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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 2020/2021 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 4.-16.5.2020. Zápis
probíhal korespondenčně bez účasti zákonných zástupců. Zaevidováno bylo 84 žádostí o
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Žádosti byly posuzovány podle zveřejněných
kritérií a podle vnitřní směrnice VP 1/2020 o stanovení kritérií pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání. Žádostí o přijetí dětí s trvalým pobytem ve spádovém
obvodu Studénka a Nová Horka bylo celkem 79, z toho:


3 s povinným předškolním vzděláváním,



36 s přednostním přijetím dětí (čtyřleté a tříleté),



22 dvouletých, které dosáhnou tří let do 31.12.2020,



18 dvouletých, které dosáhnou tří let po 31.12.2020.

S trvalým pobytem dětí v jiných obcí bylo přijato 5 žádostí, z toho:


3 tříleté,



2 dvouleté.

Přijato bylo 78 dětí s trvalým pobytem ve Studénce, 1 žádost byla stažena zpětvzetím
zákonného zástupce. Nebylo přijato 5 dětí s trvalým pobytem v jiné obci. K zápisu
nepodalo žádost 12 zákonných zástupců dětí, které trvalým pobytem patří do spádového
obvodu MŠ Studénka a pro které je předškolní vzdělávání povinné, což bylo k řešení
postoupeno
Pro školní rok 2020/2021 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 a
s odpočtem na děti dvouleté. Děti, které dosáhnou tří let věku po 31.12.2020 byly
přijímány jen do MŠ Poštovní a Nová Horka, kde byly zajištěny personální, materiální a
bezpečnostní podmínky.
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Organizace vzdělávání
Všechny třídy MŠ Studénka byly v celodenním provozu. Od 1.9.2020 došlo k prodloužení
provozu MŠ Nová Horka na 9,5 hodin denně. Výjimka zřizovatele z nejvyššího počtu dětí
nad počet stanovený vyhláškou o předškolním vzdělávání nebyla využita v žádné
z patnácti tříd.

Odhlášeno v průběhu
šk.roku

Přijato v průběhu
šk.roku

Ukončení docházky
k 31.8.2021

39

19/3

17

0

0

16

Butovická

6.00 – 16.00

28

1

23

8/1

5

0

0

7

Komenského

6.00 – 16.00

62

3

56

23/5

15

0

0

19

Nová Horka

6.30 – 16.00

15

1

15

5/1

3

4

0

5

Poštovní

6.00 – 16.00

150

6

126

41/8

9

2

3

34

R.Tomáška

6.00 – 16.00

37

2

37

17/8

14

0

0

13

346

15

288

113/26

63

6

3

94

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
Z důvodu nařízené karantény (covid) byly MŠ v průběhu roku uzavřeny takto: MŠ
Budovatelská 28.1.-5.2.2021, MŠ Butovická 10.-19.11.2020, 26.12.2020 – 4.1.2021, MŠ
Poštovní pouze některé třídy v průběhu ledna 2021. Od 1.3.2021 byl v Mateřské škole
Studénka rozhodnutím MZČR a vlády ČR přerušen provoz z důvodu koronavirové
epidemie. Zaměstnanci prováděli mimořádný úklid a desinfekci všech prostor MŠ. Po
dobu uzavření MŠ probíhala výuka distančním způsobem pro předškolní děti (viz.
odd.5). Provoz MŠ od 12.4.2021 probíhal ve skupinách do 15ti dětí, pouze pro děti
s povinnou předškolní docházkou a pro děti rodičů vybraných profesí (lékaři, IZS aj.).
Zaměstnanci i děti se v MŠ 2x týdně testovali antigenními testy na přítomnost
koronaviru. Doprovázející osoby nevstupovaly do budov, děti byly předávány u vchodů
pedagogickým zaměstnancům MŠ.

Pro zaměstnance platila povinnost nošení

respirátorů. V souladu s mimořádnými opatřeními MŠ zajišťovala ranní filtr
4
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u přicházejících dětí, zvýšený dohled nad osobní hygienou dětí, hygienou při stravování,
zvýšenou desinfekcí ploch několikrát denně, častým větráním a péčí o to, aby se
jednotlivé skupiny a poté třídy neslučovaly. Vzdělávací aktivity byly přesouvány na
zahrady MŠ a do přírody. Od 10.5.2021 byl zahájen běžný provoz se zachováním
nastavených hygienických opatření. Doprovázející osoby mohly vstupovat v omezeném
počtu do budov s rouškou a pohybovat se pouze v šatnách a na chodbách po nezbytně
nutnou dobu.
Mimořádná opatření s uzavřením MŠ a omezeními provozu měla dopad na docházku
dětí. MŠ děti s příznaky respiračního onemocnění do MŠ striktně nepřijímala nebo po
zjištění příznaků u dítěte jej neprodleně zasílala do domácího ošetření. Také mnozí
rodiče z důvodu obavy z nákazy omlouvali děti z docházky po většinu školního roku.

6,3
8,3

12,52 16,95
12,09 13,86

6,53
4,33

Butovická

1.

17,71

13,07

14,81

15,28 14,75

0

6,87

13,81 17,63

2,26

Komenského

1.
2.
3.

5,04 3,60
16,66 12,76
17,23 15,42

6,85
16,85
19,00

6,05
16,75
17,43

7,30 6,50
20,30 17,05
21,10 17,50

0
0
0

3,20 6,80 5,72
9,73 18,23 15,13
14,46 20,10 19,59

11,53
0,00
0,00

Nová Horka

1.

9,05

9,66

10,15

9,81

10,1

10,8

0

3,13

8,71

10,04

1,06

Poštovní

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10,66 9,33
12,85 11,76
10,95 10,8
12,57 8,75
12,86 9,1
13,09 9,47

11,63
11,3
12,26
10,42
10,88
11,73

10,38
13,71
13,78
13,4
14,58
9,85

3,75
8,15
10,3
6,5
7,15
8,25

11,65
15
13,95
11
12,58
8,22

0
0
0
0
0
0

5,4
8,27
3,1
4,6
6,6
11,47

12,95
14,62
12,29
10,95
12,43
16,95

14
16,05
15,73
13,86
11,86
14,45

6,13
7,07
11,4
7,46
5,73
7,8

R.Tomáška

1.
2.

12,19 11,85
11,8 12,61

11,52
14,1

11,56
11,62

13,65 12,35
15,1 16,6

0
0

8,2
7,07

13,61 13,31
15,14 15,04

4,73
4,6

14,83 12,46

14,21

14,65

13,35 14,82

0

8,21

15,48 16,40

6,20

celkem

13

celkem

0
0

srpen

květen

13,33 12,2
13,33 12,46

červen

duben

12,81
13,94

březen

leden

12,63
12,32

únor

prosinec

15,95 12,14
14,14 11,76

říjen

1.
2.

září

Budovatelská

třída

listopad

červenec

Tabulka 2 Průměrná docházka dětí v jednotlivých třídách

6,25
3,33

10,63
9,99
10,31
1,75 10,91
10,91
14,91 6,46
0,00 11,96
0,00 13,49
10,63
3,08 7,13
7,13
5,25 8,43
7
12,58
11,25 12,58
6,33 10,58
5,16 9,08
8,08 9,95
10,53
6,91 9,99
3,41 10,59
10,29
6,36

11,41

V souvislosti s plánovanými opravami v MŠ Komenského byl provoz této přerušení od
15.6. 2021 do 31.8.2021. Provoz pro děti zaměstnaných rodičů byl po dobu oprav
zajištěn v jedné z volných tříd MŠ Poštovní.
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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. V průběhu roku zanikla pozice asistenta
pedagoga v Nové Horce a přibyla v MŠ Poštovní.
Odborná a pedagogická způsobilost pedagogů
Z celkového počtu pedagogických pracovníků bylo 44 pedagogických pracovníků
s předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilostí, 1 pedagog nesplňuje vzdělání,
ale studuje pedagogický obor 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)

7

VŠ jiné (Bc.)

1

Vyšší odborné (Dis.)

1

Středoškolské pedagogické se zaměřením na předškolní pedagogiku

23

Středoškolské jiné

7

Změny v personálním obsazení ve školním roce 2020/2021
 Butovická – k 31.8.2021 ukončila pracovní poměr učitelka Irena Klečková.


Komenského - od 1.9.2020 nastupuje na místo učitelky Jaroslava Vernerová, k
31.8.2021 končí učitelky Bc. Radka Kvíčerová a Alena Dolenská. Na jejich místa
nastupují Bc. Nela Schenková a Marta Hrbáček.



Poštovní – k 26.6.2021 odchází na mateřskou dovolenou učitelka Mgr. Karolína
Žižková, k 1.7.2021 nastupuje na nově zřízené místo asistenta pedagoga Andrea
Juřenová a 23.8.2021 nastupuje na volné místo učitelky Bc. Jana Foltinová.
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R.Tomáška – 1.9.2020 nastupuje na místo asistenta pedagoga Dana Štivarová
(přechází z MŠ Komenského) a na pozici výdejčí stravy se postupně střídají
Kateřina Bolechovská (1.9.-30.10.2020), Marcela Prudek (3.11.-11.12.2020),
Anna Chytrošová (5.1.-26.2.2021) a Jarmila Kilnarová (10.5.-30.6.2021).



Úsek společného vzdělávání

- odchází k 16.8.2021 speciální pedagog Mgr.

Magdalena Ludvík na mateřskou dovolenou, za ni nastupuje Mgr. Michaela
Mžíková, k 23.8.2021 se sjednává výše úvazku Mgr. Jany Kameníčkové na 50 % a
na 50% nastupuje Bc. Darina Berger. Od 1.9.2021 se 87,5 % úvazek navyšuje
Mgr. Evě Pavlonkové Fabiánové na 100%.
Personální podmínky byly po celý školní rok v souvislosti se systémem financování na
PHmax ze státního rozpočtu uspokojivé, byly umožněny překryvy učitelek i v MŠ Nová
Horka. Z provozních prostředků byl hrazen plat řidiče, závozníka a dohody z práci
konaných mimo pracovní poměr. Plat chůvy byl hrazen z prostředků ESF (Šablony III).

4.2.

PROVOZNÍ, BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY

Provozní podmínky byly na všech pracovištích srovnatelné. Příspěvek zřizovatele byl
stanoven ve výši 4.300 Kč na 1 dítě. Zákonní zástupci přispívali na provoz měsíční
částkou 600 Kč. Za dobu přerušení provozu celé MŠ z důvodu koronavirové epidemie
bylo školné rodičům vráceno.
Provozní prostředky byly využity zejména pro materiální zajištění vzdělávání, k nákupu
služeb a dalších prostředků k zajištění provozního standardu a zlepšení vzdělávacích
podmínek (vysavače, didaktické pomůcky aj.).
Z dotace MŠMT a EU byly pořízeny z projektu Cesta ke kvalitě III (program Šablony III)
20 tabletů pro vzdělávání dětí MŠ Poštovní a MŠ Butovická.
Speciální učební pomůcky pro děti s přiznanými podpůrnými opatření (hrazeno ze
státního rozpočtu), byly pořízeny téměř na všechna pracoviště. V MŠ Poštovní z těchto
prostředků využívaný účelovým hrací koutek, trampolína a houpačka pro děti s PAS.
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Pro zlepšení podmínek vzdělávání přiznal
zřizovatel MŠ Studénka dotaci na investice
ve výši 500 tis Kč v roce 2020 a taktéž v
roce 2021. Investiční prostředky byly
využity na projekty a pořízení zahradních
prvků do zahrad MŠ R. Tomáška a
Budovatelská, a zahradního domku MŠ
Poštovní.

Hygienické a prostorové podmínky a uspořádání vnitřního vybavení všech pracovišť
odpovídaly počtu zapsaných dětí. V rámci hygienických opatření byly do všech tříd MŠ
pořízeny sterilizátory vzduchu, do MŠ Poštovní pak do dvou tříd nová duralová lehátka
s matracemi. Po rekonstrukci a opravách v srpnu 2021 byla provedena výmalba celé MŠ
Komenského, instalovány kryty těles ústředního topení a v šatnách pořízeny nové
koberce.
Bezpečnostní podmínky. V součinnosti s odborem MHÚM městského úřadu ve Studénce
byly průběžně zajišťovány opravy a havárie. Drobné požadavky byly vyřešeny pomocí
zaměstnanců odboru MHÚM nebo pracovní skupiny. V průběhu školního roku byly
prostřednictvím odborných firem zajištěny v:


MŠ Budovatelská -

odstranění havárie ucpaného odpadu, výměnu brana

u vstupních dveří v šatně dětí, výměnu vnitřních dveří do třídy,


MŠ Komenského – výměna rozvodů vody, odpadu, opravy sociálního zázemí
a opravu topného systému v celé MŠ (červen – srpen 2021) a



MŠ R.Tomáška – rekonstrukce dvou podkrovních místností v ložnici dětí.

Od března 2021 je městem Studénka realizován projekt Obnova zeleně ve městě
Studénka III. etapa, do kterého jsou zahrnuty zahrady mateřských škol. V průběhu jara
2021 byla provedena revize s následným kácením nebo ořezem stromů a keřů, která
bude pokračovat až do roku 2022, a to novou výsadbou zeleně a osázením trvalkových
záhonů k oživení funkčnosti zahrady pro děti.
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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 a polytechnické vzdělávání a
předčtenářskou a předmatematickou gramotnost. Všechny výše uvedené oblasti
přirozeným způsobem prolínaly vzdělávání v Mateřské škole Studénka, a to s důrazem
na individuální přístup k dítěti a jeho potřebám.

5.1.

MŠ Budovatelská

ŠVP Cesta do života a Báječná školka
Na základě zpracovaných ŠVP jsme vytvořili třídní vzdělávací program zaměřený
především na rozvíjení osobnosti dětí, jejich samostatnost, iniciativu, odpovědnost
a schopnost spolupracovat s ostatními, žít ve skupině vrstevníků, vytvářet a dodržovat
pravidla a uznávat hodnoty potřebné pro budoucí život. Dětem byly nabízeny činnosti
vedoucí k rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro vstup do základní
školy. Vzdělávací obsah byl zpracováván v podobě tematických integrovaných bloků,
v nichž jsme propojovali různé oblasti vzdělávání. Zařazovali jsme do nich, včetně
pracovních a výtvarných činností, také jiné další, které motivovaly děti k práci, zajistily
jim maximální prožitek a rozvíjely jejich představivost, fantazii a osobnost. Rozvíjely se
tak lépe i v rozumové, pohybové, hudební a jazykové oblasti. Dětem jsme nabízeli témata
blízká, pro ně zajímavá a podnětná. Zvolená motivace výrazně napomáhala k plnění
stanovených cílů. Ve vzdělávací nabídce jsme účelně a velmi často využívali individuální
práci dětí, spolupráci dětí v menších skupinkách i společnou práci celé třídy. Při
vzdělávání jsme s dopomocí asistentek pedagoga uplatňovali individuální přístup a
využívali dané metody práce, zvláště u dětí s podpůrnými opatřeními a s poruchami
komunikačních schopností. Upřednostňovali jsme prožitkové učení, učení hrou a
činnostmi a spontánní sociální učení (nápodobou). 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.
9
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Volili jsme především motivační aktivity spojené se
smysly, s tělem, fantazií, emocemi a myšlením.
Využívali jsme všech možností a příležitostí k tomu,
abychom vycházeli vstříc zájmům a potřebám každého
dítěte,

abychom

poznali

individuální

vlastnosti

a schopnosti dítěte a dokázali je rozvíjet způsobem,
který je pro dítě nejúčinnější. 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.
Dechová cvičení, rozvíjení obratnosti mluvidel i
povídání nad obrázky, to vše náleželo každodenně k logopedické prevenci. Poskytovali
jsme dětem věkově přiměřenou možnost využívat při učení informační technologie.
Vzdělávací nabídku jsme obohacovali o projektové dny společné pro obě třídy na téma
Život na farmě, Martin na bílém koni, Co dělají táta s mámou, Pochování basy,
Čarodějnické hrátky, Pokusy a objevy – voda a vzduch.V rámci projektu Cesta ke kvalitě
II děti prožily projektový den na Kozí farmě a projektový den v MŠ na téma Stavitel
mostů. V červnu děti navštívily hrad ve Starém Jičíně, kde spolu s kastelánem hledaly
poklad. Na závěr školního roku byly děti odcházející do ZŠ slavnostně pasovány na
školáky.
Od 1.3.2021 – 9.4.2021 v době uzavření mateřských škol jsme poskytovali především
dětem s povinnou předškolní docházkou distanční výuku, kterou jsme posílali do
emailových schránek a pokud rodiče neměli možnost tisku, mohli si distanční výuku
vyzvednout v tištěné formě v MŠ. Také mladším dětem jsme nabízeli různé aktivity
v tištěné či elektronické formě. Rodiče dětí s povinným předškolním vzděláváním nám
zpracované úkoly nosili do MŠ nebo posílali e-mailem. Posílali i fotografie s aktivitami,
které spolu s dětmi doma dělali. Pro všechny děti, jsme připravili interaktivní plotování
s různými činnostmi a úkoly, které si děti s rodiči mohli kolem areálu MŠ plnit. Zábavné
úkoly byly umístěny a obnovovány na oplocení zahrady MŠ. Tato aktivita nám přinesla
velice kladný a pochvalný ohlas nejen od zákonných zástupců dětí navštěvující naši MŠ.
Nedílnou součástí vzdělávací nabídky bylo tvoření a práce s keramickou hlínou. Tvořivé
činnosti s hlínou byly zařazovány nadstandardně do programu obou tříd. Děti se
10
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seznamovaly

s keramickou

hlínou

nejen

prostřednictvím hry, zážitku a experimentu, ale
taktéž se naučily základy jednoduchých technik
práce s hlínou. Vytvořily si průběžně keramickou
vázu a podtácek s otiskem listu, medaili Klauna
na karneval v MŠ, keramickou misku a jiné
výrobky. Keramiku jsme pojali jako součást
polytechnického vzdělávání. Rozvíjela u dětí estetické vnímání, tvořivost a nápaditost,
zároveň přispěla k rozvoji jemné motoriky.

5.2.

MŠ Butovická

ŠVP Cesta do života a Ze školky do světa
Záměry a cíle nosného ŠVP Cesta do života byly zapracovány do jednotlivých
integrovaných bloků ŠVP našeho pracoviště. Při práci s dětmi byl kladen důraz na
kvalitní vzdělávání, individuální přístup, jedinečnost každého dítěte a přípravu dětí na
vstup do ZŠ. Děti byly vedeny k samostatnosti, respektovali jsme jejich individuální a
věkové odlišnosti.

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, Chráním naší přírodu. Bloky jsou tvořeny tak, aby
zasahovaly všechny vzdělávací oblasti RVP PV, a vzhledem k nim jsou průřezové.
Jednotlivá témata jsme konkretizovali v třídních plánech. Dbali jsme na vyvážený poměr
spontánních her a řízených činnosti a pestrou nabídku aktivit, kterými jsme u dětí
rozvíjeli zájem o poznání a touhu učit se. Při vzdělávání jsme preferovali prožitkové
učení a indivuduální nebo skupinové aktivity. 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
11
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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.
Opětovným zapojením do projektu Se Sokolem do života (dříve 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 pro děti
v posledním roce předškolního vzdělávání, které je povinné, realizovali distanční formu
vzdělávání. Rodičům byl prostřednictvím emailu dvakrát týdně zasílán soubor úkolů a
aktivit, které společně s dětmi realizovali. Po obnovení provozu MŠ si děti vypracované
úkoly založily do portfolia, včetně fotografii, které pořídili rodiče při jejich plnění.
O distanční formu vzdělávání projevili zájem i rodiče mladších dětí. Bylo jim vyhověno,
avšak plnění úkolů bylo dobrovolné. Všechny děti měly po dobu uzavření MŠ za úkol
kreslit obrázky, které vhazovaly do
poštovní schránky. Z těchto obrázků
byla vytvořena výstava na plotě, která
sklidila

velký

ohlas

u

sousedních

obyvatel MŠ. Se všemi rodiči jsme po
celou dobu uzavření MŠ zůstali v
kontaktu prostřednictvím emailu.
Vzhledem k tomu, že mateřská škola
byla

v jarních

měsících

uzavřena,

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 plánované akce pro děti.
12
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V prvních měsících nového školního roku jsme realizovali adaptační projekt pro nové
děti, které si postupně zvykaly na nové prostředí a kamarády. V září jsme v rámci
projektu Cesta ke kvalitě III navštívili s dětmi kozí farmu v Havířově. V říjnu jsme
společně s dětmi dlabali donesené dýně, které následně několik dní zdobily exteriér MŠ.
V prosinci nás navštívil čert a přinesl dětem pozdrav od Mikuláše v podobě balíčků se
sladkostmi. Pravidelným vánočním pečením perníčků jsme si v MŠ navodili voňavou
vánoční atmosféru. Pro seniory v domově sv. Anny jsme připravili vánoční přáníčka a
drobné dárky. Začátkem měsíce června jsme realizovali projekt Malé Technické
Univerzity Malý stavitel. Připravili jsme pro děti oslavu ke dni dětí a společně se
rozloučili se školáky. Protože jsme nemohli pozvat rodiče do MŠ na tradiční besídky,
vytvořili jsme jim krátké video s besídkou. Akce, které pravidelně realizujeme v jarním
období, byly z důvodu uzavření mateřské školy zrušeny.

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, opět prostřednictvím příběhů a pohádek, které jsou úzce spjaty s
emocemi, světem fantazie a prožíváním dětí. Ve třídách nás provázel Skřítek
Medovníček a Emušák Ferda a jeho mouchy, což se projevilo zejména vedením dětí
k prosociálnímu chování. Děti se prostřednictvím svých projektových kamarádů učily
poznávat své pozitní i negativní emoce a pocity, které prožívaly. Postupně se je učily
nazývat pravými jmény, přiměřeně svému věku je zvládat a zcela jim porozumět (štěstí,
radost,

strach,

zlost,

aj.).

Skřítek

Medovníček pak motivoval děti k sepětí
s přírodou, učil je poznávat její zákonitosti a
vnímat ji jako nedílnou součást života dětí i
dospělých, kterou musíme všichni chránit.
Průběžně jsme se věnovali logopedické
prevenci,

rozvoji

předčtenářských

předmatematických,
a

polytechnických

dovedností dětí, tomuto byla přizpůsobena
13
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celá vzdělávací nabídka realizovaná prostřednictvím třídních vzdělávacích programů.
Vzdělávací nabídka obsahovala skupinové a individuální činnosti, u předškolních dětí
také se zaměřením na kooperaci a vzájemnou spolupráci. Pomocí výtvarných,
pracovních, hudebních a pohybových činností a dalšího pedagogického působení. Každý
ze sedmi vzdělávacích bloků byl uzavřen evaluačním záznamem. Celkově lze zhodnotit
naplnění všech cílů programu jako úspěšné i přesto, že izolace MŠ od venkovního světa
z důvodu koronavirové pandemie přetrvávala téměř po celý školní rok. Rodičům nebylo
umožněno vstupovat do MŠ ani pořádat odpolední společné akce

s dětmi. Pro jejich

informovanost jsme pořizovali fotografie a videozáznamy z průběhu vzdělávání. Veškeré
dění v MŠ bylo založeno na trvalé podpoře rodičů a kvalitě osobního přístupu

a

kreativitě každého z pedagogů.
V září jsme se s rodiči setkali na informační schůzce na zahradě a podzimní dny využívali
ke projektovému vzdělávání na zahradě
a v přírodě (CHKO Kotvice, rybníky
atp.). Uskutečnily se Ježčí stezka a
Uspávání zahrady. Před Vánoci se
konala návštěva Mikuláše s andělem a
čertem a vánoční nadílka u stromečku.
V únoru jsme uspořádali maškarní rej.
Poté jsme se již věnovali distanční výuce a projektu Vzdělávání na plotě pro rodiče a děti
nejen předškolní. Kdykoli v průběhu dne mohly děti s rodiči plnit úkoly zavěšené na
školním plotě, splněné úkoly vhazovaly děti do poštovní schránky MŠ. Pomocí všem
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. 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.
V dubnu se děti zúčastnily projektu ke Dni země (přadatel SVČ Ostrava Zábřeh) a
výtvarné soutěže Co vidíš z rozhledny (pořádala MŠ Bílov), dále v projektu s dopravní
tématikou kreslily obrázky pro Vagonářské muzeum, které byly zavěšeny na plotě
zámecké zahrady. V květnu shlédly divadelní představení Trampská pohádka divadla
14
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Ententýky a u příležitosti ukončení provozu, Dne dětí
absolvovaly pirátskou stezku s karnevalem a

a rozloučení se školáky

s Myškou Kárkou a veverkou Terkou.

Všechny akce byly součástí ŠVP a díky všem zaměstnancům se je podařilo kvalitně a
úspěšně realizovat.
Ve školním roce 2020/2021 se vzdělávalo 23 dětí s povinným předškolním vzděláváním,
z nichž 19 ukončilo předškolní docházku přijetím k základnímu vzdělávání v ZŠ
Františka kardinála Tomáška ve Studénce.

V mateřské škole zůstali 4 chlapci

s odloženou školní docházkou.

5.4.

MŠ Nová Horka

ŠVP Cesta do života a Báječná školka
Dlouhodobým záměrem naší MŠ je všestranný rozvoj dítěte s důrazem na soulad
psychiky s tělesným zdravím. Pracovali jsme se ŠVP Báječná školka, který staví na
přesvědčení, že předškolní vzdělávání je třeba přizpůsobit co nejvíce přirozenému
vývoji a životu dětí.
V programu jsme se zaměřili na zdravý životní styl, prevenci negativních jevů a na
ekologickou výchovu, protože v této klidné lokalitě jsme zvládli přesuny do přírody
bezpečně, bez rušné dopravy. Plánované aktivity podporovaly rozumový a tělesný
rozvoj dětí, jejich zdraví, ale zajišťovaly i osobní spokojenost a pohodu. V pohybových
aktivitách jsme vedly děti ke správnému držení těla, ke zvládání lokomočních i
nelokomočních pohybových dovedností. Děti získávaly vědomosti a dovednosti
k podpoře zdraví a znalosti o částech
lidského těla. V projektech Zdraví,
Hygiena, Léky, Výživa a Nebezpečí
odhozených stříkaček se děti pomoci
pohádek a maňásků seznámily a
rozdíly mezi zdravým a nezdravým,
či dokonce nebezpečným způsobem
života. Nabídka jazykové průpravy a
denní

zařazování logopedických

chvilek vedlo děti k samostatnému vyjadřování a k rozvoji řečových dovedností.
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Velkou pozornost jsme věnovali aktivitám, které předcházejí čtení a psaní – každodenní
četbě dětem, přednesu, vyprávění, plnění úkolů v pracovních listech a psaní dle
předlohy. V námětových, spontánních hrách i ve všech ostatních činnostech jsme děti
vedli k vzájemnému respektování, ohleduplnosti a spolupráci. Děti poznávaly okolí MŠ a
na základě různých aktivit získávaly pozitivní vztah k okolnímu prostředí. Společně jsme
pozorovali změny v přírodě přechod léta, podzimu a zimy a s tím spojené souvislosti –
stromy, květiny, hmyz, ptáci.
Celý školní rok byl poznamenaný
mimořádnými

opatřeními.

Na

akcích pořádaných školou, nemohli
být přítomni rodiče ani veřejnost.
Zařazováním

nadstandardních

aktivit v průběhu dne byl dětem
zpestřen pobyt v MŠ. Děti měly
radost při podzimním a vánočním
tvoření a

z návštěvy Mikuláše a

čerta. Od 1.3. do 9.4.2021 byla
v souvislosti s epidemii Covidu MŠ uzavřená. Od 12.4. – do 10.5.2021 chodili do MŠ
pouze předškoláci, teprve poté mohly chodit do školky všechny děti. Probíhalo
testování, které ve všech případech bylo negativní.

Mimořádná opatření nám

nedovolovala pořádat školní výlety ani další akce ve spolupráci s MŠ R. Tomáška. Přesto
všechno se nám podařilo prezentovat výkresy, pracovní výrobky na výstavce v šatně.
Děti maminkám vytvořily pěkný dárek a užily si Den radosti – dětský den a rozloučení se
školáky, kteří odcházejí k docházce do 1. třídy.
Uplynulý školní rok byl výjimečný, poznamenaný pandemií, přesto přinesl i něco
nového. Učitelky připravovaly dětem s povinnou školní docházkou materiály k výuce
doma, které osobně předávaly rodičům i s případným vysvětlením. Každé dítě dostalo
jednou týdně zpracované téma s jasným a konkrétním cílem. Aktivity a činnosti byly
volené ze všech oblastí RVP a dítě je mohlo plnit jen v přítomnosti rodiče. Úzký kontakt
učitelky a rodiče nás sblížil a rodiče vzdělávání v naší školce velmi kladně ohodnotili.
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5.5.

MŠ Poštovní

ŠVP Cesta do života a Na světě nejsi sám
Vzdělávací cíle a pedagogické záměry byly rozpracované do nového školního
vzdělávacího programu „Na světě nejsi sám“. Zaměřovali jsme se na vytváření
přirozeného prostředí pro děti, které byly
vzdělávány ve věkově heterogenních skupinách.
Kladli jsme

důraz na utváření zdravého

kolektivu zamezováním docházce nachlazených
nebo s příznaky jiných nemocí přicházejících
dětí. Individuálním přístupem k dětem se nám
dařilo

naplňovat

všechny

kompetence

a

předškolákům usnadňovat vstup do základní
školy. Vysoká úroveň spolupráce se speciálními
pedagogy a návazně na to s asistenty pedagoga
umožnilo bezproblémové začleňování dětí se
speciálními poruchami učení do provozu běžných tříd. Činnosti zaměřené na primární
logopedickou prevenci, grafomotoriku, zdravý životní styl a prevenci negativních
patologických jevů tvořily stěžejní body plánování a vzdělávání MŠ. V souladu s aktivním
přístupem ke zdraví se nám dařilo rozvíjet možnosti pohybu dětí jógovým cvičením,
pohybem na dřevěných překážkách na školní zahradě a celkovým přenášením velké
většiny činností ven. Vytvořili jsme kartu vycházek Poodřím, kde podle metodického
postupu, s rozpracováním úkolů na stanovištích a fotoprůvodcem mohou okolí rybníku
Kotvice navštívit a poznat všechny mateřské školy Bílovecka. V nově stanovených
integrovaných blocích: Kdo se schoval v zrcadle, Eda se nedá, Kudy ke hvězdám a Svět je
naše kouzelná říše byly rozpracovány všechny vzdělávací oblasti RVP PV.
Ani v letošním roce jsme se nevyhnuli uzavření mateřské školy z důvodu covidu, a proto
se nám nepodařilo splnit všechny cíle z integrovaných bloků tak, jak bychom chtěli.
Spolupráce s rodiči začala úspěšně společnou třídní schůzkou na zahradě mateřské
školy, kdy se zúčastnilo cca 90 rodičů a mohly tak být předány informace o nastávajícím
změněném provozu školy. Další plánované rozšíření spolupráce se vzhledem
k epidemiologické situaci s koronavirem přesunulo do elektronické podoby. Distanční
vzdělávání předškoláků zvládly všechny paní učitelky, kdy 2x týdně posílaly rodičům
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emaily s úkoly a náměty práce v tématech Moje nejmilejší knížka, Děti a Velikonoce, Jaro
už je tu, Zimo uteč pryč, Smysly člověka, Hřej sluníčko, hřej…. Rodiče dětí, nemající
přístup k internetu si 1 x týdně docházeli do MŠ pro složku s úkoly a tématy v papírové
podobě. Pro mladší děti jsme pravidelně obnovovali úkolníček a aktivity na plotě kolem
zahrady mateřské školy. Po návratu

k prezenční docházce do MŠ děti společně

s učitelkami na svých třídách posoudily splnění úkolů ostatními kamarády. Naše
spolupráce se základními školami Sjednocení a Butovická taktéž neustala a
v elektronické podobě pokračovala až k úspěšně zvládnutému distančnímu zápisu
předškoláků

do

školy.

Během

uzavření měsíce března byla zahrada
MŠ dovybavena novými zahradními
didaktickými
nábytkem,

prvky
které

a

byly

sedacím
využívány

všemi třídami.
Postupným doplňováním pomůcek a
literatury jsme rozšířili možnosti
diagnostiky

předškolních

dětí

a

zpracování jejich portfolií. Ve třídě Skřítků jsme začali rozvíjet předmatematickou
gramotnost Hejného metodou. I přes ztížené podmínky se nám podařilo uspořádat
několik školních akcí – návštěva Mikuláše, čerta a anděla, vánoční besídky, předškoláci
v červnu navštívili Kozí farmu v Havířově, na terasách mateřské školy jsme pokračovali
v projektu Stavitel města a školní rok jsme na zahradě ukončili společně s klaunem
Hopsalínem. Ze všech akcí jsme pořizovali fotodokumentaci umožňující rodičům alespoň
částečný náhled do dění školy.
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
18
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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.
Každoročně se snažíme o to, abychom své dovednosti předvedli nejen rodičům, ale i
široké veřejnosti.
Ve školním roce 2020/2021, vzhledem
k epidemiologické situaci, jsme se všichni
podíleli

na

přípravě

divadelních

představení O neposlušných kůzlátkách a O
Koblížkovi. 12. 2. 2021 ve spolupráci s TV
Odra jsme tato divadelní představení hraná
dětmi v mateřské škole natočili. Rodičům
byly předány záznamy přes uložiště či nahráním na osobní flaschdisky.
Věnovali jsme se celoročnímu projektu Poznáváme zvířata, stihli jsme návštěvu Kozí
farmy v Havířově (14. 9. 2020), návštěvu veterinární ordinace ve Studénce (23. 2. 2021)
V blízkém lese v CHKO Poodří jsme v jednotlivých ročních obdobích vnímali přírodní
prostředí, kde žijí zvířata. V adventním čase jsme donesli zvířátkům nadílku v podobě
kaštanů, jablek a mrkve. Navštívili jsme rodinnou jezdeckou stáj, exotické ptáky a útulek
pro psy, vše ve Studénce (25. 6. 2021). V tomto projektu jsme se pokusili o aktualizaci
dětské potřeby aktivního střetávání se se světem, o získávání nových zkušeností a
poznatků na základě praktických činností. V analýze výchozí situace jsme vycházeli ze
života kolem nás. Hlavním naším cílem bylo u dětí vytvořit povědomí o vlastní
sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností a planetou Zemí.
Za zmínku stojí projektové dny (9. 11. – 20. 11. 2020) Řemesla, jejichž výstupem byla
zážitková kniha každého dítěte, dopolední program připravený učitelkami školy Zimo,
zimo, táhni pryč, (30. 4. 2021), projekt Stavitel mostů (12. 5. 2021), dopolední oslava
Dne dětí s rozloučením se školáky (1. 6. 2021), účast dětí na Vítání občánků (20. 6.
2021).
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Od 1. 3. do 9. 4. 2021 byla mateřská škola uzavřena z důvodu koronaviru. Následně od
12. 4. 2021 byl provoz pouze pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti rodičů
IZS a vybraných profesí. Od 10. 5. 2021 se mateřská škola otevřela pro všechny děti.
V době uzavření jsme úspěšně zvládli distanční vzdělávání pro děti s povinnou
předškolní docházkou. Ke spolupráci s rodinou nám v této době rovněž pomohla
výtvarná soutěž Moje oblíbené zvířátko, která nenásilnou formou ukončila celoroční
projekt. Rodiče i děti byli oceněni věcnými cenami.
V souladu s TVP a Manuálem MŠMT pro distanční vzdělávání jsme přizpůsobovali
témata a činnosti domácím podmínkám rodin. Rodiče spolupracovali, odpovídali na
emaily třídních učitelek, posílali průběžné zpětné vazby z domácí výuky, dokládali
fotografie. Učitelky vytiskly zadání i pracovní listy rodičům bez možnosti tisku
s osobním předáním v mateřské škole. Občas jsme využívali i telefonický kontakt.
Všichni donesli splněné úkoly, které jsme založili do složek dětí. Děti byly odměněny
diplomem. V době uzavření MŠ jsme nezapomněli ani na mladší děti a jejich rodiče.
Rovněž

s nimi

jsme

kontaktu.Všem
Zpravodaj

školy

byli

rodičům

v emailovém
byl

zaslán

s hodnocením

prvního

pololetí školního roku a s aktuální situací.
Celou distanční výuku a spolupráci s rodinou
hodnotíme kladně.
V tomto školním roce 2020/2021 ukončilo
předškolní vzdělávání 13 dětí, z toho jedno
dítě nastoupilo do logopedické třídy na ZŠ Sjednocení. 4 děti zůstávají v mateřské škole
s odloženou školní docházkou.

5.7.

Péče o děti mimořádně nadané

Ve školním roce 2020/2021 nebyly vyhledány a testovány děti ke zjištění mimořádného
nadání předškolních dětí.
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5.8.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Na začátku školního roku 2020/2021 bylo v rámci společného vzdělávání zařazeno 54
dětí. V průběhu školního roku bylo vřazeno dalších 27. Celkově se tedy ve školním roce
2020/2021 vzdělávalo 81 dětí v MŠ Studénka, z nichž mělo 30 dětí podpůrná opatření 2.
stupně, 31 dětí 3. stupně a 20 dětí 4. stupně Na konci školního roku odešly 4 děti do
logopedické třídy ZŠ Sjednocení. Pro příští školní rok zůstává ve speciální pedagogické
péči 58 dětí.
Speciální péči poskytovalo od září 2020 šest speciálních pedagogogů a asistenti
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, PPP Nový Jičín a Středisko výchovné péče Nový Jičín.
Se zákonnými zástupci dětí jsme konzultovali a individuálně doporučovali vyšetření
odbornými dětskými lékaři, logopedy nebo jinými specialisty.
V průběhu září a října 2020 byla provedena depistáž na všech mateřských školách, poté
se konalo v průběhu školního roku celkem 17 metodických návštěv speciálních
pedagogů

a

psychologů

SPC

nebo

PPP

k provedení

sluchových

screeningů,

individuálnímu vyšetření nových dětí i kontrolních vyšetření dětí s podpůrnými opatření.
V průběhu uzavření MŠ se řešily odklady školní docházky u

dětí na základě

připravených speciálně pedagogických zpráv a speciálně pedagogických diagnostik
těchto dětí a probíhalo zpracovávání speciálně pedagogických zpráv na vřazení nových
dětí, či k prodloužení podpůrných opatření již přiznaných.
5.9.

Nadstandardní aktivity pro děti

Tradiční plavecké kurzy a kurzy bruslení pro předškolní děti nebyly z důvodu
rekonstrukce bazénu a z důvodu covidových opatření realizovány.
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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 děti setkávat již
v předškolním věku. Zahájení primární prevence právě v době předškolní docházky je
cílenou aktivitou k tomu, abychom dětem poskytli 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, 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, i když jejich nabídka byla z důvodu koronavirových
opatření omezená. Vedli děti ke zdravému životnímu stylu, k prevenci nemocí a ochraně
zdraví (dodržování osobní hygieny aj.). Soustavně jsme také 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.
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7. ÚDAJE O DALŠÍM A PRŮBĚŽNÉM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ Studénka bylo ve školním roce
2020/2021 organizováno zejména formou on-line a samostudiem, a to z důvodu
mimořádných opatření MZČR. I přesto KVIC Nový Jičín dokončil v prvním pololetí
vzdělávání ke kolegiální podpoře a mentoringu v několikaletém projektu Cesta, a to
formou náslechů a sdílen pro 2 učitelky z MŠ Studénka. Končící projekt také vyžadoval
ode všech zúčastněných (cca 11 učitelů a vedoucích pedagogů) zpracování závěrečného
portfolia jako průřezu vzdělávání a reflexe za celé období.
Doba přerušení provozu z důvodu koronavirové epidemie byla využívána nejen
k distanční výuce, ale zejména je vzdělávání pedagogů, kteří využili k osobnímu rozvoji
nespočetné množství webinářů (NPÚ, NIDV, KVIC, Agel, aj.). Vzhledem k množství
absolvovaných témat a počtu webinářů jsou v tabulce uvedeny pouze ty, kterých se
zúčastnil vyšší počet účastníků nebo ty s dotací nejméně 4 hodiny. Ostatní semináře
byly pro jednotlivé účastníky k tématům, které byly pro ně potřebné zejména
k předmatematické

(zejména Hejného metoda) a předčtenářské gramotnosti,

kreativnímu myšlení, diagnostice, logopedii a vzdělávání distančním způsobem.

Hodinová
dotace

Celkem
hod

Tabulka 4 Přehled účasti na vzdělávání
Počet
účastníků

8.

Rozvoj předmatematické dovednosti Hejného metodou

1

32

32

Konference ZOO online

3

4

12

Portfolio dítěte v MŠ

3

4

12

Vyhledávání dětí s SVP

4

3

12

Cesta

2

28

56

Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku

1

18

18

Polytechnická výchova v MŠ a její využití

1

8

8

Můj brácha má prima bráchu – webinar Jiřího Haldy

4

2

8

Workshop pro administrátory školních webů

9

4

36

Název vzdělávacího kurzu
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Předmatematické představy dětí (3-6 let)Hejného metoda

4

1

4

Diagnostika školní zralosti pro učitelky MŠ

3

1

3

Rozvoj zrakové a sluchové percepce u dětí předškolního věku

2

1

2

Portfolio dítěte prakticky a smysluplně

1

4

4

FKSP ve školách

1

4

4

Šablony III. on-line

1

4

4

Nástroje office 365, excel

1

8

8

Financování pedagogické intervence

1

4

4

Název vzdělávacího kurzu

MAP II Bílovecko, platforma pro předškolní vzdělávání uspořádala workshop
Vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, který lektorovaly ředitelka MŠ
Studénka a vedoucí speciální pedagožka přímo v MŠ Poštovní, ukázek práce s dětmi
s SVP pro 10 zúčastněných pedagogů z jiných MŠ se zhostily speciální pedagožky také
z MŠ Studénka. Dále MAP II Bílovecko uspořádal on-line workshop pro administrátory
školních webů, kterého se zúčastnilo 9 učitelek z MŠ Studénka.
Ostatní zaměstnanci se vzdělávali v oblastech, které jsou pro výkon jejich činností
potřebné (účetnictví příspěvkových organizaci, spisová služba ve školství, cestovní
náhrady aj.).

7. SPOLEČNÉ AKTIVITY MŠ A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI
Na všech pracovištích proběhl sluchový screening pro děti od čtyř do šesti let.
Projektové dny mimo školu z projektu Cesta ke kvalitě III (šablony) se uskutečnily ve
dvou etapách, a to na Kozí farmě Havířov. V září se postupně v pěti dnech zúčastnilo
aktivní prožitkové výuky 125 dětí z celé MŠ. Děti absolvovaly prohlídku stájových
prostor a výběhů, seznámily se s jednotlivými druhy zvířat chovaných na farmě, s jejich
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životem, stravovacím režimem, s druhy
krmení a užitkovostí. Poté se zúčastnily
prací na farmě aktivním plněním zadaných
úkolů, a to nejen ve spolupráci s dospělými,
ale také kooperací s ostatními dětmi.
Následný projektový den proběhl v závěru
školního roku, kdy si děti upevnily své
vědomosti a již dříve nabyté poznatky o
chodu farmy.
Projektové dny ve škole proběhly na pěti pracovištích v květnu 2021 pro 125 dětí,
zejména předškolních, s tématem Stavitel mostu. Byly zajištěny lektorem Malé technické
univerzity, a to k rozvoji polytechnického vzdělávání. Děti se učily plánovat, číst
výkresovou dokumentaci, stavět most a dozvěděly se o historii Karlova mostu v Praze.
K projektovému dni byly děti motivovány dopravní tématikou, bylo využito prožitkové
učení, pohybové aktivity a posilovány prosociální kompetence dětí.
TV Odra v rámci své činnosti natočilo několik dokumentů o činnosti MŠ. Ať už divadelní
představení MŠ R. Tomáška nebo vzdělávání Na plotě při uzavření MŠ v dubnu 2021.
V rámci dopravní tématiky jsme
navázali spolupráci s Vagonářským
muzeem

ve

Studénce,

kdy

děti

výtvarně zpracovaly téma železniční
dopravy a obrázky byly ke shlédnutí
pro veřejnost na zámeckém plotě. Vše
bylo prezentováno

v TV Odra a

Zpravodaji města Studénky.
Pro Sbor pro občanské záležitosti na Vítání občánků a Zlaté svatby již tradičně
připravovala kulturní pásma Dagmar Binarová z MŠ R. Tomáška a Alena Dolenská z MŠ
Komenského.
MŠ Komenského se již tradičně 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
25

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka

kliniky fakultní nemocnice v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. Certifikáty
za pomoc jsou přílohou 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
I v tomto školním roce v důsledku koronavirové epidemie, kdy podle Manuálu MŠMT
pro provoz škol v tomto období bylo nutné izolovat skupiny dětí a žáků a kdy ZŠ po
většinu roku vyučovaly distančně, pokračovala stagnace spolupráce se základními
školami. Neuskutečnily se žádné vzájemné návštěvy dětí a pedagogů obou typů škol,
projektové dny, ukázky vzdělávací práce ani pracovní dílny. Spolupráce se omezila
pouze na emailovou komunikaci k nutnému zabezpečení toku informací vzhledem k
rodičům dětí.
Spolupráce s jinými subjekty
Útlum spolupráce stagnoval také u ostatních subjektů, pouze spolupráce se SaK
přetrvávala ve formě natáčení dokumentů ze života MŠ.

9. ÚDAJE O KONTROLÁCH A INSPEKCÍCH
ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ
Dne 5.5.2021 provedl svazový inspektor

bezpečnosti práce kontrolu stavu BOZP

vykonanou podle § 322 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Kontrolovaná byla
dokumentace BOZP velé MŠ a pracoviště Komenského 700 a r.Tomáška 491. Kontrolou
nebyly zjištěny žádné nedostatky, nebyla stanovena nápravná opatření ani doporučení
ke změně stavu BOZP.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Dne 28.4.2021 byla provedena kontrola nad plněním povinností poskytovatele
školských služeb v MŠ Budovatelská, Butovická, Komenského a R.Tomáška vyplývajících
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z mimořádných opatření se zjištěním porušení opatření v MŠ Komenského (počet dětí ve
skupině a chybný záznam o testování dítěte). MŠ podala námitky proti zjištění, kterým
bylo ze strany KHS částečně vyhověno, přesto bylo porušení kvalifikováno jako
přestupek.
Dne 13.5.2021 byla na podnět vedoucí učitelky z důvodu masivního výskytu zvracení a
průjmu u dětí zahájena kontrola KHS, a to odběry vzorků pitné vody a stěry z čistých
ploch a nádobí ve výdejně stravy MŠ Butovická, z nichž jeden byl vyhodnocen jako
nevyhovující. Zjištěná závada byla odstraněna neprodleně po odběru vzorků při sanitaci
zařízení výdejny desinfekčními přípravky s virocidním a bakteriálním účinkem a
následně ve dnech 14. -16. 5.2021, kdy byl provoz MŠ Butovická přerušen.

VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY ZŘIZOVATELE
V září 2020 byla provedena průběžná kontrola hospodaření za rok 2020, kontrola
pokladní hotovosti a předběžná kontrola plánovaného hospodaření a použití veřejné
finanční podpory z rozpočtu města Studénky na rok 2021, a to bez následných opatření.
V průběhu března 2021 pak proběhla následná veřejnosprávní kontrola za rok 2020,
kterou provedl zaměstnance kontrolního orgánu (zřizovatele) a přizvaná osoba Ing. Jiří
Turoň a jeho zaměstnanci. MŠ Studénka byla stanovena nápravná opatření ve smyslu
oprav účtování dotace Šablony a majetkové evidence na účtech 022, 028 a 088, která
byla provedena neprodleně.

Kontrolami nebyly zjištěny nedostatky mající vliv na

výsledek hospodaření.

11. ZÁVĚR
Školní rok 2020/2021 v Mateřské škole Studénka hodnotíme z pohledu plnění
dlouhodobých i krátkodobých cílů jako úspěšný, i přes přetrvávající omezení
v souvislosti s koronavirovou epidemií. Provoz v tomto roce byl velmi náročný nejen
z

hlediska

dodržování

hygienicko

epidemiologických

opatření,

ale

zejména

v organizování, protože v důsledku zjištění nemoci Covid-19 se opakovaně uzavíraly
některé provozy MŠ, ať už celé nebo po třídách. Častější nemocnost zaměstnanců byla
také nepříznivým aspektem zejména proto, že kvalifikovaní zastupující zaměstnanci se
na trhu práce téměř nevyskytují. Personální situaci se nám i přes častou nemocnost
zaměstnanců, ať pedagogů či nepedagogů, dařilo udržet na velmi dobré úrovni, a to
zejména vlastními kapacitami, za což všem dotčeným zaměstnacům děkuji.
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pro činnost MŠ z hlediska materiálního i finančního zabezpečení byly přiměřené. Dětem
bylo všemi pedagogy připravováno podnětné prostředí se zajímavým obsahem
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. Kreativita pedagogů a schopnost přizpůsobit se
mimořádným a nepředvídatelným situacím se opět projevila při uzavření MŠ v jarních
měsících, 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 18.10.2021

Mgr . Pavla Honová ředitelka

zpracovala Mgr. Pavla Honová ředitelka MŠ
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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

MZČR

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

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

SVČ

středisko volného času

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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