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Základní charakteristika mateřské školy

Název školy, sídlo, právní forma, IČO

Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20,
příspěvková organizace

Adresa:         Nezvalova 661/20, Liberec 15, 460 15
Tel.:              482 751 750, 702 048 015
e-mail:          ms.20lbc@volny.cz
web.stránky: www.delfinek-liberec.cz

Zřizovatel školy:

Statutární město Liberec
Sídlo: Liberec 1,nám.Dr.Eduarda Beneše 1,PSČ 460 59
Kraj: liberecký
Identifikační číslo: 00262978

Právní forma školy:   příspěvková organizace od 1.1.2003

Ředitelka školy: Iveta Blažková
Datum zařazení do sítě: 21.4.2006

Charakteristika:

Mateřská škola je umístěna na okraji Liberce, na sídlišti Kunratická. Jedná se o panelovou 
budovu, která prošla částečnou rekonstrukcí , zateplení budovy, výměna oken, nová střecha, 
vznik nové třídy a tím i navýšení kapacity školy. Jednalo se o realizaci projektu financovanou 
ze Státního fondu životního prostředí. Mateřskou školu navštěvuje 76 dětí 
Součástí školy je velmi pěkná zahrada se vzrostlými stromy a keři s možností pobytu dětí 
v přírodě během celého ročního období. Součástí zařízení je jídelna.
Hlavním úspěchem je aktivní zapojení rodičů do dění MŠ, postupná rekonstrukce školní 
zahrady pro volnou činnost dětí, která je realizována postupně z rozpočtu mateřské školy a 
rodičů.( nové herní prvky, multifunkční povrch dětského hřiště). Veškeré poznatky  a 
připomínky rodičů jsou řešeny a z jejich strany nedocházelo k žádným stížnostem. 
Školní vzdělávací program  - Motto MŠ: „ OBJEVUJEME SVĚT S     DELFÍNKEM“ , 
součástí ŠVP je jeho rozšíření  o plány v oblasti školní zralosti, logopedické prevence, výuka 
angličtiny v MŠ, enviromentální a prosociální výchovu.



Počty k 30.6.2014
Pracoviště Počet 

tříd
Z toho 
spec. tř.

Počet 
dětí

Z toho ve 
spec. tř.

Individuálně 
integrovaných

Průměr. roční 
docházka v %

MŠ „Delfínek“ 3 0 76 0 0 70%

Celkem 3 0 76 0 0 70%
     
Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé MŠ)

Kvalifikační 
předpoklady

do 30-ti let 31až 40 let 41 až 50 let        51 až 
důchodový věk

důchodový věk Celkem

celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen celk./žen
Splňuje 2 1 2 1 6
Nesplňuje

     
Údaj o dalším vzdělávání pracovníků nebo v rámci celoživotního vzdělávání
Název vzdělávacího programu Počet účastníků
Logopedický asistent 1
Zapojení angličtiny do ŠVP PV  1

Uvádí se počet nových absolventů, kteří nastoupili bezprostředně po ukončení SŠ případně VŠ  
kdykoli v průběhu šk. roku 
Počet nových absolventů po ukončení SŠ nebo VŠ Odchod učitelů ze školy do 3 let praxe

1 0

3. Charakteristika školy – organizace vzdělávání a výchovy
 Systémové vzdělávání v oblasti školní zralosti – systémové vzdělávání dětí před 

vstupem do ZŠ, logopedická prevence pro děti všech věkových kategorií“,rozvoj 
hudebního talentu – kroužek flétny, seznamování s cizím jazykem – angličtina v MŠ

 Nadstandardní nabídka – taneční kroužek v moderní stylu HIP-HOP, účast na 
veřejných akcí, dětská sportovní agentura,

  dětskou sportovní agenturou SPORT – KIDS ( lyže, kola), 
 Logopedická prevence – spolupráce s PPP a SPC, pomoc rodičům při návštěvě a 

výběru logopeda
 Spolupráce se studenty SPgŠ Liberec – souvislá praxe

PROJEKTY
 „Maminko,tatínku pojdˇsi hrát“,zaměřený na úzkou spolupráci s rodiči“
 „Fond Sidus“, vracíme úsměvy dětem, sbírka na pomoc dětským pacientům 

pediatrické kliniky v Motole
 „Delfínkova tvořivá zahrada“ – obnova hřiště novou technologií, zapojení do 

projektu akčního plánu Kvalita života B – strategie rozvoje statutárního města Liberec
 Wattsenglish for children – proškolení pedagogů  s podrobnou metodikou  pro 

výuku angličtiny v MŠ s akreditací MŠMT s podporou EU. Moderní technologie se 
stáží pod vedením hlavního metodika Stevea Watte.

 Spolupráce se studenty SPgŠ Liberec – souvislá praxe



Nabídka výuky základů cizího jazyka 
AJ ANO

4.organizace poradenských služeb
 

Školní psycholog Speciální pedagog Logoped
NE NE ANO

5. Prezentace školy na veřejnosti

 Liberecká mateřinka 2014 – oblastní přehlídka tvorby dětí
 Charitativní činnost FOND SIDUS
 Sběrová činnost
 Účast na výtvarných celostátních soutěžích, ( Goodyear Bezpečná školka – 1.místo,

DZS – Dům zahraničních služeb Praha „Evropa v koláži napříč časem i kulturami“, 
umístění na 1. místě

 Taneční vystoupení – kroužek HIP – HOP pro veřejnost
 Spolupráce se SčVK 

6.Ekonomická část 

Mimorozpočtové zdroje
Kdo poskytuje Částka Účel
Reklamní činnost 500 Rezervní fond
sponzo 5000 Herní prvky - zahrada

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – příjmová část včetně ŠJ
Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hosp. činnost Ostatní Celkem

3 148 809 Kč 653 318 Kč 770 421 Kč 5500 Kč 56 286 Kč 4 634 334 |Kč

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

Mzdy Odvody Učebnice
pomůcky

DVPP Stipen
dia

Provozní 
náklady

Celkem Schvále
ný hosp.
výslede
k

2 312 825Kč 812 051Kč 76 307 8 087č - 1 422 922Kč 4 632 192 Kč 2 141Kč

7. Přehled výstupů kontrolních orgánů za uplynulý školní rok:

Krajský úřad Libereckého kraje – kontrola finančních prostředků 22.1.2014  ( bez záporných zjištění)
KHS 25.2.2014 ( bez vážnějších nedostatků )
Kontrola hospodaření organizace následná 27.1.2014 ( bez záporných zjištění )



8.Přílohy: ano 3 x


