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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 (od 1.1.2013).
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

Adresa pro dálkový přístup

pyes45s (ID datové schránky)

Údaje o školské radě

není zřízena

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
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školského zákona, tzn uskutečňování stravování dětí v době jejich pobytu ve škole a
zajišťování závodního stravování zaměstnanců školy za úplatu.

3. ÚDAJE O ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ ZA ŠKOLNÍ ROK
2014/2015
Přijímací řízení do MŠ Studénka
Zápis do Mateřské školy Studénka na školní rok 2014/2015 proběhl ve dnech 23.24.4.2014, kdy bylo zaevidováno 102 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Žádosti byly posuzovány podle směrnice VP 1/2013 o stanovení kritérií pro přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání. Ze 102 přijatých žádostí bylo vystaveno 99 přijetí
k předškolnímu vzdělávání a 3 nepřijetí (děti z jiných obcí). Z minulých let zůstalo v MŠ
218 dětí, z toho 18 odročených, 81 ve třetím ročníku, 85 ve druhém ročníku a 34 dětí
v prvním ročníku MŠ. Tři děti byly přijaty mimo zápis před zahájením školního roku.
Celkem tedy MŠ Studénka měla přijatých 320 dětí:

Z toho integrované
(spec.vzděl-potřeby)

Odhlášeno během
šk.roku

50

5

0

2

2

20

Butovická

6.00 – 16.00

40

2

ano

40

1

0

2

1

4

Komenského

6.00 – 16.00

62

3

ano

62

3

0

0

0

15

Nová Horka

6.30 – 15.45

15

1

ne

15

2

0

0

0

8

Poštovní

Mimo provoz

R.Tomáška

6.30 – 16.00

37

2

ne

37

1

0

2

2

9

Tovární

6.00 – 16.00

120

6

ne

116

7

1

6

1

32

328

16

320

19

1

12

6

88

celkem

Průměrná docházka v jednotlivých třídách
3

Přijato v průběhu
šk.roku
Ukončení docházky
k 31.8.2015 (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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Tabulka 2 Průměrná docházka dětí

Budovatelská

třída

září

říjen

únor

březen duben květen červen červenec

srpen

celkem

1.

20,18

16,72

17,77

15,13

2.

16,31

16,18

17,21

17,20

18,30

16,10

14,13

20,04

20,84

21,04

10,82

5,93

16,42

16,70

18,90

17,73

18,61

20,52

18,77

0,00

0,00

14,84

1.

15,55

10,40

11,42

12,53

10,55

13,05

14,91

15,55

16,89

13,59

2,41

1,60

11,54

2.

13,73

9,86

10,58

12,87

10,90

11,65

10,45

12,48

13,00

11,27

4,70

1,47

10,25

listopad prosinec leden

15,63
Butovická

10,89
Komenského

1.

8,36

7,09

8,21

3,93

5,30

7,55

7,82

6,57

8,95

8,00

2,01

5,00

6,57

2.

20,09

16,45

19,94

19,60

15,30

18,05

17,27

20,37

21,25

17,86

2,18

5,50

16,16

3.

18,82

17,05

20,16

17,33

14,65

16,75

15,18

17,48

21,68

19,95

4,80

5,56

15,78

Nová Horka

1.

12,50

12,27

12,00

9,93

10,80

12,75

12,81

12,68

12,79

13,82

1,72

1,93

R.Tomáška

1.

12,18

10,45

13,21

12,00

11,80

12,00

9,90

12,80

14,63

12,45

1,41

2,56

10,45

2.

7,18

8,36

10,84

8,53

8,65

8,60

10,09

12,66

14,50

14,95

4,23

4,62

9,43

12,84
10,50
10,50

9,94
Tovární

1.

15,59 14,77

18,05

16,80

16,66

17,45

16,66

16,23

15,89

15,27

7,64

4,20

11,87

2.

11,95

10,95

13,37

11,87

12,25

11,25

12,64

13,31

13,32

11,86

2,16

2,00

12,69

3.

0,00

0,00

0,00

0,00

4,44

6,30

8,47

7,54

7,52

7,00

3,29

2,56

3,71

4.

14,77

13,22

14,52

14,06

15,90

11,65

13,45

13,66

13,78

13,86

1,25

0,81

11,74

16,78

13,57

16,10

16,20

14,35

14,50

15,13

16,38

17,31

15,64

2,29

0,56

19,40

12,17

15,63

12,66

15,65

13,85

14,22

17,00

16,31

14,77

2,05

4,00

5.
6.

13,00
12,81
10,97

celkem

12,75

10,16

11,58

11,75

11,66

12,28

12,29

13,52

14,55

13,46

3,04

2,57

10,80

4. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Změny v personálním obsazení ve školním roce 2014/2015


Budovatelská – za dlouhodobou nemoc zastupovala v období 9-12/2014 učitelka
Bc. Jana Tomášková a v období 1-6/2015 výdejčí stravy Barbora Petrovská.
K 20.7.2015 odchází do starobního důchodu učitelka Jana Tomášková.



Butovická - od 1.11.2014 byla odvolána z funkce vedoucí učitelka Pavlína
Míčková, pověřená vedením pracoviště je vedoucí učitelka Jarmila Nekolová,
za dlouhodobou nemoc zastupuje paní Jitka Sokolová. Na dohodu pracovala
uklízečka Nataša Strnadelová.
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Komenského - od 1.9.2014 nastupuje na 0,9 úvazku učitelka Denisa Mojteková a
na plný úvazek administrativní pracovnice Kateřina Sekaninová.



Nová Horka – k 30.6.2015 končí pracovní poměr učitelka Eva Mojdlová.



R.Tomáška - na místo učitelky nastupuje od 1.9.2014 Lenka Teichmannová.



Tovární –

od 1.9.2014 nastupuje na 0,5 úvazku asistentka pedagoga Eva

Fabiánová. K 31.1.2015 končí pracovní poměr učitelka Iva Chmelíčková, na její
místo od 1.3.2015 nastupuje učitelka Erika Beranová.
Na místě řidiče pracují na dohodu Petr Fabian, Petr Mičulka, Ivo Popp, Jaroslav
Tomášek, Jindřich Šabacký a Jakub Abeska.

Tabulka 3 Zaměstnanci k 30.6.2015

průměrný počet dětí
na zam. ŠJ

1,00

1,00

50,00

1,00

0,55

90,9

Butovická

3,00

2,94

13,60

1,00

0,75

53,33

1,00

0,25

160,00

Komenského

6,00

5,90

10,51

4,00

3,19

19,44

1,00

0,65

95,38

Nová Horka

2,00

1,52

9,89

1,00

0,48

31,25

1,00

0,14

107,14

R.Tomáška

3,00

3,00

12,33

1,00

1,00

37,00

1,00

0,40

92,50

Tovární

10,00

9,5

12,88

4,00

2,50

46,4

2,00

1,00

116,00

celkem

28,00

26,86

11,91

12,00

8,92

35,87

7,00

2,99

107,02

5

- ve fyz. osobách

12,50

- v přepočteném
počtu

4,00

- ve fyz. osobách

4,00

- v přepočteném
počtu

Budovatelská

součást

- ve fyz. osobách

- v přepočteném
počtu

ŠJ - výdejna ostatní z.
průměrný počet dětí
na ost.zam.

MŠ ostatní z.

průměrný počet dětí
na pedagoga

MŠ Pedagogové a AP
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Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů k 30.6.2015

Tabulka 4 Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů k 30.6.2015

VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Mgr)

0

VŠ jiné (Mgr.)

1

VŠ vzdělání zaměřené na předškolní pedagogiku (Bc)

4

VŠ jiné (Bc.)

0

Vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem se zaměřením na předšk.pedagogiku

0

Středoškolské pedagogické se zaměřením na předškolní pedagogiku

22

Středoškolské pedagogické jiné

0

Středoškolské nepedagogické

2

MŠ Studénka zaměstnávala 26 pedagogů s předepsanou odbornou a pedagogickou
způsobilostí. Jedna učitelka bez předepsané pedagogické způsobilosti studuje VŠ v oboru
učitelství pro mateřské školy a má certifikát Celoživotního vzdělávání pro Učitelství
v MŠ, druhá učitelka ukončila pracovní poměr k 30.6.2015.
Tabulka 5 Věková struktura pedagogů

celkem

5.

Do 20 let

21-30 let

31-40 let

41– 50 let

nad 50 let

Pracující
důchodce

0

5

4

6

12

1

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ, PREVENCI RIZIKOVÝCH

JEVŮ A AKTIVITÁCH PRACOVIŠŤ
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
6
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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. K naplňování cílů významně přispělo
intenzivní vzdělávání pedagogů v oblasti polytechnické výchovy, a to zapojením
do projektů Společně na jedné lodi a Spirála. Z uvedených následných vyhodnocení
vedoucími učitelkami z jednotlivých pracovišť vyplývá, že jednotlivé oblasti obsahu
vzdělávání přirozeným způsobem prolínaly vzdělávání v Mateřské škole Studénka
po celý školní rok 2014/2015.

5.1.

MŠ Budovatelská

Cesta do života
V průběhu školního roku jsme s dětmi plnily cíle a záměry ŠVP MŠ Studénka Cesta do
života. Naší snahou bylo podporovat individuální rozvojové možnosti dětí a zabezpečit
jim kvalitní nabídku předškolního vzdělávání. V třídních programech jsme zpracovaly
6 integrovaných bloků, které vycházejí ze života dětí, jejich potřeb a zájmů. Plánované
aktivity podporovaly rozumový a tělesný rozvoj dětí, jejich zdraví a zajišťovaly i osobní
spokojenost a pohodu. V programu jsme se zaměřily na ekologickou a dopravní
výchovu, zdravý životní styl a prevenci negativních jevů. Během školního roku jsme
průběžně zařazovaly aktivity logopedické prevence a velkou pozornost jsme věnovaly
grafomotorickým dovednostem dětí, to vše v bezpečném a podnětném prostředí, aby
čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí a příjemnou zkušeností.
ŠVP pracoviště Škola hrou
Cíle ŠVP Cesta do života se navzájem prolínaly s cíli ŠVP Budovatelská Škola hrou.
V průběhu školního roku 2014 – 2015 jsme se svým působením snažily doplňovat
rodinnou výchovu a dětem zajišťovaly podnětné prostředí, s nabídkou kvalitních aktivit,
které by děti všestranně rozvíjely. Pomocí plánovaných témat si děti vytvářely vztah
k mateřské škole, ke kamarádům a učitelce. Na začátku školního roku jsme se snažily,
aby adaptace nových dětí proběhla co nejrychleji a aby děti rychle zjistily, že mateřská
škola je pro děti místem bezpečným, kde jim nebude nikdo ubližovat. Naší snahou bylo
7
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vytvářet příležitosti, ve kterých se děti přirozeně projevovaly, volily si činnosti, získaly
postoje k vyjádření svých přání a osvojily si třídní pravidla. Hlavní cíle ŠVP byly
naplňovány v průběhu celého školního roku. Dařilo se nám podporovat a rozvíjet
sociální a citové vztahy. Přínosem pro děti bylo časté zařazování logopedických chvilek,
sluchových a zrakových her, loutkových hříček, které mají velký vliv na vývoj řeči a
zároveň rozvíjejí slovní zásobu, přičemž velká pozornost byla věnována nejstarším
dětem, které šly k zápisu do 1.třídy ZŠ. Formou smyslových a didaktických her jsme
plnily různé úkoly, které rozvíjely znalosti a dovednosti dětí, a tak jsme vytvářely
předpoklady úspěšného zvládnutí zápisu a vstupu dětí do základní školy. Na velmi dobré
úrovni jsme spolupracovaly se ZŠ Sjednocení a Butovická. Docházelo k vzájemným
návštěvám a konzultacím pedagogů. Při návštěvách základních škol se děti dobře
seznámily s prostředím a vždy pro ně byly připravené zajímavé pracovní činnosti.
Programem a nabídkou činností pro děti jsme se snažily v mateřské škole vytvořit
prostředí, kde platilo: …tam si hrajeme každý den, tam je každý spokojen…
Další aktivity pracoviště
Se vším, co se děti ve školce naučily, jsme seznamovaly různými formami rodiče.
Na třídní schůzce děti rodičům v logopedické chvilce ukázaly, jak si procvičují mluvidla a
jak ve školce provádíme logopedickou prevenci - Logohrátky. Společně si pak vyrobili
skřítka z přírodnin. Během roku jsme s dětmi nacvičily program na Vánoční besídku a
besídku ke Dni matek. V zimě si děti užily pohybové a taneční aktivity na maškarním
plese. Ke Dni dětí jsme dětem připravily sportovní dopoledne. Za účasti rodičů proběhlo
slavnostní Rozloučení se školáky a Poslední spaní ve školce. Děti byly na tradiční vycházce
nazvané Putování za šplíchovským vodníkem Vojtěchem a za zvířátky šly na Jarošův
statek. V průběhu školního roku shlédly v MŠ divadelní představení Ježeček Bodlinka,
Sněhulák a sluníčko a Princezna a drak. Ve školce nás navštívily 2 muzikantky
ze souboru Tamburašů, které děti seznámily s hudebními nástroji a dávaly jim hudební
hádanky. V Dělnickém domě jsme shlédli pohádku Putování za štěstím, kterou připravily
děti z MŠ R.Tomáška. Školní výlet do záchranné stanice v Bartošovicích se nám vydařil,
děti se zájmem poslouchaly povídání o zachráněných ptácích a zvířatech. Zúčastnili jsme
se akce 112 zasahuje a navštívili jsme městskou knihovna.
Údaje o prevenci rizikových jevů
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V celoročním projektu Cesty a cestičky ke zdraví jsme vedly děti k vytváření povědomí
o tom, co je zdravé, prospěšné pro život, co lidem ubližuje a co jim pomáhá. Zdroje
informací jsme se snažily získávat ze společných prožitků ve hrách, činnostech nebo
z pozorování či vyprávění dětí. Prostřednictvím pohybových aktivit jsme děti vedly
ke zdravému životnímu stylu (cvičení s náčiním, nářadím, spontánní pohyb venku,
pohybové hry apod.). 16 školáků se účastnilo předplaveckého výcviku a 6 dětí
absolvovalo lyžařský kurz. Dále jsme plnili cíle projektů Zdraví a Léky (březen) a
Nebezpečí odhozených stříkaček a Nebezpečí od cizích lidí (červen).

5.2.

MŠ Butovická

Cesta do života
V průběhu školního roku byly plněny cíle a záměry ŠVP Cesta do života. Při práci s dětmi
byl kladen důraz na kvalitní vzdělávání, individuální přístup a přípravu dětí na vstup
do ZŠ. Děti byly vedeny k samostatnosti, respektovali jsme jejich věkové a individuální
zvláštnosti. Naši prioritou bylo naučit dítě být samo sebou a zároveň se umět
přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní a multikulturní společnosti.
K dosažení cílů jsme dětem vytvořili příjemné, podnětné a nestresující prostředí, které
pomáhá k celkovému rozvoji osobnosti.

ŠVP pracoviště S písničkou je veseleji
V průběhu realizace ŠVP byly děti rozvíjeny ve všech oblastech osobnosti. Cílem bylo
vytvořit příjemné, podnětné, nestresující, harmonické a bezpečné prostředí, ve kterém je
dítě rozvíjeno ve všech oblastech. Pestrou nabídkou činností jsme u děti rozvíjeli zájem
o poznání a touhu učit se. Preferovali jsme prožitkové učení, pracovali s dětmi
individuálně nebo ve skupině. Vytvořili jsme dětem prostředí, ve kterém nacházely
radost a porozumění, posilovali jsme prosociální chování dětí ve vztazích k ostatním.
Po celý školní rok jsme spolupracovali s rodiči a navázali tak na rodinnou výchovu.
V rámci režimu dne jsme vytvořili dostatečně velký prostor pro spontánní hru,
pohybové hry i řízené aktivity. 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.
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Děti byly vedeny

k samostatnosti, ke zdravým životním návykům. Zaměřili

jsme se na vytvoření ekologického povědomí a pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém
děti žijí. Spolupracovali jsme se ZŠ Butovická, docházelo k vzájemným návštěvám a
konzultacím, při nichž se děti seznámily s prostředím ZŠ. V rámci zapojení do projektu
Celé Česko čte dětem do MŠ pravidelně přicházely děti se ZŠ, které četly pohádky před
odpoledním

odpočinkem.V průběhu

celého

roku

jsme

pravidelně

zařazovaly

logopedické chvilky v rámci logopedické prevence v MŠ. Pro rodiče proběhla ukázková
hodina zaměřena právě na logopedickou prevenci. 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 prevenci rizikových jevů
Projektem Cesty a cestičky jsme celoročně obraceli pozornost dětí k vlastnímu zdraví,
k prevenci onemocnění a ke zdravému životnímu stylu. Zaměřili jsme se také
na pravidelné sportování účasti na plaveckém výcviku, lyžařském výcviku, dostatečným
pobytem venku a zařazováním častých pohybových aktivit. Zaměřili jsme se i na oblast
prevence sociálně patologických jevů, kdy pomocí pohádek a příběhu předcházíme
negativnímu chování. Předáváním vlastních zkušeností a formou hry získávají děti
vědomosti a poznatky o tom, jak se mají chovat a co je správné.

Další aktivity pracoviště


informační schůzka pro rodiče a ukázka Logohrátky



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



Mikuláš a čert – návštěva Mikuláše a čerta ze ZŠ Butovická



vánoční besídka – vystoupení dětí pro rodiče



posezení u vánočního stromečku



karneval ve školce



vystoupení v charitě Dům pokojného stáří se zdobením májky



besídka pro maminky – pásmo básniček a písniček pro maminky



Den dětí a rozloučení s předškoláky



výlet do Štramberka – společný výlet na závěr školního roku
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divadla – v průběhu školního roku jsme měli v naší MŠ několik divadelních
představení, např. Myška Klárka, Veverka Terka



Kulturní dům – divadelní vystoupení dětí z MŠ R. Tomáška.

5.3.

MŠ Komenského

Cesta do života
K plnění vzdělávacích cílů a pedagogických záměrů z ŠVP Cesta do života můžeme
konstatovat, že pracoviště Komenského se všemi podstatnými záležitostmi jejich
naplnění dále podrobněji zabývala v dílčích cílech a záměrech v jednotlivých devíti
vzdělávacích integrovaných blocích, tématech, podtématech nebo v pouze v dílčích
projektech, motivovaných zejména pohádkami. Hlavní cíle ŠVP Cesta do života pak
přirozeně prolínaly obsahem všech integrovaných bloků. Zaměřili jsme se zejména na
rozvoj grafomotoriky, který byl zařazován do všech integrovaných bloků, v Pohádkách
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.
ŠVP pracoviště Pohádka je klíček od dětských srdíček
Program vychází z přirozených dětských potřeb, ze zvídavosti a touhy po pohádce.
Pohádka byla hlavním prostředkem k plnění vzdělávacích cílů, které se zaměřily
zejména na tři oblasti rozvoje dětské osobnosti – sebepoznání, sebevýchovu a
sebeřízení. V tomto školním roce jsme se věnovali osobnostnímu sociálnímu vzdělávání,
zavádění prvků Montessori výuky, rozvoji polytechnických dovedností dětí a rozvoji
předčtenářských dovedností. MŠ byla zapojena do celonárodního projektu Celé Česko čte
dětem, kdy jsme po celý rok dětem předčítali 20 min denně, v zimních měsících pak
dětem chodili číst žáci z 2.stupně ZŠ TGM. Výsledkem našeho snažení bylo zvýšení
úrovně

rozvíjených

kompetencí

dětí.

Vzdělávací

nabídka

byla

realizována

prostřednictvím třídních vzdělávacích programů, které vycházely z integrovaných bloků
a potřeb jednotlivých tříd. Každý integrovaný blok byl uzavřen evaluačním záznamem.
Celkově lze zhodnotit naplnění všech cílů programu jako úspěšné. Vzdělávací nabídka
byla rozšířená v oblasti hudebních a pohybových dovedností (plavecký a lyžařský kurz,
Studénecký slavíček) a obohacená o prvky alternativního vzdělávání Montessori
s použitím nových pomůcek. Vše jistě přispělo k rozvoji všech zapojených dětí a k větší
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spokojenosti rodičů. Rodiče jsme se snažili po celý rok zapojit 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 lze konstatovat, že veškeré dění v MŠ bylo založeno
na trvalé podpoře rodičů a kvalitě osobního přístupu a kreativitě každého z pedagogů.
Prevence rizikových jevů
V naplňování cílů k prevenci rizikových jevů jsme zařadili projekt Cesty a cestičky ke
zdraví, kdy 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 atd. V bloku
Pohádky pro celou rodinu jsme navštívili oddělení Policie ČR ve Studénce a děti shlédly
divadelní představení Myška Klárka a Veverka Terka chtějí být policistkou. Policie ČR v
Novém Jičíně nám poskytla bezplatně publikaci Policejní pohádky, které jsme využívali
ve vzdělávací nabídce k prevenci rizikových jevů. Soustavně jsme také vyhodnocovali
vztahy mezi dětmi a konfliktní situace rozebírali v kolektivu dětí.
Další aktivity pracoviště
Pro rodiče jsme v září zorganizovali informační schůzku, v listopadu ukázku vzdělávací
práce k logopedické prevenci (Logohrátky), v lednu schůzku se zástupci ZŠ TGM
ve Studénce, konzultaci logopedů SPC kpt. Vajdy v Ostravě v rámci depistáže v MŠ a Dny
otevřených dveří (také pro veřejnost).
Pro rodiče s dětmi jsme připravili Adventní tvoření, besídky Vánoční a ke Dni matek,
Velikonoční nápadník a Rozloučení se školáky s posledním spaním předškoláků.
Pro děti jsme uspořádali maškarní rej, do MŠ jsme zvali divadelní soubor Ententýky s
představeními Myška a Budulínek, Myška a Mikuláš, Myška Klárka a Veverka Terka chtějí
být policistkou a mobilní planetárium s promítáním Kam cestuje měsíc. Uskutečnili jsme
návštěvu Vagonářského muzea, exkurzi k výlovu rybníka, návštěvu knihovny a školní
výlet za historií našeho okolí na hrad Starý Jičín. V Dělnickém domě jsme shlédli
divadelní představení Pohádky z mléčné dráhy, O kocouru Mikešovi a Putování za štěstím.
14 dětí se zúčastnilo týdenního lyžařského výcviku, 18 dětí plaveckého výcviku a 18
12
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dětí výukového programu na Jarošově statku. Dále děti shlédly koncert S tamburou do
světa a seznámily se tak s hudebními nástroji Tamburašů.

Studenti gymnázia

ve Frenštátě pod Radhoštěm dětem v MŠ zahráli muzikál Karkulka. Děti také shlédly
ukázku práce sokolníků na letním stadiónu a práci záchranářů při akci 112 zasahuje,
kterou pořádala SaK Studénka. Sóloví zpěváci se dne 14.4.2015 zúčastnili pěvecké
soutěže Studénecký slavíček, který pořádala ZUŠ Studénka. V rámci

projektu

screeningového vyšetření zraku dětí Lví očko bylo vyšetřeno 39 dětí a odhaleno
6 skrytých očních vad.
Všechny akce byly součástí ŠVP a podařilo se je kvalitně realizovat.
5.4.

MŠ Nová Horka

ŠVP Cesta do života
Hlavní cíle a záměry ŠVP Cesta do života jsme plnili během celého školního roku
zejména vytvářením vhodného vzdělávacího prostředí, ve kterém má každé dítě
možnost dospět k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná. Vzdělávací
oblasti jsme zapracovali do integrovaných bloků a dále pak rozpracovávali v třídním
vzdělávacím programu. Zaměřili jsme se mimo jiné na primární logopedickou prevenci,
grafomotorické dovednosti, zdravý životní styl, základy multikulturní výchovy,
environmentální výchovu a prosociální vztahy. Snažili jsme se, aby plánované aktivity
podporovaly rozumový a tělesný rozvoj dítěte a zajišťovaly osobní spokojenost a
pohodu.
ŠVP pracoviště Tam a zase zpět poznáváme svět
Ve školním roce 2014/2015 byla dětem nabízena široká nabídka aktivit a činností, která
vycházela z třídního vzdělávacího programu tvořeného průběžně. Témata programu
byla pečlivě vybírána tak, aby dílčí cíle a konkrétní výstupy korespondovaly se ŠVP.
Přihlíželi jsme k okolnímu dění, událostem a potřebám dětí. Pedagogové se snažili, aby
konkrétní činnosti a jejich nabídka byla pro děti pestrá, zajímavá a především naučná.
Do programu byly zahrnuty aktivity z oblasti přírody, okolního prostředí, rodiny,
událostí a věcí kolem nás. Vybírali jsme činnosti rozvíjející všechny kompetence dítěte.
S daným tématem se vždy pracovalo tak dlouho, dokud děti jevily o činnost zájem a
hlavně dokud jim tyto činnosti něco přinášely. Výchovně vzdělávací práce probíhala
jednak společně s celou třídou, kdy se děti učily naslouchat druhému, prosazování se
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v dětském kolektivu, nebát se říct svůj názor, ale také individuálně, kdy děti samostatně
či v menších skupinách plnily úkoly, vypracovávaly pracovní listy, něco vytvářely nebo
zkoumaly. U činností v těchto malých skupinkách se rozvíjela schopnost dítěte
kooperovat a participovat na činnostech, odpovědnosti, povinnostech skupiny, ve které
si hraje a učí se.
Ve školním roce 2014-2015 jsem se jako vedoucí učitelka zúčastnila spolu s ostatními
pedagogy MŠ Studénka projektu Společně na jedné lodi, který byl zaměřen na základy
polytechnické výchovy v mateřské škole. Dovednosti a znalosti z těchto seminářů a také
nové poznatky ze stáží v Praze a Itálii jsem uplatňovala ve své pedagogické práci. Do
výchovně vzdělávací práce byly postupně zařazeny prvky Montessori pedagogiky, nové
diagnostiky z oblasti grafomotoriky a také jsem využila mnoha nápadů a námětů
k výrobě nových didaktických pomůcek. Informace o dění ve škole byly k dispozici na
nástěnkách v šatně dětí. Bližší zprávy o dětech probíhaly formou rozhovoru při
přivádění či odvádění dětí a dále pak na informačních nebo individuálních schůzkách
s rodiči. Během školního roku proběhlo mnoho společných akcí pro děti a rodiče, kdy
měli rodiče možnost nahlédnout do dění v mateřské škole a spolu s dětmi se zapojit do
práce, tvoření nebo soutěžení. Mezi tyto aktivity patří Logohrátky s Jablíčkovým
tvořením, kdy rodiče shlédli ukázku přímé výchovné práce z logopedické prevence.
V ukázce byla rodičům předvedena široká škála preventivních logopedických činností,
kterou mohou s dětmi provádět i doma. Po ukázce proběhlo jablíčkové tvoření. Další
společnou akcí bylo dýňování s lampiónovou procházkou a hledáním pokladu. Společně
s rodiči jsme se pak ještě setkávali na Velikonočním tvoření, Besídce nejen pro maminky a
na Sportovním odpoledni pro celou rodinu, kdy proběhlo i slavnostní rozloučení s dětmi,
které po prázdninách nastupují do základní školy. Pro děti proběhlo i několik
netradičních projektů jako bylo Vánoční dopoledne s ukázkou vánočních zvyků,
zdobením cukroví a dárky, Čarodějnické dopoledne s tancem a čarováním nebo výlet na
Jarošův statek

ve Studénce, kdy se děti nejen povozily, ale i samy si vyzkoušely

hřebelcování a čištění poníků. V červnu pak děti navštívily mobilní planetárium v MŠ
Budovatelská a zúčastnily se akce 112 zasahuje. S předškolními dětmi jsme navštívili
knihovnu, ZŠ v Bartošovicích, kde byl přichystán program pro předškolní děti a pohádka
žáků 6.třídy. Děti v MŠ také shlédly divadelní představení s pohádkou O Šípkové Růžence
a O mlynáři a vodníkovi. V Dělnickém domě ve Studénce jsme pak shlédli Pohádky
z mléčné dráhy a Cestu za štěstím v podání dětí MŠ R.Tomáška.
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Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka za školní rok 2014/2015

Školní rok proběhl v příjemné atmosféře, myslím, že dětem byla nabídnuta řada
zajímavých zážitků a prostředí mateřské školy je jim příjemným a bezpečným zázemím
do kterého se rádi vracejí.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Během školního roku jsme se snažili formou pohádek a příběhů o trvalou fixaci
správných životních návyků a o zvýšení osobnosti dítěte vůči sociálně patologickým
jevům. Pracovali jsme s tématy –Zdraví, Výživa, Pohyb, Vztahy k ostatním, Hygiena,
Alkohol, Drogy, Kouření, Léky, Nebezpečí od jiných lidí. Projekt Cesty a cestičky zaměřený
na zdravý životní styl jsme plnili průběžně. Během roku se 2 děti zúčastnily lyžařského
výcviku a dále pak celá třída plaveckého výcviku.
Další aktivity pracoviště


Mikulášská besídka s nadílkou (akce i pro veřejnost Nové Horky)



Beseda s učitelkou 1. třídy ZŠ v Bartošovicích o školní zralosti dětí a
připravenosti na vstup do ZŠ



Maškarní ples (i pro veřejnost Nové Horky)



Taneční vystoupení na hřišti v Nové Horce u příležitosti Dětského dne

5.5.

MŠ Poštovní

Mateřská škola Poštovní byla ve školním roce 2014/2015 mimo provoz z důvodu
celkové rekonstrukce. Budova byla zkolaudována v květnu 2015 a v období červen –
srpen probíhaly ve spolupráci s odbory RMI a MHÚM městského úřadu ve Studénce
přípravné práce (stěhování z MŠ Tovární, rozmisťování nábytku, pořizování
doplňujícího vybavení atp.) pro zahájení provozu od 1.září 2015. Dne 31.8.2015
proběhlo za účasti představitelů města Studénky a široké veřejnosti slavnostní otevření
MŠ Poštovní, která má kapacitu 150 dětí v šesti třídách.

5.6.

MŠ R.Tomáška

Cesta do života
V naší mateřské škole pracujeme v souladu s cíli ŠVP Cesta do života, který klade důraz
na kvalitu vzdělávání, individuální přístup a přípravu dětí pro vstup do základní školy.
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Rovněž je velmi důležitá adaptace dětí v počátcích předškolního vzdělávání, jejíž
součástí je rozvíjení vztahu k našemu městu a životnímu prostředí.
ŠVP Příběhy pomáhají s problémy
Mateřská škola R. Tomáška má zpracován ŠVP Příběhy pomáhají s problémy na základě
získaných zkušeností a znalostí z oblasti dramatické výchovy v souladu s RPV PV. Prvky
dramatické výchovy se prolínaly celým programem a dále byly rozpracovány pro rok
2014/2015 do šesti integračních bloků: Kouzelná školička, Cesty a cestičky, S čerty nejsou
žerty, Když schází láska, Jak se do lesa volá, Skutky a činy.
Společně s dětmi jsme vytvářeli v každém integračním bloku myšlenkovou mapu, tedy
konkrétní obsah činností, přičemž i v letošním roce jsme pracovali s pohádkou. Její
konečnou verzi jsme představili v Dělnickém domě ve Studénce 12. 5. 2015. Naše
pohádka Putování za štěstím byla přijata s velkým a pozitivním ohlasem rodičů, dětí
z mateřských škol, dětí ze základních škol a rovněž pedagogickou veřejností. Hlavním
cílem, myšlenkou tohoto snažení bylo pozitivně ovlivnit sociální chování dětí a naučit je
aktivnímu přístupu k životu.
Tento školní rok byl pro nás velmi náročný. Do týmu nastoupila nová učitelka bez
pedagogické praxe. Rovněž nástupy nových tříletých dětí během celého školního roku se
ukázaly jako velmi náročné. I přesto jsme chtěli nabídnout dětem zajímavý, flexibilní
program, který naše předškoláky dovede k očekávaným kompetencím při ukončení
předškolního vzdělávání. ŠVP jsme plnili prostřednictvím pěti vzdělávacích oblastí
stanovených v RVP. Děti v třídách Dolňáků i Horňáků byly nadané v hudebních,
dramatických i výtvarných činnostech, na velmi dobré úrovni zvládaly pohybové
činnosti. Problémy se objevovaly u starších dětí ve sluchovém vnímání při analýze a
syntéze slov. Koncem školního roku jsme zaznamenali velký pokrok dětí v této oblasti.
Projekt MŠ Studénka Logohrátky se slovíčky pro kluky a pro holčičky k tomu jistě přispěl
významnou měrou, hodnotíme jej velmi pozitivně a určitě jej v příštím školním roce
zopakujeme. V jeho rámci proběhla ukázka vzdělávací práce pro rodiče a SPC vyšetřilo
dvě předškolní děti, z nichž jedno bylo zařazeno do logopedické třídy ZŠ Sjednocení a
druhému dítěti byl navržen odklad školní docházky z důvodu vady řeči. U dětí jsme
rozvíjeli předčtenářské dovednosti, soustředění, tvořivost a fantazii, podporovali jsme
kamarádství mezi dětmi, toleranci, respekt, kooperativní dovednosti, empatii. Děti
projevily dobrou schopnost žít ve společenství ostatních lidí, seznamovaly se s novými
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prostředími a respektovaly cizí učitele (plavání, lyžování). Předškolní vzdělávání letos
ukončilo 9 dětí. Vyhodnocení jejich silných a slabých stránek v očekávaných
kompetencích jsou závěrečnou přílohou třídních vzdělávacích programů.
Pedagogové naší MŠ pracovali ve vzdělávacím projektu Společně na jedné lodi, kde jsme
získali mnoho praktických a odborných zkušeností. Tyto jsme bezprostředně zařadili do
vzdělávacího procesu. Jedná se především o alternativní vzdělávání (Montessori),
polytechnickou výchovu, práci na interaktivní tabuli apod.
Školní rok 2014-2015 hodnotím jako velmi úspěšný. Děkuji svým kolegům za kvalitní
práci, kterou odvádějí i nad rámec svých pracovních schopností. Vážím si jejich
schopnosti pracovat v týmu s vysokým pracovním nasazením.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Projekt Cesty a cestičky ke zdraví se stal součástí vzdělávacího procesu. Byl zpracován do
několika částí, které se vzájemně prolínaly a navazovaly na sebe. Jeho cílem bylo
pozitivně ovlivnit chování a jednání dětí v sociálních oblastech a postojích k životu.
V rámci projektu proběhl oční screening všech dětí (Lví očko), ve kterém byla 8 dětem
objevena oční vada. Tyto děti byly odeslány k očnímu lékaři. Dále proběhl lyžařský
výcvik (17 dětí) a plavecký výcvik (10 dětí), sběr víček pro Melanku, pohybové a
sportovní hry, Jablenka a jiné příběhy jako prevence rizikových jevů, divadlo pro babičky
a dědečky, dramatické hry aj.
V prevenci rizikových jevů se rovněž již řadu let zaměřujeme na společenské chování,
aspekty obecného života a širší sociální uvědomění. K tomu využíváme dramatické hry,
improvizace, situace z běžného života, námětové hry apod.
Další aktivity pracoviště


divadelní představení v Dělnickém domě Pohádky z mléčné dráhy a Kocour Mikeš



třídní schůzky pro rodiče (informační, ukázka vzdělávací práce s předškoláky ,
přednáška k logopedii a školní zralosti, s ředitelem ZŠ TGM ke stravování a
skladbě jídelníčku)



odpolední tvoření s rodiči k projektu Cesty a cestičky ke zdraví (ovocné a
zeleninové pomazánky a saláty) a k výrobě kulis do pohádky Putování za štěstím



vánoční dopoledne Přišel k nám Ježíšek
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vystoupení pěveckého sboru Tralaláček na MěÚ ve Studénce s vánočním pásmem



pěvecká soutěž Studénecký slavíček v ZUŠ Studénka – (Kateřina Švecová 3. místo)



koncert Tamburašského souboru – S tamburou do světa



generální zkouška

a premiéra divadelního představení Putování za štěstím

v Dělnickém domě ve Studénce (hrané dětmi R. Tomáška) – 11.5.2015 a
12.5.2015


výlet na letiště Mošnov – ukázka práce hasičů, psovoda,prohlídka letištní haly



ukázka dravců na letním stadioně – Sokolníci



rozloučení se školáky – vystoupení dětí s programem, oslavou a opékáním



návštěva předškoláků v ZŠ T. G. M. – v 1. třídě



tematická vycházka – rybníky a příroda ve Studénce, řeka Odra



sportovní hry na zahradě

5.7.

MŠ Tovární

Cesta do života
Cíle školního vzdělávacího programu Cesta do života jsme zpracovali v našem školním
vzdělávacím programu Hrajeme si celý rok. V integračních blocích jednotlivých tříd byly
zpracovány oblasti zdravého životního stylu, primární prevence negativních jevů,
základy multikulturní výchovy, dopravní výchovy. Velkou pozornost jsme věnovali
logopedické prevenci a grafomotorice. Rozvíjeli jsme a podporovali samostatnost dětí,
jejich zdravého sebevědomí, kladli jsme základy celoživotního vzdělávání všem
dětem podle jejich možností, zájmů a schopností. Pro děti jsme vytvářely vstřícné a
příjemné prostředí a snažily jsme se, aby se děti cítily v MŠ v pohodě a v bezpečí. Při
práci s dětmi jsme využívaly informací, které nám rodiče sdělily na individuálních
schůzkách v jednotlivých třídách.
ŠVP Hrajeme si celý rok
Vzdělávací program Hrajeme si celý rok, byl rozpracován v jednotlivých třídách do
třídních vzdělávacích programů. V plánování práce jsme se snažili rozvíjet všech pět
oblasti daných RVP PV. Podporována byla tělesná a fyzická zdatnost dětí, zaměřili jsme
se na rozvoj samostatnosti dítěte, jeho přirozený rozvoj, rozvoj kladného vztahu k sobě i
prostředí, ve kterém žije. Vytvářeli jsme základy pro respektování druhých lidí, rozvoj
přátelství a komunikace mezi vrstevníky i dospělými. Nabízené činnosti byly rozmanité.
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Činnosti byly plánovány do skupin i do společných činnosti pro celou třídu. U dětí
předškolního věku jsme se zaměřily na přípravu dětí do základní školy. S dětmi
s odročenou školní docházkou jsme pracovaly podle individuálních plánů, které byly
vytvořeny na základě doporučení PPP. Velkou pozornost jsme věnovali spontánní hře,
která je pro dítě předškolního věku velmi důležitá.
Pro rodiče jsme připravili ukázku výchovné práce s dětmi Logohrátky se slovíčky pro
kluky a pro holčičky, ve které paní učitelky ukázaly rodičům cvičení a hry, které běžně
používáme při práci s dětmi. I v tomto školním roce jsme byli zapojeni do projektu Celé
Česko čte dětem, dětem byly denně čteny pohádky a příběhy před odpočinkem.
Každý pátek četli dětem žáci ze základních škol Sjednocení a Butovická. Na dopravní
výchovu jsme se zaměřili při vycházkách do okolí mateřské školy a návštěva příslušníků
městské policie také přinesla dětem mnoho poznatků a zážitků. Pomocí pohádek, které
byly zařazovány do výchovné práce během celého školního roku, byly děti seznamovány
se základy prevence nežádoucích jevů.
V září proběhla informativní schůzka, kde byly rodičům předány informace o mateřské
škole a odpovězeny otázky, které rodiče zajímaly. Na podzimní tvoření si rodiče s dětmi
vyráběli podzimní dekorace a mohli ochutnat výrobky v cukrárně, do které rodiče
přinesli na ochutnávku výrobky z ovoce a zeleniny. Ve spolupráci se ZŠ Sjednocení nás
navštívil čert, Mikuláš a anděl, dětem přinesli balíčky se sladkostmi. Na oslavu
nejkrásnějších svátků jsme připravili pro rodiče posezení u vánočního stromečku
s vystoupením dětí a nadílkou. Informace o programu základních škol, o zápisu do ZŠ
atd. byly předány na schůzce s řediteli ZŠ a p. učitelkami 1.tříd. Na oslavu Dne matek si
děti pro maminky vyrobily dárečky a zazpívaly maminkám písničky a přednesly
básničky. Vystoupení sborečku Notička děti udělalo radost obyvatelům Domu pokojného
stáří sv. Anny. Naši zpěváci se účastnili soutěže Sedlnická sněženka a sboreček Notička
také vystoupil se svým programem na otevírání Poodří a na Dni města.
Další aktivity pracoviště


Divadla v MŠ - Malá čarodějnice, Šikulka, Kryštof a ježibaba



Sezení na schodech – společné zpívání koled



Kouzelník Kellner a kouzelník Krejčí – Vyčaruj mi pohádku



Zdravotní sestřička – všechny třídy seznámeny s povoláním sestřičky
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Maškarní rej pro děti



Klaun TÚ, TÚ – dopravní tématika



Hravá věda – seznámení s jednoduchými pokusy



S Tamburou do světa – seznámení s netradičními hudebními nástroji



Pohádka Putování za štěstím dětí z MŠ R.Tomáška v Dělnickém domě



Sokolníci – společná akce MŠ - Dravci na stadioně



Interaktivní divadlo – Duhová pohádka



Oslava dne dětí s indiány, kteří k nám přijeli na školní zahradu



Seznámení a prací asistenčních psů Canisterapie – dětem předvedena práce jak
pes pomáhá handicapovanému člověku



výlet do ZOO



SAK – ukázka práce záchranářů – 112 zasahuje.

5.8.

Podmínky pro výchovně vzdělávací činnost

Byly na všech pracovištích srovnatelné (počet dětí na pedagoga, mzdové i provozní
náklady formou stanovených normativů na 1 dítě). Provozní příspěvek zřizovatele –
města Studénky byl v roce 2014 ve výši 3.000 Kč na 1 dítě. 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. Vedoucí učitelka
pak rozhodovala o tom, jaký materiál, učební pomůcky nebo vybavení vyžaduje realizace
školního vzdělávacího programu pracoviště. Hygienické a prostorové podmínky a
uspořádání vnitřního vybavení všech pracovišť odpovídaly počtu zapsaných dětí, jen MŠ
Tovární a MŠ Butovická byly provozovány na výjimku Krajské hygienické stanice, a to
po dobu rekonstrukce budovy Poštovní 659. Pracoviště Budovatelská a Komenského
byly provozovány s výjimkou z nejvyššího počtu dětí (26), čímž byly ztíženy podmínky
pro výchovně vzdělávací činnost. Ve školním roce 2014/2015 docházely do MŠ
Studénka všechny děti k celodenní docházce, všechny
provoz.
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V součinnosti s odborem MHÚM městského úřadu ve Studénce jsme zajišťovali
průběžně drobné opravy a havárie na všech pracovištích, ostranění závad na zahradách
mateřských škol a stěhování z MŠ Tovární do nově rekonstruované budovy Poštovní
(nábytek, materiál, zahradní prvky apod.) . Od ledna jsme spolupracovali s odborem RMI
při městském úřadě na dokončování prací v MŠ Poštovní. Vybavení prádelny a dvě třídy
MŠ Poštovní byly plně vybaveny z projektu rekonstrukce, z provozních prostředků jsme
pak pořizovali skříňky do výdejen stravy a ohřívací stoly, skříně na prádlo, regály do
prádelny, skladů a archivu, MŠ Poštovní jsme také vybavili internetem, telefonními
linkami a generálním klíčem.
Všechna pracoviště byla vybavena polytechnickými stavebnicemi a pracoviště
R.Tomáška interaktivní tabulí s příslušenstvím ze vzdělávacího projektu Společně na
jedné lodi v celkové hodnotě 205.233,90 Kč.
Sponzorské dary ve školním roce 2015/2016 dále poskytli MSV Interier s r.o. Studénka
ve výši 10.000 Kč, Denas spol. s r.o. Studénka ve výši 5.000 Kč na hračky a učební
pomůcky pro děti a MSV Metal Studénka, a.s. ve výši 3.000 Kč na organizaci divadelního
představení Putování za štěstím.

5.8. Péče o děti mimořádně nadané a nadstandardní aktivity v rámci celé MŠ
Studénka
Na pracovišti R.Tomáška se scházel v průběhu provozních hodin pěvecký soubor
Tralaláček, jehož úspěchy jsou podrobně popsány

v odd. 5.6. této zprávy. Mezi

nadstandardní nabídku MŠ Studénka v rámci provozu patřily také plavecké kurzy, které
probíhaly na plaveckém bazénu ve Studénce v sedmitýdenních intervalech a absolvovalo
je celkem 60 dětí. Odbornost při výuce zabezpečovali učitelé plavání z Relax. s.r.o.
Kopřivnice. Po předchozí dobré zkušenosti jsme nabídli rodičům znovu týdenní lyžařský
kurz pro děti pod vedením lektorů z lyžařské školy Usměvavé lyžování. V letošním roce
se dopoledního kurzu v lyžařském středisku SKI AREÁL Palkovice, zúčastnilo 36 dětí,
kde byl zajištěn odborný výcvik s možností zapůjčení lyžařského vybavení.

21

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka za školní rok 2014/2015

V mateřských školách jsme nabídli účast v celostátním projektu Lví očko, který se zabývá
včasným odhalováním skrytých očních vad u dětí předškolního věku, očním
screeningem byly prokázány skryté vady u cca 15 % dětí.

5.9.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

V roce 2014/2015 byly na pracovišti Tovární vzdělávány formou individuální integrace
dvě děti s vadami řeči. Odborné podklady pro speciální vzdělávání poskytlo SPC Kpt.
Vajdy v Ostravě-Zábřehu. V rámci zajištění podpůrných opatření při vzdělávání udělil
odbor školství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro jedno dítě s těžkou
poruchou dorozumívání souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga, který s tímto
dítětem individuálně pracoval po celý školní rok.
Ve spolupráci s SPC pro poruchu autistického spectra a vady řeči při ZŠ kpt. Vajdy
v Ostravě Zábřehu jsme zajistili vyšetření předškolních 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 či doporučeno
vzdělávání

v 1.ročníku základní školy v logopedické třídě na ZŠ Sjednocení.

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.
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 v MŠ Studénka bylo ve školním roce
2014/2015 realizováno hromadně

zejména maximálním zapojením pedagogů

v projektech Spirála (příjemce dotace KVIC Nový Jičín) a Společně na jedné lodi (příjemce
Hertin s.r.o. Vřesina). Oba projekty byly podpořeny v rámci Operačního programu
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Vzdělávání pro konkurenceschopnost a byly směrovány k podpoře profesního rozvoje
pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a osobnostního a sociálního rozvoje.
Projektu Spirála se v díčích aktivitách zúčastnilo 6 pedagogů, bylo z něj hrazeno
lektorné, pobytové náklady a stravné, u dvou kurzů také částečná refundace platů.
Projektu Společně na jedné lodi se účastnilo 27 pedagogů, z projektu byly hrazeny
lektorné, stravné, cestovní náhrady, částečná refundace platů, materiální vybavení pro
každou MŠ polytechnickými stavebnicemi a pro jedno pracoviště interaktivní tabule
s příslušenstvím. Obsahem projektu bylo 14 jednodenních kurzů, jedna tuzemská a dvě
zahraniční stáže. Ze stáží byly účastnicemi vypracovány zprávy, se kterými byli ostatní
pedagogové seznámeni na závěrečném wokrshopu. Každá MŠ také zpracovala
prezentaci o zavedení poznatků z kurzů do vlastní praxe, nejčastěji zde byly zmiňovány
prvky Montessori, práce s polytechnickými pomůckami, prvky jógy, zkušenosti
s diagnostikou dětí či práce na interaktivní tabuli. V tomto projektu byla nejpodstatnější
participace vedení MŠ Studénka na tvorbě celého vzdělávacího projektu (Hertin nám jej
ušil na míru), které vybralo dle vlastních vzdělávacích potřeb jednotlivé vzdělávací kurzy
ještě před podáním žádosti o dotaci..
MŠ Studénka vyhodnotila vzdělávací aktivity za rok 2014/2015 na závěrečné
pedagogické radě v červnu 2015 v MŠ R.Tomáška, kde proběhlo předání vlastních
zkušeností a poznatků jednotlivých učitelek ostatním kolegyním. Byla zde prezentována
také práce s interaktivní tabulí a dílčí poznatky ze stáží. Všechny učitelky hodnotily
vzdělávání ve školním roce 2014/2015 jako velmi intenzivní, ale také velmi přínosné a
účelné.
Celkem se pedagogičtí i ostatní pracovníci vzdělávali v 3.187 vzdělávacích hodinách.

Celkem hod

Délka
kurzu
v hod.

Název vzdělávacího kurzu Spirála, Společně.., ostatní

Celkem
zúčastněný
ch
pedagogů

Tabulka 6 Přehled účasti na vzdělávání

Rozvoj pedagogických dovedností

5

32

160

Emoční a sociální rozvoji osobnosti

5

16

80

Osobnostní a sociální výchova

5

16

160
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Týmová práce a komunikace

5

16

80

Kompetentní učitelka

1

32

32

Okno do světa dětí I

2

8

16

Science centrum pro školy -Dolní oblast Vítkovice

1

8

8

Využití typologie MBTI v MŠ

1

25

25

Minikonference MŠ

1

8

8

Digitální praktikum v MŠ - zvuky

1

8

8

Polytechnická výchovu s Dřeskem a Tipínou

1

6

6

Spisová služba a archivní zákon

1

6

6

Aplikace právních předpisů v řízení škol v roce 2014

1

6

6

Rozvoj analyticko syntetických schopností dítěte

18

8

144

Jak vest předškolní dítě k psychické odolnosti

18

8

144

Sebekoučování, sebeprezentace

18

8

144

Sledování a hodnocení pokroků dítěte, plánování rozvoje

18

8

144

Stimulace logického myšlení u předškolních dětí

18

8

144

Pedagogická diagnostika a osobnost dítěte

18

8

144

Prvky Montessori pedagogiky v praxi MŠ

18

8

144

Rozvoj rozumových schopností předškoláků

18

8

144

Jak využívat interaktivní tabuli při práci s dětmi v MŠ

18

8

144

Komunikace a týmová spolupráce

18

8

144

Asertivita v prostředí MŠ

18

8

144

Syndrom vyhoření

18

8

144

Základy polytechnické výchovy v MŠ

18

8

144

Využití polytechnických stavebnic k rozvoji dětí

27

8

216

Tuzemská stáž - Praha

4

36

144

Zahraniční stáž Španělsko Murcia

3

36

144
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Zahraniční stáž Itálie Caserta

3

24

72

Závěrečný workshop

18

8

144

7. SPOLEČNÉ AKTIVITY MŠ A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI
V září jsme společně připravili výstavu výtvarných prací dětí na městském úřadě ve
Studénce u příležitosti Dne otevřených dveří MěÚ a pro děti v květnu zorganizovali
ukázku chovu a výcviku dravých ptáků Sokolníci na letním stadiónu ve Studénce.
Pro rodiče jsme připravili v rámci projektu Logohrátky se slovíčky pro kluky a pro
holčičky, na který MŠ Studénka získala v roce 2014 dotaci MŠMT ve výši 80 tis Kč,
ukázky vzdělávací práce v logopedické prevenci s odborným výkladem pedagogů
s certifikátem logopedický asistent, a to na všech pracovištích. Posloužily nejen jako
prezentace odborné práce učitelek mateřských škol, ale také rodičům jako inspirace pro
logopedickou prevenci doma.
Na všech pracovištích MŠ Studénka se u příležitosti zápisu do MŠ konaly 18.3.2015 Dny
otevřených dveří, kdy se rodiče mohli seznámit s prostředím MŠ, s vybavením i se
vzdělávací nabídkou, a shlédnout ukázky vzdělávací práce. Zápis dětí na nový školní rok
pak proběhl ve dnech 8. a 9.4.2015 na pracovištích Komenského a Tovární.
Na pracovišti Komenského probíhal v období září-prosinec 2014 projekt Předškolka,
který grantovou podporou zaštítilo město Studénka, a to částkou 10 tis Kč v roce 2014.
Projekt umožňoval maminkám na mateřské dovolené se 1x týdně setkávat ve školce,
vzájemně si vyměňovat zkušenosti v oblasti výchovy dětí a dětem pozvolnou adaptaci na
prostředí mateřské školy a mnohdy první kontakty se svými vrstevníky. Po vyhodnocení
ekonomiky provozu a zájmu o tento projekt jsme v roce 2015 od něj upustili.
V MŠ R.Tomáška již tradičně působí dětský pěvecký sbor Tralaláček, který vystupoval se
svým vánočním pásmem na městském úřadě ve Studénce a koncertě v Dělnickém domě
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s pohádkou Putování za štěstím – viz. odd. 5.6. této zprávy. V MŠ Tovární působí soubor
Notička, který zpíval pro obyvatele Domova sv. Anny ve Studénce, u příležitosti oslavy
Dne města , při Otevírání Poodří a při slavnostním otevření MŠ Poštovní v srpnu 2015.
Pro Vítání občánků si již tradičně připravovala pásma MŠ Komenského. Tyto MŠ také
připravily své dětské zpěváky pro účast v pěvecké soutěži Studénecký slavíček. Domov
sv. Anny ve Studénce navštívila se svým kulturním programem také MŠ Butovická.MŠ
Nová Horka pořádala taneční vystoupení na hřišti a maškarní ples pro veřejnost v Nové
Horce.
MŠ Komenského pomáhala při veřejné sbírce Fondu Sidus prodejem dětských samolepek.
Výnos ze sbírky byl určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické
kliniky UK 2.LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním
pacientům.

Pro pomoc individuálním pacientům také průběžně pořádáme sběr

plastových uzávěrů.
MŠ Studénka prezentovala svoji činnost i úlohu města Studénky jako zřizovatele na
tuzemské stáži v Praze i zahraničních stážích v navštívených mateřských školách
(výměna zkušeností, odkazů na webové stránky škol, předání dětských výtvarných
práci, emailové adresy).
V srpnu 2015 se ředitelka MŠ a vedoucí učitelka MŠ R.Tomáška zúčastnily debaty o
alternativních směrech v předškolním školství v televizi Polar, kde prezentovaly také
vzdělávací projekt Společně na jedné lodi.
Další aktivity jednotlivých pracovišt 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.
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8. SPOLUPRÁCE S PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE
VZDĚLÁVÁNÍ
Školy
Pedagogové MŠ se zúčastňovali v základních školách setkání s učitelkami ZŠ k adaptaci
dětí v prvních třídách. Na ZŠ Butovická a Sjednocení se také zúčastnily v průběhu ledna
zápisu dětí do 1.tříd ZŠ. Všechna pracoviště organizovala schůzky s elementaristkami
před zápisem do základní školy, některá pořádala ukázky vzdělávací práce s dětmi pro
rodiče i pedagogy z 1.tříd. Ředitelé základních škol měli možnost rodičům v MŠ přiblížit
školní vzdělávací program své školy. 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 paní učitelkou. MŠ Nová Horka
dlouhodobě spolupracuje se ZŠ v Bartošovicích, děti jsou zvány k návštěvám
s programem, aby poznaly prostředí školy.
Ve školním roce 2014/2015 MŠ spolupracovala také s Žákovským parlamentem škol
zejména v projektu Celé Česko čte dětem, kdy žáci 2.stupně chodili do mateřských škol
číst dětem.
ZUŠ pro děti připravilo soutěž Studénecký slavíček.
Spolupráce s jinými subjekty
Pro Sbor pro občanské záležitosti ve Studénce připravovala MŠ Komenského kulturní
pásma k Vítání občánků, MŠ R.Tomáška vánoční koncert pro MěÚ a MŠ Tovární
vysoupení ke Dni města.
SaK nabízela divadelní představení pro mateřské školy, pořádala 112 zasahuje a
poskytovala pomoc při přípravě a prezentaci akcí MŠ Studénka v Dělnickém domě,
televizi Odra a ve Zpravodaji města. Mateřské školy také konaly pravidelné návštěvy
knihovny, kde jim byly zapůjčovány knihy pro projekt Celé Česko čte dětem. Informační
centrum ve Studénce poskytovala součinnost MŠ Studénka při organizaci zápisu a
Městská policie ve Studénce seznamovala děti s obsahem jejich práce.
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Děti z pracoviště Butovická a Tovární již tradičně spolupracovaly s Charitou a
vystoupily se svými pásmy v Domě pokojného stáří sv.Anny v Butovicích.
Odbornou pomoc nám v rámci spolupráce poskytlo SPC Kpt. Vajdy v Ostravě Zábřehu, v
rámci depistáží bylo několik dětí doporučeno ke školní docházce v logopedické třídě.
PPP v Novém Jičíně zjišťovala školní zralost dětí, které MŠ doporučila k odkladu školní
docházky.

9.

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 tato pracoviště:


Výdejna stravy Nová Horka 30.9.2014 (bez závad),



výdejna stravy Butovická 21.4.2015(bez závad),



výdejna stravy R.Tomáška 23.4.2015(bez závad),



výdejna stravy Komenského 26.5.2015 (bez závad),



výdejna stravy Budovatelská 26.5.2015 (bez závad).

Veřejnosprávní kontroly zřizovatele
Dne 20.10.2014 byla provedena průběžná kontrola hospodaření za rok 2014 a
předběžná kontrola na rok 2015. Opatření z kontroly byla splněna ve stanovených
lhůtách.V období 27.4.-30.4.2015 byla provedena následná kontrola hospodaření za rok
2014, bez uložených opatření.
17.4.2015 byla provedena následná kontrola spisové služby, datových schránek a
dodržování zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím bez dalších
doporučení kontrolujícho.
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30.4.2015 byla provedena kontrola pokladny bez dalších doporučení kontrolujícího.
Všeobecná zdravotním pojišťovna ČR
v Novém Jičíně provedla 24.9.2014 kontrolu pojistného na veřejné zdravotním pojištění
a ostatních povinností plátce za období 4/2012 – 9/2014. Z výsledků kontroly
nevyplynula žádné porušení předpisů a povinností a nebyla uložena opatření k nápravě.

10. ZÁVĚR
Školní rok 2014/5015 v Mateřské škole Studénka lze vyhodnotit jako úspěšný nejen
z pohledu plnění dlouhodobých cílů, ale také těch, které si uložila pro daný školní rok.
Dětem bylo připravováno podnětné prostředí, bohatý a zajímavý obsah vzdělávání.
Pedagogové MŠ Studénka profesionálně rozvíjeli klíčové kompetence dětí tak, aby se co
nejvíce přiblížily optimálnímu naplnění očekávaných výstupů z RVP PV po ukončení
docházky do mateřské školy. Podmínky pro činnost MŠ byly přiměřené z hlediska
personálního, materiálního i finančního zabezpečení. Lze konstatovat, že Mateřská škola
zabezpečovala svou činnost v daném oboru vzdělání, v předškolním vzdělávání, v plném
rozsahu.

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

Helena Schillerová zástupkyně ředitelky



za pracoviště Butovická

Bc. Jana Tomášková vedoucí učitelka



za pracoviště Komenského

Mgr. Pavla Honová ředitelka
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za pracoviště Nová Horka

Petra Petrovská vedoucí učitelka



za pracoviště R.Tomáška

Jarmila Nekolová vedoucí učitelka



za pracoviště Poštovní

Eliška Máchová vedoucí učitelka



za ostatní údaje MŠ Studénka

Mgr . Pavla Honová ředitelka

Ve Studénce 20.10.2015

zpracovala Mgr. Pavla Honová ředitelka MŠ
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Použité zkratky
ČR

Česká republika

KVIC

Krajské informační vzdělávací centrum

MHÚM

místního hospodářství a údržby majetku

MŠ

mateřská škola

MŠMT

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

PPP

pedagogicko psychologická poradna

RMI

rozvoje majetku a investic

RVP PV

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

SPC

speciálně pedagogické centrum

ŠVP

školní vzdělávací program

VP

vnitřní předpis
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