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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MŠ STUDÉNKA
Právní forma:

Příspěvková organizace

Datum zřízení:

1.1.1993

Zřizovatel:

Město Studénka

Název organizace:

Mateřská škola Studénka

Zkrácený název:

MŠ Studénka

Sídlo:

Komenského 700, 742 13 Studénka

Místa odloučených pracovišť:

Budovatelská 580, 742 13 Studénka
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Butovická 106, 742 13 Studénka
Nová Horka 50, 742 13 Studénka
Poštovní 659, 742 13 Studénka
R.Tomáška 491, 742 13 Studénka
Tovární 386, 742 13 Studénka.
IČ:

00848671

Statutární orgán:

ředitelka MŠ Mgr. Pavla Honová

Zástupce statutárního orgánu:

zástupkyně ředitelky MŠ Helena Schillerová

Zařazena do sítě škol:

1.9.1996

IZO v síti škol:

600 137 422

Kapacita MŠ Studénka:

328 dětí od 1.1.2013

2. ÚČEL ZŘÍZENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI A DALŠÍ ÚDAJE O MŠ
STUDÉNKA
Hlavním účelem MŠ Studénka je poskytování předškolního vzdělávání, jehož cíle jsou
vymezeny v § 33 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Předškolní vzdělávání poskytuje rozvoj
osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a
tělesném rozvoji a na osvojení pravidel chování, životních hodnot a mezilidských vztahů.
Vytváří

předpoklady

pro

pokračování

vzdělávání.

Napomáhá

vyrovnávat

nerovnoměrnosti vývoje dětí a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Předmětem hlavní činnosti je zejména poskytování předškolního vzdělávání podle
vzdělávacích programů a zajišťování školských služeb podle příslušných ustanovení
školského zákona, tzn uskutečňování stravování dětí v době jejich pobytu ve škole a
zajišťování závodního stravování zaměstnanců školy za úplatu.
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3. ÚDAJE O ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROK
2013/2014
Přijímací řízení do MŠ Studénka
Zápis do Mateřské školy Studénka na školní rok 2013/2014 proběhl ve dnech 24.25.4.2013, kdy bylo zaevidováno 105 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Žádosti byly posuzovány podle vnitřní směrnice VP 1/2013 o stanovení kritérií pro
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Ze 105 přijatých

žádostí bylo původně

vystaveno 98 přijetí k předškolnímu vzdělávání a 7 nepřijetí. K 1.9.2013 pak bylo
umístěno celkem 102 děti z důvodu nástupu do ZŠ či stěhování. Celkem MŠ Studénka od
1.9.2013 vzdělávala 324 dětí. Vzhledem k celkové rekonstrukci MŠ Poštovní nebyl zápis
na toto pracoviště vyhlašován.

Z toho integrované
(spec.vzděl-potřeby)

Odhlášeno během
šk.roku

52

5

0

0

0

11

Butovická

6.00 – 16.00

40

2

ne

37

0

0

1

2

15

Komenského

6.00 – 16.00

62

3

ano

62

4

1

0

0

21

Nová Horka

6.30 – 15.45

15

1

ne

15

2

0

0

0

3

Poštovní

6.00 – 17.00

0

0

ne

0

0

0

0

0

0

R.Tomáška

6.30 – 16.00

37

2

ne

37

2

0

0

0

11

Tovární

6.00 – 16.00

116

6

ne

116

7

0

10

6

21

324

15

319

20

1

11

8

82

celkem

3

Přijato v průběhu
šk.roku
Ukončení docházky
k 31.8.2013 (nástup
do ZŠ)

Z toho s odkladem
šk.docházky

ano

Výjimka z nejv. počtu
dětí

2

Počet tříd

54

Kapacita

6.00 – 16.00

Provozní doba

Budovatelská

součást

Děti zapsané na školní
rok celkem

Tabulka 1 Provozní doba a počty dětí
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Průměrná docházka v jednotlivých třídách
Tabulka 2 Průměrná docházka dětí
třída
Budovatelská

září

říjen

listopad

prosinec

leden

únor

březen duben květen červen

červenec

srpen celkem

1.

20,09 19,40

21,57

18,06

19,75 19,95

17,24

21,09

20,70

20,05

5,30

1,80

17,08

2.

21,69 21,09

21,52

20,20

19,90 18,40

18,14

20,71

20,90

21,60

0,00

0,00

17,01
17,05

Butovická

1.

6,19

4,77

8,76

3,73

8,20

7,60

6,85

7,28

10,10

7,71

0,39

0,00

5,97

2.

19,95 15,68

16,61

14,13

17,25 15,60

15,00

17,66

18,10

15,33

4,65

2,53

14,37
10,17

Komenského

1.

7,38

7,05

8,62

6,53

5,00

6,40

6,77

7,41

7,95

6,43

0,00

0,00

5,80

2.

19,48 18,40

20,00

17,33

18,75 20,35

16,33

19,95

18,60

18,10

0,00

0,00

15,61

3.

18,95 17,55

16,58

17,44

18,75 16,15

16,39

18,67

19,55

15,52

11,26

0,00

15,57
12,32

Nová Horka

1.

12,00 11,18

9,57

11,07

10,00 10,70

12,52

12,71

13,05

12,62

0,04

0,00

9,62

Tovární

1.

12,23 11,36

10,42

13,93

10,95

16,7

13,71

12,81

16,05

16,52

5,78

11

12,62

2.

7,14

8,51

8

6,4

8,6

7,32

7,71

9,15

7,85

1

3,42

6,77

3.

12,48 10,05

11,43

12,1

9

10,2

10,29

11,14

12,7

11,66

0,56

0,85

9,37

4.

18,14 14,68

15,9

13,26

12,1

17,35

17,47

16,61

18,2

19,38

1,46

5,14

14,14

5.

14,75

13,1

14

13,8

10,61 15,35

12,95

13,71

12,5

12,8

0,39

1,38

11,28

6.

13,4

13,59

13,38

12,8

10,45

13,5

11,2

11,4

12,95

13,38

1,52

1,52

10,76

1.

10,38 10,72

12,14

10,33

11,2

11,85

10,33

12,52

12,5

11,55

0

0

9,46

2.

9,85

12,66

9,6

13,75 13,35

10,19

13,13

14,7

13,42

2,84

0

10,44

1,73

11,62

9,62

6,1

10,82
R.Tomáška

11,77

9,95
celkem

14,01 12,91

13,85

12,64

12,63 13,88

12,67

14,03

14,86

14,00

2,20

4. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Změny v personálním obsazení ve školním roce 2013/2014
 Butovická - od 1.9.2013 nastupuje do nově otevřené třídy začínající učitelka Bc.
Lenka Rapčanová, k 31.8.2014 iniciuje ukončení pracovního poměru učitelka
Gabriela Steculová, za ni nastupuje v srpnu 2014 Irena Klečková.


Komenského – na 80% úvazek nastupuje v srpnu 2013 učitelka Markéta
Mičkalová na dobu určitou, a to k zástupům za kmenové zaměstnance. Dnem
30.6.2014 končí pracovní poměr administrativní pracovnice a zároveň učitelka
na částečný úvazek Eva Holíková,

místo ní nastupuje koncem srpna 2014

Kateřina Sekaninová jako administrativní pracovnice, a na místo učitelky
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nastupuje

v srpnu 2014 začínající

Denisa Mojteková.

K 31.3.2014 končí

pracovní poměr řidič Ladislav Ertel, na jehož místo nastupuje od 1.4.2014
Bohumír Cibulec, který odchází před uplynutím zkušební doby. Na místě řidiče se
pak do konce školního roku střídají Vladimír Jakl a Petr Fabián.


Na MŠ Tovární nastupuje od 1.9.2013 na 100 % úvazek nová učitelka Mária
Adamcová.



Nová Horka – částečný úvazek školnice vykonávala v období září 2013 a leden –
květen 2014 Drahomíra Bártková, Iveta Tomšů v období říjen – prosinec 2013.



R.Tomáška – iniciuje ukončení pracovního poměru k 28.2.2014 učitelka Darina
Jarolímová, od 24.2. 2014 nastupuje učitelka Jitka Sokolová.

Tabulka 3 Zaměstnanci k 30.6.2014

průměrný počet dětí
na zam. ŠJ

- ve fyz. osobách

- v přepočteném
počtu

ŠJ - výdejna ostatní zam.

průměrný počet dětí
na ost.zam.

- ve fyz. osobách

- v přepočteném
počtu

MŠ ostatní zam.

průměrný počet dětí
na pedagoga

součást

- v přepočteném
počtu

- ve fyz. osobách

MŠ Pedagogové

Budovatelská

4,00

4,00

13,00

1,00

1,00

52,00

1,00

0,55

94,55

Butovická

3,00

2,00

12,67

2,00

1,20

31,67

1,00

0,25

152,00

Komenského

7,00

6,08

10,20

4,00

3,64

17,04

1,00

0,65

93,38

Nová Horka

2,00

1,52

9,89

2,00

0,48

31,25

1,00

0,14

107,14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R.Tomáška

3,00

3,00

12,30

1,00

1,00

37,00

1,00

0,40

92,50

Tovární

9,00

9,00

12,89

4,00

2,55

45,10

3,00

1,05

109,53

celkem

28,00

24,73

12,90

14,00

9,87

32,32

8,00

3,04

104,94

Poštovní
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U MŠ Komenského jsou načteni všichni zaměstnanci společní pro všechna pracoviště:
řidič, účetní, administrativní pracovnice a zástupová učitelka, proto je průměrný počet
dětí na jednoho zaměstnance výrazně nižší než u jiných mateřských škol.
Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů k 30.6.2014

Tabulka 4 Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů k 30.6.2013

VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Mgr)

0

VŠ jiné (Mgr.)

1

VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Bc)

1

VŠ jiné (Bc.)

2

Vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem se zaměřením na předšk.pedagogiku

0

Středoškolské pedagogické se zaměřením na předškolní pedagogiku

21

Středoškolské pedagogické jiné

0

Středoškolské nepedagogické

3

MŠ Studénka zaměstnávala 25 pedagogů s předepsanou odbornou a pedagogickou
způsobilostí. Tři učitelky bez pedagogické způsobilosti jsou zaměstnány na výjimku
z předepsaného vzdělání podle §32 b) zákona 563/2004 Sb. o pedagogických
pracovnících, jedné z nich skončil pracovní poměr k 30.6.2014 a jedna si doplňuje
vzdělání studiem předškolní pedagogiky na VŠ.

Tabulka 5 Věková struktura pedagogů

celkem

Do 20 let

21-30 let

31-40 let

41– 50 let

nad 50 let

Pracující
důchodce

0

6

2

7

12

1
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5.

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ

Společné cíle byly opět naplňovány prostřednictvím školního vzdělávacího programu
Cesta do života a školních vzdělávacích programů každého pracoviště. Nosným zdrojem
pro vytváření a práci s těmito ŠVP byl především Rámcový vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání. Společným obsahem vzdělávání ze ŠVP Cesta do života byly
zejména oblasti zdravého životního stylu, primární prevence negativních jevů,
grafomotorické dovednosti dětí, základy multikulturního vzdělávání, prosociální vztahy,
vzájemná spolupráce s rodiči a jinými subjekty, volnočasové aktivity, environmentální
vzdělávání a primární logopedická prevence. Z následně uvedených vyhodnocení
vedoucími učitelkami z jednotlivých pracovišť vyplývá, že jednotlivé oblasti obsahu
vzdělávání přirozeným způsobem prolínaly vzdělávání v Mateřské škole Studénka po
celý školní rok 2013/2014.

5.1.

MŠ Budovatelská

Cesta do života
V průběhu školního roku jsme v každodenní práci s dětmi plnili cíle a záměry ŠVP MŠ
Studénka Cesta do života. Podporovali jsme individuální rozvojové možnosti dětí a
zabezpečovali jim kvalitní vzdělávací nabídku zejména zpracováním těchto témat: Z
pohádky do pohádky, Přišel k nám podzim, Čas vánoční pohody, Čas ledových květů, Přišlo
k nám jaro a Čas rozloučení. V programu jsme se zaměřili na ekologickou a dopravní
výchovu, zdravý životní styl a prevenci negativních jevů. Zařazovali jsme aktivity
podporující rozumový a tělesný rozvoj dětí a zajišťující jejich osobní spokojenost a
pohodu.. Velkou pozornost jsme věnovali grafomotorice a logopedické prevenci. Pro děti
jsme vytvářely se snažily vytvořit bezpečné a podnětné prostředí, aby čas prožitý
v mateřské škole byl pro dítě radostí.
ŠVP pracoviště Škola hrou
Cíle ŠVP MŠ Studénka Cesta do života se navzájem prolínaly s cíli ŠVP v naší mateřské
škole. V průběhu školního roku 2013-2014 jsme vytvářeli ve školce prostředí, ve kterém
by děti rozvíjely všechny své schopnosti, dovednosti a znalosti. Na počátku školního
roku jsme se zaměřili zejména na adaptaci dětí a vytváření vzájemných vztahů. Pomocí
7
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pohádek jsme děti seznamovali s prostředí MŠ, učili děti samostatnosti a sebeobsluze.
Hlavní cíle ŠVP byly naplňovány v průběhu celého školního roku. Dařilo se nám
podporovat a rozvíjet sociální a citové vztahy. Každodenním zařazováním pohybových
činností s betradičními pomůckami jsme podporovali rozvoj tělesné zdatnosti dětí. Pro
radost dětí jsme uspořádali na zahradě Sportovní olympiádu. Pomocí smyslových a
didaktických her jsme připravovali zejména předškolním dětem úkoly, které rozvíjely
znalosti a dovednosti dětí, a tak jsme vytvářeli předpoklady úspěšného zvládnutí zápisu
a vstupu do základní školy. Spolupracovali jsme se ZŠ na ul. Sjednocení a Butovická. Při
vzájemných návštěvách se děti seznámily s prostředím, pracovaly u interaktivní tabule,
zpívaly, malovaly a pracovaly společně se staršími kamarády. Vše, co se děti ve školce
naučily, průběžně předváděly svým rodičům.. Plnily úkoly z projektu Podzim a skřítek,
který vyvrcholil pracovní schůzkou s rodiči Podzimní tvoření – Ježkování. Děti byly
vedené ke vztahu k životnímu prostředí a ke vztahu k přírodě – vycházkami do přírody a
okolí MŠ i vzdálenějšímu okolí – Jarošův statek, Psí útulek, zámek ve Studénce 1.,
vystoupení Sokolníků, výlet do Štramberku.V průběhu školního roku děti shlédli v MŠ 4
představení divadla Beruška, nacvičily program na vánoční besídku a besídku ke Dni
matek, radovaly se na Maškarním reji, plnily úkoly ve hře Cesta za pokladem. Navštívily
ZUŠ, absolvovaly plavecký a lyžařský. Dále plnily úkoly projektu Prevence sociálně
patologických jevů, projekt Dopravní výchova na zahradě a zúčastnily se Dne
záchranného sboru před zimním stadionem. S dětmi školáky jsme se rozloučili na akci
Poslední spaní v MŠ.Programem a nabídkou činností pro děti jsme se snažily v mateřské
škole vytvořit prostředí, kde platilo … kde si hrajeme každý den, kde je každý spokojen…
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
14.10.2013 – 18.10.2013 projekt Zdraví - co roste a sklízíme na poli
21.10.2013 – 25.10.2013 projekt Výživa - na zahradě
17. 2.2014 – 21.2.2014

projekt Léky

Údaje o logopedické prevenci
Průběžně jsme zařazovali aktivity logopedické prevence, aby děti, které ukončují
předškolní vzdělávání, ovládaly řeč, hovořily ve větách, samostatně vyjadřovaly své
myšlenky, rozuměly slyšenému a vedly dialog. Na podzim děti předvedly rodičům
v logopedické chvilce, jak si procvičují mluvidla a jak provádíme logopedickou prevenci.

8
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Přínosem bylo pro děti zařazování logopedických chvilek, sluchových a zrakových her
nebo loutkových hříček, které mají vliv na vývoj řeči a zároveň rozvíjejí slovní zásobu.

5.2.

MŠ Butovická

Cesta do života
V průběhu školního roku byly plněny cíle a záměry ŠVP Cesta do života. Při práci
s dětmi jsme kladli důraz na kvalitní vzdělávání dětí, na individuální přístup a přípravu
dětí na vstup do ZŠ. Respektovali jsme věkové a individuální zvláštnosti dětí, vedli děti k
získávání osobní samostatnosti. Naší prioritou bylo naučit dítě být samo sebou a
zároveň se umět přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní a multikulturní
společnosti. Dětem jsme vytvořili příjemné, podnětné a nestresující prostředí, které
pomáhá k celkovému rozvoji osobnosti.
ŠVP pracoviště S písničkou je veseleji
Krédo našeho ŠVP S písničkou je veseleji zní: Říkat pravdu je síla, ne slabost, přiznat chybu
či vinu je odvaha a umět se omluvit je vzácný dar, stejný, jako umět odpustit těm, kdo vám
ublížili. Tímto se snažíme řídit po celou dobu naší práce s dětmi. Cílem bylo vytvořit pro
děti příjemné, podnětné, nestresující, harmonické a bezpečné prostředí, ve kterém se
dítě může zdravě rozvíjet pod vedením zkušených pedagogů. Vytvořili jsme dětem
prostředí, ve kterém nacházely radost a porozumění, posilovali jsme prosociální chování
dětí ve vztazích k ostatním, navázali jsme na rodinnou výchovu a spolupracovali jsme s
rodiči po celý školní rok. Snažili jsme se preferovat prožitkové učení, pracovat s dětmi
individuálně, v menších skupinkách či ve skupině. Součástí bylo i vytvoření prostoru a
času pro spontánní hru dětí, umožnit jim výběr, volbu dle vlastního rozhodnutí. Usilovali
jsme o vytvoření vztahů mezi dítětem a pedagogem založeném na vzájemné důvěře,
úctě, empatii a spolupráci. Stanovili jsme si společně pravidla, která byla respektována
jak ze strany dětí, tak ze strany pedagogů. Děti byly vedeny k samostatnosti, ke zdravým
životním návykům. Respektovali jsme věkové a individuální zvláštnosti dětí, připomínky
rodičů. Součástí ŠVP byl také projekt Hry s hudbou a techniky muzikoterapie – smyslem
tohoto projektu bylo sladit rytmus, hru, zpěv, pohyb, relaxaci a zdravý životní styl do
společné vlny harmonizace těla i mysli. U dětí jsme rozvíjeli intuici a seberealizaci v
hudbě i pohybu. Snažili jsme se uvolnit přebytečnou energii a přeměnit ji do tvůrčího
prožitku jedince umocněného souhrou kolektivu. Velkou pozornost jsme věnovali
9
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předškolákům, kteří šli k zápisu do 1.třídy ZŠ. V průběhu školního roku byly pravidelné
odpoledne pro rodiče a předškoláky, kde rodiče dostávali návod jak s dětmi pracovat a
jak je na vstup do školy připravit. Spolupracovali jsme se ZŠ Butovickou, docházelo
k vzájemným návštěvám a konzultacím, při kterých se děti seznámily s prostředím, s
prací u interaktivní tabule, zpívaly, počítaly nebo malovaly. V rámci zapojení do projektu
Celé Česko čte dětem k nám v pravidelných intervalech přicházela p. učitelka s dětmi ze
ZŠ a četly dětem pohádky před spaní.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V průběhu roku jsme pomocí pohádek a příběhů plnily projekty z oblasti prevence
sociálně patologických jevů. Celoročně obracíme pozornost dětí k vlastnímu zdraví,
snažíme se dětem předávat vlastní zkušenosti a poznatky a snažíme se, aby děti formou
hry získaly vědomosti o tom, jak se mají chovat a co je správné.
Údaje o primární logopedické prevenci
Zaměřili jsme se na výchovu řeči dětí předškolního a mladšího školního věku. Důraz byl
kladen na rozvoj slovní zásoby, sluchové hry, dechová cvičení , gymnastiku mluvidel,
rytmizaci slov, říkadel, rozpočítadel, hry se zpěvem, vyprávění, reprodukci a dramatizaci
pohádek.
Údaje o aktivitách a prezentaci pracoviště na veřejnosti
Proběhly tyto akce:
-

informační schůzka pro rodiče

-

tvoření s rodiči – podzimní tvoření, výroba dýní, práce s přírodními materiály

-

Mikuláš a čert – návštěva Mikuláše a čerta ze ZŠ Butovické

-

vánoční besídka – vystoupení dětí pro rodiče

-

vystoupení v Domě pokojného stáří – děti přednesly pásmo básniček a písniček

-

s vánoční tématikou

-

posezení u vánočního stromečku

-

kurz lyžování pro děti

-

plavecký výcvik

-

vyšetření zraku dětí – Lví očko

-

karneval ve školce
10
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-

účast na Sedlické sněžence

-

čarodějnické zábavné dopoledne se ZŠ Butovická

-

vystoupení v charitě Dům pokojného stáří se zdobením májky

-

besídka pro maminky – pásmo básniček a písniček pro maminky

-

Den dětí - odpoledne s Adolfem Dudkem

-

rozloučení s předškoláky a spaní dětí v MŠ

-

výlet do Liščího mlýna – společný výlet na závěr školního roku

-

Divadla – v průběhu školního roku jsme měli v naší MŠ několik divadelních
představení, např. p. Taraba , Babička Chrota vypravuje, Já písnička………

-

5.3.

Kulturní dům – Zpíváme s Pavlem Novákem

MŠ Komenského

Cesta do života
Hlavní cíle ŠVP Cesta do života byly naplňovány průběžně pomocí dílčích cílů, záměrů a
aktivit v devíti vzdělávacích integrovaných blocích. Rozvoj grafomotoriky, primární
logopedická prevence, environmentální vzdělávání a rozvoj prosociálních vztahů byly
zařazovány průběžně do všech integrovaných bloků, v bloku Pohádky z celého světa se
objevilo zejména multikulturní vzdělávání apod. Po celý rok jsme se snažili nabízet
dětem zajímavý, srozumitelný, užitečný a prakticky využitelný vzdělávací obsah vedoucí
k rozvoji kompetencí dětí na úroveň potřebnou pro jejich budoucí život.
ŠVP pracoviště Pohádka je klíček od dětských srdíček
Vzdělávací program vychází z přirozených dětských potřeb, ze zvídavosti a touhy po
pohádce. Pohádka byla hlavním prostředkem k plnění vzdělávacích cílů, které byly
zaměřeny zejména na tři oblasti rozvoje dětské osobnosti – sebepoznání, sebevýchovu a
sebeřízení, tedy na osobnostní sociální vzdělávání. Dlouhodobým výsledkem našeho
snažení v této oblasti je zaměření na individualitu dítěte, posun nejen v poznání sama
sebe, dítěte ve skupině dětí a ve vzájemných vztazích dětí i dospělých, ale celkově v
kompetencích každého dítěte. Celá vzdělávací nabídka byla realizována prostřednictvím
třídních vzdělávacích programů motivovaných pohádkami. Každý integrovaný blok byl
vyhodnocen evaluačním záznamem. Celkově lze konstatovat, že došlo k naplnění všech
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cílů ŠVP. Vzdělávací nabídka byla rozšířená v oblasti hudebních, výtvarných a
pohybových dovedností (výtvarné Klubíčko, aerobní cvičení, lyžařský kurz) a vše jistě
přispělo k rozvoji všech zúčastněných dětí a k větší spokojenosti rodičů. Rodiče jsme
zapojovali po celý rok do vzdělávacího procesu tím, že jsme jim připravovali drobné
úkoly, které plnili se svým dítětem při příchodu do třídy. Cílem bylo rozšířit povědomí
rodičů o tom, jaké činnosti dětem nabízíme, jaké požadavky na ně klademe a k jakým
kompetencím je cíleně vedeme. Spolupráce s rodiči se tak v průběhu roku velmi zúžila a
leze konstatovat, že veškeré dění v MŠ bylo založeno na trvalé podpoře rodičů a kvalitě
osobního přístupu každého z pedagogů.
Prevence negativních jevů
V naplňování cílů k prevenci sociálně patologických jevů jsme se v bloku Pohádky pro
kamarády snažili předcházet projevům šikany, v Pohádkách z podzimní zahrádky jsme
děti vedli ke zdravému životnímu stylu a prevenci nemocem, v Pohádkách za zrcadlem
jsme řešili problém kouření a jiných návykových látek, upozorňovali děti na nebezpečí
od cizích lidí, zvířat.
Primární logopedická prevence
Ve školním roce 2013/2014 jsme se ve vzdělávání pedagogů zaměřili na kompetence k
primární logopedické prevenci a zvýšenou pozornost jsme této oblasti věnovali také při
realizaci obsahu vzdělávání v jednotlivých třídách. Cíleně jsme se zaměřovali na
předčtenářské dovednosti dětí. V rámci celonárodního projektu Celé Česko čte dětem
chodily před spaním předčítat žákyně 2.stupně ze ZŠ TGM ve Studénce. Dva pedagogové
absolvovali kurz pro logopedické asistenty k projektu Logohrátky se slovíčky pro kluky a
pro holčičky.
Další aktivity pracoviště
Pro rodiče jsme v září zorganizovali informační schůzku, v listopadu ukázku vzdělávací
práce zaměřenou na primární logopedickou prevenci a besedu se speciálním pedagogem
PPP v Novém Jičíně k tématu školní zralosti, v lednu schůzku se zástupci ZŠ TGM ve
Studénce, konzultaci logopeda SPC kpt. Vajdy v Ostravě v rámci depistáže v MŠ a Dny
otevřených dveří (také pro veřejnost).
Pro rodiče s dětmi jsme připravili Zamykání zahrady s podzimním tvořením, vánoční
besídku a besídku ke Dni matek, Maškarní rej, Jarní tvoření, Rozloučení se školáky na
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školní zahradě s posledním spaním předškoláků a Párty na rozloučenou se školním
rokem v rámci výtvarného Klubíčka a aerobiku.
Děti shlédly divadelní představení Anička a bacily, O neposlušné sestřičce, O zatoulaném
koťátku, Podzimní trpaslík, Jak Anička ke štěstí přišla, O neposlušném Karlíkovi, Jak se
myška Klárka chtěla stat policistkou, Rákosníček a jeho rybník v Dělnickém domě.
Uskutečnili jsme exkurze do knihovny, Vagonářského muzea a muzea v Kopřivnici,
Hasičské stanice v Ostravě Zábřehu, na Poličii ČR ve Studénce a školní výlet do ZOO v
Ostravě. Děti se zúčastnily lyžařského a plaveckého výcviku, shlédly ukázky výcviku
dravých ptáků a psa Sorbona, potěšily se při balónkovém kouzelnickém vystoupení a
muzikálovém vystoupení Kdo nám klepe na dveře?, který pro ně připravily děti z MŠ
R.Tomáška. Sóloví zpěváci dne 15.4.2014 zúčastnili

pěvecké soutěže Studénecký

slavíček, který pořádala ZUŠ Studénka. Druhá místa v kategorii předškolních dětí získali
z naší MŠ Adam Krejči a Denisa Hanzelková.Všechny výše uvedené akce byly
nadstandardní součástí realizace školního vzdělávacího program.

5.4.

MŠ Nová Horka

ŠVP Cesta do života
Cíle ŠVP byly naplňovány v průběhu celého školního roku 2013/2014. Dobrou znalostí
konkrétní životní a sociální situace každého dítěte jsme se snažili o maximální podporu
jeho možností a zabezpečili mu tak kvalitní nabídku předškolního vzdělávání. Průběžně
vytvářený třídní vzdělávací program, vycházející ze ŠVP, byl pro děti dostatečně
srozumitelný, užitečný a prakticky využitelný. Včasnou diagnostikou jsme se snažili
zajistit vzdělávací nabídku jak pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami tak i pro
děti ze sociokulturně nevyhovujícího prostředí.
ŠVP pracoviště Tam a zase zpět poznáváme svět
Tam a zase zpět poznáváme svět, je ŠVP, který nabízí širokou škálu aktivit a činnosti pro
děti ve všech vzdělávacích oblastech. Snažili jsme se o vytvoření prostředí pro děti
příjemné, nestresující, harmonické, a bezpečné, ve kterém se můžou přirozeně
projevovat, vybírat si činnost, která je zaujme. Děti tak získaly postoje k vyjádření svých
potřeb a přání a osvojily si pravidla respektována jak ze strany dětí, tak pedagogů.
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Posilovali jsme prosociální chování dětí ve vztazích k ostatním, navázali na rodinnou
výchovu a podporovali spolupráci mezi MŠ a rodinou. Během dne jsme pracovali cíleně
s celou skupinou dětí, ale i v dostatečné míře individuálně či v menších skupinách.
Dětem byl dán dostatečný prostor ke spontánní hře, byl umožněn vlastní výběr činnosti.
Formou různých smyslových a didaktických her byly rozvíjeny znalosti a dovednosti
dětí. Zařazováním logopedických chvilek jsme se snažili o zlepšení řečového projevu. O
všem co děti v mateřské škole dělají, byli rodiče průběžně informování na nástěnkách a
společných akcích pro rodiče a děti. V průběhu roku jsme se scházeli odpoledne
v tvořivých dílnách – k vykrajování dýní, výrobám vánočních dekorací či jarních věnečků
z proutí nebo k malování s maminkou. Rodiče několikrát shlédli vystoupení dětí, ve
kterém ukázaly svou odvahu a um v přednesu, zpěvu či tancování. Společně s rodiči jsme
si vyšli na večerní lampiónový průvod, kde odvážlivci zvládli projít setmělou trasu sami
jen za světla lampiónu. Na maškarním plese si rodiče i děti zatancovali a zasoutěžili
společně s klaunem. V červnu na Sportovním odpoledni pro celou rodinu předvedli
společně fyzickou kondici a děti při hře Cesta kolem světa ukázaly plněním úkolů
(logické úkoly a úkoly zručnosti) co vše se za celý rok naučily a co už zvládnou.
Konstatuji, že se nám podařilo vytvořit dětem příjemné, motivující, podnětné a radostné
prostředí, kde se rády vracejí.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Průběžně jsme pracovali s projektem Zdravý způsob života a prevence závislosti v němž
máme rozpracována témata : Co je to zdraví, Výživa, Pohyb, Vztahy k ostatním, Hygiena,
Alkohol, Drogy, nebezpečí jehel a stříkaček, Kouření, Léky a Nebezpečí od cizích lidí, kdy
dětem pomocí příběhů a pohádek byla osvětlena problematika patologických jevů,
Zejména obracíme pozornost k vlastnímu zdraví, vycházíme ze zkušeností dětí,
předáváme zkušenosti vlastní a formou her se snažíme, aby děti získaly vědomosti co je
správné a co ne, a jak se v dané situaci zachovat.
Údaje o primární logopedické prevenci
Vedoucí učitelka absolvovala kurz Logopedický asistent – primární logopedická prevence
ve školství, hrazený z projektu Logohrátky se slovíčky pro kluky a pro holčičky. Poznatky z
kurzu byly využívány v denních logopedických chvilkách s dechovými cvičeními a
gymnastikou mluvidel. V květnovém vystoupení pro rodiče děti předvedly práci
s říkadlem, písničkou a jiné pohybové aktivity a dovednosti, které s logopedickou
prevenci úzce souvisí.
14

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO

Aktivity pro děti rodiče
 4.9.2013
Informativní schůzka pro rodiče


9.9.2013

Vystoupení Sportovního kynologického klubu – policie Ostrava



26.9.2013

Sokolníci



18.10.2013

Návštěva ZŠ v Bartošovicích – Dopravní pohádka



30.10.2013

Dýňování – lampiónový průvod



19.11.2013

Rákosníček – div. pohádka v Dělnickém domě



4.12.2013

Mikuláš – Dělnický dům



18.12.2013

Vánoční besídka + tvoření



20.1.2013

Schůzka s učitelkou 1. třídy ZŠ Bartošovice



7.3.2014



28.3. – 23.5.2014



9.4.2014

Velikonoční tvoření



19.5.2014

Besídka pro maminky s malováním a informativní schůzkou



20.5.2014

Návštěva ZŠ v Bartošovicích



27.5.2014

O neposlušných kůzlátkách - muzikál dětí z RTv Dělnickém domě



20.6.2014

Sportovní odpoledne pro celou rodinu



23.6.2014

5.5.

Maškarní ples s klaunem
Plavecký výcvik

Výlet na Liščí mlýn

MŠ Poštovní

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce nebyl provoz mateřské školy na tomto pracovišti ve
školním roce 2013/2014 organizován. Znovuzahájení provozu je plánováno k 1.9.2015.
K tomuto datu se předpokládá také ukončení provozu jedné třídy na pracovišti
Butovická 106 a celého pracoviště Tovární 386, kde byla MŠ Poštovní přestěhována na
dobu rekonstrukce .
5.6.

MŠ R.Tomáška

Cesta do života
ŠVP Cesta do života – důraz klademe na kvalitní vzdělávání dětí, individuální přístup a
přípravu dětí do základní školy. Vytváříme kvalitní vzdělávání, zaměřujeme se na
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adaptační aktivity v prvních týdnech pobytu dětí v mateřské škole, podporujeme zdravý
životní styl.
ŠVP Příběhy pomáhají s problémy
ŠVP pracoviště Příběhy pomáhají s problémy je rozdělen do šesti integračních bloků,
které

rozpracováváme

do

třídních

vzdělávacích

programů,

prostřednictvím

myšlenkových map a s účastí dětí. Integrační bloky jsou vždy motivovány pohádkou
nebo příběhem, prostřednictvím kterých vedeme děti k získání očekávaných
kompetencí. Pro školní rok 2013/2014 jsme vybrali společně s dětmi pohádku O
neposlušných kůzlátkách, začali jsme s ní pracovat od samého počátku školního roku.
Čekalo nás hodně práce: napsání scénáře, písniček, výroba rekvizit, kulis a v neposlední
řadě i kostýmů. Do této pohádky byly zapojeny všechny děti v mateřské škole, od těch
úplně nejmenších 3 letých, až po zkušené předškoláky. Práce byla zajímavá i v tom, že
jsme museli skloubit nejen výchovně vzdělávací činnost, dramatickou výchovu, ale i
práci v pěveckém sboru Tralaláček. Výstupem bylo divadelní představení Kdo nám klepe
na dveře? dne 27. 5. 2014 v 10 hodin v Dělnickém domě ve Studénce. Pohádku jsme hráli
nejen pro rodiče našich malých herců, ale především byla určena mateřským a
základním školám ve Studénce. Bylo to vyústění celoroční výchovně vzdělávací práce
naší školy, kde záměrem bylo především poskytnout dětem modelovou situaci, ve které
se mohou setkat s nebezpečím. Děti získaly zkušenosti ke správnému chování a
vzájemným mezilidským vztahům. Naše vystoupení mělo velký ohlas u široké veřejnosti.
Poděkování patří všem zaměstnancům mateřské školy, rodičům a přátelům školy, ale
především dětem, které ukázaly, jak velký potenciál se v nich skrývá a jak si s tak
náročným divadelním představením dovedou poradit.
Dále bych se ráda zmínila o reprezentaci našich dětí na akci ZUŠ Studénecký slavíček. Na
této soutěžní přehlídce všechny tři zúčastněné děti získaly ve své kategorii první místa. I
to svědčí o tom, jak jsou naše děti talentované a vedené k zodpovědné reprezentaci MŠ
Studénka.
Naše mateřská škola se dlouhé roky zabývá dramatickou výchovou, která je pro děti
velmi přirozenou a zábavnou formou učení. O tom svědčí nejen výsledky, které máme,
ale hlavně spokojenost dětí a rodičů v naší mateřské škole.
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V prevenci sociálně patologických jevů se nadále zaměřujeme na tři základní oblasti,
kterými jsou společenské chování, aspekty obecného života a širší sociální uvědomění .
Údaje o primární logopedické prevenci
V oblasti této jsme se průběžně zaměřovali na jazykové chvilky, jemnou motoriku (práce
s korálky, stavebnice, kladívka, puzzle atd.), grafomotoriku (uvolňování ruky na větších
plochách, pracovní listy), práci s textem (divadelní představení), hrubou motoriku
(plavání, lyžování, cvičení na nářadí) a spolupráci s rodiči (doporučení odborné
logopedické péče). Jedna učitelka absolvovala kurz Logopedický asistent – primární
logopedická prevence ve školství.

Údaje o aktivitách a prezentaci pracoviště na veřejnosti
26. 9. 2013

sokolníci – ukázka sokolnictví

září

výstava výtvarných prací dětí mateřských škol v knihovně

17. 10.2013 pes Sorbon – pes fotbalista v MŠ
19. 11.2013

divadelní představení v DD – Rákosníček a jeho rybník

27. 11. 2013 ukázka výchovné práce pro učitele ZŠ TGM
4. 12.2013

Mikulášská besídka v DD s Prckem Pepíno

12. 12.2013 Vánoční besídka spojená s vyráběním s rodiči
8. 1.2014

třídní schůzka s rodiči předškoláků a ZŠ TGM – zápis

24. 1.2014

divadlo Šikulka v MŠ

17. 2.-21. 2.2014

lyžařský výcvik

24. 2.2014

maškarní ples

5. 3.2014

kouzelník v MŠ s balónkovým představením

28. 3.2014

plavecký výcvik
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15. 4.2014

Studénecký slavíček účast tří dětí na soutěži ZUŠ

16. 4.2014

den otevřených dveří MŠ

5. 5.2014

zpívánky s Ladovými obrázky

21. 5.2014

tvoření s rodiči – výroba kulis do pohádky Kdo nám klepe na dveře

27. 5.2014

muzikálové divadelní představení v Dělnickém domě Kdo nám klepe na

dveře pro děti, rodiče a veřejnost
13. 6.2014

rozloučení se školáky

16. 6.2014

návštěva předškoláků v ZŠ TGM

17. 6.2014

exkurze na policejní stanici

19. 6.2014

exkurze ve Vagonářském muzeu

20. 6.2014

oslava Den dětí s ukázkou kynologa - fotbalista pes Sorbon

5.7.

MŠ Tovární

ŠVP Cesta do života
Děti se postupně adaptovaly na nové prostředí , nový režim i organizaci Vytvořili jsme prostředí,
které je pro děti podnětné,Zajímavé a bezpečné. Individuálními pohovory s rodiči jsme zjišťovali
zájmy a potřeby dítěte, poznatky jsme využívali při práci s dětmi. Pravidelně jsme si dělali
záznamy o dětech a sledovali jejich pokroky. Rodičům byla nabídnutá poradenská pomoc, měli
možnost účastnit akcí pořádaných mateřskou školou. Zaměřili jsme se na rozvoj řeči dítěte –
logopedické chvilky pro všechny děti, grafomotorických dovedností dětí. Spolupracovali jsme se
PPP Nový Jičín, a SPC Ostrava.

ŠVP pracoviště Hrajeme si celý rok
Integrované bloky ŠVP jsme zpracovávali v třídních programech. Jejich délku určoval
zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole. Třídní vzdělávací programy byly zaměřeny
zejména na prožitkové učení, uspokojování jejich potřeb. Činnosti, které jsme nabízeli
dětem, byly různorodé. Byla sledována vyváženost spontánních a řízených činností při
plnění obsahů a cílů předškolního vzdělávání ve všech pěti oblastech. Činnosti byly
plánovány do skupin i do společných činnosti pro celou třídu. Zaměřili jsme se na rozvoj
samostatnosti, sebevědomí a tvořivosti dítěte. U dětí předškolního věku jsme se zaměřili
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na přípravu dětí do základní školy, rozvíjeli jsme u dětí soustředění a vytrvalost
dokončit činnost, pomáhaly jsme dětem rozšířit jejich aktivní slovník. Dbaly jsme na
správný úchop tužky a uvolnění ruky a zápěstí, každý týden zařazovány grafomotorická
cvičení. Jsme zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem. Ve výchově ke zdravému
životnímu stylu jsme zařazovali zdravotní cvičení, jógové prvky, cvičení na nářadí,
s náčiním a vycházky do přírody. Pomocí pohádek dětem byly dávány základy prevence
proti nežádoucím jevům.
Základy multikulturní výchovy byly dětem dávány pomocí písniček, četby o dětech
z celého světa. Děti získávaly poznatky o kulturách zemí, rozmanitostech přírody.
Skupina předškolních dětí se seznamovala s anglickým jazykem pomocí písniček,
říkadel, pracovních listů, her.
Aktivity ve spolupráci s rodiči:
Pro děti jsme připravili Mikulášskou nadílku ve spolupráci se ZŠ Sjednocení, maškarní
rej se soutěžemi a tancem, hledání pokladu na Den dětí. Do MŠ přijelo také divadlo a
kouzelník. Děti shlédly pohádky Červená karkulka, Slepička a kohoutek, O rybě a
Námořnickou pohádku – cestu kolem světa, obdivovaly zručnost kouzelníků v
představeních Škola kouzel, Kouzelník Merlin a Kouzlení s klaunem. Děti se seznámily
s hudebními nástroji – Babička Chrota vypravuje, Zpívánky, koncert v ZUŠ. Společně
jsme si užili výlet do ZOO a vystoupení Indiánů. Chodili jsme na návštěvy do knihovny,
na statek za zvířátky. Sportovali jsme při kurzu lyžování a plavecké výuce v bazénu ve
Studénce. S rodiči jsme se pořádali podzimní a velikonoční tvoření, vánoční posezení u
stromečku, oslavu dne matek, besedu se zástupci ZŠ a rozloučení se školáky. O škole
získávali rodiče informace formou schůzek, nástěnek v MŠ, psaných zpráv, webových
stránek, rozhovorů s učitelkami a individuálními konzultacemi.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V průběhu roku jsme pomoci pohádek a příběhů plnily projekty z oblasti prevence
sociálně patologických jevů (četba příběhů, rozhovory s dětmi, omalovánky, obrázky,
využití interaktivních materiálů), a v projektech Panenka Jablenka a Záchranný kruh pro
podporu bezpečného chování dětí.
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Údaje o primární logopedické prevenci
Během celého roku zařazovány jazykové a logopedické chvilky, které byly zaměřeny na
dechová, sluchová, mluvní cvičení, didaktické hry zaměřené na práci se slovy a hláskami
(začínající, končící, rozklad, rýmování apod.). Při zapojení do projektu Logohrátky se
slovíčky pro kluky a pro holčičky absolvovaly čtyři učitelky kurz Logopedický asistent.

5.8.

Podmínky pro výchovně vzdělávací činnost

Ekonomické, provozní a materiální podmínky byly na všech pracovištích srovnatelné
(počet dětí na pedagoga, mzdové i provozní náklady formou stanovených normativů na
1 dítě, výše školného). Provozní příspěvek zřizovatele města Studénky byl ve výši 3.000
Kč na 1 dítě na kalendářní rok. Zákonní zástupce přispívali na provoz měsíční částkou
480,- Kč, přičemž sníženou výši školného 80,- Kč hradili rodiče, pokud se dítě po celý
kalendářní měsíc nezúčastnilo vzdělávání. S částí provozních prostředků každé
pracoviště hospodařilo dle svých potřeb s rozhodovací pravomocí vedoucí učitelky. Pro
MŠ Budovatelská byl pořízen dětský nábytek jedné třídy, pro MŠ Tovární nerezové stoly
s ohřívacími vanami pro výdej stravy a noteboky pro učitelky. Nová Horka pořídila další
herní prvek lanový park do zahrady, MŠ Komenského nábytek v šatně zaměstnanců,
koberce do všech tříd a zázemí pro práci učitelek (knihovny, stoly s PC atp.). V MŠ
R.Tomáška zakoupila nové zařízení výdejny stravy.
Hygienické a prostorové podmínky a uspořádání vnitřního vybavení všech pracovišť
odpovídalo počtu zapsaných dětí. Pracoviště Budovatelská a Komenského byly
provozovány s výjimkou z nejvyššího počtu dětí (až 27), čímž se ztížily podmínky pro
výchovně vzdělávací činnost. V součinnosti s odborem MHÚM městského úřadu ve
Studénce jsme zajišťovali průběžně drobné opravy a havárie na všech pracovištích, a
odstranění starých závadných prvků na zahradách mateřských škol. V období letních
prázdnin 2013/2014 proběhly některé rekonstrukce a opravy ve čtyřech budovách MŠ.
V MŠ R.Tomáška bylo vyměněno PVC na chodbách a schodišti, v Nové Horce proběhla
výměna podlah ve výdejně stravy a přilehlé chodbě, v budově MŠ Butovická byla
vyměněna všechna okna a vstupní dveře, byly pořízeny nové kryty těles ÚT a došlo k
následné výmalbě.

V MŠ Komenského byly vyměněny vstupní dveře ze zahrady,

vyměněna část dlažby v přízemí budovy, odstraněna podlahová krytina ve dvou hernách
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v I.patře s následnou opravou betonového podkladu, pořízeny nové koberce a došlo k
výmalbě celé budovy.
Ve školním roce 2013/2014 docházely do MŠ Studénka všechny děti k celodenní
docházce, všechny třídy vykazovaly celodenní provoz.

5.8. Péče o děti mimořádně nadané a nadstandardní aktivity v rámci celé MŠ
Studénka
Na pracovišti Komenského se scházelo pod vedením učitelky Aleny Dolenské celkem 10
dětí z MŠ Komenského ve výtvarném kroužku Klubíčko, kde pracovaly 1x týdně 1,5 hod
s tradičními i netradičními výtvarnými technikami. Práce byly prezentovány po celý rok
v ústřední výzdobě MŠ Komenského. V MŠ Komenského se 1x týdně v odpoledních
hodinách scházely dět taktéž pod vedením p.učitelky Aleny Dolenské ve Cvičení s prvky
aerobicu. Děti své pohybové dovednosti předvedly svým rodičům v průběhu roku na
ukázkových hodinách a na Dětském dni Sdružení rodičů při ZŠ TGM na Dělnické
zahradě, kde byly pozvány. Oba kroužky probíhaly mimo provozní hodiny MŠ.
Na pracovišti R.Tomáška se scházel v průběhu provozních hodin pod vedením pedagogů
Jarmily Nekolové a Dagmar Binarové pěvecký soubor Tralaláček, jehož největším
úspěchem a vyvrcholením celoroční práce bylo muzikálové představení Kdo nám klepe
na dveře? dne 26.5.2014 v Dělnickém domě, a to pro děti mateřských škol z celé
Studénky, pro děti z 1.tříd ZŠ a rodiče účinkujících dětí. Představení bylo pečlivě
připraveno a mělo u diváků velký ohlas, za což patří poděkování nejen zaměstnancům
ale I dětem z pracoviště R.Tomáška.
Mezi nadstandardní nabídku MŠ Studénka v rámci provozu patřily také plavecké kurzy,
které probíhaly na plaveckém bazénu ve Studénce v osmitýdenní intervalech a
absolvovalo je celkem 99 dětí. Odbornost při výuce zabezpečovali učitelé plavání z
Relax. s.r.o. Kopřivnice.
Týdenní lyžařský kurz absolvovalo celkem 35 dětí ve ski areálu v Palkovicích pod
vedením lektorů z lyžařské školy Usměvavé lyžování.
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5.9.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

V roce 2013/2014 bylo na pracovišti Komenského vzděláváno sluchově postižené dítě s
odročenou školní docházkou. Na základě průběžné spolupráce s rodiči dítěte a
konzultaci se speciálním pedagogem SPC při ZŠ a MŠ pro sluchově postižené v Ostravě
Porubě, bylo s tímto dítětem průběžně individuálně pracováno.
Ve spolupráci s SPC pro poruchu autistického spectra a vady řeči při ZŠ kpt. Vajdy v
Ostravě Zábřehu jsme zajistili vyšetření dětí s řečovými vadami logopedem přímo v MŠ
s možností konzultace rodičů. Rodičům byl dle závažnosti řečové vady doporučován
další postup k nápravě nežádoucího stavu.
Zúčastnili jsme se celostátního projektu Lví očko, který se zabývá včasným odhalování
skrytých očních vad u dětí předškolního věku. V MŠ Komenského proběhl podobný
projekt ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.
Specializované služby (odborné semináře pro rodiče, diagnostiku školní zralosti, poruch
chování atp.) zajišťovala na požádání a ve spolupráci s rodiči Pedagogicko psychologická
poradna v Novém Jičíně a Speciální Pedagogické centrum Kpt. Vajdy v Ostravě Zábřehu.
Zákonným zástupcům dětí jsme individuálně doporučovali konzultace s dětskými lékaři,
logopedy nebo jinými specialisty.

6.

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce realizováno podle
plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků, a to formou dvou Sboroven na
téma Předcházíme vývojovým odchylkám dětí v MŠ s lektorem PhDr. Janem Svobodou pro
20 pedagogů, Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ s lektorem PaedDr.
Zdeňkem Martínkem pro 20 pedagogů a konáním semináře Mgr. Marie Sauerové na
téma Školní zralost , kterého se zúčastnilo 24 pedagogů.
V souvislosti s podáním žádosti o dotaci z rozvojového programu MŠMT na realizaci
projektu k logopedické prevenci v MŠ Studénka v roce 2014 Logohrátky se slovíčky pro
kluky a pro holčičky jsme obdrželi prostředky ve výši 80 tis Kč, ze kterých byly uhrazeny
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64 ti hodinové kurzy logopedických preventistů devíti pedagogům a pořízeny pomůcky
k logopedické prevenci na všechna pracoviště MŠ Studénka ve výši 30 tis Kč.
Pro začínající učitelky jsme v listopadu 2013 v MŠ R.Tomáška a v únoru 2014 v MŠ
Tovární organizovali praktické ukázky vzdělávací práce. Tyto ukázky byly součástí
dlohodobého záměru MŠ Studénka poskytnout novým a začínajícím pedagogům
příklady z praxe obohacené rozborem zkušených pedagogů.
Ředitelka MŠ se ve spolupráci se vzdělávacím centrem Hertin s.r.o v Ostravě podílela na
přípravě projektu Společně na jedné lodi k čerpání prostředků z operačního programu
MŠMT Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro vzdělávání 18ti pedagogů MŠ Studénka,
které proběhne ve čtrnácti kurzech a třech tuzemských i zahraničních stážích ve školním
roce 2014/2015.
Při čerpání volna k samostudiu se pedagogové využíváním bezplatného přístupu
zaměřovali na čerpáni nových informací a výukových materiálů ze vzdělávacího portálu
eKabinet, který je patnerem Programu podpory digitalizace škol.

účastníci z
MŠ

datum

Název vzdělávacího kurzu

Celkem
zúčastněných
pedagogů

Délka kurzu v hod.

Celkem hod

Tabulka 6 Přehled účasti na vzdělávání

Celá MŠ

20.10.2013

Školní zralost

23

3

69

Celá MŠ

22.10.2013

20

8

160

Celá MŠ

6.11.2013

20

4

80

Celá MŠ

26.11.2013

Ukázka práce s dětmi v MŠ R.Tomáška

13

4

52

KOM

27.11.2013

Účetnictví PO a účetní závěrka

1

6

6

KOM

4.12.2013

Kulatý stůl

1

4

4

KOM

5.12.2013

Prezentujeme MŠ

2

6

12

TOV

5.12.2013

Využití vzdělávacích programů v MŠ

1

40

40

KOM

21.1.2014

Nový OZ ve školské praxi

1

8

8

Předcházíme vývojovým
odchylkám dětí v MŠ
Hyperaktivní, hypoaktivní a
agresivní dítě v MŠ
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KOM

27.2.2014

Kariérní systém pedagogů - MŠMT

1

6

6

TOV, BUT

21.1.2014

Pracovní setkání v PPP Nový Jičín ke
školní zralosti dětí

4

4

16

Celá MŠ

25.2.2014

Ukázka vzdělávací práce v MŠ Tovární

10

4

40

TOV

28.2.2014

Digitální praktikum v MŠ - animace

1

8

8

KOM

28.3.2014

Účetnictví a novela zákona o dani z
příjmu

1

6

6

TOV

21.3.2014

Digitální praktikum v MŠ - fotografie

1

8

8

KOM

25.3.2014

Zákon o finanční kontrole a vnitřní
směrnice

1

6

6

BUT

1.4.-2.4.2014

Vzdělávací lídr

1

16

16

KOM

8.4.2014

Interaktivní tabule v MŠ I

2

6

12

TOV

30.4.2014

Autorská práva a interaktivní a
multimediální výuka v MŠ

1

6

6

Celá MŠ

6.5.2014

BOZP a PO

40

4

160

1

5

5

9

64

576

KOM
Celá MŠ

Dětský aerobik ve vyučovacím procesu
MŠ
Logopedický asistent – primární
23.4. – 25.6.2014
logopedická prevence ve školství
16.5.2014

TOV

23.5.2014

Digitální praktikum v MŠ

1

8

8

KOM

27.5.2014

Vnitřní kontrola v praxi školských PO

1

6

6

TOV

3.6.2014

Kreslení a poznávání s využitím
počítače

1

40

40

TOV

12.6.2014

Integrace ICT do prostředí MŠ

1

6

6

7. AKTIVITY MŠ A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI
Společné akce
Společně jsme pro děti dne 26.9.2013 zorganizovali ukázku chovu a výcviku dravých
ptáků Sokolníci na letním stadiónu ve Studénce.
Mikulášského představení s prckem Pepinem 4.12.2013 v Dělnickém domě se
zúčastnilo cca 280 dětí. Mikuláš s čertem předali dětem dárečky na jednotlivá
pracoviště, zakoupené z prostředků rodičů.
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Na všech pracovištích MŠ Studénka se u příležitosti zápisu do MŠ konal 16.4.2014 Den
otevřených dveří, kdy se rodiče mohli seznámit s prostředím MŠ, s vybavením i se
vzdělávací nabídkou, a shlédnout ukázky vzdělávací práce.
V MŠ R.Tomáška již tradičně působí dětský pěvecký sbor Tralaláček, který vystupoval se
svými pásmy na Zlatých svatbách a předvedl již výše zmíněný koncert v Dělnickém
domě s názvem Kdo nám klepe na dveře? (více viz. odd. 5.6. této zprávy). Pro Vítání
občánků si již tradičně připravovala pásma také MŠ Komenského.
MŠ Komenského, R.Tomáška a Tovární připravily sólové zpěváky pro účast v pěvecké
soutěži Studénecký slavíček, ve které děti získaly několik medailí (viz. odd. 5.3. a 5.6.)
Kroužek aerobicu předvedl své taneční představení u příležitosti Dne dětí na Dělnické
zahradě, který pořádal Klub rodičů při ZŠ TGM Studénka.
MŠ Budovatelská a MŠ Butovická předvedly svá předvánoční vystoupení v Charitě a
v Domově Sv.Anny, MŠ Butovická dále při oslavě svátků jara.
Další aktivity jednotlivých pracovišť jsou podrobně popsány v oddíle 5. této zprávy.
Všechna pracoviště zveřejňují své školní vzdělávací programy na webových stránkách
Mateřské školy Studénka www.msstudenka.m-zone.cz.

Společné akce a akce

s grantovou podporou města Studénky byly v průběhu roku prezentovány ve Zpravodaji
města Studénky. Vše jistě přispělo k vyšší prestiži Mateřské školy Studénka jako celku
v očích veřejnosti.

8. SPOLUPRÁCE S PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE
VZDĚLÁVÁNÍ
Školy na území města
Pedagogové MŠ se zúčastňovali v základních školách setkání s učitelkami ZŠ k adaptaci
dětí v prvních třídách. Všechna pracoviště organizovala schůzky s elementaristkami
před zápisem do základní školy, některá pořádala ukázky vzdělávací práce s dětmi pro
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rodiče i pedagogy z 1.tříd s besedou speciálního pedagoga PPP v Novém Jičíně. Ředitelé
základních škol měli možnost rodičům v MŠ přiblížit školní vzdělávací program své
školy. ZŠ Sjednocení a Butovická přizvaly k zápisu do 1.tříd I pedagogy mateřských škol.
Děti a učitelky MŠ se zúčastňovaly projektových dnů nebo ukázek práce v I.třídách
v základních školách Butovická, Sjednocení a TGM. ZŠ TGM opět zorganizovala pro
rodiče a děti projekt Nanečisto k poznávání prostředí školy, seznámení se svými
budoucími spolužáky a s pedagogy.
Pracoviště Nová Horka spolupracovala se ZŠ Bartošovice účastí na projektu 3.třídy ZŠ
Červený den s pohádkou dne 18.10.2013 a dne 20.5.2014 účastí na akci Pohybové hrátky
v tělocvičně. Děti se ve škole take seznámily s práci na interaktivní tabuli.
Spolupráce s jinými subjekty
Pro Sbor pro občanské záležitosti ve Studénce připravovala pracoviště Komenského
kulturní pásma k Vítání občánků a R. Tomáška k Zlatým svatbám a jiným společenským
akcím. Děti z pracoviště Butovická již tradičně vystoupily se svými pásmy v Domě
pokojného stáří sv.Anny v Butovicích.
Sport a kultura (SAK) Studénka a Informační centrum ve Studénce poskytovaly pomoc při
přípravě a prezentaci akcí MŠ Studénka ve Zpravodaji města, Kabelové televizi Studénka
a na výlepových plochách ve městě. SAK dále nabízelo divadelní představení pro děti
v Dělnickém domě, pravidelné návštěvy knihoven a Den se záchrannými sbory.
Spolupráce s SPC Kpt.Vajdy v Ostravě Zábřehu přinesla včasné podchycení dětí s
řečovými vadami. Pedagogicko psychologická poradna v Novém Jičíně poskytovala
odbornou pomoc pedagogogům zejména při řešení návrhů na odklady školní docházky.

9.

ÚDAJE O PROJEKTECH REALIZOVANÝCH Z JINÝCH ZDROJŮ

Předškolka
Na pracovišti Komenského probíhal opět po celý školní rok projekt Předškolka, který
grantovou podporou zaštítilo město Studénka, a to částkou 10 tis Kč v roce 2013 a 10 tis
Kč v roce 2014. Pravidelně 1x týdně se zde setkávaly maminky s dětmi, které ještě
nedocházejí do MŠ. Projekt umožňuje těmto ženám sociální kontakty, vzájemnou
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výměnu zkušeností v oblasti výchovy dětí a dětem pozvolnou adaptaci na prostředí
mateřské školy a mnohdy první kontakty se svými vrstevníky.
Logohrátky se slovíčky pro kluky a pro holčičky
Tento projekt je zaměřen na podporu kvality a zlepšení materiálních podmínek pro
poskytování preventivní logopedické péče dětem předškolního věku na území města
Studénky, a šíření povědomí o této vzdělávací oblasti směrem k cílové skupině rodičů.
Žádost o poskytnutí finančních prostředků na tento projekt byla na MŠMT podána
ředitelkou v roce 2013. Po vyhodnocení získala MŠ Studénka 80 tis Kč z rozvojového
programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání pro rok 2014, které
byly použity na vzdělávání devíti pedagogů v kurzech Logopedický asistent a k pořízení
pomůcek pro logopedickou preventivní péči.

10.

ÚDAJE O KONTROLÁCH A INSPEKCÍCH

Kontroly státního zdravotního dozoru
vykonali v MŠ Studénka zaměstnanci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského
kraje . Hygienické prověrky byly zaměřeny na kontrolu plnění požadavků stanovených
zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a provázejícími vyhláškami
č.137/2004 Sb a č. 410/2005 Sb. Byla kontrolována mateřská škola a výdejna stravy
pracoviště Tovární 386, a to dne18.10.2013, bez zjištěných závad.
Veřejnosprávní kontroly zřizovatele
V průběhu celého období vykonával zřizovatel veřejnosprávní finanční kontrolu
hospodaření a použití veřejné finanční podpory, a další kontroly z titulu zřizovatelské
funkce, a to:
-

18.10.2013

průběžná VSK za rok 2013 a předběžná na rok 2014

-

Březen 2014

kontrola vnitřních předpisů

-

9.4-25.4.2014

následná VSK za rok 2013

-

16.5.2014

kontrola vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek

-

26.5. -6.6.2014

kontrola pokladní hotovosti na všech pracovištích

-

10.6.2014

kontrola spisové služby a přístupu k

-

26.6.2014

kontrola plnění plánu údržby budov
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Z těchto kontrol byly pořízeny protokoly s některými doporučeními, na základě kterých
přijala Mateřská škola opatření ke změně stavu.
Tato výroční zpráva byla zpracována na základě písemných podkladů poskytnutých
vedoucími učitelkami jednotlivých pracovišt MŠ Studénka.
Podklady pro zpracování této výroční zprávy poskytla a za jejich obsahovou správnost
odpovídá:
-

za pracoviště Budovatelská

Jana Tomášková zastupující vedoucí

učitelka
-

za pracoviště Butovická

Pavlína Míčková vedoucí učitelka

-

za pracoviště Komenského

Mgr. Pavla Honová ředitelka

-

za pracoviště Nová Horka

Petra Petrovská vedoucí učitelka

-

za pracoviště Poštovní

Eliška Máchová vedoucí učitelka

-

za pracoviště R.Tomáška

Jarmila Nekolová zastupující

zástupkyně ředitelky
-

za ostatní údaje MŠ Studénka celkem Mgr . Pavla Honová ředitelka

Ve Studénce 20.10.2014

zpracovala Mgr. Pavla Honová ředitelka MŠ
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