školní 
docházky 

Ostatní děti 

2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 
720,-
Kč 

1300,-
Kč 

0 0 
750,-
Kč 

471,-
Kč 

680,-
Kč 

0 0 0 
750,-
Kč 

 

 

9. Údaje o řízení, dalších záměrech, zhodnocení, závěr 
Chceme v MŠ vytvářet podnětné prostředí. Snažíme se děti povzbuzovat v učení i v získávání 

nových zkušeností. Podporujeme jejich zájem o poznání i o ovládnutí nových dovedností atd. 

Výsledkem má být skutečnost, že dítě odchází z MŠ komplexně připravené na bezproblémový vstup 

do první třídy ZŠ. Dítě musí mít možnost zažívat uspokojení z úspěchu, překonaných překážek tak, 

aby sebe vnímalo jako plnohodnotného člověka, který je okolím uznávám a přijímán. 

Společné hledání východiska řešení problémů a vzájemná spolupráce a pomoc všech zaměstnanců i 

rodičů je ideou a myšlenou naplnění vize školy. Empatické cítění vycházející z osobnosti ředitelky 
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školy, je zrcadlem školy a celkového vnějšího pohledu na školu. Informovanost o dění a vzájemná 

spolupráce je předpokladem úspěšného řízení a vnímání školy jako celku. 

Stále zkvalitňovat a upravovat prostředí školy a tím zajistit vhodné podmínky pro zdravý vývoj dětí a 

tak podporovat fyzické i vývojové potřeby dětí předškolního věku. 

 

 

Účastnit se  projektu na podporu zlepšení vybavenosti mediální výukovou technikou a získat nové 

zkušenosti s interaktivní tabulí. Stále zlepšovat materiálně technické vybavení školy a spolupracovat 

při zajištění vybavenosti školy se zřizovatelem i případnými sponzory. 

Moc děkujeme jménem školy i rodičovské veřejnosti  Magistrátu města Liberce za nemalé finanční 

prostředky, které věnovala ke zlepšení vybavenosti školy. 

Zřizovateli školy Magistrátu města Liberce byla zaslána opět žádost na opravu oplocení areálu školy, 

opravu fasády a dovybavení kuchyně novou kuchyňskou technikou. Z důvodu administrativní chyby 

při tvoření rozpočtu na opravu plotu, stavební odbor nevydal schválení rekonstrukce plotu a je nutné 

zajistit v roce 2020. 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích dalších kontrol 
provedených v daném školním roce 

P.č. Mateřská škola ČŠI zřizovatel KÚLK Hygiena Hasiči 
Inspekce 

práce 
Jiné - kdo 

Jiné - 

hodnocení 

23 MŠ Rosnička, Školní vršek 
   

1 1 
 

Okresní správa soc. 
zabezpečení 

1 

1 – bez nedostatků 
2 – drobné nedostatky odstraněny na místě 
3 – nedostatky zaznamenané do protokolu, ke kterým bylo nutné přijmout opatření 

 

11. Základní údaje o hospodaření školy/zařízení 
Mimorozpočtové zdroje 

Poskytovatel  Částka Účel 
MŠMT ČR 110000,-Kč OPVVV-Zvyšování kvalif. ped. zam. 

MŠMT ČR 10000,- Kč OPVVV-Metodický materiál 

MŠMT ČR 20000,_Kč OPVVV- Sdílení zkušeností 

Magistrát města Liberec 43172,-Kč Nerezový pult do kuchyně 

Magistrát města Liberec 11931,-Kč Malování kuchyně a herny 

 

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – příjmová část včetně ŠJ 
Státní dotace Dotace obce Poplatky za děti Hospodářská 

činnost 
Ostatní  Celkem 

2926199,-Kč 453054,-Kč 454084,-Kč 12672,-Kč 180493,-Kč 4026501,-Kč 

 

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – výdajová část včetně ŠJ 
Investiční 
výdaje 

Mzdy Odvody Učebnice 
pomůcky 

DVPP Stipendia Provozní 
náklady 

Celkem  Schválený 
hospodářský 
výsledek 

0 2124488,-
Kč 

773962,-
Kč 

52880,-
Kč 

70601,-
Kč 

0 992724,-
Kč 

4014655,-
Kč 

11847,-Kč 
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Povinné přílohy: 

 kopie protokolů z inspekcí a kontrol 
 tabulka finančního vypořádání za rok 2018 
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