
 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 

za školní rok 2009/2010 

 
 

A) CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace 
Adresa: Mateřská škola, Habrová 249, Třinec, 739 61 

Zřizovatel: Městský úřad, Třinec, Jablunkovská 160 

Vedoucí učitelka mateřské školy: Monika Niedobová 

Telefonní kontakt:  škola - 558 993 627, školní jídelna - 558 993 628 

Poslední aktualizace v rejstříku škol: 10. 1. 2006, č.j. 30273/2005/ŠMS/Krl/0009 

Kapacita mateřské školy: 166 včetně mateřské školy Sosnová 367, Třinec 

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

B) VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 

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

s přírodou“, z něhož vycházel třídní vzdělávací plán a následně týdenní tematické plány, 

vše 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: soubory publikací Barevné kamínky, Rok 

s barevnými kamínky (G. A M. Přikrylovy), Školka plná zábavy (Patty Claycombová), 

Jaro – zima v mateřské škole (E. Opravilová).  

 

B)  Divadelní představení byla zajištěna přímo v MŠ. Rodiče s dětmi se zúčastnili 

odpoledních tvořivých dílen “Čarování s dýní“, „Jarní keramická dílna“, „Čertoviny“. 

Mezi další významné akce patřilo posezení u vánočního stromečku, karneval, vystoupení 

dětí u příležitosti Dne matek, výlet do ekologického centra v Nýdku – Hluchové se 

vzděl. programem pro děti „Zvířátka ze dvorečku“, dále sportovní dopoledne pro děti 

a jízda dětí na ponících v areálu školní zahrady. Veliký úspěch měla řízená akce pro 

rodiče s dětmi „Kapitáne, kam s tou lodí“. Pokračovali jsme ve spolupráci s městskou 

knihovnou, kde se starší děti zúčastňovaly besed s různými tématy. Školu navštívila 

instruktorka střediska ekologické výchovy VITA, která si s dětmi povídala na téma péče 

o ptáky v zimě a vyrobila s dětmi jednoduché krmítko.  Děti absolvovaly kurz plavání 

v Třinci, kde se naučily nebát se vody, a některé děti zvládly i základy plavání. Ve 

výtvarném kroužku se děti seznamovaly s netradičními technikami. Budoucí prvňáčci se 

zúčastnili každoroční akce, a to „Rozloučení se školáky“ a následně absolvovaly 

„Nocování ve škole“.  

C) Bylo zajištěno odborné vyšetření dětí logopedy ze SPC v Ostravě - Zábřehu, pracovnice 

centra nám rovněž předvedly ukázku programu „Metody dobrého startu“ a práci s dětmi 

přímo ve škole. Ve spolupráci s rodiči byla dětem navštěvujícím logopedickou 

ambulanci zajišťována rozšířená individuální logopedická péče. 

  

C) ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

školní rok 

2009/2010 

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 

2009/2010 

počet provozních pracovníků ve ŠJ 

A b 

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

2 1,3 2 1,3 

D) ÚDAJE O POČTECH DĚTÍ  

 

Školní rok 

2009/2010 

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 

 

50 49 2 2 25 24,5 14,3 14 

třídy speciální a 

specializované 

    _     _    _     _     _      _      _           _ 

 

 

        

 

- Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2009/2010: 3 

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

 

 

F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Prevence sociálně patologických jevů je součástí školního vzdělávacího programu. 

 

G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VČETNĚ 

ŘEDITELKY MŠ 

Druh semináře - kurzu Počet zúčastněných Finanč. 

náklady 

O krok nazpět 1 950,- Kč 

Jazyk a řeč 1 760,- Kč 

Celkem 2 1710,- Kč 

 

Všechny pedagogické pracovnice se zúčastnily periodického školení BOZP a PO.  

 

 

H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

Škola pracuje podle ŠVP nesoucí název „Kouzlíme s přírodou“ se zaměřením na ekologickou, 

estetickou a jazykovou výchovu.  

Děti se zúčastnily mezinárodní výtvarné soutěže Barevný svět. 

Škola se aktivně zapojila do akcí organizovaných základní školou: 

- 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.  

- Škola nanečisto - děti plnily zábavnou formou různé úkoly připravené učitelkami 

základní školy. 



- Bariéry mezi námi, zimní olympijské hry – skupinka dětí naší mateřské školy 

statečně bojovala v různých sportovních kategoriích a odnesla si spoustu hezkých 

zážitků. 

- Májová slavnost a Den matek spojený s jarmarkem – učitelky připravily s dětmi 

pásmo písní, tanečků a básní pro maminky k jejich svátku. Byl zajištěn prodejní stánek 

na školním jarmarku, kde jsme ve spolupráci s rodiči prodávali výrobky dětí sloužící 

jako zápich do květináče (berušky, myšky, rybičky) a medové perníčky. Maminky 

upekly zákusky k prodeji a pekly popcorn. 

 

Škola spolupracovala s Městskou knihovnou Třinec, starší děti se zúčastňovaly besed na různá 

témata s výchovným i vzdělávacím záměrem.  

 

Navázali jsme spolupráci se Speciálním centrem pro děti s vadami řeči v Ostravě Zábřehu. 

Pracovnice centra provedla u dětí depistáž, byla zajištěna beseda s rodiči týkající se důležitosti 

správné výslovnosti dětí a také provedly ukázku práce s dětmi metodou dobrého startu 

 

Středisko ekologické výchovy VITA, upořádala besedu s dětmi na téma „Péče o ptáčky v zimě“ 

 

Realizovali jsme program „Rada starších“, ve spolupráci s reportérkou radia Orion. 

 

Při škole vzniklo občanské sdružení RODIČE DĚTEM PŘI 7. ZŠ o. s., které je společné pro obě 

mateřské školy a základní školu. 

 

 

I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI A KÚ 

Provedené kontroly ze strany ČŠI nebo KÚ za poslední školní rok:  

 

Na našem zařízení nebyla provedena žádná kontrola. 

 

J) HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009 

Viz zpráva základní školy. 

 

K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 

Škola se neúčastnila žádného rozvojového programu. 

L) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŢIVOTNÍHO UČENÍ 

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

M) ÚDAJE O PŘEDLOŢENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 

FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

Bariéry mezi námi – viz zpráva základní školy. 

 

N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 

ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE 

VZDĚLÁVÁNÍ 



Ve škole nepůsobí odborové organizace. Škola projednávala kolektivní smlouvu s odborovou 

organizací při MŠ Slezská. 

 

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 

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

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 úkoly bez potíží, byly chytré, 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 základní školy jsme připravily 13 dětí, žádné z dětí nemělo odklad školní 

docházky.   

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

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

a spolupracovaly se základní školou. 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, děti staršího oddělení byly 

mnohem živější.  

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

samostatné a často mívají vady výslovnosti. Spolupráce s rodiči v naší mateřské škole je na 

velice dobré úrovni. Rodiče dětí se stále více zajímají o dění v mateřské škole, jsou ochotni 

spolupracovat a zapojovat se do dění ve škole. 

 

 

 

Zpracovala dne 30. 9. 2010 

Monika Niedobová 

vedoucí učitelka 


