
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

 

CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 Adresa: Mateřská škola, Třinec, Habrová 249 

 Zřizovatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec 

 Vedoucí učitelka mateřské školy: Monika Niedobová 

 Telefonní kontakt: - třída 558 993 627 

                                     - jídelna 558 993 627 

 Poslední aktualizace v rejstříku škol: 

 Kapacita mateřské školy: 76 

 Provozní doba mateřské školy:  6:00 – 15:45hod. 

 

VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 

A)  V mateřské škole jsme pracovaly se školním vzdělávacím programem „Kouzlíme 

s přírodou“, z něhož vycházely týdenní tematické plány, obojí v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.ŠVP je zaměřen zvláště na 

ekologickou, estetickou a jazykovou výchovu.   

Týdenní plány se opíraly převážně o tyto didaktické materiály: soubor publikací 

Barevné kamínky (G. a M. Přikrylovy), Školka plná zábavy (Patty Claycombová), Jaro – 

zima v mateřské škole (E. Opravilová). Časově nebylo plánování striktně omezeno, 

pokud to situace vyžadovala, týdenní témata se prodlužovala, tím plány aktuálně 

reagovaly na potřeby a zájem dětí. 

V průběhu roku byla zajištěna divadelní představení přímo v MŠ, Čertoviny, Posezení 

u vánočního stromečku, skákací hrad, výlet do sportovního centra v Mostech 

u Jablunkova, sportovní dopoledne pro děti, barevná diskotéka, jízda dětí na ponících 

a veliký úspěch měla řízená karnevalová akce pro rodiče s dětmi „Maškarní rej“.  

Pokračovali jsme ve spolupráci s městskou knihovnou, kde se starší děti zúčastňovaly 

besed na různá témata s výchovným i vzdělávacím záměrem. 

Děti absolvovaly kurz plavání v Třinci, kde se naučily nebát vody, a některé děti 

zvládly i základy plavání. 

Ve výtvarném kroužku se děti seznamovaly s netradičními technikami.  

Bylo zajištěno odborné vyšetření dětí logopedem. Ve spolupráci s rodiči byla v MŠ 

dětem navštěvujícím logopedickou ambulanci zajišťována rozšířená individuální 

logopedická péče. 

Budoucí prvňáčci se zúčastnili každoroční akce, a to „Rozloučení se školáky“ 

a následně absolvovaly „Nocování v MŠ“. 

 

B)  Zájmové aktivity: 

Angličtina – děti navštěvující kroužek anglického jazyka se hravou formou 

seznamovaly se základy angličtiny 

Křesťansko-společenská výchova 

Výtvarný kroužek - v MŠ dlouhodobě pracuje kroužek výtvarné výchovy, děti 

rozvíjely své dovednosti, seznamovaly se s netradičními materiály a s prácí 

s nimi. Výrobky zdobí prostory MŠ nebo byly zaslány do soutěže. 



Pro rodiče s dětmi jsme zorganizovaly 2 výtvarné soutěže „Maminko, tatínku, 

pojď si se mnou hrát“, tentokrát s názvy:“Hříbku, hříbku, ukaž se mi“ a „Veselý 

motýlek“ s následným uspořádáním výstavy a s oceněním dětí.  

Rozloučení se školáky - děti rodičům předvedly, co se v MŠ naučily, po té 

následovalo Nocování dětí v MŠ 

Maškarní rej - řízená akce pro rodiče a děti 

Májová slavnost a Den matek 

C)                   Integrace zdravotně postižených dětí (ZPD) v běžných třídách: žádná  

 

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

školní rok 

2008/2009 

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 3 3 4 3,5 

 

 

 

 

školní rok 

2008/2009 

počet provozních pracovníků ve ŠJ 

a b 

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

2 1,3 2 1,3 

 

ÚDAJE O POČTECH DĚTÍ  

 

 

Školní rok 

2008/2009 

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 

 

47 50 2 2 23,5 25 15,7 14,3 

třídy speciální a 

specializované 

    _     _    _     _     _      _      _           _ 

 

 

 Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2008/2009: 3 

 Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2009/2010: 1  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

VČETNĚ ŘEDITELKY MŠ 

 
 

Druh semináře - kurzu Počet zúčastněných Finanč. náklady 

Praktické ukázky práce s 

dětmi 

                     1        490,00 Kč 

Seminář Kompetence k 

učení 

3        749,00 Kč 

Seminář Aktivizační metody 

pro levou hemisféru 

1        350,00 Kč 

Celkem       1589,00 Kč 

 

Všechny pedagogické pracovnice se zúčastnily periodického školení BOZP a PO.  

 

 

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

- naše MŠ pracuje podle ŠVP nesoucího název „Kouzlíme s přírodou“ se zaměřením  

na ekologickou, estetickou a jazykovou výchovu.  

 

V letošním školním roce jsme se aktivně zapojili do akcí organizovaných při ZŠ a MŠ, Třinec, 

Kaštanová 412: 

 

- Vánoční jarmark - připravily jsme s dětmi vánoční přáníčka, ozdobné kolíčky, 

svíčky z včelího vosku, veselé zápichy, maminky upekly medové perníčky 

- soutěž „Barevný svět“- nebyla oceněna žádná práce 

- Škola nanečisto – předškolní děti navštívily jednotlivé třídy prvního stupně, 

poznaly, co je ve škole čeká, co již děti 1. třídy umí, jak vypadá vyučovací hodina.  

- Při zápisu do první třídy děti plnily zábavnou formou různé úkoly připravené 

učitelkami ZŠ. 

- Angličtina – děti navštěvující kroužek angličtiny, navštívily taktéž kroužek 

angličtiny dětí ze ZŠ, společně si zahrály didaktické i pohybové hry, seznámily se 

s prací na interaktivní tabuli, shlédly program školních dětí.   

- Májová slavnost a Den matek – učitelky připravily s dětmi pásmo písní, tanečků 

a básní pro maminky k jejich svátku. Vystoupení se konalo v areálu ZŠ. 

 

 Pokračovali ve spolupráci s městskou knihovnou, starší děti se zúčastňovaly besed 

na různá témata s výchovným i vzdělávacím záměrem 

 Úzká spolupráce s logopedem a PPP v Třinci 

 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI A KÚ 

 



Na našem zařízení nebyla provedena žádná kontrola 

 

 

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 

V průběhu roku se nám dařily vytyčené úkoly a cíle našeho ŠVP postupně plnit jak v 

mladším, tak i na starším oddělení. Využívaly jsme skupinových i individuálních činností, 

zařazovaly prvky tvořivé dramatiky a hravé formy práce, které jsou pro rozvoj dítěte vhodné 

a přirozené.  

Děti zvládaly dané cíle a úkoly bez potíží, byly vnímavé a aktivně se zapojovaly do všech 

činností. Při naplňování cílů bylo přihlíženo k individuálním možnostem a schopnostem každého 

dítěte, dbaly jsme na to, aby byly maximálně zohledňovány a uspokojovány potřeby dětí. Na 

vstup do 1. třídy ZŠ jsme připravily 13 dětí.  

Výtvarně nadané děti pracovaly ve výtvarném kroužku, kde se seznamovaly s netradičními 

výtvarnými technikami. Starší děti se v kroužku angličtiny seznamovaly se základy anglického 

jazyka a spolupracovaly se ZŠ. Děti s vadami výslovnosti se ve spolupráci s rodiči zúčastňovaly 

rozšířené jazykové péče.  

Celkovou úroveň dovedností a návyků dětí jsme průběžně sledovaly a zapisovaly 

 do jejich individuálních záznamů. Ze závěrečného hodnocení na konci roku vyplynulo, že 

znalosti a dovednosti dětí odpovídají daným věkovým skupinám.  

Zaznamenaly jsme, že děti jsou sebevědomější, dovedou vyjádřit svůj názor, jsou však 

méně samostatné a často mívají vady výslovnosti. Rodiče dětí se stále více zajímají o dění 

v mateřské škole, ve většině případů jsou ochotni spolupracovat.   

I v nastávajícím školním roce bychom chtěly ponechat stejné zaměření školy a pokračovat 

v našich aktivitách. Vzhledem k tomu, že přetrvává zvýšený výskyt špatné výslovnosti u dětí, 

chtěly bychom navázat spolupráci se SPC v Ostravě. Taktéž bychom chtěly spolupracovat se 

Střediskem ekologické výchovy VITA. 

   

 

 

Datum zpracování zprávy: 2. 10. 2009 

Podpis: Nedobová Monika 

 

 

 

 

 


