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1. Základní údaje o škole 
 
Mate�ská škola „Klubí�ko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, p�ísp�vková organizace 
Právní forma: p�ísp�vková organizace 
I�O: 72742348 
Identifikátor školy: 107 564 335 
Adresa: Jugoslávská 128/1, 
              Liberec 3, 460 10 
Z�izovatel: Statutární m�sto Liberec 
         sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1 
                   460 59 Liberec 1 
�editel školy: Lenka Jane�ková 
Za�azení do sít�: �.OŠM-053/02 RZS ze dne 19. 12. 2002, ú�innost zm�ny od 1. 9. 2010 
Kapacita školy: 90 - 4 t�ídy: Motýlci      24 d�tí 
                                               Ko�ata       24 d�tí 
                                               Slavíci       24 d�tí 
                                               Klubí�ka    14 d�tí    -   speciální t�ída 
Tel.: 485 152 675, 603 192 903, 776 323 889 
E-mail: ms06.lbc@volny.cz 
Www. stránky: klubicko-liberec.cz 
 

 
2. Zabezpe�ení provozu 

 
Charakteristika školy 
 
Mate�ská škola „KLUBÍ�KO“ je umíst�na ve starší vilové zástavb�. Charakter budovy 
odpovídá �inžovní vile z t�icátých let, která je obklopena zahradou se stromy a vzrostlými 
ke�i. Poloha školy umož�uje d�tem pobyt v mén� hlu�ném a mén� prašném prost�edí, které je 
velmi d�ležité pro zdravý t�lesný, duševní i psychický vývoj.  
 
Prostory 
Budova mate�ské školy je podsklepena, má t�i podlaží a velké p�dní prostory.  
V suterénu je umíst�na šatna pro d�ti. Ta je rozd�lena šatními bloky a �lenitostí tohoto 
prostoru. Každá t�ída má pro lepší orientaci šatní bloky a sá�ky stejné barvy. 
V I. podlaží je umíst�na kuchy�, sociální za�ízení pro d�ti a dosp�lé, jídelna pro d�ti a šatny 
pro provozní personál.  
Dále se zde nachází I. t�ída Motýlk�, která je samostatnou jednotkou. Tato t�ída má 
samostatné plynové vytáp�ní. D�ti zde využívají t�ídu, jednu velkou a dv� menší herny a 
sociální za�ízení. Velká herna slouží po rozložení lehátek jako lehárna. 
Ve II. podlaží se nachází II. t�ída Ko�at a IV.(speciální) t�ída Klubí�ka, sociální za�ízení pro 
d�ti i dosp�lé a kabinet na pom�cky. D�ti II. t�ídy zde využívají t�ídu a velkou hernu, která 
zárove� slouží po rozložení matrací jako lehárna. D�ti ze IV. t�ídy využívají malou hernu a 
t�ídu s hernou, která slouží po rozložení lehátek jako lehárna. 
Ve III. podlaží se nachází III. t�ída Slavík�, která zde má t�ídu, dv� herny, z nichž se jedna 
využívá po rozložení matrací jako lehárna, sociální za�ízení pro d�ti i dosp�lé a kancelá� 
�editelky školy a provozní mate�ské školy. 
Velké p�dní prostory jsou nevyužité. 



Zahrada je vybavena skluzavkou, velkým herním prvkem, kovovými pr�lezkami, 
pískovišt�m, stavbami z vrbového proutí (dotace z EKO fondu) a dv�ma pružinovými 
houpadly. Celá zahrada je lemovaná vysokým živým plotem, který brání prašnosti ze silnice. 
Všechny vnit�ní i venkovní prostory mate�ské školy spl�ují bezpe�nostní a hygienické normy. 
 
Technické zabezpe�ení: 
 
Mate�ská škola je �inžovní vila z t�icátých let, kde jsou nutné �asté opravy. Úzce spolupracuji 
s odd�lením správy objekt� a za�ízení, kterou hodnotím kladn�. Problém je s dlouhými 
lh�tami. 
Budova: 
Škola je zabezpe�ena alarmem a videotelefony, k dispozici jsou 2 po�íta�e a 5 tablet�. 
Zahrada: 
Zahrada spl�uje bezpe�nostní normy. 
 
Stavební úpravy: 
 
Budova 
 
Zažádáno:  

- v suterénních prostorách jsou vlhké zdi, které se olupují  
- dokon�it vým�nu shnilých oken za plastová (n�která okna již nelze otev�ít) 
- žádost o úpravu kuchyn� (pracovní stoly neodpovídají hygienickým požadavk�m – 

poškozená d�ev�ná pracovní deska a vnit�ní prostory d�ev�ných sk�ín�k) 
- vy�ešit teplou vodu v p�vodní výlevce (teplá voda nete�e) 
- p�i deštích protéká stropem voda v malé hern� a ve sprchách  

Co se povedlo:  
- vým�na videotelefon�  
- vybudování druhé výlevky (požadavek KHS Libereckého kraje) 
- oprava �ásti st�echy – stropem protékala voda 
- malování n�kterých �ástí v budov� MŠ, nát�ry dve�í a zábradlí. 

 
Zahrada 
 
Zažádáno: 

- vybavení zahrady novými herními prvky 
- vým�na shnilých sloupk� u plotu a plotu (hrozí nebezpe�í d�tí a kolemjdoucích) 

Co se povedlo: 
- vým�na výlevky na zahrad�  

 
 
Bezbariérový p�ístup: 
 
Nem�že být sporu o tom, že bezbariérový p�ístup do školy pro žáky �i rodi�e imobilní �i 
pohybov� omezené, nebo i pro rodi�e s ko�árky se stává záležitostí, nad níž bychom v�bec 
nem�li p�emýšlet. Kritérium ukazuje bezbariérovost dané školy (alespo� p�ístup do hlavní 
budovy) na binární škále (ANO/NE) a typ za�ízení. 
 
P.�. Mate�ská škola  ANO/NE Popis (výtah, schodolez, plošina aj.) 

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská NE 



Technický stav školského objektu 
 
Statutární m�sto Liberec má velmi dob�e zpracovaný stav jednotlivých školských budov, 
základní informaci p�itom již poskytujeme v materiálu z roku 2015 s názvem Draft dalšího 
rozvoje p�edškolního a základního vzd�lávání ve m�st� Liberec do roku 2020 
(http://www.liberec.cz/files/dokumenty/odbory/odbor-skolstvi-kultury/draft-dalsiho-rozvoje-
predskolniho-zakladniho-vzdelavani-ve-meste-liberec-do-roku-2020.pdf). Kritérium 
zjednodušen� zobrazuje technický stav p�edevším výukových prostor na škále: dobrý (A), 
uspokojivý (B), špatný (C).  
 

P.�. Mate�ská škola  Stav 
Poznámka - aktuáln� podané nebo p�ipravované 

projekty  

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská A 

�

 Stravování 
 
P�íprava stravy se uskute��uje v budov� mate�ské školy, vybavení kuchyn� odpovídá 
hygienickým požadavk�m. Skladba jídelní�ku je vyvážená v souladu se zdravou výživou, 
va�íme dle zdravého trendu stravování. Je dodržována technologie p�ípravy pokrm� a nápoj�, 
je dodržován pitný režim po celý den (slazený nebo neslazený nápoj),  respektujeme intervaly 
mezi jednotlivými jídly. Po dohod� s rodi�i lze upravit skladbu jídel, pokud má dít� alergii 
potvrzenou léka�em. 
 

3. Pedagogický sbor a další zam�stnanci 

V�ková struktura a genderové složení pedagogického sboru 
 

P.�. Mate�ská škola  
Celkem 

pedagog�  
Z toho 
muži  

Pr�m�rný 
v�k  

V�ková skladba  

< 
30 

31 
- 

40  

41 
- 

50  

51 
- 

64  

65 
+  

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská 10 0 54 2 0 0 7 1 

Zm�ny v pedagogickém sboru (ke kterým došlo od 1. 9. do 31. 8.) 

 

P.�. Mate�ská škola  
nastoupili 

do MŠ 
celkem  

z toho 
absolventi 

fakult 
vzd�lávající 

u�itele  

odešli 
z MŠ 

celkem 

odešli 
na 

jinou 
školu 

odešli 
mimo 

školství 

z toho 
u�itelé 
do 3 
let 

praxe  

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská 1 0 1 0 d�chod 0 

Komentá�: velkou výhodou p�i výchovné práci s d�tmi je stálý a kvalifikovaný pedagogický 
sbor.  
 

Skladba ostatních zam�stnanc� (uvád�t na p�epo�tené úvazky) 
 

P.�. Mate�ská škola  
ostatní 

zam�stnanci 
celkem  

z 
toho 
muži 

z celku 
administrativní 

pracovníci  

z celku 
provozní 

zam�stnanci 

z celku 
vedoucí 

pracovníci 

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská 4,55 0 0 4 0,55 



Zm�ny na pozicích ostatních (nepedagogických)  zam�stnanc� 
 

P.�.  Mate�ská škola  nastoupili do MŠ odešli z MŠ D�vody odchodu 

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská 0 0 

 
Kvalifikovanost sboru (p�epo�tení na pln� zam�stnané) 
 

P.�. Mate�ská škola  
Po�et všech pedagogických 

pracovník�  
Z toho bez pot�ebné 
odborné kvalifikace  

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská 8,6 0 

Profesní rozvoj u�itel� 
Informace o profesním rozvoji se týkají daného školního roku a podrobn�jší informace jsou 
rozepsány ve výro�ní zpráv� školy. Kritérium ukazuje, zda škola uvedenou �innost v rámci 
profesního vzd�lávání ve školním roce realizuje. P�ípadn� jsou uvedeny jiné 3 významné 
formy realizované ve školním roce. 
 

P.�. Mate�ská škola 
Plán 

DVPP 

Individuální 
plány 

osobního 
rozvoje 

jednotlivých 
u�itel� 

Vzd�lávací 
akce pro 

celý 
u�itelský 

sbor 

Vzájemné 
hospitace 

a 
náslechy 

mezi 
u�iteli 

Mentoring 

Jiné 
formy 

profesního 
rozvoje 

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská A A A A N 
 

Další vzd�lávání pedagogických pracovník� 
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Komentá�: výb�r vzd�lávání probíhá dle pot�eby školy a dle pot�eb vzd�lávání pedagogických 
pracovník�. 

 

Angažmá odborných profesí  
 
Kritérium ukazuje, jaké odborné pozice byly v pr�b�hu školního roku na dané škole 
zam�stnány. 
 

P.�. Mate�ská škola  
Školní 

psycholog 
- úvazek  

Školní 
speciální 
pedagog 
- úvazek 

Asistent 
pedagoga 
(podp�rné 
opat�ení) 

A/N  

Koordinátor 
spole�ného 

vzd�lávání/inkluze 
A/N  

Tlumo�ník 
do 

znakové 
�e�i A/N  

Specialista 

v oblasti 

prostorové 

orientace 

zrakov� 

postižených 

A/N  

Školní 

asistent 

(pop�. 

ch�va 

pro 

d�ti 

mladší 

3 let)) 

A/N  

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská 0 1 1 NE NE NE 
NE 

 
 

4. Výchovn� vzd�lávací proces 
 

Strategie rozvoje školy a vzd�lávání 
 

P.�. Mate�ská škola  
Strategický 
dokument  

Do 
zpracování 

strategie 
byli 

zapojeni:  

Je materiál 
každoro�n� 

vyhodnocován 
a p�ípadn� dle 

pot�eby 
dopl�ován?  

Je 
dokument 

ve�ejn� 
p�ístupný 

pro rodi�e? 

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská 2020 - 2024 

1 - �editel 
(nejužší 
vedení) 

2 - rozší�ené 
vedení 

5 - u�itelé 

ANO ANO 

Komentá�: strategie je vyhodnocována na porad� školy v pololetí a na konci školního roku, dle 
výsledk� (kladných, záporných) je dopln�na, p�ípadn� obm�n�na. 
 
Podpora a rozvoj jazykového vzd�lávání 
 

P.�. Mate�ská škola  

Kroužek pro 
zájemce 

bezúplatn� 
(ANO/NE) 

jazyk  

Vým�nné 
pobyty do 
zahrani�í  

Jiné (max 3 p�íklady 
nejvýznamn�jších aktivit, 
které souvisí s podporou a 

rozvojem jazykového 
vzd�lávání)  

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská NE NE 
Logopedická prevence 
Logopedická poradna 

 



Využívání alternativních metod a nových trend� ve výuce, zapojení do škol vzd�lávacích 
a rozvojových projekt�, které podporují zdravý rozvoj dít�te 
 

P.�. Mate�ská škola  
Polytechnické 

vzd�lání  

Spole�né 
vzd�lávání 

(za�le�ování d�tí se 
SVP, cizince apod.) 

Zdravý životní 
styl a 

stravování  

Trvale 
udržitelný rozvoj 

Jiné  

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská 

-Malá technická 
univerzita 
 
-Národní plán 
obnovy-mate�ské 
školy-digitalizace 

-spole�né akce d�tí 
v MŠ i mimo ni 

-p�íloha k ŠVP 
„Zdravý zp�sob 

života“ 
-projektové dny 
v MŠ „Sportem 

ke zdraví“ 
-zapojení do 

projektu 
"Koukají na nás 

správn�?“ 
 

-sb�r druhotných 
surovin - zapojení 
MŠ, d�tí a rodi�� 
-aktivita v MŠ 
„Máme rádi 
p�írodu“-
p�stitelské práce 
v MŠ 
-t�íd�ní odpadu 

  
Spolupráce 

se ZŠ 
 

 
Zapojení MŠ do nejr�zn�jších p�ehlídek a sout�ží 

• 1. Festival �tená�ství 
• 2. Vánoce o�ima d�tí - prezentace výrobk� 
• 3. Vánoce – vystoupení d�tí v rámci programu SML 
• 4. Velikonoce o�ima d�tí - prezentace výrobk� 
• 5. Velikonoce – vystoupení d�tí v rámci programu SML 
• 6. p�ehlídka „Kyti�ka písni�ek“ 
• 7. Kulturní vystoupení v rámci ob�anských ob�ad� (vítání ob�ánk� a jiné akce) 
• 8. Jiné p�ehlídky a sout�že na podporu talentovaných d�tí, kterých se MŠ v daném roce zú�astnila  

P.�. Mate�ská škola 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská NE ANO NE ANO NE NE 

�

Komentá�: Kyti�ka písni�ek se 
nekonala, zpívání v Domov� pro 
seniory bylo odvoláno 

         

 
 

Prostupnost a spolupráce mate�ských škol se ZŠ, SŠ nebo zam�stnavateli 
 

P.�. Mate�ská 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 
zam�stnavatele (max 
3 konkrétní aktivity 

realizované ve 
školním roce, u 

aktivity uvést vždy 
p�íslušného 

zam�stnavatele)  

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská 

-spolupráce se 
ZŠ 
-Férové školy 
v Liberci II. 
-MAP III. 

-spolupráce se 
SŠ-praxe 
studentky 

-ú�ast na setkávání a 
poradách-SML 
-ú�ast na výstavách 
-ú�ast o nejhez�í 
váno�ní ozdobu 

 



5.  Školní klima 
 
 
Pestrost mimoškolních aktivit 
 
Kritérium ukazuje po�et aktivit, uspo�ádaných za uzav�ený školní rok, po�et tzv. unikátních 
d�tí, které se jich ú�astnily, a také míru zapojení v % ve vztahu k po�tu d�tí dané mate�ské 
školy. 

P.�. Mate�ská škola  

Kroužky pro všechny d�tí 
organizované u�iteli MŠ 
(bezúplatn�, sou�ást ŠVP)  

Exkurze, výlety  
Školi�ky v p�írod� 
(zimní, letní)  

po�et  po�et ú�astník�  %  po�et 
po�et 
ú�astník�  

%  po�et  
po�et 
ú�astník�  

% 

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská 5 86 100 2 86 100 0 0 0 

 
Komunitní �innost, aktivity mimo provozní dobu MŠ 
Kritérium ukazuje po�et komunitních aktivit za školní rok. 
�

P.�.  Mate�ská škola  
Odpolední školka nebo 
prodloužená doba MŠ  

Spole�né aktivity ve spolupráci MŠ 
a ve�ejnosti (komunity v okolí MŠ) 

Prázdninové 
aktivity v dob� 
uzav�ení MŠ  

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská NE 

-ú�ast Fondu Sidus - vracíme d�tem 
úsm�vy 

 -sb�r druhotných surovin 
-výroba dárk� pro seniory 

-vydávání Klubí�kového zpravodaje 

NE 

 

Komunikace se zákonnými zástupci 
 

P.�. Mate�ská škola  

Držitel 
zna�ky 
Rodi�e 

vítáni *) 
A/N  

Besedy 
pro 

rodi�e 
A/N  

Ukázka 
�inností 

pro rodi�e 
A/N  

Zapojení 
rodi�� do 

výuky A/N 

Zapojení rodi�� 
do práce na 
rozvojových 
plánech A/N  

Jiné (max 3 
p�íklady 

realizované v 
daném roce)  

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská NE ANO ANO NE NE 

-výroba 
Podzimní�k�,  

-výroba váno�ní 
ozdoby 
-celoro�ní projekt 
„S Vykyšlapem po 
libereckých 
rozhlednách“ 

Komentá�: Na podzim se Tvo�ení s rodi�i a ukázka práce s d�tmi  nekonaly z d�vodu 
mimo�ádných opat�ení Ministerstva zdravotnictví �R (COVID – 19). Tuto aktivitu jsme 
nahradily výrobou Podzimní�k� a váno�ních ozdob d�tí s rodi�i doma. 

���������			
�����������
������������

 
Podpora spole�ného vzd�lávání a d�tí se speciálními vzd�lávacími pot�ebami 
 
Tabulka ukazuje po�ty d�tí se SVP na jednotlivých mate�ských školách. Dále jsou zde 
uvedeny po�ty d�tí, jejichž znevýhodn�ní souvisí s kulturním prost�edím nebo jinými 
životními podmínkami, které brání v napln�ní jejich vzd�lávacích možností. 



 

P.�. Mate�ská škola 

D�ti se SVP 
Aktivity ur�ené 
pro mimo�ádn� 

nadané žáky 
realizované v 

daném školním 
roce (max 5 
p�íklad�) 

Celkem 

Z toho 
odlišné 

kulturní 
prost�edí 

nebo životní 
podmínky 

Skupinová 
integrace 
(speciální 

t�ídy) 

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská 14 2 
1 t�ída 
14 d�tí 

NE 

�

6. Zázemí školy 

Bezbariérový p�ístup 
 
Kritérium ukazuje bezbariérovost dané školy (alespo� p�ístup do hlavní budovy) na binární škále (ANO/NE) a typ 
za�ízení. 

P.�. Mate�ská škola ANO/NE Popis (výtah, schodolez, plošina aj.) 

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská NE 

Podmínky pro p�ijímání d�tí ve v�ku 2 až 3 roky 
 
Kritérium ukazuje jak je mate�ská škola na p�ijímání d�tí ve v�ku od 2 do 3 let p�ipravena (ANO/�áste�n�/NE) 

P.�. Mate�ská škola 
Kolaudovaná 

pro d�ti 
mladší 3 let 

Bezpe�nostní 
a hygienická 

opat�ení 
nutná pro 

d�ti mladší 3 
let jsou 

nastavena ve 
sm�rnicích a 

dalších 
dokumentech 

školy 

Materiální 
vybavení 
(hra�ky, 

didaktické 
pom�cky), 

ergonomické 
parametry 

nábytku pro 
d�ti mladší 3 

let, 

Zahradní 
vybavení je 
uzp�sobeno 

d�tem 
mladším 3 

let 

Hygienické 
podmínky 

(p�ebalovací 
st�l aj.) 

Personální 
podmínky 

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská NE �áste�n� �áste�n� NE NE �áste�n� 

Budova mate�ské školy je 3 podlažní vila s velkým po�tem schod� (bez výtahu) - nevhodné 
pro dvou leté d�ti (viz prov�rka BOZ) 

 

7. Škola, její z�izovatel, financování 
 

Kapacita školy a její napln�nost 
 
Kapacita školy, uvád�ná v rejst�íku škol a školských za�ízení, je tzv. maximální technickou 
kapacitou z hlediska dodržení hygienických a bezpe�nostních norem tedy v�etn� výjimek což 
znamená, že t�ídy se souhlasem z�izovatele mohou být napl�ovány až na 28 d�tí, tedy o 4 d�ti 
více než je vyhláškou stanovený po�et. 
100 % napln�nost je tak z hlediska praxe a s ohledem na nová legislativní opat�ení 
statistickým nonsensem. 



Ke spln�ní požadavk� školského zákona pot�ebují mate�ské školy kapacitní rezervu, aby 
mohly reagovat nejen na migraci v pr�b�hu školního roku, ale také mít možnost za�le�ovat 
žáky se speciálními vzd�lávacími pot�ebami do hlavního vzd�lávacího proudu a s ohledem na 
p�íslušná ustanovení provád�cích vyhlášek snížit po�et d�tí ve t�íd�, je-li tam za�azeno dít� ve 
stupni postižení 3 až 5. 

Kapacita školy a její napln�nost 
 

P.�. Mate�ská škola Kapacita 
Napln�nost 

v % 

Po�et t�íd Po�et d�tí 

b�žné 
t�ídy 

spec. 
t�ídy 

b�žné 
t�ídy 

spec. 
t�ídy 

121 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská 90 93,33 3 1 70 14 

 
Charakteristika d�tí dle trvalého bydlišt� 
 

P.�. Mate�ská škola 
Bydlišt� 
Liberec 
(po�et) 

Bydlišt� MO 
Vratislavice 

(po�et) 

Bydlišt� mimo Liberec 
(po�et) + uvést 5 obcí s 

nejvyšším výskytem d�tí 
v MŠ 

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská 84 0 0 

 
Charakteristika d�tí dle v�ku 
 
údaje jsou k termínu 30. 9., kdy se odevzdávají statistické výkazy za daný školní rok 

P.�. Mate�ská škola 
Po�et d�tí s 
odkladem 

ŠD 

Po�et d�tí v 
posledním roce 
p�ed zahájením 

ŠD, 5 letí (k 
30.9.) 

4 letí 
(k 

30.9.) 

3 letí 
(k 

30.9.) 

mladší 
3 let 

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská 8 30 23 18 5 

 
 
Mimorozpo�tové zdroje a úsp�šnost v grantech a dotacích 
 

P.�. Mate�ská škola 
SML Kraj EU žadatel EU partner Nadace a jiné 

podané podpo�. podané podpo�. podané podpo�. podané podpo�. podané podpo�. 

12 
MŠ Klubí�ko, 
Jugoslávská 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
 

Komentá�: KÚLK byla mate�ské škole poskytnuta neinvesti�ní dotace na základ� Národního 
plánu obnovy, fondu Evropské unie na po�ízení u�ebních pom�cek využitelných pro rozvoj 
informatického myšlení d�tí a jejich digitálních kompetencí. 

Spoluú�ast rodi�� (tzv. hrazené aktivity) 

Stravné, školné, zájmové kroužky (ZK), pobyty v p�írod� zimní nebo letní, kulturní p�edstavení, 
výlety apod. Kritérium ukazuje orienta�ní spoluú�ast rodi�� dít�te v dané mate�ské škole. 

• 1. Školné 
• 2. Stravné/ m�síc 
• 3. ZK Ø K�/rok 
• 4. Pobyty v p�írod�/ rok 
• 5. P�ísp�vek na SRPŠ – Spolek rodi�� K�/rok 
• 6. Kulturní akce, výlety, exkurze a jiné aktivity (Ø K�/rok)� 



P.�. Mate�ská škola 

P�edškoláci - d�ti v 
posledním roce p�ed 

zahájením školní docházky 
Ostatní d�ti 

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

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská 760,- 0 0 0 930,- 602,- 760,- 0 0 0 630,- 

 
Komentá�: rodi�e platí pouze kulturní akce, EKO akce a výlety. Ostatní aktivity v mate�ské 
škole vedou paní u�itelky a jsou zdarma. Výhodou jsou programy v iQparku, které jsou 
zdarma. 
V kv�tnu 2022 jsme musely zdražit stravné na 900,- K� (d�ti do 6 let) a 960,- K� (d�ti 7leté). 
 
 

8. Údaje o výsledcích inspek�ní �innosti provedené �ŠI a 
výsledcích dalších kontrol provedených v daném školním roce 

 
 

P.�. Mate�ská škola �ŠI Z�izovatel KÚLK Hygiena Hasi�i 
Inspekce 

práce 
Jiné - kdo 

Jiné - 
hodnocení 

         MŠ Klubí�ko, Jugoslávská                        -            -                -              -             -             -                   - 
 
 
1 – bez nedostatk� 
2 – drobné nedostatky odstran�ny na míst� 
3 – nedostatky zaznamenané do protokolu, ke kterým bylo nutné p�ijmout opat�ení 

 
Komentá�: v letošním školním roce v mate�ské škole neprob�hla žádná kontrola. 
 
 

 9.  Údaje o výsledcích výchovy a vzd�lávání 
 
 
Po�ty vážn�jších výchovných problém�, které musely být v pr�b�hu roku �ešeny 
pohovory �editele s rodi�i pop�. v sou�innosti s OSPOD 
 

P.�. Mate�ská škola 

Pohovory s rodi�i 
Problémy �ešené v 

sou�innosti s OSPOD 

Po�et 
Nej�ast�ji �ešené 

problémy 
Po�et 

Nej�ast�ji 
�ešené 

problémy 

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská 28 
neomluvená docházka, 

platby, zdravotní stav d�tí, 
pozdní vyzvednutí dít�te 

11 
docházka, 

odebrání d�tí 
rodi��m 

 
 
Zápisy d�tí k p�edškolnímu vzd�lávání 
 

7.3 Zápisy d�tí 
k 

 p�edškolnímu 
vzd�láváníP.�.  

Mate�ská škola  

Celkový po�et 
p�ijatých 

žádostí do MŠ 
(zapo�ítat i ty 

co byly v 
pr�b�hu 

školního roku 

Po�et 
rozhodnutí o 

p�ijetí (zapo�ítat 
i ty co byly 

individuáln� v 
pr�b�hu roku) 

Po�et 
rozhodnutí 
o nep�ijetí 

Po�et d�tí, 
které 

nastoupily do 
MŠ v 

budoucím 
školním roce 

(1. 9.) 

12 MŠ Klubí�ko, Jugoslávská 64 36 12 24 



Komentá�: 9. 6. 2022 se konal zvláštní zápis pro ukrajinské d�ti, na které se vztahuje do�asná 
ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajin�. Zapsané a p�ijaté byly 2 d�ti, které se v srpnu 
vrátily s matkou na Ukrajinu..  
 
 

10. Údaje o �ízení, dalších zám�rech, zhodnocení, záv�r 
 
 

Autoevaluace 
 

� evaluace hlavních úkol� stanovených školou/za�ízením pro školní rok 2021/2022 
1)spolupráce s rodinou - sch�zky s rodi�i, ukázkové hodiny, Tvo�ení s rodi�i, Barevné dny,  
spoluú�ast p�i sb�ru druhotných surovin, individuální rozhovory o d�tech, logopedická 
poradna, logopedická prevence – ú�ast rodi�� byly ve velkém po�tu  SPLN	NO 
zpívání d�tí u strome�ku a podzimní Tvo�ení s rodi�i - nekonaly se z d�vodu mimo�ádných 
opat�ení Ministerstva zdravotnictví �R (COVID – 19)    
2) podporovat zdravý životní styl (viz p�íloha ke ŠVP „ Zdravý zp�sob života“) - dostatek      
pohybu na �erstvém vzduchu, výlety, zdravá   výživa (ú�ast na seminá�ích, vyvážená skladba 
jídelní�ku, pitný režim), duševní pohoda dít�te (adaptace na nové prost�edí, zajistit d�tem 
pocit jistoty a bezpe�í), prevence šikany (zdravé vztahy d�tí ve t�íd�), nov� organizované 
projektové dny „Sportem ke zdraví“(1x do m�síce)     SPLN	NO 
3)  rozvoj osobnosti dít�te - dovést dít� p�edškolního v�ku k základním kompetencím pro jeho 
další rozvoj (schopnost u�ení, být samostatný, samostatn� p�sobit na své okolí, osvojení si 
základních hodnot, na nichž je založena naše spole�nost)      SPLN	NO 
4)  podpora talentu - vytvo�it podmínky pro rozvoj nadaných d�tí, nabídka aktivit mate�ské 
školy (ochrana p�ed sociáln� patologickými jevy)    SPLN	NO 
5) vzd�lávání �ídících pracovník� a u�itelek dle plánu personálního rozvoje   SPLN	NO DLE 
MOŽNOSTÍ NABÍDKY DVPP 
6)   spolupráce s institucemi  ( SML, KÚLK, PPP a SPC Liberec, ZŠ, KVK Liberec, St�evlík, 
Divizna)  SPLN	NO 
7)   správná výslovnost a rozvoj �e�i, schopnosti a dovednosti, které dít�ti usnad�ují jeho další 
rozvoj u�ení - logopedická poradna, logopedická prevence, pracovat metodou Dobrého startu 
SPLN	NO - RODI�E MAJÍ ZÁJEM O LOGOPEDICKOU PORADNU 
8)   v�novat se multikulturní výchov� - vytvá�et prostor pro tolerantní a vst�ícné soužití s 
lidmi s odlišností, odstra�ování bariér a diskriminace odlišných etnik     SPLN	NO 
9)   environmentální výchova - za�azovat do všech oblastí TVP (hry, rozhovory, tvo�ivé dílny, 
poznávací výlety), ú�ast na sb�rové akci, vést d�ti k ochran� p�írody – aktivita v MŠ „Máme 
rádi p�írodu“    SPLN	NO  
9) dodržování bezpe�nosti d�tí (proškolení zam�stnanc� BOZ a kurzu první pomoci)  
SPLN	NO 
10)   dodržování zásad GDPR – proškolení zam�stnanc� v oblasti GDPR     SPLN	NO 
 
 
Materiáln� technické, investi�ní – další zám�ry 
 

- pokra�ovat ve vým�n� podlahových krytin 
- oprava nebo vým�na plotu  
- dokon�it vým�nu shnilých a net�snících oken (�ást je již hotová) 
- sanace vlhkého zdiva v suterénních prostorách mate�ské školy (šatny) 
- oprava opadávající omítky 



- úprava kuchyn� (pracovní stoly neodpovídají hygienickým požadavk�m – poškozená 
d�ev�ná pracovní deska a vnit�ní prostory d�ev�ných sk�ín�k) 

- vy�ešit p�ívod teplé vody v p�vodní výlevce (teplá voda nete�e) 
- p�i deštích protéká stropem voda v malé hern� a ve sprchách – oprava balkónku, 

st�echy 
- vybavit zahradu herními prvky 

 
 
Výchovn� vzd�lávací a vývojové trendy 
 
Organizace výchovného programu - integrované bloky 
 
Integrované bloky jsou pro celou mate�skou školu jednotné a pro pedagogy závazné. Opakují 
se každoro�n�. �asový harmonogram je pro pedagogy doporu�ený. 
Ve t�ídních vzd�lávacích programech si mohou pedagogové zvolit podtéma dle vlastního 
uvážení, s ohledem na možnosti školy a v�kové skupiny d�tí. Z daných díl�ích cíl� vybírají 
pedagogové dlouhodobý úkol hodící se k integrovanému bloku, k jeho pln�ní a vzhledem 
k v�ku d�tí. Z navrhovaných �inností vybírají hodící se �innosti k jednotlivým podtémat�m, 
které si pedagogové ve t�ídách zvolili sami. 
 
 
OBDOBÍ  INTEGROVANÝ BLOK (TÉMA)  �ASOVÝ HARMONOGRAM 
     
zá�í  Hrajeme si celý den  p�ibližn� 4 týdny 
�íjen 
listopad 

 �as jablí�kové v�n�  p�ibližn� 7 týdn� 

listopad 
prosinec 

 Peklo, peklo, peklí�ko  p�ibližn� 2 týdny 

prosinec  �as tajemného o�ekávání  p�ibližn� 2 týdny 
leden 
únor 

 �as zimních radovánek  p�ibližn� 6 týdn� 

únor  Klauni, šašci, maškary  p�ibližn� 2 týdny 
b�ezen  Pohádkové cestování  p�ibližn� 3 týdny 
b�ezen 
duben 
kv�ten 

  
�as jarního probuzení 

  
p�ibližn� 7 týdn� 

kv�ten 
�erven 

 Krásy sv�ta  p�ibližn� 3 týdny 

�erven  Cesta za sluní�kem  p�ibližn� 3 týdny 
 
V rámci dotace na základ� Národního plánu obnovy, fondu Evropské unie obdržela mate�ská 
škola finan�ní prost�edky na nákup u�ebních pom�cek pro rozvoj informatického myšlení a 
digitální kompetence. �ást pom�cek již byla nakoupena a koncem školního roku byly použity 
na výchovnou �innost pedagog� s d�tmi. 
 
 
Práce s d�tmi se speciálními vzd�lávacími pot�ebami 
 
Do speciální t�ídy docházelo 14 d�tí. Všechny d�ti m�ly odborný posudek poradenských 
za�ízení. 



D�ti pracovaly pod vedením dvou speciálních  pedagog� dle navrženého individuálního 
programu. 
Individuální programy vypracovala  Bc. Blanka Pátková a následn� je konzultovala s  SPC 
pro vady �e�i Liberec, s PPP Liberec, �editelkou školy a s rodi�i. Speciáln� pedagogická 
diagnostika se opírala o zjišt�ná díl�í oslabení  výkon� d�tí. 
 
Pro pot�ebu speciáln� pedagogické diagnostiky paní u�itelky  využívaly testy fonematického 
sluchu a orienta�ní zkoušku  sluchu. Spolupracovaly s odborníky ORL, d�tskou psychiatrií a 
d�tským stomatochirurgem. 
Jako podp�rnou metodu  používaly paní u�itelky metodu „Dobrého  startu“. Do tohoto 
výukového systému se zapojili i d�ti s individuální integrací. Paní u�itelky používaly iPad 
s programy pro p�edškolní d�ti. V b�eznu byla provedena ukázka této metody pro rodi�e. 
Rodi�e m�li možnost odpoledních konzultací logopedické práce s d�tmi se speciálním 
pedagogem (2x do roka), p�ípadn� i b�hem roku. 
Celý rok pracovala ve t�íd� pedagogická asistentka. 
 
Statistika: 
6 d�tí odchází do základních škol s upravenou  výslovností nebo s pot�ebou  fixace ve volné 
�e�i  
8 d�tí z�stává  ve speciální t�íd� i p�íští školní rok. 
 
 
Vývojové trendy 
 
Pedagogický sbor se bude v�novat vzd�lávání v oblasti inkluze, �tená�ské pregramotnosti, 
matematické pregramotnosti, polytechnického vzd�lávání a nov� digitalizaci. �ast�jší 
za�le�ování do TVP, do práce s d�tmi a rodi�i.  
 
�

11.Základní údaje o hospoda�ení školy/za�ízení 
�
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P�ílohy : 
�

1. Ekonomická �ást – mimorozpo�tové zdroje, jako jsou granty obce, kraje, nadace, 
prost�edky EU apod. 

2. Tabulky z webového formulá�e 
3. Prov�rka bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
4. Zpráva �editelky k hodnocení školy 
5. Výro�ní zpráva speciální t�ídy 
6. Certifikát dárce – Fond Sidus – vracíme d�tem úsm�vy 
7. Osv�d�ení Prima vizus  









Mateřská škola „ Klubíčko, Liberec, Jugoslávská 128/1, 
příspěvková organizace 

 
 
 

 
ZPRÁVA  ŘEDITELKY  K HODNOCENÍ  ŠKOLY 

 
Kalendářní rok 2021 a školní rok 2021/2022 

 
 
 

 BOZP   (školní rok 2021/2022) 
• Revize – podzimní i jarní revize proběhly dle plánu  
• tělovýchovné nářadí – revize proběhla v dubnu 2022 – Marek Kysilka -

závady byly okamžitě firmou odstraněny  
• elektro – revize proběhla v září 2021 smluvní firmou Elrevmont, závady byly 

odstraněny 
• plynové zařízení – revize proběhla v září 2021 smluvní firmou VIPS 

                             - revize rozvodu plynu proběhla v srpnu 2021 firmou Pavel 
Petráček, vše je v pořádku 
                              -revize nových kotlů proběhla v srpnu  

• tlaková nádoba – revize proběhla v květnu 2022 smluvní firmou Michalík, 
nebyly překročeny přípustné stavy, další provoz povolen 

• hasicí přístroje – revize proběhla v dubnu 2022 smluvní firmou HASPRO, 
hasicí přístroje vyhovují 

• komíny – revize proběhla v březnu 2022 smluvní firmou SIR, závěr: není 
námitek k dalšímu bezpečnému používání pro odvod zplodin do volného 
ovzduší 

Závěr: spolupráce se smluvními firmami je na dobré úrovni, okamžitě odstraní    
            závady, revize provedou ve smluveném termínu 
  
 

 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY     (školní rok 2021/2022) 
• využívání finančních zdrojů  - finanční zdroje jsem využila dle jejich určení 
Závěr: 
         žádost o opravu a rekonstrukci oken (shnilá, nedají se otevírat) -  
                          částečně bylo splněno, ještě chybí vyměnit 7 oken 
         žádost o sanaci vlhkého zdiva v suterénních prostorách -  
                          nevyhověno 
        žádost o opravu shnilého plotu a brány – je potřeba vyměnit celý 
                          plot podél budovy MŠ – je ohrožena bezpečnost kolemjdoucích 

                                            (žádost jsem podala v roce 2020) 
        žádost o výměnu rozvaděče (výsledek revize elektrické instalace)  

                          zatím nevyhověno 
        žádost o dva nefunkční videotelefony 

                          videotelefony byly vyměněny 
       žádost o opadávající omítku 

                           bylo opraveno 



       žádost o výměnu pracovní desky v kuchyni (je prasklá, je ohrožená hygiena    

       potravin)     dosud nevyměněná  

       žádost o výměnu dřezu na zahradě (prasklý, teče) 

                         dřez je vyměněn 
   
           

 HOSPODAŘENÍ    (kalendářní rok 2021 školní rok 2021/2022) 
• čerpání rozpočtu (kraj- mzdy) – vyčerpali jsme všechny finanční prostředky 

na mzdy – výsledek byl 0       
• čerpání dotací magistrátu – provozní náklady 1 205 287,- Kč 

- schválený hospodářský výsledek 43 700,- Kč 
 

 FONDY, GRANTY, SPONZORSKÉ DARY  (školní rok 2021/2022 ) 
• Sponzorské dary - od rodičů byla poskytnuta částka 1.900,-Kč  

                       Závěr: jakákoliv finanční částka mateřské škole ušetří fin. prostředky z  
                                   provozu 
                        Věcné dary  - Potravinová banka LK – respirátory a roušky 

Závěr: u věcných darů byl vždy dán souhlas s přijetím daru od SML 
 

                    
 SPOLUPRÁCE   (školní rok 2021/2022) 

• Instituce (ZŠ, PPP, SPC) 
1) ZŠ – spolupráce probíhá se školou U školy  

Proběhla schůzka ředitele  ZŠ a rodičů předškoláků MŠ ohledně zápisů do ZŠ.  
Závěr: spolupráci se základní školou hodnotím kladně 
 

2) PPP - spolupráci hodnotím kladně, dochází k ní  v průběhu roku – podpůrná 
opatření, odklady povinné školní docházky, vřazování dětí do speciální třídy 
Závěr: hodnotím kladně, výborná spolupráce 
            Zápor: dlouhé čekací lhůty na vyšetření 
              

3) SPC – do MŠ dochází 2x ročně, září –  vyšetření integrovaných dětí ve 
speciální třídě, kontrola individuálních plánů pro děti ze speciální třídy, červen 
– šetření dětí ohledně odkladů povinné školní docházky, vřazování dětí do 
speciální třídy 
Závěr:  hodnotím kladně, výborná spolupráce 
              Zápor: dlouhé čekací lhůty  
 

• Zřizovatel 
Závěr: klady - výborná spolupráce s technickým odborem 
             
Účast na výtvarné výstavě – „Vánoce očima dětí“ 
                                                 „Velikonoce očima dětí“ 
Závěr: veřejnost má možnost si prohlédnout práce dětí                       

• Ostatní  
                                
                        EKO ČESKÝ RÁJ –  programu „Žáby“ 
                         Závěr: zajímavé prožitkové učení 
 

      ZUŠ – podpora talentovaných dětí, talentované děti posíláme na zkoušky do 



Lidové školy umění – výtvarný kroužek, Severáček, taneční kroužek, 
dramatizace 
Závěr: spolupráci hodnotím kladně 

 
 

     KNIHOVNA - návštěva nejstarších dětí 1x za rok, hry s knihou, orientace    
     v knihovně, prohlídka knih 
     Závěr: spolupráci hodnotím kladně 
 
 
     AKTIVITY S RODIČI 
• Barevné dny (každý měsíc) 
• Tvoření s rodiči (4x do roka)- 3x se tvoření neuskutečnilo z důvodu 

koronavirové situace, rodiče vyráběly s dětmi doma „Podzimníčky“, Vánoční 
ozdoby, 1x se uskutečnilo - „Velikonoce“ 

• Vydávání Klubíčkového zpravodaje (4x za rok) 
• Projektové dny – „ Sportem ke zdraví“ (každý měsíc) – březen- červen  
• Zahajovací schůzka s rodiči – schůzka se konala na zahradě MŠ 
• Schůzka rodičů se zástupci základní školy U školy před zápisem do ZŠ 
• Schůzka rodičů přijatých dětí na školní rok 2022/2023 
• Individuální pohovory s rodiči (průběžně)  
• Sběrové akce (PET lahve + papír, 2x v roce)  
• Zpívání koled dětí a rodičů na zahradě MŠ u stromečku se neuskutečnilo 

z důvodu koronavirové situace – bylo nahrazeno videem na www.stránkách 
školy 

• Zahradní slavnost – konala se na zahradě mateřské školy 
• Zdobení stromečku pro ptáčky na zahradě mateřské školy – rodiče s dětmi 
• Zapojení se do sbírky fondu Sidus (pomoc dětem s leukémií) 
• Zapojení do projektu „Koukají na nás správně?“ – předcházení vad očí 
• Vyplnění evaluačního dotazníku pro rodiče za školní rok 2021/2022 

(anonymní) 
 

 Závěr:  akcí se účastní stále stejní rodiče, snaha o zapojení ostatních 
              evaluačních dotazníků se vrátil pouze jeden 
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