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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, Komenského 700,
příspěvková organizace

Zkrácený název:

MŠ Studénka

Sídlo:

Komenského 700, 742 13 Studénka

Místa odloučených pracovišť:

Budovatelská 580, 742 13 Studénka
Butovická 106, 742 13 Studénka
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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 2016/2017 proběhl v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a to ve dnech 27.-28.4.2016, kdy bylo
zaevidováno 84 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.
Z přijatých žádostí bylo 76 žádostí od občanů s trvalým pobytem ve Studénce a 8 žádostí
z jiných obcí, kteří zde již bydlí nebo vyřizují trvalý pobyt ve Studénce. Všem žádostem
bylo vyhověno.
Pro školní rok 2016/2017 byly děti přijaty tak, aby naplněnost tříd na pracovištích, kde
povolena výjimka z nejvyššího počtu dětí, byla maximálně 25 dětí ve třídě, a to
s ohledem na bezpečnost a podmínky provozu.

Z toho integrované
(spec.vzděl-potřeby)

Odhlášeno během
šk.roku

50

3

1

3

0

13

Butovická

6.00 – 16.00

28

1

ano

25

0

0

0

0

5

Komenského

6.00 – 16.00

62

3

ano

60

5

0

0

0

22

Nová Horka

6.30 – 15.30

15

1

ne

15

0

0

3

0

3

Poštovní

6.00 – 16.00

150

6

ano

130

7

1

0

2

33

R.Tomáška

6.30 – 16.00

37

2

ne

37

2

0

2

1

8

346

15

317

17

2

8

3

84

celkem
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Přijato v průběhu
šk.roku
Ukončení docházky
k 31.8.2017 (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. Všechny třídy MŠ Studénka jsou v celodenním
provozu.
Průměrná docházka v jednotlivých třídách
Tabulka 2 Průměrná docházka dětí
třída

září

říjen

listopad

prosinec

leden

1.

18,95

17,35

18,43

13,27

2.

18,85

16,61

16,57

15,68

Butovická

1.

18,24

15,9

19,45

Komenského

1.

8,14

6,65

2.

20,95

3.

20,19

Budovatelská

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

celkem

17,31

16,3

16,82

19,66

19,95

16,31

15,25

16,73

19,61

18,62

19,09

6,7

4,47

15,69

18

3,62

4,26

15,01

15,69

18,28

15,41

20,13

21,27

20,85

20,81

3,5

5,31

7,18

6,76

5,66

5,25

7,60

6,89

8,46

8,31

0,00

1,36

16,85

19,23

18,37

16,31

17,40

6,02

20,52

19,44

18,61

19,59

0,53

1,73

15,79

16,20

19,95

18,81

15,90

14,55

20,08

18,44

20,09

16,32

2,76

6,21

15,79

15,35
16,24
16,24

12,54
Nová Horka

1.

9,48

10,75

10,8

11,81

10,14

10,2

10,82

10,88

10,36

9,63

1

1

8,91
8,91

Poštovní

1.

19,9

18,65

21,61

18,5

18,72

14,6

17,34

19,33

16,28

21,13

11,08

4,21

16,78

2.

6,9

9,05

10,09

11,18

11,65

8,85

14,63

13,33

12,8

12,4

8

2,52

12,14

3.

5

6,73

8,61

10,06

9,47

8,75

11,69

10,72

10,81

8,76

4,78

10,56

4.

14,23

14,15

15,71

16,31

17,04

12,85

17,3

15,27

14,71

13,8

6

2,57

15,99

5.

18,09

15,75

17,66

17,43

18,4

13,4

17,39

17,77

15,33

13,36

5,76

2,1

14,37

6.

21

20,65

20,86

20,18

19

17,25

17,56

19,33

21,29

17,14

2,76

1,26

16,52

1.

12,52

8,89

11,61

10,62

9,33

7,6

11,91

11,05

11,23

12,63

1,06

4,21

9,39

2.

14,09

12,1

13,09

10,75

12,76

9,55

13,78

13,88

13,04

10,5

0,33

1,05

10,41

10,23

14,39
R.Tomáška

9,90
celkem

17,43

15,87

17,76

16,57

16,64

14,40

18,02

18,22

17,83

17,19

4,76

3,62

14,86

4. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Celkem zaměstnávala MŠ Studénka k

30.6.2016

44 zaměstnanců, z toho

28

pedagogických a 16 nepedagogických, kteří pracovali na pracovních pozicích učitelka
mateřské školy, asistent pedagoga, administrativní pracovník, účetní, školnice, výdejčí
stravy, uklízečka, chůva, řidič a pradlena.
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Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů k 30.6.2017
Z celkového počtu pedagogických pracovníků bylo 26 učitelek MŠ a 2 asistenti pedagoga,
z toho 25 učitelek a oba asistenti pedagoga s předepsanou odbornou a pedagogickou
způsobilostí.
Tabulka 3 Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů k 30.6.2017

VŠ vzdělání zaměřené na předškolní nebo speciální pedagogiku (Mgr)

1

VŠ jiné (Mgr.)

1

VŠ vzdělání zaměřené na předškolní nebo speciální pedagogiku (Bc)

4

Vyšší odborné vzdělání ukončené absolutoriem se zaměřením na předšk.pedagogiku

0

Středoškolské pedagogické se zaměřením na předškolní pedagogiku

20

Středoškolské nepedagogické

2

Tabulka 4 Věková struktura pedagogů

Do 20 let 21-30 let 31-40 let 41– 50 let 51 let a výše
celkem

0

3

7

4

14

Věkový průměr pedagogických pracovníků činil 47,5 roku.
Změny v personálním obsazení ve školním roce 2016/2017


Budovatelská – od 5.1.2017 nastupuje asistentka pedagoga Ludmila Veselková.



Komenského - 1.9.2016 přechází z MŠ Nová Horka učitelka Helga Vyviál. Výdejčí
stravy Milena Smažíková odchází dohodou k 31.10.2016 a místo ní přechází z MŠ
R.Tomáška Monika Hrbáčková.



Nová Horka – od 1.9.2016 přechází z MŠ Komenského učitelka Lucie Hankeová.



Poštovní – k 30.9.2016 končí pracovní poměr učitelka Pavlína Míčková a od
1.12.2016 nastupuje učitelka Iveta Lužová. Od 1.10.2017 je zřízeno místo chůvy,
na které nastupuje Bc. Klára Maléřová. Asistentkou pedagoga v období duben –
červenec 2017 byla Eva Bolfová.



R.Tomáška -

k 1.11.2016 přechází výdejčí stravy Monika Hrbáčková na

pracoviště Komenského a místo ní nastupuje Pavla Bůžková.
5
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5.

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,
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. Zaměřovali jsme se také
na předmatematickou a předčtenářskou gramotnost dětí. Z uvedených následných
vyhodnocení vedoucími učitelkami jednotlivých pracovišť vyplývá, že všechny oblasti
obsahu vzdělávání přirozeným způsobem prolínaly vzdělávání v Mateřské škole
Studénka po celý školní rok 2016/2017.

5.1.

MŠ Budovatelská

Cesta do života
Zajištěním vhodného vzdělávacího prostředí jsme plnili hlavní cíle a záměry ŠVP, které
byly zapracovány do ŠVP Báječná školka a dále rozpracovány v TVP. Plánované aktivity
podporovaly rozumový a tělesný rozvoj dítěte tak, aby opouštělo mateřskou školu na
úrovni, která je pro něj individuálně dosažitelná. Mimo jiné jsme se v TVP zaměřili na
primární logopedickou prevenci, rozvoj grafomotoriky a prosociální vztahy.
ŠVP pracoviště Báječná školka
Zahrnuje pět integračních bloků a vychází z potřeb a zájmů dětí. Naplňujeme jím naše
motto Pomoz mi, abych to dokázal sám. Zaměřili jsme se zejména na logopedickou
prevenci (projekt Logohrátky se slovíčky pro kluky a holčičky, zařazování logopedických
chvilek k rozvoji vyjadřovacích schopností, správné výslovnosti a komunikativních
dovedností dětí), prevenci sociálně patologických jevů a zařazování prvků Montessori
6
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pedagogiky. V projektu Vyprávění kočky Justýnky, aneb děti a slušné chování si děti za
pomoci příběhů, vyprávění a písniček osvojovaly základy slušného chování. Součástí
každého dne byl dostatek řízených i spontánních pohybových aktivit. Celý rok jsme se
snažily o pestrou nabídku aktivit a činností, tak, aby děti bavila a byla pro ně motivující
k dalšímu získávání informací.
Údaje o aktivitách pracoviště a prevenci rizikových jevů
V letošním roce nás 4x navštívilo divadlo Beruška vždy s pohádkou k danému ročnímu
období. V podzimním období s děti plnily projekt Zdraví, kterým nás provázel skřítek
Podzimníček (smyslové hry, výstavka ovoce a zeleniny s ochutnávkou aj). Proběhla
tvořivá dílna Dýňování s ukázkou vzdělávací práce a náměty k logopedické prevenci pro
rodiče, s výrobou podzimních svícnů a zdobením dýní. V říjnu děti shlédly v MŠ hudební
program Zpívanky s Ladovými obrázky. Předškolní děti v rámci projektu Naučme děti
sportovat se od října učily 1x týdně bruslit. V předvánočním čase si děti připravily
program pro rodiče s názvem S čerty nejsou žerty, kde ukázaly, co už umí – tanec, zpěv,
přednes básní a říkadel s pohybem a doprovodem hudebních nástrojů. S vánočním
programem děti vystoupily v Domově pokojného stáří sv. Anny ve Studénce. Budoucí
školáci byli pozvání do ZŠ Sjednocení, kde vystoupili bývalí kamarádi z mateřské školy.
Následně potom si vyrobili vánoční obrázek a přišel Mikuláš s nadílkou. Adventní dobu
dětem zpříjemnila pohádka v Dělnickém domě Vánoční hvězda. V lednu byl zahájen
předplavecký výcvik předškolních dětí. V masopustním období vrcholily přípravy
maškarního reje s Klaunem z Balónkova, který děti pobavil kouzly a tancem.
S přícházejícím jarem jsme oslavili velikonoce, učili se pěstovat bylinky a ředkvičky. V
březnu proběhla exkurze služebny Policie ČR s prohlídkou a zajímavým a poučným
výkladem policistů. Děti byly touto exkurzí velmi nadšené. V rámci přípravy na 1. třídu
navštívily děti ZŠ Sjednocení, kde si vyzkoušely práci na interaktivní tabuli a ZŠ
Butovickou kde si s dětmi zazpívali a zahráli hry. Před zápisem do 1. třídy proběhl
v mateřské škole seminář Školní připravenost, kde lektorka předvedla rodičům práci
s dětmi a vysvětlila, jaké požadavky budou v 1. třídě na děti kladeny. Před seminářem
k rodičům promluvily ředitelky ZŠ Sjednocení a Butovická o průběhu zápisu do 1. třídy a
vzdělávacích programech svých škol. V měsíci dubnu nás navštívil Klaun TÚ TÚ, který
přiblížil a upevnil znalosti z dopravní výchovy. Na pozvání k nám přijela jednotka
dobrovolných hasičů ze Studénky – Butovic. V prostorách školní zahrady si děti
prohlédly a vyzkoušely hasičskou techniku. V rámci integračního bloku Planeta země
7
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jsme do MŠ pozvali mobilní planetárium, kde se děti prostřednictvím pohádky podívaly
do vesmíru. Maminkám k svátku děti připravily mimo přednesu básní a písní také
pohádku O perníkové chaloupce v moderním pojetí a muzikálek Budulínek. Ke dni dětí
jsme podnikly cestu za pokladem, děti během hledání plnily úkoly z různých oblastí,
poznávaly stromy a keře, plnily zdatnost – běh k cíli, hod šiškou na cíl a další.
Pro společnou výstavu výtvarných práci vyrobily děti s rodiči maketu naší MŠ a letního
stadiónu. Na výlet jsme vyjeli do Chotěbuzi do Archeoparku

a Rybího domu.

V Archeoparku bylo dětem přiblíženo jak lidé kdysi žili, čím se živili, jak a čím si
opatřovali obživu. Vyzkoušely si střelbu z luku. V Rybím domě shlédly různé vodní
živočichy. Jako každoročně proběhla akce „ 112 zasahuje“ kde děti viděly všechny složky
integrovaného záchranného systému – záchranný sbor, hasičský sbor i policii. Představil
se nám i BESIP a EKO-KOM. Plněním projektu Doprava a já si děti na školní zahradě
upevňovaly pravidla silničního provozu a následně se předškolní děti zúčastnily
koloběžkových závodů v ZŠ Sjednocení za přítomnosti Policie ČR. K tradiční akci naší MŠ
patří rozloučení se školáky spojené se spaním ve školce. Děti nejprve předvedly rodičům
své znalosti a poté byli pasováni na školáky. Po programu probíhala zábava, soutěže,
hry, stezka odvahy, pyžamová diskotéka a hurá do postýlek. Tak jako v minulém roce
nám ve spolupráci se ZŠ Butovická chodily děti číst našim dětem před spaním. Letošní
rok byl bohatý na akce, účastnily se ho téměř všechny děti. Mnohé akce byly nejen
zábavné, ale i naučné.
V rámci projektu Prevence patologických jevů jsme se zaměřili na oblasti zdraví,
hygiena, zdravý životní styl, negativní vliv alkoholu a drog, kouření a vliv a nebezpečí
cizích lidí. K přiblížení těchto problematik dětem jsme využili především příběhy,
pohádky a vlastní zkušeností dětí.

5.2.

MŠ Butovická

Cesta do života
V průběhu celého školního roku jsme s dětmi plnili záměry a cíle ŠVP MŠ Studénka Cesta
do života. Hlavní cíle byly zapracovány do jednotlivých integrovaných bloků ŠVP
odloučeného pracoviště. Při práci s dětmi byl kladen důraz na kvalitní vzdělávání, na
8
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individuální přístup, jedinečnost každého dítěte a přípravu dětí na vstup do ZŠ. Děti byly
vedeny k samostatnosti, respektovali jsme jejich individuální a věkové odlišnosti. Do
vzdělávací nabídky jsme pravidelně zařazovali logopedické chvilky, environmentální
výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu a rovněž jsme věnovali pozornost
prevenci negativních jevů a multikulturní výchově. Zapojili jsme se do projektu Naučme
děti sportovat, kterého se zúčastnilo 9 předškolních dětí, plaveckého výcviku se
zúčastnilo rovněž 9 předškolních dětí. Celoroční práci všech dětí jsme prezentovali na
společné výstavě MŠ s názvem Město jak jej neznáte. K dosažení cílů jsme dětem vytvořili
příjemné, podnětné a nestresující prostředí, které napomáhá celkovému rozvoji
osobnosti.
ŠVP pracoviště Ze školky do světa
Druhým rokem jsme vzdělávali podle ŠVP Ze školky do světa, který je tvořen pěti
integrovanými bloky: 1. To jsem já a moje rodina, 2. Jsme rádi, že máme kamarády, 3.
Objevujeme svět kolem nás, 4. Poznáváme co je pro nás zdravé, 5. Chráním naší přírodu.
Tyto integrované bloky jsou tvořeny tak, aby zasahovaly všechny vzdělávací oblasti RVP
PV, a vzhledem k nim jsou průřezové. Jednotlivá témata jsme konkretizovali v rámci
třídního plánování. Snažili jsme se dbát na vyvážený poměr volných her a řízených
činností. Pestrou nabídkou aktivit jsme u děti rozvíjeli zájem o poznání a touhu učit se.
Při vzdělávání jsme preferovali prožitkové učení. Snažili jsme se pracovat s dětmi
převážně individuálně, popřípadě v menších skupinách. Vytvářeli jsme dětem prostředí,
ve kterém nacházely radost a porozumění, posilovali jsme prosociální chování dětí ve
vztazích k ostatním a snažili jsme se společně vytvářet bezkonfliktní prostředí. Aktivní
celoroční spolupráce s rodiči nám umožnila navázat na výchovu v rodině. V rámci
režimu dne byl vytvořen dostatečný prostor pro spontánní hru, pohybové hry a řízené
aktivity. Usilovali jsme o vytvoření kladných vztahů mezi dítětem a pedagogem. Ve třídě
jsme si stanovili společně pravidla, která byla respektována jak ze strany dětí, tak ze
strany pracovníků MŠ. 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. V průběhu celého roku jsme realizovali environmentální
projekt Ekohrátky ze zahrádky jehož cílem je vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě a
uvědomit si, že jsme její součástí a je potřeba přírodu chránit a ne ničit. Při přípravě
vzdělávání i při samotné realizaci jsme využívali poznatky a zkušenosti získané
prostřednictvím DVPP.
9
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Celkově lze zhodnotit školní rok z pohledu plnění cílů jako úspěšný. Podařilo se nám
zrealizovat většinu plánovaných akcí jak pro děti, tak pro jejich rodiče. V průběhu roku
nás několikrát navštívilo divadlo s pohádkou, připravili jsme vánoční besídku a besídku
ke dni matek a tradiční tematické tvořivé dílny pro děti a rodiče. Absolvovali jsme výlet
do Ostravy do Světa techniky a turistickou vycházku ve Studénce na Jarošův statek.
Údaje o aktivitách pracoviště a prevenci rizikových jevů
V prvních měsících nového školního roku jsme realizovali adaptační projekt pro nové
děti, které si postupně zvykaly na nové prostředí a kamarády. Na podzim za námi přijelo
divadlo Ententýky s pohádkou O Všudybýlkovi a za další pohádkou, tentokrát vánoční,
jsme se vypravili do Dělnického domu. V předvánočním období jsme společně
připravovali besídku pro rodiče a vánoční atmosféru jsme si navodili společným
pečením perníčků. Po celou dobu provozu ledové plochy na zimním stadionu ve
Studénce chodily předškolní děti pravidelně bruslit. V jarních měsících jsme se
připravovali na oslavu svátků jara. Vyráběli jsme rozmanité velikonoční dekorace, které
zdobily prostory naší mateřské školy a domovy dětí. S pohádkou za námi opět přijelo
divadlo Ententýky a nabídlo dětem krásný příběh o kamarádství. Předškolní děti se
zúčastnily plavecké výuky, která probíhala na krytém bazéně. Celoroční projekt
Ekohrátky ze zahrádky jsme završili výletem do Velkého světa techniky v Ostravě, kde
byl pro děti připravený výukový program s ekologickou tématikou. V závěru roku jsme
uspořádali vycházku na Jarošův statek, kde si děti prohlédly zvířátka. V samotném
závěru školního roku jsme se rozloučili s předškoláky a výpravou do pohádkového lesa
tak ukončili školní rok. S realizaci této akce nám pomohli žáci ZŠ Butovická.
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 za
spolupráce integrovaných složek záchranného systému Moravskoslezského kraje a
Městské policie Studénka.
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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.
ŠVP pracoviště Pohádka je klíček od dětských srdíček
V tomto školním roce jsme opět plnili ŠVP prostřednictvím pohádek. Věnovali jsme se
logopedické prevenci, osobnostnímu sociálnímu vzdělávání, zavádění prvků Montessori
výuky, rozvoji polytechnických dovedností dětí

a rozvoji předmatematických a

předčtenářských dovedností zejména u dětí v posledním roce před zahájením školní
docházky, kterých bylo 27. Z nich do ZŠ nastoupilo 22, ostatním byla odložena školní
docházka. Vzdělávací nabídka byla realizována prostřednictvím TVP, které vycházely z
integrovaných bloků a potřeb jednotlivých tříd. Celkově lze zhodnotit naplnění všech
cílů programu jako úspěšné. Pedagogové respektovali vývojové i věkové zvláštnosti a
charakterové vlastnosti dětí. Byl uplatňován pedagogický styl s nabídkou, kdy dítě
dostává na výběr a rozhoduje samo o své činnosti. Výchovně vzdělávací činnost se
uskutečňovala během celého dne ve skupinách, individuálně, ve volných i v řízených
činnostech a prožitkovou formou.
Pokračovali jsme v projektu Celé Česko čte dětem, kdy po celý rok dětem předčítali nejen
pedagogové, ale také žáci ZŠ TGM. Tímto se zvýšil zájem dětí o knihy, encyklopedie či
grafické znaky písma. Bylo dbáno na logopedickou průpravu a zařazování logopedických
chvilek do všech činností. Vzdělávání bylo také zaměřeno na oblasti hudebních,
výtvarných a pohybových dovedností (bruslení, plavecký kurz, účast na pěvecké soutěži,
příprava maket pro výtvarnou výstavu) a obohaceno o prvky alternativního vzdělávání
Montessori. Rozmanitost a promyšlenost vzdělávací nabídky přispěly k rozvoji
kompetencí dětí a k větší spokojenosti rodičů. Rodiče jsme zapojovali 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
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kompetencím je cíleně vedeme. 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 se věnovali prevenci kouření a
návykových látek, upozorňovali děti na nebezpečí od cizích lidí, zvířat atd. V bloku
Pohádky pro celou rodinu jsme navštívili služebnu Policie ČR ve Studénce a zúčastnili se
akce 112 zasahuje pořádanou SaK Studénka. Celý rok jsme se věnovali sportovním
aktivitám (účast v projektu Naučme děti sportovat, plavecký výcvik) a poskytovali
dostatek prostoru pro řízení i 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, děti se zúčastnily náboru fotbalistů,
shlédly výstavu obrazů M.F. Ruska, navštívily nahrávací studio kabelové televize SAK v
Dělnickém domě a Stanici na záchranu živočichů v Bartošovicích. V říjnu byly děti na
exkurzi Letiště L.Janáčka v Mošnově, na výlovu Hurního rybníka, shlédly divadlo Myška a
princezna Kulihrášek a s rodiči si připravily loutky a dramatizaci krátkého příběhu nebo
pohádky pro Pohádkové Logohrátky. V listopadu bylo zahájeno pravidelné bruslení
předškoláků, děti se zúčastnily pracovní dílny Hravá věda a po lampionovém průvodu s
rodiči a se zahradním skřítkem uspávali zahradu. V prosinci děti navštívil Mikuláš a
shlédly divadlo O kouzelné šupince. Byl zahájen kurz plavání předškoláků, proběhlo
vánoční dopoledne s nadílkou, vánoční besídky v jednotlivých třídách a děti navštívily
faru s Živým Betlémem. V lednu, proběhla beseda rodičů s ředitelem ZŠ TGM s
představením

ŠVP této školy. V únoru proběhl maškarní rej, děti shlédly divadlo

Babička Anička a její kouzelná slovíčka o zásadách slušného chování a byl zahájen kurz
Angličtiny, který absolvovalo 13 dětí. V březnu proběhl seminář pro rodiče s ukázkou
práce s předškoláky s odborným výkladem Mgr.Zuzany Pavelové a schůzkou k zápisu do
1.třídy s pedagogy ZŠ TGM. V rámci dopravní výchovy se uskutečnil výlet vlakem do
Bílovce. V dubnu proběhlo tvořivé odpoledne s rodiči, děti shlédly divadlo O hejkalce
Pepince s environmentální tématikou (třídění odpadu, recyklace) a pohádku O velrybě
Lízince v Dělnickém domě. Deset dětí se úspěšně zúčastnilo pěvecké přehlídky
Studénecký slavíček, pořádané ZUŠ Komenského Studénka. V květnu proběhly besídky
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pro maminky, děti navštívily Jarošův statek a uskutečnil se školní výlet do Dinoparku v
Ostravě. Studénka. V červnu děti shlédly divadlo Průzkumníci v Austrálii, předškoláci
navštívili ZŠ TGM a v MŠ jsme se s nimi rozloučili zábavným programem Hurá do školy
s myškou Klárkou a veverkou Terkou a posledním spaním ve školce. Zúčastnili jsme se
akce 112 zasahuje.
Všechny akce byly součástí ŠVP a díky všem zaměstnancům se je podařilo kvalitně a
úspěšně realizovat.

5.4.

MŠ Nová Horka

ŠVP Cesta do života
Zajištěním vhodného vzdělávacího prostředí jsme plnili hlavní cíle a záměry ŠVP. Tyto
cíle byly zapracovány do ŠVP Báječná školka a dále rozpracovány v TVP. Snažili jsme se,
aby plánované aktivity podporovaly rozumový a tělesný rozvoj dítěte, aby každé dítě
opouštělo mateřskou školu na úrovni, která je pro něj individuálně dosažitelná.
ŠVP pracoviště Báječná školka
V průběhu školního roku 2016 – 2017 jsme s dětmi plnili cíle ŠVP Báječná školka.
V třídních programech jsme zpracovaly 5 integračních 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 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 se vytvářeli bezpečné a
podnětné prostředí, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí a příjemnou
zkušeností. Na začátku školního roku jsme se snažili, aby adaptace nových dětí proběhla co
nejrychleji a to se nám opravdu podařilo. 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 patřily pohybové aktivity, které
jsou v naší školce každodenním rituálem, v době před svačinou. Zajistili jsme i dostatek
spontánního pohybu na školní zahradě. V oblasti sociálně patologických jevů jsme v průběhu
školního roku probírali hlavně v námětových hrách projekty – Co je zdraví, Léky, Hygiena,
13
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Nebezpečí odhozených stříkaček. Do projektu o zdravém životním stylu patří rovněž zdravá
strava, o které jsme s dětmi hovořili a snažili jsme se děti motivovat, aby každou předloženou
stravu alespoň ochutnaly. 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 a
dovednosti dětí, a tak jsme vytvářeli předpoklady úspěšného zvládnutí zápisu a vstupu dětí do
základní školy.
Údaje o aktivitách pracoviště a prevenci rizikových jevů
Na konci září jsme zorganizovali delší turistickou vycházku okolím Nové Horky. Motivací
této vycházky byla ztráta naší plyšové kočky Justýnky. Cestou děti plnily úkoly a na závěr
našly kočičku i poklad.
Vše, co se děti ve školce naučily, průběžně předváděly svým rodičům. Společně jsme se sešli
na podzim, kdy děti na třídní schůzce ukázaly rodičům v logopedické chvilce jak ve školce
provádíme logopedickou prevenci. Rodiče s dětmi potom vydlabali Dýňáčky, kterými jsme
večer vyzdobili venkovní římsy. Součástí byl zorganizovaný i lampiónový průvod k místnímu
zámku, kterého se účastnily nejen děti z mateřské školky. Během školního roku jsme s dětmi
nacvičily program na vánoční besídku a besídku ke Dni matek. V únoru si děti užily
pohybové a taneční aktivity na maškarním plese. Den dětí jsme slavili celý den. Děti plnily
úkoly z dopravní výchovy, prokázaly svou zdatnost v prolézání, běhu, hodu na cíl, skocích atd.
Disciplíny byly připravené na sedmi stanovištích a děti čekala sladká odměna. Pro děti jsme
připravili dva školní výlety. V dubnu jsme navštívili Záchranou stanici v Bartošovicích, kde
děti se zájmem sledovaly péči o nemocné a zraněné ptáčky. V květnu jsme navštívili hrad ve
Starém Jičíně, kde nás provázel kastelán, který přijatelným způsobem dětem přiblížil historii
hradu a pasoval naše 3 předškoláky na školáky a strážce hradu Starý Jičín. V průběhu
školního roku děti navštívily divadelní představení Švec a kouzelné botičky a O velrybě
Lízince. K výuce 5. integračního bloku s názvem Planeta Země jsme pro děti připravily
návštěvu Planetária. V červnu rodiče s dětmi vyrobili pro společnou výstavu výtvarných prací
maketu mateřské školy a místního zámku.
Projekt Zdravý způsob života a prevence závislosti jsme naplňovali dílčími projekty – Co je
zdraví, Léky, Hygiena a Nebezpečí odhozených stříkaček.
Nabídkou činností jsme se snažily v mateřské škole vytvořit prostředí, kde platilo ... kde si
hrajem každý den, kde je každý spokojen…
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5.5.

MŠ Poštovní

ŠVP Cesta do života
Vzdělávací cíle a pedagogické záměry ŠVP Cesta do života byly zpracovány do školního
vzdělávacího programu, Hrajeme si celý rok a byly plněny v průběhu celého roku. Ve své
práci jsme kladli důraz na kvalitu vzdělávání, individuální přístup k dětem, kvalitní
nabídku předškolního vzdělávání, péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
přípravu dětí do ZŠ a adaptaci děti dvouletých. Do všech deseti integrovaných bloků byly
zařazovány činnosti primární logopedické prevence, grafomotoriky, zdravého životního
stylu a polytechnická výchova. Naší snahou bylo, aby všechny plánované aktivity byly
pro dětí zajímavé a podporovaly jejich všestranný rozvoj. Pro děti jsme vytvářeli
vstřícné, příjemné a bezpečné prostředí.

ŠVP pracoviště Hrajeme si celý rok
Integrační bloky byly rozpracovány do třídních vzdělávacích programů, které byly
zpracovány s ohledem na věková specifika jednotlivých tříd. Dětem jsme zajišťovali
podnětné prostředí s nabídkou kvalitních aktivit, které děti všestranně rozvíjely a byly
pro ně zajímavé, zábavné a blízké. Pestrou nabídkou činností ze všech pěti oblastí RVP
byly naplňovány klíčové kompetence. Děti pracovaly společně, v menších skupinkách i
individuálně. Při těchto činnostech se děti učily spolupracovat s ostatními, respektovat
druhého. Velkou pozornost jsme věnovali dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
za účasti asistenta pedagoga a s využitím pedagogické podpory. Každodenním
zařazováním pohybových aktivit jsme rozvíjeli tělesnou zdatnost dětí. Logopedickými
chvilkami, které byly zařazovány do činností téměř denně, jsme rozvíjeli správnou
výslovnost, vyjadřovací schopnosti dětí a rozvíjeli jsme slovní zásobu. Ve vzdělávací
práci byly využívány interaktivní sweet boxy s rozmanitými programy, které byly pro
děti zajímavé a zábavné. Celým školním rokem se prolínaly aktivity z dílčích oblastí:
grafomotoriky, ekologické výchovy, dopravní výchovy, zdravého způsobu života a
prevence závislostí. Do vzdělávací práce byly zařazovány prvky Montessori pedagogiky
a polytechnická výchova. Střídaly se činnosti řízené a spontánní s dostatkem pohybu i
klidových činností. Stanovili jsme spolu s dětmi pravidla, která byla respektována jak ze
strany dětí, tak ze strany pedagogů. Usilovali jsme o vytvoření vztahů mezi dítětem a
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pedagogem založeném na vzájemné důvěře, úctě, empatii a spolupráci. Velký důraz jsme
kladli na spolupráci s rodiči.
Spolupracovali jsme se základními školami Sjednocení a Butovická. Návštěvami dětí
v základních školách se naší předškoláci seznamovali s prostředím a tímto jsme jim
usnadnili vstup do základní školy. Také velmi prospěšné jsou návštěvy pedagogů v ZŠ.
Předškoláci se účastnili plaveckého výcviku a bruslení. Děti, které po prázdninách
odcházely do školy, měly tablo, které pro mě vytvořila paní učitelka.
Celý školní rok jsme dětem četly před odpočinkem, v rámci projektu Celé Česko čte
dětem. S knihami se také děti seznamovaly při návštěvách knihovny.
V červnu jsme připravili společně s rodiči výtvarné práce pro výstavu na MěÚ Studénka.
Po celý školní rok jsme společně sbíraly papír s panem Popelou. Jednotlivé třídy chodily
na vycházky do okolí mateřské školy, různě zaměřené-třída Berušek se zaměřila na
dopravní tématiku a třídění odpadu, třída Motýlků a Medvídků se zaměřila na domácí
zvířátka a společně s rodiči si vyšli na vycházku na Kmínek, třída Želviček navštívila
Vagonářské muzeum, třída Koťátek se vypravila na Jarošův statek za domácími zvířátky,
třída Sluníček byla na vycházce u rybníka.
Dvě třídy se účastnily čtyř výletů z projektu Pohádkové Poodří: do zámků a muzeí
v Bílovci, ve Studénce, v Albrechtičkách a v Bartošovicích, kde navštívily také Stanici na
záchranu živočichů. Fotodokumentaci ze všech aktivit si rodiče mohou prohlédnout na
našich webových stránkách.

Údaje o aktivitách pracoviště a prevenci rizikových jevů
Průběžně jsme vedly děti k vytváření povědomí o tom, co je zdravé, prospěšné pro život,
co lidem ubližuje a co jim pomáhá. Seznámili jsme se s prací asistenčních psů
(Canisterapie). Dětem byla předvedena pomoc psa handicapovanému člověku.
S prevencí proti úrazu se děti měli možnost seznámit při návštěvě Městské policie.
V září proběhla informativní schůzka pro rodiče, předškoláci uspávali broučky na
zahradě a po vystoupení kouzelníka spali v mateřské škole. Byla provedena ukázka
Metody dobrého startu pro rodiče předškoláků, pro nedostatek zájemců tento kurz
nepokračoval. V říjnu jsme kouzlili s kouzelníkem Alešem, také proběhly schůzky
16
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s rodiči v jednotlivých třídách s ukázkou logopedických chvilek, které s dětmi děláme
v průběhu dne. V listopadu nás navštívilo divadlo Šikulka s pohádkou. V prosinci jsme
s předškoláky navštívili ZŠ Sjednocení, kde jsme si společně se školáky vyrobili přáníčko,
také nás v MŠ navštívil Mikuláš s čertem v rámci spolupráce se žáky ZŠ Sjednocení,
divadlo Koloběžka zahrálo dětem pohádku Trampoty s čertem. Vánoční svátky jsme
společně přivítali posezením u vánočního stromečku s programem a koledami, který
připravily děti s p. učitelkami pro rodiče. V lednu bylo v MŠ interaktivní divadlo
s pohádkou O mlsné Matyldě. V únoru proběhl v naší mateřské škole maškarní rej,
návštěva klauna a kouzelníka. V březnu u nás bylo divadlo s pohádkou V Broučkově, dále
jsme zhlédli interaktivní pohádku s dopravní tématikou O neposlušném autíčku,
navštívili nás zástupci základních škol Butovické a Sjednocení, kteří nám představili vize
a programy jednotlivých škol. Ve třídě Berušek a Želviček proběhly individuální schůzky
s rodiči předškoláků. V dubnu přijelo do MŠ sférické kino, proběhl zápis do základních
škol, kterého se zúčastnily p. učitelky, tvoření s rodiči s jarní a velikonoční tématikou.
V květnu jsme připravili vystoupení pro maminky, přijelo divadlo Bonbon s pohádkou
Dášenka, navštívili nás Indiáni a děti shlédly ukázku asistenčních psů. V červnu jsme
připravili zábavné dopoledne ke dni dětí Pohádková cesta. Předškoláci se účastnili
koloběžkových závodů a dopravní výchovy v ZŠ Sjednocení. S prací záchranářů se děti
seznámily na 112 zasahuje. Čtyři třídy byly na výletě vna zámku v Kuníně, dvě navštívily
Jarošův statek. Vyřadili jsme předškoláky a ve spolupráci s hasiči ukončili školní rok
táborákem.

5.6.

MŠ R.Tomáška

Cesta do života
Mateřská škola R. Tomáška pracuje se školním vzdělávacím programem …a tudy cesta
vede…, který navazuje na společný dokument Cesta do života. Důraz klademe na
individuální přístup ke každému dítěti, klidné, bezpečné prostředí a přípravu dětí na
vstup do základní školy.
ŠVP …..a tudy cesta vede…
Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu je založen na přirozené touze
každého dítěte poznávat a učit se. Mezi dětmi vznikají první malá přátelství, zásadním
17
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způsobem se formují základy společensky významných postojů a schopností jako je
souhra, solidarita, soucit a vzájemnost.
ŠVP je rozpracován do 4 integračních bloků: Bez práce nejsou koláče, Komu není rady,
Kdo jinému jámu kopá, Srdce jako na dlani. Každý integrační blok je posléze učitelem
rozpracován do třídních vzdělávacích programů na témata, která jsou blízká dětskému
vnímání. Starší děti se učí pracovat s myšlenkovou mapou, své činnosti si volí samy,
učitel je průvodcem a rádcem. Děti pracují v barevných domečcích: umění, smysly,
pohyb, praktický život, stavba, hra, odpočinek.
Společnou činností pro všechny naše děti je dramatická výchova a práce v pěveckém
sboru Tralaláček. Vyústěním tohoto snažení je každoročně divadelní představení pro
rodiče a veřejnost. Ve školním roce 2016/2017 se děti a učitelé představili pohádkou O
třech prasátkách. Jako každoročně jsme nabídli dětem zajímavý program obohacený o
plavání, bruslení, hru na flétnu, logopedické chvilky, přípravu na výstavu výtvarných
prací Město, jak jej neznáte a mnohé jiné aktivity. Na podzim 2016 proběhly pro rodiče
v mateřské škole Logohrátky se slovíčky a hádankami. Tématem byla pohádka O třech
prasátkách a cílem bylo představit rodičům škálu logopedických chvilek, které mohou
s dětmi provádět i doma.
Údaje o aktivitách pracoviště a prevenci rizikových jevů
V prevenci sociálně patologických jevů se již řadu let zaměřujeme prostřednictvím
dramatické hry, improvizace, situací z běžného života na tři základní oblasti:


společenské chování,



aspekty obecného života a



širší sociální uvědomění.

V tomto školním roce ukončilo předškolní vzdělávání MŠ R. Tomáška 8 dětí, 1 dítě
zůstává v mateřské škole s odloženou školní docházkou.
V MŠ proběhly tyto akce:
Třídní schůzka s rodiči

7.9.2016

Hudební pořad pro děti MŠ – Zpívánky

11.10.2016

Hrajeme fér, sport je fajn

1.11 – 28.3./16-17
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Sférické kino – Začarovaný korálový útes

3.11.2016

Spolupráce MŠ a ZŠ – plán spolupráce

8.11.2016

Třídní schůzka – ukázka - Logohrátky

15.11.2016

Zlatá svatba

3.12.2016

Vánoční tradice Příbor

6.12.2016

Vánoční besídka – pohádka O třech prasátkách

7.12.2016

Pohádka v DD – Vánoční hvězda

13.12.2016

Vánoční dopoledne v MŠ – tradice, koledy

21.12.2016

Školáci v ZŠ T.G.M. – vyrábění v keramické dílně

2.2.2017

Divadlo Šikulka v MŠ

2.3.2017

Třídní schůzka k zápisu do ZŠ s ukázkou výchovné práce

2.3.2017

Maškarní ples – Z pohádky do pohádky

8.3.2017

Plavecký výcvik

3.3 – 28.4/2017

Výtvarné tvoření s rodiči – kulisy do dramatické výchovy

27.3.2017

Světový den Autismu v MŠ

3.4.2017

Den otevřených dveří

25.4.2017

Odpolední tvoření s rodiči – Moje město

25.4.2017

Besídka ke Dni matek

11.5.2017

Den dětí

1.6.2017

Návštěva školáků v ZŠ T.G.M.

6.6.2017

Návštěva výstavy Město jak jej neznáte

8.6.2017

Školní výlet za zvířátky

14.6.2017

Exkurze na policejní stanici

15.6.2017

Rozloučení se školním rokem

23.6.2017

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
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města Studénky byl stanoven ve výši 3.000 Kč na 1 dítě ročně. Zákonní zástupci
přispívali na provoz měsíční částkou 500 Kč, přičemž sníženou výši školného 100 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,
Butovická, Komenského a Poštovní byly provozovány s výjimkou z nejvyššího počtu dětí,
čímž byly ztíženy podmínky pro výchovně vzdělávací činnost.
V součinnosti s odborem MHÚM městského úřadu ve Studénce byly průběžně
zajišťovány drobné opravy a havárie. Odbor MHÚM pak realizoval rekonstrukci
hygienického zázemí pro jednu třídu a opravu vstupu do budovy MŠ R.Tomáška,
vybudování venkovního schodiště do kotelny MŠ Komenského, rekonstrukce vstupní
chodby s výměnou vnitřních dveří MŠ Budovatelská a opravu střechy v MŠ Nová Horka
a řešil průběžně opravy závad MŠ Poštovní.
MŠ Studénka z provozních prostředků opatřila vstupní dveře do budov Butovická a
Budovatelská kamerovým vrátným s videotelefony a v budově Komenského zajistila
monitorování vstupní šatny, a to pro zajištění bezpečí dětí i zaměstnanců.
V budově Komenského byla provedena výměna původní velmi poškozené dlažby ve
vstupní chodbě a výdejně stravy, v MŠ Budovatelská došlo k výmalbě budovy.
MŠ Studénka pořídila do výdejen stravy MŠ Poštovní vozíky s ohřevem stravy

a

plošinové vozíky k dovážení termosů do výdejen, do dvou tříd multifunkční interaktivní
boxy pro vzdělávání dětí, do MŠ Komenského parní vysavač ke zlepšení hygienického
prostředí v budově, nábytek a hrací stěnu do MŠ R.Tomáška.
Zaměřili jsme se na průběžné zajišťování dostatku provozního a didaktického materiálu
a nových učebních pomůcek. Některé učební pomůcky a kancelářské vybavení byly
pořízeny z projektu Cesta ke kvalitě financovaného z EF a MŠMT v rámci Výzvy Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.
Sponzorské dary ve školním roce 2016/2017 přispěly ke zlepšení materiálních
podmínek vzdělávání. Poskytli je:
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MSV Interiér s r.o. Studénka ve výši 10.000 Kč k nákupu hraček a učebních
pomůcek,



RPS Czech, s.r.o. Šenov u Ostravy darováním 8 ks reflexních dětských vest v
hodnotě 745 Kč.

5.8.

Péče o děti mimořádně nadané

V MŠ Studénka se ve školním roce 2016/2017 nevzdělávalo žádné dítě s mimořádným
nadáním.

5.8.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

V roce 2016/2017 byly v rámci společného vzdělávání jsme ve školním roce
2016/2017 vzdělávali dvě děti se speciálními vzdělávacími potřebami, a to s přiznanými
podpůrnými opatřeními 3.stupně, od 1.9.2016 na pracovišti Poštovní a od 1.1.2017 na
pracovišti Budovatelská. Obě děti měly přiznány podpůrná opatření materiálního a
personálního charakteru s finančním nárokem. Mateřskou školou jim byla zajištěna
personální podpora asistenta pedagoga s předchozím souhlasem

odboru školství

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a také materiální podpora spočívající v
pořízení specifických pomůcek ke vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra a
vývojovou poruchou řeči v kombinaci s ADHD. Doporučení pro vzdělávání dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami poskytlo na základě odborného vyšetření Speciální
pedagogické centrum při ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě Zábřehu.
Další specializované služby MŠ zajišťovala ve spolupráci s rodiči a Pedagogicko
psychologickou poradnou v Novém Jičíně, která zpracovávala na základě návrhů MŠ
doporučení k odložení povinné školní docházky dětí.
Se zákonnými zástupci dětí jsme konzultovali a individuálně doporučovali vyšetření
odbornými dětskými lékaři, logopedy nebo jinými specialisty.
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5.10. Nadstandardní aktivity pro děti
Mezi nadstandardní nabídku MŠ Studénka patřily 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.
Již druhým rokem byly předškolní děti zapojeny v projektu Naučme naše děti sportovat,
který probíhal od 1.10.2016 pod vedením dobrovolných trenérů 1x týdně na zimním
stadionu ve Studénce. Celkem 98 předškoláčků se učilo 1x týdně bruslit.
Na pracovišti R.Tomáška se scházel v průběhu poskytování vzdělávání pěvecký soubor
Tralaláček (viz str. 18).
Dětem byla předkládána nabídka zpoplatněných zájmových kroužků pro děti různého
charakteru (AJ, minibalet, pohybové hry, výtvarný kroužek aj.) prostřednictvím nabídek
příspěvkové organizace SAK Studénka, jazykové školy Hello Ostrava a Dětské agentury
Kroužky s.r.o Praha.

Po zjištění zájmu probíhal v MŠ Komenského po provozní době

jazykový kurz Angličtina pro děti ve spolupráci s jazykovou školou Hello a v tělocvičně
MŠ Poštovní pod záštitou SAK Studénka Minibalet.

6.

ÚDAJE O VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ Studénka bylo ve školním roce
2016/2017 realizováno zejména z dotačního titulu MŠMT Šablony, dále prostřednictvím
seminářů, které organizoval MAP Bílovecko

a KVIC Nový Jičín v projektu Cesta.

Vzdělávání bylo v souladu s plánem personálního rozvoje pracovníků a s cíli MŠ
Studénka. Průběžné vzdělávání absolvovala účetní MŠ Studénka.
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Tabulka 5 Přehled účasti na vzdělávání
Zdroj- poskytovatel

Název vzdělávacího kurzu

počet
pedagogů

hodinová
dotace kurzu

Celkem
hod

Šablony

Specifika práce s dvouletými dětmi

16

24

384

Šablony

Individualizace

4

40

160

KVIC - Cesta

Motivační setkání

17

4

68

KVIC - Cesta

Osobnostní rozvoj pedagoga

10

16

160

KVIC - Cesta

Emoční a sociální rozvoj pedagoga

7

16

112

KVIC - Cesta

Komunikace pro pedagogy

3

16

48

KVIC

Metodická poradna + MP k ICT

2

4

8

Olchavová

Jak se připravit na rozvojové plány

1

6

6

MAP Bílovecko

Efektivní řízení školy

1

12

12

MAP Bílovecko

Smyslové vnímání - ČICH

4

5

20

MAP Bílovecko

Smyslové vnímání - ZRAK

2

5

10

MAP Bílovecko

Smyslové vnímání - HMAT

3

5

15

MAP Bílovecko

Smyslové vnímání - CHUŤ

5

5

25

MAP Bílovecko

Smyslové vnímání - SLUCH

6

5

30

MAP Bílovecko

Kritéria školní zralosti

2

5

10

1

24

24

1

4

4

1

8

8

1

6

6

1

6

6

1

6

6

1

4

4

1

250

250

9

4

36

NIDV
NIDV
NIDV
TSM, spol. s r.o.
PARIS s.r.o.
PARIS s.r.o.
Nadační fond Albert
Klub ekologické výchovy
Z+M Partner spol.s r.o.

Inkluzivní vzdělávání žáků s
poruchami autistického centra
Aktuální informace k předškolnímu
vzdělávání, změny školského zákona
Zákon o kontrole a zákon o finanční
kontrole ve vzájemné vazbě
FKSP,sociální fondy, tvorba a použití
ve školství
Účetniství PO zřízených ÚSC školství, daně z příjmů 2017
účetniství PO zřízených ÚSC školství, dlouhodobý majetek
Zdravá 5
Specializační studium pro školní
koordinátory EVVO
Pedagog a základní práce s
interaktivní tabulí

Vzdělávání pro školy a rodiny

Školní řád – ochrana ředitelky MŠ

1

8

8

NIDV

Seminář MŠMT k inkluzi

1

4

4

102

492

1424

celkem
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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.
Závěrečnou akcí projektu pro děti a rodiče bylo zábavné odpoledne na téma Logohrátky
s pohádkami, které probíhalo na všech pracovištích. Projekt byl ukončen a vyhodnocen
z požadavku dotačního titulu k 31.12.2016. Podrobné informace k realizaci projektu lze
nalézt na http://www.msstudenka.m-zone.cz/logohratky/zhodnoceni.pdf.
U příležitosti Dne města uspořádala MŠ Studénka výstavu výtvarných prací dětí pod
názvem Město jak jej neznáme.
Na všech pracovištích MŠ Studénka se u příležitosti zápisu do MŠ konaly ve dnech 25.26.4.2017 Dny otevřených dveří, kdy se veřejnost mohla seznámit s prostředím MŠ,
s vybavením i se vzdělávací nabídkou a shlédnout ukázky vzdělávací práce. Těchto dnů
využívali zejména rodiče, jejichž děti doposud do MŠ nechodily, a kteří si MŠ vybírali
podle vzdělávací nabídky.
Na pracovišti Poštovní probíhal od března 2016 projekt Předškolka, který grantovou
podporou zaštítilo město Studénka, a to částkou 10 tis Kč. Projekt umožnil maminkám
na mateřské dovolené se 1x týdně setkávat ve školce, vzájemně si vyměnit zkušenosti
v oblasti výchovy dětí a dětem pozvolnou adaptaci na prostředí MŠ. Projekt byl ukončen
k 31.12.2016 pro malý zájem rodičů.
Pro Vítání občánků si již tradičně připravovala kulturní pásma MŠ Komenského.
Na pěveckou soutěž Studénecký slavíček pořádanou ZUŠ Studénka připravila deset
malých zpěváčků MŠ Komenského. Domov sv. Anny ve Studénce navštívila se svým
kulturním programem MŠ Butovická a s vánočním vystoupením MŠ Budovatelská.
MŠ Budovatelská se prezentovala na výtvarné soutěži Svět slova 2017 pořádané
Městským kulturním centrem ve Fulneku, děti získaly 1. a dvě 3.místa v I. kategorii.
Všechna pracoviště MŠ ve spolupráci s rodiči připravovala exponáty pro výstavu
výtvarných prací dětí s názvem Město jak jej neznáte u příležitosti konání Dne města,
podpořeného grantem města Studénky ve výši 3 tis Kč.
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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 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
Učitelky MŠ v základních školách konzultovaly s pedagogy ZŠ průběh adaptace dětí z
1.tříd, získávaly tak zpětnou vazbu o úrovni kompetencí k učení nabyté v MŠ. 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 na všech základních ve Studénce. ZŠ TGM opět zorganizovala pro rodiče a
děti projekt Nanečisto k poznávání prostředí školy, seznámení se svými budoucími
spolužáky a s pedagogy. MŠ Nová Horka dlouhodobě spolupracuje se ZŠ v Bartošovicích,
děti jsou zvány k návštěvám s programem, aby poznaly prostředí školy.
Ve školním roce 2016/2017 MŠ spolupracovala nadále s Žákovským parlamentem škol v
projektu Celé Česko čte dětem, kdy žáci 2. stupně chodili do mateřských škol číst dětem.
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ZUŠ Studénka pro děti připravila pěveckou přehlídku Studénecký slavíček, které se
zúčastnilo 10 dětí z MŠ Studénka.
Spolupráce s jinými subjekty
Pro Sbor pro občanské záležitosti ve Studénce připravovala MŠ Komenského kulturní
pásma k Vítání občánků, MŠ R.Tomáška pásmo ke Zlatým svatbám.
SAK nabízela divadelní představení pro děti, pořádala 112 zasahuje a poskytovala pomoc
při prezentaci akcí MŠ Studénka 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 a Policie ČR ve Studénce seznamovala děti s obsahem
jejich práce.
Fotbal Studénka připravil pro předškoláky v září 2016 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,

aby podpůrná opatření pro děti se

speciálními vzdělávacími potřebami mohla být co nejdříve poskytována.
PPP v Novém Jičíně zjišťovala školní zralost dětí, které MŠ doporučila k odkladu školní
docházky.
Hokejový klub Studénka připravil pro 98 předškolních dětí celoroční projekt Naučme
děti sportovat, kdy se děti učily 1x týdně základům bruslení.

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. Byly kontrolovány
výdejny stravy Butovická, Poštovní, Nová Horka, Budovatelská a R.Tomáška, vše bez
závad.
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Veřejnosprávní kontroly zřizovatele
V prosinci 2016 byla provedena průběžná kontrola hospodaření za rok 2016, kontrola
pokladní hotovosti a předběžná kontrola plánovaného hospodaření a použití veřejné
finanční podpory z rozpočtu města Studénky na rok 2017, a v červnu 2017 následná
veřejnosprávní kontrola a kontrola pokladny, bez uložených opatření.

10. ZÁVĚR
Školní rok 2016/5017 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 Studénka 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

Petra Mikysková vedoucí učitelka



za pracoviště Butovická

Bc. Jana Tomášková vedoucí učitelka



za pracoviště Komenského

Mgr. Pavla Honová ředitelka



za pracoviště Nová Horka

Petra Mikysková 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 17.10.2017

zpracovala Mgr. Pavla Honová ředitelka MŠ
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Použité zkratky
ADHD

Attention Deficit
hyperaktivitou)

Hyperactivity

ČR

Česká republika

DVPP

další vzdělávání pedagogických pracovníků

KVIC

Krajské informační vzdělávací centrum

MAP

Místní akční plán

MHÚM

odbor místního hospodářství a údržby majetku

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, příspěvková organizace

SPC

speciálně pedagogické centrum

ŠKSV

odbor školství, kultury a sociálních věcí

ŠVP

školní vzdělávací program

TVP

třídní Vzdělávací program

VP

vnitřní předpis

ZŠ

základní škola

ZUŠ

základní umělecká škola
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Disorder

(porucha

pozornosti

s

