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1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Věcné (materiální) podmínky předškolního vzdělávání
Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, p. o. byla uvedena do provozu v dubnu 1983, sídlí
v budově zřizovatele. Jedná se o typizovanou budovu pavilónového typu s vlastní kuchyní
a infrasaunou. Mateřská škola prošla rekonstrukcemi, při nichž došlo k zateplení všech
pavilónu a výměně oken i dveří (2014), modernizaci sociálního zařízení (2014, 2019)
a školní kuchyně včetně opravy vzduchotechniky (2019).
Kapacita mateřské školy činí 115 dětí, k 30. 9. 2019 bylo zapsáno celkem 109 dětí. Více dětí
nelze přijmout z důvodu provozu speciální třídy, kde je nejvyšší povolený počet 14 dětí, což
je vzhledem ke kapacitě třídy o 6 méně.
Děti jsou rozděleny do pěti tříd. Z toho jsou čtyři třídy věkově smíšené (heterogenní), jedna
třída je tzv. věkově homogenní, navštěvují ji děti ve věku od 2 do cca 3,5 let. Jedna ze
smíšených tří je určena ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, a to
konkrétně pro děti s vadami řeči (logopedická třída).
Část budovy byla do dubna 2020 pronajímána pro účely volnočasových sportovních aktivit
dětí, mládeže a dospělých SK Hamr Gym (thajský box).
Součástí mateřské školy je rozsáhlá zahrada vybavená rozmanitými herními prvky
i terénními úpravami. V posledních letech je ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy
otevřena veřejnosti. V říjnu 2017 byl na zahradě vybudován dřevěný altán, který učitelky
průběžně doplňují o naučný obrazový materiál k aktuálnímu ročnímu období a vytváří tak
podnětné prostředí nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče. Altán se stal základem pro
vybudování výukového centra, které bylo zrealizováno v průběhu jarních měsíců 2019.
Zahrada se nyní může pyšnit netypickými prvky, jako jsou například expozice hornin,
expozice druhů dřeva, expozice stop zejména lesní zvěře, broukoviště, ptačí budka
s kamerou a další. K pohybu dětem slouží rákosové tunely nebo balanční chodníček. Pro
relaxaci byla zřízena dřevěná pergola a sety stolů, lavic a přírodních sedátek.
Na jaře 2018 byly na zahradě zřízeny vyvýšené záhony pro každou třídu, kde děti mají
možnost se aktivně zapojit do prací spojených s pěstováním bylin a zeleniny.
Zpráva o činnosti školy 2019/2020
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Dalším zajímavým prvkem školní zahrady se stala tzv. písková laboratoř spojená
s přírodní učebnou.
Od září 2019 zahrada těší i obyvatele okolního sídliště, a to prostřednictvím vybudovaného
tzv. Fajneho kopce, který právě z venkovní strany osadili různorodými a pestrými
rostlinami děti se svými rodiči.
Budova je chráněna elektronických zabezpečovacím systémem a kamerovým systémem.
Mateřská škola zajišťuje celodenní provoz od 6.00 do 16.30 hodin.
Třídy a herny jsou vybaveny tak, aby dětem umožňovaly nejen spokojený pobyt, ale
zároveň je vedly k samostatnosti při jejich hrách a ostatních aktivitách. Různorodé hračky,
didaktické pomůcky, výtvarné potřeby, sportovní pomůcky jsou uloženy tak, aby na ně děti
viděly, mohly si je samy vzít a opět je zpět uložit. Pro podporu předčtenářské gramotnosti
jsou tematické koutky i pomůcky opatřeny nápisy. V jedné třídě je umístěn počítač
s výukovými programy nastálo, ostatní třídy mají možnost využívat notebook stejně jako
interaktivní tabuli.
Vzdělávací činnost vychází
z teorie

mnohočetných

inteligencí,

ze

kterých

vychází i uspořádání tříd.
V každé třídě se nachází
tzv.

koutky

(centra

aktivit) podporující danou
oblast. Vznikaly postupně
již od roku 2017. Nyní jsou
již všechny třídy vybaveny těmito koutky:
•

Ateliér

•

Čtenářský koutek (čísla, písmena)

•

Polytechnický koutek

•

Konstruktivní koutek (kostky)

•

Badatelský koutek
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•

Koutek voda-písek

•

Hudební koutek

•

Pohybový koutek

•

Dramatický koutek (divadélka)

•

Koutek námětových her (kuchyňka, domácnost)

•

Relaxační koutek

V mateřské škole došlo díky účelovému neinvestičnímu příspěvku zřizovatele pro rok 2020
k modernizaci přípraven jídel ve všech třídách a výměně podlahových krytin ve zbylých
prostorách (spojovací chodba, sušárna, meziposchodí jednoho pavilonu).
V srpnu 2020 byla do všech budov školy rozšířena internetová síť.
V průběhu letních měsíců 2020 došlo k úpravě prostor, jež byly do dubna 2020 pronajímány
sportovnímu klubu. Po nejnutnějších opravách zde byla vybudována nová učebna Talentík
(viz bod 5. 4.).
Sportovní vybavení mateřské školy bylo obohaceno díky finančnímu příspěvku zřizovatele
v rámci projektu Pohyb s radostí. Dokoupili jsme různorodé balanční dráhy, velké
rehabilitační kostky, houpadla a dětské fitness stroje tak, aby měly děti ve všech třídách
bohatou nabídku sportovního náčiní.
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Cíle pro nejbližší období:
•

Vyřešit zastínění školní zahrady v letních měsících.

•

Pořídit klimatizaci do horních tříd.

•

Opravit venkovní WC.

•

Opravit vstupních vchody do tří pavilonů.

•

Opravit střechy všech pavilonů.

•

Opravit výmalbu v nově vybudované učebně Talentík (prostory po pronájmu).

Životospráva a psychosociální podmínky
V mateřské škole poskytujeme dětem celodenní stravování, které odpovídá současným
výživovým trendům, normám včetně pitného režimu. Jídelníčky jsou k nahlédnutí v šatnách
dětí a na webových stránkách školy, jsou aktuálně doplňovány o seznam alergenů. Každý
den mají děti k dispozici ovoce a zeleninu, a to vždy nabídku z více druhů, aby si každé dítě
vybralo dle své chuti. Ovoce je dětem k dispozici již od cca 6.30 v tzv. scházecí třídě.
Od ledna 2020 byly ve všech třídách zavedeny tzv. postupné svačiny (dopolední
přesnídávky). Děti měly možnost posvačit dle svých individuálních možností, a to v období
od cca 8.15 do cca 8.45 hodin. Nadále jsme pokračovali v mazacích dnech. Tato specifika
však byla z důvodu hygienických opatření od května 2020 omezena. Mezi jednotlivými jídly
jsou dodržovány intervaly cca 3 hodiny (přesnídávka – oběd – svačina). Mateřská škola se
přihlásila do celorepublikového programu hygienické stanice Zdravá školní jídelna. Cílem
je získat v této oblasti certifikát, jež by prokázal kvalitu námi podávané stravy dětem.
Ke zdravému životnímu stylu vede taktéž využívání infrasauny, která je ve škole k dispozici
od roku 2014 a je využívána všemi třídami v období smogu, vždy cca 1x za dva týdny.
Denní řád i program činností je vyvážený, pružný a lze jej přizpůsobit situaci či
individuálním potřebám dětí.
Za významné považujeme psychosociální podmínky, snažíme se zajišťovat vhodné klima,
v němž se dítě cítí dobře, spokojeně a bezpečně. Dostatečná volnost i osobní svoboda jsou
vyváženy přijímáním pravidel a jejich dodržováním. Vytváříme pravidla společného
soužití s dětmi a zároveň s nimi hledáme důsledky, které by mohlo mít jejich nedodržování.
Máme propracovaný adaptační program. Rodiče nově nastoupivších dětí jsou ředitelkou
Zpráva o činnosti školy 2019/2020
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školy řádně proškoleni o důležitosti vhodné adaptace. Velmi cenný je tzv. vstupní dotazník,
ve kterém rodiče mají možnost napsat o dítěti veškeré náležitosti a jež slouží jako pomyslný
odrazový můstek při poznávání dítěte učitelkou v začátcích docházení do mateřské školy.
Cíle pro nejbližší období:
•

Získat certifikát programu Zdravá školní jídelna.

•

Seznamovat s pravidly společného soužití rodiče dětí a motivovat je ke společnému
výchovnému působení, tzn. k dodržování některých „našich“ pravidel v rodinách.

•

Prohlubovat spolupráci s rodinami dětí.

Organizační podmínky
Mateřská škola

1.3.1

Počet dětí podle ročníků 30. 9. 2019
Všechny děti s pravidelnou celodenní docházkou.
Počet dětí
v běžných třídách
39
33
23
95

1. ročník
2. ročník
3. ročník
Celkem

1.3.2

Počet dětí
ve speciální třídě
2
6
6
14

Z toho OŠD
----1
1

Školní jídelna

Počet dětí k 30. 9. 2019: 109

2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ
Ročník

Jednací číslo

MŠ

32 405/2004-22
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3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ČINNOSTI ŠKOLY
Údaje o počtu pracovníků v MŠ k 31. 8. 2019
Zaměstnanci

Počet
zaměstnanců
státní rozpočet
11

Úvazek
státní rozp.
10,8062

2

1,75

Učitelky
Asistent pedagoga
(AP)
Zaměstnanci
školní jídelny
Povozní
zaměstnanci

5
5

3,2475

1 pracovnice úklidu současně pracovnice ŠJ
(započítána pouze 1x)

3,4350

Celkem

22

19,2387

Od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 byl využit rozvojový program Finanční zajištění překrývání
přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol (II. etapa).

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 8. 2019
Věk
21–30 let
31–40 let
41–50 let
51–60 let
61 a více let
Celkem

Muži
0
0
0
0
0
0

Ženy
1
7
6
6
2
22

%
4,55
31,85
27,30
27,30
9
100

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 8.
2019
Dosažené vzdělání
Základní
Vyučen
Střední odborné
Zpráva o činnosti školy 2019/2020

Muži
0
0
0

Ženy
2
5
0

%
9
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Úplné střední
Vyšší odborné
Vysokoškolské
Celkem

0
0
0
0

6
0
9
22

27,30
0
40,95
100

Členění pedagogických pracovníků podle odborné
kvalifikace k 31. 8. 2019

Odborná kvalifikace
Učitelka MŠ
Asistentka pedagoga

Splňuje kvalifikaci
11
2

Nesplňuje
kvalifikaci
0
0

Celkem
11
2

Zařazení pracovníků do platových tříd k 31. 8. 2019
Platová třída - pedagogové
8.
9.
10.
11.

Počet zařazených pracovníků
3
6
3
1

Platová třída - nepedagogové
2.
4.
5.
7.
10.

Počet zařazených pracovníků
4
3
1
1
1

Cíle pro nejbližší období:
•

Nadále využívat vyhlášené dotační programy k zajištění dostatečné personální
podpory.
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4 ÚDAJE O ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021
Termín zápisu
Doba pro podání žádosti
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání
Počet volných míst pro šk. rok 2020/2021
Zapsaných dětí s celodenní/polodenní docházkou
Počet nepřijatých dětí

5. 5. – 7. 5. 2020
6. 00–16. 30 hodin
Kritéria ze dne 27. 3. 2020
23
23/0
44

Počty dětí s návrhem na odklad školní docházky pro školní rok 2020/2021: 3 děti.

5 PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ
Školní vzdělávací program
Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu (ŠVP) s názvem Pramínky
sounáležitosti. Prostřednictvím ŠVP se děti seznamují sami se sebou, s blízkým okolím
i lidmi, kteří v něm žijí (I. Integrovaný blok), poznávají nejen svůj domov, své město, ale
i celý širý svět (II. Integrovaný blok), společně sdílejí všední i nevšední zážitky (III.
Integrovaný blok), objevují zázraky přírody (IV. Integrovaný blok) a radují se ze
společného bytí (V. Integrovaný blok). Různorodými tématy vycházejícími z podstaty
programu jsou vedeny k sounáležitosti sami se sebou, se svými blízkými, kamarády,
mateřskou školou, městem, naším státem i celou naší planetou Zemí.
Od září 2019 došlo ke změně plánování vzdělávací nabídky pro děti. Učitelky ve všech
třídách sestavují činnosti na základě teorie mnohočetných inteligencí. Zajistí tak, aby
každé dítě našlo to, co ho baví, v čem je dobré, zažilo si úspěch a posunovalo se dál.
K tomuto způsobu vzdělávání napomáhá také uspořádání tříd do tzv. koutků (center aktivit),
(viz bod č.1. 1.).
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ŠVP je otevřený dokument, který umožňuje zohlednit a zapracovat případné změny
podmínek vzdělávání i další rozvoj mateřské školy. Většinou je doplňován o projekty, které
udávají konkrétnější zaměření vzdělávání pro dané období.
Nabídka činností ŠVP směřuje k rozvíjení dítěte s přihlédnutím k jeho individuálním
možnostem a schopnostem, myslí na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, na děti
s odkladem školní docházky (OŠD) i děti mladší 3 let.

Školní programy, doplňkové programy a kroužky
Do každodenních činností se promítají Preventivní program školy a Environmentální
program školy. Každá třída sleduje plnění cílů těchto programů v rámci svých třídních
vzdělávacích programů a jejich následných hodnocení.
ŠVP zahrnuje taktéž nabídku doplňkových vzdělávacích aktivit formou doplňkových
programů a kroužků. Ve školním roce 2019/2020 děti navštěvovaly:
•

Doplňkový program ŠKOL(K)A – podpora školní připravenosti. Byl určen pro
všechny děti, na které se vztahovalo povinné předškolní vzdělávání.

•

Kroužek Šikovné ručičky – výtvarné a pracovní činnosti. Tento kroužek
navštěvovaly děti, které jevily zájem o oblast výtvarných a pracovních činností.

•

Hasičský kroužek – pod vedením profesionálního hasiče a pod záštitou Sboru
dobrovolných hasičů Ostrava Heřmanice se děti učily v kroužku základům první
pomoci a získávaly povědomí o krizových situací.

•

Taneční kroužek – ve spolupráci s tanečním klubem PIERRO FORTE OSTRAVA
měly děti možnost získat rytmické základy a pomocí tance se uvolnit i pobavit.

•

Angličtina

–

lekce

angličtiny

probíhaly

pod

záštitou

jazykové

školy

CLOVERLEAF Ostrava. Děti měly možnost využít několik forem výuky, a to dle
jejich zájmu.
Doplňkový program ŠKOL(K)A probíhal v rámci pracovní doby učitelek a byl poskytován
všem dětem zmíněné věkové skupiny zcela zdarma jako podpora plynulého přechodu dětí
z předškolního do základního vzdělávání.
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Ostatní kroužky byly hrazeny z finančních zdrojů zákonných zástupců dětí v rámci
doplňkové činnosti školy. Získaná finanční částka byla využita na mzdové prostředky
učitelek, zakoupení didaktických pomůcek a výtvarného materiálu pro děti a samozřejmě
pokryla náklady spojené s nájmem prostor.
V rámci výchovně vzdělávacího procesu byly pro děti připravovány různorodé kulturní
a vzdělávací akce ve spolupráci s rodičovskou i širokou veřejností.
Veškeré výše zmíněné aktivity však byly omezeny z důvodu pandemie nemoci COVID-19.
Cíle pro nejbližší období:
•

Seznamování s anglickým jazykem zařadit do každodenních aktivit tříd metodou
CLIL (dle personálních možností), využít dotační titul statuárního města Ostravy.

•

Nadále uplatňovat tzv. pravidlo jednoho zájmového kroužku na dítě.

Školní projekty
5.3.1

Recyklohraní

Nadále pokračuje v mateřské škole úzká spolupráce s rodiči v rámci
projektu Recyklohraní spočívající ve sběru baterií, tonerů apod.
Samotný sběr je doplněn o zábavné a naučné úkoly, jež vedou děti
k získání zodpovědnosti za své chování vůči planetě Zemi.
Do vyhlašovaných úkolů se zapojují
převážně starší děti. V tomto školním
roce jejich zpracování úkolu Staň se
průzkumníkem aneb Jak se třídí
elektrospotřebiče v Moravskoslezském
kraji bylo oceněno odbornou komisí
a děti postoupily do tzv. veřejného
hlasování, jehož výsledky ještě nejsou
známé.
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5.3.2

Celé Česko čte dětem
Celorepubliková kampaň Celé Česko čte
dětem také nadále doplňuje vzdělávání
v mateřské škole, a to například každodenním
předčítáním v době alternativního odpočinku,
prací s knihou v rámci jednotlivých témat
třídních vzdělávacích programů, výstavkou
knih, návštěvou knihovny atd. Předčítání
a práce s textem se často stávají základem pro
společné akce pro děti a rodiče. Ve všech

třídách jsou bohatě vybaveny čtenářské koutky, které tvoří základ pro rozvoj předčtenářské
gramotnosti.
Rozvoj čtenářství jsme velmi intenzivně podpořili v době uzavření školy v období březen až
květen 2020, kdy jsme prostřednictvím aktivit na dálku motivovali rodiče k společnému
čtení, ať už „jen“ přečtením nové aktivity. Stejně tak celoroční projekt Rodinkování tuto
oblast hluboce rozvíjel (viz bod č. 13. 2.).
Činnost školy v oblasti předčtenářské gramotnosti je velmi bohatá, na Minikonferenci
panelu čtenářské gramotnosti v Olomouci v prosinci 2019 (organizátor: Národní ústav pro
vzdělávání v Praze) ji prezentovala ředitelka školy. Mnohé z realizovaných činností se staly
inspirací pro ostatní školy.

5.3.3

Obrázkování

Díky projektu Obrázkování a příspěvku zřizovatele
ve výši 40.000 Kč jsme zkrášlili rozlehlé prostory
mateřské školy dětskými pracemi, jež vznikaly
v průběhu celého školního

roku

rozmanitými

výtvarnými technikami v jednotlivých třídách, ale
i ve výtvarném kroužku. Cílem projektu bylo nejen
rozvíjet estetické vnímání a tvořivost dětí, ale zároveň také vzbudit jejich zájem o prostředí,
ve kterém žijí tak, aby se o něho staraly, udržovaly ho v pořádku a čistotě.
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Velká díla našich „malých mistrů“ zdobí
rozlehlé prostory školy.
.

Podpora nadání v mateřské škole
Od listopadu 2017 se mateřská škola intenzivně a systematicky věnuje vyhledávání
a rozvoji nadaných a mimořádně nadaných dětí v rozumové oblasti. Škola disponuje
učebnou vybavenou specifickými didaktickými pomůckami, která je využívána nejen pro
práci s nadanými dětmi, ale i pro práci s dětmi s povinnou předškolní docházkou.
Každoročně jsou nominovány děti vykazující vyšší potenciál v kognitivní oblasti, které se
pravidelně scházejí v tzv. Klubu TALENTÍK. Ve školním roce 2019/2020 se scházela
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pravidelně skupina cca 10 dětí. Nominaci prováděly učitelky v jednotlivých třídách, a to ve
spolupráci s rodiči dětí. Děti absolvovaly i v rámci aktuální epidemiologické situace
zajímavý program.
Podpora nadání má velký význam pro rozvoj všech dětí, nejen těch nominovaných. Děti
z Klubu Talentík přenášejí své prožitky a zkušenosti do svých tříd, kde je dále rozvíjejí
a překlopují do aktuálního dění ve třídě. V průběhu celého školního roku jsou dětem
nabízeny úkoly různých stupňů obtížností právě proto, aby se mohlo nadání dětí projevit.
O tomto způsobu vzdělávání a dalších principech práce s nadanými dětmi v běžné mateřské
škole byla ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání v Praze (od ledna 2020
Národní pedagogický institut ČR) natočena v říjnu 2019 tzv. virtuální hospitace, jejíž
záznam je k dispozici jako příklad dobré praxe na Portále RVP PV.
(https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=16644).
Mateřská škola zrealizovala již druhý ročník aktivity
Numeráčci,

jejíž

cílem

je

nominovat

nadané

a mimořádně nadané děti i z jiných mateřských škol
a

poskytnout

jejich

rodičům

základní

informace

o projevech rozumového nadání a možnostech jeho
rozvíjení, a to ještě před nástupem do základního
vzdělávání. Do aktivity se přihlásilo 233 dětí z 8
mateřských škol (7 z Městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz), Prvního kola se zúčastnilo 182 dětí,
z nichž 36 postoupilo až do finále (3.kola). Tyto děti
navštívily naši mateřskou školu i se svými učitelkami, pro
něž byl připraven seminář o projevech nadání v předškolním
věku. Součástí této aktivity mělo být i společné setkání dětí
a rodičů, avšak z důvodu epidemiologické situace nebylo
zrealizováno. Rodiče všech dětí postupujících do finále však
dostali základní informace prostřednictvím publikace, kterou
zpracovaly S. Korcová, J. Severinová právě pro tuto příležitost.
Od května 2020 byly postupně opravovány a vybavovány
prostory školy, které byly dlouhodobě pronajímány sportovnímu
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klubu. Nově vzniklá učebna bude sloužit od září 2020 všem dětem mateřské školy a zároveň
poskytne vhodné místo pro konání schůzek, seminářů a workshopů pro zaměstnance školy,
rodiče dětí, partnery školy i širokou veřejnost.
Ředitelka školy se nadále zapojuje do činnosti Krajské komise pro rozvoj nadání pro
Moravskoslezský kraj.
Cíle pro nejbližší období:
•

Práci s talentovanými dětmi nadále rozvíjet prostřednictvím klubu Talentík
a spoluprací s odborníky v této oblasti.

•

Realizovat pravidelné „lekce“ pro děti všech tříd.

•

Realizovat vzájemné sdílení učitelek spojené s prací v učebně Talentík.

6 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH
JEVŮ
Vzdělávání v mateřské škole je doplněno o preventivní program, ve kterém se zaměřujeme
na tyto oblasti:
1. Fyzické zdraví
2. Psychické zdraví
3. Multikulturní výchova
4. Dopravní výchova a poučení o bezpečnosti
Cíle školního preventivního programu byly plněny v rámci třídních vzdělávacích
programů (TVP) jednotlivých tříd.
Mezi hlavní cíle programu v naší mateřské škole patří výchova dětí ke zdravému způsobu
života spočívající nejen v získání znalostí z oblasti fyzického zdraví, ale hlavně z oblasti
zdraví psychického. Zdravě sebevědomé dítě, které si je vědomo své hodnoty a věří svým
schopnostem, může nejlépe obstát v síti negativních vlivů dnešní společnosti, může si samo
vytvořit své postoje a aktivně přistupovat k řešení vzniklých problémů.
Prostřednictvím tohoto programu také děti seznamujeme s různorodým světem lidí na celé
naší planetě, přibližujeme jim ostatní národnosti a kultury formou adekvátní jejich věku.
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Poslední, avšak stejně důležitou, oblastí preventivního programu je dopravní výchova,
kterou paní učitelky všech tříd začleňují do výchovně vzdělávacího programu téměř
každodenně. Procházkami po okolí MŠ procvičují základy správného chování v silničním
provozu, témata třídních vzdělávacích programů obohacují o aktivity vedoucí k získání
správných návyků dětí a zodpovědnosti za své chování.
Děti předškolního věku ve své současné etapě života získávají poznatky o světě a utvářejí si
postoje k jednotlivým skutečnostem. Proto je důležité je co nejdříve seznámit s jevy,
které jejich budoucí život mohou ovlivnit kladným směrem, ale i těmi, jež mohou mít
na jejich budoucnost dopad negativní.
Stejně jako u ostatních programů a projektů byly cíle preventivního programu plněny
i prostřednictvím námi nabízeného vzdělávání na dálku v době uzavření mateřské školy
z důvodu šíření nemoci COVID-19, a to s přirozeným přesahem do celých rodin.

Fyzické zdraví
Tato oblast preventivního programu byla naplňována každodenními pohybovými chvilkami,
ucelenými bloky tělesné výchovy, řízenými i spontánními aktivitami v rámci pobytu venku
s využitím široké škály tělovýchovných pomůcek a nářadí, které stále rozšiřujeme
a obměňujme díky finančnímu příspěvku zřizovatele školy Městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz ve výši 53.000 Kč na projekt Pohyb s radostí. V tomto roce jsme si za něj
zakoupili do tří tříd velké molitanové tvary k rozmanitému cvičení, do čtyř tříd jsme
zakoupili dětské fitness přístroje (twistery, rotopedy). Do všech tříd byly pořízeny pomůcky
pro skupinové pohybové hry (padáky,
skákací pytle).
Fyzickou zdatnost si děti s povinnou
předškolní docházkou mohly prověřit i ve
velké tělocvičně, kterou navštívily díky
dlouhodobé a přínosné spolupráci se ZŠ
Gen. Píky. Jedna ze školou nabízených
aktivit seznamuje děti s prostředím „velké
školy“, ale taktéž inspiruje k různým
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sportům. Z důvodu šíření nemoci COVID-19 nebyl v tomto školním roce uskutečněn
plavecký kurz pro děti.
Nově se škola zapojila do projektu České obce sokolské Svět nekončí za vrátky, cvičíme
se zvířátky. Čtyři zapojené třídy hodnotí tento projekt velmi kladně.
V sychravých podzimních měsících byla k podpoře fyzického zdraví využívána infrasauna.
Nadále

škola

spolupracovala

se

Sborem

dobrovolných hasičů Ostrava Heřmanice v podobě
zájmového kroužku (aktivita mimo ŠVP). Vedoucí
kroužku se také účastnil projektového dne s názvem
Den zdraví v lednu 2020 (viz foto). Děti v průběhu
dopoledne procházely jednotlivými třídami, kde pro ně
byly připraveny aktivity k uvědomění si všech
okolností vedoucích k ochraně zdraví (zdravá strava,
pohyb – sport, relaxace, první pomoc – masáž srdce
apod.).
Každodenně byly děti vedeny k základním hygienickým návykům, k úklidu svého místa,
k ochraně svého zdraví společně s převzetím zodpovědnosti za něho.
K podpoře této oblasti učitelky jednotlivých tříd využívaly různorodé didaktické pomůcky
a dostupnou literaturu. Zvýšení hygienických požadavků přineslo znovu otevření školy po
jejím uzavření z důvodu šíření nemoci COVID-19.
Mateřská škola v tomto školním roce realizovala projekt Rodinkování, kde se taktéž
odrazila oblast nejen fyzického zdraví. Prostřednictvím hlavních hrdinů příběhu
Rodinkování a jejich všedních i nevšedních situací se děti seznamovaly například s potřebou
pravidelného cvičení, prevencí před nemocemi nebo léčivým účinkem bylinek. V příloze
hodnocení nabízíme ukázku aktivit ze vzdělávání na dálku, v nichž se program odrazil.
Nadále byla využívána specializovaná učebna Talentík zřízena pro práci nejen s dětmi
nadanými, ale i s dětmi s povinnou předškolní docházkou. Součástí této učebny je
interaktivní tabule s výukovými programy a spoustou didaktických pomůcek zabývajících
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se lidským tělem, zdravím a podobně. Všechny třídy měly možnost si zmíněné pomůcky
vypůjčit a dle daného rozpisu a vzájemné domluvy učebnu využívat.
Pěstování na vyvýšených záhoncích se v tomto školním roce nekonalo z důvodu uzavření
školy (COVID-19).
Od září 2019 se škola zapojila do programu KHS s názvem Zdravá školní jídelna. Prošli
jsme vstupním dotazováním a pozorováním, kde se prokázaly určité nedostatky. Postupně
pracujeme na jejich odstranění a zlepšení úrovně jídla, aby splňovalo požadavky daného
programu (např. méně soli, žádné uzeniny, smažená jídla apod.). Naším cílem je získání
certifikátu Zdravá školní jídelna. Součástí je také informovanost rodičů prostřednictvím
webových stránek a nástěnek v šatnách, kde jsme zveřejnili například výživou pyramidu pro
děti apod.
Od ledna 2020 jsme z důvodu navýšení počtu dětí s požadavky na dietní stravu započali
spolupráci s nutriční terapeutkou.

Psychické zdraví a socializace
Stěžejní aktivita této oblasti
spočívala

v pravidlech

společného soužití, které děti
tvořily společně v rámci třídy
na

začátku

a

průběžně

školního
je

roku

doplňovaly.

Učitelky dbaly především na
pochopení pravidel a jejich
překlopení
praxe.

do

Pravidla

vyjádřena
piktogramy

a

každodenní
třídy

byla

obrázky

či

umístěna

na

viditelném místě ve třídě či
ostatních

prostorách

MŠ.

Taktéž s nimi byli průběžně
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seznamováni i rodiče dětí, například v třídních albech, výstavkách dětských prací,
společných setkáních apod.
V každé třídě byly i letos zařízeny pravidelné rituály jako například vítání, loučení, oslava
narozenin, seznámení s denním režimem apod. Jedním ze stálých rituálů jsou diskusní nebo
komunitní kruhy, kde je dán prostor pro vyjádření každého dítěte.
Děti byly vedeny po celou dobu pobytu v mateřské škole k rozvoji sebevědomí, k úctě
k sobě samému i ostatním lidem, k respektu k odlišnostem a výjimečnosti každého dítěte.
U dětí a rodičů byl stále prohlubován kladný vztah ke knihám, a to aktivitami vycházejícími
z projektu Celé Česko čte dětem. Ty se samozřejmě odrazily v projektu Rodinkování
a z něho vycházejícího vzdělávání na dálku (viz příloha).

Celkově projekt na téma rodiny
podporoval oblast psychického
zdraví a zaměřoval se i na rodiče,
pro

které

zorganizovali
Juliany

jsme

například

seminář

Gardošové

na

Mgr.
téma

rodičovství.
Schopnost uvolnění, relaxace a vyplavení nashromážděných emocí i v tomto školním roce
podporovaly lekce muzikoterapie.
Každá třída nadále pracuje se
svým třídním maskotem
a putovním víkendovým
deníčkem. Rodiče aktivně
a ochotně se školou
spolupracují. Obě zúčastněné
strany považují tuto aktivitu za
přínosnou a podstatně
napomáhající k vytvoření
vzájemné přátelské,
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důvěryhodné a bezpečné atmosféry. Velmi si vážíme zapojení rodičů a věříme, že tímto
způsobem zároveň přirozeně rozvíjíme a prohlubujeme i vztahy uvnitř jednotlivých rodin.
Společnými činnostmi s rodinou jsme vedli děti
také k pomoci potřebným. Již druhým rokem
jsme se zapojili do aktivity s názvem Krabice
od bot. Děti se svými rodiči doma naplnili
krabici od bot věcmi, jež nepotřebují, ale
samozřejmě jsou zachovalé (mnohdy úplně
nové). Přinesli ji do školky a zabalili do ručně
ozdobeného balicího papíru. Balíčky pak byly za
celou mateřskou školu předány organizující
Diakonii ČCE.

Multikulturní výchova
Témata multikulturní výchovy byla zařazována průběžně do třídních vzdělávacích
programů. V mateřské škole jsou vzdělávány děti různých národností, což se přirozeně
odráží v daných třídách, také například pomocí záznamů ve víkendových deníčcích, kde
rodiny zapisují své zvyklosti a tradice.
Seznamování s anglickým jazykem probíhalo prostřednictvím placeného kroužku. V příštím
školním roce se škola opět zapojí do programu statutárního města Ostravy na podporu
bilingvní výuky a poskytne dětem kontakt s rodilou mluvčí.

Dopravní výchova a poučení o bezpečnosti
Děti všech tříd velmi často absolvují procházky do blízkého, ale i vzdálenějšího prostředí
školy. Někdy dokonce využívají i městské hromadné dopravy. Zajímavé a obohacující jsou
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pro děti exkurze například na nádraží (viz
foto). Mimo areál mateřské školy vždy
používají reflexní vesty a jsou iniciovány
k sledování silničního provozu.
V rámci pobytu venku zkouší jízdu na
koloběžkách a odrážedlech, při kterých
jsou vedeny k bezpečnosti a k používání
ochranných pomůcek. Současně si procvičují znalost dopravních značek a základních
pravidel silničního provozu.
V červnu 2020 byl zrealizován cvičný požární poplach. Z důvodu uzavření škol
a následných opatření v letošním roce děti nenavštívily tzv. Psinec (policejní technika,
výcvik psů apod.). Taktéž se nekonala plánovaná oslava MDD s ukázkami techniky a práce
jednotlivých složek integrovaného záchranného systému.
Na září 2020 je však již naplánovaná návštěva nového dopravního hřiště v Přívoze
s přednáškou pod vedením strážníků Městské policie a odpolední akce pro děti a rodiče
s hasiči a zdravotníky.

Cíle preventivního programu pro další období
Preventivní program bude i v příštím školním roce pokračovat stejným způsobem.
Zaměříme se opět na všechny čtyři oblasti: 1. Fyzické zdraví, 2. Psychické zdraví,
3. Multikulturní výchova, 4. Dopravní výchova a poučení o bezpečnosti.
Aktivity preventivního programu budou přirozeně prolínat výchovně vzdělávací proces,
budou součástí každodenních činností dětí při pobytu v MŠ.
Preventivní program se bude nadále prolínat s dalšími školním programy a projekty. V rámci
projektu (NE)obyčejné dny se zaměříme na práci s emocemi.
Cíle pro jednotlivé oblasti preventivního programu pro příští školní rok:
I.

Fyzické zdraví
o Pokračovat v plánu programu Zdravá školní jídelna (KHS Ostrava).
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o Zorganizovat osvětové akce pro děti a jejich rodiny (např. Den srdce).
o Rozšířit cvičení s prvky jógy podle metodiky Lali cvičí jógu do ostatních tříd.
II.

Psychické zdraví
o Pracovat s emocemi prostřednictvím projektu (NE)obyčejné dny.
o Navázat spolupráci s Mental Café (zprostředkovat dětem kontakt s psychicky
nemocnými a vybudovat v nich základy pro přijetí druhých s různými
odlišnostmi).

III.

Multikulturní výchova
o Přirozeně zařazovat témata multikulturní výchovy do třídních vzdělávacích
programů.
o Využívat partnerů školy k přednáškám, setkání apod. přibližující dětem život
jiných národů.

IV.

Poučení o bezpečnosti a dopravní výchova
o Zajistit návštěvu dopravního hřiště vícekrát ročně.

7 ÚDAJE O DALŠÍM VZĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ
Pedagogické zaměstnankyně si v měsíci září 2019 vypracovaly své tzv. Autoevaluace, kde
se jeden z bodů zabýval profesním rozvojem včetně dalšího vzdělávání. Stanovily si své cíle,
na základě, nichž si naplánovaly konkrétní vzdělávací aktivity pro nadcházející školní rok.
Vzdělávání bylo v průběhu školního roku přizpůsobeno nabídce seminářů organizovaných
vzdělávacími agenturami, ale také potřebám školy a jednotlivých pedagožek. I v této oblasti
se projevila omezení spojená se šířením nemoci COVID-19, zejména ve zrušení spousty
naplánovaných seminářů nebo v jejich formě.
I v tomto školním roce dvě učitelky nadále pokračovaly v projektu ESF CESTA
realizovaném vzdělávacím střediskem KVIC Nový Jičín. Od září 2019 se věnovaly
vzájemným návštěvám v ostatních mateřských školách zapojených do tohoto projektu. Učily
se pozorovat a podávat zpětnou vazbu pomocí popisného jazyka. Od prosince 2019 začaly
provádět interní mentoring u svých kolegyň v naší škole. U těchto dvou kolegyň pozoruji
značný posun nejen v jejich pedagogické práci, ale i v osobnostním růstu a chuti podílet se
Zpráva o činnosti školy 2019/2020

strana 26 z počtu 58

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace

na rozvoji celé školy. V měsících září a říjnu 2019 další dvě učitelky pokračovaly v kurzu
interního mentoringu organizovaném tímto projektem.
Jedna učitelka pokračovala v projektu Klokanovy školky a účastnila se v průběhu celého
školního roku vždy 1x v měsíci workshopů. Díky těmto setkáním měla možnost se scházet
se zkušenými učitelkami a sdílet s nimi pedagogickou praxi.
V období září 2019 až únor 2020 pokračoval projekt Univerzity Palackého v Olomouci
s názvem Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy.
Mateřská škola se stala centrem kolegiální podpory. Z řad pedagogů se jednotlivých
seminářů účastnily čtyři učitelky.
Ředitelka školy zaměřila své další vzdělávání v oblasti právní a v oblasti rozvíjení
komunikace.
Veškeré nabyté informace ze seminářů, sdílení apod. byly předávány ústně na poradách
učitelek, některé i na provozních poradách nebo také písemnou formou či elektronicky.
Docházelo k diskuzím na daná témata a k postupné implementaci ve výchovně vzdělávacím
procesu dle aktuálních podmínek a potřeb učitelek i skupin dětí.
V období uzavření školy z důvodu šíření nemoci COVID-19 od března 2020 do května 2020
učitelky vypracovávaly v rámci své autoevaluace záznamové archy vycházející z metodiky
Nástroj pro hodnocení kvality práce učitele předškolního vzdělávání. Tyto archy budou
v budoucnu sloužit ke stanovení jejich profesních cílů (popř. i osobnostních), pro stanovení
oblastí jejich dalšího vzdělávání. Toto období také využily k tvorbě svého profesního
portfolia.
Vzájemné návštěvy se pomalu stávají automatickou součástí dalšího vzdělávání, což se
v tomto školním roce již v praxi odrazilo. Období uzavření školy bylo zároveň využito i ke
společnému plánování aktivit v rámci projektu pro příští školní rok. Toto společné dílo
považuji za velmi cenné hlavně z důvodu uvědomění si způsobu plánování činností pro děti
všemi učitelkami (plánování dle teorie mnohočetných inteligencí).
Tzv. Společná dopoledne vycházející z projektu Rodinkování a plánovaná na období únor
až květen 2020, byla z důvodu uzavření školy a později hygienických opatření omezena
pouze na jedno setkání. Věřím, že v budoucnu budeme v této aktivitě nadále pokračovat,
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poněvadž vede k prohlubování vztahů jak mezi dětmi, tak mezi zaměstnanci školy. Je jedním
ze způsobů vzájemného sdílení a obohacování.
Zástupkyně ředitelky školy systematicky pracovala se začínající učitelkou, byly vedeny
písemné záznamy.
Pedagogická knihovna byla rozšířena o další tituly, které mají učitelky k dispozici. V rámci
čerpání samostudia pedagogické zaměstnankyně vypracovaly články (nejen) pro rodiče dětí
z různých oblastí, které jsou k dispozici v tištěné formě v šatnách dětí a v elektronické verzi
na webových stránkách školy. Rodiče průběžně motivujeme k jejich přečtení.
Cíle pro příští období:
•

Realizovat pravidelně vzájemné náslechy u všech učitelek.

•

Pokračovat v projektu CESTA.

•

Systematicky pracovat se začínající učitelkou.

•

Vzdělávat se četbou odborných knih a jejich prezentací na ped.poradách.

•

Předávat si vzájemně informace ze seminářů, včetně praktických ukázek.

8 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA
VEŘEJNOSTI
Aktivity pro děti
V průběhu celého školního roku byly pro děti zorganizovány níže uvedené kulturní,
vzdělávací a zábavné akce:
•

Kulturní představení v MŠ:
o Divadlo Smíšek, pohádka O třech medvědech (září)
o Divadlo Letadlo, pohádka Průzkumníci v lese (říjen)
o Divadlo Smíšek, pohádka Čert a Káča (listopad)

•

Muzikohrátky – lekce muzikoterapie pro jednotlivé třídy (prosinec, březen)

•

Návštěva Divadla loutek – návštěva jednotlivých tříd, představení Jak šlo vejce na
vandr (září)
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•

Přednáška o zubní hygieně Popletený zoubek (září) – přednáška studentek
4. ročníků vysoké školy oboru Zubní lékařství o dentální hygieně a nácviku správné
techniky čištění zubů

•

Environmentální program Naše planeta a my – realizátor SVČ Ostrčilova (září)

•

Oslava 1. výročí památeční lípy zasazené k 100. výročí založení Československa
(říjen)

•

Návštěva Domu umění, program Světla a stíny (říjen)

•

Návštěva dětského oddělení městské knihovny na vybraná témata jednotlivých
tříd – vzdělávací programy na témata korespondující s třídními vzdělávacími
programy jednotlivých tříd Nebojme se bát (říjen, listopad), Ve zdravém těle zdravý
duch (leden, únor)

•

Exkurze v hasičské stanici Ostrava Fifejdy (listopad) – v rámci aktuálního tématu
třídních vzdělávacích programů

•

Mikulášská nadílka – tradiční slavnostní dopoledne ve spolupráci s ZŠ Gen. Píky
(prosinec)

•

Návštěva Katedrály Božského spasitele – návštěva výstavy betlémů (prosinec)

•

Magistrát městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – výstava betlémů
a vánočních stromečků (prosinec)

•

Vánoční Ostrava – procházka po centrální části městského obvodu včetně
vánočních trhů (prosinec)

•

Projektový den I. – Den zdraví, ve spolupráci se studenty Ostravské univerzity
a Hasičským záchranným sborem MSK (leden)

•

Společné dopoledne v rámci projektu RODINKOVÁNÍ (únor)

•

Dolní oblast Vítkovic – 3D kino Oceány (únor)

•

ZŠ Gen. Píky 13A – návštěva v tělocvičně školy (září), v 1.ročnících (únor),
v chemické laboratoři (únor – Klub Talentík)

•

Oslava MDD v rámci jednotlivých tříd (červen)

•

Projektový den II. – Motýlí louka (červen)

Z důvodu uzavření školy nebyly zrealizovány některé naplánované akce jako například
některé programy v městské knihovně, promítání ve SVČ Korunka atd.
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Návštěva knihovny patří mezi pravidelné aktivity. Děti jí
navštěvují několikrát ročně. Velmi si ceníme spolupráce
s městkou knihovnou (Dětské oddělení J. Trnky), která nám
„šije“ program na míru, aby korespondoval s našimi
aktuálním tématy.

Moravskoslezský hrad děti i dospělé uchválit. Hrad se také objevil v publikaci
Rodinkování, kterou všechny děti v rámci stejnojmenného projektu obdržely.
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Adventní čas byl velmi bohatý na
dění jak ve školce, tak mimo ni.
Mezi tradiční akce již léta patří
mikulášská nadílka ve spolupráci
s ZŠ Gen.Píky.
Sváteční atmosféru podpořily také
návštěvy Katedrály Božského
spasitele, vánočních trhů v centru
Ostravy nebo výstava betlému
v prostorách úřadu městského
obvodu MOaP, do které jsme se také
aktivně zapojili.

Bambulkový stromeček
a keramický betlém.
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Estetické vnímání dětí rozvíjelo nejen
jejich přímé tvoření, ale také například
návštěvy interaktivních výstav, jako např.
v Domě umění program Světla a stíny.

Na podzim jsme oslavili
1.narozeniny naší památeční
lípy. Společně jsme ji zalili,
uvázali jí mašli a zazpívali
veselou písničku.

Nejstarší děti v rámci programu
na podporu plynulého přechodu
z předškolního do základního
vzdělávání ŠKOL(K)A navštívily
výuku v 1.ročnících ZŠ Gen.
Píky, do které byly aktivně
zapojeny.
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Mateřská škola v průběhu školního roku realizovala v rámci programu Šablony II. dva
projektové dny: Den zdraví (viz bod č. 6. 1.) a Motýlí louka.

Projektový den Motýlí louka ukončil živý motýlí
experiment, který v mateřské škole probíhal
v průběhu měsíce června.
Děti měly možnost sledovat vývoj motýla od
housenky, přes kuklu až po vylíhnutí dospělého
jedince. S odbornou pomocí přizvané
zahradnice zasadily pro motýly rostliny na
louku, kde je následně vypustily.
Tento zázrak přírody ohromil a rozveselil nejen
děti, ale i dospělé.
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Aktivity pro děti a jejich rodiče (rodiny)
Ve školním roce 2019/2020 tým zaměstnanců mateřské školy nabídl několik akcí pro děti
a jejich rodiny. Vzhledem k nastalé epidemiologické situaci však některé z naplánovaných
akcí uskutečněny nebyly. Zde je uveden přehled proběhlých akcí:
•

Fajny kopec – společné osazování opraveného kopce na naší zahradě (září), více
informací viz bod č. 13. 1. – projekt Fajny kopec

•

Sobotní výlet – sobotní výlet s rodiči na zříceninu hradu Šostýn (říjen), více
informací viz bod č. 13. 2. – projekt Rodinkování

•

Setkání v rámci Tatínkovy pohádky – zábavné odpoledne pro ději a (nejen) jejich
tatínky (říjen), více informací viz bod č. 13. 2. – projekt Rodinkování
•

Podzimní brigáda – tradiční podzimní

brigáda s celými rodinami (listopad)
•

Vánoční setkání v rámci Pohádky

tety

a

strejdy

–

slavnostní

posezení

u vánočních stromečků v jednotlivých třídách
(prosinec), více informací viz bod č. 13. 2. –
projekt Rodinkování
•

Zápis nanečisto – odpolední akce pro
děti s povinnou předškolní docházkou
a jejich rodiče ve spolupráci se ZŠ Gen.
Píky

(leden).

Nejprve

proběhla

informační schůzka pro rodiče a poté děti
plnily úkoly, se kterými se mohly setkat
při zápisu do ZŠ. Rodiče měli možnost
prodiskutovat aktuální stav svého dítěte
a konzultovat případná opatření
•

Setkání v rámci Pohádky babičky a dědečka – setkání jednotlivých tříd věnované
prarodičům (únor), více informací viz bod č. 13. 2. – projekt Rodinkování

Zpráva o činnosti školy 2019/2020

strana 34 z počtu 58

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace

•

Závěrečná – červen 2020, odpolední akce pro děti odcházející do základního
vzdělávání a jejich rodiče. Z důvodu epidemiologických opatření probíhala akce
v jednotlivých třídách.

Na každé z těchto uvedených akcích určených pro děti a jejich rodiny byla prezentována
práce mateřské školy, popř. konkrétní třídy. Cílem těchto akcí je nejen prohlubování vztahu
mezi rodinou a školou, ale zároveň také přiblížení rodičům práce učitelek a celého školního
týmu.

Tradiční Závěrečná se tentokrát konala
v komornějším duchu, ale i přesto si uchovala své
kouzlo.
Rozloučení s dětmi odcházejícími do základní
školy a jejich rodiči v době poznamenané pandemií
přineslo nové zkušenosti i hluboké prožitky.
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Prezentace školy a dětské činnosti na veřejnosti
8.3.1

Webové stránky školy

Webové stránky školy msvarenska.cz byly pravidelně aktualizovány a zprostředkovávaly
rodičům i široké veřejnosti nejen aktuality, ale nabízely také informace o vzdělávání včetně
školních projektů, proběhlých a plánovaných akcích i pozvánek na zajímavé přednášky
odborníků. Každá třída měla svou sekci, kde se rodiče mohli dozvědět zajímavosti z dané
třídy.
Pravidelnou informovanost rodičů touto formou ředitelka školy považuje za velmi důležitou,
stala se pro ni jedním z velmi dostupných způsobů komunikace se všemi rodiči, a to i v době
uzavření školy z důvodu šíření nemoci COVID-19. Nadále budeme v tomto způsobu
komunikace pokračovat a motivovat rodiče k zájmu o informace ze strany školy.

8.3.2

Webové stránky zřizovatele, zpravodaj Centrum,
MAP II. Ostrava

Mateřská škola prezentuje svou práci i na informačních kanálech zřizovatele (webové
stránky, facebooková stránka), příležitostně i ve zpravodaji Centrum.
V průběhu školního roku 2019/2020 tímto způsobem prezentovala ředitelka školy například
aktivitu Numeráčci (únor) – viz bod č. 5. 4. V dubnu 2020 byla veřejnosti na facebookové
stránce zřizovatele k dispozici powerpointová prezentace seznamující případné zájemce
s veškerými aktivitami mateřské školy. Jednalo se o nový způsob představení v období
uzavření školy z důvodu šíření nemoci COVID-19, jež nahradil tradiční konání dnů
otevřených dveří, které škola každoročně pořádá před zápisem pro nový školní rok.
Na facebookové stránce MAP II. Ostrava byla zveřejněna nabídka distančního vzdělávání
školy i široké veřejnosti – viz bod. Č. 13. 2. 2.
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8.3.3

Konference

Ředitelka školy, spolu s autorkou příběhů pro děti J. Severinovou, prezentovala aktivity
školy v oblasti rozvíjení předčtenářské gramotnosti na Minikonferenci panelu čtenářské
gramotnosti v Olomouci v prosinci 2019. Konferenci pořádal Národní ústav pro vzdělávání
v Praze (od ledna 2020 Národní pedagogický institut ČR) prostřednictvím projektu PPUČ
(Podpora práce učitelů – Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností
v předškolním a základním vzdělávání).
Účastníkům byly předány naše dosavadní zkušenosti s tvorbou originálních materiálů pro
podporu čtenářství a spolupráce školy s rodinami dětí.
Mezi návštěvníky byli i zástupci odboru školství statutárního města Ostravy.

8.3.4

Sdílení, stáže, Centrum kolegiální podpory

V průběhu školního roku mateřská škola poskytla prostor pro tzv. sdílení v rámci Šablon
nebo projektu CESTA (KVIC Nový Jičín).
V období od září 2019 do února 2020 škola pracovala jako Centrum kolegiální podpory pro
práci s dětmi mladším tří let. Tato aktivita byla konána pod záštitou Univerzity Palackého
v Olomouci. Odborné přednášky se konaly přibližně 1x měsíčně.

8.3.5

Soutěže

Mateřská škola se zapojila do výtvarných soutěží na rozlišná témata, avšak v menším
množství než v letech minulých, a to z důvodu již zmíněné epidemiologické situace.

8.3.6

Ostatní formy prezentace

Mateřská škola v loňském školním roce prezentovala svou činnost i dalšími způsoby, mezi
jež patří například:
•

Výstava betlémů a nastrojení vánočního stromečku v prostorách úřadu městského
obvodu (prosinec 2019)

•

Prezentace školy a realizovaných projektů v prostorách Karolina parku.
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Tradiční výstavu betlému organizovanou zřizovatelem škola obohatila nově o betlém z keramiky.

Velmi významné se pro prezentaci školy stalo natočení tzv. virtuální hospitace ve
spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání v Praze v říjnu 2019 – viz bod. 5. 4.

9 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI
PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
Ve školním roce 2019/2020 nebyla provedena v mateřské škole žádná kontrola Českou
školní inspekcí.

10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
Mateřská škola vede účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 505/2002
Sb., zákona 250/2000 Sb., zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
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Finanční zdroje příspěvkové organizace
Zdroje financování školy:
•

zřizovatel – příspěvek na provozní náklady,

•

státní rozpočet – příspěvek na přímé náklady na vzdělávání,

•

vlastní příjmy – příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání,

•

náklady na potraviny (stravné),

•

sponzorské dary – Klub rodičů a přátel školy, fyzická osoba,

•

zřizovatel – účelové neinvestiční příspěvky,

•

hospodářská činnost: doplňková činnost – zájmová činnost dětí, pronájem prostor,

•

jiné zdroje: statutární město Ostrava – příspěvek v rámci Programu na podporu
vzdělávání a talentmanagamentu v oblasti přírodních věd, příspěvek z oblasti
školství, finanční příspěvek OZO s. r. o.

Státní prostředky:
Rok 2019 – dotace přímých výdajů na vzdělávání byly schváleny ve výši 8.951.901, - Kč
a byly vyčerpány dle rozpočtových pravidel.
Rok 2020 – dotace přímých výdajů na vzdělávání byly schváleny ve výši 9.819.972, - Kč
a jsou čerpány dle rozpočtových pravidel.
Prostředky na provoz poskytnuté zřizovatelem:
Rok 2019 – příspěvek byl schválen v celkové výši 2.090.016,20 Kč a byl čerpán dle
rozpočtových pravidel.
Rok 2020 - příspěvek byl schválen ve výši 2.033.600, - Kč a je čerpán dle rozpočtových
pravidel.
Sponzorské dary:
Škola získala ve školním roce 2019/2020 finanční dary ve výši 42.550, - Kč, které byly
použity především na nákup hraček, metodických pomůcek a výtvarných potřeb pro děti.
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Přehled finančních zdrojů organizace za rok 2019:
Finanční zdroje
Příspěvek na provoz od zřizovatele
Účelové neinvestiční příspěvky od zřizovatele
Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu
Granty a účelové dotace
Investiční transfery celkem
Neinvestiční příspěvek celkem

Kč
1.273.000,00
817.016,20
8.951.901,00
974.094,00
0
12.016.011,20

Hospodaření školy za rok 2019
Čerpání schváleného neinvestičního příspěvku na přímé výdaje na vzdělávání v Kč:
SÚ
Výdaje
501
Spotřeba materiálu
518
Ostatní služby
521
Mzdové náklady
524
Zákonné pojištění
527
Zákonné sociální náklady
Náklady celkem
672
Celkem výnosy vybraných
vládních institucí z transferů
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření celkem

Hlavní činnost
1.254.570,44
482.999.84
7.281.976
2.393.646,84
179.107,18
13.879.666,88
12.368.443,52

Doplňková činnost
131.068,00
0
22.950,00
0
0
230.724,00
0

13.826.709,12
-52.957,76
1.014,24

284.696,00
53.972,00

Přehled finančních fondů k 31. 12. 2019:
Fond

Kč

Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Fond investic
Fond rezervní

63.943,00
105.092,89
428.084,14
0

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválené zřizovatelem:
Fond
Fond odměn
Fond rezervní
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Úplata za předškolní vzdělávání
Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 byla stanovena na 400 Kč
měsíčně.

11 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A
MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
Mateřská škola byla nadále zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
(Šablony II.) a využívala personální podporu v podobě chůvy pro děti mladších 3 let.
Od září 2019 mateřská škola využila rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé
pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol (II. etapa).

12 ÚDAJE ŠKOLY O ZAPOJENÍ DO DALŠÍHO
VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Žádný ze zaměstnanců v hodnoceném období nebyl zapojen do dalšího vzdělávání tohoto
druhu.

13 ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU
REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH
Z CIZÍH ZDROJŮ
Mateřská škola hojně využívá vyhlášené dotační programy vedoucí k rozvoji podmínek
vzdělávání a následně vzdělávání samotném. V uplynulém školním roce zrealizovala níže
uvedené projekty.
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Fajny kopec
Škola získala od společnosti OZO s. r. o. z projektu Zelená pro Ostravu finanční částku
ve výši 82.568,00 Kč na realizaci svého projektu nazvaného Fajny kopec. Jednalo se
o opravdu již vybudovaného kopce na školní zahradě. Jeho zpevnění bylo provedeno pomocí
tzv. svahovek, které později poskytly prostor pro společné sázení rostlin dětí a rodičů.

Každá rodina si zasadila svou rostlinku.
Společně tak vytvořili velké umělecké dílo,
které je potěchou nejen dětem, ale i
obyvatelům okolního sídliště.
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Rodinkování
13.2.1

Celoroční školní projekt

Celoroční projekt školy s názvem Rodinkování byl zaměřen na prohlubování vztahů nejen
mezi rodinou a školou, ale také vztahů uvnitř rodiny samotné.
Na základě hodnocení jednotlivých tříd lze konstatovat, že jsme prostřednictvím veškerých,
systematicky propojených aktivit, jak v rámci jednotlivých tříd, tak celé mateřské školy,
přispěli k podpoře tématu šťastné rodiny, jež považujeme v současné době za velmi
aktuální.
Jeho realizace probíhala také díky finančnímu příspěvku ve výši 100.000 Kč v rámci
Programu na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2020.
Aktivity projektu byly určeny jak dětem, tak dětem a jejich rodinám, ale i rodičům či
ostatním dospělým osobám samostatně.
Akce pro děti
•

Pracovní sešit RODINKOVÁNÍ

Stěžejním bodem všeho dění se stal originální
pracovní sešit RODINKOVÁNÍ autorů J. Severinové
a Mgr. S. Korcové ilustrovaný M. Lesniakem. Díky
finančnímu příspěvku statutárního města Ostravy byl
sešit vytištěn a darován všem dětem mateřské školy.
Prostřednictvím příběhů rodiny Hrabětových byly
dětem i jejich rodinám představeny nejen základní
rodinné vazby, ale i systematická a promyšlená
příprava dětí na budoucí život ve společenství
druhých.
Se sešitem děti pracovaly v rámci svých tříd, ale i ve
svých rodinách, a to prostřednictvím tzv. dílniček, jež v sešitě následovaly za každým z pěti
příběhů. Všechny děti si na konci školního roku odnesly domů krásnou vzpomínku na tento
školní rok.
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•

Realizované akce pro děti

Celým rokem děti provázela hymna projektu, kterou se stala píseň Na hradě. Text písně
upravila J. Richterová tak, aby vystihoval podstatu projektu a jeho hlavního hrdiny. Píseň si
děti velmi oblíbily. Silným prožitkem byl společný zpěv například při společném dopoledni
v únoru 2020 nebo při cvičném požárním poplachu v červnu 2020. Vícekrát se nám
nepodařilo z důvodu bezpečnostních opatření společně setkat.

V rámci prvního, a zároveň posledního, společného
dopoledne

jednotlivé

třídy

prezentovaly

svou

práci

v projektu, představily například své velké MAXI knihy,
které si vyráběly, své maskoty apod. Společná setkání se nám
velmi osvědčila již v minulém roce, kdy jsme s nimi začali
díky projektu Knížkohrátky. I letos jsme z tohoto našeho
jediného setkání vycítili, že společné setkání všech tříd má
své kouzlo a sílu prožitku. Chceme nadále v této aktivitě, jež
je inspirací pro děti i dospělé, pokračovat.
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Přestože byla mateřská škola v době plánované Maminčiny pohádky uzavřena, nezapomněli
jsme na téma májové kvetoucí přírody a zařadili jsme po znovuotevření školy do
vzdělávacího

programu

živý

motýlí

experiment. Děti měly možnost sledovat
vývoj motýla od housenky, přes kuklu až po
jeho

vylíhnutí.

Uspořádali

jsme

také

projektový den s názvem Motýlí louka a pro
naše

Babočky

bodlákové

jsme

vysadili

voňavou kvetoucí louku.
Akce pro děti a rodiče
V průběhu celého školního roku jsme realizovali několik akcí pro děti a rodiče. Z důvodu
nastalé situace spojené s pandemií nemoci COVID-19 se některé z akcí nemohly konat,
avšak aktuálně jsme je nahradili tzv. vzděláváním na dálku nazvaným Huňáčkoviny (viz
níže).
Zrealizované akce pro děti a rodiče:
•

FAJNY KOPEC – 17. 9. 2019. Společné sázení „rodinných rostlin“ do FAJNEHO
KOPCE, který jsme zrekonstruovali díky finančnímu příspěvku OZO Ostrava, a. s.
Více informací – viz bod č.13. 1.

•

SOBOTNÍ VÝLET na zříceninu hradu Šostýn – motivace Tatínkovou
pohádkou, 12. 10. 2019. Akce pro děti celé mateřské školy a jejich rodiny.
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•

ODPOLEDNE PRO TATÍNKY – říjen 2019, odpolední
setkání v rámci tříd motivované Tatínkovou pohádkou.
Seznámení s hlavními

hrdiny příběhu

–

rodinou

Hrabětovou a duchem Huňáčkem. Cílem bylo do dění
školy vtáhnout i mužskou část rodin. Podařilo se.

Tatínkové se s chutí zapojili do všech připravených
aktivit. V průběhu zábavného odpoledne vzniklo
nejedno originální dílo. Spojovacím prvkem všech
aktivit byl samozřejmě hlavní hrdina Rodinkování –
hodný duch Huňáček.
•

BRIGÁDA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ – 15. 11. 2019. Již tradiční podzimní brigáda
s rodiči vedoucí děti k zodpovědnosti za své blízké prostředí s bohatou účastí celých
rodin.

•

POHÁDKA STRÝCE A TETY – prosinec 2019. Vánoční setkání v rámci jednotlivých
tříd motivované příběhy Rodinkování a výrobou bambulí všeho druhu. V některých
třídách byla výroba bambulí součástí tzv. ranních úkolů pro děti a rodiče. Bambulkový
strom se stal taktéž součástí výstavy vánoční stromečků a betlémů v prostorách
magistrátu městského obvodu MOaP.
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•

POHÁDKA BABIČKY A DĚDEČKA – leden, únor 2020. Třídy U Myšky a U Sovičky
uspořádaly odpolední setkání pro babičky a dědečky, jež doprovázela nejen jejich milá
účast, ale i jejich vzpomínky například prostřednictvím tzv. pokladů z půdy. Ostatní tři
třídy si své „babičky a dědečky“ pozvaly
na dopolední aktivity. Společně si zahráli
různé hry, povykládali si, a hlavně se
vzájemně užili. Příběh z Rodinkování
pojednával

o

zdraví

a

předcházení

nemocem, a těmi se také nechala
inspirovat i většina činností, včetně
projektového dne pro děti s názvem Den
zdraví.

Velice nás potěšil zájem prarodičů dětí o naše
aktivity. Některé rodiny byly zastoupeny hned čtyřmi
generacemi. Společně míchali bylinkové čaje nebo
si povídali o pokladech, které skrývají „půdy“
jednotlivých rodin.
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•

SOUROZENECKÁ POHÁDKA – na březen 2020 jsme si původně plánovali
výlet do ZOO, stejně jako rodina Hrabětova. Naše plány se však neuskutečnily
z důvodu již výše jmenované pandemie nemoci COVID-19, stejně jako akce
VÍKEND BEZ TELEVIZE (původní plán v dubnu 2020) a DEN MATEK
(původní plán v květnu 2020).

•

ZÁVĚREČNÁ – červen 2020. Tradiční rozloučení se školním rokem, a hlavně
s dětmi odcházejícími do základní školy se letos konalo netradičně. Vzhledem
k bezpečnostním vládním nařízením jsme tuto akci zorganizovali v rámci
jednotlivých tříd. I vzhledem k těmto okolnostem bylo rozloučení důstojné a všichni
zúčastnění si ho náležitě užili.

Spolupráce s rodiči, akce pro rodiče
Naše aktivity jsme také zaměřili směrem k rodičům samotným. V listopadu 2019 jsme jim
nabídli přednášku Mgr. J. Gardošové zabývající se rodičovstvím. Zajímavého setkání se
zúčastnilo cca 30 rodičů. Ve spolupráci s touto odbornicí budeme pokračovat i nadále.
Dále jsme měli naplánovanou přednášku známého českého psychologa PhDr. Jeronýma
Klimeše, PhD. na téma Děti, četba a média. Tu jsme z důvodu nemoci COVID-19 opět
museli zrušit. Věříme, že se nám podaří najít do budoucna další vhodný termín, i z toho
důvodu, že o tuto přednášku jevili zájem i lidé ze široké veřejnosti, nejen z naší školy.
V letošním roce jsme také nově pro rodiče začali zpracovávat zajímavé články týkající se
výchovy předškolních dětí, které jsme uveřejňovali na webových stránkách a v tištěné
podobě je měli rodiče k dispozici v šatnách jednotlivých tříd. Současně jsme jim nabízeli
k zapůjčení knihy z naší učitelské knihovny. Pro snadnější orientaci byl vytvořen tzv.
Půjčovník, umístěný taktéž v šatnách dětí, kde si v klidu rodiče mohli vybrat tu pravou
knihu právě pro ně.
Součástí projektu bylo také mimo jiné prohloubení spolupráce s Klubem rodičů, respektive
uzavření nových vzájemných dohod, které by vedly nejen k finanční podpoře školy, ale také
k aktivnímu zapojení rodičů do akcí školy. Toto se nám však nepodařilo. Ze strany klubu
nebyla vyvíjena žádná komunikace týkající se vzájemné dohody, stanovení priorit
spolupráce apod. Po konzultaci s pedagogickými pracovnicemi ředitelka školy navrhla
zástupcům klubu ukončení spolupráce. Od září 2020 mateřská škola bude spolupráci s rodiči
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mít plně ve své kompetenci a věříme, že se nám ji podaří nejen udržet na dosavadní úrovni,
ale i dále prohloubit.

13.2.2

Vzdělávání na dálku

Jak již bylo zmíněno výše, v době uzavření mateřské školy, jsme
nabídli dětem a jejich rodinám tzv. vzdělávání na dálku, které
jsme příznačně nazvali Huňáčkoviny, poněvadž jeho dílčí
aktivity

byly

všechny

motivovány

hlavním

hrdinou

Rodinkování ducháčkem Huňáčkem. Pro děti byly každý den
na webových stránkách zveřejňovány aktivity vycházející z ŠVP
a celoročního projektu, pokrývající všech pět vzdělávacích
oblastí.

Každá

z činností

byla

motivována

originální

rýmovačkou J. Severinové (autorky příběhů Rodinkování).
Aktivity tvořila převážně ředitelka školy a spolu se svou zástupkyní J. Richterovou napsaly
taktéž tzv. Manuál pro rodiče (zejména) dětí s povinnou předškolní docházkou. Ten
zájemcům přiblížil projekt jako jednu z hravých možností přípravy dětí na školu a seznámil
je s výchovně vzdělávací prací učitelek naší mateřské školy.
Do vzdělávání na dálku se aktivně zapojila
přibližně třetina rodin. Velmi si toho
vážíme. Posílali nám fotografie zachycující
průběh

i výsledek aktivit a my je opětovně

uveřejňovali na webových stránkách. Tímto
způsobem jsme zprostředkovávali alespoň
vizuální kontakt mezi dětmi. Učitelky
jednotlivých tříd individuálně odpovídaly na
zaslané maily rodičů a popisným jazykem
hodnotily (samozřejmě kladně) jejich práci.
Zpětná vazba zapojených rodičů byla velmi
kladná.
Vzdělávací nabídka na dálku byla tvořena tak,
aby byla možná zrealizovat v přirozených
rodinných podmínkách bez náročných
materiálních i časových požadavků.
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Ukázka velmi aktivního zapojení jedné rodiny.
Velmi nás těší, když rodiče vnímají důležitost
předškolního vzdělávání a uvědomují si, že
mateřská škola je místo pro rozvíjení dítěte,
nikoli pouze pro jeho hlídání….

Zákonní zástupci dítěte nám udělili souhlas k zveřejnění fotografií.
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Hodnocení projektu

13.2.3

Projekt Rodinkování byl přínosný v mnoha ohledech a na
několika úrovních. Dětem umožnil spoustu nových zážitků,
podpořil jejich hlubší sebepoznání a osvojení si potřebných
dovedností pro budoucí osobní, partnerský i pracovní život.
Rodičům ukázal, jak mohou netradičním a poutavým způsobem
prohlubovat vztahy uvnitř své rodiny, upevňovat vzájemnou lásku
a pochopení pro všechny její členy. Učitelkám nabídl materiál a
inspiraci pro tvorbu a realizaci pestré a promyšlené vzdělávací
nabídky, propojené s reálným životem dětí. V pro všechny nové a nezvyklé době, jakou byl
nouzový stav vyvolaný pandemií nemoci COVID-19, se projekt stal prostředníkem mezi
školou, rodinami děti i zaměstnanci školy.
Díky spolupráci ředitelky školy
s Národním

ústavem

pro

vzdělávání v Praze byla část
projektu
a

zdokumentována

zprostředkována

převážně

odborné,

prostřednictvím

široké,
veřejnosti

natočení

tzv.

virtuální hospitace s názvem
Můj dům – můj hrad, která
zachycovala základní principy
práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi v běžné mateřské škole.
Učitelky ve všech třídách celý projekt a práci spojenou s ním prezentovaly rodičům
v šatnách tříd také prostřednictvím třídních alb, nástěnek nebo MAXI knihy.
Zpětná

vazba

všech

zúčastněných

nás

přesvědčila o tom, že celoroční projekty mají
svůj význam, přirozeně napomáhají při tvorbě
třídních vzdělávacích programů, propojují
jednotlivá témata v jeden promyšlený celek
a také zcelují děti, dospělé a zaměstnance celé
školy.
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Maxi knihy tvořily děti za pomoci
svých učitelek. V každé třídě
vzniklo originální dílo
vypovídající o cílené a tvořivé
práci všech zapojených.
Ze všech maxi stránek je ještě
dnes cítit zaujetí a radost, se
kterými vznikaly…
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Talentík 2020
Z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města
Ostravy na rok 2020 a 1.čtvrtletí 2021 škola obdržela finanční příspěvek ve výši 410.000, Kč. Z této částky byla financována práce se skupinou nominovaných nadaných a mimořádně
nadaných dětí v intelektové oblasti, a hlavně vybavení nového prostoru. Podrobněji je
vyhledávání a rozvíjení nadání popsáno v bodě č. 5. 4.
Nově vzniklé prostory budou
k dispozici všem dětem mateřské
školy od září 2020.

Cílem je dětem nabídnout aktivity, prostřednictvím
nichž by mohly odkrýt svůj potenciál v oblasti
přírodních a technických věd stejně tak je rozvíjet
v oblasti předčtenářské gramotnosti.
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14 ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI
ORGANIZACEMI, DALŠÍMI ORGANIZACEMI A
PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ
Spolupráce s odborovou organizací
Mateřská škola nemá zřízenou odborovou organizaci.

Spolupráce se zřizovatelem
Spolupráci se zástupci zřizovatele hodnotíme kladně.
I v tomto školním roce jsme se zapojili do výstavy betlémů organizované zřizovatelem.
Vždy jsme nakloněni prezentaci aktivit zřizovatele v prostorách školy nebo na našich
webových stránkách. V současné době jde například o zveřejnění hlasování aktivity Náš
obvod – participativní rozpočet.
Se zřizovatelem spolupracujeme také na informovanosti široké veřejnosti o mimořádném
dění v mateřské škole prostřednictvím článků a fotografií ve Zpravodaji Centrum a na
webových stránkách městského obvodu – viz bod č. 8. 3. 2.

Spolupráce s rodiči
Spolupráce s rodinami dětí je v předškolním vzdělávání velmi důležitá a je postavena na
vzájemném pochopení a důvěře. Této oblasti věnujeme v mateřské škole vysokou pozornost.
Spolupráci prohlubujeme různorodými způsoby. Patří mezi ně například průběžné aktivity
vycházející z třídních vzdělávacích programů, projektů školy, dny otevřených dveří, tvořivé
dílny, zábavné odpoledne, konzultační hodiny, informační schůzky, webové stránky,
adaptační programy a další.
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V hodnotícím období proběhly tyto konkrétní akce věnované rodičům:
•

Úvodní informační schůzky – září 2019

•

Přednáška pro rodiče o rodičovství – listopad 2019

•

Informační schůzky pro rodiče dětí 3. ročníků Zápis nanečisto – leden 2020

•

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí – červen 2020

Za pomoci rodičů se děti v prosinci 2019 zapojily již podruhé do aktivity Děti darují dětem
k Vánocům. Z domova nosily dárky, které ve školce s paní učitelkami zabalily do
vlastnoručně vyrobených papírů, přidaly krásná přání a odnesly na sběrné místo. Dárky
putovaly dětem ze sociálně slabých rodin či dětem bez rodičů.
Nadále prohlubujeme vztahy prostřednictvím maskotů jednotlivých tříd a jejich
víkendovým „pobytem“ v rodinách dětí. Rodiče se aktivně zapojují do zapisování
společných zážitků do deníčků, doplňují ho o fotografie,
obrázky nebo suvenýry z výletů. Ceníme si této spolupráce.

Vztahy s rodinami dětí se nám podařilo nečekaným a nezvyklým způsobem prohloubit
prostřednictvím vzdělávání na dálku – viz bod č. 13. 2. 2. – Huňáčkoviny. Tímto
neobvyklým způsobem jsme měli možnost poznat jednotlivé rodiny zcela jinak než za
běžného provozu školy. Těší nás, že jsme tuto jinak nepříjemnou situaci, využili k navázání
a prohloubení velmi podstatných vazeb mezi rodinou a školou. A jak bylo již výše zmíněno,
velmi nás těší, že jsme prostřednictvím aktivit na dálku rodičům zprostředkovali naši cílenou
práci. Dovolujeme si citovat poděkování jedné rodiny, která se do každodenních aktivit
pravidelně zapojovala: „Z celého srdce Vám děkujeme za to, že jsme tuto nelehkou dobu
mohli s Vámi strávit. Moc jsme si to se Štěpánkem užili. Vždycky jsme si po obědě udělali
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„školkovou“ chvilku, povídali si, četli a vytvářeli. Dozvěděla jsem se toho opravdu spoustu
o tom, co všechno s dětmi vytváříte, jak se jim věnujete. Budu se opakovat, ale musím to opět
napsat. Moc si Vaší práce vážíme, musím říct, že jsme s Vaší školkou všichni spokojeni i po
všech stránkách, nic lepšího jsme si pro Štěpánka nemohli přát! Teď nám zbyde spousta
krásných vzpomínek i výrobků – máme je snad všude, terasu nevyjímaje. Emoční kostku
používáme takřka každý den, kdy si říkáme, jak se dneska máme, herbář se nám pomalu plní
a my s manželem mnohdy prožíváme detektivní chvilky, kdy se snažíme dopátrat, jakou
rostlinku ten Štěpánek jenom utrhl. No a už snad třetí den Štěpánek prosí, ať zase uděláme
to těsto, že si budeme hrát na pekaře. Takovou krásnou tečkou na konci dne pak byla zpětná
vazba od Vás se spoustou milých slov.“

Spolupráce se základní školou
Spolupráce se Základní školou Gen. Píky 13A, p. o. má již dlouholetou tradici, ve školním
roce 2019/2020 jsme pokračovali společně v osvědčených akcích jako je návštěva
tělocvičny, výuky, Mikulášská nadílka nebo Zápis nanečisto.
Z důvodu uzavření škol jsme tentokrát nerealizovali již zaběhlou návštěvu chemické
laboratoře.
Prostřednictvím této spolupráce se snažíme o přirozený a plynulý přechod dětí
z předškolního do základního vzdělávání a v příštím období v ní budeme v rámci možností
nadále pokračovat.
Oceňujeme velmi vstřícný přístup pana ředitele výše uvedené školy i všech zúčastněných
učitelek.

Spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem,
s klinickým logopedem, s Pedagogicko-psychologickou
poradnou
Vzhledem k tomu, že je v mateřské škole zřízena speciální třída pro děti s vadami řeči,
spolupracujeme již několik let se speciálními pedagogy a psychology ze Speciálně
pedagogického centra Kpt. Vajdy v Ostravě.
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Jsme v úzkém kontaktu, konzultujeme změny, postupy a další náležitosti plynoucí
z aktuálních podmínek vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami.
V oblasti diagnostikování nadaných a mimořádně nadaných dětí v intelektové oblasti
spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, na jejíž pracovnici odkazujeme
rodiče dětí, jež vykazují v této oblasti vyšší potenciál.
V průběhu roku jsme se také obrátili na pedagogicko-psychologickou poradnu o pomoc při
vzdělávání dětí s výchovnými problémy. Jejich rozhodnutí o neposkytnutí asistenta
pedagoga nám velmi ztížilo práci v dané skupině. Jde o systémové nastavení, které do
podmínek mateřských škol zcela nezapadá a mělo by se řešit na státní úrovni.

Spolupráce s dalšími organizacemi
14.6.1

Městská policie

Spolupráce s Městskou policií nadále pokračuje v příznivém duchu. Odráží se jak
v aktivitách pro děti, tak v záležitostech týkajících se ochrany objektu.

14.6.2

Soutěž s panem Popelou

Děti i rodiče byli v průběhu celého školního roku motivováni ke sběru starého papíru.
Většina rodin se do této akce velmi aktivně zapojila. Za obdržený finanční obnos byly
pořízeny drobné dárky pro děti celé mateřské školy k různým příležitostem (např. MDD,
Závěrečná apod.).

15 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA
Č.106/1999 SB., O SOVOBODNÉM PŘÍSTUPU
K INFORMACÍM
Stížnosti proti rozhodnutí ředitele školy podle správního řádu
Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání
Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů
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16 ZÁVĚR
Zpráva o činnosti mateřské školy byla projednána a schválena zaměstnanci školy na
provozní poradě dne 26. 8. 2020.

V Ostravě dne 12. 10. 2020

Mgr. Stanislava Korcová
ředitelka školy
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