Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2015/2016
(zpracováno v souladu § 11, zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a
§ 7 vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platném znění)

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena všemi zaměstnanci na
provozní poradě dne 31.08.2016.

Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová
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1. Základní údaje o škole
Název školy

Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková
organizace

Sídlo školy

Za Školou 2851/1, Ostrava – Zábřeh

IČ školy

75 02 98 55

IZO školy

674 000 455

Zřizovatel školy

Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 3,
Ostrava – Hrabůvka

Pracoviště školy

Mateřská škola Za Školou 1 + Školní jídelna při MŠ Za Školou 1
Mateřská škola Tylova 37 + Školní jídelna při MŠ Tylova 37
Mateřská škola U Zámku 3 + Školní jídelna při MŠ U Zámku 3
Mateřská škola Tarnavova 18 + Školní jídelna při MŠ Tarnavova 18

Mateřská škola je zařazena do sítě škol od 1.1.2003 rozhodnutím Krajského úřadu
Ostrava č.j. ŠMS/450/03/Mu ze dne 13.1.2003.
Mateřská škola poskytuje celodenní předškolní vzdělávání, školní stravování a závodní
stravování.
Počet tříd

Celkem 13 (z toho 2 logopedické)
 MŠ Za Školou 3 třídy
 MŠ Tylova 4 třídy (z toho 2 logopedické třídy pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami – vadami řeči)
 MŠ U Zámku 3 třídy
 MŠ Tarnavova 3 třídy

Počet zapsaných
dětí k 30.9.2015

Celkem 317 (kapacita školy 355)
 MŠ Za Školou 84 dětí
 MŠ Tylova 84 dětí (z toho 28 dětí ve 2 logoped. třídách)
 MŠ U Zámku 65 dětí
 MŠ Tarnavova 84 dětí

Počet dětí
s odkladem
školní docházky
v roce 2015/2016

Celkem: 11 dětí z toho
 MŠ Za Školou: 0 děti
 MŠ Tylova: 7 dětí
 MŠ U Zámku: 3 děti
 MŠ Tarnavova: 1 dítě

Počet dětí
mladších 3 let (k
30.9.2015)

Celkem: 46 dětí z toho
 MŠ Za Školou: 11 děti
 MŠ Tylova: 7 dětí

3

 MŠ U Zámku: 9 děti
 MŠ Tarnavova: 19 dítě
Počet
integrovaných
dětí v roce
2015/2016

Celkem: 28 dětí (skupinová integrace) z toho:
 MŠ Tylova: 28 dětí (skupinová integrace ve 2 logop. třídách)
 MŠ U Zámku: 0 dětí
 MŠ Tarnavova: 0 dětí

Počet
odhlášených dětí
a odcházejících
do ZŠ k
31.8.2016

Celkem: 98 dětí z toho
 MŠ Za Školou: 26 dětí
 MŠ Tylova: 32 dětí
 MŠ U Zámku: 19 dětí
 MŠ Tarnavova: 21 dětí

Provoz školy

MŠ Za Školou
MŠ Tylova
MŠ U Zámku
MŠ Tarnavova

6:00 – 16:00 hod
6:00 – 16:00 hod
6:00 – 16:00 hod
6:00 – 16:30 hod

2. Představení školy
2.1 Charakteristika školy
Příspěvková organizace je sloučena ze 4 mateřských škol (dále MŠ), které jsou
postaveny v městské části Ostrava – Jih na sídlištích Starý Zábřeh a Pískové doly. Jsou
od sebe vzdáleny asi 0,5 až 3 km.
Jedná se o tři typizované pavilonové budovy ze 70-tých let (MŠ Za Školou, MŠ Tylova a
MŠ Tarnavova) a jednu vilovou budovu (MŠ U Zámku) ze 60-tých let dvacátého století.
V blízkosti MŠ se nachází Základní škola Jugoslávská a Základní škola Horymírova (dále
ZŠ). S těmito ZŠ naše MŠ úzce spolupracují. Nedaleko MŠ jsou také oblasti rodinných
domků - ty jsou využívány k tzv. pobytu dětí venku.
Tři z našich mateřských škol, a to MŠ Za Školou, MŠ Tylova a MŠ Tarnavova mají velké
zahrady s pískovišti, průlezkami, houpačkami a dalším venkovním vybavením. V MŠ U
Zámku je podobné venkovní vybavení, avšak zahrada je menší. Vybavení školních
zahrad je funkční a bezpečné. Částečně se nám daří vybavovat zahrady novými
venkovními zahradními prvky. Ve spolupráci se zřizovatelem máme již nové chodníky
v MŠ Tarnavova, MŠ Za Školou a na polovině zahrady v MŠ Tylova. V MŠ Tylova máme
také nádherně zrekonstruované venkovní terasy, které jsou nyní denně využívány při
pobytu dětí na školní zahradě.
V modernizaci venkovních zahradních prvků však chceme i nadále pokračovat.
Všechny naše mateřské školy mají vlastní školní kuchyň. V těchto kuchyních se vaří pro
děti a zaměstnance mateřské školy.
Dvě z našich mateřských škol jsou projektovány jako trojtřídní (MŠ Tarnavova a MŠ U
Zámku) a dvě jako čtyřtřídní (MŠ Za Školou a MŠ Tylova). Celkově máme v provozu 13
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tříd (z toho 2 logopedické třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v MŠ
Tylova).
V MŠ Za Školou je jedna třída tzv. zakonzervovaná. V současné době slouží jako
tělocvična a místnost pro divadelní představení hraná v MŠ. Tuto třídu je možno
v případě vyššího počtu zájemců o předškolní vzdělávání opět zprovoznit.
Ve třech našich mateřských školách (Za Školou, Tylova a Tarnavova) jsou samostatné
venkovní vstupy do šaten dětí a následně i do tříd. Každá třída má rovněž k dispozici
vlastní pracovnu, hernu, umývárnu, WC a kuchyňku – přípravnu jídla. MŠ U Zámku má
pouze jeden společný vstup, a to do společné šatny pro děti. Oproti ostatním MŠ má MŠ
U Zámku menší prostory tříd i heren, proto jsou ve třídách povoleny (Krajskou
hygienickou stanicí) menší počty dětí. Je tam také jen jedna kuchyňka - přípravna jídla ve
třídě Ježek. Ve zbývajících třídách se vydává strava pro děti přímo ve třídě.
Vnitřní prostory pro děti ve všech mateřských školách jsou vybaveny standartním
dětským nábytkem, koberci, hračkami a pomůckami apod. Učitelky samy rozhodují o
tom, jaké pomůcky či hračky do své třídy zakoupí. Samozřejmostí v MŠ je klavír v každé
třídě, který je hojně využíván během celého dne – k doprovodu zpěvu dětí, ke cvičení
apod. Mezi vybavení MŠ patří také televize, DVD, CD – přehrávač a u nejstarších dětí
PC pro děti. Toto vybavení je však využíváno minimálně, protože upřednostňujeme hru
dětí a rozvoj kamarádských vztahů.
Ve většině tříd jsou k dispozici dětem lavičky, gymnastické míče, žíněnky a ribstoly.
Ostatní tělocvičné nářadí (průlezky, lana, rehabilitační míče, dětské kladinky, skluzavky,
švédské bedny, kozy atd.) a náčiní (stuhy, míčky, kruhy, tyče atd.) jsou rovnoměrně
rozmístěny ve třídách a je možno je přenášet.
Pro odpolední odpočinek dětí jsou denně rozkládána lehátka a lůžkoviny v hernách
jednotlivých tříd. Tuto činnost vykonávají správní zaměstnankyně – uklízečky. Pokud jsou
děti rozděleny do ostatních tříd, jsou přenášeny také lůžkoviny dětí na třídu, kde jsou
rozděleny.
Při vzdělávání dětí se snažíme o otevřenou spolupráci se zákonnými zástupci. Ti mohou
běžně vstupovat do tříd, přivádět dítě a vyzvedávat dítě po dohodě s učitelkou kdykoli
během dne apod. Pro lepší orientaci dětí i dospělých jsou třídy MŠ škol označeny
obrázky.
Děti - zpravidla ve věku od tří do šesti let - jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány ve
správním řízení na základě žádosti zákonných zástupců. Přednostně jsou přijímány děti
v posledním ročníku před zahájením povinné školní docházky (5-7 leté). Termín zápisu
do MŠ stanovuje (se souhlasem zřizovatele) ředitelka školy. Zápis do MŠ probíhá
společně se Dnem otevřených dveří, a to samostatně v každé MŠ. Pokud není v dané
MŠ volné místo a je volné místo v jiné MŠ - součásti naší příspěvkové organizace - je
zákonným zástupcům toto volné místo nabídnuto. Při uvolnění místa je možno přijmout
dítě i během roku. Rovněž žádostem zákonných zástupců o převod dítěte do jiné MŠ (v
rámci příspěvkové organizace) je vyhovováno dle aktuálních možností.
2.2 Filozofie školy
spočívá především v zachování profilace jednotlivých mateřských škol a ve spolupráci
mezi jednotlivými kolektivy. Jejím základem je týmová práce zaměstnanců, otevřená
komunikace, vzájemná podpora, kooperace a proklientský přístup.
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Týmovou spolupráci využíváme při zpracování Školního vzdělávacího programu (dále
ŠVP). První část ŠVP je společná. Druhá část je zpracovaná do čtyř samostatných
vzdělávacích obsahů, které jsou přizpůsobeny specifikům a zvláštnostem jednotlivých
MŠ.
Předškolní vzdělávání vnímáme jako důležitý počátek pozitivního socializačního procesu,
který je významný pro další rozvoj dětí a jejich společenské postavení. Tímto zároveň
naplňujeme Úmluvu o právech dítěte a program Světové zdravotnické organizace pro
Evropu – Právo na zdravý začátek života.
Svou náplní a přístupem se zaměřujeme na vštěpování základů zdravého životního stylu
a na prevenci sociálně patologických jevů u dětí na počátku jejich etapy celoživotního
vzdělávání. Ve vzdělávací činnosti respektujeme osobnostně orientovaný model
předškolního vzdělávání a zohledňujeme věkové i individuální zvláštnosti dětí.

3. Údaje o vedení školy
Statutární orgán – ředitelka školy:

Mgr. Věra Miklušová
602 511 622
ms.zaskolou@seznam.cz

Zást. statutárního orgánu a zást.
ŘŠ pro MŠ Za Školou:

Miroslava Březinová
725 059 440
ms.zaskolou@seznam.cz

Zást. ŘŠ pro MŠ Tylova:

Iveta Rychtářová
724 049 005
mstylova@seznam.cz

Zást. ŘŠ pro MŠ U Zámku:

Lenka Prokopová
725 059 590
ms.u-zamku@seznam.cz

Zást. ŘŠ pro MŠ Tarnavova:

Bc. Lenka Ryznerová
725 059 224
ms.tarnavova@seznam.cz

Ekonomka školy:

Ing. Kateřina Trojanová
722 434 055
mszaskolou@seznam.cz

Personalistka školy:

Elena Šarinová
725 059 525
elenskolka@seznam.cz

Vedoucí šk. jídelny při MŠ Za

Danuše Nemochovská
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Školou a MŠ Tylova:

725 059 494
d.nemochovska@seznam.cz

Vedoucí šk. jídelny při MŠ U
Zámku a MŠ Tarnavova:

Ludmila Vlasaná
724 018 114
ludmila.vlasana@seznam.cz

4. Údaje o zaměstnancích školy
Počet
pedagogických
zaměstnanců
k 30.9.2015

Celkem 27
(z toho 17 absolventek střední pedagogické školy (z toho 1
nekvalifikovaná uč.), 5 absolventek Bc., 5 absolventek Mgr.
(z toho 1 MD)
 MŠ Za Školou 6 (z toho 1 Mgr.)
 MŠ Tylova 9 (z toho 3 Mgr. (z toho 1 MD) a 2 Bc.)
 MŠ U Zámku 6 (z toho 1 Bc. a 1 nekvalifikovaná)
 MŠ Tarnavova 6 (z toho 1 Mgr., 2 Bc.)

Počet
Celkem: 21
nepedagogických
 MŠ Za Školou 7 (z toho 1 ekonomka, 1 personalistka, 1
zaměstnanců
ved. ŠJ, 2 kuchařky a 2 uklízečky)
k 30.9.2015
 MŠ Tylova 5 (z toho 2 kuchařky a 3 uklízečky)
 MŠ U Zámku 4 (z toho 2 kuchařky a 2 uklízečky
 MŠ Tarnavova 5 (z toho 1 ved. ŠJ, 2 kuchařky a 2
uklízečky)
Přehled prac. a
neprac. úrazů

0
0

Přehled o
překážkách
v práci na straně
zaměstnance

9 x dočasná pracovní neschopnost
2 x ošetřování člena rodiny
5 x účast na pohřbu člena rodiny

5. Informace o přijímacím řízení
Výsledky zápisu
do MŠ na rok
2016/2017

Celkem zapsáno: 89 dětí
Celkem přijato: 87 dětí (z toho 44 dětí mladších 3 let)
Celkem nepřijato: 2 děti
MŠ Za Školou
Zapsáno: 20 dětí (z toho 15 dětí mladších 3 let)
Přijato: 20 dětí (z toho 15 dětí mladších 3 let)
Nepřijato: 0 dětí
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MŠ Tylova
Zapsáno: 32 dětí (z toho 13 dětí mladších 3 let)
Přijato: 32 dětí (z toho 13 dětí mladších 3 let)
Nepřijato: 0 dětí
MŠ U Zámku
Zapsáno: 17 dětí (z toho 9 dětí mladších 3 let)
Přijato: 17 dětí (z toho 9 dětí mladších 3 let)
Nepřijato: 0 dětí
MŠ Tarnavova
Zapsáno: 21 dětí (z toho 7 dětí mladších 3 let)
Přijato: 21 dětí (z toho 7 dětí mladších 3 let)
Nepřijato: 0 dětí

6. Údaje o vzdělávání zaměstnanců
6.1 Pedagogičtí zaměstnanci
Ve školním roce 2015/2016 se pedagogičtí zaměstnanci – učitelky MŠ - zúčastnily těchto
vzdělávacích akcí:
Název akce

Termín

Počet pedagogů

Seminář metodiků DV

26.- 27.10. 2015

1

Školení požárních hlídek

6. 10. 2015

2

Aktuální novely práv. předpisů od 1.1.16

19. 1. 2016

1

Školka hrou - EDULAB

20. 1. 2016

3

Školka hrou - EDULAB

16. 3. 2016

2

Akutní rizikové situace a jak na ně v praxi

17. 3. 2016

1

Konference MAP

11. 4. 2016

1

Školka hrou - EDULAB

13. 4. 2016

2

Školské zákony a zákon o pedagogických 19. 4. 2016
pracovnících
Školka hrou - EDULAB
17. 5. 2016

1

Vývojová dysfázie

6. 6. 2016

1

Příprava projektu šablon krok za krokem

29.8.2016

1
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Samostudium pedagogů:
V rámci samostudia studují učitelky nové metodiky vzdělávání předškolních dětí
(Pohybové činnosti, Výtvarné činnosti, Environmentální činnosti, Předmatematické
činnosti, Kognitivní činnosti, Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání) a další
odbornou literaturu k problematice předškolního vzdělávání a také časopis Informatorium
zaměřený na předškolní vzdělávání.
6.2 Nepedagogičtí zaměstnanci
Ve školním roce 2015/2016 se nepedagogičtí zaměstnanci zúčastnili těchto vzdělávacích
akcí:
Název akce

Termín

Dietní stravování

26.8.2015

Počet
zaměstnanců
2

Znalosti nutné k ochraně veř. zdraví

27.8.2015

3

Školení požárních hlídek

6.10.2015

1

Vzdělávací seminář firmy GORDIC

15. -16. 10.2015

1

Vnitřní kontr. systém, schvalování výdajů

4. 11. 2015

1

Účetnictví příspěvkových organizací

17.5.2016

1

Příprava projektu šablon krok za krokem

29.8.2016

1

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
7.1 Prezentace školy na veřejnosti
Školní jídelna zdravě a chutně

účast v obvodním kole školních jídelen
ÚMOb, postup do městského kola SMO finálová účast a získání 2. místa

TV Polar

natáčení krátkých filmových reportáží o
akcích pro děti MŠ

Evropský týden mobility

zapojení MŠ do akce pro zlepšování
životního prostředí

Recyklohraní

zapojení MŠ do celostátní soutěže sběru
použitých baterií a drobných
elektrospotřebičů (fa Asekol, Ekobat)

Soutěž s panem Popelou pro školy

sběr starého papíru

Charita Sv. Alexandra

sběr PE víček od Pet láhví
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Diakonie Broumov

humanitární sbírka v MŠ

Spolek rodičů Mateřídouška

spolupráce při získávání grantů a
sponzorských darů, pořádání akcí pro
děti, děti a jejich rodiče a akcí pro rodiče

Ostravská univerzita

zážitkový program pro děti s názvem
„Nemocnice pro medvídky“

ZŠ Jugoslávská a ZŠ Horymírova

spolupráce při akcích pro děti – také se
Školní družinou a Školním klubem

Střední zdravotní škola O-Vítkovice

akce pro děti z MŠ U Zámku na téma
„zdravá výživa“

Střední průmyslová škola chemická O- program pro děti s názvem „živá příroda“
Zábřeh
s prohlídkou terárií

www.mszaskolou.cz
Hotel Clarion

prezentace našich 4 MŠ na www
stránkách
oslava Dne dětí pro předškoláky našich 4
MŠ

Den otevřených dveří

možnost prohlídky všech 4 MŠ

Výtvarné soutěže

zapojení do výtvarných soutěží

Policie ČR a Městská policie

besedy, exkurze

Hasičský záchranný sbor a Dobrovolní
hasiči

besedy, exkurze

ZUŠ Sologubova

koncerty, výstavy

Chvilka klidu pro maminky – akce pro
rodiče

přátelské
posezení
se
zákonnými
zástupci se zajištěním kreativního
programu a exkurze do prostor školní
kuchyně

Spolupráce s odborníky
Po celý rok probíhala spolupráce se školskou logopedkou Mgr. Vaňkovou ze SPC Kpt.
Vajdy z Ostravy – Zábřehu, která metodicky vede naše učitelky v logopedických třídách
(logopedické asistentky) – spolupráce bude pokračovat také v dalším šk. roce.
Praxe studentů
Každoročně umožňujeme praxi studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol.
V letošním šk. roce u nás provádělo praxi 8 studentek - Ostravská univerzita (3), Střední
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pedagogická škola v Odrách (2), Falkulta J.A.Komenského v Karviné (1x), Střední škola
Iuventus (1x), Středisko vzdělávání (1x).
Probační a mediační služba
V letošním roce jsme opět spolupracovali s Probační a mediační službou ČR v Ostravě.
Využíváním odsouzených v rámci obecně prospěšných prací výrazně šetříme provozní
prostředky školy při drobných opravách a pracích v MŠ i zahradách našich škol (např.
natírání, malování, stříhání keřů apod.).

7.2 Dary a granty
Sponzorské dary

získání finančních darů ve výši 45 000,- Kč
získání věcných darů ve výši 12 751,- Kč

Granty

získání grantu SMO pro rok 2016 s názvem „Proč je
Ostrava černá“ ve výši 50 000,- Kč
aktivní zapojení do projektu Spolku rodičů Mateřídouška
získaného od SMO pro rok 2015 s názvem „Cesta kolem
světa“ ve výši 35 000,- Kč
aktivní zapojení do projektu Spolku rodičů Mateřídouška
získaného od ÚMOb pro rok 2016 s názvem „Chvilka
klidu pro maminku“ – dotace ve výši 25 000,- Kč

8. Akce školy
8.1 Akce MŠ Za Školou
Sběr starého papíru, sběr víček z PET lahví (pro charitativní účely), sběr použitých baterií
a drobných elektrospotřebičů (Recyklohraní) ve spolupráci se Spolkem rodičů
Mateřídouška, Sbírka „ moment „ která podporuje neziskové organizace v Ostravě –
Žebřík, Mobilní hospic Ondrášek, Kola pro Afriku, Plavání předškoláků, Návštěva kina
Luna, Exkurze do Dětského světa v Dolní oblasti Vítkovice, Dentální hygiena, Nemocnice
pro medvídky – studenti Ostravské univerzity, Filmové představení střediska volného
času v Mar. Horách, Den otevřených dveří – ukázky práce s dětmi, Schůzky s rodiči,
Drakiáda s rodiči, Podzimní tvoření Bramborka, Slavnosti padajícího listí – akce s rodiči,
Psi pomáhají – beseda, Mikulášská nadílka ve spolupráci se školním klubem ZŠ
Jugoslávská, Vánoční dopoledne s nadílkou, Exkurze do ZŠ Jugoslávská, Maškarní
karneval s kouzelníkem, Valentýnská srdce, Jarní dílničky s rodiči, Divadla v MŠ,
Návštěvy knihovny ZŠ Horymírova, EKO programy Roste svetr na louce?, Exotická
zvířata, Oslava Dne Země a zapojení do vv soutěže, Exkurze u HZS a zapojení do vv
soutěže, Výlet za policejními psy a beseda s policií ČR, Oslava MDD v hotelu CLARION
a výlet s překvapením do Klimkovic, Návštěva Chovatelského kroužku SPŠ chemické,
Jarmark v ZUŠ Sologubova, Výlet na Landek, Chvilka klidu pro maminky – grant,
Rozloučení se školáky – besídka, Ahoj, školko – se zákonnými zástupci.
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Celkem 10 společných akcí pro děti a jejich rodiče (ve spolupráci se SR Mateřídouška).
Akce MŠ Za Školou v rámci programu proti sociopatologickým jevům: Divadelní
představení v MŠ, , beseda Psi pomáhají, Výlet za policejními psy a beseda s policií,
exkurze u hasičů, dílničky a akce s rodiči, výtvarné soutěže Děti, pozor, červená, Požární
ochrana očima dětí, Celé Česko čte dětem, sportování na akcích, výletech, 2 návštěvy
knihovny
Akce MŠ Za Školou - ekologie a charita: Recyklohraní - sběr použitých baterií a
drobných elektrospotřebičů, třídění odpadů, sběr starého papíru, pro Charitu SV.
Alexandra sběr víček z PET lahví, výtvarná soutěž ke Dni Země, charitativní sbírka
MOMENT
8.2 Akce MŠ Tylova
Třídní schůzky s rodiči, Dílnička s rodiči “Pískohraní“, Divadlo v MŠ: Veverka Terka,
Divadlo v MŠ: O zlaté rybce, Divadlo: Veselá křižovatka, Vánoční fotografování dětí,
Návštěva kina Luna, Divadlo v MŠ: Jak Puklík s Puklinkou chtěli dát dárek Ježíškovi,
Vánoční dílny s rodiči, Divadlo v MŠ: Mikuláš, Vánoční dopoledne v MŠ, Návštěva ZŠ
Jugoslávská, Divadlo v MŠ: Plastožrouti, Beseda BESIP, Beseda s městskou policií,
Maškarní karneval + karnevalové focení, Návštěva Světa techniky, Jarní fotografování
dětí, Jarní dílnička se zákonnými zástupci, Velikonoce v MŠ+ poklad velikonočního
zajíčka, Divadlo: Malá luční pohádka, Den Země, Návštěva hasičského sboru a
dobrovolných hasičů, Společné fotografování, Divadlo: Malá čarodějnice, MDD se
zákonnými zástupci, MDD v hotelu Clarion, Koncert v ZUŠ Sologubova, Polodenní výlet
na Landek - Proč je Ostrava černá? grant, Návštěva planetária, Rozloučení
s předškoláky, Ukázkové hodiny tříd, Plavání – předškoláci, Chvilka klidu pro maminky grant
Celkem 6 společných akcí pro děti a jejich zákonné zástupce (ve spolupráci se SR
Mateřídouška).
Akce MŠ Tylova v rámci programu proti sociopatologickým jevům:
Beseda s policií ČR: BESIP, Beseda s městskou policií: Honzíkova cesta, Návštěva
hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Účast v soutěžích: Děti, pozor,
červená! Dům mých snů, Život ve tmě
Akce MŠ Tylova zaměřené na ekologii a charitu:
Den Země, Sběr pet víček pro charitu Sv. Alexandra, Sběr starého papíru, Projekt
recyklohraní
8.3 Akce MŠ U Zámku
Každý měsíc v mateřské škole UZ divadlo „Smíšek“ hrálo jednu pohádku
Kouzelník v MŠ, Mikulášská nadílka ve spolupráci s žáky ZŠ Horymírova,
Dolních Vítkovic „Svět dětí“, Den Země, Plavecký výcvik předškoláků, Výlet do
- SVČ – „Medvídek“ – program Česko-polského přátelství, Výlet na Landek –
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pro děti,
Výlet do
Mar. Hor
Hornické

museum z grantu SMO „Proč je Ostrava Černá?“, návštěva ZŠ Horymírova – žáci ZŠ
hráli pohádku + prohlídka budovy ZŠ, návštěva knihovny ZŠ Horymírova, Zdravá
výživa – „Prasátka na nákupu“ - studenti ZŠ Vítkovice, Péče o zoubky – „Krokodýl“ –
studenti dentální hygieny, Nemocnice pro medvídky – studenti medicíny OU, mobilní
planetárium – program pro předškolní děti + pohádka, Mikulášská nadílka - balíček,
Maškarní karneval, velikonoční dílna pro zákonné zástupce s dětmi, MDD, .Rozloučení
se školáky – dárky dětem + tričko.
Celkem 5 společných akcí pro děti a jejich zákonné zástupce (ve spolupráci se SR
Mateřídouška).
Akce MŠ U Zámku - ekologie a charita:
Výsadba květin na školní zahradě, „od semínka k rostlinkám – pěstování rostlinek na
třídách na jaře výsadba do truhlíků, Den Země - na školní zahradě s výchovou k ekolog.
chování v přírodě,soutěže, sběr víček z PET lahví pro Charitu.
Sběr starého papíru
ASA „S panem Popelou“, recyklovaní – malé el. spotřebiče a baterie. Třídění odpadů na
třídách i v celé MŠ.
Akce MŠ U Zámku v rámci programu proti sociopatologickým jevům:
Vytváření pozitivní a bezpečné atmosféry na třídách, rozhovory s dětmi o řešení
konfliktních situací, reálné řešení konfliktních situací, tabule s obrázky - stanovení
„pravidel třídy“, práce s knihou „Pravidla slušného chování“ (pro děti), společná účast dětí
a zákonných zástupců na akcích pořádaných MŠ a OS Mateřídouška (např. karneval,
výtvarné dílny, Zábavné hry k MDD, chvilka klidu pro maminku), obsahy činností dle
stanovených témat v rámci TV s prvky vytvářející základy kompetencí pro předcházení
rizikovým jevům a chování – drogy, alkohol, kouření, vandalismus (Bambulkov, „Kde
číhá nebezpečí“, čtení z knihy Policejní pohádky + beseda.), Návštěva Městské policie –
beseda „Bezpečně do školy!“, Kolektivní míčové sportovní hry s dodržováním pravidel,
vedení dětí ke zdravému životnímu stylu.
8.4 Akce MŠ Tarnavova
Plavecký výcvik ve Fryčovicích „Plavání s žabičkou“, schůzky se zákonnými zástupci,
Divadelní představení v MŠ, Podzimní keramické dílničky se zákonnými zástupci - grant
SR Mateřídouška Drakiáda s dětmi na školní zahradě, Vycházka – výlet „Kde žiji, kde
bydlím…“, Exkurze – „Svět techniky“ + vzdělávací pořad „Bylo, nebylo“, Mikulášská
nadílka ve spolupráci se žáky ZŠ Horymírova, Beseda o dentální hygieně - Studenti
Lék. fakulty OSU, Vánoční tvoření – dílničky se zákonnými zástupci, Sváteční posezení u
vánočního stromečku, ZŠ Horymírova - vánoční představení žáků ZŠ Horymírova,
Vánoční malování s F. Dudkem, Koledníci v MŠ - Tři králové, Návštěva - KINO LUNA,
Mobilní planetárium v MŠ, , „Honzíkova cesta“- MPO,
–, Pohádkový karneval
s Hopsalínem a se zákonnými zástupci v MŠ, Návštěvy knihovny ZŠ Horymírova, Besip
– beseda s MPO – předškoláci , „Medvídkova nemocnice“ - spolupráce se studenty OSU,
„Donald den“ s klaunem, Centrum volného času Korunka, Ukázka práce s dětmi pro
maminky + dílničky ke Dni matek, Návštěva ZUŠ Sologubova – koncert pro děti,
„Chvilka klidu pro maminku“ – grant SR Mateřídouška +ÚMOb O.-Jih - posezení a tvořivé
odpoledne nejen pro maminky, Oslava Dne dětí s Hotelem Clairon, Oslava dne dětí na
školní zahradě, Exkurze HZS Ostrava-Zábřeh – předškoláci, Rozloučení se školáky –
pasování 16.6.2016
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Akce MŠ Tarnavova v rámci programu proti sociopatologickým jevům:
Četba na pokračování + rozhovor - v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“, spolupráce
s NIVEOU – Projekt „Medvídek Nivea pomáhá dětem v přípravě na školu“
Akce MŠ Tarnavova - ekologie a charita:
Oslava Dne Země, Návštěva ZOO a Dětského ranče, Spolupráce s Charitou Ostrava –
Kunčičky 4, sběr plast. víček z PET lahví

9. Výsledky kontrolní a hospitační činnosti
9.1 Hodnocení hospitační činnosti
Hospitační činnost probíhala dle stanovených hospitačních cílů. V letošním školním roce
byla hospitační činnost zaměřena na:
 vytvoření příjemného a klidného prostředí třídy, respektování individuálních
schopností a osobnosti dětí, rovnost v přístupu ke vzdělání - podpora úspěšnosti,
individuální přístup, interakční výměna a kooperace, dostatek prostoru pro
sebevyjádření, seberealizaci dítěte
 spoluvytváření pravidel třídy - ochrana před projevy šikany, diskriminace, násilí a
nepřátelství, prevence soc. patologických jevů, vzdělání v oblasti bezpečnosti (DV,
ochrana člověka za mimořádných událostí)
 rozvoj samostatnosti, pohybových a řečových dovedností, vhodnost zvolených
metod a motivace, pomůcek, dostatek aktivizujících činností - zabezpečování
všestranného rozvoje dětí, podpora nadaných dětí
 položení základů sociální, čtenářské, matematické, finanční a počítačové
gramotnosti
 soulad ŠVP a TVP a krátkodobých plánů - stanovení klíčových kompetencí,
konkretizovaných očekávaných výstupů a dílčích cílů
Ze zpráv „hodnocení hospitační činnosti“ v jednotlivých mateřských školách
zpracovaných zástupkyněmi ŘŠ vyplývá, že v edukační činnosti nebyly shledány žádné
závažné nedostatky – viz hospitační záznamy.
Hospitační činnost probíhala pravidelně během celého školního roku dle plánů
jednotlivých zástupkyň ŘŠ. Většina učitelek naší příspěvkové organizace má již
mnohaleté zkušenosti s prací s dětmi předškolního věku a tyto zkušenosti pozitivně
ovlivňují edukační činnost. Učitelky využívají jak klasické a osvědčené způsoby práce
s dětmi předškolního věku, tak také moderní postupy a metody předškolního vzdělávání.
Ve všech třídách probíhala edukační činnost podle TVP zpracovaných v souladu se ŠVP
(ten je dle kontroly ČŠI plně v souladu s RVP PV). Učitelky plánovaly pro jednotlivá
podtémata TVP nabídku činností většinou na týden. Při plánování stanovovaly dílčí
vzdělávací cíle, klíčové kompetence, očekávané výstupy a nově také konkrétní
očekávané výstupy (KOVY).
Hospitační činností bylo zjištěno, že učitelky často zařazují hry a hrové činnosti jako
nejdůležitější formu práce s dětmi předškolního věku. Dokáží také vyhodnotit momentální
situaci a přizpůsobit tak činnosti a aktivity danému momentu, čímž pružně reagují na
zájmy dětí a dávají jim tak prostor k seberealizaci. Samozřejmostí práce učitelek je také
průběžná motivace dětí.
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Prostřednictvím zajímavých edukačních činností a vhodně zvolenými metodami byly
rozvíjeny u dětí základy matematické, finanční a počítačové gramotnosti. Velká
pozornost byla věnována také rozvoji předčtenářských dovedností, zejména u dětí
předškolních - poslechem četby na pokračování, prohlížením knih různých žánrů apod.
Děti byly seznamovány s pravidly společného soužití ve skupině, učily se tato pravidla
respektovat a uplatňovat i v běžném životě.
Osvojení společenských pravidel
podporovalo vytváření základů sociální gramotnosti a prosociálního chování dětí a také
schopnost komunikovat s vrstevníky i s dospělými osobami.
Vytvořením a
respektováním zásad a pravidel správného chování k vrstevníkům ve třídě byly nastoleny
základy pro prevenci před projevy šikany, diskriminace, ale i násilí a nepřátelství.
Závěr hospitační činnosti:
Jako problematickou oblast vidíme zařazování dětí mladších 3 -let (či spíše dětí 2 -letých)
do MŠ. Tyto děti vyžadují zvýšený individuální přístup, delší adaptaci, kratší činnosti
(dokáží se soustředit jen velmi krátkou dobu). Také jejich fyzické možnosti ovlivňují
organizaci činností ve třídě (např. kratší vycházky, organizace cvičení, výběr písní, hry
s jednoduššími pravidly apod.). Tyto zvýšené nároky „malých“ dětí jsou v počtu 28 (i
nižším počtu) velmi náročné. V následujícím období se chceme zaměřit na tyto oblasti:
 vzdělávání 2 -letých dětí
 děti hyperaktivní, problémové, ze sociálně slabých rodin
 posilování kamarádských vztahů mezi dětmi
 vytváření podmínek pro získávání nových poznatků a praktických zkušeností
začínající ch učitelek
 účast učitelek na tematických seminářích
 prohlubování pozitivního vztahu dětí k učitelkám
 úzká spolupráce se zákonnými zástupci
 úzká spolupráce se ŠJ - zapojení do projektů „zdravá výživa“ a „solme s rozumem“
– aplikace nových poznatků z oblasti stravování do vzdělávacího procesu

9.2

Hodnocení školního preventivního programu

Za důležitý prvek ochrany před sociálně patologickými jevy považujeme edukační
působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.
V rámci „Školního vzdělávacího programu“ byly děti nenásilnou formou seznamovány
s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (televize,
počítače, video ….), patologickým hráčstvím (gamblerství), vandalismem, kriminalitou a
jinými formami násilného chování. Byly také seznamovány s konkrétními bezpečnostními
pokyny, zásadami bezpečného chování a pozitivy zdravého životního stylu.
V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí řeší učitelky MŠ
případné deformující se vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se
zákonnými zástupci.
Uvědomujeme si, že příznivé sociální klima mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a
zaměstnanci mateřské školy a mezi zaměstnanci mateřské školy a zákonnými zástupci
dětí je dalším důležitým prvkem prevence v této oblasti. Proto klademe důraz na
vytváření pozitivních sociálních kompetencí dětí.
Základem při vytváření těchto kompetencí je prožitkové učení, kdy si dítě může osvojit
schopnost rozhodovat se, volit z více alternativ, nést za svou volbu odpovědnost a
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poznávat její důsledky. Schopnost rozhodovat se chápeme jako předpoklad
odpovědného chování.
Odpovědné jednání je základní ochranný mechanismus. Z tohoto důvodu děti vedeme
k samostatnosti a ke zdravému sebevědomí. Víme, že přiměřené vědomí vlastní důvěry
v sebe je silným ochranným mechanismem. Umění říci „ne“ je z hlediska ochrany zdraví
velmi pozitivní postoj. Děti pak dokáží říci „ne“ pokusům o nejrůznější manipulace nebo
drogového pokušení.
K upevnění sebedůvěry dětí sloužily hry a pohybové aktivity. Děti si je mohly samy
vybrat, vyzkoušet a odhadnout tak své síly, zjistit, co umí, nepřeceňovat ani
nepodceňovat své síly……. V nesoutěživém prostředí (bez potřeby předhonit kamaráda)
posiluje tělesný rozvoj provázený vědomím odpovědnosti za své zdraví postoj vůči
budoucím stresům a neúspěchům, které nepřipravení jedinci později mnohdy řeší
zástupným způsobem: agresí, zneužíváním drog, alkoholu nebo jiným negativním
způsobem.
V roce 2015/2016 proběhly v našich mateřských školách tyto akce zaměřené na prevenci
sociopatologických jevů:
 besedy s Policií ČR a Městskou policií (Besip + obecná beseda)
 Návštěva Městské policie – beseda „Bezpečně do školy!“
 návštěva policejní chovné stanice s ukázkou výcviku policejních psů
 návštěva Hasičského záchranného sboru a Hasičské zbrojnice, kde se od
ochotných hasičů dozvěděly různé zajímavosti.
 Četba na pokračování + rozhovor - v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“
 spolupráce s NIVEOU – projekt „Medvídkem Nivea pomáhá dětem v přípravě na
školu“
 rozhovory s dětmi o řešení konfliktních situací, reálné řešení konfliktních situací
 práce s obrázky při stanovení „pravidel třídy“, práce s knihou „Pravidla slušného
chování“ (pro děti)
 společná účast dětí a zákonných zástupců na akcích pořádaných MŠ např.
karneval, výtvarné dílny, zábavné hry k MDD apod.
 čtení z knih např. Policejní pohádky
 zapojení dětí do soutěží např. celostátní výtvarné soutěže např. „Svět očima dětí“,
„Děti, pozor, červená – Vidět a být viděn“ a „Požární ochrana očima dětí“ apod.
 kolektivní míčové sportovní hry s dodržováním pravidel
Také v následujícím období se budeme snažit o vytváření příjemné atmosféry ve škole, o
vytváření přátelského a bezpečného prostředí pro děti a o úzkou spolupráci se
zákonnými zástupci dětí. Učitelky budou i nadále s dětmi diskutovat o chování, vztazích,
kázni, odpovědnosti a osobním bezpečí.

10.

Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí

5.11.2015

Krajská hygienická stanice v ŠJ Za Školou – bez
nedostatků

14. – 17.12.2015

Následná veřejnosprávní kontrola na místě (ÚMOb
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Ostrava – Jih) – předmět kontroly: hospodárné a
oprávněné
vynakládání
finančních
prostředků,
hospodaření s majetkem a účinnost vnitřního kontrolního
systému v příspěvkové organizaci – nebyly zjištěny
nedostatky
11.5. – 19.5.2016

Veřejnosprávní kontrola (ÚMOb) – předmět kontroly:
plnění
opatření
z předchozí
kontroly,
správnost
zpracování účetní závěrky s návazností na ověření
zaúčtování, hospodárné a oprávněné vynakládání
finančních prostředků, hospodaření s majetkem a vnitřní
kontrolní systém, a to za období roku 2015 – závěr:
nebyly shledány nedostatky

30.6.2016

Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava (OSSZ) –
předmět kontroly: plnění povinností v nemocenském
pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti za období 1.8.2013 až 31.5.2016 – závěr:
nedostatky nebyly zjištěny

29.7.2016

Krajská hygienická stanice v ŠJ Tylova – bez nedostatků

1.8.2016

Krajská hygienická stanice v MŠ Tarnavova – zjištěný
nedostatek: povrch univerzálního robotu má oprýskaný
nátěr, čímž není povrch udržován v bezvadném stavu a
není snadno čistitelný, což je v rozporu s příslušným
nařízením ES 852/2004. Nedostatek je již odstraněn –
nový nátěr provedla fa Mava.

8.8.2016

Interní audit ÚMOb O-Jih – předmět kontroly: veřejné
výdaje - dodržování smluvních a zákonných podmínek –
závěr: nebyly shledány nedostatky

8.6. – 8.12.2016

Audit hospodaření firmou BDO Audit, s.r.o. za období
leden 2012 až prosinec 2014 – předmět kontroly: správa
majetku a nakládání s ním, zadávání a nastavení systému
veřejných zakázek a jeho jednotné uplatňování na
prováděné nákupy a pořizování – závěr: audit bude
ukončen 8.12.2016
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11. Oblast materiálního vybavení a oprav
11.1 MŠ Za Školou
Opravy a nákupy - ve spolupráci se zřizovatelem:
Nákup zahradního prvku pro děti – Housenka, nákup 2 ks myček, nové chodníky na
školní zahradě, nové zahradní lavičky, rekonstrukce třídy Kočička pro 2-3 leté děti
(výměna lina, nový nábytek, hračky, učební pomůcky), instalace nájezdové rampy
(bezbariérový přístup do MŠ).
Opravy a nákupy – hrazeno příspěvkovou organizací:
Rozšíření internetového připojení pro interaktivní tabuli do třídy, ladění klavírů, drobné
opravy instalatérské, zámečnické, elektro a porevizní opravy. Rekonstrukce vestavných
skříní ve 2 třídách. Nákup nábytku a šatnových boxů pro děti do 2 tříd, nákup lehátek,
matrací a ložního prádla, nákup sušáků na prádlo, učebních pomůcek, hraček. Nákup
skříní do 3 ks učitelských šaten, nákup lavičky na školní zahradu.
Sponzorské dary pro MŠ ve výši 7600,- Kč:
 peněžní dary rodičů v celkové výši 2 000,- Kč (koupen kočárek, stohovací košíky a
boxy na hračky)
 peněžní dary ze Spolku rodičů Mateřídouška ve výši 5000,- Kč (nábytek do třídy
Kuřátko)
 věcné dary ve výši 600,- Kč
V MŠ jsou využíváni klienti probační a mediační služby při drobných opravách, malování,
nátěrech, stříhání keřů apod.
Přetrvávající závady:
Nevyhovující osvětlení v šatnách, umývárnách, WC pro děti, schodištích a ostatních
prostorech MŠ. Nevyhovující osvětlení a vzduchotechnika v kuchyni, zastaralé sociální
zařízení pro dospělé, opotřebovaná podlahová krytina ve třídách, poničené venkovní
vstupy do MŠ (venkovní dlažba), zastaralé ležaté rozvody.
11.2 MŠ Tylova
Opravy a nákupy - ve spolupráci se zřizovatelem:
Rekonstrukce 2 ks zahradních teras, oprava okapových dlaždic po obvodu budovy,
nákup myčky.
Opravy a nákupy – hrazeno příspěvkovou organizací:
Nová podlahová krytina do třídy, herny a přípravny jídla pro děti, nákup nábytku,
dětských stolů, židliček a koberců do třídy, nákup povlečení, prostěradel, hraček a
učebních pomůcek. Nákup mikrovlnné trouby a talířů pro děti. Rozšíření internetového
připojení pro instalaci interaktivní tabule do třídy. Drobné vodoinstalatérské, stolařské,
elektrikářské, malířské a porevizní opravy, ladění klavírů.
Sponzorské dary pro MŠ:
Peněžní dary ze Spolku rodičů Mateřídouška ve výši 27 000,- Kč (využity na nákup
hraček a učebních pomůcek, pořadačů pro učební pomůcky).
V MŠ jsou využíváni klienti probační a mediační služby při drobných opravách, malování,
nátěrech, stříhání keřů apod.
Přetrvávající závady:
Zvlněné a popraskané chodníky na školní zahradě, nevyhovující osvětlení v kuchyni,
v šatnách, umývárnách, WC pro děti, schodištích a ostatních prostorách MŠ.
Nevyhovující sociální zařízení dospělých včetně nefunkčních sprchových koutů v šatnách
učitelek. Zastaralé ležaté rozvody. Nutnost rekonstrukce kanceláře zást. ŘŠ z důvodu
popraskaných zdí, stropů, zastaralého nábytku, opotřebované podlahové krytiny – PVC.
.
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11.3 MŠ U Zámku
Opravy a nákupy – ve spolupráci se zřizovatelem
Celková rekonstrukce třídy Hříbek (podlahová krytina, okenní parapety včetně krytů
radiátorů, nábytek, stolečky, hračky, malování, atd.) ve spolupráci se zřizovatelem.
Opravy a nákupy – hrazeno příspěvkovou organizací
Nákup škrabky brambor do kuchyně. Rozšíření internetového připojení pro instalaci
interaktivní tabule do třídy Hříbek. Drobné vodoinstalatérské, stolařské, elektrikářské,
malířské a porevizní opravy. Nákup koberce, nábytku, ložního prádla, záclon, atd.
Sponzorské dary:
 peněžní dary zákonných zástupců v celkové výši 1 000,- Kč (zakoupena mg.
tabule)
 peněžní dary ze Spolku rodičů Mateřídouška ve výši 10 000,- Kč (využity na nákup
magnetické tabule a koberců)
 věcné dary ve výši 12 140,- Kč (hračky a učební pomůcky, tiskárna,
radiomagnetofon)
V MŠ jsou využíváni klienti probační a mediační služby při drobných opravách, malování,
nátěrech, stříhání keřů apod.
Přetrvávající závady:
Estetizace vnitřních prostor školy – zastaralé šatnové bloky, zastaralé osvětlení v šatně
dětí, hlavní dveře do šatny dětí a sociální zařízení pro zaměstnance včetně sprchového
koutu ve sklepě. Opotřebovaný nátěr na vnitřních dveřích a zábradlí. Nevyhovující
elektrické rozvody ve sklepních prostorách. Zastaralé ležaté rozvody.
11.4 MŠ Tarnavova
Opravy a nákupy - ve spolupráci se zřizovatelem:
Oprava vstupních dveří (reklamace), nákup myčky nádobí.
Opravy a nákupy – hrazeno příspěvkovou organizací:
Oprava střechy, rekonstrukce elektrického zabezpečovacího systému, rozšíření
internetového připojení pro interaktivní tabuli do 1 třídy, malování (třída, umývárna, WC a
šatna dětí). Generální oprava kuchyňského robotu. Drobné vodoinstalatérské, stolařské,
elektrikářské, malířské a porevizní opravy. Ladění klavírů. Nákup židliček a
multifunkčních stolečků pro děti, nákup učebních pomůcek, magnetické tabule a sušáků
na prádlo. Nákup 2 ks myček.
Sponzorské dary pro MŠ:
V MŠ jsou využíváni klienti probační a mediační služby při drobných opravách, malování,
nátěrech, stříhání keřů apod.
Přetrvávající závady:
Zastaralé koberce a lehátka ve třídách, zastaralé šatnové bloky ve 2 šatnách pro děti.
Zastaralý nábytek v kanceláři zást. ŘŠ – nutná celková modernizace. Zastaralé ležaté
rozvody.. Nevyhovující WC pro děti v zahradní místnosti, opotřebované kapsáře, ložní
prádlo a ručníky. V některých prostorách MŠ nutno vymalovat.

12. Závěry pro práci ve školním roce 2016/2017
12.1 MŠ Za Školou
Nadále vycházet z individuálních potřeb dětí - respektovat osobnost dítěte, podporovat
zdravou sebedůvěru, vzájemné vztahy, dětská přátelství, prosociální chování, zdvořilost
a samostatnost dětí při všech činnostech.
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Nenásilnou a hravou formou pokládat základy klíčových kompetencí. Povzbuzovat děti
v nových iniciativách, dát větší prostor ke společné volné hře a tvořivosti. Vést děti
k vyhledávání informací, podporovat sociální, čtenářskou, matematickou, počítačovou a
finanční gramotnost, rozvíjet pohybové schopnosti a řeč (logopedická prevence společná cvičení mluvidel), podporovat nadání dětí.
Dále preventivně předcházet agresivitě a dalším sociopatologickým projevům, rozvíjet
nekonformní myšlení, fantazii, spontaneitu, hravost, citovost, schopnost empatie,
smysluplnou komunikativnost, sociální otevřenost a samostatnost. Prodlužovat dobu
soustředění dětí na činnost a její dokončení, podporovat jejich úspěšnost při přechodu na
vyšší stupeň vzdělání dle konkretizovaných očekávaných výstupů pro předškolní
vzdělávání.
Pokračovat v modernizaci zastaralého vybavení školy a zahrady. Zapojovat rodiče do
dění v MŠ prostřednictvím Spolku rodičů Mateřídouška.
12.2 MŠ Tylova
Zvyšovat prestiž logopedických tříd - zmenšovat obavy zákonných zástupců z přestupu
dětí z běžných do logopedických tříd – zvyšovat informovanost zákonných zástupců.
Podporovat zájem zákonných zástupců o dění v MŠ vhodnou motivací – vhodnými
nabídkami zapojovat zákonné zástupce do dětí v MŠ. Pokračovat v osvětě zákonných
zástupců formou ukázkových hodin výchovně vzdělávací práce a logopedické činnosti,
dále formou přednášek logopeda, pediatra, psychologa. Pokračovat v modernizaci školní
zahrady (rekonstrukce nevyhovujících chodníků, nákup nových zahradních prvků pro
děti). Obnovovat zastaralé materiální vybavení tříd (nábytek, pomůcky). Rekonstrukce
ředitelny (stropní podhledy, zátěžový koberec, nábytek).
12.3 MŠ U Zámku
Podporovat zájem zákonných zástupců o dění v MŠ - zapojovat zákonné zástupce do
dění MŠ (pomoc při úpravě zahrady, drobných opravách a údržbě). Pokračovat
v projektu Celé Česko čte dětem.
Využívat pracovní sešity na zlepšení grafomotorických návyků a logopedických říkanek
na zlepšování výslovnosti dětí. Využívat novou odbornou literaturu při edukační práci
(Nepozorné dítě, Mluv se mnou….). Pokračovat v modernizaci školní zahrady, využívat
zahradní prvky na školní zahradě pro zvyšování pohybové zdatnosti dětí. Podporovat
novou začínající učitelku při práci s dětmi, umožňovat ukázkové hodiny a náhledy do
edukačních činností ve třídě. Využívat bezplatné semináře do další vzdělávání učitelek.
12.4 MŠ Tarnavova
Zaměřit se na rozvíjení čtenářské a matematické gramotnosti a rozvoj pohybových
schopností dětí - v oblasti hrubé i jemné motoriky a grafomotoriky. Zařazovat do
edukačních činností prvky z „Metody dobrého startu“ – zejména pro děti s OŠD a
s grafomotorickými obtížemi. Uplatňovat osobnostní model výchovy dětí, respektovat
individualitu dítěte, úroveň jeho schopností, dovedností a znalostí.
Zapojit se do získávání sponzorských darů, grantů a účelových dotací. Spolupracovat se
zákonnými zástupci dětí, Spolkem rodičů Mateřídouška - podporovat zájem o dění v MŠ
(sběr druhotných surovin, Celé Česko čte dětem, akce pro děti apod.). Zprostředkovávat
informace o předškolním vzdělávání formou přednášek a ukázkových hodin (pro zákonné
zástupce a rodinné příslušníky….). Pokračovat v modernizaci a obnově vnitřního
vybavení i vybavení školní zahrady. Využívat bezplatné semináře pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků.
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