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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
IČ:

00848671

Statutární orgán:

ředitelka MŠ Mgr. Pavla Honová

Zástupce statutárního orgánu:

zástupkyně ředitelky MŠ Jarmila Nekolová

Zařazena do sítě škol:

1.9.1996

IZO v síti škol:

600 137 422

Kapacita MŠ Studénka:

346 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
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
Přijímací řízení do MŠ Studénka
Zápis do Mateřské školy Studénka na školní rok 2015/2016 proběhl ve dnech
8.-9.4.2015, kdy bylo zaevidováno 104 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání. Tyto žádosti byly posuzovány podle zveřejněných kritérií a podle vnitřní
směrnice VP 1/2015 o stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
(dostupné na www.msstudenka.m-zone.cz). Na MŠ Butovická nebyl zápis pro školní rok
2015/2016 vyhlašován z důvodu končící výjimky udělené Krajskou hygienickou stanicí
po dobu rekonstrukce MŠ Poštovní. Zůstalo zde 34 dětí, z nichž 6 bylo přeřazeno
od 1.9.2015 na MŠ Poštovní, aby mohla být provozována pouze 1 třída o max. počtu 28
dětí.
Ze 104 přijatých žádostí bylo 92 žádostí od občanů s trvalým pobytem ve Studénce a 12
žádostí z jiných obcí, z nichž 11 v prohlášení uvedlo, že vyřizují trvalý pobyt ve Studénce.
Všem žádostem o přijetí bylo vyhověno, ale ne všichni žadatelé dostali umístění do MŠ,
kterou si vybrali jako první v pořadí. Celkem měla MŠ Studénka přijatých 337 dětí.

Z toho integrované
(spec.vzděl-potřeby)

Odhlášeno během
šk.roku

50

2

0

2

0

17

Butovická

6.00 – 16.00

28

1

ano

28

1

0

0

0

15

Komenského

6.00 – 16.00

62

3

ano

60

1

0

0

0

17

Nová Horka

6.30 – 15.45

15

1

ne

15

1

0

0

0

4

Poštovní

6.00 – 16.00

150

6

ano

147

8

1

5

3

37

R.Tomáška

6.30 – 16.00

37

2

ne

37

3

0

3

2

9

346

16

337

16

1

10

5

99

celkem
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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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Některá pracoviště naplňovala třídy na výjimku zřizovatele z nejvyššího počtu dětí nad
počet stanovený vyhláškou o předškolním vzdělávání, a to na pracovištích Butovická,
Budovatelská, Komenského a Poštovní.
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.

21,62 19,86

20,60

19,63

20,70 15,81

18,77

20,19

20,14

21,23

3,86

4,83

17,27

2.

21,00 17,85

18,55

14,93

18,10 15,00

16,22

16,90

16,90

17,09

4,00

4,06

15,05

Butovická

1.

22,18 21,05

20,90

22,00

22,65 17,80

18,00

21,66

20,00

21,18

1,78

3,22

Komenského

1.

5,08

5,04

7,10

6,94

8,15

7,14

7,85

9,28

9,04

7,40

4,92

0,83

6,56

2.

20,76 16,47

17,50

20,25

18,75 16,04

16,40

21,04

18,13

20,04

7,35

1,83

16,21

3.

18,33 17,38

16,45

17,13

21,40 16,43

18,33

19,48

18,09

19,31

7,42

2,46

16,02

1.

11,95 10,63

11,75

11,19

8,95

11,70

12,43

11,55

9,52

1,86

1,89

16,16
17,70
17,70

12,93
Nová Horka

11,10

9,54
9,54

Poštovní

1.

11,33

9,85

13,10

12,25

15,50 14,57

14,38

12,90

16,95

19,54

2,00

10,11

12,71

2.

19,00 17,52

17,45

16,31

21,10 16,29

16,38

17,61

20,50

20,63

5,00

10,77

19,86

3.

11,57

6,80

10,50

8,19

15,10 13,19

16,66

16,45

18,09

18,77

2,57

10,35

14,82

4.

18,04 17,62

18,10

15,13

20,15 16,76

18,28

17,52

18,31

18,82

2,29

3,50

18,45

5.

20,65 18,23

15,85

16,62

18,65 17,29

15,19

18,25

17,50

17,90

2,78

7,94

15,57

6.

22,38 18,66

17,95

18,56

21,55 16,90

17,52

18,19

21,09

21,45

0,36

2,22

16,40
16,30

R.Tomáška

1.

14,00 12,42

11,75

12,28

11,05 10,86

7,00

12,71

11,86

12,68

2,21

0,27

9,92

2.

11,85 10,71

13,80

10,64

11,95 11,09

8,47

13,76

13,77

12,95

3,57

2,11

10,39

19,21 16,93

17,80

17,08

19,52 16,64

17,01

19,11

19,38

19,89

4,00

5,11

10,16
celkem

15,97

4. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Změny v personálním obsazení ve školním roce 2015/2016


Budovatelská – 27.8.2015 nastupuje učitelka Mgr. Jana Kameníčková, vedoucí
učitelkou je jmenována Petra Petrovská/Mikysková a zástupkyně ředitelky
Helena Schillerová odchází k 1.10.2015 do starobního důchodu. V období
9-12/2015 zastupuje za výdejčí stravy Monika Hrbáčková
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Butovická - 1.9.2015 je jmenována vedoucí učitelkou Bc. Jana Tomášková
a Bc. Lenka Rapčanová přechází na MŠ Poštovní.



Komenského - od 1.10.2015 se vrací po mateřské dovolené učitelka Lucie
Hankeová a nastupuje Milena Smažíková za nepřítomnou výdejčí stravy.



Nová Horka – od 1.9.2015 nastupují učitelky Helena Schillerová na zkrácený
úvazek a Lenka Tezzelová na plný úvazek, která odchází v průběhu zkušební
doby k 30.11.2015, a dne 1.12.2015 nastupuje učitelka Helga Vyviál.



Poštovní – k 1.9.2015 přecházely z pracoviště Butovická učitelky Pavlína Míčková
a Bc. Lenka Rapčanová, nově nastoupily učitelky Bc. Martina Mihalíková
a Zuzana Tomášková. Za dlouhodobé nepřítomnosti učitelek Bc. Marie Steculové
zastupovala Erika Beranová, Lucie Orságové zastupovala Hana Fabíková
(12/2015 – 4/2016) a Pavlíny Míčkové zastupovala Anna Cedidlová(1-6/2016).
Asistentkou pedagoga byla po celý rok Eva Pavlonková Fabiánová.



R.Tomáška - na místo učitelky od 1.10.2015 nastupuje na zkrácený úvazek
Helena Schillerová.



Na místo řidiče nastupuje k 1.9.2015 na pracovní poměr Petr Mičulka.

Celkem zaměstnávala MŠ Studénka k 30.6.2016 45 zaměstanců, z toho 29 učitelek MŠ
a provozních zaměstnanců (administrativní pracovnici, účetní, školnice, výdejčí stravy,
uklízečky, řidiče a pradlenu).

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů k 30.6.2016
MŠ Studénka zaměstnávala celkem 29 pedagogů, z toho 27 s předepsanou odbornou
a pedagogickou způsobilostí. Jedna učitelka bez této způsobilosti studuje VŠ v oboru
učitelství pro mateřské školy a má certifikát Celoživotního vzdělávání pro učitelství
v MŠ, druhá studuje obor předškolní a mimoškolní pedagogika.
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Tabulka 3 Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů k 30.6.2016

VŠ vzdělání zaměřené na předškolní nebo speciální pedagogiku (Mgr)

1

VŠ jiné (Mgr.)

1

VŠ vzdělání zaměřené na předškolní nebo speciální pedagogiku (Bc)

5

VŠ jiné (Bc.)

0

Vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem se zaměřením na předšk.pedagogiku

0

Středoškolské pedagogické se zaměřením na předškolní pedagogiku

20

Středoškolské pedagogické jiné

0

Středoškolské nepedagogické

2

Tabulka 4 Věková struktura pedagogů

celkem

5.

Do 20 let

21-30 let

31-40 let

41– 50 let

nad 50 let

Pracující
důchodce

0

3

7

6

11

2

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 Rámcový vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání. Společným obsahem vzdělávání ze ŠVP Cesta do života byly oblasti zdravého
životního stylu, primární prevence negativních jevů, grafomotorických dovedností dětí,
základů multikulturního vzdělávání, prosociálních vztahů, vzájemné spolupráce s rodiči
a jinými subjekty, environmentální vzdělávání a primární logopedická prevence.
Vzdělávací nabídka byla obohacována o

prvky Montessori pedagogiky a oblast

polytechnické výchovy. Z uvedených následných vyhodnocení vedoucími učitelkami
z jednotlivých pracovišť vyplývá, že jednotlivé oblasti obsahu vzdělávání přirozeným
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způsobem prolínaly vzdělávání v Mateřské škole Studénka po celý školní rok
2015/2016.

5.1.

MŠ Budovatelská

Cesta do života
Cíle stanovené v ŠVP Cesta do života prolínaly vzdělávání dětí po celý rok. S těmito jsme
pracovali při vytváření TVP. Snažili jsme se o přípravu zajímavé, přínosné a nápadité
vzdělávací nabídky pro děti. Zaměřili jsme se mimo jiné na primární logopedickou
prevenci, rozvoj prosociálních vztahů, grafomotoriky, environmentální a multikulturní
výchovu. Respektovali jsme individuální zvláštnosti každého dítěte a včasná diagnostika
nám byla nápomocna k zajištění vzdělávací nabídky pro děti.

ŠVP pracoviště Škola hrou
ŠVP pracoviště Báječná školka zahrnuje 5 integračních bloků, které vycházejí ze zájmu
a potřeb dětí a naplňují tak naše motto Pomoz mi, abych to dokázal sám. Integrační
bloky jsme zpracovávali v třídních vzdělávacích programech. Snažili jsme se o pestrou
nabídku činností ze všech pěti oblastí RVP tak, aby došlo k naplnění klíčových
kompetencí. Děti pracovaly společně, v menších skupinkách i samostatně. Při těchto
činnostech se učily spolupracovat s ostatními, respektovat druhého a při samostatné
práci umět rozhodovat a jednat sám za sebe. Na začátku školního roku v tzv. adaptačním
období jsme spolu s dětmi vytvořili pravidla, která nám pomáhala především k vytváření
vzájemných vztahů, rozvíjet sociální a citové vztahy. Tělesnou zdatnost jsme rozvíjeli
každodenním zařazováním pohybových aktivit a her, předškolní děti se navíc zúčastnily
projektu Naučme děti sportovat kdy se v zimním období učily bruslit, na jaře byl tento
projekt zaměřen na rozvoj pohybové zdatnosti dětí. Dále měly předškolní děti možnost
účastnit se plaveckého a lyžařského výcviku. Po celý rok jsme sledovali vyjadřovací
schopnosti dětí, správnou výslovnost, zařazovali, jako již řadu let osvědčené logopedické
chvilky, jejichž součástí byly sluchové a zrakové hry, které mají značný vliv na vývoj řeči
dítěte. Znalosti a dovednosti dětí byly dále rozvíjeny formou různých smyslových
a didaktických her. Plněním projektu Vyprávění kočky Justýnky aneb děti a slušné chování
si děti pomocí příběhů, vyprávění a písniček osvojovaly potřebné dovednosti a základy
7
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slušného chování. Do programu jsme zařazovali prvky Montessori pedagogiky, Hravou
vědou se děti seznamovaly s přírodními jevy, pokusy, vlastnostmi různých materiálů.
Během roku jsme se snažili, aby činnosti byly pro děti zajímavé, poučné i zábavné.
Témata dětem blízká i neznámá a dostatečně motivující k tomu, aby děti samy měly chuť
se něco dozvědět a naučit. Informace o dění v mateřské škole rodiče získávali z nástěnek
v šatnách, při rozhovorech s učitelkou a taky při ukázkách práce s dětmi, společných
tvořivých dílnách a besídkách.
Údaje o aktivitách pracoviště a prevenci rizikových jevů
V letošním roce nás 4x navštívilo Divadlo Beruška s tématickou pohádkou k danému
ročnímu období, 2x jsme shlédli divadelní představení v Dělnickém domě – pohádka
Zahrada a Zimní příběhy včelích medvídků. V Bíloveckém kině děti shlédly pásmo příběhů
Pata a Mata.
V podzimním období se děti seznamovaly s ovocem a zeleninou, uskutečnili jsme
výstavku ovoce a zeleniny a současně plnili úkoly projektu Zdraví. Na závěr tohoto
tématu proběhla tvořivá dílna, tzv. Ježkování, kde děti společně s rodiči tvořily
a vyráběly z přírodních materiálů. Součástí této schůzky byla logopedická ukázka, kde
si rodiče svou přímou účastí vyzkoušeli hrátky s jazýčkem, rty, tvářemi a zuby. Koncem
měsíce září jsme se zúčastnili programu společnosti EKO- KOMu. Děti si formou her
připomínaly a upevňovaly poznatky o třídění odpadu – plastů, skla, apod. V říjnu jsme
tradičně putovali za Šplíchovským vodníkem Vojtěchem a dle pověsti byly děti
seznámeny s tím, jak tu před léty vodník Vojtěch žil, načerpaly vědomosti o životě
živočichů u rybníka. V předvánočním čase si pak děti připravily program pro rodiče
na vánoční besídku. V lednu proběhl plavecký a lyžařský výcvik. Na informativní schůzce
s rodiči ředitelky spolu s učitelkami budoucích prvních tříd ZŠ Sjednocení a Butovická
představily své školy a vize, a také nastínily rodičům, jak probíhá na jednotlivých
školách zápis do 1.třídy.

V únoru vrcholily přípravy maškarního reje, na kterých

se podílely všechny děti – aktivně se zapojily do výzdoby třídy a výroby masek.
S přicházejícím jarem jsme za pomoci dešťového skřítka vítali jaro a spolu s ním také
oslavili velikonoční svátky. S rodiči v tvořivé dílně vyráběli zajíčky a jiné jarní ozdoby.
Zasetím a zaléváním řeřichy jsme si upevňovali znalosti o všem, co rostliny k životu
potřebují. V květnu jsme tradičně popřáli maminkám besídkou, na které děti zahrály
hudební pohádku Kuřátko a obilí a loutkovou pohádku Červená Karkulka. U příležitosti
8
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MDD proběhla oslava na školní zahradě – děti plnily úkoly (sportovní aktivity)
na stanovištích. Na závěr hledaly poklad s odměnou a nanukovým dortem. Ve spolupráci
se ZŠ Sjednocení jsme se zúčastnili akce Doprava a já, kde si děti upevňovaly znalosti
z oblasti dopravní výchovy u interaktivní tabule, následně pak v terénu na školní
zahradě při jízdě na koloběžkách. V měsíci červnu jsme se loučili s předškoláky krátkým
programem dětí pro rodiče a spaním ve školce. Na výletě v Liščím mlýně nás přivítali
indiáni a děti si vyzkoušely jízdu na koni, lukostřelbu a jiné indiánské hry. V letošním
školním roce ve spolupráci se ZŠ Butovickou chodili starší děti číst našim dětem
před spaním. U příležitosti výročí narození Karla IV. jsme navštívili knihovnu, kde byla
výstava výtvarných prací našich dětí. V závěru školního roku proběhla již tradiční akce
112 zasahuje s ukázkami práce a techniky složek integrovaného záchranného systému –
městské policie, hasičského sboru a záchranného týmu. V rámci bezpečnosti silničního
provozu se nám představil i BESIP. Touto akcí jsme zakončili letošní školní rok, který byl
opět bohatý a pestrý ve všech ohledech.
V průběhu roku jsme plnili dílčí cíle projektu Prevence sociálně patologických jevů, a to
z oblasti zdraví, výživy, pohybových aktivit, vztahu k ostatním, vlastní hygieny,
negativních vlivů alkoholu, drog a

kouření a v neposlední řadě vlivu a nebezpečí

od cizích lidí. Vše jsme plnili pomocí příběhů a pohádek. Obraceli jsme pozornost dětí
k vlastnímu zdraví a péči o ně a k pochopení, co je správné a co ne.

5.2.

MŠ Butovická

Cesta do života
V průběhu školního roku jsme s dětmi plnili záměry a cíle ŠVP MŠ Studénka Cesta
do života. Hlavní cíle byly zapracovány do integrovaných bloků a přirozeně se tak
prolínaly obsahem celého školního roku. Při práci s dětmi byl kladen důraz na kvalitní
vzdělávání, individuální přístup, jedinečnost každého dítěte a přípravu dětí na vstup do
ZŠ. Děti byly vedeny k samostatnosti, respektovali jsme jejich věkové a individuální
zvláštnosti. Do vzdělávací nabídky jsme pravidelně zařazovali logopedické chvilky,
environmentální výchovu, zdravý životní styl a věnovali jsme se rovněž prevenci
negativních jevů a multikulturní výchově. Naší prioritou bylo naučit dítě být samo sebou
a zároveň se umět přizpůsobit životu v sociální komunitě, v kulturní a multikulturní
9
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společnosti. K dosažení cílů jsme dětem vytvořili příjemné, podnětné a nestresující
prostředí, které pomáhá k celkovému rozvoji osobnosti.
ŠVP pracoviště Ze školky do světa
ŠVP Ze školky do světa je tvořen pěti integrovanými bloky, které jsou tvořeny tak, aby
zasahovaly všechny vzdělávací oblasti RVP PV. Jednotlivá témata jsme konkretizovali
v rámci třídního plánování. Snažili jsme se dbát na vyvážený poměr volných her
a řízených činností. Pestrou nabídkou činností jsme u děti rozvíjeli zájem o poznání
a touhu učit se. Preferovali jsme prožitkové učení, pracovali s dětmi individuálně,
v menších skupinkách popřípadě 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 dětmi i pedagogy. Děti byly vedeny
k samostatnosti, ke zdravým životním návykům. Zaměřili jsme se na vytvoření
ekologického povědomí a pozitivního vztahu k přírodě a prostředí, ve kterém děti žijí.
Spolupracovali jsme se ZŠ Butovická, docházelo k vzájemným návštěvám a konzultacím,
při nichž se děti seznámily s prostředím ZŠ. Žáci základní školy přicházeli s pravidelnou
chvilkou čtení před odpočinkem. V průběhu celého roku jsme pravidelně zařazovali
logopedické chvilky v rámci logopedické prevence v MŠ. Zařazovali jsme do vzdělávání
zkušenosti a poznatky získané prostřednictvím DVPP. Věnovali jsme se rozvoji
polytechnických

dovedností

dětí,

rozvoji

předmatematických

dovedností

prostřednictvím metodiky prof. Hejného a začleňování prvků Montessori pedagogiky.
V průběhu celého školního roku jsme realizovali environmentální projekt Ekohrátky ze
zahrádky, jehož cílem bylo vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě a uvědomit si, že jsme
její součástí a je potřeba přírodu chránit.
Celkově lze zhodnotit naplnění všech cílů ŠVP jako úspěšné.
Údaje o aktivitách pracoviště a prevenci rizikovýcch jevů
Celoročně jsme obraceli pozornost dětí k vlastnímu zdraví, k prevenci onemocnění,
k předcházení úrazů a ke zdravému životnímu stylu. K rozvoji dětí jistě přispělo zapojení
10
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do projektu Naučme naše děti sportovat, v kterém se předškolní děti učily bruslit,
a po rozpuštění ledu se věnovaly míčovým hrám, zúčastnily se také lyžařského výcviku
a kurzu plavání.V oblasti prevence sociálně patologických jevů jsme pomocí pohádek
a příběhů předcházeli negativnímu chování. Předáváním vlastních zkušeností a formou
hry získávaly děti vědomosti a poznatky o tom, jak se mají chovat a co je správné.
V rámci prevence jsme se zúčastnili akce 112 zasahuje, kterou pořádala SaK Studénka.
Pro rodiče jsme v září zorganizovali informační schůzku, v lednu pak schůzku
se zástupci ZŠ Butovická, na jaře konzultaci logopedů z SPC Kap. Vajdy a Dny otevřených
dveří. Na podzim a na jaře proběhly dvě ukázkové hodiny zaměřené na logopedickou
prevenci. První se zaměřila na rozvoj slovní zásoby, sluchové hry, dechová cvičení,
gymnastiku mluvidel, rytmizaci slov. Druhá se věnovala grafomotorice, logopedickým
hádankám, říkadlům, hrám se zpěvem, zpěvu a pohybovým hrám.
Dále jsme pro rodiče připravili Pískohraní, podzimní a jarní tvoření, vánoční besídku
a besídku ke dni matek. S vlnitou lepenkou si se svými dětmi pohráli tatínci a dědečci
a v závěru roku jsme se společně rozloučili se školáky slavnostním pasováním.
Návštěvou Domova pokojného stáří s krátkým kulturním vystoupením, při stavění
májky, jsme obohatili život tamních klientů. Výtvarnými pracemi a obrázky dětí jsme
se spolupodíleli na výstavě v knihovně u příležitosti výročí narození Karla IV.
S dětmi jsme oslavili jejich svátek hledáním pokladu, zatančili si na maškarním reji
a několikrát shlédli představení divadla Ententýky. V prostorách ZŠ Butovická navštívili
sférické kino a v závěru školního roku se vydali na výlet do Bartošovic na stanici
pro záchranu živočichů.

5.3.

MŠ Komenského

Cesta do života
Hlavní cíle byly naplňovány průběžně pomocí dílčích cílů, pedagogických záměrů a
aktivit v devíti vzdělávacích integrovaných blocích ŠVP MŠ Komenského Pohádka je
klíček od dětských srdíček. Po celý rok jsme dětem připravovali zajímavou,
srozumitelnou, užitečnou a prakticky využitelnou vzdělávací nabídku k rozvoji
kompetencí dětí na úroveň potřebnou pro jejich budoucí život.
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ŠVP pracoviště Pohádka je klíček od dětských srdíček
V tomto školním roce jsme opět plnili ŠVP prostřednictvím pohádek. Věnovali jsme se
více logopedické prevenci v projektu Logohrátky II, osobnostnímu sociálnímu
vzdělávání, zavádění prvků Montessori výuky, rozvoji polytechnických dovedností dětí
a rozvoji předmatematických a předčtenářských dovedností. 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.
Pokračovali jsme v zapojení do celonárodního projektu Celé Česko čte dětem, kdy jsme
po celý rok dětem předčítali 20 min denně, předčítat chodili dětem i rodiče, prarodiče
nebo starší sourozenci. Výsledkem našeho snažení bylo zvýšení úrovně předčtenářské
gramotnosti dětí, výrazně zvýšil jejich zájem o knihy, encyklopedie či grafické znaky
písma. Vzdělávání bylo také obohaceno v oblasti hudebních a pohybových dovedností
(bruslení, sportovní hry, plavecký a lyžařský kurz, účast na pěvecké a výtvarných
soutěžích) a obohacená o prvky alternativního vzdělávání Montessori, při kterých se
nejvíce projevil vliv intenzivního vzdělávání učitelek v předešlém roce (kreativita,
výroba nových pomůcek aj.). Rozmanitost a promyšlenost vzdělávací nabídky přispěly
k rozvoji kompetencí

dětí a k větší spokojenosti rodičů. Rodiče jsme zapojili do

vzdělávacího procesu společným plněním ranních úkolů s dětmi. 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.
Údaje o aktivitách pracoviště a prevenci rizikových jevů
V bloku Pohádky pro kamarády jsme se snažili předcházet projevům šikany,
v Pohádkách z podzimní zahrádky byly děti vedeny ke zdravému životnímu stylu
a prevenci nemocem. V Pohádkách za zrcadlem jsme prevenci kouření a 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 zúčastnili se akce 112 zasahuje
pořádanou SaK Studénka. Celý rok jsme se věnovali sportovním aktivitám (sportovní
náborové dopoledne, účast v celoročním projektu Naučme děti sportovat, plavecký
12
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a lyžařský výcvik) a poskytovali dostatek prostoru pro přirozený pohyb dětí. Soustavně
jsme také vyhodnocovali vztahy mezi dětmi a konfliktní situace rozebírali v kolektivu
dětí.
V září jsme se s rodiči setkali na informační schůzce a děti se učily třídit odpad s EKOKOMem. V říjnu zahájil činnost výtvarný kroužek Klubíčko, děti byly na exkurzi
v hasičské stanici v Ostravě-Zábřehu, v Dělnickém domě a v kabelové televizi SaKu,
na výlovu rybníka, shlédly divadlo Myška a Krteček a s rodiči a zahradním skřítkem
zavírali zahradu MŠ. V listopadu bylo zahájeno pravidelné bruslení předškoláků a kurz
plavání, děti shlédly divadelní představení Včelí medvídci v Dělnickém domě a s rodiči
jsme prožili odpolední podzimní tvoření. V prosinci jsme připravili ukázku vzdělávací
práce předškoláků pro pedagogy ZŠ TGM a děti navštívil Mikuláš. Proběhlo také vánoční
dopoledne s nadílkou, vánoční besídky v jednotlivých třídách a děti navštívily faru
s Živým Betlémem. V lednu přijelo do MŠ mobilní planetárium s filmem Krtek, proběhla
beseda rodičů s ředitelem ZŠ TGM s představením školního vzdělávacího programu
a proběhl týdenní lyžařský výcvik. V únoru jsme připravili maškarní rej se zábavným
programem divadélka Ententýky, děti shlédly divadlo s ekologickou tématikou Jak
myslivec zachránil ježečka a zúčastnily se programu Hravá věda (fyzika, chemie
a polytechnické vzdělávání v MŠ). V březnu proběhlo velikonoční tvořivé odpoledne
s rodiči. V dubnu děti navštívily Jarošův statek s programem Putování za zvířátky,
shlédly divadelní představení Tajuplná země, proběhl Den otevřených dveří a obdrželi
jsme poděkování za účast v XIV. ročníku výtvarné přehlídky Školka plná dětí pořádané
Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové. Květen přinesl Logohrátky pro
maminky, pokračování projektu Naučme děti sportovat na zimním stadionu a exkurzi
v archeoparku v Chotěbuzi, kde děti navštívily také výstavu sladkovodních ryb v Rybím
domě. Předškoláci se zúčastnili Pískohraní v ZUŠ Komenského Studénka. V červnu
se uskutečnil polodenní výlet do přírodní rezervace Kotvice ke Dni dětí a celodenní do
Liščího mlýna u Frenštátu pod Radhoštěm, Zúčastnili jsme se akce 112 zasahuje.
S předškoláky jsme se rozloučili Logohrátkami na školní zahradě, klaunem Hopsalínem
a posledním spaním ve školce.
Všechny akce byly součástí ŠVP a díky všem zaměstnancům se je podařilo kvalitně a
úspěšně realizovat.
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5.4.

MŠ Nová Horka

ŠVP Cesta do života
Cíle stanovené v ŠVP Cesta do života prolínaly vzdělávání dětí po celý rok. S cíli jsme
pracovali při vytváření TVP. Snažili jsme se o přípravu zajímavé, přínosné a nápadité
vzdělávací nabídky pro děti. Zaměřili se mimo jiné na primární logopedickou prevenci,
rozvoj prosociálních vztahů, grafomotoriky, environmentální a multikulturní výchovu.
Respektovali jsme individuální zvláštnosti každého dítěte a včasná diagnostika nám byla
nápomocna k zajištění vzdělávací nabídky pro děti.

ŠVP pracoviště Báječná školka
V průběhu školního roku 2015 – 2016 jsme s dětmi plnili cíle ŠVP Báječná školka.
V třídních programech jsme zpracovali 5 integračních bloků, které vycházejí ze života
dětí, jejich potřeb a zájmu. Plánované aktivity podporovaly rozumový a tělesný rozvoj
dětí, jejich zdraví, a zajišťovaly i osobní spokojenost a pohodu. V programu jsme se
zaměřili na ekologickou a dopravní výchovu, zdravý životní styl a prevenci negativních
jevů. Během školního roku jsme průběžně zařazovali aktivity logopedické prevence
a velkou pozornost jsme věnovali grafomotorickým dovednostem dětí. Pro děti jsme
vytvářeli bezpečné a podnětné prostředí, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě
radostí a příjemnou zkušeností. Adaptace nových dětí probíhala pozvolna od září až do
listopadu zejména proto, že k docházce do MŠ byly přijaté tři děti ve věku 2,5 roku.
Přínosem pro děti bylo časté zařazování logopedických chvilek, sluchových her,
loutkových hříček, které mají vliv na vývoj řeči a zároveň rozvíjejí slovní zásobu. Ke
zdravému životnímu stylu patří pohybové aktivity, které patří ke každodennímu rituálu
v době před svačinou. Děti rády cvičily, zejména na překážkové dráze, s různým náčiním
a podle hudby. Zajistily jsme i dostatek spontánního pohybu na školní zahradě. Dvě děti
absolvovaly lyžařský kurz a 3 děti se účastnily plaveckého výcviku. Témata Co je to zdraví
a Výživa jsme na podzim s dětmi probírali hlavně v námětových hrách na domácnost, na
obchod s ovocem a zeleninou, kdy děti poznávaly ovoce a zeleninu všemi smysly. Do
projektu o zdravém životním stylu patří rovněž zdravá strava, o které jsme s dětmi
hovořili a snažili jsme se, aby děti jedly vše, ale pokud něco nechtějí, tak ať aspoň
ochutnají. Velkou pozornost jsme věnovali dětem, které šly k zápisu do 1. třídy ZŠ.
Formou smyslových a didaktických her jsme plnily různé úkoly, které rozvíjely znalosti
14
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a dovednosti dětí, a tak jsme vytvářely předpoklady úspěšného zvládnutí zápisu a vstupu
dětí do základní školy.
Údaje o aktivitách pracoviště a prevenci rizikových jevů
Vše, co se děti ve školce naučily, průběžně předváděly svým rodičům. Společně jsme se
sešli na podzim, kdy děti na třídní schůzce ukázali rodičům v logopedické schůzce, jak si
děti procvičují mluvidla, a jak ve školce provádíme logopedickou prevenci. Společně
s dětmi si vyrobili podzimního skřítka z přírodnin a další různé výrobky. Během školního
roku jsme s dětmi nacvičili program na vánoční besídku a besídku ke Dni matek. V únoru
si děti užily pohybové a taneční aktivity na maškarním plese. Za účasti rodičů jsme ke
Dni dětí a slavnostnímu rozloučení se školáky připravili zábavné odpoledne, kdy děti
plnily úkoly z dopravní výchovy, prokázaly svou zdatnost v prolézání, běhu, hodu na cíl,
skocích aj. Na konci září jsme zorganizovali delší turistickou vycházku okolím Nové
Horky, při které hledaly ztracenou kočku Justýnku s pokladem. V průběhu školního roku
děti shlédly loutkovou pohádku Jarní zahrádka zajíčka Ušáčka, navštívily představení
Pat a Mat v kině v Bílovci. Školní výlet do Liščího mlýna u Frenštátu p/Radhoštěm se
nám vydařil, děti se zájmem poslouchaly povídání o indiánech, viděli, jak indiáni žili
a plnily další indiánské aktivity. Nabídkou činností jsme se snažili v mateřské škole
vytvořit prostředí, kde platilo, že si hrajem každý den a každý je spokojen.
V průběhu školního roku jsme plnili projekt Zdravý způsob života a prevence závislostí
prostřednictvím těchto témat: Nebezpečí od cizích lidí , Co je to zdraví, Výživa, Hygiena,
Léky, Nebezpečí odhozených jehel a stříkaček.

5.5.

MŠ Poštovní

ŠVP Cesta do života
Pedagogické záměry a vzdělávací cíle ŠVP Cesta do života byly plněny v průběhu celého
školního roku. Byly rozpracovány do dílčích cílů a záměrů deseti integračních bloků ŠVP
Hrajeme si celý rok. Kladli jsme důraz na kvalitu vzdělávání, individuální přístup
a přípravu dětí do ZŠ. Zaměřili jsme se na adaptaci zejména u dětí, které nedosáhly věku
tří let. Do všech integrovaných bloků byly zařazovány činnosti primární logopedické
prevence, grafomotoriky, zdravého životního stylu, základy multikulturní výchovy.
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Plánované aktivity byly pro děti zajímavé a podporovaly jejich všestranný rozvoj. Dětem
jsme vytvářeli vstřícné, příjemné a bezpečné prostředí.
ŠVP pracoviště Hrajeme si celý rok
Tento školní rok jsme zahájili v MŠ Poštovní. Budova je po celkové rekonstrukci a tak si
na nové prostředí zvykaly nejen děti, ale také zaměstnanci MŠ. Integrované bloky ŠVP
Hrajeme si celý rok, byly v jednotlivých třídách zpracovány do třídních vzdělávacích
programů, které zohledňovaly specifika jednotlivých tříd. V průběhu celého školního
roku byly zařazovány aktivity z dílčích projektů – logopedická péče, grafomotorika,
ekologická výchova, dopravní výchova, zdravý způsob života a prevence závislostí.
Jednotlivé integrované bloky byly zakončeny evaluací. Nadstandartní aktivity, které jsme
nabízeli předškolákům (plaveckou výuku a Naučme děti sportovat), měly u dětí a rodičů
úspěch. Děti se také mohly účastnit lyžařského výcviku. Svým působením jsme snažili
doplňovat rodinnou výchovu a dětem zajišťovat podnětné prostředí, s nabídkou
kvalitních aktivit, které by děti všestranně rozvíjely. Během celého dne se prolínaly
řízené a spontánní činnosti s dostatkem pohybu i klidových činností. S dětmi jsme
pracovali frontálně, ve skupinách i individuálně. 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. Spolupracovali jsme se základními školami Sjednocení a Butovická.
Návštěvami dětí v základních školách se naší předškoláci seznamovali s prostředím
a tímto jsme jim usnadnili zápis do základní školy. Velmi přínosné byla beseda pedagogů
ZŠ s rodiči předškoláků. Jsme zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem, v rámci
projektu chodili do MŠ číst rodiče i děti základních škol. Předškoláci 1x měsíčně
navštěvovali knihovnu, kde besedovali o knihách, které si zapůjčovali. Každodenně byly
do výchovné práce zařazovány logopedické chvilky a důrazem na rozvoj slovní zásoby,
sluchové hry, dechová cvičení, gymnastiku mluvidel, rytmizaci slov, říkadel,
rozpočítadel, hry se zpěvem, vyprávění, reprodukci a dramatizaci pohádek. Pro rodiče
jsme připravili ukázky práce s dětmi zaměřené na logopedii, v ukázkách logopedické
preventistky zúročily poznatky ze vzdělávání. Ve výchovné práci jsme zaváděli prvky
Montessori výuky, rozvíjeli polytechnické dovedností dětí. Pro každé dítě jsme vytvářeli
portfolio. Rodiče jsme pravidelně informovali o práci dětí výstavkami výkresů,
pracovních listů, informacemi na nástěnkách a pohovory s nimi. Předškoláci se zapojili
do soutěže mandal v projektu Děti pomáhají dětem. U příležitosti výročí narození Karla
16
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IV. jsme připravili výtvarné práce pro výstavu v knihovně. Velmi náročná práce byla ve
třídě Motýlků a Koťátek, kde byly přijaty děti, které nedosáhly v době nástupu do MŠ
věku tří let. Práci nám také komplikovala dlouhodobá nepřítomnost pedagogů. I přesto
jsme nabízeli dětem zajímavý program, který je přivede k očekávaným kompetencím na
konci předškolního vzdělávání. Ve druhém pololetí školního roku se skupina osmi
předškoláků seznamovala se základy angličtiny. Děti měly také možnost se zapojit do
pohybových her a baletní školičky, kterou pořádal SaK Studénka v tělocvičně naší
mateřské školy. Pro děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu, probíhala od března
Předškolka.
Údaje o aktivitách pracoviště a prevenci rizikových jevů
Průběžně jsme vedli děti k vytváření povědomí o tom, co je zdravé, prospěšné pro život,
co lidem ubližuje a co jim pomáhá. Děti ze třídy želviček navázaly spolupráci se
zdravotní školou v Novém Jičíně a splnily certifikát první pomoci. Seznámili jsme se
s prací asistenčních psů (Canisterapie) při pomoci handicapovanému člověku.
V září proběhla informativní schůzka pro rodiče a třídní schůzky s rodiči. Předškoláci
uspávali broučky na zahradě a spali v mateřské škole. V říjnu jsme tvořili s rodiči
dekorativní předměty z přírodnin. V listopadu proběhly ukázky výchovné práce
s logopedií. Do MŠ přijelo divadlo s Balonkovou pohádkou. Předškoláci navštívili
výtvarný obor ZUŠ, kde se seznámili s novou výtvarnou technikou. V prosinci nás
navštívil Mikuláš s čertem (spolupráce se ZŠ Sjednocení) a připravili jsme vánoční
posezení

pro rodiče s programem a koledami. Dětský sbor Notička vystoupil při

rozsvěcování vánočního stromu s Pavlem Novákem. na vánočním koncertu s Jankem
Ledeckým a s vánočním programem

v Charitě sv.Anny. V lednu nás navštívili

pedagogové ZŠ a předškoláci se účastnili zápisu do ZŠ. Proběhly individuální schůzky
s rodiči. V únoru proběhl v naší mateřské škole maškarní rej. V březnu jsme tvořili
s rodiči dekorace k velikonocům předškoláci navštívili výtvarný obor ZUŠ. Navštívilo nás
divadlo Šikulka s pásmem pohádek. V dubnu jsme měli besedu s Městskou policií a
Vodnickou pohádku Divadla v batohu. V květnu jsme připravili vystoupení pro maminky,
předškoláci si zkusili práci s hlínou ZUŠ, vystoupili jsme v charitě s programem pro
babičky, připravili jsme pro ně malé dárečky. Děti shlédky pohádku s ekologickým
zaměřením Plecháček a Hadráček. V červnu jsme oslavili Den dětí Cestou pohádkovým
lesem.

Předškoláci se účastnili koloběžkových závodů a dopravní výchovy v ZŠ
17

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka za školní rok 2015/2016

Sjednocení. Návštívili jsme kino v Bílovci. Třída Želviček společně s tatínky oslavily Den
otců (polytechnická výchova). Účastnili jsme se 112 zasahuje. Navštívili nás Indiáni –
získali jsme poznatky o jejich životě. Všichni jsme byli na výletě na Hukvaldech. Třídy
předškoláků

se zúčastnily výukového programu v Dolních Vítkovicích. Třída Koťátek

navštívila Jarošův statek. Vyřadili jsme předškoláky a ve spolupráci s hasiči ukončili
školní rok táborákem.

5.6.

MŠ R.Tomáška

Cesta do života
ŠVP naší mateřské školy …a tudy cesta vede… navazuje a je v souladu s cíli ŠVP Cesta do
života. Důraz klademe na klidné a vstřícné prostředí plné bezpečí a pohody a přípravu
dětí do základní školy.
ŠVP …a tudy cesta vede…
Mateřská škola R. Tomáška má školní vzdělávací program …a tudy cesta vede… nově
zpracován. Při jeho zpracování náš tým vycházel nejen z nabytých zkušeností z oblasti
dramatické výchovy, ale rovněž ze vzdělávacího projektu Na společné lodi, který nás
provázel ve školním roce 2014/15. Prvky dramatické výchovy prolínají celým
vzdělávacím programem, který je rozdělen do čtyř integračních bloků: Bez práce nejsou
koláče, Komu není rady, tomu není pomoci, Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá a Srdce
jako na dlani. Ke každému integračnímu bloku vytváříme společně s dětmi myšlenkovou
mapu, která nás provází vzdělávacím obsahem. Naší filozofií je probudit v dětech
tvořivou energii

a sociální a společenské cítění. K tomu nám napomáhá především

hra jako základní forma lidské aktivity. Každoročně připravujeme s dětmi divadelní
představení, protože naším záměrem je mimo jiné uvést děti do prostředí divadelního
umění a naučit je porozumět dramatičnosti a divadlu. V tomto školním roce jsme se
představili se dvěma pohádkami, které jsme zahráli v Dělnickém domě 8. 5. 2016 ke Dni
dětí. První pohádku O snu nastudovali rodiče našich dětí ve spolupráci s pedagogy, za
což jim patří velký obdiv a dík. Druhá pohádka O perníkové chaloupce trochu jinak byla
předvedena našimi dětmi a byla přijata s velkým pozitivním ohlasem a obdivem
pedagogických kolegů a široké veřejnosti. Hlavním cílem tohoto divadelního odpoledne
bylo v co největší míře zapojit rodiče do dění a práce mateřské školy.
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Jako každoročně jsme nabídli dětem zajímavý program obohacený o individualizované
vzdělávání, centra aktivit, dramatizaci, tematické plánování, integrované učení hrou
a další aktivity jako plavání, lyžování, bruslení, míčové hry, logopedické hrátky a mnohé
jiné.
V tomto školním roce ukončilo předškolní vzdělávání MŠ R. Tomáška 9 dětí. Ráda bych
zmínila úspěšnost dětí ve vzdělávacím programu, jejich silné a slabé stránky
v očekávaných kompetencích ( silné stránky = +, slabé stránky = -) :
Kompetence k učení
+ všímavost, soustředění na věc, navazování na zkušenosti, spontánní a vědomé učení
-

dvě děti – opakování instrukcí, jedno dítě – velmi pomalé pracovní tempo

Kompetence k řešení problémů
+ užívání osvědčených postupů, všímání si problémů v okolí
-

jedno dítě – vztek, sebeubližování, skupina – nejistota v početních úlohách, jedno
dítě – zbrklé chování bez logického uvažování

Komunikativní kompetence
+ velmi komunikativní skupina, s bohatými dialogy, výborné předčtenářské
dovednosti
-

dvě děti – diagnostikována vada řeči, většina skupiny – grafomotorické obtíže

Sociální a personální kompetence
+ empatické chování k druhým, spolupráce, odsouzení nevhodného chování
-

jedno dítě – nezapojovalo se do společných rozhodnutí – jen přihlíželo

Činnostní a občanské kompetence
+ všichni školáci přistupují k úkolům zodpovědně a uvědomují si své silné i slabé
stránky
-

ne vždy dodržení dohodnutých pravidel

Závěrem vyjadřuji poděkování svým kolegům za kvalitní práci.
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Údaje o aktivitách pracoviště a prevenci rizikových jevů


Třídní schůzky s rodiči, s ukázkou výchovné práce, schůzky s pedagogy ZŠ



Třídění odpadu EKO-KOM



Mikulášská nadílka a vánoční nadílka Přišel k nám Ježíšek



Projekt- Naučme naše děti sportovat



Představení Příběhy včelích medvídků a Zahrada v Dělnickém domě



Divadélko Šikula v MŠ



Maškarní ples v Perníkové chaloupce



Výroba kulis do pohádky O perníkové… a generální zkouška představení s
rodiči



Návštěva výstav v knihovně – Karel IV a v ZUŠ – výtvarné práce



Depistáž SPC Kpt. Vajdy v Ostravě



Školní výlet spojený s návštěvou kina PAT A MAT



Zábavné hry na zahradě – Den dětí



Výlet do Poodří



Účast na projektu Naučme naše děti sportovat



Lyžařský a plavecký výcvik



Dramatické hry na téma zdraví a jeho ochrana



Ukázka práce policie

Prevence

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 2015 ve výši 3.000 Kč na 1 dítě. Zákonní zástupci přispívali
na provoz měsíční částkou 480,- Kč, přičemž sníženou výši školného 80,- Kč hradili
rodiče, pokud bylo dítě po celý kalendářní měsíc omluveno z docházky. Provozní
prostředky využívala všechna pracoviště zejména ke zlepšení svých materiálních
podmínek pro vzdělávání. Hygienické a prostorové podmínky a uspořádání vnitřního
vybavení všech pracovišť odpovídaly počtu zapsaných dětí. Pracoviště Budovatelská,
20

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka za školní rok 2015/2016

Butovická, Komenského a Poštovní byly provozovány s výjimkou z nejvyššího počtu dětí,
čímž byly ztíženy podmínky pro výchovně vzdělávací činnost. Ve školním roce
2015/2016 byly všechny

třídy MŠ Studénka v celodenním provozu. Jedno dítě

z celkového počtu bylo přihlášeno k polodenní docházce.
V součinnosti s odborem MHÚM městského úřadu ve Studénce byly průběžně
zajišťovány drobné opravy a havárie. Odbor MHÚM pak realizoval větší opravy (výměna
dveří a vytvoření bezpečného vstupu do kotelny Komenského, oprava venkovního
schodiště R.Tomáška) a řešil v součinnosti s dodavatelem stavby reklamace na
nedostatky z projektu rekonstrukce MŠ Poštovní, které se vyskytly v průběhu provozu.
MŠ Studénka pořídila do budov Poštovní a Komenského okenní sítě proti hmyzu,
zaměřila se na výměnu nevhodného nábytku za nový, pořízení zařizovacích předmětů do
výdejen stravy a průběžné zajišťování dostatku provozního materiálu a nových
didaktických pomůcek a učebních pomůcek. Pomůcky k logopedické prevenci pořídila
MŠ na všechna pracoviště ve výši 55 tis Kč, z toho 44.600 Kč bylo hrazeno z projektu
Logohrátky se slovíčky pro kluky a pro holčičky II, na který získala MŠ Studénka od
MŠMT 80 tis. Kč a který realizuje od 1.1.2016.
Sponzorské dary ve školním roce 2015/2016 výrazně přispěly ke zlepšení materiálních
podmínek vzdělávání. Poskytli je:


HERTIN s.r.o. Vřesina darováním stavebnic k polytechnické výchově, Montessori
pomůcek a interaktivní tabule s příslušenstvím ve výši 205.233,90 Kč,



MSV Interiér s r.o. Studénka ve výši 10.000 Kč k nákupu hraček a učebních
pomůcek,



Finidr, s r.o. Český Těšín darováním papíru a pořezového materiálu ve výši 2.300
Kč,



RISOL SERVICE s r.o. Frýdek –Místek darováním hraček v hodnotě 3.980,76 Kč a
triček pro pěveký soubor Notička ve výši 8.071 Kč,



MSV Metal Studénka a.s. poskytnutím 3.000 Kč na realizaci divadelního
představení v Dělnickém domě,



FRESO COMP, s.r.o. darováním 4.000 Kč na zábavný program s klaunem
Hopsalínem,



VŠEKON FLORČÍK s.r.o. Studénka ve výši 2.000 Kč na výtvarný materiál a
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Denas spol. s r.o. Studénka ve výši 6.000 Kč na hračky a učební pomůcky pro děti.
Celkem byly poskytnuty dary v hodnotě 244.585.66 Kč.

5.8. Péče o děti mimořádně nadané a nadstandardní aktivity v rámci celé MŠ
Studénka
V MŠ Studénka se ve školním roce 2015/2016 nevzdělávalo žádné dítě diagnostikované
s mimořádným nadáním. MŠ Studénka se proto zaměřila na děti, u kterých zjistila vyšší
zájem o některé oblasti vzdělávání.
Na pracovišti R.Tomáška se scházel v průběhu poskytování vzdělávání pěvecký soubor
Tralaláček (viz str. 18). Na pracovišti Poštovní působil také pěvecký kroužek Notička (viz.
str. 17).
Po provozní době byl nabídnut v MŠ Komenského výtvarný kroužek Klubíčko a v
tělocvičně MŠ Poštovní pod záštitou SaKu Studénka Minibalet a Pohybové hry. Tyto
kroužky byly zpoplatněny.
Mezi nadstandardní nabídku MŠ Studénka patřily také plavecké kurzy, které probíhaly
na plaveckém bazénu ve Studénce a absolvovalo je celkem 83 dětí. Odbornost při výuce
zabezpečovali učitelé plavání z Relax. s.r.o. Kopřivnice.
Znovu jsme nabídli týdenní lyžařský kurz pro děti pod vedením lektorů z lyžařské školy
Usměvavé lyžování. V termínu od 18. do 22. ledna letošního roku se odpoledního kurzu v
lyžařském středisku SKI AREÁL Palkovice, zúčastnilo 44 dětí, kde byl zajištěn odborný
výcvik s možností zapůjčení lyžařského vybavení.
Nově byl zahájen celoroční projekt

Naučme naše děti sportovat, který probíhal od

1.11.2015 pod vedením dobrovolných trenérů 1x týdně na zimním stadionu ve
Studénce. Celkem 114 předškoláčků se učilo 1x týdně bruslit a po rozpuštění ledu v
červnu a květnu se učily základům sportovních her.
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5.9.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

V roce 2015/2016 bylo na pracovišti Poštovní vzděláváno 1 dítě formou individuální
integrace s poruchou autistického spektra. 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 toto dítě
souhlas se zřízením funkce asistenta pedagoga, který s tímto dítětem individuálně
pracoval po celý školní rok.
Ve spolupráci s SPC pro poruchy autistického spektra a vady řeči při ZŠ kpt. Vajdy
v Ostravě Zábřehu jsme zajistili logopedickou depistáž v MŠ pro předškolní děti 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 A PRŮBĚŽNÉM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ Studénka bylo ve školním roce
2015/2016 realizováno ve dvou sborovnách se zaměřením na právní aspekty vzdělávání
a na rozvoji pedagogických dovedností pro matematickou pregramotnost dětí.
Vzdělávání pro získání certifikátu Logopedický asistent absolvovalo 6 učitelek, kurzovné
ve výši 35.400 Kč bylo hrazeno z prostředků projektu Logohrátky se slovíčky pro kluky a
pro holčičky II, na která získala MŠ Studénka pro rok 2016 celkem 80 tis Kč. Vedoucí
zaměstnanci MŠ se vzdělávali zejména v oblasti změn ve školské legislativě (školský
zákon, společné vzdělávání, šablony aj.) Průběžným vzdělávání prošly zejména účetní a
administrativní pracovnice.
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Celkem se pedagogičtí i ostatní pracovníci vzdělávali v 944 vzdělávacích hodinách.

Název vzdělávacího kurzu /semináře

Celkem hod

Celkem
zúčastněný
ch
zaměstnan
ců

Délka
v hod.

Tabulka 5 Přehled účasti na vzdělávání

Matematika Hejného v mateřských školách -sborovna

24

4

84

Pedagog mezi paragrafy – sborovna

27

4

108

Logopedický asistent – Primární logopedická péče

6

67

402

Rozhodování ředitele ve správním řízení a mimo správní řízení

1

6

6

Dlouhodobý majetek, transfery

1

6

6

Aktuální témata předškolního vzdělávání

1

4

4

Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní
řízení v praxi

1

6

6

Personalistika pro školy a školské zařízení

1

6

6

Zadávání veřejných zakázek 2016

1

6

6

Seminář ředitelů škol pořádaný OŠ KÚ MSK

1

3

3

Společné vzdělávání a OP VVV

1

8

8

Příprava projektu šablon

1

4

4

Účetnictví školských příspěvkových organizaci 2016

1

6

6

Školský zákon v praxi škol a školských zařízení

1

7

7

Metodická poradna k ICT

1

4

4

Celostátní setkání ředitelek mateřských škol

5

20

100

Školení BOZP a PO

46

4

184

Celkem hod

944

7. SPOLEČNÉ AKTIVITY MŠ A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI
Pro rodiče jsme připravili v rámci projektu Logohrátky se slovíčky pro kluky a pro
holčičky II, na který MŠ Studénka získala v roce 2016 dotaci MŠMT ve výši 80 tis Kč, na
každém pracovišti pedagogickou osvětu logopedické prevence formou tří zábavných
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odpoledních aktivit pro děti s rodiči. Proběhly

Logohrátky s říkadly, Logohrátky s

pohádkami a Logohrátky se slovíčky a hádankami v přírodě. Projekt bude ukončen a
vyhodnocen k 31.12.2016.
Na všech pracovištích MŠ Studénka se u příležitosti zápisu do MŠ konaly ve dnech 19.20.4.2016 Dny otevřených dveří, kdy se rodiče mohli seznámit s prostředím MŠ,
s vybavením i se vzdělávací nabídkou a shlédnout ukázky vzdělávací práce.
Na pracovišti Poštovní probíhal od března 2016 projekt Předškolka, který grantovou
podporou zaštítilo město Studénka, a to částkou 10 tis Kč. Projekt umožňuje maminkám
na mateřské dovolené se 1x týdně setkávat ve školce, vzájemně si vyměnit zkušenosti
v oblasti výchovy dětí a dětem pozvolnou adaptaci na prostředí mateřské školy
a mnohdy první kontakty se svými vrstevníky.
MŠ R.Tomáška připravila pro veřejnost pohádku O perníkové chaloupce trochu jinak od
autorky Jarmily Nekolové, kterou hrály děti a pohádku O snu, kterou napsali, nastudovali
a zahráli jejich rodiče dne 8. 5. 2016 v Dělnickém domě, u příležitosti Dne dětí. Obě
pohádky měly velký ohlas nejen mezi pedagogickou veřejností (viz. str. 21).
Dětský sbor Notička MŠ Poštovní pod vedením Bc. Márie Steculové vystoupil při
rozsvěcování vánočního stromu s Pavlem Novákem, na vánočním koncertu s Jankem
Ledeckým, s vánočním programem v Charitě sv. Anny ve Studénce a uspořádal koncert
v ZUŠ Musicale.
Pro Vítání občánků si již tradičně připravovala pásma MŠ Komenského.
Na pěveckou soutěž Studénecký slavíček připravila malé zpěváčky MŠ Komenského a MŠ
Poštovní. Na soutěži Sedlnická sněženka a Zpívání pod trúbou se prezentovaly děti z MŠ
Poštovní. Domov sv. Anny ve Studénce navštívila se svým kulturním programem MŠ
Butovická.
MŠ Budovatelská se prezentovala na výtvarné soutěži Svět slova 2016 pořádané
Městským kulturním centrem ve Fulneku, děti získaly 1.a 3.místo v I.kategorii. MŠ
Komenského se zúčastnila výtvarné soutěže Školka plná dětí a Hasiči. MŠ Poštovní se
zapojila do soutěže mandal Děti pomáhají dětem. Všechna pracoviště připravovala
exponáty pro výstavy výtvarných prací dětí u příležitosti výročí narození Karla IV. a pro
Zábavné odpoledne v městské knihovně.
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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. Certifikát za pomoc je přílohou č. 2 této zprávy.
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.

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 1. 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 2015/2016 MŠ spolupracovala také s Žákovským parlamentem škol
zejména v projektu Celé Česko čte dětem, kdy žáci 2. stupně chodili do mateřských škol
číst dětem.
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ZUŠ pro děti připravilo pěveckou soutěž Studénecký slavíček, které se zúčastnilo 12 dětí
z MŠ Studénka a výtvarný obor pozval předškoláky na Pískohraní, kde se seznamovali s
touto výtvarnou technikou.
Spolupráce s jinými subjekty
Pro Sbor pro občanské záležitosti ve Studénce připravovala MŠ Komenského kulturní
pásma k Vítání občánků, MŠ R.Tomáška pásmo ke Zlaté svatbě.
SaK nabízela divadelní představení pro mateřské školy, se souborem Notička MŠ
Poštovní pořádala vánoční koncerty, pro ZŠ a MŠ 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 poskytovalo součinnost MŠ Studénka při organizaci zápisu a Městská policie ve
Studénce seznamovala děti s obsahem jejich práce.
Fotbal Studénka připravil pro předškoláky v září 2015 sportovní náborové dopoledne
s cílem ukázat dětem možnost aktivního využití volného času ve Studénce.
Odbornou pomoc nám v rámci spolupráce poskytlo SPC Kpt. Vajdy v Ostravě Zábřehu,
v rámci depistáží byly děti diagnostikovány a doporučeny ke školní docházce
v logopedické třídě. PPP v Novém Jičíně zjišťovala školní zralost dětí, které MŠ
doporučila k odkladu školní docházky.
Hokejový klub Studénka připravil pro 114 předškolních dětí celoroční projekt Naučme
děti sportovat, kdy se děti učily 1x týdně základům bruslení a sportovních her.

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:


Mateřská škola Poštovní 659

-

25.2.2016 (bez závad),
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Výdejna stravy Poštovní 659

-

25.2.2016

(bez

zjevných

závad),

chemickým rozborem provedených stěrů však byly zjištěny 2 vadné vzorky,
nařízena mimořádné sanitace a

vzniklá škoda je hrazena zaměstnancem

odpovědným za dodržování sanitačního řádu.
Okresní správa sociálního zabezpečení Nový Jičín
Provedla 19.4.2016 kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti za období 5/2013 – 4/2016 se zjištěním přeplatků na dávkách
nemocenského pojištění za zaměstnance, kteří mají nízké úvazky a platem z těchto
úvazků nedosahují spodní hranice pro odvod pojistného a nároku na dávky
nemocenského pojištění. Rozhodnutím ve správním řízení byla MŠ Studénka nařízena
povinnost vyrovnat přeplatky na dávkách nemocenského pojištění a Mateřské škole byly
OSSZ vráceny přeplatky na pojistném, které byly vyrovnány se zaměstnanci.
Veřejnosprávní kontroly zřizovatele
Dne 1.10.2015 byla provedena průběžná kontrola hospodaření za rok 2015 a předběžná
kontrola plánovaného hospodaření a použití veřejné finanční podpory z rozpočtu města
Studénky na rok 2016, a dne 31.5.2016 následná veřejnosprávní kontrola a kontrola
pokladny, bez uložených opatření.

10. ZÁVĚR
Školní rok 2015/5016 v Mateřské škole Studénka hodnotíme z pohledu plnění
dlouhodobých i krátkodobých cílů jako úspěšný. 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.
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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

Petra Mikysková vedoucí učitelka



za pracoviště Butovická

Bc. Jana Tomášková vedoucí učitelka



za pracoviště Komenského

Mgr. Pavla Honová ředitelka



za pracoviště Nová Horka

Petra Petrovská vedoucí učitelka



za pracoviště R.Tomáška

Jarmila Nekolová zástupkyně ředitelky



za pracoviště Poštovní

Eliška Máchová vedoucí učitelka



za ostatní údaje MŠ Studénka

Mgr . Pavla Honová ředitelka

Ve Studénce 25.10.2016

zpracovala Mgr. Pavla Honová ředitelka MŠ

Přílohy
Příloha č. 1

Certifikát za pomoc při sbírce fondu Sidus

Seznam tabulek
Tabulka 1 Provozní doba a počty dětí ......................................................................................................................3
Tabulka 2 Průměrná docházka dětí............................................................................................................................4
Tabulka 3 Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů k 30.6.2016 .....................................................6
Tabulka 4 Věková struktura pedagogů .....................................................................................................................6
Tabulka 5 Přehled účasti na vzdělávání ............................................................................................................... 24

Použité zkratky
ČR

Česká republika

KVIC

Krajské informační vzdělávací centrum

MHÚM

místního hospodářství a údržby majetku
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MŠ

mateřská škola

MŠMT

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

PPP

pedagogicko psychologická poradna

RVP PV

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

SaK

Sport a kultura Studénka, příspěvkové organizace

SPC

speciálně pedagogické centrum

ŠVP

školní vzdělávací program

VP

vnitřní předpisy

ZŠ

základní škola

ZUŠ

základní umělecká škola

30

