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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
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Sídlo:

Komenského 700, 742 13 Studénka

Místa odloučených pracovišť:

Budovatelská 580, 742 13 Studénka
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
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stravování dětí v době jejich pobytu ve škole a zajišťování závodního stravování
zaměstnanců školy za úplatu.

3. ÚDAJE O ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ
Přijímací řízení do MŠ Studénka
Zápis do Mateřské školy Studénka na školní rok 2019/2020 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 14.-19.5.2019, kdy bylo
zaevidováno 87 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Žádosti byly

posuzovány podle zveřejněných kritérií a podle vnitřní směrnice VP 1/2019 o stanovení
kritérií pro přijímání dětí.
Přijato bylo 85 dětí, dvě nebyly přijaty (1x zákonný zástupce nedoložil podklady
k rozhodnutí, 1x zákonní zástupci nechtěli náhradní MŠ). K zápisu se nedostavili zákonní
zástupci třinácti dětí, které trvalým pobytem patří do spádového obvodu MŠ Studénka a
pro které je předškolní vzdělávání povinné. Oznámení o podezření na spáchání
přestupku bylo zasláno na Městský úřad v Bílovci (obecní úřad obce s rozšířenou
působností s výkonem státní správy ve školství). Jedno dítě bylo dodatečně přijato
k individuálnímu vzdělávání.
Pro školní rok 2019/2020 byly děti přijaty tak, aby naplněnost tříd byla v souladu
s vyhláškou o předškolním vzdělávání č.14/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to
maximálně 24 dětí s odpočtem za přiznaná podpůrná opatření 3. a 4. stupně podpory.
Děti, které dosáhly tří let věku po 31.12.2019 byly přijaty jen do MŠ Poštovní a Nová
Horka, kde jsou zajištěny personální, materiální a bezpečnostní podmínky.
Organizace vzdělávání
Všechny třídy MŠ Studénka byly v celodenním provozu. Nový systém financování
stanovený MŠMT na třídu (tzv. PhMax), umožnil pro školní rok 2019/2020 prodloužení
provozu MŠ R.Tomáška na 10 hodin denně. Z důvodu počtu dětí v Nové Horce, který
nedosahuje minimální počet stanovený vyhláškou, nebylo možné prodloužit provoz a
využít dotaci na překrývání učitelek také na tomto pracovišti. Výjimka zřizovatele z
nejvyššího počtu dětí nad počet stanovený vyhláškou o předškolním vzdělávání nebyla
využita v žádné z patnácti tříd.
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Odhlášeno v průběhu
šk.roku

Přijato v průběhu
šk.roku

Ukončení docházky
k 31.8.2019

39

12/1

8

1

1

9

Butovická

6.00 – 16.00

28

1

23

7/1

2

1

2

6

Komenského

6.00 – 16.00

62

3

56

24/7

9

2

1

18

Nová Horka

6.30 – 15.30

15

1

13

3/0

2

3

2

4

Poštovní

6.00 – 16.00

150

6

120

33/5

30

1

24

R.Tomáška

6.00 – 16.00

37

2

37

11/5

4

0

8

346

15

288

95/19

55

8

69

celkem

Povinně předškolní /
z toho s odkladem ŠD

2

Počet tříd

54

Kapacita

6.00 – 16.00

Provozní doba

Budovatelská

součást

Integrované
(spec.vzděl-potřeby)

Děti zapsané na školní
rok celkem

Tabulka 1 Provozní doba a počty dětí

Koronavir
Od 13.3.2020 byl v Mateřské škole Studénka rozhodnutím Rady města Studénky č.
626/24/20 přerušen provoz z důvodu koronavirové epidemie. Zákonným zástupcům
bylo ředitelkou vydáváno potvrzení k uplatnění ošetřovného (OČR), které mohli čerpat
až do 30.6.2020. Zaměstnanci prováděli mimořádný úklid a desinfekci všech prostor
MŠ, byly vymalovány šatny a výdejna stravy před znovuzahájením provozu. Po dobu
uzavření MŠ probíhala výuka distančním způsobem (viz. odd.5). Pomocí rodičům při
domácím vzdělávání dětí byly webové stránky školy, na kterých byly zavěšovány
náměty, odborné články nebo odkazy na vzdělávácí portály. Rodiče mohli využívat také
interaktivní vzdělávací program Alfíček, na který má MŠ Studénka zakoupenou licenci.
Provoz MŠ od 11.5.2020 probíhal omezeně, a to z důvodu dispozice malého počtu
pedagogů. Provoz byl zkrácený od 6.30 hod do 15.30 hod. Zákonní zástupci museli
doložit čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění u dítěte. Třídy
se otevřely pro nejvýše 15 dětí, přednostně pro děti pracujících rodičů a povinně
předškolní děti, a to po jedné třídě v MŠ Butovická, Budovatelská a R.Tomáška, dvě třídy
v MŠ Komenského a čtyři třídy v MŠ Poštovní. MŠ Nová Horka zahájila provoz až od
1.6.2020. Doprovázející osoby nevstupovaly do budov, děti byly předávány u vchodu do
budov, rodiče dokládali čestné prohlášení, že je dítě zdravé. Dětem byla denně měřena
4
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teplota, a to až do 30.6.2020. MŠ pak zajišťovala zvýšený dohled nad osobní hygienou
dětí, hygienou při stravování, zvýšenou desinfekcí ploch několikrát denně, častým
větráním a péčí o to, aby se jednotlivé třídy neslučovaly. Vzdělávací aktivity byly
přesunuty na zahradu MŠ a do přírody. O prázdninách v červenci a srpnu se režim
rozvolnil, provoz probíhal opět od 6.00 do 16.00 hodin. Třídy neměly omezený počet
dětí, doprovázející osoby mohly vstupovat v omezeném počtu do budov s rouškou a
pohybovat se pouze v šatnách a na chodbách po nezbytně nutnou dobu.

celkem

srpen

červen

květen

duben

březen

únor

3,00

leden

4,17

prosinec

2. 16,52 15,45 14,57 15,33 14,35 12,91 8,44 0,00 4,93 6,27

listopad

7,80 10,33

říjen

6,75

září

Budovatelská 1. 15,76 13,91 15,24 13,93 15,45 13,40 9,00 0,00 5,53 7,23

třída

červenec

Tabulka 2 Průměrná docházka dětí v jednotlivých třídách

9,66
10,00

Butovická

1. 18,80 17,04 17,95 14,73 16,45 13,92 8,04 0,00 6,06 8,54

4,16

3,43 10,79
10,79

Komenského

1.

8,14

7,68

6,61

7,53

7,25

4,20

5,33 0,00 0,60 4,50

2,92

5,38

5,01

2. 18,66 18,77 20,38 18,46 16,75 12,95 7,66 0,00 6,13 8,09

2,41

3,31 11,13

3. 19,05 19,45 18,43 20,00 18,55 13,95 12,33 0,00 5,73 13,93 10,83 10,19 13,54
9,89
Nová Horka

1.

7,86 10,77 9,86 10,80 11,40 9,00

8,14 0,00 0,00 7,45

0,00

0,00

6,27
6,27

Poštovní

1. 16,86 14,09 13,6 14,33 12,11 14,86 8,85 0,00 0,46 2,81

4,50

3,67

2. 17,38 14,50 15,33 16,00 15,01 13,12 9,51 0,00 3,46 4,51

4,91

6,22 11,99

3.

8,81 10,09 10,80 12,4 11,85 9,75 0,00 5,53 7,77

5,75

7,66

4. 18,23 15,86 18,09 17,00 17,20 17,10 8,75 0,00 7,93 9,81

6,58

3,66 14,02

5.

13,2 11,59 13,62 11,00 12,75 11,25 80,00 0,00 2,73 3,51

4,31

4,25

8,02

6. 16,23 12,91 15,57 14,00 14,55 13,75 5,25 0,00 2,26 4,13

5,33

6,71

9,22

8,33

8,84

9,87

10,33
R.Tomáška

1. 13,61 12,45 14,61 14,60 10,20 10,81 6,00 0,00 3,00 3,86

3,66

4,43

8,10

2. 14,33 14,09 16,09 16,53 12,00 12,60 6,66 0,00 3,86 7,09

4,08

4,75

9,34
8,72

celkem

17,15 15,95 16,93 16,54 15,88 14,28 9,39 0,00 4,48 7,65

5

5,41

5,73 10,78
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4. PODMÍNKY K ZAJIŠTĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
4.1.

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY

Celkem zaměstnávala MŠ Studénka 65 zaměstnanců, z toho 48 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.
Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů
Z celkového počtu pedagogických pracovníků bylo 44 pedagogických pracovníků s
předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilostí, 4 pedagogové

studovali

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)

7

VŠ jiné (Mgr., Ing.)

2

VŠ vzdělání zaměřené na předškolní nebo speciální pedagogiku (Bc)

5

VŠ jiné (Bc.)

1

Vyšší odborné (Dis.)

1

Středoškolské pedagogické se zaměřením na předškolní pedagogiku

25

Středoškolské jiné

7

Změny v personálním obsazení ve školním roce 2019/2020
 Budovatelská – od 27.1.2020 nastupuje učitelka Bc. Nikola Zdražilová za Pavlu
Neuvirtovou, která odchází na mateřskou dovolenou.


Komenského - od 1.9.2019 nastupuje učitelka Marcela Slezáková s úvazkem 0,53
(dotace Překryvy II.).

K 31.5.2020 končí pracovní poměr Magda Hošková

odchodem do starobního důchodu a místo ní nastupuje k novému školnímu roku
Jaroslava Vernerová.


Nová Horka – od 1.9.2019 nastoupila nová učitelka Klára Žabenská, která
ukončila pracovní poměr k 13.12.2019. Od 6.1.2020 nastupuje učitelka Jaroslava

6
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Dědíková. Zástup za mateřskou dovolenou asistentky pedagoga Kristýny
Kelnarové, Dis., vykonávala od 9.3. do 31.8.2020 Kateřina Vavrečková.


Poštovní – na místa asistetů pedagoga s úvazkem 1,00 nastupují k 1.10.2019
Zuzana Fojtíková (končí k 8.11.2019) a Martina Maňáková, k 1.11.2019 Zuzana
Šenkeříková (končí 10.11.2019) a Jaroslava Vernerová (končí k 31.8.2020),
k 11.11.2019 Klára Zindlerová a k 1.12. Tereza Bartošová (končí 13.1.2020).
K 21.8.2020 ukončuje pracovní poměr učitelka Mgr. Lenka Hracká a 27.8.2020
nastupuje nová učitelka Pavlína Zdražilová.



R.Tomáška – zástupy za dlouhodobou nepřítomnost Pavly Bůžkové a Kamily
Holaňové (pracovní poměr ukončen dohodou k 31.1.2020) vykonávaly výdejčí
stravy Štěpánka Johnová a školnice Renáta Ermisová, která od 3.2.2020
nastupuje na trvalý pracovní poměr.



Na úseku společného vzdělávání odchází k 9.3.2020 speciální pedagog Mgr. Jana
Kameníčková na mateřskou dovolenou, za ni nastupuje Mgr. Ivana Vašinová.
K 31.8.2020 končí pracovní poměr Mgr. Barbora Rýdlová.

Personální podmínky se výrazně zlepšily přijatou dotací z MŠMT Překryvy II od září do
prosince 2019, a to zejména na pracovištích Budovatelská, Komenského, Poštovní a
R.Tomáška. Nový systém financování od 1.1.2020 přímo z MŠMT pak umožnil
zaměstnávat více nepedagogických pracovníků z prostředků státního rozpočtu, pod
krajskými normativy zůstali ze zaměstnanců pouze výdejčí stravy. Moravskoslezský kraj
pak výrazně snížil normativní úvazky právě těmto zaměstnancům (celkem v MŠ
Studénka o 0,76 zaměstnance), takže musely být dofinancovány z limitu ostatních
nepedagogických zaměstnanců. 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 také 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 v roce 2019 a částkou 4.300 Kč v roce 2020. Zákonní
7
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zástupci přispívali na provoz měsíční částkou 500 Kč. Provozní prostředky byly využity
zejména pro materiální zajištění vzdělávání a k nákupu služeb. Účelově MŠ pořídila
speciální učební pomůcky pro děti s přiznanými podpůrnými opatření, které jsou
využívány na všech pracovištích MŠ, a dále lehátka do MŠ Nová Horka a kalendář pro MŠ
R.Tomáška u příležitosti 40. výročí školy. Z účelových dotací zřizovatele na investiční
záměry MŠ pořídila v roce 2019 projekty na zahrady, dva domečky a kladinu josefčík
v zahradě MŠ Poštovní pro nejmenší děti, altán pro MŠ Komenského. V roce 2020
realizovala projekt Herní prvky v zahradě MŠ Poštovní z dotačního titulu Státního
zemědělského intervenčího fondu, ze kterého byla pořízení multifunkční sestava věže se
skluzavkou, zahradní nábytek a didaktické herní prvky mravenec a mravkolev. Pro
zahradu MŠ R.Tomáška byl pořízen zahradní domek.
Hygienické a prostorové podmínky a uspořádání vnitřního vybavení všech pracovišť
odpovídaly počtu zapsaných dětí.

MŠ Budovatelská zakoupila do výdejny novou

ohřívací vanu, provedla výměnu podlahové krytiny a obložení přepážky ve výdejně
stravy dle doporučení KHS.
Bezpečnostní podmínky. V součinnosti s odbory MHÚM a SŘÚPaR městského úřadu ve
Studénce byly průběžně zajišťovány opravy a havárie. Odbor MHÚM zajistil odstranění
havárie plynového potrubí v MŠ R.Tomáška a odpadu v MŠ Butovická, ve které také byla
vyměněna část podlahové krytiny v přízemí a realizováno odvodnění budovy.
V rámci uzavření MŠ v březnu byly vymalovány výdejny stravy a šatny dětí ve všech
budovách MŠ a byl vyměněn písek v pískovištích. Město Studénka před zahájením
provozu v květnu 2020 zajistilo desinfekční prostředky pro provoz, roušky pro
zaměstnance a plošnou desinfekci všech budov MŠ odbornou firmou.
V roce 2019/20 byl poskytnut panem Františkem Vašíčkem sponzorský dar ve výši 30
tis. Kč na vybavení herny MŠ Butovická. Byla pořízena kuchyňka, dvě pohovky, pracovní
stůl a kadeřnický koutek.

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.
8
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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. Všechny výše uvedené oblasti přirozeným způsobem prolínaly vzdělávání
v Mateřské škole Studénka.

5.1.

MŠ Budovatelská

ŠVP Cesta do života a Báječná školka
ŠVP Báječná školka vychází z ŠVP Cesta do života. Vzdělávací obsah byl uspořádán do
čtyř tematických bloků. Dílčí témata v těchto blocích byla tvořena motivačními
pohádkami, příběhy či událostmi, které jsme s dětmi prožili. Ke vzdělávací práci jsme
také využívali prezentace na interaktivní tabuli. Pohádkové příběhy byly výborným
prostředkem k aplikaci rozmanitých činností vzdělávací nabídky v MŠ. Zařazovali jsme
do nich, včetně pracovních a výtvarných činností, také jiné další, které motivovaly děti k
práci, rozvíjely jejich představivost, fantazii, osobnost v dalších oblastech – jako je oblast
rozumová, pohybová, hudební, jazyková a děti tak vtáhly hlouběji do prožitku, do děje.
Zvolená motivace výrazně napomáhala k plnění stanovených cílů.
Ve vzdělávací nabídce jsme účelně a velmi často propojovali individuální práci dětí,
spolupráci dětí v menších skupinkách i společnou práci celé třídy. Při vzdělávání jsme s
dopomocí asistentky uplatňovali individuální přístup a využívali dané metody práce
zvláště u dětí s podpůrnými opatřeními, s poruchami komunikačních schopností.
Upřednostňovali jsme prožitkové učení, metody názornosti, metody komentování,
metody rozšířené reprodukce aj. Oceňovali jsme snahu dětí a ukazovali cestu či způsob,
jak se zlepšovat. Nabízeli jsme dětem aktivity podporující objevování, experimentování,
kladení otázek, tvořivost. Poskytovali jsme dětem věkově přiměřenou možnost využívat
při učení informační technologie. Při rozvoji etických kvalit osobnosti dětí bylo naše
výchovné působení založeno na přímých prožitcích dětí, na situačním a sociálním učení.
Dechová cvičení, rozvíjení obratnosti mluvidel i povídání nad obrázky, to vše náleželo
každodenně k logopedické prevenci. Činnosti jsme nabízeli v různé úrovni náročnosti,
střídali jsme náměty i techniky tak, aby byly pestré a každé dítě si přišlo na své, vytvářeli
jsme příležitosti, aby děti ve většině případů při nich zažívaly úspěch. Volili jsme
9
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především motivační aktivity, spojené se smysly, s tělem, fantazií, emocemi a myšlením.
V kolektivních, skupinových i individuálních činnostech jsme se zaměřovali na podporu
silných stránek dětí, díky nimž se pak u dětí příznivěji rozvíjely i oslabené funkce.
Vzdělávací nabídku jsme obohacovali 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. Děti se seznamovaly
s keramickou hlínou prostřednictvím hry, zážitku a experimentu. Naučily se základy
jednoduchých keramických technik, keramika byla součástí polytechnického vzdělávání.
V průběhu roku si děti vytvořily z keramiky misku, svíčník, s rodiči pak ve Vánoční
dílničce zhasínáček svíček. V únoru proběhly experimenty a výtvarné hry Doteky hlíny.
Hlína a práce s ní byla jednou z forem, jak načerpat skrze dotyk rukou co nejvíce
haptických zkušeností a děti v tomto směru rozvíjet.
V září jsme se zúčastnili projektového dne Malý stavitel, kdy pod vedením lektorky
z Ostravské univerzity v prostorách MŠ i na školní zahradě budovali město, plánovali,
vytvářeli mapu. Předškolní děti se v rámci projektu MAP Poznáváme spolu vydali do
Poodří. Tam se za účasti místních myslivců, včelařů, rybářů dozvídali zajímavosti
z daných oborů. Během podzimu mateřskou školu navštívilo divadlo Beruška a Leonka,
v listopadu jsme jeli do Dělnického domu na pohádku Příhody vodníka Česílka. V rámci
logopedické péče v MŠ proběhl v říjnu sluchový screening pro děti ve věku 4 – 6 let.
Rodiče jsme do mateřské školy pozvali na Čertovské řádění a Andělskou pohádku.
Maškarní ples nám zpříjemnilo svou pohádkou a bohatým programem divadlo Leonka.
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu vládou ČR v souvislosti s výskytem koronaviru
bylo přerušeno vzdělávání dětí v MŠ OD 13.3.2020 do 8.5.2020. V této době probíhalo
distanční vzdělávání. S rodiči jsme komunikovali prostřednictvím emailu. Pravidelně
jsme posílali náměty na činnosti a možné aktivity. Zaslali jsme přihlašovací heslo na
interaktivní program Alfíček, se kterým ve školce pracujeme, a další jiné odkazy na
výtvarné, pracovní i pohybové aktivity. Část rodičů s námi aktivně komunikovala.
Na konci školního roku proběhlo tradičně netradiční rozloučení se školáky. Děti se se
školkou loučili z důvodu koronavirových opatření bez rodičů. Jejich snažení a pasování
na školáky bylo řádně zdokumentováno a rodičům posláno na email.
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5.2.

MŠ Butovická

ŠVP Cesta do života a Ze školky do světa
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
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. K dosažení cílů jsme dětem vytvořili
příjemné, podnětné a nestresující prostředí, které napomáhá celkovému rozvoji
osobnosti.
Pátým rokem jsme vzdělávali podle ŠVP Ze školky do světa, který je tvořen pěti
integrovanými bloky: To jsem já a moje rodina, Jsme rádi, že máme kamarády,
Objevujeme svět kolem nás, Poznáváme co je pro nás zdravé a Chráním naši 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 spontánních her a řízených
činností. Pestrou nabídkou aktivit jsme u dětí 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
spolupráce s rodiči nám umožnila navázat na výchovu v rodině. V rámci režimu dne byl
vytvořen dostatečný prostor pro spontánní hru, pohybové hry, řízené aktivity a
pravidelný pobyt venku. 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.
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Opětovným 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. V době uzavření MŠ
z důvodu koronavirové pandemie jsme zvolili distanční formu vzdělávání a rodičům
prostřednictví emailu zasílali odkazy na vhodné vzdělávací aktivity. S rodiči jsme zůstali
v aktivním kontaktu prostřednictvím emailu.
Vzhledem k tomu, že mateřská škola byla od poloviny března uzavřená a následně byl od
května provoz obnoven v omezeném režimu, nepodařilo se nám zrealizovat akce, které
jsme si na toto období naplánovali. Školní rok hodnotíme vzhledem k mimořádným
opatřením jako náročný, přesto se nám dařilo alespoň částečně plnit stanovené cíle a
realizovat akce pro děti i rodiče.
V prvních měsících nového školního roku jsme realizovali adaptační projekt pro nové
děti, které si postupně zvykaly na nové prostředí a kamarády. V září proběhl na našem
pracovišti sluchový screening a realizovali jsme projektový den Malý stavitel. Rodiče
měli možnost nechat vyfotografovat své děti na vánoční fotografie realizované firmou
Photodienst. Na konci září jsme se zúčastnili akce s názvem Poznáváme spolu, kterou
připravil MAP Bílovec. Podzim se v naší mateřské škole nesl v divadelním duchu.
Dvakrát jsme přivítali divadlo Leonka s pohádkou Loupežník a zvířátka a s Větrnou
pohádkou a jednou jsme se vypravili na divadelní představení do Dělnického domu, kde
jsme shlédli Příběhy vodníka Česílka. Začátkem listopadu jsme pro rodiče s dětmi
uspořádali tradiční podzimní tvoření z přírodnin a ke konci jsme se již začali těšit na
vánoce na společném adventním tvoření.

V prosinci k nám s Mikulášskou nadílkou

zavítaly v přestrojení děti ze ZŠ Butovická. Na vánoční besídku jsme si připravili pásmo
vánočních písní, koled a říkadel. V lednu jsme zavítali do Světa techniky a na konci
měsíce pozvali do mateřské školy tatínky, aby společně s dětmi stavěli a skládali
z kostek a stavebnic. Začátkem března, ještě než se mateřská škola uzavřela, nás
navštívilo divadélko Ententýky s Maškarním bálem. Po znovu otevření mateřské školy
jsme se v omezeném režimu rozloučili s odcházejícími školáky. Akce, které pravidelně
realizujeme v jarním období, byly z důvodu uzavření mateřské školy zrušeny.
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5.3.

MŠ Komenského

Cesta do života a Pohádka je klíček od dětských srdíček
Hlavní cíle se dařilo naplňovat pomocí dílčích pedagogických záměrů a aktivit ŠVP MŠ
Komenského. Vzdělávací program, založený na vnitřním prožitku dítěte prostřednictvím
pohádky, byl realizován v celoročním projektu Putování se skřítkem Medovníčkem.
Dětem jsme připravovali zajímavou, srozumitelnou, užitečnou a prakticky využitelnou
vzdělávací nabídku k rozvoji kompetencí dětí na úroveň potřebnou pro jejich budoucí
život. Činnosti se uskutečňovaly zejména prožitkovou formou, pohádkami a příběhy nás
provázel skřítek Medovníček. Všichni učitelé respektovali vývojové, věkové i
charakterové vlastnosti dětí. V projektu Celé Česko čte dětem jsme dětem předčítali před
spaním, čtení žáků ZŠ Františka kardinála Tomáška se letos nekonalo z důvodu uzavření
MŠ a omezeného provozu v době koronavirové krize. Úspěšnost vzdělávání v oblasti
čtenářské pregramotnosti dokladuje zájem dětí o knihy, encyklopedie, či řešení rébusů a
křížovek. Vzdělávací nabídka také umožnila dětem se rozvíjet v hudebních a pohybových
dovednostech, a to denními pohybovými aktivitami, plaveckým výcvikem a pravidelným
bruslením předškoláků. Nabídku jsme opět obohatili o prvky Montessori a nově o výuku
s ICT, pro kterou jsme z projektu Cesta ke kvalitě II (šablony) zakoupili 10 tabletů pro
děti a pravidelně je využívali ve výuce. 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 s cílem rozšířit
povědomí rodičů o tom, k jakým kompetencím děti směřujeme. Taktéž v době uzavření
MŠ jsme pomáhali rodičům s předškolním vzděláváním zasíláním námětů na výtvarné,
pracovní, tělovýchovné i hudební aktivity, a to elektronickou formou. Pedagogové nebyli
předem připraveni na distační vzdělávání, přesto se jej ujali s využitím telefonických
kontaktů a emailových adres. Nabízeli jsme rodičům balíčky tištěných materiálů, kdo
chtěl, mohl se pro ně dostavit. Jedna z učitelek natáčela videa s písničkami, které se
mohly děti doma s rodiči naučit.

Náměty korespondovaly s tématy školního

vzdělávacího programu. Mnoho rodičů aktivně komunikovalo a poskytlo také zpětnou
vazbu o tom, jak se jim vzdělávání v domácím prostředí daří. Zasílali fota činností s
dětmi, zpracované pracovní listy, výtvarná dílka dětí a poděkování za náměty.
Provoz MŠ od 11.5.2020 probíhal omezeně od 6.30 do 15.30 hod., a to pouze ve dvou
třídách přednostně pro děti pracujících rodičů. Vzdělávací aktivity byly přesunuty na
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zahradu MŠ a do přírody. Skutečnost, že děti přicházely do MŠ bez rodičů přispěla ke
zvýšení kompetencí v sebeobsluze, naopak zvýšení hygienických opatření ve stravování
znemožnila jejich sebeobsluhu při těchto činnostech.

Závěrem lze konstatovat, že díky

profesionálnímu přístupu pedagogů i aktivní podpoře rodičů došlo k naplnění všech cílů
ŠVP programu.
V průběhu roku se předškolní děti zúčastnily environmentální akce Poznáváme spolu
v přírodní rezervaci Kotvice a exkurze do Světa techniky, které organizovali členové
platformy pro předškolní vzdělávání a financoval MAP II ORP Bílovecko. Z projektu
Cesta ke kvalitě (šablony) proběhly projektové dny ve škole s Malou technickou
univerzitou Stavitel města, zaměřené na polytechnickou výuku. S tématem poznávání
přírodních zákonitostí přijel do MŠ pan Radek Chajda se svou Hravou vědou. Děti
shlédly v průběhu roku několik tématických divadelních představení v MŠ i v Dělnickém
domě (Myška Klárka ve školce, Příběhy vodníka Česílka, Sněhulák Mrkvička), zúčastnily
se Karnevalu myšky Klárky, exkurze do Stanice na ochranu živočichů v Bartošovicích a
do planetária v Ostravě. Pro děti s rodiči jsme připravili odpolední Dýňování
s uspáváním broučků na zahradě a vánoční besídky, pro děti Mikulášskou a Vánoční
nadílku ve spolupráci s žáky deváté třídy ZŠ Františka kardinála Tomáška. Tatáž ZŠ
pozvala předškoláky na tvoření do keramické dílny a jejich rodiče na besedu se
speciálním pedagogem o školní zralosti. Od 13.3.2020 byla MŠ Studénka a plánované
exkurze, výlety, divadla a akce s rodiči byly až do konce školního roku bez náhrady
zrušeny.
Ve školním roce 2019/2020 se vzdělávalo 25 dětí s povinným předškolním vzděláváním,
z nichž 17 ukončilo předškolní docházku přijetím k základnímu vzdělávání v ZŠ
Františka kardinála Tomáška ve Studénce a 1 dítě nastoupilo do speciální třídy ZŠ
Sjednocení v Butovicích.

V mateřské škole zůstalo 5 chlapců s odloženou školní

docházkou.

5.4.

MŠ Nová Horka

ŠVP Cesta do života a Báječná školka
V MŠ Nová Horka pracujeme se ŠVP Báječná školka, který navazuje na hlavní cíle ŠVP MŠ
Studénka Cesta do života. Vychází z přesvědčení, že vzdělávání předškolních dětí je
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třeba co nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji a životu dítěte. ŠVP je zpracován do čtyř
integračních bloků, které jsou dále rozpracovávány do témat.
Uskutečněné aktivity ve školním roce 2019/2020 podporovaly rozumový a tělesný
rozvoj dětí, jejich zdraví a zajišťovaly i osobní spokojenost a pohodu. V programu jsme
zařazovaly aktivity ekologické výchovy, zdravého životního stylu a prevence negativních
jevů. V pohybových aktivitách jsme se zaměřily na vedení dětí ke správnému držení těla,
ke zvládání lokomočních i nelokomočních pohybových dovedností. Děti získaly
vědomosti a dovednosti k podpoře zdraví a znalosti o částech a funkcích lidského těla.
V rámci školního vzdělávacího programu jsme nenásilnou formou zařazovaly projekty
zaměřené na prevenci negativních jevů. V projektech Zdraví, Hygiena, Léky, Výživa a
Nebezpečí odhozených stříkaček se děti pomoci pohádek a maňásků seznámily s rozdíly
mezi zdravým a nezdravým, či dokonce nebezpečným způsobem života. Snažily jsme se
zajistit dětem dostatek prostoru pro tvoření, fantazii a experimentování. Časté
zařazování logopedických chvilek vedlo děti k samostatnému vyjadřování a k rozvoji
řečových dovedností. Ve velké míře jsme rozvíjely dovednosti, které předcházejí čtení a
psaní – každodenní četba dětem, přednes, vyprávění, plnění úkolů v pracovních listech,
psaní dle předlohy. Vedly jsme děti k soustředění na činnost, záměrnou pozornost,
postřeh a všímavost tak, aby vše poznávaly všemi smysly. V námětových i spontánních
hrách, ve všech ostatních činnostech byly děti vedené k vzájemnému respektování a
spolupráci. Děti poznávaly okolí MŠ a na základě různých aktivit získávaly pozitivní
vztah k okolnímu prostředí a přírodě. Společně jsme pozorovali změny v přírodě –
přechod podzimu a zimy a s tím spojené souvislosti, stromy, květiny, hmyz, ptáci.
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 vyzdobili venkovní římsy školky. Po ukončení
tvoření si děti zahrály na broučky, svítily si lampičkami, které si vyrobily a ozdobily před
společnou akcí. Broučci byli veselí, zpívali písně, recitovali a také tančili. Rodiče byli
pozváni na Mikulášskou besídku, kde zhlédli zdařilé vystoupení čertíků. Do konce
školního roku již neproběhla žádná společná akce rodičů a dětí.
Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví rozhodla Rada města
Studénky přerušit provoz všech pracovišť MŠ Studénka od 13.3.2020 do doby platnosti
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mimořádného opatření. Naše odloučené pracoviště v Nové Horce bylo uzavřeno od 13.3.
do 31.5.2020. V době uzavření naší MŠ proběhla distanční výuka 3 předškoláků.
Předání výukových materiálů a námětů k práci s dětmi probíhalo osobním kontaktem
učitelky a rodičů, kteří tak byli ústně i písemně informováni o nabídce ke vzdělávání
jejich dětí. Rodiče byli mile překvapeni a tuto naši aktivitu velmi ocenili a po otevření MŠ
děti donesly splněné úkoly ukázat ostatním dětem. Od 1.6. do 30. 6.2020 byla naše MŠ
otevřena bez omezení, protože jsme splňovali podmínku 15 dětí ve třídě. Rodiče byli
moc rádi, že děti mohou chodit do své školky. Vzhledem k omezení provozu jsme ve ŠVP
neprobrali IV. integrační blok a nemohli jsme splnit další naplánované exkurze, výlety,
divadelní představení, akce s rodiči nebo dokončit plavecký výcvik. V rámci provozu MŠ
v červnu jsme dětem umožnily Týden dětských radovánek, ve kterém proběhla oslava
Dne dětí se soutěžemi, dopravní hrou na zahradě a hledáním pokladu. Velkým zážitkem
byla pro děti vycházka v CHKO Poodří k rybníkům. Cestou děti pracovaly s lupou,
pozorovaly listy a kůru stromů, broučky, šneky, různé druhy kytiček a trávy.

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, ve kterém jsme pokračovali. Zaměřili
jsme se na vzdělávání dětí ve věkově heterogenních skupinách a připravovali jsme
dětem zajímavé vzdělávací aktivity rozdělené podle jednotlivých věkových kategorií
směřující k rozvíjení kompetencí dětí. Již tradičně jsme kladli důraz na individuální
přístup k dětem, bezpečné prostředí a na přípravu předškoláků na vstup do základní
školy. Podařilo se nám nadále rozvíjet spolupráci se speciálními pedagogy a integrované
děti se mohly lépe zapojovat do vzdělávací činnosti pomocí asistentů pedagoga na každé
třídě. Průběžně byly zařazovány činnosti zaměřené na primární logopedickou prevenci,
grafomotoriku, zdravý životní styl, prevenci negativních jevů, multikulturní výchovu.
V souladu se současným trendem v předškolním vzdělávání jsme se zaměřili na oblast
polytechniky, kde se nám podařilo vytvořit metodický materiál se začleňováním
jednoduchých pokusů do pohádek pro děti. Věnovali jsme péči dětem se speciálními
vzdělávacími potřebami a adaptaci dvouletých dětí. V pěti integrovaných blocích
16

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka

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.
Ne všechny úkoly a cíle z integrovaných bloků se nám podařilo splnit vzhledem
k uzavření školy od března do poloviny května 2020 a následného omezeného provozu.
Přes všechny překážky jsme vedli děti k získání

fyzické, psychické a sociální

samostatnosti. Denní činnosti vycházely z prožitkového učení a harmonicky rozvíjely
celou osobnost dítěte. Zařazovali jsme prvky polytechnické výchovy, Montessori
pedagogiky, předčtenářských a předmatematických dovedností. Ve druhém pololetí
jsme pak kladli velký důraz na ochranu zdraví dětí, vytvářeli jsme dětem bezpečné
prostředí. Neustále respektujeme vývojové a věkové zvláštnosti dětí. Zaměřili jsme se na
rozvoj samostatnosti dětí, kladného vztahu k přírodě. V rámci rozvoje předčtenářských
dovedností jsme navštěvovali knihovnu, rozšířili nabídku dětských knih v mateřské
škole a zúčastnili jsme se několika divadelních představení, která jsme využili jako
motivaci pro správný mluvní vzor. Velkou pozornost jsme věnovali rozvoji spolupráce
s rodiči, kdy jsme pro větší vzájemnou informovanost vytvořili výbor rodičů složený
vždy z jednoho zástupce za třídu. Spolupracovali jsme se základními školami Sjednocení
a Butovická. Plán spolupráce byl zúžený vzhledem k uzavření základních škol v březnu
2020, přesto se třídní učitelky všech tříd v MŠ významnou měrou spolupodílely na
zvládnutí distančního zápisu dětí do prvních ročníků základní školy. Účastnili jsme se
předplaveckého výcviku a výuky bruslení na místním zimním stadionu.
V září proběhla informační schůzka pro rodiče, kde rodiče byli seznámeni s novou
vedoucí učitelkou školy a se systémem umísťování dětí do věkově heterogenních tříd.
Konkrétní a individuální informace pak získali rodiče na třídních schůzkách jednotlivých
tříd. V září jsme společně absolvovali projektový den se stavitelem a projektový den
poznáváme spolu s výletem do Poodří. V listopadu jsme uspořádali Strašidelný večer
s rodiči a dětmi na téma Dýně a strašidla. K plnění úkolů se sešlo velké množství dětí
a jejich rodinných příslušníků. Na začátku prosince jsme připravili rozsvěcení vánočního
stromku se zpíváním u stromečku ve spolupráci s Musicale, se živým betlémem
z Jarošova statku a se Třemi králi z řad rodičů. V rámci spolupráce s Musicale jsme ještě
navštívili malý vánoční koncert se zvonečky a pohádkou a do základní školy jsme se zašli
podívat za Mikulášem a čerty. Tradici pohádek jsme navázali v únoru, kdy jsme si do
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školky pro děti a rodiče pozvali Líného Honzu a v Dělnickém domě se podívali na
pohádku O vodníkovi. 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. V únoru jsme měli karneval s divadélkem Ententýky a
jejich veverkou a myškou. Březen přinesl neznámý virus Covid 19 a tím nám narušil
všechny další plány. Mateřská škola se uzavřela a v květnu se otevřely pouze 4 třídy
s omezeným provozem, ve kterých byly spojeny děti z různých tříd. Většina činnosti byla
přenášena na školní zahradu, která byla na jaře 2020 dovybavena novými dřevěnými
herními prvky (posezením, domečky se skluzavkou, průlezkami). I přes velmi nezvyklé a
netradiční vzdělávání jsme se snažili dětem nadále poskytovat bezpečné a podnětné
prostředí pro rozvoj celkové osobnosti dětí. Komunikace s rodiči během uzavření i
během omezeného provozu školy probíhala pomocí mailů a webových stránek školy,
kdy učitelky dětem a rodičům nabízely nápady na hry a aktivity v přírodě, pracovní listy,
pohádky atd. I přes počáteční nezkušenost obou stran se spolupráce osvědčila a byla
rodiči velmi kladně hodnocena. Se školáky jsme se rozloučili každá třída zvlášť na
zahradě školy individuálně dárečkem a popřáním mnoha sil do zvládnutí školní
docházky.
5.6.

MŠ R. Tomáška

Cesta do života a …a tudy cesta vede…
Mateřská škola R. Tomáška pracuje se Školním vzdělávacím programem ...a tudy cesta
vede…, který navazuje na společný dokument Cesta do života. Jak už samotné názvy ŠVP
napovídají, naším cílem je příprava dětí pro život. Vzdělávací obsah 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 výchova a práce v pěveckém sborečku Tralaláček.
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Každoročně se snažíme o to, abychom své dovednosti předvedli nejen rodičům, ale i
široké veřejnosti.
Ve školním roce 2019/20 jsme se všichni podíleli na přípravě oslav 40. výročí založení
naší mateřské školy. Děti se na výročím připravovaly celý podzim, zdobily mateřskou
školu svými výtvarnými výrobky a výkresy, zpívaly a hrály divadelní pohádku Řepa a
čert z naší autorské knihy Pohádky z kouzelné zahrádky, vydané k tomuto slavnostnímu
dni. Rovněž rodiče se do těchto příprav zapojili s vervou na společném odpoledním
tvoření. Náš velký den oslav jsme naplánovali na 10. 12. 2019. Pozvaní hosté - zástupci
MěÚ Studénka, zástupci školských zařízení, bývalí i současní zaměstnanci naší školy,
zástupci rodičů výboru SRPŠ rovněž současní i bývalí – spolu s námi i s dětmi strávili
příjemné dopoledne vyplněné bohatým programem. Oslava pokračovala Dnem
otevřených dveří v odpoledních hodinách. Velmi nás potěšila návštěva bývalých i
možných budoucích rodičů s dětmi. Společně jsme nad kronikami školy zavzpomínali na
dávná léta v mateřské škole.
Děkuji MěÚ ve Studénce za finanční a morální podporu, rodičům za spolupráci, SAKU
Studénka za zapůjčení židlí, paní Anně Fabianové za zhotovení kalendáře pro děti, Radě
města Studénky za finanční podporu při jeho vydání, Lucii Binarové za návrh a
zhotovení pozvánek a plakátů, panu Dušanu Liškovi za zajištění občerstvení a dortu pro
děti, paní ředitelce Pavle Honové za podporu. V neposlední řadě děkuji všem dětem naší
školičky za výbornou práci po celou dobu příprav a svým kolegyním, Dáši Binarové,
Lence Teichmannové, Janě Smutkové a Aničce Fabianové za profesionální zvládnutí této
náročné akce.
Jako každoročně jsme dětem nabídli zajímavý program, obohacený o plavání, hru na
flétnu, logopedické chvilky a divadelní představení. Za zmínku stojí projektový den
Stavitel, tematické dopoledne v rybářství DENAS, účast dětí na Zlaté a Diamantové
svatbě se svým programem, práce v pěveckém sborečku Tralaláček, návštěva Světa
techniky v Ostravě s výukovým programem Svět plný barev a mnoho dalších, zajímavých
aktivit.
Od 13. 3. 2020 do 10. 5. 2020 byla mateřská škola uzavřena z důvodu koronaviru(covid
19), v této době jsme se věnovali výrobě didaktických pomůcek a odbornému studiu.
Rovněž jsme pro našich 16 předškoláků zahájili distanční výuku. Třídní učitelky
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připravily pro děti dle ŠVP různé pracovní a zábavné úkoly, komunikovaly s rodiči
prostřednictvím emailu, třem dětem předávaly úkoly do schránky, neboť rodiče neměli
přístup k PC a k tiskárně. Rodiče byli vstřícní, odpovídali na vzkazy, posílali fotografie a
komentáře, jak děti doma plní zadané úkoly a sami se při problému ozvali. Tuto
spolupráci hodnotíme jako úspěšnou. Třídní učitelky byly rodičům nápomocny
v přípravě na elektronický zápis do ZŠ. Od 11. 5. 2020 byla mateřská škola opět
otevřena, a to v omezeném provozu za přísných hygienických opatření. Přesto se nám
podařilo pro děti uspořádat zábavné dopoledne ke Dni dětí, s našimi školáky jsme se
rozloučili mimo budovu mateřské školy v cukrárně, kde děti obdržely vysvědčení
k ukončení docházky do mateřské školy a dárečky pro potěšení. Nechybělo poděkování
rodičů, což nás velmi potěšilo v této nelehké době. Všechny naše děti dostaly osobní
dopisy s malými dárečky na konci školního roku. Odezva rodičů byla velmi pozitivní a
návštěva u dětí přinesla mnoho veselých a dojemných příhod.
V tomto školním roce 2019-2020 ukončilo předškolní vzdělávání 8 dětí, 8 dětí zůstává
v mateřské škole s odloženou školní docházkou.
5.7.

Péče o děti mimořádně nadané

Ve školním roce 2019/2020 nebyly vyhledány a testovány děti ke zjištění mimořádného
nadání předškolních dětí.

5.8.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

V roce 2019/2020 bylo v rámci společného vzdělávání zařazeno 40 dětí, z nichž 17 dětí
mělo přiznáno podpůrná opatření 2. stupně, 17 dětí podpůrná opatření 3. stupně a 12
dětí 4. stupeň podpůrných opatření. V průběhu školního roku bylo vřazeno dalších 32
dětí z nichž 9 mělo přiznáno podpůrná opatření 2. stupně, 14 dětí podpůrná opatření 3.
stupně a 9 děti se vzdělávaly se 4. stupněm podpůrných opatření. Tudíž během školního
roku 2019/2020 se vzdělávalo 72 dětí v MŠ Studénka. Čtyřem dětem byl při kontrolním
vyšetření navýšen stupeň podpůrných opatřeních a speciálně pedagogické intervence.
Tři děti pokračují ve vzdělávání v logopedické první třídě na ZŠ Sjednocení. 15 dětí
odchází do běžné ZŠ. Pro příští rok zůstává ve speciální pedagogické péči 54 dětí.
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Speciální péči poskytovalo od září 2019 šest speciálních pedagogogů a jedenáct
asistentů pedagoga. Dětem byla 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, PPP Nový Jičín, PPP Bílovec a Středisko výchovné péče Nový Jičín.
Další specializované služby MŠ zajišťovala ve spolupráci s rodiči a Pedagogicko
psychologickou poradnou v Novém Jičíně a Bílovci, která zpracovávala na základě
návrhů MŠ doporučení k odložení povinné školní docházky dětí.
Speciální pedagogové se zákonnými zástupci dětí konzultovali a individuálně
doporučovali vyšetření odbornými dětskými lékaři, logopedy nebo jinými specialisty.
V září 2019 prováděli speciální pedagogové depistáže na všech mateřských školách
Studénka, dle závěrů z vyšetření bylo zajištěno vyšetření příslušnými odbornými
pracovišti a proběhl sluchový screening na MŠ Komenského a MŠ R. Tomáška, kterou
provedlo SPC Mateřská, základní a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském
Meziříčí. Dne 17. 9. 2019 proběhla metodická návštěva SPC Nový Jičín pro mentálně
postižené v MŠ Komenského a 20. 9. 2019 kontrolní den SPC Kpt. Vajdy. V říjnu pak
proběhla metodická návštěva a vyšetření dítěte psychologem ze SVP Nový Jičín a
sluchový screening na MŠ Poštovní, Butovická a Budovatelská. Dalších deset kontrolních
dnů probíhalo v období prosinec 2019 – červen 2020, které vykonali zaměstnanci výše
uvedených institucí.
V březnu a dubnu při uzavření MŠ (covid – 19) se administrativně řešily odklady školní
docházky u jedenácti dětí na základě připravených speciálně pedagogických zpráv a
speciálně pedagogických diagnostik těchto dětí.

V nouzovém stavu probíhalo

zpracovávání speciálně pedagogických zpráv na vřazení nových dětí a prodloužení
podpůrných opatření na základě diagnostik a speciálně pedagogických vyšetření, které
proběhly ještě před uzavřením MŠ.
21

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka

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.

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 60 dětí z MŠ Komenského, Nová
Horka, Poštovní a R. Tomáška. Odbornost při výuce zabezpečovali učitelé plavání z
Vodní sporty Relax. s.r.o. v Kopřivnici.
Celkem 90 předškolních dětí se od listopadu pravidelně 1x týdně účastnilo bruslení na
zimním stadionu v projektu

Naučíme naše děti sportovat - Studénka pod vedením

zkušených trenérů. Lekce bruslení byly dětem poskytovány zdarma stejně jako
zapůjčení bruslí a helem. Bruslení bylo ukončeno zároveň s uzavřením MŠ k 12.3.2020.
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.
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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, jejich rozdělení do přirozenějších věkově
heterogenních skupin a navození pozitivního klimatu ve škole, např. pomocí akcí pro
děti a rodiče v odpoledních či podvečerních hodinách. Pedagogové poskytovali dostatek
prostoru pro pohybové aktivity dětí (náborové dopoledne fotbálku, plavecký výcvik,
bruslení aj.), vedli děti ke zdravému životnímu stylu a prevenci nemocem. Soustavně
jsme také děti posilovali kompetence dětí k prosociálnímu chování. Některé projekty
nebo projektové dny byly zaměřeny na prevenci kouření a návykových látek,
upozorňovaly děti na nebezpečí od cizích lidí, zvířat apod., a dále na fixaci správných
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. V květnu a červnu jsme se zaměřili na ochranu zdraví, plnění hygienických
opatření a nařízení v souvislosti s koronavirovou pandemií.

7. ÚDAJE O DALŠÍM A PRŮBĚŽNÉM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ Studénka bylo ve školním roce
2019/2020 realizováno zejména z dotačního titulu MŠMT Šablony II v projektu Cesta ke
kvalitě II k digitální gramotnosti ve vzdělávání a k polytechnické výchově, dále z
projektu Cesta KVIC Nový Jičín ke kolegiální podpoře a mentoringu. MAP II Bílovecko,
platforma pro předškolní vzdělávání uspořádala workshop Zdraví versus nemoci
předškolního věku. Velmi přínosná byla účast MŠ Studénka v 1. pilotáži Modelu systému
podpory začínajících učitelů, ve které jsme se stali partnerskou školou Národního
pedagogického institutu ČR. Aktivně se zapojily MŠ Budovatelská a R. Tomáška. Ostatní
semináře byly pro jednotlivé účastníky k tématům, které byly ve školním roce aktuální a
pro ně potřebné.
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Tabulka 4 Přehled účasti na vzdělávání

Počet
účastníků

Délka kurzu v
hod

Celkem
hodin

17

3

51

KVIC

3

4

12

Environmentální vzd. V ZOO

KVIC

2

4

8

Fksp a závodní stravování ve školách

Paris

1

5

5

Zdraví versus nemoci dětí předškolního věku

MAP

13

4

52

Interaktivní výuka pro všechny

KVIC

12

8

96

1

4

4

1

7

7

Název vzdělávacího kurzu
AP (MAP)

Poskytovatel
MAP

Cesta - Sdílny

Metodická poradna pro vedoucí pracovníky
Agel
MŠ
Platy a předpisy ve veřejných službách a správě Paris
Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI

KVIC

2

4

8

Strategické plánování ve školách

MAP

1

16

16

SYPO – uvádějící učitel

NPI ČR

2

36

72

2

36

72

2

36

72

14

8

112

14

8

112

10

5

50

SYPO - Vedení školy a jeho role v adaptačním NPI ČR
období
SYPO – začínající učitel
NPI ČR
Šablony – Polytechnická výchova. Světlo a KVIC
barvy
Šablony – Polytechnická výchova. Zvuk a
KVIC
nástroje
Veselé počítání s hudbou a pohybem - Agel
Jenčková

749

7. SPOLEČNÉ AKTIVITY MŠ A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI
Na všech pracovištích proběhl sluchový screening pro děti od čtyř do šesti let. V rámci
MAP II se v září 2019 setkalo 296 předškolních dětí z obcí a měst v ORP Bílovec v
přírodní rezervaci Kotvice na přírodovědné akci Poznávejme spolu, kterou připravila
pod vedením Mgr. Pavly Honové platforma pro předškolní vzdělávání. Děti za
přítomnosti místních odborníků (včelařů, rybářů, myslivců), zaměstnanců Domu dětí a
mládeže v Bílovci a CHKO Poodří poznávaly život v přírodě Kotvice. Děti při jednotlivých
zastaveních vypracovaly pracovní list a cestou sbíraly přírodniny na společnou stavbu
hmyzího hotelu pro děti ze spolku Šakalík.
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Plánované projektové dny ve škole Malý stavitel z projektu Cesta ke kvalitě II (šablony)
byly zajištěny k rozvoji polytechnického vzdělávání na všech pracovištích, a to
odborníky z Malé technické univerzity. Děti se učily plánovat, číst výkresovou
dokumentaci, mapy a poté stavěly své město ve třídě i na zahradě MŠ.
Pro 96 předškolních dětí

proběhly v lednu 2020 exkurze do Světa techniky ve

Vítkovicích s programy Geometráček a Svět plný barev, které byly organizovány opět
MAP II ORP Bílovec a spolufinancovány Evropským sociálním fondem.
Vzájemná spolupráce pracovišť probíhala zejména v organizaci společných akcí pro děti,
a to zejména při divadelních představeních.
Pro Sbor pro občanské záležitosti na Vítání občánků si již tradičně připravovala kulturní
pásma Alena Dolenská z MŠ Komenského, na Zlaté svatby Dagmar Binarová z MŠ R.
Tomáška.
MŠ Komenského se účastnila veřejné sbírky Fondu Sidus prodejem drobných předmětů.
Výnosy ze sbírek byl určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické
kliniky Univerzity Karlovy, 2. Lékařské fakulty v Praze Motole, Dětské kliniky fakultní
nemocnice 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, uskutečnily se některé zajímavé akce zaměřené na
vzájemnou spolupráci obou typů škol (předškoláci v keramické dílně, Mikulášská
nadílka aj.). Plány spolupráce v období II. pololetí školního roku byly narušeny
mimořádnými opatřeními. Neuskutečnily se ukázky vzdělávací práce s dětmi pro rodiče
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a pedagogy z 1. tříd ani společné projektové dny v závěru roku. Ve srovnání s předešlými
obdobími byla ve školním roce 2019/2020 spolupráce mezi školami téměř ochromena.
Spolupráce s jinými subjekty
Útlum spolupráce nastal také u jiných subjektů, přesto se stihly některé akce zdařile
uskutečnit. SaK Studénka, příspěvková organizace nabídla na podzim divadelní
představení pro mateřské školy. Mateřské školy také konaly návštěvy knihoven, kde jim
byly zapůjčovány knihy pro projekt Celé Česko čte dětem. Fotbal Studénka připravil pro
předškoláky v září 2019 Sportovní náborové dopoledne s cílem ukázat dětem možnost
aktivního využití volného času ve Studénce. Hokejoví trenéři v souvislosti s otevřením
rekonstruovaného zimního stadionu oživili projekt Naučíme naše děti sportovat –
Studénka. Devadesát šest předškolních dětí se pravidelně 1x týdně zúčastnilo lekce
bruslení, a to od 18.11.2019 do 12.3.2020. Lekce i zapůjčení výstroje byly poskytovány
zdarma.

9.

ÚDAJE O KONTROLÁCH A INSPEKCÍCH

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR
Kontrola plateb pojistného a dodržování ostatních povinností plátce proběhla dne
17.4.2020 bez zjištění nedostatků.

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY ZŘIZOVATELE
V říjnu 2019 byla provedena průběžná kontrola hospodaření za rok 2019 a kontrola
pokladní hotovosti a předběžná kontrola plánovaného hospodaření a použití veřejné
finanční podpory z rozpočtu města Studénky na rok 2020. V průběhu dubna 2020 pak
proběhla následná veřejnosprávní kontrola za rok 2019. Kontrolami nebyly zjištěny
nedostatky mající vliv na výsledek hospodaření, opatření nebyla uložena.

10. ZÁVĚR
Školní rok 2019/2020 v Mateřské škole Studénka hodnotíme z pohledu plnění
dlouhodobých i krátkodobých cílů jako úspěšný, i přes ochromení chodu celé
společnosti v průběhu jarních měsíců. Podmínky pro činnost MŠ byly přiměřené z
hlediska personálního, materiálního i finančního zabezpečení. Dětem bylo připravováno
podnětné prostředí, bohatý a zajímavý obsah vzdělávání. Pedagogové MŠ Studénka
26

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy 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. Znovu se projevila kreativita pedagogů a schopnost přizpůsobit se
mimořádným a nepředvídatelným situacím, za což jim patří opětovné poděkování. 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
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 Poštovní

Mgr. Hana Molnárová zástupkyně ředitelky

 za pracoviště R.Tomáška

Jarmila Nekolová zástupkyně ředitelky

 za úsek společného vzdělávání

Mgr. Gabriela Merendová vedoucí
speciální pedagog

 za ostatní údaje MŠ Studénka

Ve Studénce 15.10.2020

Mgr . Pavla Honová ředitelka

zpracovala Mgr. Pavla Honová ředitelka MŠ

Přílohy
Příloha 1

Certifikát za pomoc při sbírce fondu Sidus

Příloha 2

Potvrzení o účasti školy v pilotáži modelu SYPO
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Použité zkratky
ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (porucha pozornosti s hyperaktivitou)

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

NPI ČR

Národní pedagogický institut České republiky

OČR

ošetřovné člena rodiny

ORP

obec s rozšířenou působností

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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