
Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2010/2011 

 

A. Charakteristika mateřské školy 

Název: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace 

 Adresa: Mateřská škola, ul. Sosnová 367, 739 61 Třinec 

 Zřizovatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

 Vedoucí učitelka mateřské školy: Zdenka Kadlubcová 

 Telefon - 558 993 625 (626) 

 MŠ celodenní, v provozu dvě oddělení, zapsáno 54 dětí,  

 Mateřská škola dvoutřídní, provoz od 6:00 do 15:45 hod. 

 

B. Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 

 

 MŠ je dvoutřídní, děti ve věku od 2,5 do 4 let navštěvují 1. oddělení, starší děti 

ve věku 4 do 6 let navštěvují 2. oddělení. Nový školní vzdělávací program nese 

název „ Svět plný barevných kamínků“. 

 Při výchově a vzdělávání učitelky vycházely z díla autorek Gabriely a Milady 

Přikrylových „Barevné kamínky“. Výchova je založena na barevnosti 

a pestrosti v oblasti pracovní, pohybové, jazykové i poznávací. Základem 

programu vzdělávání je spojení základních i alternativních prvků při práci 

s dětmi. Učitelky jsou proškoleny ve vzdělávacím programu „Začít spolu“, 

který umí uplatnit v praxi s dětmi.  

 V rámci zájmových aktivit pořádá MŠ pro rodiče a děti různé výtvarné dílny, a 

zájmové kroužky (angličtina, kreslení, keramika, křesťanství), dětská 

odpoledne na zahradě s rodiči, besídky.  

 Momentálně neintegrujeme žádné dítě se zdravotním postižením. 

 

 

 

C.  Údaje o pracovnících školy 

školní rok 

2010/2011 

počet provozních pracovníků (bez ŠJ) počet pedagogických pracovníků 

a b a b 

fyz.prac. přep.prac. fyz.prac. přep.prac. fyz.prac. přep.prac. fyz.prac. přep.prac. 

1 1 1 1 4 3,5 4 3,5 

 

 



školní rok 

2010/2011 

počet provozních pracovníků ve ŠJ 

a b 

fyz.prac. přep.prac. fyz.prac. přep.prac. 

2 1,35 2 1,35 

 

D. Údaje o počtech dětí 

Školní rok 2010/2011 
celkový 

počet dětí v 

MŠ 

počet tříd celkový počet 

dětí na třídu  

celkový počet dětí na 1 

pracovní úvazek učitele 

a b a b a b a b 

třídy normální 

 

54 51 2 2 27 25,5 15,4 14,5 

třídy speciální a 

specializované 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Poznámka: (,,a“ – údaj k 1.9.2010,,b“ – údaj k 30.6.2011) 

 

 Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2010/2011 – 2 děti 

 Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 
2011/2012 – 3 až 4 děti 

 

F. Údaje o prevenci sociálně patologický jevů 

 

V rámci výchovně vzdělávacího programu seznamujeme děti se základními poznatky sexuální 

výchovy, škodlivosti kouření, hrozícího nebezpečí v dopravě a v okolním prostředí.  

 

G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně ředitelky MŠ 

 

DVPP  - Metodika výuky angličtiny v předškolním věku, 600 Kč, 1 učitelka 

 

 

H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

     Výtvarné soutěže:  - Třinec, „Moje město“ hotel Steel – září (7 prací ) 
                               -  Dvůr Králové nad Labem „Zvíře není věc“ – říjen (8 prací) 

                                               - Třinec, „Barevný svět“¨- únor (10 prací) 

                                               - Havířov, „Krásná jako kvítka země“ – březen (8 prací) 

                                               - Praha 4 – Chodov, „Zahrada“ – květen (2 práce) 

                                               - Třinec DDM, drobné výtvarné soutěže 



                                                

    Spolupracujeme:  - ZŠ a MŠ, Třinec Kaštanová 412, p.o. v rámci právního subjektu 

- DDM Třinec – kulturní a výchovné projekty 

- knihovna Třinec – lekce pro děti o knihách 

- divadlo „Smíšek“ z Ostravy 

- divadlo „Úsměv“ Třinec 

- dětské divadlo Český Těšín 

- chovatelská stanice Třinec – Výstava drobného zvířectva 

- mateřské centrum Sluníčko 

- RELAX CENTRUM, Třinec 
- Kino Kosmos, Kulturní dům TRISIA 

 

     Rodiče MŠ aktivně spolupracují s občanským sdružením rodičů při 7. ZŠ. 

 

 

I. Česká školní inspekce provedla v rámci své inspekční činnosti srovnávací analýzu 

školního vzdělávacího programu obou mateřských škol s platným zněním rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

 

Výrok srovnávací analýzy: 

 

Školní vzdělávací programy (dále ŠVP) výše uvedených mateřských škol jsou ve 

většině ukazatelů ve formálním souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro 

předškolní vzdělávání (MŠMT čj. 32 405/2004-22). Dokumenty jsou přehledné 

a srozumitelné, dobře charakterizují obě mateřské školy. U obou ŠVP doporučuji 

doplnit vzdělávací obsah o základní činnosti směřující k naplňování vzdělávacích 

záměrů uvedených u tematických bloků a v MŠ Habrová blíže charakterizovat jejich 

zaměření. 

 

J. Informace o dotacích a hospodaření školy jsou součástí výroční zprávy ZŠ. 

 

K. Mateřská škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 

 

L. MŠ není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

M. MŠ nemá realizované žádné projekty financované z cizích zdrojů. 

 

N. Dvě zaměstnankyně jsou členkami odborové organizace při MŠ Slezská Třinec. 

 

 

Závěr výroční zprávy  

 

Vytvořily jsme hodnotný vzdělávací program, podle kterého se nám dobře pracuje s dětmi a je 

nám dobrým návodem pro tvořivý přístup k výchově a vzdělávání. 

 

 

Datum zpracování zprávy: 6. 10. 2011 

 

Zpracovala: Zdenka Kadlubcová, vedoucí učitelka 


