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Něco málo z historie… 
 

Samotná budova byla postavena v roce 1920 jako soukromá vila. Koncem 50. let zde 

sídlilo ředitelství RaJ (Restaurace a Jídelny). 

Mateřská škola vznikla a zahájila svou činnost 17. ledna 1965, kdy byly v části budovy 

otevřeny dvě třídy pro děti ve věku 3-6 let, s kapacitou 50 dětí. V druhé části budovy 

provozovaly svou činnost jesle, které byly samostatnou jednotkou a patřily pod Okresní ústav 

národního zdraví. Od 1. října 1994, po zrušení jeslí, se mateřská škola rozšířila na čtyřtřídní 

s kapacitou pro 75 dětí a od 1. září 2012 byla kapacita mateřské školy zvýšena na 81 dětí. 

Jedná se o prvorepublikovou vilu, která má zajímavé prostorové členění se specifikou 

zvláštnosti rodinného typu, které vyhovuje početně menším skupinám dětí. Je proto 

prostředím, které má moţnost optimálního propojení rodinné výchovy s předškolním 

vzděláváním v malé skupině. 

Od školního roku 2008/2009 prochází naše mateřská škola projektem, který otevřel nové 

moţnosti jak pro učitelky i ostatní zaměstnance školy, tak zejména pro děti a jejich rodiče, 

a stal se rovněţ výzvou pro zřizovatele školy. 

Prostředí tříd je barevně rozlišeno - ŢLUTÁ, MODRÁ, ZELENÁ, ČERVENÁ třída. 

Uspořádání a barevné ladění tříd tvoří celek BAREVNÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA. 

V pojetí přírody znamenají barvy roční doby a rok dítěte v mateřské škole: PODZIM, ZIMA, 

JARO, LÉTO. 

V pojetí sounáleţitosti dětí s mateřskou školou, propojení tříd, propojení ţivota školy a obce 

vyjadřují barvy: 

ŢLUTÁ        - cit, pohoda, teplo, radost a veselé uvolnění 

MODRÁ      - vyrovnanost, soulad, komunikaci, sounáleţitost se ţivotem obce 

ZELENÁ     - sounáleţitost s přírodou, regenerace a načerpání nové síly 

ČERVENÁ  - úsměv, radost, pohyb, energie. 

 

V souvislosti s novým barevným členěním tříd bylo vytvořeno logo mateřské školy – barevný 

domeček. Logo bylo navrţeno a vybráno k realizaci společně s dětmi. Graficky znázorňuje 

umístění tříd v budově školy, vzájemnou soudrţnost a propojení v celek. 

 

 

 

Víte, ţe do této mateřské školy chodil například i Ivan Lendl? Při návštěvě Ostravy 

v roce 2010 vzpomínal na svá dětská léta, proţitá v našem městě: 

 „Cestou na kurty jsem si vybavoval, kam jsem chodil jako dítě do mateřské školky. Představte 

si, najednou jsem tu školku uviděl, ona stojí do dneška.“ 
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Co se nám povedlo -  proměny naší školy… 
 

Adaptace kotelny a uhelny na tělocvičnu 

Aţ do roku 1994 byla budova vytápěna pevnými palivy. V suterénu byla kotelna s uhelnou, 

ve které dlouhá léta topila paní Jana Vzatková. Po havárii ústředního topení se systém 

vytápění změnil na vytápění plynové a zůstaly nám dvě nevzhledné, černé místnosti, které 

však nabízely moţnost dalšího vyuţití. Místnosti se propojily a rekonstrukcí vznikla účelová 

místnost pro pohybové vyţití dětí. Zaţila dvě zkázy – v roce 1997 při povodních, kdy její 

prostor byl zalitý vodou do výše jednoho metru a druhou následně v roce 2008 po havárii 

vody. Pevně věříme, ţe si tělocvična jiţ vybrala své a bude dále bezproblémově slouţit dětem. 

 

Foto 

Dříve:                                                                          Dnes: 

   
 

Školní zahrada – adaptace 
Taktéţ školní zahrada prošla v nedávné době rekonstrukcí a splňuje bezpečnostní parametry. 

Na komunikace určené k pohybu dětí byl instalován bezpečnostní povrch PROLEMAX 

SUPERELASTIC, který má vynikající celoplošnou vodo-propustnost, monolitický povrch je 

na všech místech stejně pruţný, tlumí rovnoměrně nárazy, zamezuje prorůstání trávy. Je 

v barevném provedení (taktéţ přístupové plochy k MŠ - dlaţba) a to tak, ţe koresponduje 

s barvami jednotlivých tříd dle našeho projektu BAREVNÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA. 

Současně s tímto byl instalován a rozšířen mobiliář zahrady - tabule Čmáralka, domeček 

Bobr, lezecká průlezka s péráky, 2 pruţinová houpadla, zahradní domeček s podláţkou, 

minihřiště s přenosnými fotbalovými brankami, lavičky s opěradly, dřevěný domek pro 

úschovu hraček a nářadí, sprchy s hlavicemi ve tvaru květin, které však byly poničeny 

vandaly. Veškeré herní prvky jsou certifikovány a byly navrţeny dle platných norem. 

Výrazným dekorativním prvkem je přední část plotu v barvách červené, zelené, ţluté a modré, 

který rozzářil okolí. 

Co bychom si moc přáli? Aby do roku 2015, kdy naše mateřská škola oslaví své 50. výročí, 

dostala budova nový kabátek. Děti o tom dokonce sloţily básničku: 

 

UŢ JE ČAS 

Ema Juchelková 

 

MYSLÍM SI, 

UŢ JE ČAS, 

UDĚLAT BAREVNOU ŠKOLKU. 

ŢLUTOU, ČERVENOU, ZELENOU A MODROU 

SLUNÍČKO, JABLÍČKO, LISTÍ A MOŘE. 

 

Nadčasové, viďte?  
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Vyhodnocení dotazníků o spokojenosti rodičů  
 

Termín: červen 2012 

Rozdáno: 60 dotazníků 

Odevzdáno zpět: 33 dotazníků 

Z toho: ČERVENÁ TŘÍDA:   6  

             ŢLUTÁ TŘÍDA:    9 

             MODRÁ TŘÍDA:    8 

             ZELENÁ TŘÍDA:    10 

              

Zapojenost celkem: 55 % rodičů 

 

 

 

Výsledky: 

1. Jste spokojeni s tím, jak se učitelka Vašemu dítěti věnuje? 

    ANO:            91 % 

    SPÍŠE ANO:  9 %  

 

2. Odpovídá nabídka činností v MŠ předpokladům a schopnostem Vašeho dítěte? 

    ANO:            94 % 

    SPÍŠE ANO:  3 %  

    NEVÍM:         3 % 

 

3. Dodává MŠ Vašemu dítěti sebedůvěru? 

    ANO:            76 % 

    SPÍŠE ANO:15 %  

    NEVÍM:         9 % 

 

4. Cítí se Vaše dítě v MŠ dobře, bezpečně? 

    ANO:            85 % 

    SPÍŠE ANO:15 %  

 

5. Vede MŠ Vaše dítě k tomu, aby se umělo učit nové věci a bavilo je to? 

    ANO:            91 % 

    SPÍŠE ANO:  6 %  

    NEVÍM:         3 % 

 

6. Snaţí se MŠ, aby Vaše dítě bylo nápadité a tvořivé? 

   ANO:             88 % 

   SPÍŠE ANO: 12 %  

 

7. Učí MŠ Vaše dítě zvládat nové situace a překáţky? 

   ANO:            61 % 

   SPÍŠE ANO: 21 %  

   NE:                 3 % 

   NEVÍM:       15 % 
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8. V čem spatřujete největší přínos MŠ pro Vaše dítě? 

Nejčastější odpovědi: naučit se ţít v kolektivu, lepší sebevědomí dítěte, lépe komunikuje, 

rozvoj samostatnosti dítěte, rozvoj tvořivosti, učí se novým věcem, osobní přístup k dítěti, 

vzájemné poznávání rodin s navázáním přátelských vztahů, pobyty venku – blízkost 

Komenského sadů, vlastní kuchyně, hezký vztah k učitelce, přátelská atmosféra a vztah 

pedagogů k dětem. 

 

9. Jste spokojeni s prostředím MŠ? 

    ANO:           100 % 

 

10. Vyhovují Vám pravidla, která v MŠ platí a přímo se Vás dotýkají? 

     ANO:            76 % 

     SPÍŠE ANO: 21 %  

     NEVÍM:         3 % 

 

11. Chodí Vaše dítě do MŠ rádo? 

      ANO:            97 % 

      SPÍŠE ANO:  3 % 

 

12. Jste spokojeni s informovaností rodičů ze strany MŠ? 

      ANO:            88 % 

      SPÍŠE ANO: 12% 

 

13. Jste spokojeni s tím, jak se v MŠ vaří? 

      ANO:            55 % 

      SPÍŠE ANO: 27 %  

      NE:               15 % (maso, knedlíky, nevhodnost pokrmů – zde jsme vysvětlili na třídních   

                                     schůzkách, ţe pro MŠ je závazné plnění výţivových norem pro školní 

                                     stravování – tzv. spotřebního koše ve smyslu platných vyhlášek  

                                     o školním stravování. Budeme nadále zlepšovat, inovovat, vţdy je  

                                     moţná nová cesta.) 

      NEVÍM:          3 % 

 

14. Jste spokojeni s pitným reţimem v MŠ?  

     ANO:              67 % 

     SPÍŠE ANO:  27 %  

     NE:                   3 % 

     NEVÍM:           3 % 

      

     Děti nemají vytvořen návyk k pití, je nutné je do pití nutit. Abychom děti více motivovali,   

     jsou od září ve všech třídách nová pítka, ze kterých se děti ještě nad rámec podávaných  

     tekutin v průběhu stravování samy obsluhují. Zatím má úspěch a děti si postupně navykají. 
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15. Myslíte si, ţe pořádáme pro děti dostatečné mnoţství akcí? 

     ANO:            70 % 

     SPÍŠE ANO: 21 %  

     NE:                  9  %  (jedná se o mladší děti, které měly aktivity v dosahu MŠ, neodcházely  

                                       do vzdálenějších míst. Přesto byly zejména v závěru školního roku 

                                       i pro ně některé akce zařazeny – Olympiáda, dopravní hřiště (ŢT),  

                                       Loutkové divadlo). Pracujeme na zajištění bezpečného přesunu  

                                       menších dětí, aby se i ony mohly více akcí účastnit. Rodičům však 

                                       doporučujeme, aby děti více trénovali v chůzi, mnozí nezvládají ujít  

                                       plánovanou trasu v době pobytů venku . 

                                       Vaše návrhy na další společné aktivity promyslíme, zváţíme.   

 

16. Doporučili byste naši MŠ svým známým? 

     ANO:        97 % 

     NEVÍM:     3 % 

 

17. Jste ochotni MŠ nějak pomoci? 

      ANO: 100 %    

 

 

 

Podněty, připomínky se týkaly zejména: 

získat v projektu koloběţky, tříkolky, odráţela, zpřísnit podmínky přijetí – nemocné dítě, 

hygienické návyky dětí (zde potřebujeme zejména Vaši spolupráci – věnovat se rozvoji KHN 

a dohlíţet na samostatnost dětí i doma), rozdělit třídy dle věku (myslíme si, ţe heterogenní 

třídy jsou pro děti lepší, pro učitelky však mnohem náročnější práce), negativní vyhodnocení 

přístupu pedagoga k dítěti – 2 dotazníky. 

 

Pochvaly pro nás: 

…poděkování a vzpomínáme, …jste nejlepší škola v Ostravě (děkujeme, ale nemyslíme si to 

sami o sobě),…MŠ Blahoslavova je dobrou školkou,…velmi kladně hodnotím mnoţství 

krásných fotografií, které p. uč. fotí, je to památka pro děti na celý ţivot…, chválíme ostatní 

zaměstnance, ţe se dobře starají o školku, mají rádi naše děti…  . 

 

 

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili, a za sdělení Vašeho názoru. Je zřejmé, ţe máte 

zájem na naší další dobré vzájemné spolupráci, která je důleţitá nejen pro děti, ale i pro nás – 

dospělé. 
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Podařilo se … 
 
Naše mateřská škola podala v dubnu 2012 ţádost o finanční příspěvek v rámci grantového 

řízení Regiogranty 2012, oblast Zdraví a bezpečnost, které vyhlásil ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Z celkového počtu přihlášených projektů (346) bylo vybráno 20 neziskových organizací 

Moravskoslezského kraje, mezi nimi i naše mateřská škola. 

Na slavnostním předání šeků v Multiţánrovém centru současného umění Cooltour (Ostrava, 

Černá louka) jsme dne 5. září převzali šek na 30 000,00 Kč.  

 

Foto: 

             
 

 
       

 

Peníze budou pouţity na zakoupení bezpečnostních chodítek WALKODILE®, která budou 

vyuţita při pobytech venku k zajištění bezpečnosti nejmenších dětí při vycházkách mimo 

objekt školy. 

 

Jak WALKODILE® funguje? 

WALKODILE® se skládá z tzv. „flexibilní páteře“ aţ pro 6 dětí, na níţ se nacházejí nejen 

drţátka pro děti, ale také bezpečnostní spony, jimiţ jsou děti připojeny ke konstrukci.  

Kaţdé dítě má na sobě reflexní postroj, který výrazně zvyšuje jeho viditelnost. Tento popruh 

děti nikterak neomezuje v pohybu a tak si jej po příchodu na místo určení např. do parku, 

mohou nechat na sobě. Učitelé pak svou skupinku snáze rozeznají mezi ostatními dětmi.  Celý 

proces nasazení reflexních postrojů a následné připnutí dětí k chodítku nezabere více neţ pár 

minut. Později jsou jiţ děti schopny si nasadit popruhy samy a učitelé je jen přicvaknou 



7 

 

sponou k WALKODILE® a všichni mohou vyrazit. Kdyţ jedno dítě upadne, nestrhne ostatní. 

Pro děti je chůze s WALKODILE ® opravdu zábava. Dává jim větší pocit nezávislosti, neboť 

se nemusí neustále drţet někoho za ruku a zároveň je tak i povzbuzuje k větší vzájemné 

interakci.  

Bezpečnostní chodítko WALKODILE® úspěšně prošlo testy v laboratoři zaměřující se na 

testování výrobků pro děti - „Specialized Technology Resources“ ve Velké Británii a splňuje 

veškeré poţadavky směrnice Evropského parlamentu a rady číslo 2001/95/EC. 

 

Foto: 

                          
 

 

A co dále … 
 
Škola dále podala tyto přihlášky do výběrového řízení na poskytnutí účelového neinvestičního 

příspěvku pro rok 2013 z rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz: 

 

TĚŠÍME SE NA ŠKOLU – slavnostní vyřazení předškoláků 

realizace: červen 2013 

poţadavek: 9 000,00 Kč 

Popis:  

Tento projekt je pravidelnou součástí ţivota naší Barevné mateřské školy. Děti, které 

odcházejí po prázdninách do školy, jsou slavnostně vyřazeny z MŠ a pasovány na školáky. 

Program probíhá tak, ţe děti vystoupí s krátkým programem, který je laděn k této události. Po 

vystoupení jsou malí absolventi představeni třídní učitelkou všem přítomným. Následuje akt 

„pasování“ a slavnostní slib předškoláka. Děti převezmou šerpu s potiskem ABSOLVENT 

2013, pamětní list a knihu s věnováním či balíček se školními potřebami. Po oficiální části se 

děti fotografují. Záměrem projektu je umoţnit dětem i rodičům uzavřít jednu důleţitou 

kapitolu dosavadního ţivota dětí, a sice, jejich předškolní věk a léta pobytu proţitá v naší 

mateřské škole. 
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POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL 
realizace: rok 2013 

poţadavek: 20 000,00 Kč 

Popis: 

Záměrem projektu je probuzení a podchycení zájmu o techniku u dětí jiţ v předškolním věku. 

Je všeobecně známo, ţe o polytechnické obory je u mladých lidí stále menší zájem a je nutné 

právě v oblasti podpory zájmu o technické obory dělat konkrétní kroky a akce. Děti budou mít 

moţnost společně s rodiči objevovat technické moţnosti a prověřit své dovednosti při 

sestrojování pomocí technických stavebnic – např. MERKUR, KONSTRUKTÉR, SEVA…aj. 

Učitelky všech tříd (všechny věkové skupiny) nabídnou rodičům společná pracovní setkání 

v mateřské škole v tomto programu, s představením praktického vyuţití technických 

stavebnic zábavně hravou formou. Děti se budou moci setkávat ve třídě společně s rodiči 

s touto novou aktivitou po celý školní rok. Projekt současně rozvíjí nové formy spolupráce 

školy s rodinou ve prospěch dětí. 

 

ČTEME DĚTEM 
realizace: rok 2013 

poţadavek: 14 000,00 Kč 

Popis: 

Projekt zařazujeme do našeho vzdělávacího programu jako podporu předčtenářské 

gramotnosti u dětí v mateřské škole. V letošním roce jsme se oficiálně zapojili do 

celonárodního projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM, abychom zvýšeným zájmem u dětí 

i jejich rodičů podpořili zájem o čtení, současný i budoucí vztah ke knize. Máme v úmyslu 

realizovat pravidelná setkávání v MŠ (děti, rodiče, učitelky) při četbě a poslechu. Věříme, ţe 

tato aktivita přinese mnoho radosti, poučení i zábavy, upozorní na blahodárný vliv čtení na 

vývoj dítěte oproti negativnímu působení elektronických médií. V projektu vidíme rovněţ 

další formu spolupráce školy s rodinou. Potřebujeme doplnit zejména kniţní fond a vytvořit 

příjemné zázemí malým i velkým posluchačům. 

 

NEJSME ŢÁDNÍ PECIVÁLOVÉ aneb MÁMO, TÁTO, CVIČTE S NÁMI 

realizace: rok 2013 

poţadavek: 20 000,00 Kč 

Popis: 

Projekt „NEJSME ŢÁDNÍ PECIVÁLOVÉ aneb MÁMO, TÁTO, CVIČTE S NÁMI“ 

chceme zařadit do našeho vzdělávacího programu jako podporu pohybových aktivit při 

cvičení rodičů s dětmi. Všeobecně je známo, ţe děti ve věku 4-6 let by měly mít denně 

optimálně 6 hodin pohybové aktivity. Ze zkušenosti víme, kolik hodin děti vysedávají před 

obrazovkou TV, PC, některé z nich nemají ani moţnost proběhnout se venku. Nabídli bychom 

naši tělocvičnu k odpolednímu vyuţití rodičům s dětmi (pouze z naší MŠ, v běţném týdnu 

a v době provozu MŠ), aby vyuţili čas i prostor pro tělovýchovné činnosti. Vzhledem k tomu 

bychom doplnili tělovýchovné náčiní vynikající sadou  KIDS ATLETIC pro malé sportovce, 

která splňuje všechny parametry - moderní, funkční a bezpečné. Rovněţ bychom tak mohli 

tuto pomůcku vyuţívat v průběhu vlastní tělovýchovné činnosti v MŠ. Cílem projektu je 

zlepšit kondici a obratnost u dětí, aby dítě nastoupilo do školy pohybově vybavené a netrpělo 

tak kvůli své případné neobratnosti. Zároveň bychom touto aktivitou podpořili správný vztah 

ke sportu a správnému ţivotnímu stylu rodiny, aktivní vyuţití volného času. Jsme 

přesvědčeni, ţe tato aktivita získá většinu rodičů a bude celoročně vyuţita. I v tomto projektu 

vidíme novou formu spolupráce školy s rodinou. 
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Drţte palce, aby nám tyto dotace vyšly! 

Mateřská škola se dále přihlásila do projektu Statutárního města Ostravy, městský obvod 

Moravská Ostrava a Přívoz  - dotace z OP Přeshraniční spolupráce ČR-PR s názvem 

ŠKOLKY BEZ HRANIC, který bude realizován v jarních měsících tohoto školního roku. 

Projekt je rozdělen do dvou rovin: 

pro pedagogy - víkendové vzájemné poznávání pedagogů s prezentací jednotlivých škol,  

                          vzdělávacích programů, rozvrţení organizace aktivit pro děti 

 

pro děti           - návštěva Polska (Glubczyce), zástupci dětí přihlášených MŠ – březen 2013. 

                         Z naší MŠ pojede 8 dětí, které musí mít vlastní pas nebo občanský průkaz. 

                       -  společný výlet mateřských škol ČR a PR do Mladečských jeskyní – květen 

                          2013. Z naší MŠ pojede 16 dětí. 

                       -  sportovní den v mateřských školách v ČR a PR – předkolo – květen, za naši 

                          MŠ všechny děti 

                       -  společná sportovní olympiáda (10 nejlepších dětí za kaţdou MŠ, kategorie 

                          5 -6 let) na hřišti ZŠ Gen. Píky v Ostravě, ostatní děti budou jako diváci a 

                          přijdou podpořit své kamarády z BMŠ. 

 

Tento projekt je financován z dotace, děti i školy získají odměny, dárkové předměty, 

sportovní potřeby. Rovněţ tak budou hrazeny náklady na cestovné, pojištění, stravování. 

Budeme Vás včas informovat. 

 

 

 

 

 

Mohlo by Vás také zajímat … 
ţe se naše mateřská škola přihlásila do Radonového programu ČR. Jedná se o měření 

objemové aktivity radonu v mateřských školách. Měření probíhá celý školní rok 2012 – 2013, 

je bezplatné a ţádným způsobem neovlivní prostředí ani provoz v mateřské škole. 

 

 
 
Co Vás čeká v příštím čísle… 
 Jak jsme proţili podzim v mateřské škole 

 Na slovíčko – rady, zkušenosti, nástrahy zimy, bezpečnost… 

 Úsměvy z našich tříd 

 Anketa pro rodiče – Čteme doma dětem 

 Okénko do třídy – příspěvky p. učitelek 
 Těšíme se na Vánoce… 
 a další … 

 
 

 

 

 

 

 

 


