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Organizační struktura MŠ 
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Základní informace o MŠ Sluníčko

• MŠ Sluníčko má celkem 4 pracoviště: 

- MŠ Evaldova 25, 

- odloučená pracoviště (OP):  Vrchlického 19, Šumavská 15, Generála Krátkého 28

• Součástí budovy MŠ Sluníčko  jsou jesle, které jsou v nájmu MŠ Sluníčko

• Celkový počet  zaměstnanců: 45

• Z celkového počtu zaměstnanců je: 

24 pedagogů + 2 asistenti pedagoga, 19 provozních zaměstnanců

• MŠ Sluníčko má 2 školní jídelny:

- ŠJ na MŠ Evaldova – připravuje stravu pro MŠ Evaldova 25

- ŠJ  na OP Vrchlického 19 – připravuje stravu pro OP Vrchlického 19, OP Šumavská 15, OP 
Generála Krátkého 28 a obědy pro cizí strávníky 

• MŠ Sluníčko má 2 školní výdejny - na OP Šumavská 15 a na OP Generála Krátkého 28

• MŠ Sluníčko má celkem 12 tříd s počtem 336 dětí: 

- MŠ Evaldova 25 – 4 třídy/112 dětí

- OP Vrchlického 19 – 3 třídy/  84 dětí

- OP Šumavská 15 – 3 třídy/  84 dětí 

- OP G.Krátkého 28 – 2 třídy/  56 dětí
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Základní informace o MŠ Sluníčko
• Zřizovatel MŠ Sluníčko  je Město Šumperk

• Zařazení do sítě škol je od  4.3.1996

• Právní forma – příspěvková organizace

• Školní vzdělávací program (ŠVP) má každé pracoviště svůj, pod názvem:

- MŠ Evaldova 25:                         “Putování se Sluníčkem“

- OP Vrchlického 19:                     „Hrajeme si se Sluníčkem od jara do zimy“

- OP Šumavská 15:                        „Putujeme se Sluníčkem po celý rok“

- OP Generála Krátkého 28:        „Radujeme se se Sluníčkem“

• Hodnocení ČŠI proběhlo v roce 2014 s velmi pozitivním výsledkem

• Integrace dětí probíhá na naší MŠ již 3.rokem, letos na OP Vrchlického  a na OP Šumavská 

• Po celou dobu hlavních i ostatních školních prázdnin je pro děti MŠ zajištěn nepřetržitý provoz

• Nadstandardní aktivity s dětmi jsou prováděny v rámci plnění výchovně vzdělávacích činností v 
návaznosti na ŠVP  

• MŠ Sluníčko prezentuje na veřejnosti dětský sbor „Sluníčko“, který vznikl na MŠ Evaldova

• Děti ze všech pracovišť MŠ Sluníčko se prostřednictvím pedagogů zapojují do vyhlášených 
výtvarných soutěží

• Spolupráce s rodiči probíhá formou schůzek, besídek, dílniček, slavností a vystoupení

• Probíhá spolupráce s PPP v souvislosti s  integrací dětí, s odklady školní docházky dětí

• V rámci spolupráce s V. a VI. ZŠ Šumperk je kladen důraz na připravenost dětí na vstup do ZŠ

Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace 
www.sumperkmsslunicko.cz Email: ms.slunicko@sumperkmsslunicko.cz



Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, příspěvková organizace 
www.sumperkmsslunicko.cz Email: ms.slunicko@sumperkmsslunicko.cz

Práce dětí MŠ Sluníčko s 
paní učitelkou 5.ZŠ 
Šumperk u interaktivní 
tabule 

Pohybové aktivity dětí MŠ Sluníčko v 
relaxační zóně na 5.ZŠ Šumperk
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Vánoční zpívání dětí z OP Vrchlického 19            
a z OP Šumavská 15 u šumperské radnice pro 
veřejnost 

Vystoupení dětského sboru „Sluníčko“ 
z MŠ Evaldova pro rodiče a veřejnost 
ve starokatolickém kostele.



Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace města Šumperk

V rámci přidělených dotací města byla provedena revitalizace školních zahrad postupně na všech školních 
zahradách MŠ Sluníčko. Následující ukázky revitalizace  jsou ze školních zahrad OP Vrchlického 19  a OP 
G.Krátkého 28, která proběhla ve školním roce 2014-2015. Revitalizace zahrady MŠ Evaldova 25 a OP 
Šumavská 15 proběhla ve školním roce 2013-14.
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Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace města Šumperk
Po rekonstrukci, zateplení a opravě fasády na OP Vrchlického 19 bylo provedeno ve školním roce 2013-14 
také zateplení a obnova fasády na OP Šumavská 15 - viz ukázka.
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Hospodaření MŠ v rámci přiděleného rozpočtu
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V rámci přidělovaného rozpočtu a s cílem, aby děti svůj téměř celodenní čas trávily v příjemném a 
estetickém prostředí, jsme se zaměřili na zkvalitňování podmínek pro celodenní pobyt dětí, na 
vybavování všech prostor vhodným nábytkem, didaktickými a učebními pomůckami.
Ukázky jsou ze tříd jednotlivých pracovišť. 

MŠ Evaldova 25 :

vpravo třída pro děti s OŠD a předškolní děti,

vlevo třída a ložnice dětí středního věku
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Hospodaření MŠ v rámci přiděleného rozpočtu
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Záběry jsou pořízeny z OP Šumavská 15,

vpravo je pohled na třídu s hernou,

vlevo dole je pohled do třídy.



Zápisy dětí 
Zápisy pro všechna pracoviště MŠ Sluníčko probíhají na MŠ Evaldova 25, a to vždy  ve dvou pracovních 
dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. Termín zápisů je vždy včas oznámen, a to prostřednictvím 
plakátů, nástěnek a webových stránek města Šumperk a MŠ Sluníčko.

Zápisům předchází „Den otevřených dveří“ v době od 7,00 do 15,00 hodin, kdy rodiče mají možnost 
navštívit všechna pracoviště MŠ Sluníčko v kterékoliv době během dne, mohou vidět přímou práci 
pedagogů s dětmi, mohou si prohlédnout  všechny prostory, jsou jim zodpovězeny případné dotazy.

Počet dětí odcházejících do ZŠ 

Počty nám signalizují počet volných míst pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na následující školní 
rok. Podle statistiky odchází z MŠ Sluníčko do základních škol průměrně  100-110 dětí.

Děti s odkladem školní docházky (OŠD)

Na základě odborných vyšetření v MŠ každoročně zůstávají děti s OŠD, čímž se počet volných míst sníží.

Výsledky zápisů dětí 

Jsou zveřejňovány v uvedeném termínu na webových stránkách MŠ Sluníčko, jsou vyvěšeny na 
jednotlivých budovách.

Integrace dětí na MŠ Sluníčko

Integrace dětí na MŠ sluníčko probíhá úspěšně již 3.rokem.
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Různé:
MŠ Sluníčko poskytuje vzdělávání dětem podle  školního vzdělávacího programu (ŠVP) za úplatu 
stanovenou právním předpisem. 

V MŠ Sluníčko jsou však uskutečňovány s dětmi i jiné nadstandartní aktivity formou projektů, které 
však nesmí zasahovat do vzdělávání dětí podle školského zákona, nenahrazují toto vzdělávání a 
rozhodně  nejsou poskytovány na úkor rozsahu a kvality vzdělávání podle ŠVP.

Všechny projekty jsou vybírány a zařazovány do ŠVP dětí tak, že jsou součástí ŠVP – podle školského 
zákona.

Mezi zařazované projekty patří:

• polodenní i celodenní výlety s dětmi do okolí

• sběr vršků pro nemocné děti

• charitativní akce

• babičky a dědečkové čtou dětem

• zdravé zoubky – DENTAL PREVENTION

• zdravá pětka

O životě dětí v MŠ Sluníčko jsou předkládány informace na webové stránky MŠ, publikace do místního 
a regionálního tisku , do odborné literatury.
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