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1. Základní údaje mateřské školy

Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20,
příspěvková organizace
IČO: 72742500
IZO: 107564416

Adresa:         Nezvalova 661/20, Liberec 15, 460 15
Tel.:              482 751 750, 702 048 015
e-mail:          ms20.lbc@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

Kapacita školy: 76 dětí / 3 třídy/ s celodenní docházkou
– věkově smíšené od 3 do 7 let 
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2. Zabezpečení provozu

Budova  -  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.
Třídy - projektově jsou dvě třídy umístěny v učebním pavilonu. Lze do něj vstoupit hlavním
vchodem. Oba prostory v přízemí jsou ve tvaru „ L“ o rozloze asi 145 m2. 
Vybavení - V přední části je třída vybavena dětskými stolky, židličkami, motivačními koutky,
skříňkami na ukládání hraček. Slouží ke klidovým tvořivým činnostem, k výtvarné, didaktické
činnosti, stolování, apod.
V zadní  části  je  herna  vybavena  kobercovou  krytinou,  pianinem,  magnetickou  tabulí,
žebřinami  a  prostorem  k ukládání  lehátek  a  lůžkovin.  Využívá  se  hlavně  k pohybovým
činnostem (cvičení, tanec,hry, aj.). V určenou dobu zde děti odpočívají (na lehátkách nebo
probíhá tzv. klidová činnost). 
Sanitární zařízení - každá třída má svou umývárnu a WC, která je ve všech třídách po celkové
rekonstrukci.
Stravování - Do tříd lze vstoupit ze šatny dětí nebo kuchyňkou. Kuchyňka u tříd je vybavena
kuchyňskou linkou, nádobím, myčkou, pojízdným servírovacím vozíkem a slouží k přípravě
stravování  dětí.  Vedle  kuchyňky  je  malý  nákladní  výtah,  určený  k převážení  jídla  z velké
kuchyně do kuchyněk. Třída v přízemí má navíc vchod na terasu na školní zahradu.
Bezbariérovost  -  třída je projektována zvlášť a má bezbarierový přístup. Jedná se o třídu
rozlohou  pro menší počet dětí a je projektována z fondu EU. Je vybavena tak, aby děti měly
možnost  bezpečně  prostory  využívat  ke spontánním  hrám  i  k řízené  činnosti  učitelek.
Výchovně vzdělávací  činnost  -  prostory  naší  MŠ jsou  moderně  zařízené,  splňují  veškeré
požadavky pro harmonický rozvoj dítěte a k vykonávání výchovně vzdělávací činnosti.
Školní zahrada - k systému vzdělávání neodmyslitelně patří i školní zahrada, ve které dochází
k naplňování našeho programu pod projektem „Delfínkova tvořivá zahrada“. Naším cílem je,
aby i  školní  zahrada se stala pro děti inspirací  a dávala  mnoho podnětů a zážitků v jejich
rozvoji.

Technické a personální zabezpečení školy

1. obnova hřiště na školní zahradě – multifunkční bezpečná plocha Smartsoft
2. interaktivní tabule SMART Board – moderní výuková technologie

3. Personální zabezpečení školy  
10 pracovníků
Ve třídách pracuje šest pedagogických pracovníků s kvalifikací včetně ředitelky a pomocný
personál.
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Celková skladba zaměstnanců 
(k 30. 6.)

Počet Celkem/
ženy

Pedagogové/ženy Administrativní
pracovníci/ženy

Provozní
pracovníci/ženy

Vedoucí
Pracovníci/ženy

ZPS/ženy

fyzický 10 6 0 3 1 0
přepočtený 10 6 0 3 1 0

Věková skladba pedagogických pracovníků
(k 30. 6.)

< 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 let – 
důchodový věk

Důchodový
věk Celkem

celkem - fyzický 3 0 2 1 6

celkem - přepočtený 3 0 2 1 6

ženy - fyzický 3 0 2 1 6

ženy - přepočtený 3 0 2 1 6

Průměrný věk všech pedagogů:  40

Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost
(k 30. 6.)

Počet
(přepočtení na plně zaměstnané)

Z  toho  bez  odborné
kvalifikace

6 0

Z toho specializované činnosti
Počet
(přepočtení na plně
zaměstnané)

z  toho  bez
kvalifikace

školní psycholog 0 0
školní speciální pedagog 0 0
logopedický preventista 1 0
logoped 1 0
asistent pedagoga 0 0

Přehled pedagogických pracovníků
P. č. SpgŠ

VŠ předškolní pedagogika
VŠ jiné + doplňkové studium předškolní pedagogiky

Poznámky (snížené úvazky,  dohody, zástup
za MD nebo nemoc apod.)

SpgŠ 2 MD
VŠ jiné + doplňkové studium
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Změny na úseku pedagogických zaměstnanců (nástupy absolventů, odchody pracovníků)
školní rok 2013/14 školní rok 2014/15

Nastoupili 1 1
Odešli na

jinou
školu

mimo
školství

na  jinou
školu

mimo
školství

Počet  absolventů,  kteří  nastoupili  bezprostředně  po  ukončení  SŠ  nebo  VŠ  kdykoli  v průběhu
školního roku

Počet nových absolventů Odchod učitelů ze školy do 3 let praxe
0 0

Skladba nepedagogických zaměstnanců

P.č. Pracovní zařazení Úvazek Poznámky
1 vedoucí provozní jednotky 1
2 kuchařka 1
3 uklizečka 2

Změny na úseku nepedagogických zaměstnanců
Změna (ukončení PP, vznik PP) Důvody

(Organizační,  PP  na  dobu  určitou,
zdravotní, MD, důchod aj.)

Pracovní zařazení

0 0 0
0 0 0

Platové podmínky pracovníků (k 30. 6.)
Průměr Pedagogové Ostatní Celkem
Nároková složka Plat
Nenároková
složka

Osobní
Odměna
Celkem

Celkem

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Pořadatel Počet
účastníků

Angličtina v mateřské škole Wattsenenglish for children 2
Podpora interaktivní výuky SMART – AV Media 2
Kouzelná věda, asertivita, komunikace Educa Duality,o.s. 4
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4. Údaje o počtu dětí

Třídy a děti

Pracoviště / školní rok
(k 30. 9.)

Počet tříd Počet žáků Počet žáků
na jednu třídu

13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15
MŠ „Delfínek“ 3 3 76 76 25,3 25,3

Charakteristika žáků – dojíždějící (z jakých obcí)
Pracoviště Obec Počet dětí

MŠ „Delfínek“
Šimonovice 3

Speciální třídy a integrovaní žáci  (Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť ke 30. 6.
příslušného roku
Pracoviště Celkový počet tříd Z toho

speciálních tříd
Celkový  počet
žáků

Z  celkového  počtu
ve  speciálních
třídách

Z celkového počtu
Individuálně
integrovaných

MŠ „Delfínek“ 0 0 0 0 0

Celkem

Přijetí k předškolnímu vzdělávání pro budoucí školní rok
Počet zapsaných Počet rozhodnutí o přijetí Počet rozhodnutí o nepřijetí
59 23 36

5. Údaje o spolupráci se sociálními partnery

 Spolupráce se základní školou Aloisina výšina
 PPP a SPC –šetření dětí, konzultace
 Gymnázium a střední odborná škola pedagogická Liberec
 Komunitní práce Liberec
 Policie ČR – přednášková činnost
 Praxe studentek pedagogické školy Liberec – souvislá praxe
 Spoluúčast rodičů při oslavě 30 let MŠ, metodická podpora při výchově
 Záchranná služba Liberec – proškolení  zaměstnanců v 1. pomoci
 Publikační činnost – Liberecký deník
 Mocca Liberec a.s. - sponzorství
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6. Prezentace školy a další aktivity

 1.místo ve výtvarné soutěži polytechnická činnost „ Mirakulum“
 Zapojení do soutěže Goodyear „ Bezpečná školka“
 VI. Ročník pěvecké soutěže „ Kytička písniček“
 Účast na výstavě v prostorách Magistrátu Liberec „ Velikonoce očima dětí“

            Nové metody a trendy:
 Moderní výuka se zaměřením na předškolní věk dotyková technologie – interaktivní tabule
 Metodiky a proškolení pedagogů s výukou angličtiny a začlenění do výuky - Wattsenenglish

Prezentace školy
 Oslava  30  let  MŠ  –  den  otevřených  dveří  pro  veřejnost  a  pozvané,  spojené  s výstavou

a prohlídkou školy
 Veřejná akademie s vystoupením tanečního kroužku HIP-HOP
 Dětský den pro rodiče a děti v okolí MŠ mimo provozní dobu
 Fond Sidus – zapojení do sbírky dětské pacienty pediatrické kliniky v Motole – charitativní

činnost
Pobytové aktivity

             Spolupráce se sportovní agenturou SPORT – KIDS (lyže, kola)

7. Poradenské služby

 SPC – poradenská činnost, odborné posudky
 PPP -  posouzení školní zralosti
 Logopedická  prevence  – individuální  poradenství,  pomoc rodičům ve výběru a  posouzení

návštěv logopeda
 Odbornost  pedagogů  a  vytváření  individuálních  plánů  při  práci  s dětmi  se  speciálními

vzdělávacími potřebami

8. Údaje o řízení školy

 Realizace a nákup moderní  výukové technologie, metodika a proškolení pedagogů k přípravě
dětí do školy ,interaktivní tabule

 Nové webové stránky – pro rodiče a veřejnost, které splňují veškeré požadavky
 Ucelená a návazná metodika výuky angličtiny
 DVPP – maximální využití pro zaměstnance školy dle nabídky a zájmu
 Kladná zpětná vazba rodičů, bez stížností
 Profesionalita,  odbornost  zaměstnanců  s možností  kariérního  růstu,  pomoc  začínajícím

učitelkám s uvedením do praxe
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9. Další záměry mateřské školy

 Mateřská škola je v lokalitě, kdy nedojde ke snížení žádostí do mateřské školy, stále je
vyšší několikanásobně poptávka (žádostí do MŠ), než mohu přijmout.

 Podpora Magistrátu Liberec a získání prostředků k dokončení realizace školní zahrady –
mateřská škola zapojena do projektu akčního plánu Kvalita života B – strategie rozvoje.

 Rekonstrukce a vybavení kuchyně jako nutnost ke splnění přípravy stravy podle nové
strategie stravování dětí

 Podpora a rozvoj v oblasti moderní technologie – podpora, školení, DVPP
 Zaměření na předškolní  věk, rozvoj v oblasti polytechnické výchovy, vývojové trendy

v předškolní výchově – školní zralosti
 Zaměření na stravování dětí a zapojení do projektu „Zdravá MŠ“
 Poradenství  pro  rodiče  –  forma  besed,  přednášek,  individuální  rozhovory,  nové

možnosti a trendy v předškolní výchově

10. Údaje o zapojení do projektů

Název projektu Dotační titul Příjemce / Partner Získané prostředky

Žádost „Podpora a zabezpečení MŠMTV 0
škol“
Moderní  výuka  SMART,  dotyková
technologie AV MEDIA Smart

Technologies
Speciální
cenová nabídka

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

ČŠI

KHS

kontrola  právních
předpisů.
§  174,zák.561/2004,
zák.255

Zák.258/2000,zák.552
/1991

1 

1
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12. Základní údaje o hospodaření školy/zařízení
Mimorozpočtové zdroje

Poskytovatel Částka Účel
0 0 0

*) jiné zdroje, které se nedaly zařadit do projektů v bodě 10)

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

činnost
Ostatní Celkem

3 243 885 Kč 620 550 Kč 697 218 Kč 800 Kč 34 578 Kč 4 597 031 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 2 383 626 837 107 36 116 9 974 0 1 330 208 4 597 031 0

Přílohy:

1.Závěr inspekční zprávy ČŠI, podrobná inspekční zpráva vyla zaslána ČŠI zřizovateli
2. KHS – protokol o kontrolním zjištění
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