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1. Základní údaje mateřské školy 

 
 
Mateřská škola „Delfínek“, 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ms.20lbc@volny.cz
http://www.delfinek-liberec.cz/


4 

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. 
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Technické a personální zabezpečení školy 

 

1. Zabezpečení budovy kamerovým systémem – instalace technického zařízení 

2. Částečná modernizace kuchyně – konvektomat a univerzální kuchyňský robot 

k využití přípravy stravy v oblasti „ zdravé výživy“ 

3. Modernizace internetového přístupu s pokrytím po celé budově školy – 

stavební úprava s možností dotykové technologie 

4. Částečná realizace a úprava zahrady – „ přírodní zahrada“ – bylinková 

zahrada, vrbový koutek, dostatek stromů a dřevin, domečky a krmítka pro 

živočichy důležité pro přirozené pohybové aktivity dětí po celý rok 

 
 

3. Personální zabezpečení školy   
 

Celkem: 10 pracovníků 
 
Ve třídách pracuje šest pedagogických pracovníků s kvalifikací včetně ředitelky +  
4 pomocní pracovníci. 

Věková skladba a genderové složení pedagogických pracovníků (fyzické počty) 
 

Celkem 
pedagogů 

Z toho 
muži 

Průměrný 
věk 

Věková skladba 

<30 31 - 40 41 -50 51 – 64 65 + 

6 0  2 1  2 1 

 
 

Změny v pedagogickém sboru (ke kterým došlo od 1. 9. do 31. 8.) 
 

Nastoupili 
celkem 

z toho 
absolventi 

(po ukončení 
studia) 

odešli 
celkem 

odešli na jinou 
školu, školské 

zařízení 

odešli mimo 
školství 

z toho 
učitelé 
do 3 let 
praxe 

0 0 0 0 0 0 

 

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

Počet (přepočteno na plně zaměstnané) Z toho bez odborné kvalifikace 

6 0 
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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 5 SpgŠ   -   2 MD 

 VŠ jiné + doplňkové studium 1 

 

Skladba ostatních (nepedagogických) zaměstnanců (uvádět na přepočtené 
úvazky) 
 

ostatní 
zaměstnanci 

celkem  
z toho muži 

z celku 
administrativní 

pracovníci 

z celku 
provozní 

pracovníci 

z celku 
vedoucí pracovníci 

4   3 1 

 
 

Změny na pozicích ostatních (nepedagogických) zaměstnanců 
 

nastoupili 
(počet) 

odešli 
(počet) 

Důvody odchodu (např. organizační důvody, 
termínovaná smlouva, důchod, zdravotní důvody aj.) 

1 1 DŮCHOD 
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Skladba nepedagogických zaměstnanců 
 

P.č. Pracovní zařazení Úvazek Poznámky 

1 vedoucí provozní jednotky 0,65  

2 kuchařka 1  

3 uklizečka 2,2  

 
 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Pořadatel 
Počet 

účastník
ů 

Angličtina v mateřské škole Wattsenenglish for children 3 

Logopedická prevence – metodická podpora CVLK 1 

Zdravá abeceda AISIS,z.s akreditace MŠMT. 2 

Celostátní setkání ředitelů MŠ CVPK akreditace MŠMT 1 

Šablony pro mateřské školy OPVVV CVLK akreditace MŠMT 1 

 
 

4. Údaje o počtu dětí 

Třídy a děti 

Pracoviště / školní rok 
(k 30. 9.) 

Počet tříd Počet žáků 
Počet žáků 

na jednu třídu 

14/15 15/16 14/15 15/16 14/15 15/16 

MŠ „Delfínek“ 3 3 76 76 23 22 

       

 

Charakteristika žáků – dojíždějící (z jakých obcí) 

Pracoviště Obec Počet dětí 

 
MŠ „Delfínek“ 

0 0 
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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 1 

      

Celkem      

 

 

Přijetí k předškolnímu vzdělávání pro budoucí školní rok 
 

Celkový počet 
žádostí o přijetí 

Počet rozhodnutí o 
přijetí 

Počet rozhodnutí o 
nepřijetí 

Počet dětí, které 
skutečně k 1. 9. 
2016 nastoupily 

55 25 28 25 

 
 

5. Údaje o spolupráci se sociálními partnery 

 

 PPP a SPC –šetření dětí, konzultace, semináře 

 Gymnázium a střední odborná škola pedagogická Liberec – odborná praxe studentek 

 Střední zdravotnická škola – projekt „ Zdravý zoubek“ 

 Komunitní práce Liberec ve spolupráci s úřadem práce 

 Policie ČR – přednášková činnost 

 Praxe studentek pedagogické školy Liberec – souvislá praxe 

 Realizace spolupráce FP TUL odborná praxe studentů a trendy v předškolní výchově 

 Záchranná služba Liberec – aktivita pro děti, 1.pomoc –řešení situací 

 Publikační činnost – Liberecký deník,  Poradce ředitelky mateřské školy 

 SportKids – sportovní odpoledne pro děti i rodiče 

 Domov důchodců Vratislavice n. Nisou  

 ZOO Liberec – vzájemná spolupráce 

 Ekocentrum Oldřichov v Hájích – environmentální výchova 

 Charitativní činnost ve spolupráci s rodiči – „Kabelkový den“ ve spolupráci s redakcí 

libereckého deníku – prodej kabelek a pomoc dětem ze sociálně 

znevýhodněného prostředí, Fond Sidus – vracíme úsměvy dětem 
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Prostupnost a spolupráce MŠ a ZŠ 
 

 Spolupráce se základní školou Aloisina výšina – projekt „ Děti dětem“ – dramatická 

výchova, flétnový koncert - společné hudební vystoupení dětí ZŠ a MŠ ve 

spolupráci s rodiči, návštěva ZŠ a příprava na zápisy dětí, poznávání prostorů ZŠ, 

setkávání učitelů ze ZŠ - 1. třída, přednáška pro rodiče k budoucím školákům 

v MŠ 

Komunikace se zákonnými zástupci 
 

Držitel značky Rodiče 
vítáni 

ANO/NE 

Besedy pro 
rodiče 

ANO/NE 

Ukázkové hodiny 
ANO/NE 

Zapojení rodičů do výuky 
ANO/NE 

NE ANO ANO ANO 

 

 Ukázková hodina pro rodiče s ukázkou metodiky a nových trendů s dotykovou 

technologií  Smart  a přednáškou učitelky z 1. třídy ZŠ pod názvem „Co umím?“ 

 

 „Den v ZOO“ – společná setkání s dětmi i rodiči spojená s vystoupením pro 

návštěvníky ZOO Liberec 

 
 

Aktivní spolupráce se zřizovatelem 
 

Příklady zapojení ve školním roce 2015/16 ANO/NE 

Účast MŠ na přehlídce „Mateřinka“ NE 

Prezentace výrobků MŠ na akce „Vánoce očima dětí ANO 

Vystoupení dětí MŠ na programu SML v rámci Vánoc 2015 NE 

Prezentace výrobků MŠ na akce „Velikonoce očima dětí ANO 

Vystoupení dětí MŠ na programu SML v rámci Velikonoc 2015 NE 

Účast MŠ na přehlídce „Kytička písniček“ ANO 

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

Festival Talentu 2016 NE 

 

Certifikace v oblasti stravování a zdravého životního stylu 
NE 
 
 



10 

6. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci MŠ 

 
 1. místo  - výtvarná soutěž „ Jablko roku“ na zámku Sychrov s výstavou prací 

 1. místo v soutěži „ Namaluj si draka“ ve spolupráci OC FORUM, výhra týdenní pobyt 

v Krkonoších pro děti zdarma 

 Účast na  XIV. ročníku výtvarné přehlídky v Hradci Králové „ Školka plná dětí“  

 Výstava dětí v ZOO Liberec „ Liberec, tady bydlím já…“  

 Podpora a zaškolení v oblasti interaktivní výuky, návaznost a rozvoj metodiky 

v oblasti cizího jazyka 

 Doplňková činnost – spádová MŠ v měsíci červenec 

 Vlastní prezentace školy - akademie pro rodiče i širokou veřejnost s tanečním 

kroužkem HIPHOP dance, dětské odpoledne s rodiči a dětmi s možností návštěvy 

dětí s okolí školy 

 ZOO Liberec kulturní taneční vystoupení dětí ve spolupráci se ZOO Liberec. 

 Pobytové aktivity pro  

 Týdenní pobyt dětí na škole v přírodě 

 

7. Poradenské služby 

 

 Individuální integrace ve spolupráci s PPP, zajištění speciální péče s individuálním 

plánem, konzultace s poradnou i rodiči, proškolení pedagoga 

 Konzultace a pomoc rodičům dětí v oblasti logopedické prevence v rámci mateřské 

školy 

 SPC Liberec – možnosti konzultací v péči o dítě integrované 

8. Údaje o řízení školy 

 

 Realizace a zabezpečení školy kamerovým systémem 

 Realizace pokrytí internetem po celé budově školy jako další možnosti rozvoje 

pedagogů s cílem vzdělávání a získávání informací 

 Ucelená a návazná metodika výuky angličtiny 

 DVPP – maximální využití pro zaměstnance školy dle nabídky a zájmu 

 Kladná zpětná vazba rodičů, bez stížností, kladné ohlasy ze strany rodičů 

 Profesionalita, odbornost zaměstnanců s možností kariérního růstu, pomoc 

začínajícím učitelkám s uvedením do praxe 

 Kolektiv zaměstnanců se zájmem o osobnostní rozvoj dětí a spolupráci s rodiči 

s vytvářením přirozené vstřícné atmosféry ve škole 
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9. Další záměry mateřské školy 

 

 Mateřská škola je v lokalitě, kde zřejmě nedojde ke snížení žádostí k přijetí do 

mateřské školy, stále je vyšší několikanásobně poptávka, než mohu přijmout. 

 Podpora Magistrátu Liberec a získání prostředků k dokončení realizace školní 

zahrady – zatím nezrealizováno vzhledem k finančním prostředkům 

 Dokončení vybavení a rekonstrukce kuchyně jako nutnost ke splnění přípravy stravy 

podle nové strategie stravování dětí 

 Podpora a rozvoj v oblasti moderní technologie – podpora, školení, DVPP 

 Zapojení, realizace a výběr šablon Operačního program MŠMT, osobnostně 

sociální rozvoj pedagogů, realizace celého projektu v oblasti DVPP, vzájemná 

spolupráce, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných 

návštěv, využití šablon ve spolupráci se ZŠ Kunratická, 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 

 Vzájemná spolupráce, setkání, předávání zkušeností s Pedagogickou fakultou 

Technické univerzity v Liberci a podílení se na vzájemných projektech 

 
 

Strategický dokument  
(období nastavených 

cílů  
od - do) 

Do zpracování strategie 
byli zapojeni: 

1 – ředitel (nejužší vedení) 
2 – rodiče 
3 – jiní (uvést kdo) 

Je materiál 
každoročně 

vyhodnocován a 
případně dle 

potřeby 
doplňován? 

A/N 

Je dokument veřejně 
přístupný pro rodiče 

Pokud ANO tak uvést odkaz 
nebo informaci o dostupnosti 

dokumentu /NE 

MAP OP VVV 1 ANO NE 
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10. Údaje o zapojení do projektů 
 

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

SML Kraj EU žadatel EUpartner Nadace a jiné 

podané podpořené podané podpořené podané podpořené podané podpořené podané podpořené 

      1    

 
 
 

 
 

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

Kontrolní orgán účel kontroly 

výsledek 
1 – bez nedostatků 

2 – drobné nedostatky odstraněny na 
místě, 

3 – nedostatky zaznamenané do 
protokolu, ke kterým bylo nutné 

přijmout opatření 

0 0 0 

 

 

SML Kraj EU žadatel 
EU 

partner 
Nadace a jiné 

  
Šablony pro 

MŠ 
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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 

3 337 166 Kč 617 544 Kč 666 395 Kč  80 601 Kč 4 701 706 Kč 

 
 
 

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

 

Investiční výdaje 0 

Mzdy 2 458 569 

Odvody 851 497 

Učebnice, pomůcky 28 129 

DVPP 2 641 

Stipendia 0 

Provozní náklady 1 360 869 

Celkem 4 701 706 

Schválený hospodářský výsledek 0 
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