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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 / 101 dětí 

Počet pedagogických zaměstnanců: 13 

Počet provozních zaměstnanců: 4 

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 2021/2022 je zpracována v souladu s § 7 vyhlášky 

č. 15/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 150/2022 Sb. (účinnost od 1.7.2022), 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. 2021 bylo zapsáno celkem 101 dětí. Počet 

děti byl snížen z důvodu zařazení do vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

nebo dětí mladších tří let. 

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 2,5 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).   

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.  

Od roku 2017 byly postupně vybudovány prvky přírodní zahrady jako například: dřevěný 

altán, výukové centrum (např. expozice hornin, expozice druhů dřeva, expozice stop 

zejména lesní zvěře, broukoviště, ptačí budka s kamerou), dřevěná pergola, sety stolů, 

lavic a přírodních sedátek, pozorovací 

centrum, přírodní prolézačky, relaxační 

část (knihobudka, lavice a stoly).  

Novinkou od listopadu 2021 jsou na školní 

zahradě vitríny sloužící k prezentaci dění 

v mateřské škole rodičům. Jedna vitrína je 
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určena pro školní kuchyni 

(viz bod 6.1), druhá 

k vzdělávacím aktivitám 

v jednotlivých třídách (viz 

fotografie). 

 

 

 

 

Od roku 2018 mají všechny třídy k dispozici na zahradě vyvýšené záhony, kde mají děti 

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.  

V prosinci 2020 škola obdržela finanční příspěvek na rekonstrukci dětského venkovního 

WC, které je využíváno i v době otevření zahrady mateřské školy pro veřejnost. 

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.   

Učitelky ve vitrínách 

představují nejen dění 

v jejich třídách, ale 

nabízejí také náměty na 

společné činnosti pro děti 

a rodiče.   
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Vzdělávací činnost v naší mateřské škole je založena na teorii mnohočetných inteligencí, ze 

které vychází i uspořádání tříd. V každé třídě jsou zřízeny tzv. koutky (centra aktivit) 

podporující danou oblast. Vznikaly postupně od roku 2017. V současné době jsou již 

všechny třídy vybaveny koutky jako například: čtenářský, polytechnický, konstruktivní, 

badatelský, hudební, pohybový, dramatický, ateliér, námětový hry apod.  

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

příspěvku zřizovatele v rámci projektu Pohyb s radostí.  

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.  

V průběhu jarních měsíců 2022 došlo k opakované havárii vodovodního potrubí ve 

spojovací chodbě (viz fotografie). K odstranění příčiny výměnou potrubí pro studenou vodu 

došlo v červenci 2022. Podhledy ve spojovacích chodbách byly následkem havárie natolik 

zničeny, že byly taktéž odstraněny. Nové podhledy budou realizovány v nejbližším období.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dětská knihovna  
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Cíle pro nejbližší období: 

• Modernizovat podhledy ve spojovacích chodbách. 

• Modernizovat elektroinstalaci v mateřské škole.  

• Modernizovat spotřebiče ve školní kuchyni. 

• Opravit střechy všech pavilonů. 

• Vyřešit zastínění školní zahrady v letních měsících.  

• Pořídit klimatizaci do horních tříd. 

• Opravit vstupní vchody do tří 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. 

 Životospráva a psychosociální podmínky 

V mateřské škole poskytujeme dětem celodenní stravování, které odpovídá současným 

výživovým trendům a 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 6.15 v tzv. scházecí 

třídě. 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. Jednou týdně zařazujeme do každé třídy tzv. mazací dny, kdy si děti samy mažou 

pomazánku na pečivo. Ve třídě nejmladších dětí U Ježečka je mazání zařazováno většinou 

až v druhém pololetí. 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 
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kritérií, zařazují do jídelníčku například pokrmy regionální kuchyně, vaří z čerstvých 

sezónních potravin apod.   

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. 

Mateřská škola má 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. I letos rodiče nově přijatých dětí obdrželi naši autorskou publikaci 

nazvanou Školkovníček.  Pomocí milých obrázků a krátkých jasných informací seznamuje 

rodiče a potažmo děti s dovednostmi, které by děti mohly (měly) zvládat při nástupu  

do mateřské školy.  

Oblast životosprávy a psychosociálních podmínek zasahuje do Minimálního 

preventivního programu a je dále popsána v bodě 6.  

Cíle pro nejbližší období: 

• Získat certifikát programu Zdravá školní jídelna. 
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• Prohlubovat spolupráci s rodinami dětí v rámci jednotlivých tříd, ale i celé mateřské 

školy dosavadními způsoby (např. třídní fotoalba, společné akce, prezentace dětské 

práce s popiskami, společné aktivity pro děti a rodiče apod.). 

• Organizovat pro děti a rodiče akce cílené k představení aktivit vedoucích 

k všestrannému rozvoji dítěte v přirozených domácích podmínkách a každodenních 

běžných situacích vedoucí ke školní připravenosti.  

 Organizační podmínky 

1.3.1 Mateřská škola 

Počet dětí podle ročníků 30. 9. 2021 

Všechny děti s pravidelnou celodenní docházkou. 

 Počet dětí 

v běžných třídách 

Počet dětí              

ve speciální třídě 

Z toho OŠD 

1. ročník 28 4 --- 

2. ročník 28 3 --- 

3. ročník 33 5 4 

Celkem 89 12 5 

 

1.3.2 Školní jídelna 

Počet dětí k 30. 9. 2021: 101 

 

 

2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

Ročník Jednací číslo Název vzdělávacího 

programu 

MŠ 32 405/2004-22 Rámcový vzdělávací program 

pro předškolní vzdělávání 
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3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

ČINNOSTI ŠKOLY 

 Údaje o počtu pracovníků v MŠ k 1. 9. 2021 

  

 Zaměstnanci 

  

Počet 

zaměstnanců 

státní rozpočet 

Úvazek  

státní rozp. 

Učitelky 12 10,9677 

Asistent pedagoga 

(AP) 

 

1 

 

1 

Zaměstnanci 

školní jídelny 

 

4 

 

 

3,21 

Povozní 

zaměstnanci 

 

 

4 

 

 

3,45 

Celkem 21 18,6277 

 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 1. 9. 2021 

Věk Muži Ženy % 

21–30 let 0 2 9,52 

31–40 let 0 3 14,29 

41–50 let 0 6 28,57 

51–60 let 0 8 38,1 

61 a více let 0 2 9,52 

Celkem 0 21 100 

 

 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 1. 9. 

2021 

Dosažené vzdělání  Muži Ženy % 

Základní  0 2 9,52 

Vyučen 0 3 14,29 

Střední odborné 0 0 0 

Úplné střední 0 6 28,57 

Vyšší odborné 0 0 0 
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Vysokoškolské  0 10 47,6 

Celkem 0 21 100 

 

 Členění pedagogických pracovníků podle odborné 

kvalifikace k 1. 9. 2021 

    

Odborná kvalifikace  
Splňuje kvalifikaci 

Nesplňuje 

kvalifikaci Celkem 

Učitelka MŠ 10 1 11 

Asistentka pedagoga 1 0 1 

    

 Zařazení pracovníků do platových tříd k 1. 9. 2021 

Platová třída – pedagogové  Počet zařazených pracovníků 

8. 2 

9. 7 

10. 3 

11. 1 

 

Platová třída – nepedagogové  Počet zařazených pracovníků 

2. 3 

4. 2 

5. 1 

7. 1 

10. 1 

 

Cíle pro nejbližší období: 

• Využívat vyhlášené dotační programy k zajištění dostatečné personální podpory.  

 

 

4 ÚDAJE O ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023 

 

Termín zápisu 2.- 6. 5. 2022 

Doba pro podání žádosti 2.5.2022, 9–12 hodin 
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3.5.2022, 7–16 hodin 

4.5.2022, 9–12 hodin 

5.5.2022, 9–12 hodin 

6.5.2022, 9–12 hodin 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání 

Kritéria ze dne 8. 3. 2022 

Počet volných míst pro šk. rok 2022/2023 31 

Zapsaných dětí s celodenní/polodenní docházkou 31/0 

Počet nepřijatých dětí 18 

 

Počty dětí s návrhem na odklad školní docházky pro školní rok 2022/2023: 9 dětí  

(z toho 4 ze speciální třídy). 

 

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.  

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). 
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 Školní programy 

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.  

5.2.1 Minimální preventivní program  

Viz bod č. 6 – Údaje o prevenci patologických jevů. 

5.2.2 Environmentální program školy 

Environmentální program školy si kladl za cíl vypěstovat v dětech lásku a respekt k přírodě, 

podněcovat chuť aktivně se podílet na zachování a obnově přírodního bohatství. Podporovali 

jsme u nich zájem pozorovat, zkoumat a objevovat okolní svět. Rozvíjeli jsme jejich 

přirozenou zvídavost i osvojování slovní zásoby potřebné k popisování a objasňování 

přírodních jevů. 

Vytvořením dostatečného množství vhodných příležitostí k učení, ke hře i prožitku jsme 

v dětech probouzeli zájem objevovat svůj okolní svět včetně poskytnutí či vlastního objevení 

návodů k tomu, jak ony samy mohou přírodě pomáhat a zkvalitňovat život v centru velkého 

průmyslového města.  

Důležitou součástí programu bylo prohlubování 

spolupráce s rodinou a ostatními partnery školy.  

Environmentální výchova byla realizována 

prostřednictvím každodenních aktivit jednotlivých 

tříd. Nastaly však okamžiky, kdy jsme se jako celek 

setkali při společných akcích, jež s přírodou a její 

ochranou úzce souvisí. V tomto školním roce se 

jednalo o tyto: 

• 3.narozeniny naší památeční lípy: lípu jsme 

již tradičně obdarovali krásnou písničkou  

a parádní mašlí (viz fotografie). Letos jsme  
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do oslav zahrnuli i nově nasazenou lípu. S touto oslavou úzce souvisí Den stromů, 

kterému se věnovaly jednotlivé třídy. 

• Nově jsme zařadili do programu zdobení vánočního stromečku  

u ředitelny. V den, který jsme si určili jako sváteční, se sešly všechny třídy, nazdobily 

stromeček a společně si zazpívaly koledy (viz fotografie vlevo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Oslava MDD taktéž poskytla prostor pro rozvíjení dětí v environmentální oblasti. 

Byla motivována projektem TIO aneb Etika a bezpečí v digitálním světě, kde byly 

prostřednictvím příběhu TIO a reklama vedeny k ochraně životního prostředí, 

konkrétně k třídění odpadu.  

Od září 2021 jsme měli na školní zahradě k dispozici další prvky v přírodním stylu, které 

byly vybudovány v rámci projektu Přírodní zahrada Varenská 2a – II. etapa a přirozeně 

doplňovaly první etapu z roku 2019. Financování bylo 85 % pokryto Státním fondem 

životního prostředí České republiky a 15 % zřizovatelem. Díky modernizaci zahrady 

můžeme dětem poskytovat velmi podnětné prostředí pro rozvíjení kladného vztahu 

k přírodě. 

 

 

Záznam ze společného zpívání nám 

zároveň posloužil jako vánoční přání 

na webových stránkách školy. 

 

 

 

 

 

Procvičování třídění odpadu spojené s pohybem 

funguje. Děti třídí s jistotou a nadšením.   
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Aktivity jednotlivých tříd byly zaznamenány v třídních vzdělávacích programech a jejich 

hodnocení. Níže jsou uvedeny stěžejní aktivity tříd založené na přímém pozorování  

a smyslovém vnímání: 

• Každodenní práce s kalendářem počasí 

• Pozorování lupami, barevnými sklíčky (např. život v trávě), v rámci výstavby II. 

etapy přírodní zahrady práce s tzv. badatelskými kufříky 

• Tvořivá práce s přírodninami  

• Tvořivá práce s odpadními materiály 

• Experimenty s rozkládajícími se potravinami, odpadky  

• Experimenty s vodou (v zimě se sněhem, ledem) 

Rozsáhlá zahrada poskytuje 

mnohá zákoutí. Nově děti 

využívají například 

vrbičkové týpí (viz foto), 

naučné tabule (viz foto), 

pozorovací centrum nebo 

průlezky z kmenů. 
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• Práce s knihami a encyklopediemi, digitálními technologiemi apod. 

• Zalévání a přesazování květin ve třídě  

• Pravidelná návštěva učebny Talentík s využíváním speciálních pomůcek (např. 

planetárium apod.) 

• Sběr materiálu do badatelských koutků 

• Sběr kaštanů, žaludů 

• Setba osení, klíčení semínek 

• Práce na vyvýšených záhonech, pletí na školní zahradě 

• Péče o vrbičkové týpí 

• Péče o rostliny vysázené na FAJNEM KOPCI 

• Šetření vodou 

• Třídění odpadu  

• Pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích (na zahradě divocí králíci, ptáci 

apod.) 

• Využívání prvků přírodní zahrady  

• Péče o ptáky v zimě 

• Odhrabávání sněhu v zimních měsících 

• Tematické procházky, exkurze apod. 

• Oslava svátků, příprava estetického prostředí v souladu s ekologickými zásadami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve všech třídách je vytvořeno podnětné 

prostředí pro oblast environmentální 

výchovy. Jedná se o badatelské koutky, 

ale i polytechnické nebo čtenářské. 
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Aktivity jako jsou různé druhy experimentů, 

tvoření související s přírodou  

(např. na fotografiích vyjádření koloběhu vody, 

výroba krmítek) jsou automatickou součástí 

vzdělávací nabídky. 

 

 

 

 

 

Experimenty vycházejí 

z aktuálních témat TVP, 

odrážejí se v nich i školní 

projekty. Např. Světový den 

vody (projekt Naše 

(NE)obyčejné dny – 

experimenty s vodou). 
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Ve třídách vznikají buď na začátku tématu (evokace) nebo na jeho konci (reflexe) myšlenkové mapy.  

 

 

 

 

 

Experimenty s vodou jsou u dětí velmi oblíbené. 

 

 

 

 

 

Tvoření z přírodnin je zařazováno v průběhu celého školního roku, stejně jako manipulační,                     

výtvarné i badatelské činnosti.  
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Učebna Talentík byla rozšířena o pomůcky z Lesního světa (např. 

Ptáci nebo Zvuková tabule), které jsou opatřeny QR kódy a poskytují 

dětem zajímavé informace včetně autentických zvuků lesní zvěře. Děti 

zároveň vhodným způsobem využívají moderní technologie. 
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Podzimní zkoumání a objevování děti zcela pohltilo. Přispěly 

tomu i tzv. badatelské kufříky.  
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Děti se podílely 

jak na údržbě 

zahrady, tak na 

její výzdobě (např. 

Velikonoce).  
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Zahrada poskytuje dětem krásné a podnětné prostředí ve všech ročních obdobích. 

Děti jsou vedeny k systematické péči o své prostředí. 

Na fotografiích dole je zachycena tvorba obydlí pro domácí mazlíčky dle fantazie dětí 

v rámci vzdělávacího programu v galerii Plato. 
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Velmi silným zážitkem jak pro děti, tak pro všechny 

zainteresované dospělé byl živý experiment umožňující 

pozorovat vývoj Babočky bodlákové. Každá třída obdržela 

cca 12-15 housenek, které v období tří týdnů pozorovala. Děti 

měly dokonce takové štěstí, že viděly na vlastní oči proces 

kuklení nebo líhnutí. Velké finále vypouštění motýlů do volné 

přírody se konalo v rámci oslav Dne rodiny. Děti své nejbližší 

potěšily krátkým vystoupením motivovaným motýly a pak již 

společně přihlíželi, jak se rozplétávají „do světa“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za podporu spolupráce s rodinami dětí v této oblasti považujeme také zpřístupnění učebny 

Talentík v odpoledních hodinách pro děti a jejich rodiny. Rodiče tak měli možnost 

poznat nejen prostředí mateřské školy, seznámit se se způsobem vzdělávání, ale také mohli 

vypozorovat potenciál svého dítěte a odkrýt oblast, která ho baví a ve které ho mohou 

posovat dále. Zajisté jim v tom pomáhaly speciální pomůcky, které učebna nabízí (viz 

fotografie v aktivitách jednotlivých tříd). 

Jak již bylo několikrát zmíněno, letošní školní rok byl díky rozvolnění 

protiepidemiologických opatření spojených s nemocí COVID-19 bohatší na akce konané 

mimo mateřskou školu. Mohli jsme tak s dětmi navštívit některé programy zaměřené na 

Živý experiment probíhal v naší mateřské 

škole již potřetí, a i tentokrát patřil mezi 

nezapomenutelné zážitky dětí i dospělých.  
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oblast environmentální výchovy. Patřily mezi ně například vzdělávací program v galerii 

Plato, návštěva expozice FuturOVA v Dolní oblasti Vítkovic, návštěva oslav Dne Země 

v Komenského sadech a další.   

Hodnocení programu: Environmentální program mateřské školy byl realizován 

prostřednictvím každodenních činností při pobytu dítěte v mateřské škole. Věříme, že tyto 

aktivity měly přesah mimo dění ve škole a ovlivňovaly a stále ovlivňují nejen děti, ale i jejich 

celé rodiny.  

Program se logicky a přirozeně prolínal s ostatními školními projekty a programy. Například 

s projektem TIO aneb Etika a bezpečí v digitálním světě příběhem TIO  

a reklama nebo v rámci projektu Naše (NE)obyčejné dny při oslavách netradičních svátků 

jako byly například Den stromů, Světový den vody, Den domácích mazlíčků, Den 

námořníků, Den Země, Den Slunce a další.  

Prostřednictvím všech aktivit jsme děti vedli k osvojování si poznatků o přírodním  

i technickém okolí, o jeho proměnách. Učili jsme je rozpoznat lidské činnosti, které mohou 

životnímu prostředí pomáhat a které naopak škodit, stejně tak jako člověku. Cílem programu 

bylo, aby se děti naučily dívat kolem sebe, pochopily zákonitosti přírody, co je přirozené  

a nezbytné.  

Učitelky všech tříd pravidelně zprostředkovávaly informace týkající se (nejen) této oblasti 

v šatnách dětí (výstavy prací, třídní fotoalba a další) a na webových stránkách (fotografie 

z akcí).  

Učitelky prokázaly, že zařazování environmentální výchovy do každodenního programu 

svých tříd je pro ně přirozenou součástí plánování. Za poslední cca 4 roky jsme na školní 

zahradě, ve všech třídách i ve škole (učebna Talentík) vytvořili podnětné prostředí, ve kterém 

se děti mohou realizovat ať už v činnostech spontánních, řízených nebo nepřímo řízených. 

Z tohoto důvodu již od příštího školního roku nebude Environmentální program zpracován 

jako samostatná příloha ŠVP, ale bude součástí TVP jednotlivých tříd.  Cíle, výstupy  

a hodnocení budou vycházet z jejich TVP. Přehled o plnění cílů z této oblasti učitelky 

získají z přehledu konkretizovaných očekávaných výstupů. Nadále bude prioritou 

přenášet aktivity co nejvíce do venkovního prostředí.  
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 Doplňkové programy a kroužky 

ŠVP zahrnuje taktéž nabídku doplňkových vzdělávacích aktivit formou doplňkových 

programů. Ve školním roce 2021/2022 děti navštěvovaly:  

• 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 ve třech 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 – viz projekt Talentík, bod 5.4.1. 

 Školní projekty  

5.4.1 Talentík 

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.  

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

pravidelně scházejí v tzv. Klubu TALENTÍK. Ve školním roce 2021/2022 bylo 

nominováno prostřednictvím učitelek jednotlivých tříd cca 9 dětí, které se scházely cca 1x 

týdně a věnovaly se aktivitám vycházejících z jejich individuálního zájmu. Záznamy 

z činností jsou součástí jejich portfolií. 

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.      
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Mateřská škola zrealizovala další – čtvrtý ročník aktivity 

Numeráčci, jejímž 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.  

Letošní ročník jsme zahájili 5.11.2021 společným setkáním 

pedagogických pracovníků, kteří se oblasti nadání věnují nebo chtějí 

věnovat, a to v rámci semináře v naší mateřské škole, kde jsme 

zhodnotili výsledky předchozích kol a sdíleli společně zkušenosti jak z pohledu 

organizátorů, tak realizátorů. 

Setkání se účastnili i hosté z Mateřské a základní školy z Kateřinic u Vsetína, ředitelka Mgr. 

Šárka Muchová a učitel Martin Müler, kteří představili přítomným matematickou pomůcku 

Kufr plný nápadů sloužící k rozvíjení oblastí matematicko-logického myšlení již 

v mateřských školách a na prvním stupni škol základních. Dalším hostem byla paní Ing. 

Ivana Češková, jež přiblížila účastníkům setkání práci organizace Proxima, která má 

s oblastí podpory nadání u žáků a studentů již více než desetiletou zkušenost. Dalším hostem 

byla speciální pedagožka Mgr. Alena Pokorná, učitelka MŠ Kopřivnice, lektorka a autorka 

několika odborných publikací právě s tématem zabývajícím se nadáním dětí v předškolním 

věku a prací s ním. Celé setkání proběhlo ve velmi milé, tvůrčí a inspirativní atmosféře. 

Informace o konání čtvrtého ročníku a možnosti přihlásit se do aktivity Numeráčci byly 

zveřejněny na portále Talentova:https://talentova.cz/numeracci-2022-v-ms-ostrava-

varenska-2a/ 

První dvě kola čtvrtého ročníku Numeráčků proběhla v kmenových mateřských školách, 

třetí kolo se již konalo v naší mateřské škole. Děti, které postoupily do třetího kola, obdržely 

publikaci Numeráčci (autorky Severinová, Korcová), všechny zapojené mateřské školy si 

odnesly hodnotné ceny. Nejúspěšnější děti z třetího kola byly spolu se svými rodiči pozvány 

na slavností zakončení čtvrtého ročníku. Tentokrát pro ně byl připraven zábavný program 

formou lekce polytechnické výchovy, kdy si měli možnost pod vedením zkušeného 

pedagoga sestrojit rumpál a studnu z dostupných materiálů (viz fotografie). Rodiče byli 

seznámeni s průběhem a smyslem aktivity Numeráčci. Dále pro ně bylo připraveno setkání 

https://talentova.cz/numeracci-2022-v-ms-ostrava-varenska-2a/
https://talentova.cz/numeracci-2022-v-ms-ostrava-varenska-2a/
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s učitelkou ZŠ Provaznická, která se věnuje práci s nadanými dětmi a prezentace  

Mgr. Stanislavy Korcové o nadání u dětí v předškolním věku.  

Aktivity Numeráčci se v letošním, čtvrtém ročníku, účastnilo 16 mateřských škol 

s celkovým počtem přihlášených dětí 639.  

Počet 

přihlášených 

Účast           

1. kolo 

Postup        

2. kolo 

Účast          

2. kolo 

Postup        

3. kolo 

Účast      

3. kolo 

Postup 

finále 

639 459 267 251 58 58 21 

 

Těší nás, že aktivita Numeráčci propojuje nejen děti a mateřské školy, ale i rodiny dětí. Na 

společném setkání bylo vidět sdílení jejich zkušeností a vzájemná podpora v mnohdy 

nelehkých situacích, které se svými dětmi v rodinách prožívají. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitelka školy se nadále zapojuje do činnosti Krajské komise pro rozvoj nadání pro 

Moravskoslezský kraj.  
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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. 

• Navázat spolupráci se základními školami v oblasti podpory nadání v rozumové 

oblasti. 

5.4.2 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.  

5.4.3 Celé Česko čte dětem 

Školní projekt, jenž vychází z celorepublikové kampaně Celé Česko 

čte dětem, je postaven na několika hlavních záměrech. Prvořadě to 

však je podporování předčítání v rodinách. V těsné souvislosti s tím 

prostřednictvím předčítání přispívat k dobrým vztahům mezi rodiči 

a dětmi, k emocionální stabilitě dětí, rozvíjení paměti, představivosti 

a myšlení dětí. 

Projekt nabýval konkrétní podoby v jednotlivých třídách. Jeho rámec byl zachycen 

v třídních vzdělávacích programech a realizován každodenně v nejrůznějších činnostech  

a aktivitách. Stěžejními body tohoto projektu v naší mateřské škole byly: 

• Čtenářské koutky, koutky Čísla-písmena 

Účelně vybavené a hojně využívané čtenářské koutky ve všech třídách dětem umožňovaly 

kdykoliv sáhnout po knize, „číst si“, prohlížet si ilustrace, povídat si o nich, vzpomínat  

a dávat si je do souvislostí s dříve vyslechnutým textem.  

Dětské knihovničky jsou vybaveny žánrově pestrými publikacemi, které děti nejen pobaví, 

ale též poučí zábavnou, zcela přirozenou dětsky přijatelnou formou. Tento náš záměr je 
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nekončící proces, protože neustále nacházíme 

dobré knihy, které děti i nás pedagogy obohacují. 

A tak dobře vybavenými se nestávají pouze 

knihovničky ve třídách, ale také ta v učebně 

Talentík, která rozšiřuje škálu žánrů o 

encyklopedie a knihy zaměřené na přírodní vědy 

a praktické pokusy. Pracovně ji nazýváme 

„vědecká knihovna“. 

Díky finančním příspěvkům na různé projekty 

školy jsme i v tomto školním roce opět obohatili 

třídní knihovny o literaturu rozšiřující jednotlivé 

oblasti poznávání. Přínosem jsou zajisté i 

anglicky psané knihy ve třech věkově smíšených třídách, kde probíhá seznamování 

s anglickým jazykem.  

Na čtenářské koutky často navazují koutky Čísla-

písmena, kde zaměřujeme pozornost dětí na psanou 

podobu jazyka prostřednictvím práce s písmeny – tvořením 

slov na základě opisu, skládáním slov z písmen, 

seznamováním s piktogramy a obrazci apod. Tyto koutky 

jsou bohatě vybaveny různorodými pomůckami, ať už 

zakoupenými či vyrobenými učitelkami, případně  

i některými rodiči.  

• Školní projekty 

Vzdělávání v mateřské škole je obohacováno o celoroční školní projekty. Ve školním roce 

2021/2022 učitelky ve všech třídách pracovaly s níže uvedenými dvěma projekty. 

Naše (NE)obyčejné dny 

Na základě pozitivní zpětné vazby z předešlého školního roku se učitelky rozhodly 

pokračovat v projektu zacíleném na významné netradiční svátky, které měly u dětí položit 

základy úcty ke každé chvilce jejich života, ke každé věci, jenž je obklopuje. Některé třídy 
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z netradičních svátků vycházely při tvoření svých vzdělávacích programů pravidelně, 

některé třídy je vkládaly do programu v návaznosti na jiná aktuální témata.  

Učitelky využívaly k práci s dětmi příběhy z autorské publikace, jež byla využívána 

v předešlém roce. Kladně hodnotíme práci s příběhy s odstupem času. Děti měly možnost 

navázat na své předchozí zkušenosti, ale také objevovat další skryté významy příběhů díky 

své vyzrálosti i jiného složení skupiny.  

TIO aneb Etika a bezpečí v digitálním světě 

Podobně, jako cílíme v předškolním věku na rozvoj 

sociálních vztahů, úcty k druhým a základy slušného 

chování, je právě toto období vhodné pro utváření 

základů pro bezpečné užívání technologií a získání 

prvotního hledu do světa možností, které díky jim máme.  

Při realizaci tohoto projektu jsme vycházeli právě 

z příběhů a práce s nimi. Díky nim jsme se přiblížili 

myšlení dětí. Společně jsme nacházeli a dále rozvíjeli 

jejich dosavadní zkušenosti a prožitky. 

Projekt zahrnoval jak aktivity pro děti v průběhu jejich 

pobytu v mateřské škole, tak aktivity pro děti  

a jejich rodiny. Vše bylo podpořeno autorskou 

publikací, kterou obdrželo každé dítě (příspěvek 

MSK  

a SMO). Obsahovala příběhy J. Severinové, 

doplňkové aktivity S. Korcové a ostatní materiál 

vytvořený týmem autorů NPI ČR v rámci projektu 

PPUČ (Podpora práce učitelů) na podporu čtenářské, 

matematické a digitální gramotnosti.  

Blíže je projekt pospán a zhodnocen v bodě 5.4.5. 
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• Další 

Celorepubliková kampaň Celé Česko čte dětem byla přirozenou součástí vzdělávání ve 

všech třídách a logicky korespondovala i s dalšími projekty a doplňkovými programy jako 

například: ŠKOL(K)A (systematická práce s dětmi s povinným předškolním vzděláváním), 

Angličtina v MŠ Varenská, Minimální preventivní program školy a Environmentální 

program školy. 

• Práce s knihou 

Kniha se stala běžnou a podstatnou součástí práce učitelky. Na základě pravidelného 

čtení knih během celého dne byly dětem nabízeny nejrůznější navazující činnosti, které 

prohlubovaly působení textu, ověřovaly pochopení vyslechnutého příběhu, motivovaly děti 

k získávání dalších dovedností, zkušeností a vědomostí. Příběhy a pohádky se tak staly 

východiskem pro plánování činností jazykového, výtvarného, dramatického, pracovního, 

hudebního, kognitivního a pohybového charakteru.  

Stejně tak i děti pracovaly s knihami 

v rámci všech témat. Na začátku tématu si 

vždy tvořily výstavu knih vztahující se 

k aktuálnímu tématu (viz fotografie – 

výstava knih k tématu Den divadel).  

O výběru diskutovaly a sami se 

rozhodovaly, zda knihu uloží do tzv. hlavní 

knihovny nebo nikoli. Knihy měly 

k dispozici po celý den, byly jim zcela 

přístupné. V rámci práce v centrech aktivit jim byly nabízeny činnosti k vyhledávání či 

porovnávání informací apod. Děti s vysoce vyvinutou verbální inteligencí měly možnost se 

realizovat ve velmi podnětném prostředí, které nabízely všechny třídy, včetně třídy 

logopedické i třídy pro nejmladší děti. Děti byly vedeny k šetrnému zacházení s knihami, 

k čemuž byla stanovena pravidla společného soužití.  
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• Spolupráce s rodiči/rodinami dětí 

Dalším velmi důležitým bodem projektu byla spolupráce s rodinami. Vtažením rodičů do 

školního projektu Celé Česko čte dětem jsme se snažili podpořit čtenářství v rodinách, 

ukázat jim, jak se dá s texty dále pracovat, využívat ke hrám a přirozenému učení dětí. Při 

různých příležitostech se dovídali, že čtení knih rozvíjí slovní zásobu a vyjadřovací 

schopnosti dětí, trénuje paměť, soustředění, samostatné logické a kritické myšlení, 

podporuje představivost, fantazii a kreativitu, harmonizuje psychický vývoj dětí a jejich 

emoční inteligenci, chrání je před tlakem masové kultury a mnoho dalšího. 

Spolupráci jsme prohlubovali převážně těmito způsoby: 

Třídní maskot 

V této oblasti se nám již několik let osvědčují projekty jednotlivých tříd (Putovníčkova 

dobrodružství, Víkendovníček, Sovička cestovatelka, Deníček putovníček…), jejichž 

podstatou je losování třídního maskota na víkend k dětem do rodin a záznam prožitků  

do cestovních deníčků.  

Máme jich již celou řadu a všechny jsou naplněny 

nejen hezkými zážitky dětí, rodičů a příbuzných, 

ale též fotografiemi, kresbami dětí, plakáty, 

vstupenkami  

a někdy i zalisovanými drobnostmi z rodinného 

cestování. Děti se k nim často vracejí, prohlížejí 

si je, společně si povídají a považují je za jedny 

z plnohodnotných knih. 

Vážíme si aktivního zapojení rodičů do této aktivity a vzhledem k tomu, že jsme přesvědčeni 

o jejím opodstatnění, budeme v ní i nadále pokračovat.  

Společné aktivity pro děti a rodiče 

I v tomto školním roce jsme realizovali tzv. aktivity pro rodiče a děti, které jsou 

v jednotlivých třídách pojmenovány různě, ale mají stejný cíl. Zpříjemnit dětem a rodičům 
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pobyt v mateřské škole, udržet je v obraze o právě 

probíhajících tématech ve třídách, a v neposlední řadě 

podporovat zájem o psanou podobu jazyka, aktivní 

zapojení do vzdělávání dětí, prohlubování vztahu 

s rodinami i mezi rodinami navzájem.  

Velmi pozitivně hodnotím různorodost a tvořivost učitelek 

při této nabídce činností. Mnohé z nich jsou zacíleny na 

podporu před/čtenářské gramotnosti a podporují zapojení 

školy do kampaně Celé Česko čte dětem. 

 

 

Společná setkání 

Rozvolnění nařízení spojených se šířením nemoci COVID-19 nám umožnilo konání 

společných rodinných setkání vycházející z aktuálních témat jednotlivých tříd. Jak již bylo 

několikrát zmíněno, podporu čtenářství v rodinách považujeme za jeden ze stěžejních cílů 

našeho vzdělávání, proto do každého setkání s rodinami dětí vkládáme aktivity z této oblasti 

(viz fotografie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlevo: 11. týden čtení ve 

třídě U Sovičky v říjnu 

2021, kde všichni 

společně vytvořili svůj 

originální příběh. 
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Předčítání rodinnými příslušníky 

Mezi další spolupráci, v níž velmi rádi pokračujeme, se řadí předčítání rodinných příslušníků 

dětem. Vždy přivítáme zájem ze strany rodiny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Knihobudka 

Od října 2021 je dětem a celým rodinám k dispozici knihobudka. Knihy z ní sloužily nejen 

ke společnému čtení dětí a rodičů přímo na školní zahradě, ale mohli si je také zapůjčit domů. 

O knihy byl projeven velký zájem, avšak 

přibližně polovina knih se nám nevrátila zpět. 

Z tohoto důvodu budeme v příštím školním 

roce upravovat pravidla pro jejich půjčování.  

Budou určeny pouze k používání na školní 

zahradě. Na druhou stranu však někteří rodiče 

do knihobudky knihy přidali.  

Ztráta knih může být spojena i s otevřením 

zahrady veřejnosti. 

Na fotografii babička, která přišla dokonce se svou vlastní knihou, kterou napsala pro své vnuky.   
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• (NE)obyčejné kufříky 

Plnohodnotné trávení společného volného 

času v rodinách jsme podpořili 

zapůjčováním tematicky vybavených 

kufříků. Obsahovaly jak knihy, tak různé 

stolní hry a didaktické pomůcky vztahující 

se k danému tématu – např. kuchařský, 

lékařský, vesmírný, mazlíčkový apod.   

O zapůjčování rodiče projevili velký zájem. Rezervační systém na webových stránkách 

školy umožnil přehledné a plynulé vypůjčování. Rodiče s dětmi si tak mohli vyzkoušet 

širokou nabídku her. Mnohé to inspirovalo k zakoupení některých z nich.  

• Školkovníček 

Novinkou v této oblasti se stalo vydání 

vlastního materiálu nazvaného Školkovníček, 

který jsme připravili pro rodiče nově přijatých 

dětí. Publikace pomocí milých obrázků  

a krátkých jasných informací seznamuje 

rodiče a potažmo děti s dovednostmi, které by 

děti mohly 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 jim pomůže se 

orientovat v tom, co je úkolem rodiny a na co mateřská škola navazuje. Zároveň publikace 

podporuje rozvoj čtenářství v rodinách ještě před nástupem do mateřské školy.   

Tento způsob spolupráce považujeme za účinný z toho důvodů, že si materiály mohou rodiče 

doma v klidu prohlédnout a hlouběji se zamyslet nad tím, co jim zprostředkováváme.  
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• Spolupráce s ostatními partnery 

Všechny třídy využívaly programů dětského oddělení Městské knihovny J. Trnky (viz 

fotografie). Vybíraly si z nabídky témat dle aktuálního dění svých tříd.  Dále škola využívá 

k obohacení vzdělávání například výchovné koncerty Janáčkovy filharmonie Ostrava 

nebo interaktivní programy Domu moderního umění či galerie Plato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Škola přispěla do knihovničky všech dětí zakoupenými knihami např. v rámci oslav 

Mezinárodního dne dětí nebo při rozloučení s dětmi odcházejícími do základní školy. 

Chceme takto nejen motivovat rodiny ke společnému čtení, ale také (snad) navést rodiče na 

myšlenku, že kniha je plnohodnotným dárkem pro dítě předškolního věku.  

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). Touto formou bychom rádi motivovali celé rodiny k četbě 

(předčítání) a preventivně tak působili proti negativním vlivům moderních technologií. 

Tzv. čtenářské kluby dosud nebyly realizovány a stávají se jedním z hlavních cílů pro příští 

školní rok. Současně chceme rozšířit půjčování knih domů prostřednictvím třídních 
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knihoven (po omezení knihobudky). V letošním roce byly knihy úspěšně půjčovány ve třídě 

U Medvídka.  

Celoroční školní projekt Ostrovy poznání vycházející z knihy Nové cestovatelské pohádky 

(autoři: J. Severinová, S. Korcová, A. Dudek) bude rozšiřovat vzdělávání v příštím školním 

roce, což nám poskytne pro vzdělávání další možnosti a příležitosti.  

Další cíle budou vycházet i ze závěrů ostatních školních projektů a programů tak, aby se 

vzájemně doplňovaly.  

5.4.4 Naše (NE)obyčejné dny  

Vzhledem ke své úspěšnosti v předchozím školním roce, a to jak z pohledu pedagogického, 

tedy naplněných vzdělávacích cílů a dosažených kompetencí dětí v podobě konkrétních 

dovedností, vědomostí, zkušeností a postojů, tak z pohledu dětí i jejich rodičů jsme ho 

v upravených podmínkách realizovali i v průběhu tohoto školního roku. 

Myšlenka, stejně jako hlavní cíl však zůstaly stejné: vybudovat v dětech úctu ke každému 

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

ostatních lidí.  

Některé třídy si podle netradičních významných dnů sestavily svůj třídní vzdělávací 

program, některé zase konkrétní dny vkládaly do svých aktuální témat tak, aby vše přirozeně 

a logicky na sebe navazovala a doplňovalo se.  

Na základě hodnocení jednotlivých tříd považuji cíle projektu za splněné. 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. Dílčí cíle jsou zaznamenány 

v třídních vzdělávacích programech jednotlivých tříd.  

• Aktivity projektu 
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Jednotlivé významné dny byly vkládány do třídních vzdělávacích programů, tudíž nabízely 

širokou škálu různorodých činností. Výběr jednotlivých dnů prováděly učitelky ve svých 

třídách tak, aby na sebe navazovaly a rozvíjely u dětí již získané kompetence. V jejich 

realizaci se odrážely skutečné zájmy dětí korespondující s aktuálními přírodními  

či společenskými událostmi. 

Během školního roku byly realizovány tyto netradiční významné dny: 

• Světový den srdce – září  

• Mezinárodní den lidských sídel – září 

• Mezinárodní den kuchařů – říjen  

• Den stromů – říjen  

• Světový den pozdravů – listopad  

• Světový den dětství – prosinec  

• Den divadla – leden  

• Den domácích mazlíčků – únor  

• Světový den vody – březen   

• Světový den zdraví – duben   

• Den Země – duben (viz obrázek)   

• Den Slunce – květen  

• Mezinárodní den rodiny – květen   

• Den triček – červen  

• Světový den námořníků – červen   

Mimo uvedené netradiční svátky jsme se ve všech třídách samozřejmě věnovali našim 

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

K prohloubení významu některých netradičních významných dnů si jednotlivé třídy 

zorganizovali různé dopolední akce pro děti (viz fotografie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslava Dne Slunce 

ve třídě U Medvídka – 

květen 2022.  
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V tomto školním roce nás tímto projektem sice nedoprovázel pracovní sešit s příběhy 

k neobyčejným dnům, ale i přesto vznikaly v rámci tříd malé sešitky k některým netradičním 

svátkům, na kterých se děti podílely svými nápady a postupně s nimi pracovaly. Patřily mezi 

ně např. Indiánský sešitek, Jarníček, Sluníčkový deník a další. 

V průběhu celého roku vznikaly originální výtvory jedinců i celých skupin, ty zdobily třídy 

a přilehlé prostory. Některé byly společnou prací dětí a rodičů. Staly se připomínkou našich 

neobyčejných dnů, stejně jako Třídní fotoalba umístěna v šatnách všech tříd. Děti si je často 

prohlížely, diskutovaly nad nimi, ale také si je procházely se svými rodiči při příchodu či 

odchodu z mateřské školy. Tvořily jakýsi pomyslný odrazový můstek pro sdílení zážitků.  

• Aktivity (akce) pro děti a rodiče (rodiny) 

Nařízení spojená s onemocněním COVID-19 byla na ústupu, a tak se organizace společných 

akcí pro děti a rodiče vrátila do tradičních kolejí. 

V prvních týdnech školního roku jsme ve všech třídách uspořádali tzv. neformální třídní 

schůzky, které se konaly v duchu 11.týdne čtení dětem (Kampaň Celé Česko čte dětem). 

Některé třídy se však nechaly motivovat i netradičním významným svátkem – Dnem srdce 

(viz bod 5.4.4.).  

Psíkočkový karneval 

aneb Den domácích 

mazlíčků  

ve třídě U Sovičky  

- únor 2022. 
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V listopadu 2021 jsme 

zrealizovali tradiční 

brigádu na školní 

zahradě. Vzdali jsme tak 

úctu (nejen) stromům  

a oslavili společně Den 

stromů.  

 

Květen probíhal ve všech třídách přímo v rodinném duchu – slavili jsme Den rodiny. 

Propojili jsme ho s živým motýlím experimentem (viz bod 5.2.2.), kdy jsme sledovali 

vývoj Babočky bodlákové. Slavnostní vypouštění dospělých motýlů bylo záležitostí celých 

rodin. Některé třídy tento výjimečný zážitek propojili například s výrobou vlastní knihy nebo 

s malováním triček na památku.  

Školní rok jsme zakončili tradiční akcí pro děti odcházející do základní školy a jejich rodiče 

– Závěrečnou. Děti se představily v krátkém programu motivovaném projektem TIO aneb 

Etika a bezpečí v digitálním světě, který měl s projektem (NE)obyčejných dnů mnoho 

společného. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Třída U Sovičky se nechala inspirovat v Světovým dne námořníků a naučila se dokonce 

 i vlajkovou námořní abecedu, kterou s náležitou hrdostí předvedla hostům na Závěrečné. 
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Mezi pravidelné aktivity určené pro děti  

a rodiče i letos patřila nabídka jednoduchých 

činností umístěných většinou v šatnách tříd, kde 

si je rodiče s dětmi mohli plnit dle svých možností.  

Společné tvoření se svými nejbližšími mělo dětem 

pomoci více se ponořit do daného tématu  

a zároveň rodičům prezentovat aktuální dění 

v mateřské škole a přirozenou cestou je motivovat 

k dalšímu možnému rozvíjení tématu v domácích 

podmínkách. 

 

 

 

 

Novinkou, kterou jsme mohli dětem a jejich rodinám nabídnout díky 

tomuto projektu bylo zapůjčování našich (NE)obyčejných kufříků, 

jejichž cílem bylo podpořit plnohodnotné trávení společného volného 

času v rodinách (viz bod 5.4.3.).  

Hodnocení projektu: Přestože cíle projektu považujeme za splněné, je nutné myslet na to, 

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 strany, tak jak bylo zmíněno již v úvodu 

hodnocení.   

Den divadel ve třídě U Myšky,  

pohádka O veliké řepě  

a nabídka činností pro děti a rodiče.  
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Práci s jednotlivými netradičními významnými 

dny ve třídě U Medvídka byla zachycena  

v prezentaci s názvem Češi, do toho! (viz 

příloha), která byla přihlášena do soutěže 

vyhlašované zřizovatelem Mob MOaP Zlatá 

beruška, ve které se umístila mezi třemi 

oceněnými.  

Mezi další prezentace projektu a celé pedagogické práce patří například Třídní fotoalba, 

která jsou rodičům k dispozici v šatnách a podávají jim informace o proběhlých aktivitách 

ve škole nejen pomocí fotografií, ale i popisků činností a cílů.  

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.  

V letošním školním roce se podařilo propojit dva stěžejní projekty – Naše (NE)obyčejné 

dny a TIO aneb Etika a bezpečí v digitálním světě. Vhodným propojováním byla zajištěna 

pestrá a zajímavá vzdělávací nabídka pro děti, potažmo pro celé rodiny. Z výše uvedeného 

výčtu netradičních dnů je vidět široké spektrum a rozmanitost oblastí lidského života. 

Díky projektu jsme například poznávali různá lidská zaměstnání a jejich význam pro ostatní 

i pro Zemi. Odkrývali jsme tajemství naší planety, bez které není život, nejsme my a je tedy 

nevyhnutelné ji chránit, chovat se k ní zodpovědně, ohleduplně, přemýšlet o svém vlastním 

způsobu života a chování, za které neseme plnou zodpovědnost. Skrze netradiční dny jsme 

vedli děti k tomu, aby chápaly, že každý má právo na život, že každý je jiný, jedinečný. 

Vedli jsme je k samostatnosti a sebeúctě, k uvědomování si vlastní hodnoty, svých silných  

i slabých stránek.  

V příštích letech budou jednotlivé významné netradiční svátky vkládány do vzdělávání dle 

aktuálních situací daných tříd a zajisté se stanou obohacením vzdělávání. 
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5.4.5 TIO aneb Etika a bezpečí v digitálním světě 

Projekt provázel děti digitálním světem. Ten je přirozenou součástí 

jejich života, aniž by si to nějak zvlášť uvědomovaly. O to více na to 

musíme myslet my – dospělí, rodiče či pedagogové. Předškolní věk je 

totiž to pravé období pro utváření správných návyků pro používání 

moderních technologií. A právě etice a bezpečí ve virtuálním světě 

děti učil jejich nový kamarád TIO. Pomocí příběhů a práce s nimi se 

seznámily nejen s širokým spektrem možností, které jim digitální technologie 

zprostředkovávají, ale zároveň i s nástrahami, jenž s sebou přinášejí. Pomyslnou spojovací 

nitkou celého projektu se stala myšlenka přiblížit dětem moderní technologie bez jejich 

používání.  

Na základě hodnocení jednotlivých tříd i kontrolní činnosti lze stěžejní cíle projektu 

považovat za splněné: 

• Učitelky prostřednictvím příběhů, tvořivé hry a dalších vhodných aktivit v průběhu 

celého školního roku v rámci aktuálních témat seznamovaly děti s využitím 

moderních technologií v běžném životě. 

• Současně učitelky seznamovaly děti s důležitostí dbát na ochranu svého 

soukromí v digitálním světě.  

• V rámci práce s příběhy byly děti seznamovány taktéž s ochranou zdraví při 

využívání moderních technologií. 

• Učitelky tří tříd (U Myšky, U Ježečka a U Zajíčka) rodiče pravidelně zapojovaly 

v rámci tohoto projektu do aktivit vedoucích k uvědomění si jejich zodpovědnosti 

za položení základů pro fyzicky a psychicky zdravé využívání moderních 

technologií jejich dětmi. Ve dvou třídách (U Medvídka, U Sovičky) toto působení 

bylo okrajové. Ředitelka školy však své aktivity cílila na všechny rodiče (viz aktivity 

projektu). 

Projekt zahrnoval jak aktivity pro děti v průběhu jejich pobytu v mateřské škole, tak 

aktivity pro děti a jejich rodiny, protože jsme si plně vědomi, že v předškolním věku je 

spolupráce s rodinami dětí velmi podstatná.   

• Aktivity projektu 
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Aktivity projektu vycházely ze sedmi příběhů robůtka TIO, byly zpracovány  

a zhodnoceny v rámci TVP jednotlivých tříd. Ty s nimi pracovaly na základě aktuálního 

dění. Uvádím jejich krátké shrnutí:  

1. TIO a robosvět: tento příběh byl první v pořadí a bylo nutné s ním 

začít, aby se děti i jejich rodiny seznámily s hlavními hrdiny příběhů a 

potažmo celého projektu. Zavedl děti do robosvěta – digitálního světa. 

Ve dvou třídách se příběhy staly základem tvorby TVP a s tím souvisely 

i třídní rituály jako například tzv. náladovník nebo dokonce maskot třídy 

(viz fotografie). Příběh TIO a robosvět byl zařazen do TVP 

prostřednictvím témat jako například Když se domky usmívají aneb 

Mezinárodní den lidských sídel (třída U Sovičky) nebo V jednom domě, 

robodomě (třída U Myšky). V logopedické třídě (U Zajíčka) učitelky 

velmi vhodně a zábavně toto téma zařadily s cílem rozvíjet „robořeč“. 

Ve všech třídách děti objevovaly robosvět kolem sebe, zjišťovaly, kde 

všude je „roboti“ obklopují a jak jim pomáhají (např. domácí spotřebiče 

apod.).  
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2. TIO a signál: příběh byl zaměřen na vysvětlení něčeho tak 

abstraktního jako je posílání a přijímání signálů. Pomohli nám v tom 

indiáni se svými kouřovými signály, ale i například námořníci s námořní 

vlajkovou abecedou. Dále jsme zařadili aktivity související s různými 

způsoby dorozumívání jako například poznávání Braillova písma pro 

nevidomé nebo oslavu Dne pošty a Dne pozdravů. Děti na základě 

společného prožitku porovnávaly výhody i nevýhody zasílání dopisů, případně 

pohlednic, poštou a zasílání sms zpráv mobilem. 

Toto téma také poskytlo příležitost pro 

procvičování adresy dětí. Ty brzy přišly na to, že 

signály přirozeně využívají každý den při pobytu 

v mateřské škole (např. píseň k úklidu, svolávací 

píseň, říkanky ke zklidnění, hygieně apod.).  

Již zmínění indiáni a námořníci byly pro děti tak 

lákaví, že je učitelky využily k tématům jako 

například Máme rádi plachetnice, máme rádi 

moře…aneb Světový den námořníků (třída  

U Sovičky), Indiánské dobrodružství (třída  

U Medvídka).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti ze třídy U Myšky samy sobě poslaly dopis.  

Po dvou dnech jim opravdu přišel. Pozorně 

sledovaly, co se na něm změnilo.  
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3. TIO a mobil: pomocí příběhu jsme dětem přiblížili 

využívání i zneužívání moderních technologií v denním 

životě. Mobil je běžnou součástí všech domácností  

a vzhledem k tomu, že se děti učí nápodobou je více než 

jasné, že jsme při práci cílili na položení základů pro jeho 

vhodné využívání. 

Díky srozumitelné rýmovačce i osobního příkladu učitelek si děti zajisté zapamatovaly, 

jak je důležité získat svolení pro pořizování fotografií. Prostřednictvím hry si děti 

zapamatovaly čísla integrovaného záchranného systému (IZS) a seznámily se s prací 

jednotlivých složek. Také si vyzkoušely vedení telefonního hovoru při nahlášení 

nehody. Příběh o mobilu poskytl mnoho prostoru pro rozvíjení před/matematické 

gramotnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Čísla IZS děti již bezpečně znají.  

Také si pamatují i to, jak je důležití si 

nechat mobil alespoň trochu nabitý 

právě pro to, aby si mohly přivolat 

v případě potřeby pomoc. 
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4. TIO a počítač: příběh o tom, že počítače mohou lidem 

pomáhat, o důležitosti spolupráce i problematice 

počítačových her a ochraně zdraví.  

Dětem jsme počítač přiblížili přirovnáním jednotlivých 

částí k lidskému tělu. Při různorodých činnostech se děti 

zdokonalovaly ve zrakovém vnímání, kdy podle podobnosti 

vyhledávaly písmena a číslice, procvičovaly si jemnou motoriku prstů při manipulaci 

s drobným materiálem, sluchové vnímání s určováním slov s počáteční hláskou. 

Současně si vytvářely dovednosti vzájemné spolupráce, domluvy a střídání. Učily 

se taktéž rozhodnout o pravdivosti a nepravdivosti tvrzení. Seznámily se 

s pojmem handicap a samy si prakticky vyzkoušely, jak je těžké provádět každodenní 

sebeobslužné činnosti pouze s jednou končetinou. Zhlédly také krátké video o chlapci 

s bionickou rukou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelky nabídly velmi rozmanité činnosti, 

díky kterým se děti mohly například 

podívat do útrob počítače  

a přirovnat jednotlivé části k lidskému tělu. 

Jindy si procvičovaly jemnou motoriku tím, 

že si předávaly „kábel“ pomocí kolíčků. 
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5. TIO a sítě: pomocí různého významu slova „síť“ jsme dětem 

znázornili šíření informací, které vložíme do internetových či 

sociálních sítí. Dbali jsme na to, aby si děti uvědomily, co znamená 

soukromí a jak si ho můžeme chránit, ať už ve světě reálném nebo 

virtuálním. Hovořili jsme společně o možných nástrahách při 

využívání moderních technologií a bezpečnosti, vysvětlili jsme si, co znamená mít „zlý 

úmysl“.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Součástí všech příběhů byl doplňkový materiál. U příběhu TIO a počítač děti pracovaly 

s dějovými kartami, skládaly je dle časové souslednosti a popisovaly. Na jejich základě pak 

poskládaly lidské tělo s „bionickou rukou“. Spolupracovaly stejně jako tým vývojářů v příběhu. 
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Součástí tohoto příběhu bylo také představení počítačových virů a toho, jak nás 

mohou poškodit.  

Dětem byly opět nabídnuty činnosti různorodého charakteru tak, aby nové informace 

mohly vstřebávat různými smysly – tzn. podněty, sluchové, zrakové, hmatové.  

Důraz byl kladen na prožitkové a činnostní učení. 

6. TIO a aplikace: tentokrát se dva kamarádi TIO a Michal vydali na 

výlet do robohor. Při plánování trasy jim pomohly užitečné aplikace  

a cestou je provázely QR kódy. I pro TIO byla tato zvláštní slova na 

začátku příběhu zcela nová, ale na Michala jsme se mohli spolehnout, 

takže ke konci bylo i dětem jasné, jak nám aplikace mohou pomoci 

v každodenním životě, jaké informace z nich můžeme získat (např. jízdní 

řády, jídelní lístky, počasí), ale také to, že si naopak informace o nás hezky 

schovávají, takže opět musíme být velmi opatrní, co všechno do nich vložíme. Aktivity 

volně navazovaly na příběh TIO a mobil, a to seznámením s aplikací Záchranka. 

Děti se stejně jako TIO vydaly na školní výlet. Před cestou se seznámily s různými 

druhy map, se zástupnými symboly některých budov, cest i s turistickými 

značkami. Dokázaly vyjádřit významy některých z nich. Utvrzovaly si pravidla 

chování při cestě v dopravním prostředku, ale i vhodného a bezpečného chování 

v přírodě. Mezi oblíbené činnosti patřila stavba autobusů z velkých molitanových 

kostek a kupování jízdenek (ať už papírových nebo prostřednictvím QR kódu – viz 

fotografie). Na tomto příběhu jsme se přesvědčili o tom, že s různými aplikacemi se 

děti ve svém životě běžně setkávají a dobře se v nich orientují.  
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7. TIO a reklama: příběh nás přivedl k zamyšlení nad tématem 

přílišného nakupování, nad využíváním a hodnotou starých 

věcí, nad lákavými prostředky reklamy, nad ekologií i nad 

důležitostí kamarádských vztahů. Do vzdělávacích programů 

jednotlivých tříd byl zařazován několikrát, např. v době 

adventu, kdy děti psaly dopisy Ježíškovi a většina z nich měla 

opravdu velmi dlouhý seznam. Děti byly vedeny k tomu, aby si napsaly pouze jeden 

dárek, aby se dokázaly rozhodnout, co si opravdu přejí nejvíce. Dále jsme reklamu 

zařadili hned po Vánocích v diskusích například, jak mohou být užitečné hračky nebo 

oblečení, které již děti nepotřebují, zda je nutné poničené věci hned vyhazovat apod. 

(např. téma Tajemství divadelní skříně aneb Den divadel, třída U Sovičky). Ve třídě  

U Myšky podpořili téma také známým příběhem O panence, která velmi tence plakala 

z klasické série příběhů O pejskovi a kočičce nebo písní Neopouštěj staré známé. 

Pozornost jsme věnovali samozřejmě i ochraně životního prostředí, konkrétně 

zacházení s odpady, a to nejen v rámci oslav Dne Země. 

Vyrobili jsme si také plakát na divadelní představení a uveřejnili na něm i nepravdivé 

informace. Děti vyvozovaly závěry, co by mohla být pravda, co nikoli a proč.  

Děti se seznámily s možností využití QR kódů a nacházely je ve 

svém okolí (na knihách, na hračkách, při vycházkách apod.).  

Pracovaly s komiksem a opět s dějovými kartami. V tomto 

případě mohly být poskládány několika způsoby, důležitý byl 

pohled dětí a jejich vysvětlení. 
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Podstatou příběhu bylo uvědomit si, že přátelství a další životní nehmotné 

hodnoty jsou pro nás daleko podstatnější než ty hmotné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

• Pracovní sešit 

Speciálně pro tento projekt byl vytvořen originální pracovní sešit, který všechny děti 

obdržely zdarma díky finančním příspěvkům Moravskoslezského kraje (Podpora aktivit 

v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022)  

a statutárního města Ostravy (Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu  

na území statutárního města Ostravy pro rok 2022).  

Se sešitem děti převážně pracovaly v mateřské škole. Občas si ho braly domů, a to z toho 

důvodu, že každý příběh obsahoval tzv. rodinnou stránku (viz fotografie), kde si děti 

společně doma se svými blízkými mohly zachytit to, co je z příběhů nejvíce oslovilo. 

Děti dokázaly pomocí emotikonů rozhodnout  

o vhodném či nevhodném chování vůči přírodě 

(např. třídění odpadu, oprava věcí apod.). 

Dále si vyzkoušely, že opravit oblečení (přišít 

knoflík nebo tkát) hravě zvládnou.  
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V sešitě se tak odrazila nejen témata jednotlivých příběhů, ale hlavně prožitky a vývoj 

samotného dítěte.  

Základem sešitu se stal metodický materiál Národního pedagogického institutu České 

republiky, který vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů a na kterém se podíly  

S. Korcová (metodické zpracování) a J. Severinová (příběhy).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každý příběh obsahoval sebehodnocení dětí. 

Pomocí emotikonů se samy rozhodovaly o tom, 

zda se jim práce dařila zcela samostatně, zda 

potřebovaly pomoci či se jim tentokrát 

nedařilo vůbec.  

Výstižné rýmovačky na konci příběhů 

shrnovaly jejich podstatu. Věříme, že i díky 

nim děti získaly správné základní návyky při 

používání moderních technologií. 
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• Akce pro děti 

Plánová tzv. sdílení všech tříd nebyla v tomto školním roce ještě realizována. Hlavním 

důvodem byla doznívající epidemiologická nařízení spojená s onemocněním COVID-19  

a případné karantény některých tříd. 

V rámci jednotlivých tříd však učitelky obohacovaly program o exkurze, divadelní 

představení, tematické vycházky, jež zpestřily práci s konkrétními příběhy. Ty jsou 

zaznamenány v TVP daných tříd. 

Dále jsou uvedeny akce pro děti mateřské školy, které vycházely z tohoto projektu: 

Školí výlet 

Školní výlet byl motivován příběhem TIO a signál, konkrétně indiány. Děti se zúčastnily 

zábavného programu ve sportovním areálu na Bílé (viz fotografie), kde se vydaly na pravou 

indiánskou výpravu. Nechyběly barevné čelenky, originální malování na obličej nebo stezka 

odvahy a zručnosti v jednom.  
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MDD 

Robůtek TIO nám pomohl s oslavami MDD. Pro děti jsme na školní zahradě připravili 

stanoviště motivovaná jednotlivými příběhy. Zábavnou formou si tak děti zopakovaly, co je 

všechno nový kamarád v průběhu celého školního roku naučil (viz fotografie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIO a robosvět: děti přenášely robůtka v košíku 

 po vyznačeném robosvětě. Hovořily o emocích. 

Pojmenovávaly je, napodobovaly jejich výrazové 

ztvárnění a určovaly v jakých situacích je mohou cítit.  

TIO a sítě: děti přenášely v kelímcích vodu a tvořily 

vodní síť. Propojenost a podstatu fungování sítě si také 

vyzkoušely v altánku, kde přemisťovaly v provázkové 

síti dřevěné korálky. Těmito činnostmi jsme se snažili 

dětem pomoci s pochopením abstraktních pojmů, které 

s digitálním světem velmi úzce souvisí. 
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TIO a reklama: děti si zopakovaly 

například třídění odpadu spojené 

s překážkovou dráhou, dále pomocí 

obrázků šetrné zacházení s věcmi  

a správné ekologické chování. 

 

 

 

 

 

TIO a mobil: na tomto stanovišti si děti zopakovaly čísla IZS. 

Zahrály si na hasiče a hasili tzv. džberovkou. 
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TIO a mobil: součástí byla také návštěva dopravní policie. Děti 

si prohlédly auto s příslušenstvím, a protože je tato profese u 

dětí velmi oblíbená, kladly příslušníkovi otázky zjišťující 

podrobnosti o tomto povolání. Samy si při hře vyzkoušely 

reakci na signál – STŮJ.  

 

 

 

 

 

 

TIO a signál: námořní vlajková abeceda je 

jednou z možností dorozumívání námořníků. Děti 

si ji vyzkoušely a sestavily pravý námořnický 

pozdrav „AHOJ“! Procvičily si zrakové vnímání, 

ale i schopnost spolupracovat. 

 

 

 

 

 

 

Nechyběl samozřejmě ani pohyb 

zastřešený projektem  

Se Sokolem do života. 
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Hledání pokladu 

Třída U Myšky, jejíž TVP byl motivován robůtkem TIO a jeho příběhy, na konec školního 

roku uspořádala rozloučení se svým maskotem. Ten si děti skrze zábavné úkoly otestoval, 

co všechno si z jeho příběhů zapamatovaly. Závěrem dopolední akce byl nalezen poklad 

s velkým překvapením (viz fotografie). Akce se konala na školní zahradě, a tak veškerá 

stanoviště byla k dispozici i ostatním třídám, které je při pobytu venku využily. 

 

 

 

 

 

 

Dárek na památku: mateřská škola darovala všem dětem knihu pořízenou z finančního příspěvku 

statutárního města Ostravy. Zoohrátky se zvířátky byly nejen knihou naučnou, ale zároveň 

poskytují návody na společné domácí tvoření. Věříme, že se staly jednou z možností prevence 

proti nadměrnému a pasivnímu využívání moderních technologií. 

 

 

 

 

 

Každé dítě 

obdrželo na 

památku svého 

malého robůtka 

společně 

s originální 

deskovou hrou 

zachycující 

hlavní myšlenky 

celého projektu. 
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• Akce pro děti a rodiče 

Projekt současně směřoval k prohloubení vztahů mezi rodinou a školou, kterou jsme 

podpořili dále uvedenými stěžejními aktivitami.  Při organizování společných akcí jsme 

vedli děti k aktivnímu zapojení s důrazem na vytváření pohodového a přátelského 

prostředí. Akce sloužily také jako prezentace práce učitelek a ostatních zaměstnanců. 

Neformální třídní schůzky 

Na začátku školního roku se v rámci jednotlivých tříd konaly akce vedoucí k vzájemnému 

seznámení nejen dětí, jejich rodin a učitelek, ale také k představení třídních vzdělávacích 

programů. Letos jsme se v mateřské škole shodli, že se přidáme k 11.týdnu čtení dětem 

(kampaň Celé Česko čte dětem) a tak se ve všech třídách četlo. Třída U Myšky četla příběh  

o robůtkovi TIO a v rámci tohoto setkání s rodiči nového maskota objevili. Ať už se v rámci 

akce četl jakýkoliv příběh, zajisté napomohl společně s doprovodnými aktivitami k motivaci 

rodin k pravidelnému předčítání.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Brigáda na školní zahradě 

Projekt TIO byl natolik rozmanitý, že díky němu docházelo k propojování různých 

gramotností. A to je jev, ze kterého předškolní vzdělávání vychází. A proto i akce jako je 

Ve třídě U Myšky byly tzv. Neformální 

třídní schůzky zaměřené na 

představení projektu TIO, odhalení 

nového maskota a tvoření robosvěta. 
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společná brigáda na školní zahradě s rodinami dětí podporovala jeho hlavní myšlenky. 

Nejvíce však zasahovala do příběhu TIO a reklama, který pojednával o důležitosti pečovat 

o naše životní prostředí. Brigáda patří mezi tradiční akce mateřské školy a nás těší zájem 

rodičů pomoci svou prací a jít dobrým příkladem (nejen) svým dětem. 

Den rodiny 

Oslava svátku věnovaného celé rodině se stala další tradicí naší školy. Akce se konala 

v rámci jednotlivých tříd a vycházela z aktuálních témat TVP. Jedno však 

měly společné. V tomto období totiž všechny třídy realizovaly živý 

experiment a pozorovaly vývoj motýla Babočky bodlákové od housenky 

až po dospělého jedince. Průběh živého experimentu včetně vypouštění jsme 

dokumentovali pomocí moderních technologií. Vyvrcholením oslav Dne 

rodiny bylo tedy vypouštění motýlů ze sítěk.  

I realizace této akce byla propojena s projektem TIO, poněvadž ji například 

třída U Zajíčka využila k malování triček na památku, právě s motivem hlavního hrdiny. 

Ve třídě U Myšky si přítomní vyráběly svou vlastní knihu, pracovaly s informacemi. 

Závěrečná 

Školní rok jsme zakončili tradiční akcí pro děti odcházející do základní školy a jejich rodiče 

– Závěrečnou. Děti se představily v krátkém programu motivovaném tímto projektem. 

Třída U Sovičky se představila jako námořníci, třída U Medvídka jako indiáni – obě 

motivovány příběhem TIO a signál. Třída U Myšky předvedla své znalosti IZS  

a prezentovala příběh TIO a mobil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace 

 

 

Zpráva o činnosti školy 2021/2022                                                                                                       strana 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebna Talentík 

V průběhu školního roku (od listopadu do března) jsme nabídli rodičům možnost navštívit 

se svými dětmi v odpoledních hodinách speciální učebnu Talentík. Na webových stránkách 

byl zřízen rezervační systém, kde se rodiče hlásili. V danou dobu v učebně byla k dispozici 

vždy jedna z učitelek, a to pro případ, kdy by rodiče potřebovali pomoci s vysvětlením 

některých pomůcek apod.  

Učebnu využívaly některé rodiny pravidelně, jiné zase 

jednorázově. Tuto aktivitu považuji za další krok 

k otevření školy rodinám. Zákonní zástupci mohou tímto 

nahlédnout do způsobu vzdělávání, blíže poznat nejen 

prostředí školy, ale také zaměstnance. Důležité je také to, 

že prostřednictvím aktivit v učebně mohou případně 

odhalit skrytý potenciál svého dítěte. Široká škála pomůcek 

z oblasti základních přírodních věd (viz fotografie) může 

rodiče zároveň inspirovat ke koupi a rozvíjení dítěte 

v domácích podmínkách. Tato aktivita byla alternativou 

k plánovanému jarnímu objevování (viz plán projektu). 

Slavnostní pasování na školáky děti absolvovaly ve vlastnoručně namalovaných tričkách, 

které jim budou připomínat i mimo jiné projekt zaměřený na digitální gramotnost. 
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27%

55%

9%
9%

KOLIK ČASU VAŠE DÍTĚ 
TRÁVÍ NA MOBILU?

10 minut 30 minut 60 minut Víc jak 1 hodinu

(NE)obyčejné kufříky 

Nabídka kufříků nahradila plánovanou akci Víkend bez televize, 

kterou jsme do programu v tomto školním roce nezařadili. 

• Společné aktivity pro děti a rodiny 

Nabídka společných aktivit pro děti a rodiče se stala součástí všech tříd. Jednoduché 

„úkoly“ vycházející z aktuálního dění ve třídě rodiče s dětmi plnili v rámci jejich 

individuálních možností, ráno nebo odpoledne. Naším cílem bylo prostřednictvím těchto 

činností naladit děti pro pobyt v mateřské škole a zároveň 

rodičům přiblížit výchovně vzdělávací práci učitelek  

a potažmo je motivovat k dalším společným činnostem 

doma. 

Velké zastoupení měly aktivity podporující projekt TIO. 

Zařazovali jsme například i krátké ankety (viz fotografie)  

a jejich vyhodnocení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi další společné aktivity patřily 

například takové, které poskytovaly jak 

prostor pro využívání moderních 

technologií (focení), tak pro rozvíjení 

tvořivosti. Rodiče s dětmi měli vytvářet 

fotografie jarní přírody s pomocí 

vystřižených šablon. Poté nám 

fotografie zasílali na mail. Tuto činnost 

si děti vyzkoušely i při pobytu 

v mateřské škole, a tak mohly svým 

rodičům vše vysvětlit. 
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• Akce pro rodiče 

Rodičům jsme nabízeli v průběhu celého školního roku zapůjčení odborné literatury. 

Nabídku knih měli k dispozici jak na webových stránkách školy, tak v tištěné podobě 

v šatnách všech tříd. Dále jsme jim zprostředkovávali informace pomocí článků 

uveřejněných taktéž na webových stránkách nebo v šatnách. Konkrétně například z knihy 

Marka Hermana Máma není služka, ale dáma – Osmero při používání moderních 

technologií dětmi. 

V lednu 2022 ředitelka školy uspořádala pro rodiče webinář s názvem Jak pomoci dítěti 

k přirozenému přechodu z předškolního do základního vzdělávání? Cílem bylo rodičům 

zprostředkovat informace o kritériích školní zralosti i školní připravenosti současně 

s inspirujícími tipy na rozvíjení dítěte v rámci běžných každodenních činností včetně oblasti 

digitální gramotnosti. 

Hodnocení aktivit: V průběhu realizace projektu jsme dbali na to, aby aktivity byly 

založeny na metodách přímých zážitků, využívaly dětskou zvídavost a potřebu objevovat, 

probouzely v dětech aktivní zájem o dění kolem nich. Umožňovali jsme jim hledat 

samostatné cesty tvořením myšlením a vlastním nápadem, aniž bychom předkládali hotové 

návody. 

Nabízeli jsme aktivity jak individuální, tak skupinové k prohlubování vzájemných vztahů 

mezi dětmi. Posilovali jsme sebevědomí dítěte a důvěru ve své vlastní schopnosti. 

Díky plánování vzdělávací nabídky podle teorie mnohočetných inteligencí (H.Gardner) jsme 

pokryli potřeby všech dětí a rozvíjeli je v rámci jejich individuálních schopností a možností. 

Hodnocení projektu: V letošním školním roce se nám v mateřské škole podařilo propojit 

dva stěžejní projekty – TIO aneb Etika a bezpečí v digitálním světě a Naše (NE)obyčejné 

dny. Vhodným propojováním byla zajištěna pestrá a zajímavá vzdělávací nabídka pro děti, 

potažmo pro celé rodiny. Na základě prezentovaných aktivit je vidět široké spektrum  

a rozmanitost oblastí lidského života. 

Projekt TIO aneb Etika a bezpečí v digitálním světě děti bezpečně provedl virtuálním světem 

i nástrahami, které v něm na ně číhají. Zároveň jim hravou formou přiblížil jeho vymoženosti 
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a možnosti využití v běžném životě. Digitální etika nás provázela celým školním rokem  

a věříme, že se nám hlavní myšlenky podařilo rozšířit i do rodin dětí.  

Digitální gramotnost nebyla pro všechny učitelky oblastí, ve které by se cítily samy jistě  

a bezpečně, která by je hlouběji zajímala, a proto tento projekt zařazovaly okrajově. Projekt 

byl pravidelně realizován i ve třídě nejmladších dětí  U Ježečka, kde učitelky přizpůsobovaly 

aktivity věku dětí. V hodnocení uvedly, že se rodiče příliš nezapojovali do práce se sešitem 

právě z důvodu, že se jim toto téma zdálo těžké. Na jednu stranu to hovoří o tom, že doma 

moderní technologie děti ještě nepoužívají. S podobnou reakcí jsme se setkali již při realizaci 

projektu Lipohráky 2018 (100.výročí založení našeho státu). Rodiče, kteří považovali téma 

české státnosti náročné pro tehdy tříleté děti, poskytli kladnou zpětnou vazbu později, kdy 

jejich děti dorostly a pracovní sešit využili doma jako podporu tohoto tématu v době, kdy se 

mu věnovali v mateřské škole. Věříme, že i s projektem TIO a jeho pracovním sešitem to 

bude stejné. 

Poněvadž si uvědomuje důležitost této oblasti, zařadíme od příštího školního roku tento 

projekt do Minimálního preventivního programu školy, kde bude tvořit samostatnou 

oblast. Bude realizován a hodnocen podle tohoto programu školy. Stane se povinnou 

součástí vzdělávání a předmětem kontrolní činnosti.  

5.4.6 Polytechnika 2022 

Škola získala od statutárního města Ostravy 

finanční příspěvek na rozvoj polytechnického 

vzdělávání, který využila jak na nákup 

materiálu a nářadí, tak na vedení lekcí, při 

kterých si každé dítě vyrobilo dřevěné zvířátko 

dle svého výběru (viz fotografie). 
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5.4.7 Angličtina v MŠ Varenská  

Hlavním cílem projektu bylo přirozenou formou seznámit děti předškolního věku 

s anglickým jazykem, položit u nich kladný vztah k cizímu jazyku a zároveň základy pro 

celoživotní vzdělávání v této oblasti.  

Díky projektu měly děti také možnost pravidelného setkávání s rodilou mluvčí, která jim 

přirozeně zprostředkovávala nejen vhodný jazykový vzor, ale i zároveň kontakt s cizími 

národnosti a jejich tradicemi i zvyky (viz 

bod 5.3. a 6.3.).  

Škola získala finanční příspěvek na další 

školní rok, a proto budeme v takto 

nastaveném systému seznamování 

s angličtinou nadále pokračovat včetně 

spolupráce s rodilou mluvčí.  
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Cíle pro nejbližší období: 

• Prohlubovat spolupráci s rodiči i v oblasti společného plánování vzdělávání.   

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

vzdělávání – např. Hasičský kroužek, Hra na flétnu. 

• Využívat spolupráci s partnery k všestrannému rozvoji všech dětí mateřské školy 

(např. spolupráce se sportovními kluby apod.). 

• Nadále realizovat školní projekty vedoucí jak k řešení aktuálních potřeb školy, tak 

k podpoře vzájemné spolupráce a sdílení mezi jednotlivými třídami. 

 

6 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH 

JEVŮ 

Níže uvedené hodnocení je souhrnem za celou mateřskou školu. Podrobné hodnocení 

programu, hlavně aktivit jednotlivých tříd je písemně zpracováno v Podkladech pro Výroční 

zprávu.  

Školní preventivní program mateřské školy zahrnoval tyto oblasti: 

• Fyzické zdraví 

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

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

školy či venku, a k získání povědomí o důležitosti pestré a vyvážené stravy. 

• Psychické zdraví a socializace 

Tato oblast pokrývala duševní zdraví. V mateřské škole zahrnovala 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. Napříč všech aktivit 

jsme vedli děti k tomu, aby si byly vědomy své hodnoty a věřily svým schopnostem a mohly 

tak obstát tlaku negativních vlivů dnešní společnosti. Důraz jsme kladli také na to, aby děti 

byly schopny aktivně přistupovat ke vzniklým problémům, aby dokázaly říct a adekvátně 

projevit, co jim je příjemné a co nikoli.  
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V tomto školním roce jsme tuto oblast rozšířili o systematické rozvíjení digitální 

gramotnosti se zaměřením na etiku a bezpečí ve virtuálním světě. (Podrobněji v hodnocení 

projektu TIO aneb Etika a bezpečí v digitálním světě). 

• Multikulturní výchova 

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

přibližovala 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. 

• Dopravní výchova a bezpečnost dětí 

Poslední oblast se zaměřovala na seznamování se základními pravidly silničního provozu  

a předávání dětem povědomí o možných nástrahách běžného života. 

Podstatnou součástí programu bylo stejně jako v ostatních programech či projektech 

prohlubování spolupráce s rodinou a ostatními partnery školy, jenž vychází ze školního 

vzdělávacího programu a jeho doplňků. 

V letošním školním roce byl preventivní program přirozeně doplňován o školní projekty 

Naše (NE)obyčejné dny a TIO aneb Etika a bezpečí v digitálním světě. 

Cíle Minimálního preventivního programu byly plněny v rámci třídních vzdělávacích 

programů jednotlivých tříd v průběhu celého školního roku. Na základě písemného třídního 

hodnocení (Podklady pro Výroční zprávu, Roční hodnocení) lze stanovené cíle považovat 

za splněné ve všech čtyřech oblastech.  

Cíle pro učitelky považuji za splněné. Učitelky přirozeně a v logické návaznosti zařazovaly 

cíle a aktivity programu do třídních vzdělávacích programů svých tříd a do aktuálních témat, 

v rámci, nichž je také hodnotily.  

Preventivní program byl plněn i prostřednictvím školních projektů Naše (NE)obyčejné dny 

a TIO aneb Etika a bezpečí v digitálním světě, který se oba staly základem pro TVP 

v některých třídách. 

Každodenně ve všech třídách byly děti poučovány o bezpečnosti dle schválené osnovy, ale 

i dle aktuálně vzniklých situací. 
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Plnění cílů a soulad Minimálního preventivního programu školy s ostatními školními 

kurikuly byly součástí kontrolní činnosti.  

 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 obměňujeme. Ve dvou třídách je do programu pravidelně zařazováno cvičení jógy podle 

metodiky Lali cvičí jógu (třídy U Myšky a U Sovičky).  

Velmi podnětné prostředí pro rozvoj pohybových dovedností dětí můžeme stále vytvářet 

díky finančnímu příspěvku zřizovatele v rámci projektu Pohyb s radostí. V roce 2022 jsme 

obnovili náš „vozový park“ a zakoupili dětem nové koloběžky, odrážedla a tzv. first bike 

včetně ochranných pomůcek.  

Mateřská škola (všech pět tříd) se opět zapojila do projektu České obce sokolské Se 

Sokolem do života. V září 2021 jsme děti motivovali k plnění aktivit projektu 

velkým sportovním dopolednem, kdy závěrem obdržely medaili a diplom (viz 

fotografie). Kladnou motivaci podporuje velmi dobře zpracovaný materiál 

pořadatele – sešit s nálepkami, ale i maskot projektu Sokol Pepík. Projekt svým pojetím 

korespondoval s cíli projektu TIO aneb Etika a bezpečí v digitálním světě, který byl 

poskytoval prevenci netolismu (závislost na virtuálních drogách).  
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Toto propojení se odrazilo také v oslavě MDD na školní 

zahradě, kdy děti procházely jednotlivými stanovišti 

motivovanými příběhy robůtka TIO. Patronem jednoho 

stanoviště byl sokol Pepík.  

 

 

 

 

V tomto školním roce se nám podařilo navázat spolupráci 

s Klubem stolního tenisu Ostrava. Klub pro naše nejstarší 

děti zorganizoval sportovní dopoledne nazvané Sportování 

za stolem (viz fotografie). Děti s povinnou předškolní 

docházkou se prostřednictvím zábavných pohybových 

aktivit seznámily se základy tohoto sportu. 

Vzhledem k pozitivní zpětné vazbě všech zúčastněných 

jsme se zástupci klubu dohodli budoucí intenzivnější 

spolupráci. 
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Po dvou letech se děti účastnily plaveckého výcviku na ZŠ Gen.Píky. Kurzu se účastnilo 

celkem 31 dětí ve věku převážně 6 let v období od dubna do června 2022. 

V rámci jednotlivých témat třídních vzdělávacích programů byly děti seznamovány 

s lidským tělem, jeho fungováním i tím, co je pro něho zdravé a prospěšné a co nikoli. 

Zařazovaná témata vycházela současně ze školních projektů Naše (NE)obyčejné dny a TIO 

aneb Etika a bezpečí v digitálním světě, které s touto oblastí velmi úzce souvisí. K tématu 

lidského těla je velmi bohatě vybavena učebna Talentík, jež je využívána všemi třídami. 

O lidském těle přišly děti poutavým způsobem také 

seznámit studentky Lékařské fakulty Ostravské 

univerzity v rámci aktivity Nemocnice pro medvídky 

(viz fotografie).  

Součástí interaktivní přednášky bylo také seznámení 

s průběhem některých lékařských vyšetření, což mělo 

přispět k odbourání strachu z návštěvy lékaře či 

nemocnice.  
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Nadále jsme pokračovali v projektu Krajské hygienické 

stanice Ostrava Zdravá školní jídelna. K formálnímu 

posunu sice z důvodu vytíženosti stanice (COVID-19) 

ještě nedošlo (získání certifikátu), přesto kolektiv školní 

kuchyně i pedagogičtí zaměstnanci postupovali podle 

daných kritérií projektu. Prohloubili jsme spolupráci 

mezi kuchyní a učitelkami, potažmo dětmi aktivitou, 

kdy kuchařky do jídelníčku zařazovaly jídla na přání 

jednotlivých tříd. Předcházela tomu práce s dětmi ve 

třídách, diskuse na téma oblíbených a současně 

zdravých jídel apod.  

Vedoucí kuchařka zařazovala do jídelníčku nové pokrmy, 

hledala alternativní varianty k oblíbeným dětským jídlům, tak, 

aby jim chutnaly a zároveň splňovaly požadavky na zdravou 

stravu (např. na fotografii nahoře „nutela“ z cizrny). Školní 

kuchyně reagovala na potřeby tříd i co se týče přípravy jídla. 

V některých třídách si děti zdobily chleby zeleninou samy, 

v některých zase na zeleninu děti kuchařky nalákaly tím, že je 

nazdobily samy (viz fotografie).  

Na podzim 2021 se vedoucí kuchařka a vedoucí provozu zúčastnily exkurze do MŠ Brno 

Hudcova, která je držitelkou ocenění Skutečně zdravá škola. Akce byla organizovaná MAP 

Ostrava 2 a jejím cílem bylo nastartovat spolupráci 

mateřských škol v oblasti stravování na území statutárního 

města Ostravy. Zaměstnankyně se nechaly některými tipy 

inspirovat (např. zařazování zeleninových či ovocných 

dipů, způsob vyzvedávání obědů první den nepřítomnosti 

dítěte). Vzájemné sdílení mezi školami by mělo probíhat 

v Ostravě v rámci MAP Ostrava 3 v nejbližším období.  

Nadále jsme spolupracovali s nutriční terapeutkou, která 

nám pomáhala se zajištěním dietního stravování pro děti.  
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Novinkou naší školní kuchyně byly informace uveřejněné  

ve vitríně na školní zahradě u oranžového pavilónu. Každý 

měsíc paní kuchařky nabízely rodičům recepty, které si mohli 

sami doma s dětmi připravit a poté udělit jednomu z nich svůj 

hlas. Naším záměrem bylo motivovat děti ke konzumaci 

některých neoblíbených pokrmů a zjistit, co jim chutná.  

 

 

 

 

Děti se opět věnovaly se svými učitelkami pěstování zeleniny a bylinek na vyvýšených 

záhoncích, které byly využívány při přípravě pokrmů i nápojů (např. ředkvičky, máta, 

libeček, rozmarýn a další). V rámci II. etapy přírodní zahrady bylo u záhonků umístěno i tzv. 

pozorovací centrum, ve kterém děti mohly pozorovat růst zeleniny pod zemí (viz bod 

5.2.2.). 

Preventivní program v oblasti fyzického zdraví byl podpořen v některých třídách 

netradičními významnými dny jako například Den srdce nebo tzv. Ponožkový den 

věnovaný lidem s Downovým syndromem.  

  

 

 

 

 

 

Děti i dospělí vyjádřili podporu lidí s Downovým 

syndromem tím, že přišli s každou ponožkou jinou. 
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Na konci roku 2021 jsme navázali 

spolupráci se Slezskou diakonií. 

Cílem byla podpora studentů/mladých 

lidí se zdravotním postižením při 

přechodu ze školy do dospělého 

života. Uspořádali jsme dvě exkurze 

pro dívky s tělesným  

i mentálním postižením, které zajímala 

oblast předškolního vzdělávání. 

Pracovní exkurze byly radostným a 

přínosným zážitkem, v průběhu, 

něhož nastala mimořádně „lidská“ a 

přijímající atmosféra (viz fotografie). 

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

infrasauna.   

K podpoře této oblasti učitelky jednotlivých tříd využívaly různorodé didaktické pomůcky  

a dostupnou literaturu jak ve svých třídách, tak v již zmíněné učebně Talentík, jejíž součástí 

je i čtenářský koutek s velmi bohatou nabídkou literatury z přírodovědných oblastí.   

 Psychické zdraví a socializace 

Fyzické a psychické zdraví spolu těsně souvisí a tato skutečnost se 

samozřejmě projevila i v naší práci s dětmi. Velkou pozornost jsme 

věnovali oblasti emocí. Prostřednictvím různorodých aktivit jsme 

směřovali 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.  

Další velmi významnou aktivitou v této oblasti byla pravidla 

společného soužití, která 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 
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byla vyjádřena obrázky či piktogramy (viz fotografie) 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 apod. 

Pravidla úzce souvisí s třídními rituály, jež jsou 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 respektování jeho potřeb v daném okamžiku.  

U dětí a rodičů byl stále prohlubován kladný vztah ke knihám, a to zejména aktivitami 

vycházejícími z projektu Celé Česko čte dětem (viz bod 5.4.3.).  

K rozvoji před/čtenářské gramotnosti, motivaci rodin k plnohodnotnému trávení společného 

času a zároveň jako prevence netolismu sloužila originální publikace (viz bod 5.4.5.), 

kterou obdržely všechny děti zdarma. Její součástí byly také tzv. rodinné stránky, jež vedly 

k podpoře aktuálního tématu v rodinách. 

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.  

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 každodenní soužití podporovalo mezi dětmi vzájemnou kooperaci, rozvíjelo jejich 

dovednosti jako sebehodnocení, samostatné řešení nahodilých situací, umět se bránit proti 

nevhodnému chování a násilí, požádat o pomoc i nabídnout pomoc a přiměřeně reagovat na 

podněty. 

 Multikulturní výchova 

Témata multikulturní výchovy byla zařazována průběžně do třídních vzdělávacích programů 

s cílem předat dětem povědomí o tom, 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. 
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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.   

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.  

Od září 2021 v mateřské škole byla dětem-cizincům s povinnou předškolní docházkou 

poskytována pravidelná jazyková podpora. Jednak v rámci každodenních činností v jejich 

domovských třídách a dvakrát týdně v systematicky sestavených lekcích (viz hodnocení 

přílohy ŠVP – Vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou). 

V mateřské škole v tomto školním roce probíhalo seznamování s anglickým jazykem  

ve třech třídách. Jednou týdně dopoledne třídy navštěvovala rodilá mluvčí. Přirozeně se 

zapojovala do spontánních ranních činností, kde hovořila s dětmi anglicky  

a byla součástí jejich hry. Tuto činnost obměňovala s vlastní nabídkou aktivit, kterou tvořily 

převážně stolní deskové hry, hry s kartičkami nebo četba anglických knih. Děti se zapojovaly 

dle svého vlastního zájmu. V rámci každé třídy pak realizovala ucelený cca 20minutový 

bloky (viz bod 5.4.6.), které na sebe navazovaly. Od ledna 2022 probíhaly 1xtýdně 

odpoledne tzv. „opakovací online lekce“ určené pro děti a rodiče. Ti mohli získat představu 

o tom, co jejich dítě v mateřské škole zrovna „probírá“ a případně na to navázat ve svých 

domácích podmínkách.  

 Dopravní výchova a poučení o bezpečnosti 

Zajistit bezpečí dětem je pro nás všechny v mateřské škole vždy 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.  

Děti jsou pravidelně poučovány o bezpečnosti podle 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.  
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Dopravní výchova byla 

běžnou a přirozenou součástí 

vzdělávací nabídky ve všech 

třídách. Cíle v oblasti dopravní 

výchovy  

i bezpečnosti byly naplňovány 

v poznávání známého prostředí 

třídy a přilehlého okolí. Při 

vycházkách měly děti možnost 

poznávat významné budovy, 

orientovat se v nejbližším okolí školy. Znalosti v oblasti bezpečného chování na chodníku si 

děti procvičovaly a utvrzovaly hlavně prakticky při vycházkách do okolí školy. Byly vedeny 

k dodržování postupu při přecházení vozovky a dodržování pohybu na vyznačených 

plochách (stezka pro chodce). Procvičovaly si chůzi v útvaru po pravé straně chodníku. 

Součástí bylo také procvičování reakcí na světelnou signalizaci, kterou si děti procvičovaly 

v pohybových hrách i prakticky při pozorování semaforu na křižovatce. V rámci pravidla 

vidět a být viděn děti využívaly reflexní vesty (viz fotografie) a seznamovaly se 

s používáním dopravního terčíku. Děti byly vedeny k zodpovědnosti za své chování, ne vždy 

se jim to dařilo bez dohledu dospělých.  

V souvislosti s pohybem v silničním provozu  

a v tematickém celku Tio a aplikace se děti 

seznamovaly s piktogramy i dopravními 

značkami, jejichž význam některé znají. 

S možnostmi přivolání pomoci s využitím 

mobilu se děti seznamovaly v tématu Tio  

a mobil. Děti znají důležitá telefonní čísla  

a seznámily se s vedením telefonního hovoru. 

Povědomí o možném nebezpečí i možnostech 

přivolání pomoci děti mají teoretické (viz 

fotografie z akce Závěrečná – prezentace projektu TIO), prakticky si mnohdy neuvědomují 

možná rizika. Cestování dopravními prostředky si vyzkoušely například při přepravě do 

ZUŠ a na školním výletě s využitím bezpečnostních pásů.  
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K dopravní výchově jsme využívali 

taktéž prostředí tříd, kdy jsme pro děti 

vytvořily podnětné prostředí (viz 

fotografie). V průběhu celého dny měly 

děti možnost využívat spontánní, řízené  

i nepřímo řízené činnosti k rozvíjení 

poznatků i dovedností v této oblasti.   

V rámci roku se děti také prakticky seznamovaly s přírodními jevy a jejich možnými 

nástrahami pro člověka spolu s účinky na životní prostředí (např. Světový den vody, Den 

Slunce, Den Země apod.). Součástí témat byly i diskuse vhodného chování při těchto 

situacích (např. při bouřce apod.). 

Škola spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje. Hasiči ze 

stanice Slezská Ostrava navštívili v průběhu školního roku 2x mateřskou školu s vozidly  

a svou technikou (viz fotografie). V červnu 2022 jsme zrealizovali cvičný požární poplach. 

Kontakt se složkami integrovaného záchranného systému jsme dětem umožnili také při 

oslavě MDD prostřednictvím návštěvy dopravní policie (viz bod 5.4.5.). 
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V průběhu roku učitelky pracovaly s metodikou Markétina dopravní 

výchova zpracovanou Týmem silniční bezpečnosti.  

 Cíle preventivního programu pro další období 

Minimální preventivní program byl v průběhu celého roku přirozeně vkládán do třídních 

vzdělávacích programů všech tříd. Na základě aktuálních podmínek byla většina 

plánovaných aktivit zrealizována, některé z organizačních důvodů nebyly (např. návštěva 

dopravního hřiště), naopak jiné zase byly zrealizovány neplánovaně (např. návštěva 

dopravní policie na zahradě MŠ). 

V květnu 2022 proběhlo v mateřské škole natáčení Národním pedagogickým institutem ČR 

mimo jiné na téma spolupráce s rodinou. Ta je pro nás velmi důležitá a učitelky vynakládají 

velké úsilí ke zprostředkování informací rodičům jak o jejich dítěti, tak o aktivitách třídy  

a školy (viz hodnocení ostatních projektů a programů). 

V realizaci Minimálního preventivního programu budeme v následujícím školním roce 

pokračovat převážně stejným způsobem, zařadíme osvědčené aktivity i spolupráci 

s dosavadními partnery včetně spolupráce s rodinami dětí. Nově do programu zařadíme 

Děti si při návštěvě mohly spoustu věcí 

vyzkoušet prakticky.  
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oblast digitální gramotnosti, kterou letos pokryl projekt TIO aneb Etika a bezpečí 

v digitálním světě.  

 

7 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ A ODBORNÉHO ROZVOJE 

NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Pedagogické zaměstnankyně si na začátku školního roku opět 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 jednak 

nabídce seminářů organizovaných vzdělávacími agenturami, ale hlavně potřebám školy  

a jednotlivých pedagožek. I v letošním roce učitelky hojně využívaly webináře organizované 

zdarma. Uskutečněné semináře a webináře jsou zpracovány v tabulce tvořící přílohu 

hodnocení (šanon DVPP v ředitelně školy). 

Komentář ředitelky školy: 

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

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

zhodnotily. Struktura Autoevaluace byla vytvořena podle metodiky Kompetentní učitel 

21.století (tzv. Duhová kniha, společnost Step by Step). Pro většinu učitelek se stala také 

základem pro uspořádání svého profesního portfolia.  V období březen až květen 2022 

probíhaly individuální rozhovory s ředitelkou školy, kdy zaměstnankyně představovaly svá 

portfolia a hodnotily stanovené cíle.  

Hromadné vzdělávání, tzv. Sborovna byla zaměřena na formativní hodnocení  

a vyhodnocování pokroků dítěte. Tyto kurzy „na míru“ bylo možné hradit díky finančnímu 

příspěvku statutárního města Ostravy na podporu talentmanagementu. Obě uvedené oblasti 

jsou pro nás stále živé a je důležité v tomto vzdělávání nadále pokračovat. 
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Díky výše uvedeným nadstandartním financím se tři učitelky vzdělávaly i v oblasti práce 

s nadanými dětmi, konkrétně absolvovaly dva osmihodinové semináře NTC Learning 

pořádané společností MENSA ČR. Semináře se konaly v prostorách naší mateřské školy – 

v učebně Talentík a součástí bylo taktéž představení podnětného prostředí pro vyhledávání 

a rozvíjení nadaných dětí v intelektové oblasti již v předškolním věku, které máme 

vytvořeno.  

Škola získala příspěvek ze Státního fondu životního prostředí ČR na vybudování II.etapy 

přírodní zahrady, které bylo dokončeno v září 2021. V říjnu 2021 se všechny pedagogické 

zaměstnankyně zúčastnily v rámci tohoto dotačního titulu webináře zaměřeného na činnosti 

podporující environmentální výchovu. Oblastí, na které ještě musíme intenzivně pracovat, 

je přenést více aktivit právě do venkovního prostředí školní zahrady.  

V průběhu celého školního roku pedagogické zaměstnankyně využívaly webináře bez 

poplatku, převážně organizované Národním pedagogickým institutem ČR. Tyto webináře 

nebyly akreditované a jejich časová dotace se pohybovala od cca 1 do 2 hodin. Přehled 

absolvovaných webinářů tvoří přílohu tohoto hodnocení.  

I v tomto školním roce se učitelky vzájemně navštěvovaly a inspirovaly. Vzájemné 

náslechy se stávají běžnou praxí v naší mateřské škole. Opět docházelo i k neplánovaným 

náslechům, a to v době zastupování učitelek v jiných třídách z důvodu nepřítomnosti 

kolegyň na pracovišti např. z důvodu nemoci. Záznamy o provedených násleších jsou 

součástí Třídní knihy, Podkladů pro Výroční zprávu, které učitelky zpracovaly na konci 

školního roku. Vyhodnocení vzájemných náslechů je zahrnuto do hodnocení kontrolní 

činnosti za proběhlý školní rok.  

V letošním školním roce ředitelka intenzivně učitelky motivovala k studování odborné 

literatury, která je pravidelně doplňována do pedagogické knihovny. Většina učitelek ji 

využívá. Přehled knih jim poskytuje program Správa MŠ včetně jejich aktuální dostupnosti. 

Zástupkyně ředitelky školy systematicky pracovala se začínajícími učitelkami. Jejich 

spolupráci a zájem hodnotila kladně. Hodnocení včetně přehledů o jednotlivých 

konzultacích se nachází v oddělené složce, která je součástí šanonu DVPP.  
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Ředitelka školy pokračovala v rámci svého vzdělávání ve zdokonalování manažerských 

dovedností, ve vedení týmů, ale i v kontrolní činnosti apod.  

Nabyté informace ze seminářů, webinářů i samostudia (převážně prostudované literatury) 

byly předávány ústně na poradách učitelek, některé i na provozních poradách nebo také 

písemnou formou či elektronicky. Docházelo k diskusím na daná témata (tzv. metodické 

chvilky) a k postupné implementaci ve výchovně vzdělávacím procesu dle aktuálních 

podmínek a potřeb učitelek i skupin dětí. Na poradách byly projednávány plánované oblasti: 

rozvoj zdravých stravovacích návyků (např. 29.11.2021), rozvoj pohybových dovedností  

a tělesné zdatnosti dětí (např. 23.3.2022), školní zralost a připravenost (např. 5.10.2021, 

14.2.2022, 5.5.2022), etika a bezpečí v digitálním světě (např. 29.11.2021, 23.3.2022).  

Cíle pro příští období: 

• Vzdělávání v oblasti formativního hodnocení a implementaci do praxe. 

• Vzdělávání v oblasti práce s nadanými dětmi. 

• 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. 

• Oblasti k projednání na poradách: logopedické chvilky v programu běžné třídy, 

ucelený soubor seminářů (webinářů) pro rodiče zacílený k přirozené přípravě dítěte 

do základního vzdělávání, aktivity v učebně Talentík, aktivity na školní zahradě 

 Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků 

Vzdělávání a formování pracovních dovedností se v současné společnosti stává 

celoživotním procesem. Profesní rozvoj a vzdělávání by tedy mělo být cílem každého z nás. 

Týká se nejen pedagogických, ale i nepedagogických (provozních) zaměstnanců školy, kteří 

se také svým dílem podílejí na tvorbě školního klimatu a celkovém charakteru mateřské 

školy. 

V oblasti formování pracovních dovedností provozních zaměstnanců se zaměřujeme 

především na tyto dvě oblasti: 
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Oblast vzdělávání – zahrnuje základní a všeobecné znalosti a dovednosti a je orientována 

především na rozvoj osobnosti jedince. 

Oblast rozvoje – zahrnuje rozšiřování kvalifikace, další vzdělávání. 

V letošním školním roce tyto oblasti začínáme monitorovat a do budoucna se jim chceme 

věnovat intenzivněji s ohledem na potřeby jednotlivých zaměstnankyň, a hlavně s ohledem 

na potřeby školy. 

Jedním z témat, kterému se v mateřské škole věnujeme je zdravé stavování, jak z pohledu 

přípravy jídla a zpestření nabídky potravin, tak z pohledu zapojení jednotlivých tříd do 

spolupráce se školní kuchyní. Zaměstnankyně kuchyně se účastní školení hygienického 

minima. Vedoucí kuchařka, spolu s vedoucí provozu, se zúčastnily exkurze v rámci 

programu Skutečně zdravá škola v MŠ Hudcova v Brně. 

Informace a zkušenosti získané v rámci absolvování seminářů, webinářů či exkurzí byly 

předávány ústně kolegyním v rámci provozních porad i formou diskusí v rámci pracoviště. 

Cíle pro příští období: 

• Posílení digitálních kompetencí vedoucí školní jídelny. 

• Instruktáže, názorné předvedení při výkonu práce, při zácviku nových zaměstnanců. 

• Podpora osobnostního rozvoje.  

• Četba odborných článků (knih) a jejich prezentace na provozních poradách. 

8 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA 

VEŘEJNOSTI 

 Údaje o aktivitách školy 

8.1.1 Aktivity pro děti 

V průběhu celého školního roku byly pro děti zorganizovány níže uvedené kulturní, 

vzdělávací a zábavné akce: 

• Nemocnice pro medvídky, 15.9.2022 – vzdělávací program ve spolupráci 

s Lékařskou fakultou OU (viz bod 6.1.) 



Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace 

 

 

Zpráva o činnosti školy 2021/2022                                                                                                       strana 83 

 

• Hasiči v MŠ, 23.9.2021 – ukázka hasičské techniky s přednáškou (viz bod 6.1.) 

• Sportovní dopoledne se Sokolem, 30.9.2021 – úvod do projektu Se Sokolem do 

života, sportovní aktivity na školní zahradě (viz bod 6.1.) 

• Divadelní představení v MŠ, divadlo Smíšek, 14.10.2021 – pohádka O ztracené 

panence 

• Oslava české státnosti, 26.10.2021 – oslava 3.narozenin naší památeční lípy (viz 

fotografie, viz bod 5.2.2.) 

• Mikulášská nadílka, 4.12.2021 – tradiční slavnostní dopoledne  

• Vánoce v MŠ, 15.12.2021 – tradiční slavnostní dopoledne s rozbalováním dárků, 

slavnostním obědem 

• Divadelní představení v MŠ, divadlo Letadlo, 7.12.2021 – Vánoční pohádka o 

ježkovi a myšce 

• Divadelní představení v MŠ, divadlo Smíšek, 12.1.2022 – Eskymácká pohádka 

• Kouzelnické představení v MŠ, 23.2.2022 

• Divadlo v MŠ, divadlo Smíšek, 25.4.2022 – pohádka Neposlušné autíčko 

• Oslava Den Země v Komenského sadech, 27.4.2022 (viz bod 5.4.4.) 

• Hudební pohádka v ZUŠ Sokolská, 23.5.2022 

• Výlet na Bílou, 27.5.2022 (viz bod 5.4.5.) 

• Oslava MDD, 1.6.2022 – zábavné dopoledne pro děti celé mateřské školy, aktivity 

motivované celoročním projektem TIO aneb Etika a bezpečí v digitálním světě (viz 

bod 5.4.5.) 

• Sportování za stolem, klub stolního tenisu, 16.6.2022 (viz bod 6.1.) 
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V rámci jednotlivých tříd byly zrealizovány akce, které doplňovaly aktuální témata třídních 

vzdělávacích programů: 

• Dětské oddělení městské knihovny (viz bod 5.4.3.) 

• Janáčkova filharmonie Ostrava – vzdělávací akce např. Buší, nebuší (viz foto) 

• Galerie Plato (viz bod 5.4.4.) 

• Dům moderního umění Ostrava – program Stíny (viz foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oba druhy vzdělávacích 

programů byly velmi 

interaktivní, pro děti 

zajímavé a atraktivní. 

 

 

 



Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace 

 

 

Zpráva o činnosti školy 2021/2022                                                                                                       strana 85 

 

8.1.2 Aktivity pro děti a jejich rodiče (rodiny)  

Ve školním roce 2021/2022 jsme díky rozvolnění opatření vztahujících se k onemocnění 

COVID-19 mohli organizovat společné akce pro děti a jejich rodiče, případně celé rodiny. 

Jednalo se o tyto zásadní akce: 

• Týden čtení dětem (Neformální třídní schůzky – viz bod 5.4.3.) 

• Podzimní brigáda (viz bod 5.2.2.) 

• Zápis nanečisto (viz bod 8.1.4.) 

• Den rodiny (viz bod 5.2.2.) 

• Závěrečná (viz bod 5.4.5.) 

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.  

8.1.3 Aktivity pro rodiče 

Spolupráci s rodiči dětí považujeme za velmi důležitou, a proto je součástí všech 

zrealizovaných projektů i programů školy a je obsažena v jejich hodnocení.  

Důraz klademe na informovanost v oblasti vzdělávání. K tomu nám slouží několik nástrojů. 

Jedním z nich jsou tzv. třídní fotoalba, která jsou k dispozici v šatnách jednotlivých tříd  

a učitelky do nich vkládají fotografie s popisky proběhlých aktivit. Přirozeně tak rodičům 

zprostředkovávají nejen to, jak dítě rozvíjíme v mateřské škole, ale nepřímo poskytují  

i návody, jak může být dítě rozvíjeno v domácích podmínkách.  

Další důležitou aktivitou jsou individuální setkání s rodiči, které nabízíme všem 

v mateřské škole. Většina rodičů jich využívá a má tak možnost diskutovat s námi nad 

portfoliem dítěte. Považujeme tato setkání za velmi přínosná a obohacující pro obě strany. 

V letošním školním roce ředitelka školy uskutečnila webinář pro rodiče týkající se 

přirozené přípravy dítěte pro vstup do základní školy (školní zralost a školní připravenost).  
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8.1.4 Spolupráce s partnery školy 

• Základní škola Gen. Píky 

Mateřská škola dlouhodobě 

spolupracuje se ZŠ Gen.Píky. Součástí 

spolupráce je již tradiční akce pro děti 

a rodiče nazvaná Zápis nanečisto, která 

je určena pro děti s povinnou 

předškolní docházkou a slouží 

k představení průběhu zápisu do 

základní školy včetně poskytnutí 

informací přímo od elementaristek 

školy.  

 

Spolupráce s ostatními partnery školy je zachycena v dalších bodech týkajících se průběhu 

vzdělávání. 

 Údaje o prezentaci školy na veřejnosti 

8.2.1 Webové stránky školy 

Webové stránky školy msvarenska.cz byly pravidelně aktualizovány a zprostředkovávaly 

rodičům i široké veřejnosti nejen novinky, ale nabízely také informace o vzdělávání včetně 

školních projektů, proběhlých a plánovaných akcích i pozvánek na zajímavé externí akce. 

Každá třída měla svou sekci, kde se rodiče mohli dozvědět zajímavosti z dané třídy. Nově 

jsme na stránkách zřídili rezervační systém například pro návštěvu učebny Talentík (rodiče 

a děti) nebo k zapůjčování (NE)obyčejných kufříků. Od září 2021 rodiče začali využívat 

online omluvenku.  

Pravidelnou informovanost rodičů touto formou považujeme za velmi důležitou. Je jedním 

z velmi dostupných způsobů komunikace se všemi rodiči.  
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8.2.2 Statutární město Ostrava 

• MAP Ostrava II.  

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

práci školy.  

Na podzim 2021 se v prostorách školy (v učebně Talentík) konalo setkání skupiny 

Financování, v rámci, něhož si ředitelka připravila prezentaci s názvem Rozvoj školy 

prostřednictvím projektů, po které následovala prohlídka školy. Tu také přednesla na 

Závěrečné konferenci MAP II. Ostrava v lednu 2022. 

Dále pracuje ve skupině Předškolní vzdělávání a péče, kde se aktivně podílí na tvorbě 

veškerých dokumentů.   

• Talentova 

Na webové stránce Talentova ředitelka školy informovala o čtvrtém ročníku aktivity 

Numeráčci, stejně tak jako o jejím proběhlém finále (viz bod 5.4.1.). 

V srpnu 2022 na stejné stránce zveřejnila informace o realizovaném projektu TIO aneb Etika 

a bezpečí v digitálním světě (https://talentova.cz/robosvet-v-ms-varenska/). 

 

 

 

 

 

• Aktivita Numeráčci  

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

prezentuje prostřednictvím aktivity Numeráčci (viz bod 5.4.1.), která je finančně podpořena 

v rámci projektu Talentík statutárním městem Ostrava. 

https://talentova.cz/robosvet-v-ms-varenska/
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8.2.3 Zřizovatel – městský obvod Moravská Ostrava a 

Přívoz 

• Zlatá beruška  

Třída U Medvídka se zapojila do udělování cen Zlatá beruška pro MŠ pro školní rok 

2021/2022. Cílem je dle podmínek aktivity ocenit práci aktivních a kreativních mateřských 

škol, které obohacují svůj vzdělávací program formou zajímavých aktivit.  

Příspěvek s názvem Češi, do toho! se umístil mezi tři vítězné. Děti i učitelky byly oceněny 

finanční částkou, kterou jsme použili k zvelebení podmínek ve třídě. Cenu přišly dětem  

i pedagogům předat místostarostka Mgr. Alena Pataky a vedoucí odboru školství  

Ing. Miroslava Rychtáriková (viz fotografie). 

Příspěvek je spolu s ostatním umístěn 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.  
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• Komise pro školství 

 

V dubnu 2022 se v učebně Talentík konala schůzku Komise pro školství. Ředitelka školy 

všem přítomným představila školu a její činnosti a provedla je všemi prostory.  

 

• Den otevřených dveří pro ředitele příspěvkových organizací  

 

Jednou z aktivit směřujících k prohloubení spolupráce mezi jednotlivými příspěvkovými 

organizacemi se nově staly tzv. dny otevřených dveří. První se konal v květnu 2022 v naší 

mateřské škole. Setkání probíhalo ve velmi příjemné atmosféře a vedlo k vzájemnému 

sdílení. Přínosná je účast ředitelů ze základních škol, kteří tak mají možnost blíže poznat 

práci škol mateřských. 

8.2.4 NPI ČR 

• Natáčení videa 

V květnu 2022 probíhalo v mateřské škole natáčení vedoucí k zprostředkování příkladů 

dobré praxe v oblasti práce s portfoliem dítěte a spolupráce s rodinami dětí. Materiály jsou 

nyní zpracovávány odborníky z NPI Praha, výhradně Mgr. Hanou Splavcovou – garantkou 

pro předškolní vzdělávání.  

• Stáže 

Ředitelka mateřské školy ve spolupráci s NPI Ostrava organizovala v prostorách školy stáže 

zaměřené na vyhledávání a rozvíjení nadaných a mimořádně nadaných dětí v intelektové 

oblasti. Setkání s učitelkami z ostatních mateřských škol vede k oboustrannému předávání 

zkušeností a vzájemnému obohacování. Škola je vždy účastníky oceněna za velmi podnětné 

prostředí a aktivity, které jsou prezentovány i viděny při prohlídce školy.   

• Projekt TIO aneb Etika a bezpečí v digitálním světě 

 

V srpnu 2022 ředitelka školy spolu se svou asistentkou (autorkou příběhů TIO) prezentovaly 

realizaci celoročního projektu v rámci setkání učitelů zapojených do proběhlé aktivity 

Podpora práce učitelů. Tzv. miniveletrh nápadů se konal v Praze v Magenta Experience  

(T-Mobile). 
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8.2.5 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.  

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 2021/2022 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, 

• zřizovatel – účelové neinvestiční příspěvky,  

• státní rozpočet – příspěvek na přímé náklady na vzdělávání, 

• vlastní příjmy – příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání, 

• náklady na potraviny (stravné), 

• ne/účelové finanční dary – fyzická osoba, právnická osoba 

• 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 
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školství, příspěvek pro podporu bilingvní výuky, MSK  

  

Státní prostředky: 

Rok 2021 – dotace přímých výdajů na vzdělávání byly schváleny ve výši 10.446.390, - Kč  

a byly vyčerpány dle rozpočtových pravidel. 

Rok 2022 – dotace přímých výdajů na vzdělávání byly schváleny ve výši 10.825.471, - Kč     

a jsou čerpány dle rozpočtových pravidel.  

Prostředky na provoz poskytnuté zřizovatelem: 

Rok 2021 – příspěvek byl schválen v celkové výši 1.695.160, - Kč a byl čerpán dle 

rozpočtových pravidel.  

Rok 2022 - příspěvek byl schválen ve výši 1.868.756,87 Kč a je čerpán dle rozpočtových 

pravidel. 

Finanční dary: 

Škola získala ve školním roce 2021/2022 finanční dary ve výši 103.224, - Kč, které byly 

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

Přehled finančních zdrojů organizace za rok 2021: 

 

Finanční zdroje Kč 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 1.264.000,00 

Účelové neinvestiční příspěvky od zřizovatele 604.756,87 

Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu 10.436.124,00 

Granty a účelové dotace 1.548.660,00 

Investiční transfery celkem 0 

Neinvestiční příspěvek celkem 13.853.540,87 

 Hospodaření školy za rok 2021 

Čerpání v Kč: 

 

SÚ Výdaje Hlavní činnost Doplňková činnost 

501 Spotřeba materiálu 1.176.276,67 101.837,00 

518 Ostatní služby 401.724,18 0 

521 Mzdové náklady  8.366.287,00 8.252,00 



Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, příspěvková organizace 

 

 

Zpráva o činnosti školy 2021/2022                                                                                                       strana 92 

 

524 Zákonné pojištění 2.728.441,60 2.784,00 

527 Zákonné sociální náklady 219.248,60 165,04 

 

 

Náklady celkem 14.681.951,26 117.540,04 

672 Celkem výnosy vybraných 

vládních institucí z transferů 

13.604.078,28 0 

Výnosy celkem  14.702.888,31 139.153,00 

Výsledek hospodaření celkem 20.937,55 21.612,96 

 42.550,51 

Přehled finančních fondů k 31. 12. 2021: 

Fond Kč 

Fond odměn 53.943,00 

Fond kulturních a sociálních potřeb 115.312,56 

Fond investic 662.953,86 

Fond rezervní 185.410,57 

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku schválené zřizovatelem: 

Fond Kč 

Fond odměn 0 

Fond rezervní 42.550,51 

 Úplata za předškolní vzdělávání 

Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2021/2022 byla stanovena na 500 Kč 

měsíčně. 

 

11 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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12 ZÁVĚR 

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

provozní poradě dne 26. 8. 2022. 

 

 

V Ostravě dne 14. 10. 2022 

 

 

 

 

   

 

 

Mgr. Stanislava Korcová 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 


