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1. Základní údaje o mateřské škole 

 

Název školy Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková 

organizace 

Název školního vzdělávacího 

programu 

S úsměvem  jde  všechno  lépe 

Vydává, odpovědnost ředitelka školy 

Zpracovatelé zaměstnanci mateřské školy 

Adresa školy Blahoslavova 6/1594, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 

IČ 75027305 

Bankovní spojení KB Ostrava č.ú.:22735761/0100 

DIČ     - 

Identifikátor právnické osoby 600 144 429 

Telefon/fax 596120453  

E-mail mariebenesova@tiscali.cz 

Adresa internetové stránky www.blahoslavova.moravskaostrava.cz 

 

Právní forma příspěvková organizace od 1.1.2003 

Zařazení do sítě škol 1. 1. 2003 

Název zřizovatele Statutární město Ostrava 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

náměstí Dr. E. Beneše 555/6,  

729 29 Ostrava 

Statutární orgán Marie Benešová 

 

Kapacita školy k 1 .9.2012 

 

 

81 dětí 

Hlavní účel a předmět činnosti 

organizace 

(podle zřizovací listiny) 

 

 

Předmět činnosti odpovídající 

hlavnímu účelu 

 

 

Doplňková činnost                                

 poskytování předškolního vzdělávání dětí podle  

zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu 

 poskytování předškolního vzdělávání 

 zabezpečení školního stravování dětí  

 zabezpečení stravování a stravovacích služeb (závodní 

stravování) vlastním zaměstnancům 

             realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 

 

Součásti školy  

Školní jídelna  

Kapacita ŠJ plánovaná 

Kapacita ŠJ k 1.9.2012 

100 jídel   

  81 dětí 

  12 ostatních 

IZO školní jídelny 102 980 071 

Telefon / fax 596 120 452  

E-mail sjblahoslavova@seznam.cz 

Vedoucí školní jídelny Helena Nagyová 

 

 

http://www.blahoslavova.moravskaostrava.cz/


Průběh a výsledky vzdělávací činnosti 

Mateřská škola pracovala ve školním roce 2014/2015 dle školního vzdělávacího programu 

(ŠVP) „S úsměvem jde všechno lépe“, zpracovaným v souladu s Rámcově vzdělávacím 

programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV) a s materiálem pro PV „ Konkretizované 

očekávané výstupy“, doplňující RVP PV. Vzdělávání  bylo uskutečňováno ve všech 

činnostech a situacích v průběhu dne, formou hry na základě svobodného zájmu a vlastní 

volby. Snažili jsme se o to, aby všechny činnosti byly vyvážené v poměru spontánních 

a řízených aktivit. 

Dětem byly prostřednictvím tohoto ŠVP zprostředkovány všeobecné informace a přehled 

o světě, ve kterém žijí. Byly vytvářeny vhodné příležitostí pro jejich vlastní seberealizaci tak, 

aby zejména prožitkovým učením získaly přiměřené vědomosti, dovednosti a návyky, a to 

v souladu se svými věkovými i vývojovými vlastnostmi a možnostmi. 

Vzdělávací postupy byly voleny s ohledem na respektování individuálních potřeb dětí, na 

jejich věk (heterogenní třídy), a na možnost dále rozvíjet současné i budoucí potřeby tak, aby 

každé dítě mělo možnost dosáhnout svého osobního maxima. Všechny děti se převážně 

aktivně a s chutí zapojovaly do všech činností. Mladší pracovaly dle svých potřeb a možností, 

byly motivovány staršími kamarády. Zaznamenali jsme rozvoj znalostí z oblasti přírody,  

rozvoj výtvarného projevu a zejména také rozvoj pohybových dovedností dětí, ke kterému 

přispěly celoroční pohybové aktivity ATLETICKÁ ŠKOLKA, TENISOVÁ ŠKOLIČKA 

a ostatní tělovýchovné aktivity, které probíhaly po celý rok a jsou v naší MŠ již tradicí. 

 

Hlavní zásady, na které jsme se v daném období  zaměřili byly : 

 vytvořit prostředí, ve kterém budou děti prožívat citovou, fyzickou a sociální pohodu 

 umožnit dětem rozvinout vlastní aktivitu a tvořivost 

 uspokojovat každodenní přirozené potřeby dětí se zřetelem na individuální a věkové 

zvláštnosti dětí 

 sjednotit a propojit cíle rodiny a školy ve vzájemné provázané spolupráci, která se 

podílí na vzdělávání dítěte 

 rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci 

svého předškolního období bylo způsobilé aktivně zvládat nároky dalšího života, které 

jsou na ně běžně kladeny v jemu blízkém prostředí. 

Je možné konstatovat, že tyto zásady byly naplňovány také prostřednictvím školního projektu, 

který jsme uskutečnili v letošním roce a sice - oslavy 50. výročí založení naší mateřské školy. 

 

Vzdělávací obsah ŠVP sloužil jako východisko vlastní vzdělávací nabídky jednotlivých tříd. 

Byl rozčleněn do těchto integrovaných bloků: 

JSME RÁDI, KDYŽ JSME SPOLU 

BAREVNÝ PODZIM 

VÍTR FOUKÁ ZE STRNIŠŤ 

KOUZELNÝ VÁNOČNÍ ČAS 



KRÁLOVSTVÍ PANÍ ZIMY 

STOPY JARNÍCH ÚSMĚVŮ 

OSTRAVA !!! TADY JSME DOMA 

TÁTA, MÁMA A JÁ 

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ. 

 

U dětí, které v letošním školním roce ukončily předškolní vzdělávání (ZELENÁ, MODRÁ 

třída), byly podpořeny očekávané klíčové kompetence dle RVP PV: 

 

 Kompetence k učení 

 Kompetence k řešení problémů 

 Kompetence komunikativní 

 Kompetence sociální a personální 

 Činnostní a občanské kompetence. 

 

Všechny třídy pracovaly v uplynulém školním roce dle svých třídních vzdělávacích 

programů: 

 

ČERVENÁ TŘÍDA   Jaro. léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima 

ŽLUTÁ TŘÍDA         A je to! aneb Zábavný rok s Patem a Matem 

ZELENÁ TŘÍDA      Učíme se s Barvínkem aneb Barevný svět kolem nás 

MODRÁ TŘÍDA       Na světě se nám líbí 

 

Předškolní vzdělávání bylo zajišťováno ve čtyřech heterogenních třídách s celodenním 

provozem, formou vyvážených spontánních a řízených aktivit podle potřeb konkrétní skupiny, 

individuální, skupinovou i frontální formou, s dostatečným prostorem pro volnou hru, relaxaci 

i odpočinkovou činnost. Učitelky spolupracovaly tak, aby při spojení tříd v daném časovém 

úseku dne bylo zajištěno optimální vzdělávání všech dětí, jejich pohoda. 

I přesto, že se škola zejména v druhém pololetí školního roku potýkala s mimořádně velkou 

absencí pedagogů, bylo spojování tříd omezeno na nezbytně nutnou dobu a pracovní plán 

školy byl naplněn tak, jak byl naplánován. 

 

ŠVP „S úsměvem jde všechno lépe“ je platný do 31. 8. 2015 a pro další období bude tedy 

zpracován nový školní vzdělávací program a to k 1. 9. 2015. Současně bude vyhodnocena 

Koncepce školy-Strategický plán rozvoje školy za období 2012-2015 a zpracována koncepce 

mateřské školy do roku 2018. 



Celý školní rok 2014/2015 byl ve znamení oslav 50. výročí školy. Věnovali jsme této události 

celoroční mimořádnou pozornost. Roční pracovní plán školy 2014/2015  byl tedy zaměřen na 

celoškolní projekt: 

TO JSME MY – CO JSME DOKÁZALI. 

Tento projekt měl za cíl seznámit děti prostřednictvím praktických činností a prožitím 

společných zážitků s významem i historií naší mateřské školy jako místa, ve kterém prožívají 

citovou, fyzickou a sociální pohodu, vnímají její prostředí jako možnost svobodného projevu, 

sebevyjádření, spolupráce.       

Pro rodiče nabídl využití možnosti vzájemného setkávání a pochopení vize dnešní mateřské 

školy a to, být vzdělávací institucí, založenou na oboustranném partnerství školy a rodiny, 

s cílem umožnit každému dítěti, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, 

příjemnou zkušeností a začátkem dobrých základů.  

 

Projekt byl členěn do všech vzdělávacích oblastí, zejména se zaměřením na :   

oblast interpersonální    – DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

oblast sociálně-kulturní – DÍTĚ A SPOLEČNOST 

oblast environmentální  – DÍTĚ A SVĚT. 

Časová organizace byla celoroční jako integrovaná součást ŠVP a podtémat třídních 

vzdělávacích programů, dále dle potřeby jednotlivých tříd se zařazováním prostředků plnění 

při vhodných příležitostech a situacích vzniklých v průběhu školního roku.  

Stanovili jsme tyto základní cíle projektu: 

 učit děti formovat své postoje, posilovat vzájemné vztahy, vytvářet pohodu a pěkné 

prostředí 

 vnímat tradice a zvyky 

 aktivně prožívat slavnostní události 

 rozvíjet potřebu spoluúčasti dětí při přípravách, výzdoby třídy i školy. 

Byly dosaženy tyto očekávané výstupy: 

 děti dokázaly navazovat kontakty s dospělým, s ostatními dětmi, přirozeně a bez 

zábran komunikovat, odmítnout nepříjemnou komunikaci 

 udržovaly dětská přátelství, spolupracovaly s ostatními  

 dodržovaly dohodnutá pravidla vzájemného soužití a chování, herní pravidla  

 většinou respektovaly potřeby jiného dítěte -  dělit se s ním o hračky, pomůcky, 

rozdělit si úkol s jiným dítětem 

 dokázaly se přizpůsobit společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu a 

spoluvytvářet pohodu 

 zvládaly šetrné zacházení s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, materiály, věcmi 

denní potřeby, s knížkami apod.  



 projevovaly zájmem o literární, dramatické či hudební představení a dokázaly hodnotit  

svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)  

 zachycovaly skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovaly své představy pomocí různých 

výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, 

tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin) 

 hrát na jednoduché hudební  nástroje 

Cíle i výstupy byly naplňovány v průběhu celého roku. Pedagogové rovněž podpořili u dětí 

rozvoj řeči a jazykové schopnosti (výslovnost, slovní zásobu, vyjadřování), rozvíjeli 

samostatnost a kooperativní dovednosti dětí. Všechny aktivity byly podpořeny ve 

vzdělávacích činnostech a to ve všech třídách i věkových skupinách. 

 

Projekt byl zajištěn těmito prostředky plnění (společné aktivity všech tříd) :  

 pasování dětí do barevných tříd 

 prezentace jednotlivých tříd ostatním 

 školní olympiáda- sportovním dopoledne  

 papírové a plastové dny v MŠ - sběrové akce 

 vznik "písně školky" s nácvikem a možným budoucím nahráním na CD - "Naše školka 

barevná" 

 výtvarné zpracování loga školy dětmi pro výstavu  

 výtvarné zpracování pozvánky 

 výroba makety narozeninového dortu se zapojením dětí, rodičů, zaměstnanců  

 narozeninová oslava BMŠ v Nové radnici 

 sestavení programu, vystoupení dětí v Nové radnici 

 prezentace "Tak šel čas - 50 let života školy" zhotovení prezentačních panelů 

 Den otevřených dveří s přátelským posezením s bývalými zaměstnanci školy, jeslí, 

rodičů a absolventů 

 výstava dobových hraček a pomůcek v MŠ 

 fotodokumentace pro archív školy a do školního časopisu BARVÍNEK 

 výstava "Tak šel čas..." v Nové radnici a v radnici obecního úřadu s 10-ti panely o 

životě mateřské školy za uplynulých 50 let. 

S tímto úzce souvisel celoroční školní výtvarně pracovní projekt "TO JSME MY – CO 

JSME DOKÁZALI ", kdy východiskem byly prožitky a zkušenosti dětí  a jehož vyústění 

byla  celoškolní výstava. 

Zde jsme respektovali zejména to, že děti vycházely z vlastního poznání a celoročních 

společně prožitých zážitků. Pracovaly dle svých možností se snahou něco zhotovit, vytvořit, 

něčemu se naučit, v něčem zdokonalit sám sebe. Zároveň byly vedeny k tomu, že to, co 

vytvoří je smysluplné a jedinečné, a že vlastně přispějí k výsledku celé skupiny. Rovněž se 

vytvořil prostor pro společnou práci rodičů s dětmi – odpolední tvořivé dílny, soutěže, prostor 

pro společnou individuální práci rodiče s dítětem – možnosti dokončování prací z dopoledne 

s rodičem v době odpoledních zájmových činností. Ve spolupráci s rodiči byla vytvořena 

funkční materiálová základna, rozšířena o nové netradiční materiály. 

 



Materiální zajištění výtvarného projektu bylo zajištěno takto: 

- finanční prostředky z rozpočtu mateřské školy 

- materiální pomoc rodičů, sponzoring 

- žádost o účelově vázanou dotaci. 

 

Všechny výsledky jsou prezentovány na webových stránkách školy- viz foto. 

Samostatnou přílohou jsou celoroční hodnocení vzdělávací a výchovné práce za školní rok 

2014-2015 jednotlivých tříd. 

 

 

Oceněnou dětskou osobností v tomto školním roce byl Vašík Jirman (ZELENÁ TŘÍDA), 

kterého nominovala pedagogická rada školy. 

 

Ve školním roce 2014/2015 jsme se účastnili projektu OPVK, Oblast podpory 1.3. výzva 48 

s názvem Svět v pohybu, jehož žadatelem byla Vysoká škola Báňská – Technická univerzita 

Ostrava, a který byl realizován od podzimu 2014 do června 2015. Mateřskou školu zastoupily 

dvě učitelky. Získali jsme čtyři polytechnické dřevěné stavebnice, které děti využívají 

k rozvoji pracovních a konstruktivních dovedností.  

Spolu s tímto úzce souvisí návštěvy dětí ve Světě techniky – Science and Technology 

Center, Areál Dolní Vítkovice, kam jsme pořádali s dětmi návštěvy za účelem poznávání 

světa techniky /vzdělávací programy pro MŠ.  

Pozornost jsme věnovali rovněž rozvoji talentů a zájmů dětí. Škola se zapojila do 

výtvarném projektu Svět techniky očima dětí ve Světě techniky. Účast v tomto 

výtvarném projektu nám přinesla 1. a 2. místo v kategorii mateřských škol (Ondra Mihal 

a Vanesska Kováčová, ZELENÁ TŘÍDA). 

 

Po celý školní rok jsme věnovali pozornost rozvoji gramotností, zejména předčtenářské 

s  rozvojem grafomotorických dovedností, 

předmatematické, přírodovědné, sociální, informační, seznamování s cizím jazykem, 

technické. 

Dětem byla věnována péče v oblasti logopedické prevence se zachycováním rizikových dětí, 

a která je přirozenou součástí celého výchovně vzdělávacího procesu předškoláka. Pro děti 

s odloženou školní docházkou byl vypracován individuální podpůrný vzdělávací plán. V říjnu 

2014 jsme přijali dítě, které se vrátilo s dodatečným odkladem školní docházky, kterému byla 

věnována rovněž individuální péče ve spolupráci s rodinou s cílem rozvoje rizikových oblastí 

vzdělávání. 

Podpořili jsme talentované děti v individuálním přístupu s nabídkou a výběrem vhodných 

aktivit ve spolupráci se ZUŠ Sokolská a ZUŠ E. Rundy.  



Na konci školního roku opustilo mateřskou školu celkem 28 dětí, budoucích školáků, které 

byly připraveny na vstup do základní školy.  

  

2. Údaje o počtech dětí 

Statistické údaje – stav k 30. 9. 2014 

 

      Počet tříd:      4 / celodenní provoz 

Počet dětí celkem:   81  

Z toho dívky:    37 

           chlapci:   44 

Celodenní vzdělávání:  81 

Polodenní vzdělávání:   0 

Integrace, postižení:    0 

 

Věkové složení dětí :  

 

Nar. 1.9.2012 a později   0          

             Nar. 1.1.2012-31. 8.2012   2 

Nar. 1.9.2011-31.12.2011   4       

Nar. 1.9.2010-31. 8.2011 22 

Nar. 1.9.2009-31. 8.2010 25 

Nar. 1.9.2008-31. 8.2009 26 

Nar.1.9.2007- 31. 8.2008        2 

Nar. 31.8.2007 a dříve   0 

 

 

Počet odložených školních docházek ve školním roce 2014/2015: 2 

Dodatečně uložený odklad školní docházky: 1 

Počet individuálně vzdělávacích plánů pro děti s odloženou školní docházkou:  3 

  

Věkové rozložení do tříd: třídy věkově smíšené - heterogenní 

 

 

 
 

 



 

 

Zápis dětí do mateřské školy k 1. 9. 2014, zapsáno:    34 

Počet vydaných rozhodnutí o přijetí k docházce:    26 

Počet vydaných rozhodnutí o nepřijetí:                 8 (umístěny do jiné MŠ) 

Počet odvolání:                               0 

  

Přijato dětí v průběhu škol. roku na uvolněná místa:    8                                                                   
Zápis dětí na prázdninový provoz: srpen 2015:                                45            

Celkem vydaných rozhodnutí o přijetí-nepřijetí:                              87                                

 

   

3. Údaje o pracovnících školy 

 

Počet:        celkem 12 zaměstnanců   

                  z toho:   6 pedagogů  

                               (v přepočtených úvazcích 6,0)                             

         3 správní zaměstnanci  

         (v přepočtených úvazcích 2,08  

          z toho 2 uklízečky, 1 topič celoroční úvazek)          

         3 zaměstnanci ŠJ  

        (v přepočtených úvazcích 2,50 

          z toho vedoucí ŠJ, kuchařka, pomocná kuchařka). 

 

Mateřská dovolená:          0                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                 

Věkové složení pedagogických pracovníků: 

Učitelé MŠ 

Rozpětí let Počet osob 

20-25 0 

26-35 0 

36-45 1 

46-55 3 

56-65 2 

Průměrný věk   52 let 

Počet tříd Celkový počet dětí Počet dětí na 1 třídu 
Počet dětí na    

učitelku 

k   

1.9.2014 

k  

31.8.2015 

k   

1.9.2014 

k  

31.8.2015 

k   

1.9.2014 

k  

31.8.2015 

k   

1.9.2014 

k  

31.8.2015 

4 4 81 81 20,25 20,25 13,85 13,5 



 

Počet žen - pedagogové:        6  

Počet mužů - pedagogové: 0 

 

Počet pedagogů, kteří nastoupili nebo odešli k 31. 8. 2015:         

školní rok 2014/2015 

Nastoupili 0 

Odešli 2 

 

Počet všech pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných pracovníků: 

školní rok 2014/2015 

Důchodový věk 2 

Nekvalifikovaní 0 

 

 

V průběhu školního roku, zejména v 2. pololetí, jsme zaznamenali velmi vysokou nemocnost 

u pedagogů.  

4. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

SYSTÉM ŠKOLENÍ A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (vzdělávání 

pedagogických pracovníků) ve školním roce 2014/2015 

                                              

Plán dalšího vzdělávání ve školním roce 2014/2015 byl organizován těmito formami:                                        

 institucionální formy (studium, účast na školeních, seminářích apod.) 

poskytované vysokými školami a akreditovanými vzdělávacími institucemi 

 další vzdělávání formou samostudia 

 

a na základě těchto principů: 

 rovnost příležitostí a zákaz diskriminace – každý z pedagogických pracovníků 

má stejnou možnost účasti na těch formách a druzích dalšího vzdělávání, které 

jsou zahrnuty v tomto plánu, při současném dodržení všech podmínek 

stanovených plánem 

 potřeby školy – základním parametrem pro výběr konkrétní formy nebo druhu 

dalšího vzdělávání jsou skutečné potřeby školy, které jsou vyjádřeny v rámci 

plánu dalšího vzdělávání 

 rozpočet školy – výběr a realizace jednotlivých vzdělávacích aktivit, stejně 

jako organizace celého systému DVPP školy vychází z rozpočtových možností 

školy a těm se podřizuje 

 studijní zájmy pedagogických pracovníků – při dodržení předchozích principů 

a podmínek jsou pro výběr konkrétné formy nebo druhu dalšího vzdělávání 

určující studijní zájmy jednotlivých pedagogických pracovníků. 

 

Tento systém školení a vzdělávání byl projednán se ZO ČMOS při Mateřské škole Ostrava, 

Blahoslavova 6, příspěvková organizace. 

 

 



Pedagogové MŠ byli proškoleni nebo absolvovali: 

Marie Benešová 

 semináře k nové legislativě dle nabídky MMO, KÚ MSK 

 Agrese a agresivita u dětí pro učitelky MŠ- říjen 2014 

 

Hana Ferfecká  

 Projekt Pohyb kolem nás - kurzy polytechnické výchovy Pohyb po Zemi, Pohyb ve vodě, 

Pohyb ve vzduchu, Pohyb kolem nás + stáže, v rozsahu 246 hodin, ve spolupráci 

s Vysokou školou báňskou - Technická univerzita Ostrava, říjen 2014 -únor 2015 

                                                                                                                                                                                                     

Bc. Radka Wozniaková              

 Projekt Pohyb kolem nás - kurzy polytechnické výchovy Pohyb po Zemi, Pohyb ve vodě, 

Pohyb ve vzduchu, Pohyb kolem nás + stáže, v rozsahu 246 hodin, ve spolupráci 

s Vysokou školou báňskou - Technická univerzita Ostrava, říjen2014 -únor 2015 

 

Helena Nagyová    

 semináře v rámci nové legislativy a pro vedoucí pracovníky  ŠJ a akce pořádané MMO, 

KÚ MSK k problematice ŠJ                                  

 

Ve školním roce 2014/2015 jsme zaznamenali výraznou absenci pedagogů ve 2. pololetí 

a nebylo možné dostát dalším plánovaným vzdělávacím aktivitám nebo byly tyto zrušeny. 

Proto dalším těžištěm byla zejména forma samostudia pedagogů. 

 

5. Spolupráce s rodiči 

Spolupráce s rodinou se v tomto školním roce odvíjela na základě partnerství a společného 

zájmu o rozvoj vzdělávání a výchovy dětí ve vztahu k realizovanému školnímu vzdělávacímu 

programu. Naším společným cílem tedy bylo propojovat cíle rodiny a školy ve vzájemné 

provázané spolupráci, která se podílí na vzdělávání dítěte tak, aby na konci svého 

předškolního období bylo způsobilé aktivně zvládat nároky dalšího života, které jsou na ně 

běžně kladeny v jemu blízkém prostředí. Zároveň jsme věnovali soustavnou pozornost 

vztahům mezi dospělými i mezi dětmi, pedagog = důvěryhodná osobnost pro děti i rodiče. 

Rodiče měli po celý rok volný přístup do tříd, do zájmových aktivit. V pololetí proběhly 

pololetní konzultace o dětech, rodiče byli seznámeni s výsledky vzdělávání. Letošní rok 

probíhal rovněž ve znamení 50. výročí oslav založení školy a tak se naskýtaly po celý rok 

nové příležitosti pro vzájemnou spolupráci. Rodiče mají zájem o dění, přispívají svými 

nápady, materiální i finanční pomocí. Zapojili se například do organizace pracovních 

tvořivých dílen, výtvarných dílen k výstavě CO JSME DOKÁZALI, zapůjčili škole dobové 

hračky pro výstavu TAK ŠEL ČAS, připravili pro děti sportovní dopoledne ke Dni dětí, 

zajistili hygienické potřeby pro děti, výtvarný materiál, pracovní materiál, hračky pro děti, 

učební pomůcky, květiny, zapojili se do týdne ČTEME DĚTEM, prováděli drobné opravy 

apod. 

 

 



Pokračujeme ve vydávání školního časopisu  

v elektronické podobě, který koresponduje s logem mateřské školy 

a informuje rodiče i širokou veřejnost o životě naší mateřské školy, různých událostech, 

současných i plánovaných akcích a jiných zajímavostech, které si zaslouží své zveřejnění, 

zveřejňuje názory a postřehy dětí. 

Tento časopis vydáváme od školního roku 2012/2013 a od jeho založení vyšlo celkem 17 

čísel. 

 

6. Prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2014/2015 

V preventivním výchovně vzdělávacím působení byla stěžejní zejména výchova dětí ke 

zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti 

s cílem vytváření elementárních základů klíčových kompetencí, kdy jsme zejména kladli 

důraz na systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu, 

zdravotní prevence. Učitelky zejména prostřednictvím sociální hry a hraní rolí navozovaly 

modelové situace, které učily děti ohleduplnosti, společensky přijatelnému způsobu řešit 

konflikty a spory, spoluvytvářet prostředí pohody ve třídě a dětské skupině. Vytvářely s dětmi 

společná pravidla chování a jednání. Vzhledem k tomu, že třídy v naší MŠ jsou převážně 

heterogenní, bylo vytváření prosociálního chování přirozeně dosažitelné. Mladší děti 

napodobují své starší kamarády. Děti jsou k sobě ohleduplnější, umí si vzájemně naslouchat, 

nevyskytují se projevy agrese. Jejich hra je tvořivá, s prvky fantazie, schopností kooperace, 

jsou komunikativní k sobě vzájemně i k dospělým, jsou pozitivně naladěny.  

Nemáme typickou skupinu dětí sociálně znevýhodněných. Nabízíme aktivity a programy, kde 

se mohou uplatnit všechny děti. Tato problematika byla v rámci vzdělávání a výchovy 

nabízena dětem při všech vhodných příležitostech (řešení problémových situací), ale rovněž 

cíleně a plánovaně prostřednictvím vhodných témat, rozhovorů, besed, divadelních 

představení či formou pravidelné besedy s policistou v MŠ, kdy se děti mohly rovněž 

seznámit s publikací Policejní pohádky, ze které byly čerpány příběhy s vyvozením poučných 

závěrů. Rodiče jsou o problematice primární prevence sociálně patologických jevů pravidelně 

informováni prostřednictvím zahajovacích třídních schůzek na počátku školního roku, na 

pololetních konzultacích, mají možnost se do aktivit zapojit. Na školních webových stránkách 

jsou rovněž uveřejněny Informace pro rodiče o programu školy proti šikaně. 

 

8. Školní a pracovní úrazy, prevence rizik 

Ve školním roce 2014/2015 jsme zaznamenali jeden úraz dítěte s absencí. Jednalo se 

o poranění způsobené pádem bez cizího zavinění. Prevence rizik je zpracována, 

aktualizována. Děti jsou s možnými riziky, jejich následky a poučením v rámci vzdělávání 

a výchovy pravidelně seznamovány. Tyto jsou dokumentovány zápisem v třídních knihách. 

Pracovní úrazy nebyly. 

 



Úrazy dětí s odškodněním, stav k 31. 8. 2015  -  nebyly.                                      

Pracovní úrazy s odškodněním, stav k 31. 8. 2015 - nebyly. 

 

9. Environmentální výchova  

Enviromentální výchově byla po celý školní rok věnována rovněž mimořádná pozornost, je 

neodmyslitelnou součástí našeho vzdělávacího programu i výchovy. V jednotlivých 

vzdělávacích oblastech jsme se zaměřili na tyto stěžejní cíle: 

děti byly vedeny k ohleduplnému vztahu k prostředí, ve kterém vyrůstají  

podpora získávání nových vědomostí o věcech a jevech v přírodě  

denní pobyt s dětmi venku v přírodě  

pozorujeme, hledáme, sbíráme, třídíme, obdivujeme  

přinášení denních podnětů - radujeme se z maličkostí  

pracovní aktivity, které přispívají k péči okolního prostředí  

prožíváme v přírodě společné chvíle naplněné smysluplnými činnostmi  

poznáváme blízké okolí s vytvářením sounáležitosti s komunitou – obcí, tradice). 

 

Cíle environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)  byly  rozvedeny prostřednictvím 

integrovaných bloků ve Školním vzdělávacím programu S ÚSMĚVEM JDE VŠECHNO 

LÉPE:  

BAREVNÝ PODZIM  

VÍTR FOUKÁ ZE STRNIŠŤ  

KRÁLOVSTVÍ PANÍ ZIMY  

STOPY JARNÍCH ÚSMĚVŮ  

OSTRAVA !!! TADY  JSME DOMA   

TÁTA, MÁMA A JÁ  

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ.  

 

Dlouhodobé činnosti školy v oblasti EVVO, které byly praktikovány i v tomto školním roce:  

celoškolní sběr plastových víček 

 sběr starého papíru - aktivita ZELENÝ STROM 

vzdělávání EVVO  v přírodě – pozorování, tematické vycházky, péče o okolí MŠ, 

        seznamování dětí s ekosystémy (louka, řeka, les) 

zimní krmení v blízkém parku, péče o krmítka v okolí 

pozorování živočichů v přírodě, poznávání jejich způsobu života, péče o drobného 

       živočicha v MŠ 

pěstitelské činnosti ve třídě, pokusy  

výtvarné činnosti k tématům EVVO  

tematické pracovní dílny s rodiči – PODZIM, ZIMA, JARO -využití přírodních materiálů  

pomůcky pro EVVO – výuková pexesa, KONTÍKY karty – Má to smysl, třiďte odpad,  

       zakládání mobiliářů, získávání dotací na nákup dalších pomůcek  

vynášení Moreny – tradiční celoškolní akce (21.3.)  

Den  Země ( 22. 4.)  –  tradiční celotýdenní projekt v MŠ se zapojením rodičů a účast na  

       aktivitách v Komenského sadech (zapojení do projektů obce, města) 

 podpora zdravého životního stylu 

 vytváření materiální základny - učební pomůcky k EVVO  

doplňování knižních publikací k tématu a práce s knihou (příběhy z přírody).  

 



Materiálně-technická oblast EVVO ve školním roce 2014 -2015: 

1) Ozdravění prostředí školní zahrady ke hrám dětí - výměna písku ve všech pískovištích 

2) Osázení květinových mís před vstupy, truhlíků ve třídách, úprava záhonů, ořezy větví 

stromů, rovněž v místech zastínění a trvalé vlhkosti komunikace 

3) Průběžné doplňování pomůcek pro EVVO 

4) Pořízení kontejneru na suché listí 

 

Oblast dalších aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: 

 MŠ je nadále registrována v ekologickém sdružení MRKVIČKA – vzdělávací a 

informační podpora MŠ, oblast Dítě a svět - 4. ročník, metodická podpora vzdělávání, 

koordinátorem je učitelka Bc. Hana Hasíková 

 Po celý rok bylo prováděno prožitkové učení dětí, zařazovány aktivity z jednotlivých 

okruhů ročních období, které byly rozpracovány do vzdělávací práce.  

 

Pro další období bychom chtěli instalovat na zahradě truhlíky pro pěstování bylin, zeleniny 

i okrasných rostlin, dále pak po odstranění přístavku „garáž“ na školním pozemku, vybudovat 

na tomto místě venkovní učebnu pro děti.  

 

10. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a KÚ 

Ve školním roce 2014/2015 se tyto kontroly neuskutečnily. Pouze v rámci rychlých 

dotazníkových šetření – ČŠI, MŠMT ČR. 

 

11. Hospodaření školy  

Bude doplněno jako samostatný soubor – viz ROZBORY HOSPODAŘENÍ po ukončení 

fiskálního roku. 

Provedené kontroly ve školním roce 2014/2015:  

Název kontrolního orgánu: SMO, MObMOaP, IAK 

Předmět kontroly: hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 3,4 zákona 

                              o finanční kontrole, zdravotní pojištění a důchodové spoření 

Výsledek kontroly: bez opatření 

Název kontrolního orgánu: SMO, MObMOaP, IAK 

Předmět kontroly: hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu § 11 odst. 3,4 zákona 

                              o finanční kontrole, uzavírání nájemních smluv, účtování 

Výsledek kontroly: bez opatření 

 

Název kontrolního orgánu: SMO, MObMOaP, Odbor strategického rozvoje, školství 

                                            a volnočasových aktivit  

Předmět kontroly: pokladní hotovost, sklad potravin 

Výsledek kontroly: nebyly zjištěny rozdíly, bez opatření 



 

Dále: 

 VZP – platby pojistného – 5/2015 – bez nedostatků 

 Hygienické šetření KHS MSK – 6/2015 - kontrola stavebních, prostorových 

a provozních podmínek – 1 opatření – doplnit druhou výlevku, odstraněno  8/2015  

 Hygienické šetření KHS MSK – 8/2015 - kontrola provozu a využívání infrasauny, 

provozního řádu a hygienických opatření  - bez nedostatků 

 

12. Spolupráce s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve 

vzdělávání 

Ředitelka školy spolupracuje se Základní organizací Českomoravského odborového svazu 

pracovníků školství  při Mateřské škole Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvkovou organizací, 

zastoupenou předsedkyní paní Hanou Ferfeckou dle Kolektivní smlouvy, zejména v oblasti 

kolektivních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, které se týkají pracovněprávních, 

platových a sociálních otázek a které je třeba řešit v zájmu oprávněných práv, potřeb 

a sociálních jistot zaměstnanců. V daném období nebyly řešeny žádné nedostatky. 

MŚ dále dlouhodobě spolupracuje s těmito partnery: 

partnerské mateřské školy našeho městského obvodu 

ZUŠ, Sokolská třída, Ostrava – příloha  - Plán spolupráce 

ZŠ Matiční ,Ostrava, Mgr. Dagmar Hrabovská – příloha -  Plán spolupráce 

Úřad Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  

 Středisko volného času, Ostrčilova ul., Ostrava, p.Štěpánka Macháčková 

PPP –  Ostrava-Poruba, Ostrava-Zábřeh 

MUDr. Jitka Dostálová  – dětský stomatolog 

Jarmila Dymanusová –   MŠ Ostrava 

Diagnostické centrum Ostrava, Sokolská tř. 

Zdravotní ústav  Ostrava, Partyzánské nám. 

Magistrát města Ostravy 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Česká školní inspekce 

Centrum kultury vzdělávání Ostrava, výstavní síň Sokolská 

Dětský sportovní areál Ostrava, Komenského sady 

 BONVER Aréna - hala Tatran Ostrava 

ATLETICKÁ ŠKOLKA (ve spolupráci s Atletickým klubem Vítkovice) 

TENISOVÁ ŠKOLKA -Sportovního centra Ostrava – Tenisová hala TK SC 

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, MRKVIČKA 

Happy Time sdružení – SPORTOVNÍ HRY MATEŘSKÝCH ŠKOL 

Krajské vzdělávací a informační centrum – KVIC Ostrava 

NIDV – odloučené pracoviště Ostrava, Blahoslavova ul.  

Městská policie OSTRAVA 

VŠB - TU Ostrava  

Ostravská univerzita-Přírodovědecká fakulta, Katedra chemie 

Městská knihovna Ostrava 

 Divadlo loutek Ostrava a malé divadelní formy 

Technické služby OSTRAVA 



13. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb., O svobodném přístupu 

k informacím - výroční zpráva za rok 2014 

 

a) počet podaných žádostí o informace:   0  

   počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  0  

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:  0  

 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu:  0  

 

d) počet poskytnutých výhradních licencí:  0  

 

e) počet stížností podle § 16a:  0  

 

f) další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0  

 

Zveřejňování informací bylo prováděno vývěskou u hlavních vstupů do budovy mateřské 

školy, v šatnách jednotlivých tříd, prostřednictvím internetových stránek školy.  

Žádosti o informace, stížnosti, oznámení či podněty lze podávat po dohodě osobně, 

telefonicky nebo prostřednictvím e mailové pošty ředitelce školy.  

 

14. Materiálně technické zajištění školy ve školním roce 2014/2015 

V daném období bylo realizováno: 

- vybavení místnosti s infrasaunou a její uvedení do provozu     

- vyčištění zahradních komunikací (spad, mechy), výměna písku  

- zajištění materiální základny – výtvarný a pracovní materiál pro děti 

 - nákup učebních pomůcek – didaktických, hraček, literatury, keramické tabule,   

   výukové obrazy - BAREVNÉ KAMÍNKY, tělovýchovné náčiní a pomůcky 

-  obnova nábytku v ZELENÉ TŘÍDĚ 

-  ušití nových  kapsářů na oblečení v ČERVENÉ TŘÍDĚ, dovybavení hracích koutků pro 

   námětové hry, nová lehátka s povlečením, nové stoly pro děti  

- obnova nábytku v MODRÉ TŘÍDĚ , zhotovení nových koupelnových bloků a nových 

  dveřních obložek 

- nákup zahradních clon proti slunci 

- sponzorské hmotné a finanční dary 

- pomoc rodičů při drobných opravách a běžné údržbě, materiální pomoc 

- výměna kotle na vodu a úprava vytápění budovy 

-kuchyňské drobné vybavení  

  

15. Akce mateřské školy 

ZÁŘÍ 2014 
*4.9. v 16:00 hod. - zahajovací třídní schůzka 

*18.9. v 10:00 hod. - pasování dětí do barevných tříd 

*26.9. v 10:45 - návštěva LDO, "Perníková chaloupka" 

 

 



ŘÍJEN 2014 

*zahájení pohybové průpravy  v Tenisové hale TK SC Ostrava 

*zahájení Barevné angličtiny 

*zahájení Atletické školky 

*zahájení provozu infrasauny 

*podzimní dílny pro rodiče a děti všech tříd 

*23.10. -návštěva ZŠ 30. dubna, Ostrava 

*24.10.- prezentace a vystoupení dětí ŽLUTÉ TŘÍDY-TO JSME MY  

 

LISTOPAD 2014 

* zdobení dýní 

*čteme dětem pro radost-průběžně 

*výroba papírové makety narozeninového dortu 

 

PROSINEC 2014 
*2.12. - zdobení vánočního stromku na Masarykově náměstí 

*3.12. v 10:00 hod. - DEN ZDRAVÍ - společná akce MŠ a ZŠ Gajdošova 

*5.12. v 9:30 hod. - MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA v tělocvičně BMŠ s programem  

SVČ Ostrčilova 

*10.12. dopoledne - návštěva areálu Dolních Vítkovic, SVĚT TECHNIKY - expozice Dětský 

svět 

*17.12. dopoledne - VÁNOČNÍ NADÍLKA ve třídě 

*18.12.- Ježíšek se narodil… prezentace dětí, vystoupení s divadelním programem 

 

LEDEN 2015 

*6.1. - Den tříkrálový-vystoupení dětí 

*10.1.-Den otevřených dveří v rámci oslav 50. výročí založení školy 

*10  .- 15. 1.- výstava dobových hraček, pomůcek a fotografií v MŠ 

*15.1.-JAK ŠEL ČAS a TO JSME MY – prezentace práce školy, vystoupení dětí a zábavný 

 program pro děti, rodiče a hosty v Nové radnici 

*28. 1. v  9:15 hod. - divadelní představení v MŠ, divadlo Kaňka: 

"My se chřipky nebojíme!" 

 

ÚNOR 2015 

*10.2. v 15:00 hod. – pololetní konzultace s rodiči 

* VÝSTAVA MŚ v prostorách radnice MOaP 

*23.2. -zimní radovánky-sportovně laděné dopoledne v Komenského sadech 

*27.2.-KARNEVAL v MŠ 

 

BŘEZEN 2015 

*23.3. dopoledne – vynášení Moreny – společná akce BMŠ 

*26.3. v 10:30 hod. - představení Divadla Šikulka: "Princezna Adélka a vychytralý rádce", 

"Jak se prasátka neuměla chovat", "Nejkrásnější dárek" 

26.3. v 15:00 hod. - výtvarně-pracovní dílna pro děti a rodiče 

 

DUBEN 2015 

*2.4.2015 – JARNÍ TŘÍDA - odpolední pracovní dílna pro rodiče s dětmi, začátek od 15:00 

hod. 

*24.4.2015 – DEN ZEMĚ - dopolední environmentálně a badatelsky laděný program v 

Komenského sadech  



*30. 4. v 10:00 hod. – beseda s policistou prap. Lukášem Poláčkem na téma: Bezpečně v 

silničním provozu  

 

KVĚTEN 2015 
*slavnostní vystoupení pro maminky – ODPOLEDNE PRO MOJI MAMINKU 

15. 5. v 10:30 hod. – návštěva Loutkového divadla Ostrava, pohádka „Broučci“, 

 
květen - červen 2015 - Svět techniky očima dětí - výtvarné ztvárnění Světa techniky v 

Dolních Vítkovicích, přihlášení výtvarných prací dětí ZELENÉ a MODRÉ TŘÍDY 

 

ČERVEN 2015 
*1. 6. hala Tatran – oslava Dne dětí se Sporťáčkem 

*2. 6. vyhodnocení pohybové průpravy v tenisové hale TK SC Ostrava, 

3. ročník 

*2. - 6.6. ČTEME DĚTEM – čtení dětem v podání ostravských osobností, 

3. ročník 

*8. 6. netradiční olympiáda pro MŠ, hřiště ZŠaMŠ Ostrčilova, Ostrava, 8:30 – 11:00 hod.  

*9. 6. společné fotografování dětí 

*9.6. ZUŠ v MŠ – vyhledávání talentů 

*10. 6. školní výlet do Kopřivnice – Technické muzeum Tatra Kopřivnice 

*11. 6. beseda s učitelkou ZŠ, Mgr. Renatou Šimšovou, 15:00 hod. 

*12. 6. prezentace ZELENÉ TŘÍDY v rámci projektu TO JSME MY – CO JSME 

DOKÁZALI  

*18. 6.  slavnostní vyřazení předškoláků – 13:30 hod., tělocvična MŠ  

*19.6. návštěva Světa techniky "Dolní oblast VÍTKOVICE"  

*od 23. 6. výstava výtvarných prací v tělocvičně – „TO JSME MY – CO JSME 

DOKÁZALI“, 19. ročník   

 

Průběžně: PAPÍROVÉ a PLASTOVÉ DNY v MŚ 
 

16. Nadstandardní zájmové aktivity 

Další pozornost byla po celý rok věnována dětem v nadstandardní péči a sice - zájmové 

nadstandardní aktivity a doplňkové programy v MŠ. Nabídka zájmových aktivit doplňuje 

integrované bloky, obohacuje denní program dětí a nabízí další příležitosti pro rozvíjení jejich 

osobnosti. Tyto aktivity podněcují radost dětí z učení, jejich zájem poznávat nové, získávat a 

ovládat další dovednosti. Tyto nadstandardní programy se uskutečňují po dohodě rodičů 

s externím lektorem.  

Zápis do zájmových kroužků byl proveden začátkem školního roku, doplňky na volná místa 

byly provedeny v pololetí školního roku.  

Jednalo se o: 



ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ 
Seznamování dětí s anglickým jazykem, 2x týdně, vedla externí učitelka Jarmila 

Dymanusová. Děti se učily formou her, písniček, říkanek a kreslení. 

Zahájení: 30. 9.2014 

Den: liché týdny - pondělí a středa 

         sudé týdny - středa 

Čas: 15:00-15:45 hod. 

Počet dětí:  15 

Pronájem třídy. 

Tato aktivita je v naší MŠ od roku 2003 a je mezi dětmi i rodiči oblíbená a žádaná. 

SPORTOVNÍ HRY s tenisovou přípravkou 
Zahájení: 30. 9. 2014 

Den: úterý 

Čas: 10:00 - 11:00 hod. 

Počet lekcí: 9 pro každou třídu ve 3 měsíčním cyklu 

Místo: TK SC OSTRAVA - tenisové kurty - hala v Komenského sadech 

Vede: trenér + učitelka MŠ 

 

Rozpis lekcí pro jednotlivé třídy: 

ZELENÁ TŘÍDA: říjen - listopad 

MODRÁ TŘÍDA: prosinec - leden 

ŽLUTÁ TŘÍDA: únor - březen 

ČERVENÁ TŘÍDA: duben – květen 

Všechny děti společně – školní olympiáda v rámci oslav výročí 50 let založení školy, červen 

2015. 

 I tato sportovní aktivita má v naší MŠ již tradici, je velmi příznivá pro rozvoj pohybových 

dovedností dětí. V letošním roce byla hrazena z rozpočtu zřizovatele formou dotace. 

ATLETICKÁ ŠKOLKA 
Projekt ATLETICKÁ ŠKOLKA spadá pod atletický klub Vítkovice. Lekce jsou vedeny 

zkušeným trenérem, který má k dispozici sadu náčiní určenou speciálně pro nejmenší atlety. 

Je zaměřená na všestrannou pohybovou aktivitu. Děti se učí rozvíjet rychlost, obratnost a to 

vše hravou a pestrou formou. Součástí je také gymnastika. 

Sportovní aktivita má v naší MŠ rovněž delší tradici, je oblíbená a žádaná. V tomto školním 

roce byla opakovaně finančně podpořena zřizovatelem. 

1. Pro předškoláky – dotace zřizovatele, bez poplatku rodičů 

Zahájení: 2.10.2014 

Den: čtvrtek 

Čas: 13:30 hod. 

Počet dětí: 25   

Místo: MŠ Blahoslavova, tělocvična 

Trenér: Martin Věžník, student Fakulty sportovních studií 

Celoroční plán pohybové průpravy. 



 

2. Pro zájemce – poplatek rodičů, kurzovné 

Zahájení: 7. 10. 2014 

Den: úterý 

Čas: 13:30 hod. 

Počet dětí: 12  

Místo: MŠ Blahoslavova, tělocvična 

Trenér: Martin Věžník, student Fakulty sportovních studií 

Celoroční plán pohybové průpravy. 

Pronájem tělocvičny. 

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO  SKŘÍTEK - ŽLUTÁ TŘÍDA 
Děti se zábavně a hravě učily dramatickým dovednostem, vést loutku, maňáska. 

Procvičovaly správnou výslovnost, pohybové dovednosti. 

Zahájení: říjen 2014 

Den: pátek 

Čas: dopolední  hodiny v rámci vzdělávací práce 

Počet dětí: 10 

Místo: MŠ Blahoslavova 

Vede: učitelka ŽLUTÉ TŘÍDY Marcela Křetinská, bez poplatku. 

Vzhledem k tomu, že p. učitelka měla od ledna 2015 dlouhodobou nemocenskou, byla tato 

aktivita přerušena. 

 

17.   Autoevaluace 

Při hodnocení naší práce vycházíme z dokumentu Koncepce školy-strategický plán rozvoje 

školy na období 2012-2015 jako strategie plánování na delší časový úsek, členěný do ročních 

plánů školy Koncepce minulého období s vypracovanými koncepčními záměry a strategickým 

plánem rozvoje školy na období 2012-2015 byla postupně naplňována a vyhodnocována za 

jednotlivé školní roky. Lze konstatovat, že celé toto období přineslo další změny v životě 

školy. Zejména pak rozšíření kapacity školy na základě ekonomických dopadů finančních 

úspor neinvestičních příspěvků na vzdělávání (mzdová oblast) a stále se zvyšující poptávce po 

umístění dětí do naší školy v důsledku rozšiřující se bytové zástavby v naší bezprostřední 

blízkosti. V současné době lze konstatovat, že kapacita školy je optimálně naplněna, i když 

v budoucím období se tento vývoj může zastavit v důsledku snižujícího se počtu žadatelů 

u zápisu. Je nutné si připustit, že školy a školky v dnešní době fungují na trhu vzdělávání. 

Znakem tohoto trhu je útlum, který je způsoben úbytkem dětí v populaci a důsledkem tohoto 

znaku je slučování nebo dokonce rušení škol a školek. Pokud tedy má naše škola na tomto 

trhu obstát, musíme získat co nejvíce „zákazníků“ a těmi jsou rodiče a děti. Právě proto je 

tedy nutné, aby naše škola hledala nové trendy v nabídce vzdělávání a neustále pracovala na 

svém image.  

Na základě 3-letého období je třeba stanovit nový koncepční záměr pro období 2015-2018. 

Zároveň bude vytvořen nový školní vzdělávací program, který využije rovněž zkušenosti 



předcházejícího tříletého období a zaměří se zejména na: podmínky ke vzdělávání -  věcné 

podmínky, životospráva, psychosociální podmínky, organizační podmínky, personální 

a pedagogické zajištění, průběh vzdělávání – vlastní práce pedagogů, pedagogický styl, 

vzdělávací nabídka, výsledky vzdělávání – vzdělávací přínos u dětí, individuální vzdělávací 

pokroky u dětí. 

Vzhledem k blížícímu se ukončení pracovní pozice ředitelky školy, se tato zaměří na 

předávání osobních zkušeností k vylepšení stylu pracovního kolektivu, potřeby spolupráce 

a pomoci mezi sebou navzájem s udržením dobrého jména školy. 

18. Materiálně technické zajištění školy – plánované záměry pro další období 2015-

2018: 

 prosazovat prioritu opravy fasády budovy, výměny oken, dveří a rekonstrukci 

balkonů na základě opakovaných jednání se zřizovatelem (strukturální fondy 

EU, výzvy, nadace…) 

 opravit vstupní schodiště A,B s výměnou dlažby za protiskluznou 

a mrazuvzdornou, výměnu stávajícího zábradlí (popř. oprava s nátěrem) 

 opravit plotní zídky, obnovit nátěr plotu, včetně na malé zahrádce, vydláždit 

chodník ke kontejneru 

 provést výměnu rozvodů vody v části B v suterénní části 

 vybudovat mobilní venkovní besídku s posezením pro děti místo stávající 

garáže, která bude zbourána 

 doplnit dětské minihřiště o branky pro sportovní vyžití dětí 

 instalovat do interiéru 10 ks panelů s prezentací školy za uplynulých 50. let 

provozu 

 obnovit postupně nábytek a koberec v MODRÉ TŘÍDĚ, šatnové a koupelnové 

bloky   

 obnovit stoly, židličky a lehátka pro děti v ČERVENÉ TŘÍDĚ, vybavit 

postupně třídu didaktickými pomůckami a hračkami pro děti mladší 3 let 

 vybavit šatnu zaměstnanců (A) novými skříněmi 

 doplnit ložní prádlo, ručníky a lůžkoviny 

 vybudovat zázemí pro ukládání lehátek ve ŽLUTÉ TŘÍDĚ 

 vybavit školní jídelnu o nový sporák s pečící troubou – investiční předmět 

 GRANTY, DOTACE, SPONZORING – zpracovat koncepční projekty pro 

poskytnutí nových grantů, dotací, fondů EU aj., hledání nových sponzorů. 

Podpořit samostatnost, zapojení a kreativitu učitelek. 

  Ostatní vybavení školy je v současné době celkově na dobré úrovni v daných 

  možnostech, účelové. I v budoucím období jej budeme vylepšovat a  

  modernizovat. 

 

 

19.  Závěr 

 Školní rok 2014/2015 probíhal ve znamení oslav 50. výročí založení mateřské školy, které 

přineslo hlubší zamyšlení nad dosavadní činností, smyslem a výsledky práce všech, kteří se na 

životě školy a jejím rozvoji podíleli. Naším cílem je vytvářet a budovat školu, která by svým 



zaměřením, personálním obsazením, kvalitou vzdělávací nabídky i nabídkou mimoškolních 

aktivit byla konkurenceschopnou a srovnatelnou s okolními školami.  

Společným úsilím je třeba zajistit, aby tato mateřská škola byla bezpečná, příjemná a vstřícná 

pro děti, rodiče i všechny zaměstnance. Aby práce v ní přinášela všem zaměstnancům pohodu 

a pocit smysluplné a dobře vykonané práce. 

 

Vedení školy společně s celým kolektivem musí usilovat především o to, aby rodiče byli 

s náplní i filosofií této školy spokojeni. Aby k nám děti chodily rády a vracely se rády i po 

letech zpátky k nám. 

 

 

 

 

V Ostravě dne 27. 10. 2015                                                       Marie Benešová, ředitelka školy 

 

 

 


