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Název Mateřská škola Pardubice, 

Gebauerova 1691 

Adresa Gebauerova 1691, Pardubice, 530 03 

IČ 75018705 

Bankovní spojení 19-2372050227/0100 

Telefon 466 650 747, 774 123 970 

E-mail ms@msgebauerova.cz 

Webové stránky www.msgebauerova.cz 

Právní forma příspěvková organizace 

Termín zařazení do sítě škol a šk. zař. 1. 1. 2003 

Název zřizovatele Statutární město Pardubice 

Součásti školy MŠ, ŠJ 

IZO 600 095 975 

 

 

 

 

ředitelka Mgr. Veronika Svatošová 

zástupce st. org. Mgr. Ivana Ježková 

ekonomka Zdena Gregorová (externí firma) 

mzdová účetní Božena Řezníčková (externí firma) 

vedoucí ŠJ Jana Gregorová 
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Mateřská škola se nachází v klidném prostředí starší vilové zástavby stranou od 

hlavní silnice směrem na Dašice a je rozčleněna do několika pavilonů. Ve velkém 

pavilonu mateřské školy se nacházejí čtyři třídy. Další dvě třídy jsou umístěny ve 

zrekonstruované budově bývalých jeslí. Srdcem zařízení je hospodářský pavilon,   

v němž je umístěna ředitelna, kancelář vedoucí školní jídelny a zrekonstruovaná 

kuchyně. V posledním pavilonu je umístěna bývalá sauna, kterou nyní využíváme jako 

dílnu a hernu. 

 

Snažení všech zaměstnanců školy směřuje především k tomu, aby děti byly v naší 

škole šťastné a spokojené. Filosofií školy je poskytovat kvalitní výchovu a 

vzdělávání, s důrazem na všestranný rozvoj osobnosti dítěte a s ohledem na jeho 

individualitu. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvoj smyslového vnímání a 

osobního prožitku, jako základu veškerého přirozeného poznávání. 
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Zakoupení vybavení v období IX/2014 – VIII/2015: 

Plastová lehátka do jedné třídy – IX/2014; 

Dětská hoblice do jedné třídy – IX/2014; 

Mikrosystem Philips a Mikrosystem Panasonic – IX/2014; 

Systém otevírání dveří do HP – X/2014; 

Mraznička BEKO na ryby – X/2014; 

Demonstrační obrázky – sestava - X/2014; 

Manipulační hra Žížalice – XI/2014; 

Dráha nášlapná na tělocvik – 2 kusy – XI/2014 a XII/2014; 

Dětská toaletka – XI/2014; 

Stavebnice čtvercové panely do nejmenší třídy – XII/2014; 

Multifunkce A4 OKI do ředitelny – XII/2014; 

Multifunkce A3 Canondo sborovny – XII/2014; 

Myčka Beko DFN 840 - I/2015; 

Kuchyně ORESI do výdejen jídla - 4 sestavy - I/2015; 

Klavírní stoličky 5 kusů - I/2015; 

Pianino do třídy Oranžová kytička - I/2015; 

Digitální piano do třídy Žlutá kytička - I/2015; 

Programy do PC pro děti od firmy TERASOFT - II/2015; 

Odpočinkové matrace 26 kusů do třídy Bílá kytička - IV/2015; 

Skříně na ložní prádlo - IV/2015; 

Stojany na výkresy 4 kusy - IV/2015; 

Skříňky na výtvarné pomůcky 3 kusy - IV/2015; 

Radiomagnetofon Grundig - V/2015; 

Mikrosystém Pioneer 2 kusy - V/2015; 

Zahradní domek pro nejmenší děti - VI/2015; 

Sporák do kuchyně  - VI/2015; 

Ventilátory do všech tříd  - VI/2015; 

Velké molitanové sestavy do 2 tříd - VI/2015; 

Funkční kuchyňská linka pro děti do třídy Oranžová kytička – VIII/2015. 
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Opravy ve škole v období IX/2014 – VIII/2015: 

Výmalba čtyř kuchyněk - I/2015; 

Rekonstrukce WC a umývárny pro prostřední zahradu - III/2015;  

Stavební úpravy - nový skladu hraček - VI/2015; 

Kompletní rekonstrukce a revitalizace školní zahrady – II – VI/2015;  

Rozšíření prostoru ve třídě Oranž. kytička (staveb. úpravy) - VI/2015;  

Rekonstrukce 4 umýváren  a šaten ve dvoupodl. budově – VIII/2015; 

Výmalba třídy Oranžová kytička – VIII/2015; 

Nátěr a oprava plotu mezi MŠ a ZŠ Spořilov – VIII/2015. 

 

 

1. třída – Žlutá kytička – 26 dětí dvou až tříletých; 

 

2. třída – Červená kytička – 26 dětí tří až čtyřletých; 

 

3. třída – Oranžová kytička – 26 dětí čtyř až pětiletých; 

 

4. třída – Modrá kytička – 26 dětí tří až čtyřletých; 

 

5. třída – Zelená kytička – 26 dětí pěti až sedmiletých; 

 

6. třída – Bílá kytička – 26 dětí pěti až sedmiletých. 
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Ředitelka školy absolvovala UHK v oboru předškolní pedagogika. 

Zástupkyně školy má vysokoškolské vzdělání v oboru předškolní pedagogika. 

Jedna učitelka má vysokoškolské vzdělání v oboru speciální pedagogika. 

Tři učitelky mají vyšší pedagogické vzdělání. 

Šest učitelek má střední odborné vzdělání v oboru předškolní edukace. 

 

Školnice získala maturitu ze SOŠ průmyslové. 

Dvě správní zaměstnankyně jsou vyučeny v oborech dámská krejčová a švadlena. 

 

Vedoucí školní jídelny vystudovala střední školu ekonomickou. 

Vedoucí kuchařka je vyučená jako kuchařka. 

Paní kuchařka je vyučená jako mechanička a má rekvalifikační kurz na kuchařku. 

Pomocná kuchařka má základní vzdělání. 

 

  

počet přijatých dětí: 47 

počet nepřijatých dětí: 60 

OŠD: 3 

počet odvolání: 0 

 

 

Specifikace 

Vzdělávací program naší mateřské školy nazvaný „Kytička“ vychází z Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Dětem poskytujeme standardní 

péči s užším zaměřením na environmentální výchovu.  

Environmentální vzdělávání je vedeno dle projektu „Za ruku s přírodou“ a prolíná 

všemi činnostmi. Klade důraz na mezilidské vztahy, vztahy dětí k přírodě, 

životnímu prostředí, odpovědnosti za své chování, vytváření životních hodnot a 

spolupráce s rodinou.     
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Speciální vzdělávací programy ve školním roce 2014/2015 

„Třídím, třídíš, třídíme!“ 

Celoroční projekt prolínal všemi aktivitami ve škole. Děti se učily třídit odpad. 

V počátku jsme všem dětem umožnili účast na „semináři“, který jim zábavnou 

formou třídění odpadu přiblížil. Poté jsme během školního roku zrealizovali sedm 

sběrových, papírových týdnů.  

Sbírali jsme také v rámci soutěže celý školní rok plastové lahve a v rámci 

charitativní sbírky víčka od plastových lahví. 

Děti se učily třídit odpad do košů k tomu určených, nově se učily rozlišovat a třídit 

i bio odpad.  

 

„Učím se říkat NE!“ 

Celoroční program je koncipován jako prevence sociálně patologických jevů u dětí 

a představuje aktivity, které se realizují během celého školního roku ve všech 

třídách naší školy se zohledněním věkových zvláštností jednotlivých skupin dětí       

v následujících oblastech prevence: 

 

• zdravý životní styl – základ kvalitního života; 

• zanedbávání dětí, popř. týrání; 

• drogové závislosti, alkoholismus, kouření;  

• šikanování, vandalismus a další formy násilného chování;  

• virtuální drogy (počítače, televize, video);  

• xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus. 

 

 

Nadstandardní aktivity ve školním roce 2014/2015:  

Předplavecká výuka 

Výuka se odehrávala v pardubickém Aquacentru. Během školního roku 

se jí zúčastnily čtyři skupiny nejstarších dětí. Každý kurz čítal deset 

lekcí, kde se děti seznámily s vodou a zkušenější se základy plaveckých 

dovedností. Lektory byli trenéři plavání. 
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Sportovní kroužek 

Ve spolupráci s fotbalovým klubem FK Pardubice se naše nejstarší 

děti (děvčata i chlapci ze čtyř tříd) zúčastňovaly pravidelné 

každotýdenní sportovní aktivity. Kroužek se konal ve všesportovní 

hale Gymnázia v Dašické ulici a vedli ho zkušení trenéři fotbalového klubu. 

 

Pěvecký sbor „Poupátka“ 

Sbor vede zkušená paní učitelka Blanka Růtová. Děti se zábavnou 

formou učí zpívat dětské lidové a umělé písničky. Naučí se hru na 

jednoduché rytmické hudební nástroje. Učitelka děti doprovází na 

klávesy a akordeon. 

 

V rámci zajištění dalších nadstandardních aktivit jsme zprostředkovali v naší 

škole působení společnosti Kroužky.cz. 

Takto mohly naše děti docházet do kroužku hry na zobcovou flétnu, na zábavnou 

výuku angličtiny, mohly si vyzkoušet jednoduché vědecké pokusy či si zasportovat 

v tanečním kroužku.  

 

 

Cílem našeho minimálního preventivního programu zakomponovaného do školního 

vzdělávacího programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací působení stalo 

neoddělitelnou součástí výchovy a výuky v naší mateřské škole. Na základě analýzy 

výchozího stavu je prevence zařazována jako součást edukativních aktivit během 

celého školního roku.  

 

Důraz klademe na podporu zdraví a zdravého životního stylu, na navozování 

příznivého klimatu a vytváření pozitivních vztahů a produktivní a úzkou spolupráci 

s rodinou. K prevenci přistupujeme pružně, využíváme nejrůznějších situací, které 

se během roku naskytnou a také společně budujeme užitečná, srozumitelná a jasná 

pravidla soužití, která jsou základem bezproblémové edukace a pomáhají 

předcházet nechtěným jevům.  
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Dotace na zaměstnávání absolventů – IX/2014 – 1 učitelka; 

Assessment centrum – IX/2014 – 1 učitelka; 

Komunikace pro vedoucí pracovníky – IX/2014 – 1 učitelka; 

Stáž v Mateřských školách v Ústí nad Labem – IX/2014 – 1 učitelka; 

Neobvyklé techniky v keramice – IX/2014 – 1 učitelka; 

Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů – X/2014 – 1 učitelka; 

Rozvoj logického myšlení – X/2014 – 1 učitelka; 

Pojďme spolu do pohádky – X/2014 – 1 učitelka; 

Kudy vede cesta k matematice? – XI/2014 – 1 učitelka; 

Rozvoj logického myšlení - předmatematická gramotnost – XI/2014 – 1 učitelka; 

Kudy vede cesta k matematice?  - I/2015 – 2 učitelky; 

Předškolní výchova k matematice – matematické představy – I/2015 – 3 učitelky; 

Děti, pozor, červená! – I/2015 – 1 učitelka; 

Popularizace chemie zábavnou formou – I/2015 – 1 učitelka; 

Pedagogické hodnocení dítěte a individualizace práce v MŠ – I/2015 – 1 učitelka; 

Neobvyklé zprostředkování výtvarného umění pro děti z mateřských škol  

   – I/2015 – 2 učitelky; 

Neobvyklé zprostředkování výtvarného umění pro děti – II/2015 – 2 učitelky; 

Cepík, školení pro pedagogické pracovníky - II/2015 – 12 učitelek; 

Popularizace chemie zábavnou formou pro předškolní děti - II/2015 – 3 učitelky; 

Předškolní výchova k matematice, matematické představy – II/2015 – 5 učitelek; 

Děti, pozor, červená ! – II/2015 – 1 učitelka; 

Fundraising ve školství – II/2015 – 1 učitelka; 

Zdravá abeceda – 1. část školení – III/2015 – 1 učitelka; 

Věda v mateřské škole? – III/2015 – 3 učitelky; 

Poznávání neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů – III/2015 – 2 učitelky; 

Zahrada není jen hra! – III/2015 – 1 učitelka; 

Věda v mateřské škole? – IV/2015 – 3 učitelky; 

Osobnostní a sociální rozvoj, řešení náročných a krizových situací  

    – IV/2015 – 1 učitelka; 

Osobnostní a sociální rozvoj, relaxační techniky  - IV/2015 – 1 učitelka; 
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Na co si dát pozor při tvorbě rozpočtu školy  - IV/2015 – 1 učitelka; 

Stáž do MŠ v Liberci – IV/2015 – 2 učitelky; 

Zdravá abeceda Zákl. principy zdravého životního stylu  - V/2015 – 1 učitelka; 

Zdravá abeceda Komunikace o životosprávě s rodiči  - VI/2015 – 1 učitelka; 

Zdravá abeceda Zavádění změny pomocí temat. celku – VI/2015 – 1 učitelka; 

Aktivity v přírodě a utváření vztahu dětí k přírodě – VI/2015 – 1 učitelka; 

Logopedická prevence a péče v předškolním věku – VI/2015 – 1 učitelka; 

Metodika výuky angličtiny pro předškolní děti – VII/2015 – 5 učitelek. 

 

 

Oslava začátku adventu na zahradě MŠ 

V úterý 2. prosince 2014 jsme již potřetí pořádali akci, která připomněla všem 

zúčastněným začátek adventního času. Účast byla hojná. 

 

Vystoupení, které předcházelo slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu, zajistily 

děti z nejstarších tříd a taneční kroužek pod vedením paní učitelky Veroniky 

Ropové 

… a bylo to opravdu úžasné. 

 

Na závěr jsme si všichni zazpívali koledy, zakousli se do voňavých vánoček a popřáli 

si krásné předvánoční dny. 
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Beseda s psychologem a zástupci ZŠ 

 13. ledna 2015 v 16.00 se ve třídě Zelená kytička uskutečnila beseda se zástupci 

okolních ZŠ a paní psycholožkou Mgr. Zuzanou Pokornou.  

Naše pozvání přijala: 

ZŠ Spořilov, ZŠ Dubina, ZŠ Štefánikova, ZŠ Studánka, ZŠ Pardubičky, ZŠ 

Benešovo náměstí.  

Beseda se protáhla až do večerních hodin, byla velmi plodná a pro všechny 

zúčastněné zajímavá a poučná. Děkujeme rodičům, zástupcům základních škol a 

paní psycholožce za účast a těšíme se na další společná setkání. 

 

 

Vítání jara 

V pondělí 23. března 2015 jsme se všichni z naší školky sešli u řeky Chrudimky, 

kde jsme při zpěvu písní vhodili symbol zimy do řeky. Děti měly s sebou nejrůznější 

hudební nástroje, takže náš průvod byl dobře slyšet po okolí. 

Poté jsme všichni zazpívali známou písničku: 

"Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi? 

Byla zima mezi náma, ale už je za horama, 

hu, hu, hu, jaro už je tu." 

A s pokřikem paní učitelka Erika vhodila symbol zimy do řeky, aby odplul a už bylo 

jen krásné a teplé počasí. 
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Čtyři lesní výlety ve čtyřech ročních obdobích  

Cílem všech lesních výletů byl les u rozhledny Bára. Součástí každého výletu byl 

výklad s interaktivním programem a hrou.  

Za celý rok jsme se dozvěděli o lese velkou spoustu informací: zajímavosti ze 

života lesních zvířat, našli jsme velké mraveniště, hladili jsme si hebký mech, který 

byl na stromě, házeli jsme šiškami, ale nejvíce se nám líbil krmelec, kam jsme dávali 

zvířátkům dobroty: mrkev, suchý chléb, kaštany a kukuřici. Pozorovali jsme stopy 

a zaujaly nás bobky, které už umíme přiřadit k zajíci a srnci. Poznali jsme práci 

dřevorubce a zjistili, jak se těží dřevo a proč. 

 
Velikonoční dílny 

24., 25. a 26. března 2015 jsme se ve všech třídách společně sešli, abychom si 

popovídali o velikonočních tradicích.  
 

Děti rodičům ukázaly, co se na Velikonoce naučily a poté si společně vyrobili 

nejrůznější atributy těchto svátků. Z keramiky zajíčky, slepičky, sluníčka a 

vajíčka, z papíru nejrůznější drobnosti, které si děti odnesly a vyzdobily si svoje 

domovy. 
 

Jsme moc rádi, že se společně scházíme. 
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Modrý den na podporu osob s autismem 2015 

Ve středu 1. dubna 2015 jsme se připojili k Modrému dnu na podporu osob                   

s autismem.  

 

Děti i učitelky se modře oblékly. Povídali jsme si o lidech, kteří neumějí 

komunikovat stejně jako my, v poledne jsme pojedli modré jídlo a připojili se tak 

na dálku ke všem, kteří se akce na podporu osob s autismem zúčastnili. 

 

 

 

 

Lidový běh Vaňka Vaňhy s VZP 

V sobotu 18. dubna 2015 jsme se zúčastnili lidového běhu Vaňka Vaňhy. 

Byla velká zima, přesto se nás sešlo téměř 50. 

 

Bylo to super, velké díky všem zúčastněným! 
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Zahradní slavnost 

24. června 2015 jsme uspořádali velkou zahradní slavnost. Slavnostně jsme 

otevřeli naši nově zrekonstruovanou zahradu, všichni příchozí měli možnost 

ochutnat dobroty z naší skvělé kuchyně, děti si mohly na zadní zahradě 

zasportovat a na prostřední zahradě se uskutečnilo vystoupení dětí, divadelní 

představení a pasování školáků. Celá slavnost se povedla. Bylo příjemné počasí a 

děti i rodiče byli moc spokojení.  

 

 

 

 

Další akce:  

sportovní dopoledne na hřišti ZŠ Spořilov; sportovní dopoledne v ZŠ Ohrazenice; 

návštěva Mikuláše a čerta; předvánoční posezení s rodiči;  

Karneval;  

pravidelné návštěvy divadel a kulturních domů;  

aktivní a časté využívání eko-programů;  

dny otevřených dveří v celé škole, včetně úvodní besedy s rodiči; 

oslava Dne dětí, atd. 
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Webové stránky; 

Úprava exteriéru školy; 

Účast na výstavách a soutěžích s výtvarnými pracemi; 

Adaptační program pro nové děti; 

Beseda s psychologem a zástupci okolních ZŠ. 

7. ledna 2015  

Kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení Pardubice 

Závěr: závady nebyly zjištěny. 

 

12. – 15. ledna 2015 

Kontrola hospodaření za rok 2012 – 2014 

Závěr: nedošlo k žádnému porušení rozpočtové kázně. 

 

10. února 2015  

Kontrola VZP ČR 

Závěr: kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky. 

 

12. března 2015 

Kontrola KHS Pardubického kraje 

Závěr: nebyly zjištěny žádné závady. 

 

1. – 3. června 2015 

Kontrola ČŠI 

Závěr: kontrolou nebyly zaznamenány žádné problémy ani prohřešky, všechny 

ukazatelé hovoří o zlepšeném výsledku oproti minulé kontrole v roce 2011. 
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Hlavní činnost  

Výnosy školy za rok 2014   

·    Dotace zřizovatele (statutární město Pardubice): 1 545 000,- Kč  

·    Dotace ze státního rozpočtu: 6 183 572,- Kč  

·    Stravné, pitný režim, školné, atd.: 1 229 337,60 Kč   

·    Ostatní výnosy: 66 331,80 Kč  

·    Dotace: 153 625,- Kč  

Celkové výnosy: 9 177 866,40 Kč   

  

Náklady školy za rok 2014  

·    Platy zaměstnanců:  4 686 661,- Kč   

·    Odvody na pojištění: 1 557 133,- Kč   

·    1% do FKSP: 46 117,- Kč   

·    Učební pomůcky: 81 108,50 Kč  

·    Opravy a udržování: 190 141,94 Kč    

·    Výdej potravin, pitný režim, atd.: 713 119,52 Kč  

·    Náklady na energie: 604 999,- Kč  

·    Ostatní náklady (spotřeba materiálu): 366 953,30 Kč   

·    Ostatní služby: 730 416,50 Kč   

Celkové náklady: 9 030 427,76 Kč  

 

 

 

Hospodářský výsledek: 147 438,64 Kč               

 

Doplňkovou činnost nemáme 

  

Rozdělení HV:   

Fond odměn: 35 000,- Kč   

Rezervní fond: 112 438,64 Kč.  
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Datum: 12. října 2015    Mgr. Veronika Svatošová 

 

 

Vlastnoruční podpis ředitelky školy 

 

 

 


