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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

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 A PŘEDMĚT ČINNOSTI 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 2018/2019 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 2.-3.5.2018, kdy bylo
zaevidováno 85 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Žádosti byly

posuzovány podle zveřejněných kritérií a podle vnitřní směrnice VP 2/2018 o stanovení
kritérií pro přijímání dětí.
Přijato bylo 84 dětí narozených od 5.6.2013 do 17.8.2016, z nichž jedno dítě bylo přijato
k individuálnímu vzdělávání. Nebylo přijato 1 dítě mladší než dvouleté. Z přijatých dětí
bylo 27 dvouletých. K zápisu se nedostavili zákonní zástupci 14-ti dětí, které trvalým
pobytem patří do spádového obvodu MŠ Studénka a pro které je předškolní vzdělávání
povinné. Oznámení této skutečnosti bylo zasláno na Městský úřad v Bílovci, tedy
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností s výkonem státní správy ve školství.
Děti byly přijaty v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, která
stanoví počty dětí ve třídách mateřských škol.

Odhlášeno během
šk.roku

37

11/3

7

0

1

11

Butovická

6.00 – 16.00

28

1

ne

23

9/1

5

1

0

8

Komenského

6.00 – 16.00
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3

ano

61

30/3

12

0

0

24

Nová Horka

6.30 – 15.30

15

1

ne

11

1/0

2

3

0

1

Poštovní

6.00 – 16.00

150

6

ne

128

39/11

25

5

3

33

R.Tomáška

6.30 – 16.00

37

2

ne

37

12/2

6

1

1

7

346

15

57

10

5

84

celkem

3

297 102/20

Přijato v průběhu
šk.roku
Ukončení docházky
k 31.8.2019 (nástup
do ZŠ)

Z toho integrované
(spec.vzděl-potřeby)

ne

Povinně předškolní /
z toho s odkladem ŠD

Děti zapsané na školní
rok celkem

2

Počet tříd

54

Kapacita

6.00 – 16.00

Provozní doba

Budovatelská

součást

Výjimka z nejv. počtu
dětí

Tabulka 1 Provozní doba a počty dětí
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Na výjimku zřizovatele z nejvyššího počtu dětí nad počet stanovený vyhláškou o
předškolním vzdělávání byly děti přijaty pouze do dvou tříd v MŠ Komenského. Všechny
třídy MŠ Studénka byly v celodenním provozu.

celkem

srpen

červenec

červen

květen

duben

březen

únor

leden

prosinec

listopad

říjen

září

třída

Tabulka 2 Průměrná docházka dětí v jednotlivých třídách

Budovatelská 1. 14,39 14,30 15,00 15,53 12,24 12,55 12,38 16,10 17,33 15,05 2,73 6,27 12,82
2. 11,95 13,48 14,59 14,87 11,76 11,70 13,81 14,85 15,19 12,75 3,20 3,60 11,81
12,32
Butovická
1. 18,05 18,60 16,50 16,66 15,71 13,95 17,80 18,55 20,14 18,15 6,07 5,46 15,47
15,47
Komenského 1. 8,16 8,04 6,91 7,00 6,45 4,52 7,57 7,90 8,04 7,65 2,07 5,60 6,66
2. 20,31 17,52 19,81 17,86 15,45 11,30 20,05 19,40 20,33 17,05 4,28 3,86 15,60
3. 22,68 21,48 23,64 23,13 19,64 14,85 20,10 21,85 23,42 19,84 4,71 7,60 18,58
13,61
Nová Horka 1. 6,84 7,13 6,40 6,80 8,28 7,95 9,00 8,75 8,24 7,90 1,00 1,00 6,61
6,61
Poštovní
1. 16,47 15,56 13,27 18,00 12,61 14,75 15,47 17,55 18,00 15,75 7,50 3,13 14,01
2. 9,36 7,52 9,59 8,53 10,47 14,70 14,91 15,45 16,23 14,35 8,42 5,60 13,51
3. 7,10 7,56 5,52 6,40 8,00 9,55 11,04 9,68 12,80 9,05 6,35 6,53 9,96
4. 17,42 16,82 16,81 15,73 15,95 15,05 17,86 19,85 19,09 16,15 8,29 5,66 18,47
5. 21,21 20,31 21,33 22,51 16,22 18,14 20,72 21,77 20,52 21,18 9,15 3,93 18,08
6. 15,71 13,87 15,72 14,75 13,81 13,20 15,47 16,00 15,81 15,85 2,85 3,40 13,04
14,54 13,60 13,70 14,32 12,84 14,23 15,91 16,71 17,07 15,39 7,09 4,70 14,51
R.Tomáška 1. 12,84 11,78 11,45 11,06 10,61 7,50 12,95 12,35 13,04 14,85 1,85 1,66 10,16
2. 14,31 13,34 12,81 13,93 15,19 8,60 15,33 15,05 15,80 13,15 4,14 6,66 12,36
11,26
celkem
17,80 16,99 17,16 17,47 15,79 14,81 18,49 19,37 20,08 18,01 6,13 5,74 15,65

4. PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
4.1.

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY

Celkem zaměstnávala MŠ Studénka k

30.6.2019

59 zaměstnanců, z toho

42

pedagogických a 17 nepedagogických, kteří pracovali na pracovních pozicích učitelka
mateřské školy, speciální pedagog, asistent pedagoga, administrativní pracovník, účetní,
školnice, výdejčí stravy, uklízečka, chůva, řidič a pradlena.
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Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů k 30.6.2019
Z celkového počtu pedagogických pracovníků bylo 39 pedagogických pracovníků s
předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilostí, 3 učitelky studují pedagogické
obory pro odbornou způsobilost. Všichni pedagogové jsou ženy.
Tabulka 3 Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů

VŠ vzdělání zaměřené na předškolní nebo speciální pedagogiku (Mgr)

4

VŠ jiné (Mgr., Ing.)

2

VŠ vzdělání zaměřené na předškolní nebo speciální pedagogiku (Bc)

6

VŠ jiné (Bc.)

1

Vyšší odborné (Dis.)

1

Středoškolské pedagogické se zaměřením na předškolní pedagogiku

21

Středoškolské jiné

7

Tabulka 4 Věková struktura pedagogů

celkem

15-24 let

25-34 let

35-44 let

45– 54 let

55-64 let

65 - více

6

6

8

12

8

2

Věkový průměr pedagogických pracovníků činil 47,75 let.
Změny v personálním obsazení ve školním roce 2018/2019


Budovatelská – od 1.9.2018 nastupuje asistent pedagoga s úvazkem 1,00, od
1.2.2019 nová učitelka na 0,8 úvazku(dotace Překryvy I).



Komenského - od 1.9.2018 nastupuje asistent pedagoga s úvazkem 1,00.



Nová Horka – od 1.3.2019 nastupuje asistent pedagoga s úvazkem 0,50.



Poštovní – k 1.9.2018 nastupují 2 asistenti pedagoga s 1,00 úvazkem a k 1.4.2019
a k 1.5.2019 další 2 asistenti pedagoga s 1,00 úvazkem. K 1.2.2019 dochází k
posílení pedagogického sboru o 1,14 úvazku (nová učitelka 1,00 a 0,14 zvýšení
úvazků stávajících učitelek - dotace Překryvy I). K 31.7. a k 31.8.2019 končí
pracovní poměr dohodou 2 učitelky s 1,00 úvazkem.
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R.Tomáška - od 1.11.2018 nastupuje asistent pedagoga s úvazkem 0,50 a od
1.2.2019 nová učitelka na 0,8 úvazku (dotace Překryvy I).



Na úseku společného vzdělávání k 14.6.2019 nastupuje nový speciální pedagog
na 100% úvazek.

Personální podmínky se výrazně zlepšily přijatou dotací z MŠMT Překryvy I od února
2019, a to zejména na pracovištích Budovatelská, Poštovní a R.Tomáška, která umožnila
přijmout vyšší počet učitelů nad stanovený normativ, a zabezpečit tak překrývání
učitelek ve třídě, které je stanoveno v RVP PV. Vyšší počet pedagogů na 1 dítě byl také ve
třídách s asistenty pedagoga pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními. Pracoviště
Komenského bylo provozováno na výjimku z nejvyššího počtu dětí, čímž byly ve dvou
třídách ztíženy podmínky pro výchovně vzdělávací činnost. Pouze v MŠ Nová Horka
nedosahoval počet přijatých dětí minimální počet stanovený vyhláškou, proto v zájmu
zachování tohoto pracoviště povolil zřizovatel – Město Studénka výjimku z nejnižšího
počtu dětí a uhradil chybějící finanční prostředky na platy i provoz. Zřizovatel významně
přispěl ke zlepšení personálních podmínek účelovým příspěvkem na platy učitelů
zastupujících za dovolené kmenových zaměstnanců.

4.2.

PROVOZNÍ, BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY

Provozní podmínky byly na všech pracovištích srovnatelné. Příspěvek zřizovatele byl
stanoven ve výši 3.000 Kč na 1 dítě ročně. Zákonní zástupci přispívali na provoz měsíční
částkou 500 Kč. Vzhledem k tomu, že obě částky byly v posledních 11ti letech ve stejné
výši a ceny materiálu a služeb neustále rostly, využívala všechna pracoviště provozní
prostředky zejména k udržení standardu svých materiálních podmínek pro vzdělávání, a
to k nákupu služeb a materiálu pro provoz, některá pracoviště také k částečné obměně
učebních pomůcek. Účelově MŠ pořídila speciální učební pomůcky pro děti s přiznanými
podpůrnými opatření, které jsou využívány na všech pracovištích MŠ, a dále z účelového
příspěvku zřizovatele na lehátka do dvou tříd MŠ Komenského a koberce do MŠ
Butovická. Z účelové dotace zřizovatele na investiční záměry MŠ pořídila interaktivní
dotykové obrazovky do MŠ Budovatelská, Butovická a Komenského, a herní sestavu na
zahradu MŠ R.Tomáška.
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Hygienické a prostorové podmínky a uspořádání vnitřního vybavení všech pracovišť
odpovídaly počtu zapsaných dětí. V průběhu roku byla pořízena do výdejny stravy
v Nové Horce ohřívací vana pro udržení teploty stravy v době mezi jejím dovozem a
výdejem.
V součinnosti s odbory MHÚM a SŘÚPaR městského úřadu ve Studénce byly průběžně
zajišťovány opravy a havárie. Odbory realizovaly odstranění prasklin a výměnu obkladů
v MŠ Poštovní, rekonstrukci střechy a opravu vstupů do budovy MŠ Budovatelská,
výměnu oplocení zahrad MŠ Butovické, Budovatelské a Poštovní, vybudování odstavné
plochy a úpravu chodníku před budovou MŠ Komenského. Byl také odkoupen pozemek
pro rozšíření zahrady MŠ R.Tomáška. Opravami oplocení se výrazně zlepšily
bezpečnostní podmínky při pobytu dětí na zahradách.
V roce 2018/19 byly poskytnuty drobné sponzorské věcné dary (trička, kšiltovky a
dětské ochranné helmy) v hodnotě 8.490 Kč pro pracoviště Budovatelská a
Komenského.

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A AKTIVITÁCH MŠ
Společné cíle byly opět naplňovány prostřednictvím školního vzdělávacího programu
Cesta do života a jeho příloh - školních vzdělávacích programů každého pracoviště.
Společným obsahem vzdělávání byly oblasti zdravého životního stylu, prevence
negativních jevů, grafomotorických dovedností dětí, prosociálních vztahů a logopedické
prevence. Dále jsme se zaměřili na environmentální vzdělávání, čtenářskou a
matematickou pregramotnost, prvky Montessori pedagogiky a polytechnickou výchovu.
Z uvedených následných vyhodnocení vzdělávací práce vyplývá, že všechny výše
uvedené oblasti přirozeným způsobem prolínaly vzdělávání v Mateřské škole Studénka
po celý školní rok 2018/2019.

5.1.

MŠ Budovatelská

ŠVP Cesta do života a Báječná školka
Cíle stanovené v ŠVP Cesta do života jsou součástí ŠVP pracoviště Báječná školka. K jejich
naplnění jsme se snažili dojít vhodně zvolenými činnostmi a aktivitami, které vedly děti
7
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k získání potřebných kompetencí. Vzdělávací program byl rozdělen do 4 integrovaných
bloků. Dílčí témata v těchto blocích byla tvořena převážně motivačními pohádkami nebo
připravenou prezentací na interaktivní tabuli. Zvolená motivace výrazně napomáhala
k plnění stanovených cílů. Vzhledem k heterogenní skladbě tříd a výrazné rozdílnosti
dětí jsme upřednostňovali především prožitkové učení a metody názornosti. Při
vzdělávacích aktivitách, tématicky zaměřených, jsme využívali obrázkovou oporu,
obrázky s fotografiemi skutečného a zejména skutečné předměty, materiály což dětem
umožňovalo získávat potřebné smyslové zkušenosti při manipulaci, experimentování
s nimi. Taktéž prvky tvořivě dramatických činností a her byly pro děti velkým zdrojem
prožitků. Byl jimi kultivován řečový a pohybový projev dětí, rozvíjena představivost a
fantazie. Na tvořivou dramatiku tematicky navazovaly aktivity výtvarné, matematické,
jazykové, rozumové, pohybové. Pravidelně byly zařazovány logopedické chvilky.
Předškolní děti byly úspěšně připravovány na vstup do ZŠ, za výrazné pomoci asistentek
pedagoga. Po celý rok probíhala individuální speciální pedagogická péče dětem
s přiznanými podpůrnými opatřeními. U většiny těchto dětí docházelo k viditelným
pokrokům.
Vzdělávací nabídka pro děti byla obohacena o tvoření a práci s keramickou hlínou. Aby
měly možnost pracovat s keramikou všechny děti, zařazovali jsme tvořivé činnosti
s hlínou do vzdělávacího programu jako nadstandardní aktivitu v obou třídách.
V průběhu roku taktéž proběhly předvánoční a jarní keramické dílničky pro rodiče
s dětmi. Děti se seznamovaly s keramickou hlínou prostřednictvím hry, zážitku a
experimentu. Naučily se základy jednoduchých keramických technik. Mimo jiné si
vyrobily zvonkohru, zvoneček, hrníček pro maminku k svátku. Keramika byla součástí
nejen polytechnického vzdělávání, ale taktéž dílčích projektů Logohrátky pro kluky a
holčičky a Prvky Montessori pedagogiky. Podle principů Montessori pedagogiky se rozvoj
hmatu uzavírá do šesti let věku dítěte. Hlína a práce s ní je jednou z forem, jak děti
v tomto směru rozvíjet. Čtenářská gramotnost byla rozvíjena zařazováním křížovek, hry
s písmeny a slovy. Navštívili jsme knihovnu, kde si děti vybraly knihy ke čtení v MŠ.
Četba byla zařazována pravidelně. Do pohádek a příběhů se děti dostaly téměř každý
měsíc i prostřednictvím hostujících divadel ve školce. S divadlem Beruška se děti učily
chování v případě nebezpečí od cizích osob, s divadlem Letadlo se vypravily za ledním
medvědem, s divadlem Leonka prožily v mateřské škole karnevalový den a
s kouzelníkem se naučily několik kouzelnických triků. Děti také dvakrát vystoupily před
8
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rodiči s Vánoční pohádkou, pohádkou O Budulínkovi a připraveným programem plným
písniček, básniček a tanečků. Během roku se děti také seznámily s prací Policie ČR a
hasičů, kteří nám zpříjemnili rodinné sportovní odpoledne na naší zahradě parádní
vodní sprchou. Dopravním dovednostem se děti učily prostřednictvím různých aktivit na
zahradě, při vycházkách po městě, a předškolní děti ještě při koloběžkových závodech a
aktivitách na interaktivní tabuli v ZŠ Sjednocení. V ZŠ Butovické se děti před zápisem do
1. třídy zapojily přímo do výuky. V červnu prožily děti den na Liščím mlýně. Zastřílely si
z luku, projely se na koni a formou hry se naučily mnohé ze života indiánů.
S předškolními dětmi jsme se rozloučili noční stezkou odvahy, pyžamovou diskotékou a
posledním spaním ve školce. Své výtvarné dovednosti děti potvrdily umístěním v těchto
výtvarných soutěžích: Svět slova s 1. místem a třemi cenami poroty, Malovaná písnička
pořádaná Domovem dětí a mládeže v Ostravě Porubě s 2. a 3. místem a v soutěži
pořádané Okresním sdružením hasičů v Novém Jičíně s 3. místem v kategorii
předškolních dětí .

5.2.

MŠ Butovická

ŠVP Cesta do života a Ze školky do světa
V průběhu školního roku jsme s dětmi plnili záměry a cíle obou ŠVP prostřednictvím
integrovaných bloků To jsem já a moje rodina, Jsme rádi, že máme kamarády, Objevujeme
svět kolem nás, Poznáváme co je pro nás zdravé a Chráním naší přírodu. Tyto jsou zasahují
všechny vzdělávací oblasti RVP PV, a vzhledem k nim jsou průřezové. Jednotlivá témata
jsme konkretizovali v rámci třídního plánování tak, aby byl poměr volných her a
řízených činností vyvážený. Při práci s dětmi byl kladen důraz na kvalitu vzdělávání,
individuální přístup a jedinečnost každého dítěte. Děti byly vedeny k samostatnosti,
byly respektovány 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 rizikových jevů a
multikulturní výchově. Nabídkou aktivit jsme u dětí rozvíjeli zájem o poznání a touhu
učit se, přičemž jsme preferovali prožitkové učení, a to individuálně či 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
9

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka

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. Zapojením do projektu Svět nekončí za vrátky - cvičíme se
zvířátky jsme rozšířili nabídku pohybových aktivit pro všechny děti. V průběhu
vzdělávacích aktivit jsme rozvíjeli děti v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti.
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 prvních měsících nového školního roku jsme realizovali adaptační projekt pro nové
děti, které si postupně zvykaly na nové prostředí a kamarády. Koncem září nás
navštívilo divadlo Leonka s pohádkou Jak se dráček vrátil.

V říjnu jsme pro rodiče

s dětmi uspořádali tradiční podzimní tvoření z přírodnin, na kterém jsme vyráběli
skřítky z dýní. V rámci týdne pro inkluzi jsme navštívili Velký svět techniky v Ostravě.
V listopadu jsme využili nabídku SaK, a navštívili divadelní představení Dášenka
v Dělnickém domě. Divadélko Ententýky, které navštívilo naší školku, zahrálo pohádku
O kamarádech. V prosinci k nám s Mikulášskou nadílkou zavítaly v přestrojení děti ze ZŠ
Butovická. V adventním čase jsme společně s rodiči tvořili vánoční ozdoby a dekorace.
Na vánoční besídku jsme si připravili pásmo vánočních písní, koled a říkadel.
K dotvoření vánoční atmosféry jsme společně se seniory v Domově sv. Anny pekli
vánoční perníčky. V únoru jsme pro děti připravili v MŠ maškarní rej, kde proběhla
přehlídka masek, které si děti připravily. V březnu jsme v rámci MAP Bílovec navštívili
Velký svět techniky s programem Putování za medem. V dubnu jsme společně s rodiči
vytvářeli jarní dekorace na tradičním jarním tvoření. V květnu jsme u příležitosti svátku
matek pozvali maminky Na kafíčko s omalovánkou, navštívili seniory v Domově sv. Anny
s písničkou a při stavění májky pomohli s jejím zdobením. V červnu jsme soutěžemi
oslavili den dětí, vypravili se na výlet do Bartošovic na záchrannou stanici a na školní
zahradě se rozloučili se školáky. Při spolupráci s veřejnosti se zaměřujeme především na
rodiče dětí naší mateřské školy, pro které byla hned ze začátku roku připravená
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informační schůzka a na jaře pak schůzka se zástupci základních škol. V průběhu roku
jsme také pořádali tvořivé dílny a besídky pro rodiče.

5.3.

MŠ Komenského

Cesta do života a Pohádka je klíček od dětských srdíček
Hlavní cíle se dařilo naplňovat průběžně pomocí dílčích pedagogických záměrů a aktivit
ŠVP MŠ Komenského. Vzdělávací program, založený na vnitřním prožitku dítěte
prostřednictvím pohádky, byl realizován v devíti integrovaných blocích. 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. Nabídka vycházela z potřeb jednotlivých tříd a individuálních zájmů dětí, přičemž
činnosti se uskutečňovaly zejména prožitkovou formou. Všichni učitelé respektovali
vývojové, věkové i charakterové vlastnosti dětí. V projektu Celé Česko čte dětem jsme po
celý rok dětem předčítali před spaním, předčítat chodili i žáci ZŠ TGM. Úspěšnost
vzdělávání v oblasti čtenářské pregramotnosti dokladuje zájem dětí o knihy,
encyklopedie, či řešení rébusů a křížovek. Vzdělávání nabídka také umožnila dětem se
rozvíjet v hudebních a pohybových dovednostech, a to denními pohybovými aktivitami,
plaveckým výcvikem, přípravou a účastí na pěvecké soutěži Studénecký Slavíček.
Nabídku jsme obohatili o prvky alternativního vzdělávání Montessori, kdy sehrála hlavní
úlohu kreativita učitelek při výrobě vlastních nových pomůcek.

Rozmanitost a

promyšlenost vzdělávací nabídky přispěly k rozvoji kompetencí dětí a ke spokojenosti
rodičů. Rodiče jsme zapojili do vzdělávacího procesu společným plněním ranních úkolů
s dětmi. Cílem bylo rozšířit povědomí rodičů o tom, k jakým kompetencím děti cíleně
směřujeme. Lze konstatovat, že díky profesionálnímu přístupu pedagogů i aktivní
podpoře rodičů došlo k naplnění všech cílů programu. Ve školním roce 2018/2019 se
vzdělávalo 30 povinně předškolních dětí, z nichž 24 ukončilo předškolní docházku
přijetím k základnímu vzdělávání v ZŠ TGM ve Studénce.
V září jsme se s rodiči setkali na informační schůzce a předškoláci jeli na vzdělávací
program do Stanice na ochranu živočichů v Bartošovicích. V říjnu se děti s rodiči
vypravily Po stopách skřítka Podzimníčka, v týdnu pro inkluzi jely na exkurzi do Světa
techniky. Pro děti s rodiči jsme připravili Dýňování s uspáváním zahrady. V Dělnickém
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domě děti v listopadu shlédly Dášenku, absolvovaly program s pokusy Hravá věda a byl
zahájen plavecký výcvik předškoláků. Prosinec se nesl v duchu besídek pro rodiče,
návštěvy Mikuláše ve spolupráci se ZŠ TGM a vánoční nadílky. V lednu shlédly divadlo
Výprava za ledním medvědem a předškoláci měli možnost pracovat v keramické dílně
v ZŠ TGM. Uskutečnila se beseda rodičů s pedagogy ZŠ TGM s představením ŠVP ZŠ TGM.
V únoru připravilo divadlo

Ententýky Masopustní rej.

Ukázky vzdělávací práce

předškoláků pro rodiče a pedagogy ZŠ TGM proběhly v březnu, kdy předškoláci také
absolvovali exkurze do Světa techniky a Planetária v Ostravě a v MŠ shlédly pohádku
O princezně Rozmařilce. V dubnu se děti poučily v příběhu Dlouhý, Široký a Bystrozraký
s dopravní tématikou a předškoláci putovali Se zajíčkem do školy, kdy aktivní tatínkové
vybudovali na školní zahradě tunel z vrbového proutí. Všechny děti pak s rodiči
v odpolední dílně vytvářely velikonoční dekorace.

Uskutečnil se také Den otevřených

dveří pro veřejnost. Květen přinesl besídky ke Dni matek, exkurze na Jarošův statek
s programem Putování za zvířátky a výlet na hrad Starý Jičín se zajímavým interaktivním
programem. V červnu zakončila třída Sluníček spolu s rodiči celoroční projekt Malý
cestovatel, děti podnikly výlet do rezervace Kotvice a s předškoláky jsme se rozloučili na
školní zahradě programem Hurá na prázdniny, projížďkou na ponících, ukázkou práce
hasičů a posledním spaním ve školce. Všechny akce byly součástí ŠVP a díky všem
pedagogům se je podařilo kvalitně a úspěšně realizovat.

5.4.

MŠ Nová Horka

ŠVP Cesta do života a Báječná školka
Náš školní vzdělávací program vychází z přesvědčení, že vzdělávání předškolních dětí je
třeba co nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji a životu dítěte. Je zpracován do 4
integračních bloků, které jsou dále rozpracovány do témat, které byly ve školním roce
vodítkem pro vzdělávací activity. Tyto 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.
V pohybových aktivitách jsme se zaměřili na vedení dětí ke správnému držení těla a
zvládání lokomočních i nelokomočních pohybových dovedností. Děti získaly vědomosti a
dovednosti k podpoře zdraví a znalosti o částech a funkcích lidského těla. Snažili jsme se
zajistit dětem dostatek prostoru pro tvoření, fantazii a experimentování. Časté
12

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka

zařazování logopedických chvilek vedlo děti k samostatnému vyjadřování a k rozvoji
řečových dovedností. Ve velké míře jsme rozvíjeli dovednosti, které předcházejí čtení a
psaní, a to každodenní četbou dětem, přednesem, vyprávěním, plněním úkolů
v pracovních listech či psaním dle předlohy. Učily jsme děti k soustředění na činnost,
záměrné pozornosti, postřehu a všímavosti tak, aby poznávaly všemi smysly.
V námětových i spontánních hrách, ve všech ostatních činnostech byly děti vedeny
k vzájemnému respektování, ohleduplnosti a vzájemné spolupráci. Děti poznávaly okolí
MŠ, místo svého bydliště a na základě různých aktivit získávaly pozitivní vztah
k okolnímu prostředí. Společně jsme pozorovali změny v přírodě, přechody ročních
období a s tím spojené souvislosti (stromy, květiny, hmyz, ptáci). Praktickou činností
děti získaly poznatky o tom, co rostliny potřebují k životu. Velkým zážitkem byla pro děti
vycházka v CHKO Poodří k rybníkům. Cestou děti pracovaly s lupou, pozorovaly listy,
kůru stromů, broučky, šneky a také rostliny, ze kterých vyrobily herbář.
Vše, co se děti ve školce naučily, průběžně předváděly svým rodičům. Společně jsme se
sešli na podzimním tvoření, kdy děti v úvodu ukázaly rodičům, jak provádíme
logopedickou prevenci a jakým způsobem si děti procvičují mluvidla. Potom si rodiče
s dětmi vydlabali dýňáčky, kterými jsme večer vyzdobili venkovní římsy. K večeru si děti
zahrály na broučky, s lampióny prošly celou vesnici a svítili. Rodiče jsme pozvali na
besídku vánoční a ke Dni matek. Děti si užily pohybové a taneční aktivity na maškarním
plese a oslavě Dne dětí. Na školním výletě jsme navštívili Jarošův statek ve Studénce,
kde děti se zájmem sledovaly zvířátka a jejich vzhled, krmení. Dětem bylo umožněno
zvířátka hladit a povozit se na koníkovi. V únoru a březnu 4 starší děti absolvovaly
plavecký výcvik. V průběhu školního roku jsme s dětmi navštívili divadelní představení
Dášenka, čili život štěněte a Kouzelník se zvířaty. Nabídkou činností jsme se snažili
v mateřské škole vytvořit prostředí, kde platilo…“kde si hrajem každý den, kde je každý
spokojen…“
5.5.

MŠ Poštovní

ŠVP Cesta do života a Dveře do světa poznání
Vzdělávací cíle a pedagogické záměry ŠVP Cesta do života byly zapracovány do školního
vzdělávacího programu Dveře do světa poznání. Celý rok jsme dětem připravovali
zajímavou vzdělávací nabídku směřující k rozvíjení kompetencí dětí. Kladli jsme důraz
na individuální přístup k dětem, bezpečné prostředí, na přípravu dětí do základní školy a
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na kvalitu vzdělávání. Průběžně byly zařazovány činnosti zaměřené na primární
logopedickou prevenci, grafomotoriku, zdravý životní styl, prevenci negativních jevů,
multikulturní výchovu, polytechnickou výchovu. Věnovali jsme péči dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami a adaptaci dvouletých dětí. V pěti integrovaných
blocích Přírodou krok za krokem, Umění a tradice aneb naše kořeny, Kam patřím, My jsme
chytré hlavičky, Naše země je i ve mně jsou rozpracovány všechny vzdělávací oblasti RVP
PV. Program je zaměřen na celkový rozvoj předškolního dítěte. Vedli jsme děti k získání
věku přiměřené fyzické, psychické a sociální samostatnosti. Dávali jsme dětem základy
pro celoživotní učení i základy pro schopnost jednat v duchu lidských a etických hodnot,
pečovat o své zdraví a o prostředí, které nás obklopuje. Vytvářeli jsme pro děti pestrou
nabídku činností se střídáním volných a řízených her, s vyváženou nabídkou
pohybových a klidových aktivit, a to ve skupinách i individuálně. Po celý školní rok jsme
vytvářeli podněty k denním činnostem tak, aby vycházely z prožitkového učení a
harmonicky rozvíjely celou osobnost dítěte. Zařazovali jsme prvky polytechnické
výchovy, Montessori pedagogiky, předčtenářských a předmatematických dovedností.
Vytvářeli jsme dětem bezpečné prostředí. Respektovali jsme vývojové a věkové
zvláštnosti dětí, u mladších dětí jsme především rozvíjeli sociální návyky a sebeobsluhu.
Zaměřili jsme se na rozvoj samostatnosti dětí, kladného vztahu k přírodě. Pokračovali
jsme v projektu, Celé Česko čte dětem. Zájem dětí o knihy jsme rozšiřovali nabídkou knih
v MŠ a návštěvou městské knihovny. Velkou pozornost jsme věnovali rozvoji spolupráce
s rodiči. Spolupracovali jsme také se základními školami Sjednocení a Butovická.
Účastnili jsme se předplaveckého výcviku. Po celý školní rok jsme sbírali papír s Panem
Popelou.
V září proběhly třídní schůzky v jednotlivých třídách a informační schůzka pro rodiče.
Předškolní děti se účastnily náboru fotbalistů na stadionu ve Studénce. V říjnu
předškoláci uspávali broučky na zahradě, po pohádce a procházce noční školkou děti
spaly v MŠ. Na podzimním tvoření s rodiči děti vyráběly dekorace z přírodních
materiálů. Navštívili jsme Svět techniky ve Vítkovicích, děti si zde zahrály v tematických
koutcích a účastnily se programu Svět plný barev zaměřený na poznávání základních
barev a pokusy s nimi. Děti velmi zaujala pohádka Dášenka, kterou jsme shlédli
v Dělnickém domě. V prosinci jsme navštívili ZŠ Sjednocení a s Mikulášem jsme shlédli
Vánoční pohádku. Mikuláš nás také navštívil v mateřské škole a přinesl nám balíčky se
sladkostmi. Před vánocemi jsme společně s rodiči oslavili vánoce malým vystoupením
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s nadílkou. V lednu shlédli jsme pohádku Jak víla hledala vločku. V únoru jsme měli
karneval se zumbou, kouzelnické vystoupení Aleše Krejčího a v rámci zdravého životní
stylu pohádku divadélka Koloběžka Bacily. Březen přinesl jarní tvoření s rodiči a
proběhla beseda s pedagogy ze ZŠ Sjednocení a Butovická. V dubnu přijelo mobilní
planetárium s naučnou pohádkou a divadlo s pohádkou Malá čarodějnice. Zápisu do
1.tříd se zúčastnily děti i jejich učitelky. Pro maminky jsme připravili besídku ke Dni
maminek, a navštívili jsme Musicale, kde byl pro nás připraven program. V červnu jsme
oslavili Den dětí na zahradě, školáci se účastnili koloběžkových závodů v ZŠ Sjednocení,
do školky přijel kouzelník a proběhly výlety. Nejmladší děti byly na Jarošově statku,
starší děti byly v Planetáriu Ostrava a u rybníku v Albrechtičkách. Se školáky jsme se
rozloučili krátkým programem a zábavným odpolednem na zahradě se zumbou a hasiči,
kde se děti mohly seznámit s technikou a vyzkoušet si hašení požáru. Po celý školní rok
jsme byli zapojeni do projektů Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky a Sběr papíru
s panem Popelou. Již tradičně jsme spolupracovali se ZŠ Sjednocení a ZŠ Butovická. Děti
měly možnost se seznámit s prostředím ještě před zápisem do 1.tříd a školy pro ně
připravily zajímavé akce.

5.6.

MŠ R. Tomáška

Cesta do života a …a tudy cesta vede…
Mateřská škola R. Tomáška pracuje se školním vzdělávacím programem který navazuje
na společný dokument Cesta do života. Jak už samotné názvy školních vzdělávacích
programů napovídají, naším cílem je příprava dětí pro život. Vzdělávací obsah školního
vzdělávacího programu je založen na přirozené touze dětí poznávat, zkoumat, učit se.
Důraz klademe na rozvíjení vztahů a malých přátelství mezi dětmi, na formování
společensky významných postojů a schopností jako je souhra, solidarita, soucit a
vzájemnost.

K tomu nám jako motivace slouží základní česká přísloví, která jsou

zároveň čtyřmi integračními bloky: Bez práce nejsou koláče, Komu není rady, tomu není
pomoci, Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, Srdce jako na dlani. S těmito
integrovanými bloky učitel celoročně pracuje, rozpracovává je spolu s dětmi do
myšlenkových map a témat tak, aby dětem byly blízké a pro ně zajímavé. Děti se učí již
od tří let soustředit svou činnost a hru do barevných domečků (center), jejichž bohatá
nabídka je rozvíjí a motivuje k učení. Společnou činností nás všech je dramatická
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výchova a práce v pěveckém sborečku Tralaláček. Každoročně se snažíme o to, abychom
své dovednosti předvedli nejen rodičům, ale i široké veřejnosti. Ve školním roce
2018/19 jsme se všichni společně představili Vánoční pohádkou, ke Dni matek jsme
předvedli pohádku O dvanácti měsíčkách. Na realizaci obou představení se podíleli
všichni zaměstnanci mateřské školy ve spolupráci s rodiči, kteří nám pomohli
s ozvučením (sponzorský dar škole), s kostýmy nebo s rekvizitami.
Jako každoročně jsme dětem nabídli zajímavý program, obohacený o plavání, hru na
flétnu, logopedické chvilky, různá divadelní představení. Za zmínku stojí návštěva Světa
techniky, která byla svým obsahem pro děti velmi zajímavá. První návštěva se týkala
pokusů a matematiky, při druhé návštěvě děti putovaly za medem. Výtvarné zpracování
těchto zážitků svědčí o výborné kvalitě těchto programů. Naše mateřská škola se může
pochlubit výbornou spoluprací s rodiči, kteří si v tomto školním roce připravili pro děti
akci Uspávání broučků s lampiónovým průvodem. Tato odpolední a podvečerní akce byla
zakončena v cukrárně. Rovněž jsme spolu s rodiči připravili v mateřské škole výstavu
100 let republiky. Naše děti každoročně vystupují na Zlatých a Diamantových svatbách
pořádaných Sborem pro občanské záležitosti, v roce 2018/2019 vystupovaly 3x. Ve
školním roce 2018/2019 ukončilo předškolní vzdělávání 7 dětí, 5 dětí zůstává
v mateřské škole s odloženou školní docházkou.

5.7.

Péče o děti mimořádně nadané

V lednu 2019 byly speciálními pedagogy na základě doporučení pedagogů a se
souhlasem zákonných zástupců testovány dvě děti pomocí testovací baterie NOMI, a to
ke zjištění mimořádného nadání předškolních dětí. Jedno dítě dosáhlo průměrných
výsledků a druhé dítě hranice mírně nadprůměrné. V MŠ Studénka tedy nebylo
doporučeno k diagnostice SPC ve školním roce 2018/2019 žádné dítě s mimořádným
nadáním.

5.8.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

V roce 2018/2019 bylo v rámci společného vzdělávání zařazeno 39 dětí, z nichž 16 dětí
mělo přiznáno podpůrná opatření 2. stupně, 16 dětí podpůrná opatření 3. stupně a 7 dětí
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4. stupeň podpůrných opatřeních. Šesti dětem byl vypracován plán pedagogické
podpory 1 stupně. V průběhu školního roku bylo vřazeno dalších 29 dětí, z nichž 13
mělo přiznáno podpůrná opatření 2. stupně, 11 dětí podpůrná opatření 3. stupně a 5 děti
se vzdělávaly se 4. stupněm podpůrných opatření. Šesti dětem byl při kontrolním
vyšetření navýšen stupeň podpůrných opatřeních a speciálně pedagogické intervence.
Tři děti byli nadále integrovány do logopedické první třídy na ZŠ Sjednocení.
Speciální péči poskytovali od září 2018 tři speciální pedagogogové a čtyři asistenti
pedagoga. V průběhu roku s nárůstem počtu dětí s podpůrnými opatřeními vyvstala
potřeba větší personální podpory, proto jsme zřídili další dvě funkční místa speciálních
pedagogů, kteří poskytují speciálně pedagogickou péči dětem na všech pracovištích MŠ
Studénka, a další čtyři místa asistentů pedagoga. Dětem je poskytována nejen
personální, ale také materiální podpora spočívající v pořízení specifických pomůcek ke
vzdělávání. Doporučení pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na
základě žádosti zákonných zástupců poskytovaly na základě odborného vyšetření SPC
při ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě Zábřehu, SPC pro sluchově postižené Ostrava, SPC pro
mentálně postižené Nový Jičín, SPC při Mateřské škole, základní škole a střední škole
pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, které nám zároveň uskutečnilo sluchový
screening pro všechny děti od čtyř let věku, na jehož základě byly vyhledány děti se
sluchovou vadou a odeslány k odbornému vyšetření. V průběhu roku proběhlo celkem
devět kontrolních dnů, které vykonali zaměstnanci výše uvedených institucí.
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.
V říjnu proběhl Týden pro inkluzi 2018, kdy v rozmezí 22.10. - 24.10.2018 navštívily
mateřské školy postupně Svět techniky v Ostravě, kde byl připraven doprovodný
program pro děti. V listopadu byl proveden na všech školách sluchový screening, a
v lednu již výše zmíněné testování NOMI.
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5.9.

Nadstandardní aktivity pro děti

Mezi nadstandardní nabídku MŠ Studénka patřily plavecké kurzy, které probíhaly na
plaveckém bazénu ve Studénce a absolvovalo je celkem 92 dětí. Odbornost při výuce
zabezpečovali učitelé plavání z Vodní sporty Relax. s.r.o. v Kopřivnici.
Na pracovišti R.Tomáška se scházel v průběhu poskytování vzdělávání pěvecký soubor
Tralaláček (viz odd. 5.6. této zprávy).

6. ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÝCH JEVŮ
Jednotlivá pracoviště MŠ Studénka mají vypracován vlastní Minimální preventivní
program, který je zaměřen především na primární prevenci sociálně patologických jevů,
tedy přecházení rizikovým jevům chování dětí. Se sociálně patologickými jevy, jako je
týrání, zanedbávání, šikanování nebo drogy (kouření) se mohou setkávat děti již
v předškolním věku. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době předškolní
docházky a poskytnout dětem potřebné informace formou, která je jejich věku
přiměřená. Nastavené dlouhodobé cíle vedou ke zvyšování odolnosti dětí vůči sociálně
patologickým jevům, k naplňování kompetence podpory zdraví a zdravého životního
stylu, k vědomému rozpoznání patologických jevů dětmi a dovednosti nepodlehnout jim,
pokud se s nimi setkají.
Preventivní výchovně vzdělávací působení je neoddělitelnou součástí třídních
vzdělávacích plánů, neméně důležitým aspektem je pak navození atmosféry důvěry a
vzájemného respektu mezi dětmi a zaměstnanci školy a příznivé klima mezi
zaměstnanci.
Formy a průběh preventivních aktivit
Všechny MŠ se zaměřovaly na adaptaci dětí a navození pozitivního klimatu ve škole. Celý
rok jsme poskytovali dostatek prostoru pro pohybové aktivity dětí (náborové dopoledne
fotbálku, plavecký výcvik, celoroční projekt Obce sokolské Svět nekončí za vrátky cvičíme se zvířátky atp.), vedli děti ke zdravému životnímu stylu a prevenci nemocem.
Soustavně jsme také děti posilovali kompetence dětí k prosociálnímu chování. Některé
projekty v jednotlivých MŠ byly zaměřeny na prevenci kouření a návykových látek,
upozorňovaly děti na nebezpečí od cizích lidí, zvířat apod., a dále na fixaci správných
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Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka

životních návyků pomocí pohádek a příběhů.

Děti se seznamovaly s rozdíly mezi

zdravým a nezdravým, či dokonce nebezpečným způsobem života. Předáváním vlastních
zkušeností a formou hry získávaly děti vědomosti a poznatky o tom, jak se mají chovat a
co je správné. Některé MŠ absolvovaly exkurze na stanici PČR ve Studénce, shlédly
ukázky práce policistů a hasičů při exkurzi na letišti Leoše Janáčka v Mošnově. MŠ
R. Tomáška již řadu let realizuje prevenci sociálně patologických jevů prostřednictvím
dramatické výchovy, improvizace, dramatické hry, a situací z běžného života, přičemž
se zaměřuje na společenské chování, aspekty obecného života a širší sociální uvědomění.

7. ÚDAJE O DALŠÍM A PRŮBĚŽNÉM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ Studénka bylo ve školním roce
2018/2019 realizováno z dotačního titulu MŠMT Šablony II v projektu Cesta ke kvalitě II
k digitální gramotnosti ve vzdělávání a z projektu Cesta KVIC Nový Jičín ke kolegiální
podpoře a mentoringu. V DVPP jsme z provozních zdrojů realizovali sborovnu pro
povědomí pedagogů o infekčních a parazitálních onemocněních dětí předškolního věku,
instruktážní kurz k použití adrenalinového injektoru při anafylaktickém šoku, kterým
všechny pedagogy provedla MUDr. Vrajíková. Využitím nabídky Ministerstva dopravy
jsme proškolili 5 pedagogů v metodice dopravní výchovy (BESIP pro

MŠ), který

připravilo Centrum dopravního výzkumu. Ostatní semináře byly pro jednotlivé
účastníky k tématům, teré byly ve školním roce aktuální a pro ně potřebné.
Tabulka 5 Přehled účasti na vzdělávání
Poskytovatel

Název vzdělávacího programu

počet
účastníků
19

hodinová
dotace
2

celkem
hodin
38
8

MAP

ADHD – práce s dítětem

Klub logopedů

Alternativní a augmentativní komunikace

1

8

NIDV

BOZ a právní problematika ped.dohledu

1

6

6

PARIS s.r.o.

Cestovní náhrady ve školství

1

6

6

PARIS s.r.o.

Datové schránky

1

6

6

PS Olomouc

Digitální gramotnost ve vzdělávání

5

8

40

AGEL

Dítě před nástupem do ZŠ

1

6

6

AGEL

Duševní hygiena pedagoga

1

6

6

Candi Erudi, a.s.

Efektivní využití interaktivní tabule

6

8

48

AGEL

Gymnastická cvičení s dětmi v MŠ

1

6

6

KVIC - Cesta

I-dílna před vzájemnými návštěvami

3

4

12

Individualizace práce v MŠ

4

8

32

KVIC

19

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka

Poskytovatel

Název vzdělávacího programu

počet
účastníků
13

hodinová
dotace
4

celkem
hodin
52

Pmeduca

Infekční a parazitální onemocnění u dětí

Centrum dopr.výzkumu

Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy

5

4

20

KVIC - Cesta

Kolegiální podpora

2

56

112

KVIC - Cesta

Kolegiální podpora - sdílení

1

8

8

KVIC - Cesta

Kolegiální podpora (vedoucí pracovníci)

2

8

16

KVIC - Cesta

Komunikace pro pedagogy

1

8

8

KVIC - Cesta

Matematická pregramotnost

1

8

8

Kurz anglického jazyka

1

84

84

Šablony

Osobnostní sociální rozvoj pedagoga

3

16

48

KVIC - Cesta

Pedagogická diagnostika v MŠ

1

8

8

KVIC - Cesta

Plánování předškolního vzdělávání

1

8

8

KVIC - Cesta

Pozorování v hodině (vedoucí pracovníci)

1

2

16

KVIC - Cesta

Praktická podpora individuality dítěte

1

1

4

KVIC

Předčtenářská gramotnost

1

1

8

KVIC

Regionální setkání asistentů pedagoga

6

8

48

KVIC - Cesta

Společné předškolní vzdělávání

1

8

8

KVIC - Cesta

Spolupráce a komunikace s rodinou

1

8

8

KVIC - Cesta

Zahraniční stáž

1

40

40

PARIS s.r.o.

Zákoník práce ve školské praxi

1

6

6

Teburg

724

7. SPOLEČNÉ AKTIVITY MŠ A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI
Na všech pracovištích proběhl sluchový screening pro děti od čtyř do šesti let. V rámci
Týdne pro inkluzi v říjnu 2018 proběhly pro všechny děti exkurze do Světa techniky ve
Vítkovicích s programy Geometráček a Svět plný barev. Další výukový program Putování
za medem tamtéž absolvovali předškoláci ze všech MŠ v průběhu března 2019 v rámci
MAP ORP Bílovecko, které bylo spolufinancováno Evropským sociálním fondem.
Vzájemná spolupráce pracovišť probíhala zejména v organizaci společných akcí pro děti,
a to zejména při divadelních představeních. K výročí 100 let republiky uspořádala MŠ
R.Tomáška pro veřejnost a pro ostatní mateřské školy výstavu dobových předmětů.
U příležitosti zápisu do MŠ se na konaly ve dnech 9.-10.4.2019 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.
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Pro Vítání občánků si již tradičně připravovala kulturní pásma MŠ Komenského, pro
Zlaté a Diamantové svatby MŠ R. Tomáška.
Na pěveckou soutěž Studénecký slavíček pořádanou ZUŠ Studénka připravila 8 malých
zpěváčků MŠ Komenského, všechny byly oceněny Zlatým pásmem. Domov sv. Anny ve
Studénce pravidelně navštěvovala s kulturním programem MŠ Butovická a obohatila tak
život tamních klientů. V adventním čase děti společně se seniory pekly perníčky. O tomto
setkání informovala regionální televize Polar v krátkém spotu v televizním pořadu Léta
běží.
MŠ Budovatelská prezentovala výtvarné práce dětí v těchto výtvarných soutěžích: Svět
slova s 1. místem a třemi cenami poroty Městského kulturního centra ve Fulneku,
Malovaná písnička pořádaná Domovem dětí a mládeže v Ostravě Porubě s 2. a 3. místem
a v soutěži pořádané Okresním sdružením hasičů v Novém Jičíně s 3. místem v kategorii
předškolních dětí .
MŠ Komenského se účastnila veřejné sbírky Fondu Sidus prodejem drobných předmětů.
Výnosy ze sbírek 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. Certifikáty za pomoc jsou přílohou této zprávy.
Další aktivity jednotlivých pracovišt jsou podrobně popsány v oddíle 5. této zprávy.
Všechna pracoviště zveřejňují své školní vzdělávací programy a prezentují své akce na
webových stránkách Mateřské školy Studénka www.msstudenka.cz.

8. SPOLUPRÁCE S PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE
VZDĚLÁVÁNÍ
Školy
Pedagogové MŠ se zúčastňovali v základních školách setkání s řediteli a učitelkami ZŠ
k adaptaci dětí v prvních třídách. Na ZŠ Butovická a Sjednocení se také zúčastnily
v dubnu 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
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rodičům v MŠ přiblížit školní vzdělávací program své školy. Děti a učitelky MŠ se
účastnily 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
2018/2019 opět žáci druhého stupně ZŠ chodili číst dětem před spaním (Celé Česko čte
dětem).
ZUŠ Komenského pro děti připravila již tradičně pěveckou přehlídku Studénecký
slavíček, které se zúčastnilo 8 dětí z MŠ Komenského.
Spolupráce s jinými subjekty
Pro Sbor pro občanské záležitosti ve Studénce připravovala MŠ Komenského kulturní
pásma k Vítání občánků a MŠ R.Tomáška ke Zlatým a Diamantovým svatbám. SaK
Studénka, příspěvková organizace nabídla divadelní představení pro mateřské školy.
Mateřské školy také konaly návštěvy knihoven, kde jim byly zapůjčovány knihy pro
projekt Celé Česko čte dětem. Informační centrum ve Studénce poskytlo součinnost MŠ
Studénka při organizaci zápisu. Fotbal Studénka připravil pro předškoláky v září 2018
sportovní náborové dopoledne s cílem ukázat dětem možnost aktivního využití volného
času ve Studénce.

9.

ÚDAJE O KONTROLÁCH A INSPEKCÍCH

KONTROLA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Z kontroly čtyřčlenného inspekčního týmu ČŠI, která proběhla v období 8.4.-15.4.2019,
byla vypracována inspekční zpráva se zjištěními, závěrečnými popisy silných stránek,
příležitostí ke zlepšení a doporučeními pro zlepšení činnosti školy. V souladu
s doporučeními přijala MŠ Studénka některá opatření ve smyslu podpory spolupráce
mezi pracovišti, metodické pomoci některým pedagogům, personální opatření
k metodickému vedení MŠ Poštovní a projednání zlepšení podmínek pro vzdělávání na
zahradách se zřizovatelem. Příkladem inspirativní praxe je zajištění inkluzivního
vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a intenzivní spolupráce
s odbornými pracovišti, silnými stránkami pak aktivita v podpoře dalšího vzdělávání.
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Inspekční zpráva je zveřejněna na webových stránkách ČŠI v registru inspekčních zpráv
na https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy?d=15698.

KONTROLY STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO DOZORU
Vykonali je 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 provoz MŠ Butovická a R.Tomáška
a výdejna stravy Poštovní, R.Tomáška, bez závad. Ve výdejně MŠ Nová Horka byla
zjištěna nedostačující teplota stravy po dovozu před výdejem, proto bylo jednáno se ŠJ
TGM o nutnosti dávat do přepravních nádob stravu s odpovídající teplotou a do MŠ byla
zakoupena ohřívací vana.

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY ZŘIZOVATELE
V listopadu 2018 byla provedena průběžná kontrola hospodaření za rok 2018 a kontrola
pokladní hotovosti a předběžná kontrola plánovaného hospodaření a použití veřejné
finanční podpory z rozpočtu města Studénky na rok 2019. V průběhu května 2019 pak
proběhla následná veřejnosprávní kontrola za rok 2018 a kontrola pokladny.
Kontrolami nebyly zjištěny nedostatky mající vliv na výsledek hospodaření, opatření
nebyla uložena.

KONTROLA OSSZ NOVÝ JIČÍN
Byla zaměřena na kontrolu plnění povinností zřizovatele za období od 1.4.2016 do
25.3.2019 bez zjištěných nedostatků.

10.

ZÁVĚR

Školní rok 2018/2019 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.
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Tato výroční zpráva byla zpracována na základě písemných podkladů poskytnutých
zástupkyněmi ředitelky a vedoucími učitelkami jednotlivých pracovišt MŠ Studénka.
Podklady pro zpracování této výroční zprávy poskytli a za jejich obsahovou správnost
odpovídají :


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

Jarmila Nekolová zástupkyně ředitelky



za pracoviště R.Tomáška

Jarmila Nekolová zástupkyně ředitelky



za pracoviště Poštovní

Eliška Máchová zástupkyně ředitelky



za úsek společného vzdělávání

Mgr. Gabriela Merendová vedoucí
speciální pedagog



za ostatní údaje MŠ Studénka

Ve Studénce 14.10.2019

Mgr . Pavla Honová ředitelka

zpracovala Mgr. Pavla Honová ředitelka MŠ
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Použité zkratky
ADHD

Attention Deficit
hyperaktivitou)

Hyperactivity

ČR

Česká republika

ESF

Evropský sociální fond

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

SŘÚPaR

odbor stavebního řádu, územního plánování a rozvoje

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

