
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA           

O ČINNOSTI MATEŘSKÉ 

ŠKOLY 

2020/2021 

 

 

 

Vypracovala:   Mgr. Stanislava Korcová – ředitelka školy 

Datum: 8. 10. 2021 

Podpis:  
 



Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace 

 

Zpráva o činnosti školy 2020/2021                                                                                                        strana 2  

 

 

Identifikační údaje 

 
Název a adresa školy: Mateřská škola Ostrava, Varenská2a, p.o. 

Varenská 2977/2a, 702 00 Ostrava 

IČO: 90734002 

Bankovní spojení 18736761/0100 

Telefon: 602 412 563, 602 417 771 

E-mail: posta@msvarenska.cz 

Adresa internetových stránek: www.msvarenska.cz 

 Školní jídelna Varenská 2977/2a, kapacita 

185 obědů 

Zřizovatel: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Statutární zástupce – ředitelka: Mgr. Stanislava Korcová 

Zástupce ředitelky: Bc. Jana Richterová 

Zařazení do sítě škol: 1. 1. 2002 (právní subjekt) 

Přehled hlavní činnosti školy (dle 

zřizovací listiny): 

Činnost příspěvkové organizace – mateřské 

školy je vymezena § 33-35 zákona 

č.561/2004 Sb., Školským zákonem a 

vyhláškou č.14/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů o předškolním 

vzdělávání. 

Příspěvková organizace dále zajišťuje školní 

stravování podle ustanovení vyhlášky 

č.107/2005 Sb., o školním stravování. 

Přehled doplňkové činnosti školy (dle 

zřizovací listiny): 

Hostinná činnost,  

Realitní činnost, správa a údržba 

nemovitostí, 

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání 

kurzů, školení, včetně lektorské činnosti 

Kapacita/skutečný počet MŠ: 115 dětí / 107 dětí 

Počet pedagogických zaměstnanců: 12 

Počet provozních zaměstnanců: 5  

Počet zaměstnanců školní jídelny: 4 

 

§ 144 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (Údaje v rejstříku škol a školských zařízení) 

 

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 je zpracována v souladu s § 7 vyhlášky 

č. 15/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 
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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. 2020 bylo zapsáno celkem 107 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. V tomto školním roce byl počet dětí ve speciální 

třídě na základě doporučení odborníků ze spolupracujícího Speciálně pedagogického centra 

snížen pouze na 12 dětí.   

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 3 do cca 4 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). Od září 2021 byly tyto prostory již 

využívány mateřskou školou, byla v nich zřízena speciální učebna Talentík (viz bod 13.2). 

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.            
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Pro relaxaci byla zřízena dřevěná pergola a sety stolů, lavic a přírodních sedátek. V průběhu 

letních prázdnin 2021 byla zrekonstruována další část zahrady, a to v blízkosti správní 

budovy. Byl odstraněn nevyužívaný herní prvek a na jeho místě vybudována dle projektu 

tzv. relaxační, pohybová a naučná část. Děti mají možnost využívat nejen různé výukové 

a interaktivní tabule, ale i dostatečně velkou, rovnou travnatou plochu k pohybovým hrám, 

která jim dosud na zahradě chyběla. K obohacení vzdělávání zajisté přispějí i další prvky 

přírodní zahrady jako je například pozorovací centrum nebo knihobudka sloužící celým 

rodinám.  

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.  

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 elektronickým 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. Ve všech třídách jsou k dispozici 

notebooky a tablety, které mohou být využívány jako doplněk vzdělávání, stejně tak jako 

interaktivní tabule v učebně Talentík.   

Vzdělávací činnost vychází v naší mateřské škole 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: 
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• Ateliér 

• Čtenářský koutek (čísla, písmena) 

• Polytechnický koutek  

• Konstruktivní koutek (kostky) 

• Badatelský koutek 

• Koutek voda-písek 

• Hudební koutek 

• Pohybový koutek 

• Dramatický koutek (divadélka) 

• Koutek námětových her (kuchyňka, domácnost) 

• Relaxační koutek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětská knihovna  

 

Pohybový koutek 

Badatelský koutek Námětové hry 

Polytechnický koutek 
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Sportovní vybavení mateřské školy bylo opět doplněno ve všech třídách díky finančnímu 

příspěvku zřizovatele v rámci projektu Pohyb s radostí.  

V prosinci 2020 škola obdržela finanční 

příspěvek na rekonstrukci dětského 

venkovního WC, které je využíváno i v době 

otevření zahrady mateřské školy pro veřejnost. 

Mateřská škola má ve všech svých prostorách 

rozšířenou internetovou síť, což přispívá jednak 

ke zkvalitnění vzdělávání dětí, ale i práci 

pedagogických zaměstnanců v rámci jejich 

přípravy.  

Cíle pro nejbližší období: 

• Vyřešit zastínění školní zahrady v letních měsících.  

• Pořídit klimatizaci do horních tříd. 

• Opravit vstupní vchody do tří pavilonů. 

• Opravit střechy všech pavilonů. 

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

• Modernizovat školní zahradu dle zhotoveného projektu. 

• Opravit branku u zelené správní budovy včetně dálkového otevírání. 

• Modernizace spotřebičů ve školní kuchyni. 

 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. scházecích třídách.            

Ve všech třídách jsou zavedeny tzv. postupné svačiny (dopolední přesnídávky). Děti mají 

možnost posvačit dle svých individuálních možností, a to v období od cca 8.15 do cca 8.45 

hodin. Tzv. mazací dny jsme v tomto školním roce nerealizovali, a to z důvodu zajištění 
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vhodných hygienických podmínek spojených se šířením nemoci COVID-19. 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. Spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí v této oblasti byla 

pozastavena z důvodu vytížení stanice spojené s pandemií nemoci COVID-19. Kuchařky 

však postupují dle zadaných kritérií, zařazují do jídelníčku například pokrmy regionální 

kuchyně, vaří z čerstvých sezónních potravin apod.  Na jaře 2021 jsme využívali nabídky 

online konferencí programu Skutečně zdravá škola. Účast na konferencích jsme zdarma 

nabídli i rodičům. Někteří tuto možnost využili a přidali se na konference s názvem Bez 

cukru se obejdeme, Zdravé svačinky pro děti v MŠ nebo Regionální strava. Mateřská 

škola nadále v úzké spolupráci s nutriční terapeutkou zajišťuje dietní stravování. Rodiče 

těchto dětí dokládají nutnost diety potvrzením lékaře s uvedením aktuální diagnózy, na jejíž 

základě je sestavován plán stravování. Rodiče dětí s dietním stravováním dostávají 

s dostatečným časovým předstihem jídelníček a domlouvají se s vedoucí kuchařkou na jeho 

úpravě.  

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, avšak s přihlédnutím 

k aktuálním hygienickým požadavkům (nemoc COVID-19). 

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 

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. 
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Novinkou v této oblasti se stal tzv. 

Školkovníček, který jsme vydali pro rodiče 

nově přijatých dětí. Publikace pomocí milých 

obrázků a krátkých jasných informací 

seznamuje rodiče a potažmo děti 

s dovednostmi, které by děti měly zvládat při 

nástupu do mateřské školy. Materiál byl 

rodičům předán a podrobně vysvětlen 

v průběhu úvodní schůzky po přijetí dětí v červnu 2021. Věříme, že tento způsob osvěty 

pomůže rodičům orientovat se v tom, co je úkolem rodiny a na co mateřská škola navazuje. 

Náklady spojené s pořízením publikace (ilustrátor, tisk) byly hrazeny z příspěvku 

statutárního města v rámci programu na podporu školství.  

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 v rámci jednotlivých tříd, ale i celé mateřské 

školy (Rodinná rada). 

 Organizační podmínky 

1.3.1 Mateřská škola 

Počet dětí podle ročníků 30. 9. 2020 

Všechny děti s pravidelnou celodenní docházkou. 

 Počet dětí 

v běžných třídách 

Počet dětí              

ve speciální třídě 

Z toho OŠD 

1. ročník 29 2 --- 

2. ročník 29 5 --- 

3. ročník 37 5 4 

Celkem 95 12 4 
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1.3.2 Školní jídelna 

Počet dětí k 30. 9. 2020: 107 

 

 

2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

Ročník Jednací číslo Název vzdělávacího 

programu 

MŠ 32 405/2004-22 Rámcový vzdělávací program 

pro předškolní vzdělávání 

 

 

3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

ČINNOSTI ŠKOLY 

 Údaje o počtu pracovníků v MŠ k 1. 9. 2020 

  

 Zaměstnanci 

  

Počet 

zaměstnanců 

státní rozpočet 

Úvazek  

státní rozp. 

Učitelky 11 10,9677 

Asistent pedagoga 

(AP) 

 

1 

 

1 

Zaměstnanci 

školní jídelny 

 

4 

 

 

3,21 

Povozní 

zaměstnanci 

 

 

4 

 

 

3,45 

Celkem 20 18,6277 

 

Ve školním roce 2020/2021 byla zaměstnána školní asistentka na úvazek ve výši 1, hrazena 

z ESF – Šablony III.  
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 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 1. 9. 2020 

Věk Muži Ženy % 

21–30 let 0 1 4,7619 

31–40 let 0 6 28,5714 

41–50 let 0 6 28,5714 

51–60 let 0 6 28,5714 

61 a více let 0 2 9,5238 

Celkem 0 21 100 

 

 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 1. 9. 

2020 

Dosažené vzdělání  Muži Ženy % 

Základní  0 2 9,5238 

Vyučen 0 3 14,2857 

Střední odborné 0 0 0 

Úplné střední 0 7 33,3333 

Vyšší odborné 0 0 0 

Vysokoškolské  0 9 42,8571 

Celkem 0 21 100 

 

 Členění pedagogických pracovníků podle odborné 

kvalifikace k 1. 9. 2020 

    

Odborná kvalifikace  
Splňuje kvalifikaci 

Nesplňuje 

kvalifikaci Celkem 

Učitelka MŠ 11 0 11 

Asistentka pedagoga 1 0 1 
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 Zařazení pracovníků do platových tříd k 1. 9. 2020 

Platová třída – pedagogové  Počet zařazených pracovníků 

8. 2 

9. 6 

10. 3 

11. 1 

 

 

Platová třída – nepedagogové  Počet zařazených pracovníků 

2. 3 

4. 2 

5. 1 

7. 1 

10. 1 

 

Školní asistentka byla zařazena do 5.platové třídy.  

 

Cíle pro nejbližší období: 

• Nadále využívat vyhlášené dotační programy k zajištění dostatečné personální 

podpory.  

 

 

4 ÚDAJE O ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022 

 

Termín zápisu 4. 5. 2021 

Doba pro podání žádosti 6. 00–16. 30 hodin 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání 

Kritéria ze dne 12. 3. 2021 

Počet volných míst pro šk. rok 2021/2022 40 

Zapsaných dětí s celodenní/polodenní docházkou 34/0 

Počet nepřijatých dětí 5 

 

Počty dětí s návrhem na odklad školní docházky pro školní rok 2021/2022: 6 dětí. 
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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. 

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.).  

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 i na děti 

s odkladem školní docházky (OŠD). 

 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. Ve školním roce 2020/2021 děti navštěvovaly:  
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• Doplňkový program ŠKOL(K)A – byl určen pro všechny děti, na které se 

vztahovalo povinné předškolní vzdělávání. 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. 

• Seznamování s anglickým jazykem – probíhalo metodou CLIL ve dvou věkově 

heterogenních třídách, doplňovaly ho online lekce s rodilou mluvčí. Dětem je 

poskytován zdarma, náklady jsou hrazeny z finančního příspěvku statutárního města 

Ostravy.  

• Klub TALENTÍK – rozvíjení nadání v intelektové oblasti. Práce se skupinou byla 

přizpůsobena aktuálním hygienickým nařízením spojených se šířením nemoci 

COVID-19. Tato podpora je taktéž dětem poskytována zdarma v průběhu pobytu 

v mateřské škole.  

 

Zájmové kroužky Šikovné ručičky, Hasičský kroužek a Taneční kroužek se v uplynulém 

školním roce nekonaly z důvodu šíření nemoci COVID-19. 

 

Cíle pro nejbližší období: 

• Nadále zařazovat seznamování s anglickým jazykem do každodenních aktivit tříd 

metodou CLIL (dle personálních možností), využít dotační titul statuárního města 

Ostravy.   

• Nadále uplatňovat tzv. pravidlo jednoho zájmového kroužku na dítě. Nabízet 

pouze kroužky z takových oblastí, které nejsou primárně pokryty v průběhu 

vzdělávání – např. Hasičský kroužek, Hra na flétnu. 

 Školní projekty 

5.3.1 Recyklohraní 

Mateřská škola nadále pokračovala v zapojení do celorepublikového 

projektu Recyklohraní. Hlavní aktivitou ve spolupráci s rodiči byl 

sběr použitých baterií, tonerů a drobných elektrospotřebičů. Do plnění 

konkrétních úkolů se pravidelně zapojovala třída U Sovičky, například 

do Velkého pátrání (viz fotografie na další straně). 
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5.3.2 Celé Česko čte dětem 

Celorepubliková kampaň Celé Česko čte 

dětem se stala přirozenou součástí výchovně 

vzdělávacího programu naší mateřské školy. 

Knihy jsou automatickou součástí všech 

témat, pomáhají dětem v řešení problémů, 

vyhledávání informací a zároveň poskytují 

prostor pro relaxaci a zklidnění.  Od září 

2020 mohly děti nově využívat i bohatě 

vybavenou knihovnu v učebně Talentík (viz 

foto dole).  

Rádi bychom pokračovali v našich dosavadních aktivitách, především ve vydávání 

vlastních materiálů pro všechny děti, k čemuž využíváme vyhlašované dotační tituly 

(SMO, MOb MOaP a další). Pro příští školní rok plánujeme projekt TIO aneb Etika a bezpečí 

v digitálním světě, v rámci, něhož bychom chtěli také vydat vlastní materiál, a hlavně 

vedením dětí a celých rodin k četbě (předčítání) preventivně působit proti negativním vlivům 

moderních technologií. 

Rodiče si již zvykli, že jsou z naší strany podněcováni k aktivitám z této oblasti a na naše 

výzvy reagují více a více, což nás těší a utvrzuje v tom, že naše práce má význam.  
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Rozvoj čtenářství jsme velmi intenzivně podpořili opět v době uzavření školy na jaře 2021, 

kdy jsme prostřednictvím aktivit na dálku motivovali rodiče ke společnému čtení, ať už 

„jen“ přečtením nové aktivity. Stejně 

tak celoroční projekt Naše 

(NE)obyčejné dny tuto oblast 

hluboce rozvíjel (viz bod č. 13. 1.). 

Mezi hlavní cíle pro příští školní rok 

patří podpora čtenářství v rodinách 

pomocí společných setkání nebo 

půjčování knih dětem domů.   

 

 Podpora nadání v mateřské škole 

Od listopadu 2017 se mateřská škola systematicky věnuje vyhledávání a rozvoji nadaných 

a mimořádně nadaných dětí v intelektové 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. Od září 2020 byla učebna 

přemístěna do nových prostor školy, které se uvolnily po ukončení smlouvy se sportovním 

klubem Hamr Gym (viz bod 13.2.). 

Každoročně jsou nominovány děti vykazující vyšší potenciál v kognitivní oblasti, které se 

pravidelně scházejí v tzv. Klubu TALENTÍK. Ve školním roce 2020/2021 bylo 

nominováno prostřednictvím učitelek jednotlivých tříd cca 10 dětí. Z důvodu vládních 

nařízení i hygienických doporučení se však skupina pravidelně scházela pouze na podzim 

2020. Od ledna 2021 byly tyto děti rozvíjeny převážně v rámci svých tříd.   

Podpora nadání má velký význam pro rozvoj všech dětí, nejen těch nominovaných. 

V průběhu celého školního roku jsou dětem nabízeny úkoly různých stupňů obtížností právě 

proto, aby se mohlo nadání dětí projevit.      

Mateřská škola zrealizovala již třetí 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 
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před nástupem do základního vzdělávání. Letošní ročník byl 

podobný, a přece jiný než ty předchozí. Epidemiologická omezení 

související s šířením onemocnění COVID-19 nám nedovolila osobní 

setkání. Využili jsme možností moderních technologií a svolali 

alespoň úvodní webinář pro pedagogy zapojených škol (6.1.2021). 

Jeho cílem bylo seznámit pedagogy s postupy při této aktivitě, aby 

ve finále byla dětem jejich nominace ku prospěchu, nikoli je 

poškodila případným ovlivňováním výsledků nevhodnou pomocí 

dospělého apod.  

V letošním roce se účastnilo 14 mateřských škol s celkovým počtem přihlášených dětí 466. 

Epidemie se však odrazila i v následné účasti v rámci jednotlivých kol – viz tabulka.  

Počet 

přihlášených 

Účast           

1. kolo 

Postup       

  2. kolo 

Účast          

2. kolo 

Postup     

    3. kolo 

Účast      

3. kolo 

466 342 225 213 63 58 

Jsme velmi rádi, že i přes překážky, které před nás organizátory, 

pedagogy i děti, byly položeny, jsme vzájemně dokázali aktivitou 

projít a zakončit ji předáním dárkových tašek s upomínkovými 

předměty jednotlivým zapojeným školám (foto pod textem). 

Všechny děti, které postoupily do třetího kola, obdržely autorskou 

publikaci Numeráčci aneb jak objevit nadání (J.Severinová, S. 

Korcová, M.Lesniak – foto vpravo), díky které mohou svým 

rodičům přiblížit nejen některé úkoly, ale i například znaky nadání 

nebo emoce a práci s nimi.  
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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 vzájemné sdílení učitelek spojené s prací v učebně Talentík. 

• Otevřít podnětné prostředí pro rodiny dětí. 

 

6 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH 

JEVŮ 

Součástí školního vzdělávacího programu je Školní preventivní program, který zahrnuje 

tyto oblasti: 

• Fyzické zdraví 

Oblast podporující zdravý způsob života zaměřená na fyzické zdraví, poznávání lidského 

těla a vedení dětí k různorodému, ale hlavně pravidelnému, pohybu, ať už uvnitř mateřské 

školy či venku.  

• Psychické zdraví a socializace 

Tato oblast pokrývá duševní zdraví. V mateřské škole zahrnuje hlavně práci s vytvářením, 

pochopením a dodržováním pravidel společného soužití, která tvoří základ pro zajištění 

pocitu jistoty a bezpečí u dětí v průběhu jejich pobytu ve škole. Vedeme děti k tomu, aby si 

byly vědomy své hodnoty a věřily svým schopnostem a mohly tak obstát tlaku negativních 

vlivů dnešní společnosti. Důraz klademe také na to, aby děti byly schopny aktivně 

přistupovat ke vzniklým problémům.  

• Multikulturní výchova 

Další oblast dětem zprostředkovává seznámení s různorodým světem lidí na naší planetě, 

přibližuje jim ostatní národnosti a kultury s cílem vybudovat si k nim úctu a uvědomit si 

spíše to, co máme společné než to, čím se lišíme. 
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• Dopravní výchova a bezpečnost dětí 

Poslední oblast se zaměřuje na seznamování se základními pravidly silničního provozu  

a předávání dětem povědomí o možných nástrahách běžného života. 

Podstatnou součástí programu je prohlubování spolupráce s rodinou a ostatními partnery 

školy, jenž vychází ze školního vzdělávacího programu, třídních vzdělávacích programů        

a dalších školních a třídních projektů.  

V letošním školním roce byl preventivní program přirozeně doplňován o školní projekt Naše 

(NE)obyčejné dny.  

 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. 

Ve dvou třídách je do programu pravidelně 

zařazováno cvičení jógy podle metodiky Lali cvičí jógu (třídy U Myšky a U Sovičky – viz 

foto).  

I v tomto školním roce jsme obdrželi finanční příspěvek od zřizovatele školy Městského 

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (53.000 Kč) na projekt Pohyb s radostí, ze kterého jsme 

si pořídili převážně pomůcky k relaxačním činnostem, tzn. masážní podložky, podložky, 

míčky, další pomůcky ke cvičení jógy a balanční dráhy. 

Mateřská škola pokračovala v projektu České obce sokolské Se Sokolem do 

života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se 

zvířátky. Do aktivit projektu se zapojilo všech pět 

tříd. V září 2020 jsme děti motivovaly k plnění aktivit 
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projektu velkým sportovním dopolednem (viz foto), kdy závěrem obdržely medaili a diplom. 

Kladnou motivaci podporuje velmi dobře zpracovaný materiál pořadatele – sešit 

s nálepkami, ale i maskot projektu Sokol Pepík.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci jednotlivých témat třídních vzdělávacích 

programů byly děti seznamovány s lidským tělem, jeho 

fungováním i tím, co je pro zdravé tělo prospěšné a co 

nikoli. Zařazovaná témata vycházela ze školního projektu 

Naše (NE)obyčejné dny, který se zabýval oslavou 

netradičních významných dnů. Den srdce zasahoval hned 

do několika oblastí preventivního programu. Tou první 

byla oblast fyzického zdraví. Děti v jednotlivých třídách 

zkoumaly srdce jako lidský orgán a různorodými 
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aktivitami si upevňovaly povědomí o důležitosti zdravého životního stylu pro silné a funkční 

srdíčko zahrnující pohyb i zdravou stravu. Při různorodých činnostech využily podnětné 

prostředí učebny Talentík (viz foto na předešlé straně).  

Zdravé stravování jsme i letos podpořili 

zapojením do projektu KHS Zdravá školní 

jídelna. Vzhledem k vytíženosti stanice z důvodu 

šíření nemoci COVID-19 nedošlo k dalšímu 

formálnímu posunu, avšak kolektiv školní 

kuchyně i pedagogičtí zaměstnanci postupovali 

podle daných kritérií projektu. Důležitost zdravé 

a vyvážené stravy učitelky zařazovaly do témat 

v rámci svých třídních vzdělávacích programů 

(viz foto – např. Otesánek). Nově jsme zařadili jako alternativu k sladkostem při dětských 

oslavách ovoce a chceme v tom důsledně pokračovat. 

V letošním roce jsme znovu zahájili pěstování zeleniny 

a bylinek na vyvýšených záhoncích, které jsme 

využívali při přípravě pokrmů i nápojů (např. 

ředkvičky, máta, libeček, rozmarýn  

a další). 

Preventivní program v oblasti fyzického zdraví byl 

podpořen v některých třídách i dalšími netradičními 

dny jako byl například Světový den nevidomých (Den bílé hole – viz foto dole). Děti byly 

vedeny k uvědomění si důležitosti zraku a předcházení jeho poškození včetně neblahého 

účinku moderních technologií (tablety, notebooky, mobilní telefony).  
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K nevidomým nebo lidem se zbytky zraku 

jsme se dále vrátili při oslavě Dne 

domácích mazlíčků, kdy jsme si s dětmi 

povídali o asistenčních psech a jejich velké 

schopnosti pomáhat handicapovaným. 

Aktivity jednotlivých dnů (témat) 

pravidelně prezentujeme rodičům 

prostřednictvím nástěnek s popisy (viz 

foto) i třídních alb umístěných v šatnách 

dětí.  

V sychravých podzimních a zimních měsících byla k podpoře fyzického zdraví využívána 

infrasauna.   

Každodenně byly děti vedeny k základním hygienickým návykům, k úklidu svého místa, 

k ochraně svého zdraví společně s převzetím zodpovědnosti za něho. Zvýšení hygienických 

požadavků přinesla nařízení v souvislosti se šířením 

nemoci COVID-19.  

K podpoře této oblasti učitelky jednotlivých tříd 

využívaly různorodé didaktické pomůcky a 

dostupnou literaturu jak ve svých třídách, tak v již 

zmíněné učebně Talentík.   

 Psychické zdraví a socializace 

Fyzické a psychické zdraví spolu těsně souvisí a tato skutečnost se samozřejmě projevila  

i v naší práci s dětmi. Za důležité považujeme skrze různorodé aktivity věnovat pozornost 

oblasti emocí. Směřujeme k tomu, aby jim děti porozuměly, uměly si je uvědomit  

a pojmenovat, a to nejen u sebe, ale i druhých, aby je dokázaly respektovat a pracovat s nimi, 

nikoli je potlačovat. Právě v této oblasti nám velmi pomohl školní projekt Naše 

(NE)obyčejné dny. K podpoře psychického zdraví včetně práce s emocemi přispěly 

například tyto netradiční významné dny: Den Srdce, Den stromů, Den pošty, Mezinárodní 

den nevidomých, Mezinárodní den pozdravů, Den divadel, Ponožkový den (Downův 
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syndrom), Den rodiny (viz foto), Den matek, Den otců, 

Evropský den sousedů a další. Do témat třídních 

vzdělávacích programů byly samozřejmě zařazovány i 

svátky tradiční jako například Den české státnosti, 

Svatý Martin, Svatý Mikuláš, Vánoce, Tři králové, 

Velikonoce, Den Země apod. 

 

 

Další velmi významná aktivita této 

oblasti spočívá v pravidlech 

společného soužití, které děti 

tvořily společně v rámci třídy na 

začátku školního roku a průběžně je 

doplňovaly. Učitelky dbaly především na pochopení pravidel a jejich překlopení do 

každodenní praxe. Pravidla třídy byla vyjádřena obrázky či piktogramy a umístěna na 

viditelném místě ve třídě či ostatních prostorách MŠ. Taktéž s nimi byli průběžně 

seznamováni i rodiče dětí, například v třídních albech nebo výstavkách dětských prací. 

S pravidly všem třídám v letošním školním roce pomohl Den srdce.  
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Třídní rituály jsou již automatickou součástí každé třídy. Jedná se například o vítání, 

loučení, oslavu narozenin, seznámení s denním režimem apod. Patří mezi ně i diskusní nebo 

komunitní kruhy, kde je dán prostor pro vyjádření každého dítěte s důrazem na respekt jeho 

potřeby v daném okamžiku.  

 

U dětí a rodičů byl stále prohlubován 

kladný vztah ke knihám, a to aktivitami 

vycházejícími z projektu Celé Česko čte 

dětem a aktuálního projektu Naše 

(NE)obyčejné dny. Pokládání základů 

pro lásku ke knihám a čtenářství nám 

pomáhá taktéž maskot třídy se svým 

putovním deníčkem. Rodiče aktivně a 

ochotně se školou spolupracují, o čemž 

vypovídají zaplněné deníčky plné 

originálních textů, obrázků, fotografií apod. Tato dlouholetá aktivita prohlubuje současně i 

vztahy mezi školou a rodinou, zprostředkovává jednotlivým rodinám životy ostatních a 

seznamuje je tak s těmi, se kterými jejich dítě tráví ve všedních dnech většinu času. Věříme, 

že stejně tak deníčky prohlubují vztahy i uvnitř rodin samotných. Většina tříd má své stále 

maskoty, jimiž jsou zvířata, které mají ve svém názvu. Jedna ze tříd si za maskota zvolila 

hrdinky aktuálního projektu Vílanku a Ježčertku (viz foto).  
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Socializaci dětí jsme podporovali vstřícným 

přístupem učitelek ke vše dětem, pochopením 

jejich potřeb a emocí, nastavením společných 

pravidel a velkou mírou také zapojením rodičů  

a ostatních členů rodin do života ve škole  

i v jednotlivých třídách. V letošním školním 

roce bylo společné setkávání s rodinami opět 

omezeno z důvodu šíření nemoci COVID-19. 

Snažili jsme se však hledat způsoby, jak bychom 

jim mohli zprostředkovat dění v mateřské škole  

a motivovat je k dalším činnostem s dětmi. Každá 

třída si připravovala v rámci aktuálních témat 

jednoduché aktivity, které mohli rodiče s dětmi 

realizovat dle svých individuálních možností ráno 

nebo odpoledne (viz foto). 

Nově jsme v mateřské škole zařadili spolupráci se společností Mental Café, jejímž cílem je 

setkávání veřejností s lidmi s postižením a neobvyklým smýšlením v roli baristů na běžných 

místech a v běžných životních situacích a bourání předsudků s tím spojených. Při společném 

Dni srdce jsme vytvořili originální obraz z obtištěných prstů dětí celé mateřské školy, který 

jsme společnosti darovali v jejich kamenné kavárně TO místo v centru Ostravy. Věříme, že 

v budoucnu budou natolik příznivé podmínky, že budeme moci spolupráci s mentálně 

postiženými rozšířit.  
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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. 

Společné prožívání třídních i školních akcí a tradic podporovalo mezi dětmi vzájemnou 

kooperaci, rozvíjelo jejich schopnosti jako jsou hodnocení chování vlastního i druhého, 

samostatné řešení nahodilých situací, schopnost bránit se proti nevhodnému chování a násilí, 

požádání o pomoc i nabídnutí pomoci a přiměřené reakce na podnět. 

 Multikulturní výchova 

Témata multikulturní výchovy byla zařazována průběžně do třídních vzdělávacích 

programů, a to také již díky několikrát zmiňovanému projektu Naše (NE)obyčejné dny. 

Každý z těchto netradičních svátků nějakým způsobem působil na vědomí dětí, že každý 

jsme jiný, máme jiné vlastnosti, schopnosti, dovednosti, žijeme v jiné rodině s jinými zvyky, 

ale přesto můžeme tvořit jednu společnou skupinu se společnými zájmy, ve které se 

vzájemně respektujeme, ctíme a je nám dobře. Stejně tak, že život na naší planetě je rozdílný, 

nevypadá všude stejně, nemusí být ani tak šťastný jako u nás, přesto si každý na Zemi 

zaslouží a má právo si užívat radosti života.   

Děti měly možnost seznámit se s ostatními zeměmi a kulturami prostřednictvím některých 

netradičních dnů jako například: Den pozdravů, Den Země, Evropský den sousedů nebo 

Mezinárodní den dětí. 

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.  

V mateřské škole v tomto školním roce 

probíhalo seznamování s anglickým 

jazykem ve dvou třídách metodou 

CLIL, dále byly realizovány online 

lekce s rodilou mluvčí (viz foto), do 

kterých se zapojily děti další třídy.  

I pro příští školní rok jsme získali 

finanční příspěvek statutárního města 
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Ostravy, a proto budeme v této aktivitě pokračovat a věříme, že s rodilou mluvčí se již 

budeme moci setkávat osobně.  

 

 Dopravní výchova a poučení o bezpečnosti 

Zajistit bezpečí dětem je pro nás všechny v mateřské škole prvořadý úkol. Je však velmi 

důležité abychom k tomu vedli i děti samotné. Z tohoto důvodu byla samozřejmou součástí 

vzdělávání společně vytvořená a dětmi pochopená pravidla soužití v jednotlivých třídách, 

která zahrnovala všechny oblasti života ve školce, mnohdy i mimo ni. Děti je měly neustále 

na očích a podle potřeby s nimi pracovaly.  

Dopravní výchova byla běžnou a přirozenou součástí vzdělávací nabídky. I když jsme 

v letošním roce nemohli příliš využívat městskou hromadnou dopravu (COVID-19), hledali 

jsme cesty, jak děti vést ke správnému a bezpečnému chování v dopravních situacích. V září 

2020 čtyři třídy navštívily dopravní hřiště (viz foto). 

 

 

 

 

 

 

 

Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd cílily zejména na rozvíjení schopnosti: 

• dodržovat základní pravidla bezpečnosti v silničním provoze,  

• poznávat některé důležité piktogramy a dopravní značky,  

• správně reagovat na světelnou signalizaci, 

• zvládat správné reakce na pokyn,  

• rozeznávat pravou a levou stranu, 



Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace 

 

 

Zpráva o činnosti školy 2020/2021                                                                                                         strana 30 

 

• vyhnout se nebezpečí, případně přivolat pomoc,  

• správně se chovat na chodníku,  

• přejímat odpovědnost za své jednání,  

• bezpečně se chovat v blízkém známém okolí a další. 

Modelové dopravní situace byly 

vytvářeny také v průběhu her 

s dopravní tematikou  

i v manipulačních činnostech. Při 

vycházkách mimo území školy děti 

používaly reflexní vesty (viz foto).  

Po celý školní rok byly s dětmi také 

probírány situace, které se staly 

v jejich blízkém okolí a svým 

způsobem se jich účastnily, ať už osobně nebo zprostředkovaně, například požár vrakoviště 

ve Vítkovicích, jehož kouř se šířil až k naší mateřské škole, silné bouřky, polámané větve, 

ale i červnové tornádo, o kterém se hovořilo v mnoha rodinách. Všechny tyto situace jsme 

využili ke společným rozhovorům, které měly utvrdit u dětí důležitost dodržování pravidel, 

která nás chrání a mnohdy předcházejí nehodám.  

Další příležitostí pro opakování bezpečného a obezřetného chování dětí bylo téma Dne 

divadel a klasické pohádky jako například O červené Karkulce, O Kůzlátkách apod.  

Děti byly o bezpečnosti poučovány každodenně dle stanovené osnovy. O poučení byly 

vedeny záznamy v Třídních knihách jednotlivých tříd, stejně tak jako o nahodilých situacích, 

jež byly k poučení o bezpečnosti využity.  

V červnu 2021 byl zrealizován cvičný požární poplach.  

 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.  
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Aktivity preventivního programu budou přirozeně prolínat výchovně vzdělávací proces, 

budou součástí každodenních činností dětí při pobytu v MŠ.  

Od září 2021 plánujeme realizaci projektu TIO aneb etika a bezpečí v digitálním světě 

zaměřeném na digitální gramotnost. Na základě dobrých zkušeností s letošním projektem 

zabývajícím se netradičními významnými dny v něm budeme nadále pokračovat.   

Cíle pro jednotlivé oblasti preventivního programu pro příští školní rok: 

I. Fyzické zdraví 

o Pokračovat v programu Zdravá školní jídelna (KHS Ostrava). 

o Zorganizovat osvětové akce pro děti a jejich rodiny – projekt TIO (etika a bezpečí 

v digitálním světě). 

o Rozšířit cvičení s prvky jógy podle metodiky Lali cvičí jógu do všech tříd. 

o Realizovat řízené činnosti ve venkovním prostředí.  

II. Psychické zdraví 

o Práce s emocemi (formativní hodnocení, tzv. náladovníky apod.) 

o Zorganizovat osvětové akce pro děti a jejich rodiny – projekt TIO (etika a bezpečí 

v digitálním světě). 

o Pokračovat ve 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. 

o Seznamovat děti s anglickým jazykem včetně kultury anglicky mluvících zemí. 

IV. Poučení o bezpečnosti a dopravní výchova 

o Zajistit návštěvu dopravního hřiště vícekrát ročně. 
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7 ÚDAJE O DALŠÍM VZĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 

V tomto školním roce dvě učitelky zapojené do projektu ESF CESTA (KVIC Nový Jičín) 

úspěšně po čtyřech letech zakončily jeho realizaci. Nadále v průběhu školního roku 

prováděly u svých kolegyň interní mentoring, zúčastnily se dvou pobytových seminářů 

zaměřených na lektorské dovednosti. Samotné učitelky hodnotily své zapojení do projektu 

za velmi přínosné a doporučily ostatním kolegyním zapojení do případných podobných 

projektů v budoucnu. Jak jsem již hodnotila v minulých letech, u těchto dvou kolegyň 

pozoruji značný posun nejen v jejich pedagogické práci, ale i v osobnostním růstu a chuti 

podílet se na rozvoji celé školy. 

Dvě učitelky taktéž zakončily realizaci projektu Klokanova školka. Díky pravidelným 

workshopům docházelo k systematickému sdílení a předávání zkušeností s učitelkami 

z ostatních mateřských škol. Výstupem tohoto projektu byly metodické materiály zaměřené 

zejména na rozvíjení komunikativních dovedností dětí, sluchovou a zrakovou percepci            

a další. Učitelkám jsou k dispozici v elektronické podobě.  

Učitelky ve své Autoevaluci na začátku školního roku popsaly aktuální stav v jednotlivých 

oblastech jejich práce a stanovily cíle pro dané období. Na konci školního roku svou práci 

zhodnotily. Ke stanovení cílů jim letos posloužily pozorovací archy, kterými se zabývaly 

v době uzavření mateřské školy na jaře 2020. Tím, že měly možnost se s nimi s předstihem 

podrobně seznámit a vyplnit si je, mohly si velmi přehledně určit oblasti a konkrétní cíle pro 

aktuální školní rok. Pozorovací archy tvoří součást profesního portfolia učitelek i asistentky 

pedagoga. Na konci školního roku probíhaly individuální rozhovory s ředitelkou školy, kdy 

zaměstnankyně představovaly svá portfolia a hodnotily stanovené cíle (viz záznam 

z pohovorů). Na jaře 2021 učitelky vypracovávaly SWOT analýzu školy. Diskuse nad 

jejich konkrétními připomínkami a návrhy byla také součástí osobních pohovorů. Cílem bylo 

vést učitelky k řešení konkrétních situací, které viděly jako slabé stránky školy. Z mého 

pohledu považuji tuto aktivitu za velmi důležitou. Učitelky si mnohdy neuvědomují hlubší 

souvislosti spojené například s provozem celé školy, zajištění bezpečnosti dětí, dodržení 

všech legislativních norem, pokrytí fungování školy a jejich aktivit finančnímu prostředky 
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apod. Osobní diskuse s oboustranným vysvětlením je přínosná opět pro obě strany, jak pro 

učitelky, tak pro mě jako vedení školy.  

V průběhu celého školního roku se pedagogické zaměstnankyně vzdělávaly zejména formou 

webinářů. V rámci Národního pedagogického institutu ČR, ale i ostatních vzdělávacích 

institucí byla nabízena spousta webinářů zdarma. Tyto webináře nebyly akreditované a jejich 

časová dotace se pohybovala od cca 1 do 2 hodin. Přehled absolvovaných webinářů tvoří 

přílohu tohoto hodnocení. Z důvodu velmi bohaté účasti na různých webinářích jsem 

v dubnu uspořádala online poradu nazvanou Jarní konference, kde mimo jiné učitelky 

prezentovaly poznatky nabyté v rámci webinářů. Jejich ústní prezentace byla zaměřena 

nejen na samotný obsah vzdělávací akce, ale také na využití pro svou vlastní praxi, i praxi 

celé mateřské školy. Tento způsob prezentace hodnotím velmi kladně. Po každém příspěvku 

nastala společná diskuse, což podpořilo hlavní myšlenky prezentovaných. K výběru 

webinářů nám posloužil tzv. padlet, kde si online formou učitelky zaznamenávaly, který 

webinář budou prezentovat, aby byla zajištěno, že každá bude prezentovat jiný. Tento 

způsob komunikace se jim zalíbil a využívaly jsme ho později při jiných příležitostech, např. 

při prezentaci prostudovaných odborných knih na pedagogické radě v červnu. 

Mezi novou oblast vzdělávání se v letošním školním roce zařadilo zdravé stravování. 

V rámci celorepublikového projektu Skutečně zdravá škola zaměstnankyně napříč všemi 

úseky absolvovaly online konference na témata: Bez cukru se obejdeme, Jídlo z blízka a Jak 

na zdravé svačinky v mateřské škole.  

Průběh školního roku byl opět z důvodu nemoci COVID-19 netypický. Některé kolegyně 

čerpaly ošetřovné nebo byly v dočasné pracovní neschopnosti, a tak docházelo k působení 

učitelek na jiných třídách než jejich kmenových. Tuto zkušenost považuji za velmi 

přínosnou, obzvlášť pro učitelky, které se se způsobem plánování činností do center aktivit 

teprve seznamují nebo jsou pro ně stále náročné. U některých učitelek můžeme mluvit             

o dlouhodobějším náslechu. I v tomto školním roce se učitelky vzájemně navštěvovaly            

a inspirovaly. Vzájemné náslechy se stávají běžnou praxí v naší mateřské škole, což mě 

opravdu těší.  

Hromadné vzdělávání, tzv. Sborovna byla zaměřena na formativní hodnocení. Díky 

finančnímu příspěvku statutárního města Ostravy na podporu talent managementu je možné 
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hradit tyto individuální kurzy. Úvod do formativního hodnocení se konal v měsíci březnu 

2021, oživení a konkrétní náměty na práci učitelek pak v srpnu 2021. V rámci tématu 

formativního hodnocení si učitelky opakují oblasti jako je například nástroje pro diagnostiku 

dítěte, práci s portfoliem dítěte apod. Díky nadstandartním financím se učitelky vzdělávaly 

i v oblasti vyhledávání a rozvíjení nadání v předškolním věku. Škola se od roku 2017 

intenzivně věnuje tomuto tématu a další vzdělávání pedagogických zaměstnanců je přínosné.  

Zástupkyně ředitelky školy systematicky v rámci aktuálních podmínek pracovala se 

začínajícími učitelkami. Jejich spolupráci a zájem hodnotila v tomto školním roce jako 

výborné.  

Ředitelka školy zaměřila své další vzdělávání na zdokonalování manažerských dovedností, 

na vedení týmů, ale i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Dále se zaměřila na 

hodnocení školy (následovala SWOT analýza), tvořivou hru a již zmíněné formativní 

hodnocení. 

Nabyté informace ze seminářů, sdílení a porad byly předávány ústně na poradách učitelek, 

některé i na provozních poradách nebo také písemnou formou či elektronicky. Docházelo 

k diskusím na daná témata a k postupné implementaci ve výchovně vzdělávacím procesu dle 

aktuálních podmínek a potřeb učitelek i skupin dětí.  

Cíle pro příští období: 

• Vzdělávání v oblasti formativního hodnocení a implementaci do praxe. 

• Vzdělávání v oblasti práce s nadanými dětmi. 

• Vzdělávání v oblasti environmentální výchovy (práce s dětmi venku). 

• Pravidelné vzájemné náslechy pro všechny učitelky. 

• Metodická setkávání v MŠ dle aktuálních potřeb učitelek.  

• Práce se začínající učitelkou. 

• Četba odborných knih a jejich prezentace na pedagogických radách. 
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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: 

• Den srdce – dopoledne věnované světovému Dni srdce, výroba obrazu Srdce 

s láskou darované pro společnost Mental Café (září) 

• Sportovní dopoledne – začátek projektu Se Sokolem do života, sportovní aktivity 

na školní zahradě 

• Divadlo Smíšek v MŠ – Klasické pohádky dětem (září) 

• Návštěva Divadla loutek – návštěva jednotlivých tříd (září) 

• Oslava 2. výročí památeční lípy zasazené k 100. výročí založení Československa 

(říjen) 

• Mikulášská nadílka – tradiční slavnostní dopoledne jsme si uspořádali letos 

v mateřské škole sami, a bylo vydařené! (prosinec) 

• Vánoční Ostrava – procházka po centrální části městského obvodu včetně 

vánočních trhů (prosinec) 

• Projektový den, Den Slunce – aktivity včetně domácího planetária v mateřské 

škole (květen) 

• Oslava MDD – zábavné dopoledne pro děti celé mateřské školy, aktivity motivované 

netradičními významnými dny, ve spolupráci s Mental Café – zmrzlina s příběhem 

(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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Den srdce byl první netradiční významný 

den, díky kterému jsme se mohli věnovat 

velmi zajímavým tématům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikulášská nadílka byla pro děti 

hlubokým zážitkem. Naším cílem je mimo 

jiné také zachovávat letité tradice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Slunce si pro děti 

připravil spoustu 

zajímavých aktivit.  

Jednou z nich bylo 

zakoupení domácího 

planetária, takže mají 

děti v naší mateřské 

škole sluneční soustavu 

opravdu nadosah….   
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Den dětí byl motivován 

jednotlivými netradičními 

dny, které jsme ve školce 

společně slavili. 
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 Aktivity pro děti a jejich rodiče (rodiny)  

Ve školním roce 2020/2021 byly společné aktivity pro děti a rodiče omezeny z důvodu 

vládních nařízení spojených s pandemií nemoci COVID-19.  

S rodinami dětí jsme pracovali individuálně, a to formou individuálních konzultací, v rámci 

distančního vzdělávání nebo při akci Zápis nanečisto (viz body 13.1.6., 14.4.). 

Na konci školního roku (červen 2021) se nám podařily zorganizovat v rámci jednotlivých 

tříd tzv. Závěrečné – odpolední akce pro děti odcházející do základního vzdělávání a jejich 

rodiče (viz bod 13.1.5.). 

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.  

Věříme, že v příštím školním roce bude již epidemiologická situace příznivější a my budeme 

moci opět organizovat společné akce pro děti a rodiče, jak jsme byli zvyklí a považujeme je 

za důležité k prohlubování spolupráce mezi školou a rodinami dětí.  

 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 považujeme za velmi důležitou. Je 

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. 

Pro příští školní rok plánujeme rozšíření webových stránek o online omluvenku.  
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8.3.2 MAP Ostrava II., Talentova  

Ředitelka školy působí v pracovních skupinách v rámci MAP Ostrava II., kde prezentuje 

práci školy. Například v rámci skupiny Předškolního vzdělávání prezentovala mateřskou 

školu a plánovanou realizaci projektu TIO aneb Etika a bezpečí v digitálním světě. Na 

facebookové stránce Talentova informovala o třetím ročníku aktivity Numeráčci. Projekt 

Talentík a jeho aktivity byly zveřejněny v tiskové zprávě statutárního města Ostrava pro 

oblast talentmanagementu.  

8.3.3 Zlatá beruška – udělování ceny zřizovatelem školy 

Tři třídy se zapojily do udělování cen Zlatá beruška pro MŠ pro školní rok 2020/2021. 

Cílem je dle podmínek aktivity ocenit práci aktivních a kreativních mateřských škol, které 

obohacují svůj vzdělávací program formou zajímavých aktivit.  

Naše příspěvky: 

• Třída U Myšky – Den domácích mazlíčků 

Prezentace zachycovala realizaci Dne domácích mazlíčků, jenž děti seznámil s tím, že 

domácí mazlíček není pouze na mazlení, ale že jde o živé stvoření, které potřebuje určitou 

péči spojenou s dostatečnou zodpovědností za plnění povinností. Příspěvek odrážel také 

spolupráci s rodinami dětí v průběhu distančního vzdělávání nebo při výrobě plakátů o jejich 

domácích mazlíčcích. Úvod a závěr prezentace byl podbarven působivou nahrávkou zpěvu 

dětí ze třídy U Myšky. 
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• Třída U Medvídka – Den srdce 

Představoval láskyplný život dětí 

v mateřské škole ve všech jeho 

podobách. Mapa srdce ukazující 

cestu, kterou se všichni společně 

vydali s celoročním školním 

projektem Naše (Ne)obyčejné dny. 

Začátek této cesty vedl naším srdcem 

ke kamarádům a dospělákům v naší 

školce, k prostředí, které se stalo 

bezpečným přístavem malých srdíček – dětí ve třídě U Medvídka.  Z příspěvku dýchá radost, 

nadšení z tvoření, poznávání nových věcí, spolupráce s kamarády, získávání nových 

dovedností a vědomostí. Srdce není jenom symbol lásky a přátelství mezi lidmi, ale také 

láska ke svému tělu, zdraví, přírodě, naší zemi, kultuře a mnoha dalším možnostem.  

Vyvrcholením Dne srdce byla výroba a darování jedinečného obrazu, jehož základ tvořily 

obtisky prstů všech dětí. Obdarovali jsme společnost Mental Café, jejíž cílem je setkávání 

veřejnosti s lidmi s postižením (mentálním) v roli baristů na běžných místech a v běžných 

životních situacích a bourání předsudků s tím spojených. 

• Třída U Ježečka – (NE)obyčejné dny ve třídě U Ježečka 

Příspěvek zachycoval průběh školního projektu Naše (NE)obyčejné dny ve třídě U Ježečka, 

kterou navštěvovaly nejmladší děti ve věku od 3 do 4,5 let.  

Jednotlivé „neobyčejné“ dny byly v prezentaci seřazeny podle časové posloupnosti, jak byly 

realizovány od září 2020 do května 2021. Důraz byl kladen na spolupráci s rodinami dětí.  

Rodiče byli na začátku školního roku seznámeni jak s celým projektem, tak s plánovanými 

doplňujícími aktivitami určenými právě pro celé rodiny.  

Jednoduché, časově nenáročné aktivity, které vycházely z aktuálního třídního tématu měly 

možnost děti se svými rodinami realizovat většinou v šatně dětí ráno při příchodu do 

mateřské školy nebo odpoledne při odchodu. Některé aktivity motivovaly rodiny                         

i k víkendovým činnostem. Rodiče nejmladších dětí se pak zapojili i do online aktivit v době 

uzavření školy, přestože pro ně distanční vzdělávání nebylo povinné. 
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Svými výtvory, výrobky a 

fotografiemi obohacovali 

jednotlivá probíraná témata, 

prohlubovali vzájemné vztahy 

s dětmi, a hlavně navazovaly 

vztah a spolupráci s mateřskou 

školou.  

 

 

 

Přestože jsme se v této soutěži neumístili na žádném z míst, považujeme prezentaci naší 

práce tímto způsobem za velmi důležitou. Všechny tři vypracované příspěvky jsou 

zveřejněny na webových stránkách školy. Rodiče dětí navštěvujících naši mateřskou školu 

a případní zájemci si tak pomocí jejich zhlédnutí mohou udělat obrázek o způsobu a kvalitě 

vzdělávání, které zajišťujeme. Pro nás samotné jsou hodnotnou evaluací naší práce.  

8.3.4 Sdílení, stáže 

V průběhu školního roku mateřská škola poskytla prostor pro tzv. sdílení v rámci Šablon 

nebo projektu CESTA (KVIC Nový Jičín). Ochota učitelek podělit se o své zkušenosti, 

pedagogický um i téměř bezbřehou tvořivost si zaslouží náležité ocenění. 

8.3.5 Aktivita Numeráčci 

Škola svou činnost, hlavně v oblasti vyhledávání a rozvíjení nadání v intelektové oblasti, 

prezentuje prostřednictvím aktivity Numeráčci (viz bod 5.4).  

8.3.6 Vlastní metodické materiály 

Za prezentaci školy lze taktéž považovat vydávání vlastních metodických materiálů, které 

jsou určeny pro všechny děti školy a vycházejí většinou z realizovaných školních projektů. 

Tyto materiály se v rámci spolupráce s různými institucemi (např. NPI ČR, projekt PPUČ    

a další) dostávají i za hranice školy a šíří netypické aktivity pro předškolní vzdělávání 

propojující základní gramotnosti (matematickou, čtenářskou, digitální atd.). 
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Vydávané materiály mají velký význam také pro prohlubování vztahu s rodinami dětí              

a šíření důležitosti předškolního vzdělávání a předškolního věku jedince vůbec.  

 

9 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

Ve školním roce 2020/2021 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 

 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, příspěvek pro podporu bilingvní výuky 

  

Státní prostředky: 

Rok 2020 – dotace přímých výdajů na vzdělávání byly schváleny ve výši 9.751.096, - Kč  

a byly vyčerpány dle rozpočtových pravidel. 
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Rok 2021 – dotace přímých výdajů na vzdělávání byly schváleny ve výši 10.446.390, - Kč     

a jsou čerpány dle rozpočtových pravidel.  

Prostředky na provoz poskytnuté zřizovatelem: 

Rok 2020 – příspěvek byl schválen v celkové výši 2.056.0760,55 Kč a byl čerpán dle 

rozpočtových pravidel.  

Rok 2021 - příspěvek byl schválen ve výši 1.695.160, - Kč a je čerpán dle rozpočtových 

pravidel. 

Sponzorské dary: 

Škola získala ve školním roce 2020/2021 finanční dary ve výši 92.153, - Kč, které byly 

použity především na nákup hraček, metodických pomůcek a výtvarných potřeb pro děti. 

Přehled finančních zdrojů organizace za rok 2020: 

 

Finanční zdroje Kč 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 1.111.000,00 

Účelové neinvestiční příspěvky od zřizovatele 945.760,55 

Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu 9.751.096,00 

Granty a účelové dotace 900.189,00 

Investiční transfery celkem 0 

Neinvestiční příspěvek celkem 12.708.045,55 

 Hospodaření školy za rok 2020 

Čerpání schváleného neinvestičního příspěvku na přímé výdaje na vzdělávání v Kč: 

 

SÚ Výdaje Hlavní činnost Doplňková činnost 

501 Spotřeba materiálu 1.163.430,39 96.087,00 

518 Ostatní služby 288.166,09 1.673,00 

521 Mzdové náklady  7.912.428,00 10.432,00 

524 Zákonné pojištění 2.630.618,16 988,00 

527 Zákonné sociální náklady 223.879,88 58,64 

Náklady celkem 13.744.386,14 139.953,66 

672 Celkem výnosy vybraných 

vládních institucí z transferů 

12.774.253,87 0 

Výnosy celkem  13.870.040,32 176.007,00 

Výsledek hospodaření celkem 125.654,18 36.053,34 

 161.707,52 
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Přehled finančních fondů k 31. 12. 2020: 

Fond Kč 

Fond odměn 63.943,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb 115.946,31 

Fond investic 428.638,99 

Fond rezervní 38.914,24 

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválené zřizovatelem: 

Fond Kč 

Fond odměn 0 

Fond rezervní 161.707,12 

 Úplata za předškolní vzdělávání 

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 byla stanovena na 500 Kč 

měsíčně. 

 

 

11 ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A 

MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

Mateřská škola byla od září 2021 zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj                

a vzdělávání (Šablony III.) a využívala personální podporu v podobě školní asistentky.  

 

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. 
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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. 

 Naše (NE)obyčejné dny 

13.1.1 Celoroční školní projekt 

Myšlenka, stejně jako hlavní cíl, tohoto projektu byly jednoduché: vybudovat v dětech úctu 

ke každému dni, ke každé chvilce svého života, ke každé věci, za níž je schována práce 

a úsilí ostatních lidí.  

Děti se v průběhu celého školního roku seznámily s některými netradičními významnými 

dny a tím, jak je jejich připomenutí důležité pro život lidí jako jednotlivců i širší společnosti. 

Začlenění těchto dnů do třídních vzdělávacích programů zajistilo hlubší poznání jejich 

podstaty a tím byly zároveň splněny i další stěžejní cíle, kterými bylo rozvíjení úcty k práci 

druhých, rozvíjení povědomí o mezilidských morálních hodnotách, přijetí a pochopení 

oslavy některých svátků, seznámení se s existencí ostatních národů a jejich tradicemi. 

Z důvodu preventivních opatření proti nemoci COVID-19 nebyly v průběhu roku 

realizovány společné akce pro děti a rodiče, tak jak jsme to plánovali, proto nebyly splněny 

cíle s tímto spojené. Děti se však na přípravě oslav některých svátků i tak podílely, a to 

v rámci třídy nebo i distančního vzdělávání (viz dále). 

13.1.2 Aktivity projektu 

Aktivity školy vycházely z jednotlivých netradičních významných dnů. Tým pedagogů si 

pro tento školní rok vybral pět stěžejních svátků: Den srdce (září), Den pozdravů (listopad), 

Den domácích mazlíčků (únor–březen), Den Slunce (květen), Den triček (červen). 
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Další netradiční dny si třídy vybíraly na základě svých aktuálních podmínek a podle dané 

oblasti života, nápaditosti a přitažlivosti tématu pro děti, jejich zájmu a užitečnosti pro dnešní 

i budoucí život. Uvádím výčet dalších netradičních významných dnů začleněných do 

vzdělávání v tomto školním roce: 

• Mezinárodní den hudby 

• Den pošty 

• Den stromů 

• Mezinárodní den nevidomých 

• Den divadla 

• Ponožkový den (Downův syndrom) 

• Světový den vody 

• Den Země 

• Mezinárodní den letectví a kosmonautiky  

• Den matek 

• Mezinárodní den rodiny 

• Evropský den sousedů 

• Den otců 

 

Mimo tyto netradiční svátky jsme se ve všech třídách samozřejmě věnovali našim tradičním 

svátkům jako je Den české státnosti, Vánoce, Tři králové apod.  

Jednotlivé netradiční významné dny byly v průběhu školního roku rodičům prezentovány  

i prostřednictvím nástěnek vytvořených z prací dětí a popisků vysvětlujících podstatu dne  

a činnosti, které tento den dětem zprostředkovávaly.  

 

13.1.3 Pracovní sešit Moje (NE)obyčejné … 

Speciálně pro tento projekt byl pro děti vytvořen originální pracovní sešit s názvem Moje 

(NE)obyčejné …, který obsahuje příběhy vztahující se k pěti stěžejním netradičním 

významným dnům. Se sešitem děti pracovaly v průběhu celého školního roku v mateřské 

škole, pak si ho odnesly na památku domů. Odrazila se v něm nejen témata jednotlivých 
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dnů, ale hlavně prožitky a vývoj samotného dítěte (viz příloha – oznámení rodičům na konci 

školního roku). 

Autory sešitu byli: Stanislava Korcová (náměty, zpracování), Jitka Severinová (příběhy, 

rýmovačky) a Milan Lesniak (ilustrace). Díky finančnímu příspěvku statutárního města 

Ostravy mohl být sešit zdarma poskytnut všem dětem mateřské školy, čímž byl zajištěn 

rovný přístup ke vzdělávání.    

Věříme, že se tento cenný materiál stane dalším z pokladů dětství, který bude připomínat 

tuto životní etapu, a to nejen dítěte, ale i celé rodiny. 

Následující fotografie ukazují, že každý sešit byl opravdu originálem. Děti do něho kreslily, 

lepily si obrázky apod., paní učitelky ho dále obohacovaly o fotografie ze vzdělávání, ať už 

ve školce nebo i z domovů dětí v rámci aktivit na dálku.   
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13.1.4 Akce pro děti 

Akce pro děti byly z důvodu opatření proti nemoci COVID-19 minimalizovány. Jednotlivé 

dny jsme chtěli obohatit o kulturní akce, výukové programy nebo exkurze, což nebylo 

možné, stejně jako realizace tzv. dopoledních setkání všech tříd mateřské školy.  

Přes veškerá úskalí pandemie se nám 

přece jen některé z akcí podařilo 

uspořádat. V září jsme v mateřské 

škole realizovali Den srdce, 

v rámci, něhož vznikl obraz Srdce 

s láskou darované, který jsme 

věnovali společnosti Mental Café. 

Jejím cílem je setkávání veřejností 

s lidmi s postižením a neobvyklým 

smýšlením v roli baristů na běžných 

místech a v běžných životních situacích a bourání předsudků s tím spojených. Původním 

plánem bylo pozvat Mental Café na naši společnou akci s rodiči, nakonec jsme se 

přizpůsobili aktuálním podmínkám a obraz předali zástupcům přímo v jejich kamenné 

kavárně TO místo v centru Ostravy.  
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V květnu jsme vzdělávání obohatili o projektový den 

– Den Slunce, do kterého se z důvodu karantény 

zapojily pouze dvě třídy (U Medvídka, U Sovičky).  

Děti měly možnost poprvé vyzkoušet tzv. domácí 

planetárium (viz foto), které bylo zakoupeno 

z finančního příspěvku SMO v rámci Programu na 

podporu talent managementu pro rok 2021. Tato 

zajímavá pomůcka je k dispozici všem třídám.  

V červnu jsme pro všechny třídy přichystali oslavu Mezinárodního dne dětí motivovanou 

jednotlivými netradičními dny. O závěrečnou tečku se postarala právě společnost Mental 

Café se svou Zmrzlinou s příběhem. Jsme rádi, že se nám společné setkání nakonec podařilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I když jsme některé naplánované akce nemohli uskutečnit, věříme, že jsme danou situaci 

využili k hlubokému prožitku dětí uvnitř jednotlivých tříd. 
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13.1.5 Akce pro děti a rodiče 

Klasické akce pro děti a rodiče, které mateřská škola 

běžně organizovala, změnily z důvodu nařízení proti 

nemoci COVID-19 svou podobu. Některé plánované 

akce se neuskutečnily vůbec, některé byly pozměněny 

na tzv. společné aktivity pro děti a rodiče k daným 

tématům uveřejňovaných v šatnách jednotlivých tříd. 

Jednalo se o jednoduché činnosti, které měly pomoci 

dětem je více ponořit do daného tématu prostřednictvím 

společného prožitku se svými nejbližšími. Zároveň měly 

rodičům prezentovat aktuální dění v mateřské škole  

a přirozenou cestou je motivovat k dalšímu možnému 

rozvíjení tématu v domácích podmínkách (viz foto). 

Ke konci školního roku se pandemická situace trochu uklidnila, a tak jsme v jednotlivých 

třídách zrealizovali tradiční Závěrečné, tedy pasování našich nejstarších dětí na „školáčky“.  

I letos děti obdržely na památku od zřizovatele Mob MOaP knihu Cestovatelské pohádky  

(J. Severinová, S. Korcová, A. Dudek), od mateřské školy slavnostní šerpu, drobné dárky 

pořízené z finančního příspěvku SMO na tento projekt a originální pamětní list 

s fotografiemi mapující jejich školní rok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výjimečnost celé akce dotvořila 

vlastnoručně vyrobená trička dětí. 
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13.1.6 Distanční vzdělávání 

Neplánovanou součástí projektu se stalo opět distanční 

vzdělávání. To se v tomto školním roce stalo závazným právě 

pro děti s povinnou předškolní docházkou. A protože v tomto 

věku jsou děti na svých rodičích závislé a vzdělávání na dálku 

by bez jejich pomoci a podpory nemohly realizovat, je 

distanční vzdělávání zařazeno zde mezi akce pro děti  

a rodiče.  I tentokrát jsme ho začlenili do našeho celoročního 

projektu a děti jím provázely hlavní hrdinky příběhů (NE)obyčejných dnů Vílanka  

a Ježčertka. Pro děti jsme třikrát týdně zveřejňovali na webových stránkách různorodé 

aktivity. Každá z činností byla motivována originální rýmovačkou z pracovního sešitu  

a doplněna o zvláštní přílohu, která rodičům vysvětlovala, co všechno u dítěte daným úkolem 

rozvíjejí. V rámci webových stránek jsme jim zprostředkovávali například i videa Národního 

pedagogického institutu České republiky, pomocí nichž mohli získat představu o tom, jak 

lze dítě rozvíjet pomocí běžných každodenních aktivit. Distanční vzdělávání přeneslo naše 

(NE)obyčejné dny do jednotlivých rodin a oceňuji, že se do něho zapojili i rodiče dětí, pro 

které nebylo povinné. 

Fotografie zaslané rodiči zachycují, jak originálně jednotlivé dny ve 

svých rodinách pojali. 

Den srdce: děti hledaly kolem sebe předměty ve tvaru srdce (např. 

kámen), tvořily si tzv. mapu srdce (koho mají v srdíčku), zabývaly 

se důležitými emocemi, vysvětlovaly si různá slovní spojení jako 

například „mít srdce na dlani“ a samozřejmě jsme je motivovali 

k pohybu a pobývání venku.  
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Den pozdravů: prostřednictvím zábavných činností si děti zopakovaly části dne a vhodné 

pozdravy, napsaly pohlednici a poslaly ji poštou a také si zahrály divadlo, poněvadž jim náš 

(NE)obyčejný příběh osvětlil, jak vznikl pozdrav „nazdar“ („Na zdar“ Národního divadla).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den domácích mazlíčků: děti měly možnost si 

zopakovat nejen druhy domácích mazlíčků  

a povinnosti spojené s péči o ně, ale zahrály si 

například i na zvěrolékaře. Naše témata vždy 

propojujeme s reálným životem dětí.   
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Den Slunce: díky tomuto významnému dni se děti věnovaly krásám probouzejícího jara, 

koloběhu vody, velikonočním svátkům i vesmíru. Opět jsme je pobízeli k pobytu venku.  
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Jak již bylo dříve zmíněno, projekt se odrazil v třídních 

vzdělávacích programech všech tříd. Jedna třída (U Myšky) 

využila hlavní hrdinky příběhů jako maskoty třídy a děti si 

je nosily na víkendy domů. Tato aktivita nejen prohloubila 

spolupráci s rodinami dětí, ale podpořila  

i samotný projekt.  

13.1.7 Akce pro rodiče 

V září byla rodičům nabídnuta možnost účastnit se přednášky lektorky J. Gardošové na téma 

výchovy předškolních dětí. Avšak opět nařízení spojená s pandemií nemoci COVID-19 

realizaci neumožnila. Žádné další akce tohoto typu jsme proto již v průběhu školního roku 

nerealizovali. Rodičům byla opět nabízena možnost zapůjčování knih ze školní knihovny. 

Tuto možnost zatím využívají zcela výjimečně. Věřím, že tuto aktivitu podpoříme 

vybudováním tzv. knihobudky na zahradě školy v nejbližším období.  

Několikrát jsme však rodičům nabídli možnost účastnit se webinářů na různá témata, 

například v rámci projektu Zdravá školní jídelna.  

13.1.8 Hodnocení projektu 

Cíle projektu považujeme za splněné, přesto je nutné zdůraznit, že utváření základů 

povědomí o důležitosti lidské práce a morálních hodnotách je proces dlouhodobý, mnohdy 

přesahující až do dospělosti.  

Tento projekt byl přínosný pro všechny zúčastněné, nejen pro děti a jejich rodiny, ale i pro 

učitelky, kterým nabídl materiál i inspiraci pro 

tvorbu a realizaci pestré, promyšlené vzdělávací 

nabídky propojené s reálným životem dětí. 

V době uzavření školy se opět stal prostředníkem 

mezi školou, rodinami dětí i zaměstnanci školy. 

Mezi další prezentace projektu a celé 

pedagogické práce patří například třídní Maxi 

knihy nebo třídní fotoalba, která jsou rodičům 

vystavená v šatnách a podávají jim informace       



Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace 

 

 

Zpráva o činnosti školy 2020/2021                                                                                                         strana 55 

 

o proběhlých aktivitách ve škole nejen pomocí fotografií, ale 

i popisků činností a cílů. Maxi knihy jsou společným dílem 

dětí i učitelek. 

Jako každý rok, tak i letos si děti v rámci projektu 

namalovaly trička, která jim budou památkou na prožitky 

z mateřské školy. Jejich výroba byla podpořena samotným 

Dnem triček, prostřednictvím něhož děti získaly informace 

o tom, jak a z čeho tyto svršky vznikají. Dokonce si v každé 

třídě zasadily bavlník. Malby na tričkách měly opět spojitost 

s jednotlivými netradičními významnými dny.  
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Pedagogický kolektiv projevil zájem pokračovat v tomto projektu i příští školní rok. Některé 

z významných dnů by učitelky chtěly zopakovat znovu a dále se věnovat těm, které letos 

nestihly a považují je za zajímavé a pro děti přínosné. Cílem bude propojit netradiční 

významné dny s plánovaným projektem zaměřeným na rozvoj digitální gramotnosti (TIO 

aneb Etika a bezpečí v digitálním světě), což bude možné. Například jedna z oblastí digitální 

gramotnosti bude reklama a s tou velmi úzce souvisí například Den bez nakupování. Zajisté 

najdeme další vhodné propojení obou projektů a zajistíme tak nejen prolínání jednotlivých 

gramotností, ale již několikrát zmíněnou pestrou a zajímavou vzdělávací nabídku jak pro 

děti, tak pro celé rodiny.  

 Talentík 2020, 2021  

Z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu 

na území statutárního města Ostravy na rok 2021 škola 

obdržela finanční příspěvek ve výši 400.000, - Kč. Z této 

částky byla financována práce se skupinou nominovaných 

nadaných a mimořádně nadaných dětí v intelektové oblasti, 

dovybavení učebny Talentík o další zajímavé pomůcky       

a aktivita Numeráčci. Podrobněji je vyhledávání a rozvíjení 

nadání popsáno v bodě č. 5. 4. 

Hlavním cílem učebny Talentík je poskytnout podnětné 

prostředí v oblasti přírodních věd pro všechny děti,        

a tím pomoci odkrýt jeho zájmy, případně nadání.  
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 Angličtina v MŠ Varenská  

Ve školním roce 2020/2021 probíhalo každodenní seznamování s anglickým jazykem ve 

dvou třídách – U Myšky a U Sovičky, a to pod vedením kvalifikovaných učitelek (kmenové 

učitelky třídy) a rodilé mluvčí. Angličtina byla realizována v průběhu celého dne 

prostřednictvím krátkých vstupů, pohybových her, písní a básní, také četbou knih. Podstata 

seznamování spočívala v tzv. multisenzorickém učení, tedy v zapojení více smyslů. Dále 

byla využívána široká škála pomůcek (vizuální, sluchové i taktilní).  

Mateřská škola získala v rámci Programu na podporu výuky cizích jazyků, rozvoje bilingvní 

a cizojazyčné výuky v mateřských školách, základních a středních školách se sídlem na 

území statuárního města Ostravy pro školní rok 2020/2021 finanční částku ve výši 200.000, 

- Kč. Z příspěvku byly hrazeny náklady spojené převážně s výukou rodilou mluvčí, ale 

taktéž byly zakoupeny pomůcky pro děti. 

V rámci opatření spojených se šířením nemoci COVID-19 probíhalo seznamování 

s anglickým jazykem rodilou mluvčí online formou. 

V době uzavření školy byly lekce realizovány jak v dopoledních, tak v odpoledních 

hodinách.  
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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 

Se zástupci zřizovatele spolupracuje v průběhu celého roku, zejména pak se zaměstnanci 

Odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit. Dosavadní spolupráci 

hodnotíme velmi kladně a dovolujeme si vyjádřit tímto způsobem poděkování. 

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 nebo další kulturní a zábavné akce městským obvodem 

pořádané.  

V prosinci 2020 zástupci zřizovatele ocenili jako pedagogickou osobnost zástupkyni 

ředitelky školy Bc. Janu Richterovou, jež byla na ocenění nominována ředitelkou školy za 

její nadstandardní pedagogickou práci v mateřské škole.  

 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 2020 

• Informační schůzky pro rodiče dětí 3. ročníků Zápis nanečisto – leden 2021 

• Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí, prezentace publikace 

Školkovníček (jak připravit dítě pro vstup do mateřské školy) – červen 2021 

 

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 i v tomto školním roce podařilo prohloubit prostřednictvím 

vzdělávání na dálku (viz bod č. 13. 1. 6.). 

V měsíci dubnu 2021 byly pro zájemce vyhlášeny Dny otevřených dveří konané 

individuální formou. Rodiče, kteří chtěli získat informace o naší škole, si mohli rezervovat 

termín a s ředitelkou školy podiskutovat o filozofii školy a vzdělávání.  

Tuto možnost využilo cca 12 rodičů, kteří později podali i žádost ke vzdělávání dítěte pro 

školní rok 2021/2022. 

Dny otevřených dveří se konaly v učebně Talentík, a tak byla splněna i vydaná opatření 

v rámci pandemie nemoci COVID-19. 

14.3.1 Dotazník spokojenosti pro rodiče dětí 

V červnu 2021 jsme oslovili rodiče k hodnocení vzdělávání v naší mateřské škole 

prostřednictvím online dotazníků. Níže uvádíme jeho výsledky. 

Bylo vyplněno celkem 75 dotazníků. Odpovědi byly zaznamenány pomocí grafů i slovního 

komentáře.  
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Grafické znázornění otázky č. 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafické znázornění otázky č. 2: 
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Grafické znázornění otázky č. 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafické znázornění otázky č. 4: 
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Otázka č. 5: „Co byste do vzdělávání zařadili? Prosíme, uveďte konkrétní návrhy.“ 

Celkem 62 z 75 odevzdaných dotazníků obsahovalo komentář k této otázce, 34 z tohoto 

počtu považuje naše vzdělávání za dostatečné. Na ostatní komentáře ředitelka školy podala 

podrobné vysvětlení, které je zpřístupněno rodičům na webových stránkách školy.  

Většina rodičů reagovala na omezení aktivit způsobené pandemií nemoci COVID-19               

a očekávají, že je v rámci možností obnovíme (např. mazací dny, exkurze, výlety, 

předplavecký výcvik apod.). 

Ředitelka školy zároveň rodičům zprostředkovala realizaci zájmových kroužků z pohledu 

mateřské školy, které nejsou pro školu prioritou. Tou je zajištění bohatého programu 

v souladu s platnou legislativou v průběhu celého pobytu dítěte v organizaci.  

Grafické znázornění otázky č. 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitelka školy v komentáři uvedla, že v tomto školním roce se distanční aktivity staly 

závaznými pro děti s povinným předškolním vzděláváním. U dětí, které neumí ještě číst, ho 

není možné realizovat bez rodičů. Snahou školy bylo nabídnout různorodé aktivity, které 
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vedly k rozvíjení dítěte ve všech oblastech a zároveň byly snadno realizovatelné v běžných 

domácích podmínkách, s dostupnými pomůckami (předměty). Zároveň jsme 

zprostředkovávali informace, co jednotlivé činnosti rozvíjejí. Velice nás těšilo zapojení           

i dětí, pro které distanční vzdělávání povinné nebylo.  

Rodiče navrhovali možnost online setkání s učitelkami. Takové setkání je samozřejmě 

možné v budoucnu, v případě potřeby a nutnosti, realizovat. Bylo by však určeno pro 

udržování sociálního a emočního kontaktu dětí s vrstevníky. Děti by se formou videohovoru 

mohly vzájemně pozdravit, sdělit si zážitky z poslední doby apod. Určitě bychom nechtěli, 

aby děti prostřednictvím technologií plnily úkoly (viz doporučení Národního pedagogického 

institutu ČR).  

Otázka č. 7: „Co byste nám chtěli sdělit?“ 

Rodiče na tuto otázku uváděli oceňující odpovědi, kterých si nesmírně vážíme. Je to pro nás 

cenná zpětná vazba. Ubezpečují nás v tom, co děláme dobře a ujišťují, abychom v tom 

nadále společně pokračovali. Jsme rádi také za podnětné návrhy a náměty pro další činnost. 

Níže je uvedeno několik komentářů z dotazníků: 

1. Jste super školka jsme moc spokojení 😍😍😍. 

2. Jsem moc spokojena s přípravou dětí do školy. 

3. Situace s covidem omezila možnosti akcí a vzdělávání, ale jinak jste super školka, bohatý 

vzdělávací program na informace a činnosti. 

4. Jsme se školkou a paní učitelkami spokojeni, a hlavně děti tam chodí moc rády, a to je 

to nejlepší vidět šťastné děti. 

5. Dcera je ve školce moc spokojená, takže jako rodič jsem rovněž. 

6. Děkujeme za skvělý přístup a trpělivost k nám všem. 

7. Chtěli bychom Vám poděkovat, že máte zájem o zpětnou vazbu a že v rámci školky máte 

touhu se zlepšovat a přicházet s novými neobyčejnými nápady. Přejeme všem krásné léto. 

8. Syn chodí do školky rád, u medvídka se mu moc líbí, doma si hrajeme pořád na školku 

on je paní učitelka Broňa a já a jeho sourozenci jsou děti, co probírají ve školce to téma 

máme zrovna i doma, máme značky, pitný režim, taky máme koutky, angličtinu, hraje na 

klavír, který má poznačený jako paní učitelka u medvídku, odpočíváme no vše 🤗😆😘 

9. Jste nejlepší. Děkujeme :-) 

10. Děláte to moc dobře, jsme ve školce spokojeni. Paní učitelky jsou příjemné, milé a 

profesionální. Děkujeme... 

11. Jsme spokojeni. 

12. Chtěli bychom podekovat za velmi kvalitní předškolní vzděláváni, za velmi aktivní 

přístup při všech prováděných projektech. Není to samozřejmost…mám srovnáni ze 
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školek od jiných kamarádek. A taky velmi oceňujeme kvalitní zdravé stravováni, což také 

všude nefunguje. 

13. Dcerce se ve školce moc líbilo a je smutná z toho, že už tam nebude. Nemáme si na co 

stěžovat. 

14. Jste skvělé. Všechny! 

15. Vaše školka splnila má očekávání. Syn navštěvuje každý den ráno školku s úsměvem a 

těší se na kamarády i paní učitelky. Často mě mile překvapí, s jakou láskou a 

porozuměním paní učitelky v této třídě umí naslouchat a vést děti k těm správným 

krokům. 

16. Celkově jsme s MŚ spokojeni. 

17. Dobrá práce, celkově jsme velice spokojeni. 

18. Moc si vážíme práce celého personálu napříč školkou. Jsme velmi spokojeni. 

19. Děkuji, že se nám tak krásně staráte o naše děti a vzděláváte je. 

20. Jste úžasní všichni ;-) 

21. Že jsme velice spokojeni s vaší školkou, vedením, výukou, komunikaci a aktivitami 

přizpůsobeny pro děti jejich věku a třídách. 

22. Paní učitelky jsou super :-) 

23. Nenapadá mě nic, co bych měl potřebu komentovat. Děláte to výborně:-) 

24. Děláte svoji práci dobře. Děkujeme. 

25. Děkujeme. 

26. Máme vás rádi🥰 

27. Nemám nic k doplnění. 

28. Jsme velmi spokojeni :-) 

29. Jste skvělá školka. 

30. Poděkovat všem zaměstnancům mateřské školky za svou práci 

31. Děkujeme za péči o děti a přejeme klidné a pěkné prázdniny. 

32. Vaše mateřská školka dává dětem možnost se vzdělávat, dle svého talentu a podpory 

všech vašich zaměstnanců. 

33. Děláte to skvěle a jsem ráda, že mé děti měly a mají tu možnost chodit do tak skvělé 

školky. Velký dík paní ředitelce a celému pedagogickému sboru. 

34. Sdělení školce – naši školku považuji za velmi aktivní ve všech směrech – technicky 

neustále zdokonalující se třídy, zahrada, aktivní paní učitelky, vedení školky, vstřícný 

přístup, vzdělávání dětí, přístup k dětem – syn je ve školce rád. V celkovém hodnocení – 

vidím, že pro naše děti děláte maximum a velmi si toho vážím, děkuji. 

35. Jsem ráda, že syn může navštěvovat právě vaši školku. 

36. Jsme rádi, že naše dítě může navštěvovat Vaši školku. Paní učitelky jsou skvělé, šikovné, 

umí to s dětmi a děti je mají rády. Děkujeme za Vaší práci. Děti jsou výborně připraveny 

na první třídu a budoucí život. 

37. Dítě je ve školce rádo a těší se tam, tudíž jsme spokojeni i my jako rodiče. Tímto děkujeme 

celému školkovému týmu :) 

38. Se školkou a přístupem k dětem jsme spokojeni. Od nástupu, kdy syn se hůře začleňoval, 

udělal velký pokrok. Komunikace je skvělá. 



Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace 

 

 

Zpráva o činnosti školy 2020/2021                                                                                                         strana 66 

 

39. Chtěli bychom poděkovat paním učitelkám za vedení celého tohoto těžkého roku. Bylo 

skvělé zapojení do různých projektů, zvláště projekt zdravá školní jídelna, který byl 

zprostředkován i rodičům je skvělá forma osvěty. Celkový přístup k vedení školky se nám 

moc líbí a doufám že budete v této skvělé práci pokračovat dál. 

40. Moc fajn školka, milé paní učitelky. 

41. Velice oceňuji práci všech pedagogů a těším se na další spolupráci. 

42. Super školka. 👍 

43. Děkuji. 

44. Jsme rádi, že naše dítě chodí do Vaší školky. Líbí se nám organizace celého roku, 

možnosti pro děti a to, jak naše děti vedete. Máme společný cíl – dát dětem to nejlepší. 

A ten se myslím daří plnit. Děkujeme. 

45. Jste nejlepší 👍😃 

46. Moc Vám za vše děkujeme. 

47. Jsem velmi spokojena se školkou. :) 

48. Jste úžasná školka, naše holky třídu u Ježečka milují. Skvělé paní učitelky. Skvělá paní 

účetní, skvělá Paní Ředitelka 🌞⭐🦔🦔 

49. Odvádíte skvělou práci). Vyzvedla bych hezký přístup paní učitelek k dětem i k rodiči 

(vzájemná komunikace, informovanost atd). 

50. Můj syn do školky chodil velice rád. Když bylo období lockdownu, trápilo, že školku 

navštěvovat nemůže.  

51. Děkujeme za možnost vzdělávání ve vaší školce, syn byl velice nadšený a bude se nám 

moc stýskat. Také moc děkujeme za ochotu a trpělivost paním učitelkám ze třídy Zajíčka, 

že se synovi věnovaly a nikdy jsem neslyšela slova kritiky a nespokojenosti se synem. 

Bohužel nyní musí syn přejít na jinou školku a doufáme, že bude taky tak skvělá, jako ta 

vaše.  

52. Bylo nám u vás dobře. 

53. Oceňuji kvalitu školky. Velice se snaží a nezahálí. Přesto, viz výše je stále co zlepšovat. 

Ale za mě 90 %. – Děkuji. 

54. Jste skvělí a jinou školku bych pro své děti nevolila. Plus velká pochvala i pro paní 

kuchařky, jídla jsou pestrá a dceři moc chutná. 

55. Děkujeme paním učitelkám, za jejich skvělý přístup k dětem! :) Často jsme mile 

překvapeni, co se nového ve školce naučili. 

 

Výsledky dotazníkového šetření nás jednak velmi potěšily a byly pro nás oceněním za 

naši týmovou práci, ale na druhou stranu nám zprostředkovaly názory rodičů na 

oblasti, na které se budeme v nejbližším období zaměřovat, a které jsme si zároveň          

i my sami určili jako oblasti našeho dalšího rozvoje. Stěžejní je pro nás využívání 

podnětného prostředí školní zahrady pro řízené činnosti.  
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 Spolupráce se základní školou 

Spolupráce se Základní školou Gen. Píky 

13A, p. o. má již dlouholetou tradici, ve 

školním roce 2020/2021 jsme však 

realizovali pouze jednu společnou akci a tou 

byl Zápis nanečisto. Rodiče v průběhu této 

akce získají základní informace týkající se 

přípravy dětí do základní školy a děti si 

vyzkouší úkoly, jež jsou pro ně připraveny 

na opravdovém zápisu. Tato akce je kladně 

hodnocena jak ze strany rodičů, tak ze 

strany ZŠ. Ve ztížených podmínkách 

uplynulého školního roku se mohla konat 

díky ochotě a vstřícnosti učitelky spolupracující ZŠ, která realizovala tuto akci vždy pouze 

se dvěma dětmi a jejich zákonnými zástupci. 

 

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 

V mateřské škole je zřízena speciální třída pro děti s vadami řeči. To je jedním z hlavních 

důvodu letité a hluboké spolupráce 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.  

I v tomto školním roce jsme řešili s pedagogicko-psychologickou poradnou přidělení 

asistenta pedagoga pro děti s možnými poruchami chování. Získání této personální podpory 

je závislé na vyšetření dětí u odborníků, zejména psychologů nebo psychiatrů. Většina 

rodičů s tímto vyšetřením nesouhlasí a přidělení asistenta pedagoga je tedy nemožné. Jde o 

systémové nastavení, které do podmínek mateřských škol zcela nezapadá a mělo by se řešit 

na státní úrovni, což bylo zmiňováno již v předešlém roce.   

 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. 

 

 

15 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA 

Č.106/1999 SB., O SOVOBODNÉM PŘÍSTUPU 

K INFORMACÍM 

Stížnosti proti rozhodnutí ředitele školy podle správního řádu 0 

Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání 0 

Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztahů 0 
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16 ZÁVĚR 

Zpráva o činnosti mateřské školy byla projednána a schválena zaměstnanci školy na 

provozní poradě dne 27. 8. 2021. 

 

 

V Ostravě dne 8. 10. 2021 

 

 

 

 

   

 

 

Mgr. Stanislava Korcová 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 


