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Začal nový školní rok 2015/2016… 

 

 Letní prázdniny uběhly jako voda a začal další školní rok. Tentokrát ve znamení 

odchodů a příchodů. Rozloučili jsme se s paní učitelkou Libuší Langeovou a Marcelou 

Křetinskou. Nově nastoupily učitelky Bc. Iveta Bezdíčková a Jarmila Dymanusová. Těšíme se 

na vzájemnou spolupráci a nové tvůrčí nápady. 

 Od září 2015 pracujeme podle nového školního vzdělávacího programu, který je 

nazván S NÁMI NEJSI SÁM. Je zpracován na časové období 3 let s možností pravidelné 

aktualizace na základě evaluační činnosti. Součástí školního vzdělávacího programu jsou 

přílohy, ve kterých jsou konkrétními postupy rozpracovány dlouhodobé cíle. 

Z obsahu školního vzdělávacího programu a jeho příloh vycházejí třídní vzdělávací programy, 

které jsou základním dokumentem jednotlivých tříd. Prosím, seznamujte se s programy 

vzdělávání dětí v jednotlivých třídách. 

Rovněž je vypracována nová koncepce školy - Strategický plán rozvoje školy na období let 

2015-2018. Cílem manažerského záměru ředitelky školy 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 a rovněž, 

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. S tímto dokumentem se můžete seznámit prostřednictvím ředitelky 

školy. 

K 1. září 2015 nastoupilo celkem 28 nových dětí, z toho 14 děvčátek a 14 chlapců. Děti jsou 

rozděleny do čtyř tříd, které jsou převážně heterogenní. O jejich významu se zmiňujeme v 

jiném předcházejícím čísle našeho časopisu. 

Předškolního vzdělávání v mateřské škole se účastní celkem 81 dětí ve čtyřech třídách: 

ČERVENÁ TŘÍDA -  děti ve věku 2 - 4 let, počet dětí ve třídě 15 

ŽLUTÁ TŘÍDA -  děti ve věku 3 - 5 let, počet dětí ve třídě 22 

ZELENÁ TŘÍDA -  děti ve věku 4 - 6 let, počet dětí ve třídě 22 

MODRÁ TŘÍDA     -  děti ve věku 4 - 6 let, počet dětí ve třídě 22. 

 

Děti se průběžně adaptovaly a začíná ustávat pláč i těch nejmenších vytrvalců. Maminky je 

třeba ubezpečit, že děti se po jejich odchodu zklidní a zabaví se novými hračkami, činnostmi, 

které pro ně paní učitelky připravují. Je přínosné hovořit denně s učitelkou, zajímat se o dění 

ve třídě, průběh dne. 

Ve třídách, kde se děti již znají, je patrná radost z opětovného setkání po dlouhých 

prázdninách, kdy je toho tolik si co říct, ukázat. Na děti čekají nově uspořádané či vybavené 



třídy, nové hračky, pomůcky, společné aktivity. Mnohé pomůcky a materiální vybavení jsme 

pořídili i díky sponzorům z řad vás, rodičů. Patří všem upřímné díky! 

Také v letošním školním roce budeme pokračovat v tělovýchovných aktivitách a sice 

ATLETICKÉ a TENISOVÉ ŠKOLCE, samozřejmě pokračuje i ANGLIČTINA PRO 

NEJMENŠÍ.  

A co nás čeká v nejbližším období? 

Všechny děti budou tradičně slavnostně pasovány do svých barevných tříd. 

Na podzim čeká předškoláky exkurze na Letiště Leoše Janáčka a všechny děti navštíví Svět 

techniky s výukovým programem v rámci školního projektu TECHNIKA A VYNÁLEZY 

NÁS BAVÍ.   V říjnu se naši předškoláci již tradičně vypraví za svými kamarády do Základní 

školy 30. dubna, Ostrava a pro rodiče zde bude uspořádán Den otevřených dveří. V rámci 

třídních vzdělávacích programů společně přivítáme Mikuláše a oslavíme Vánoce.    

Pro přihlášené děti se uskuteční ozdravný pobyt „Do přírody za zdravím III“, 

předpokládáme, že proběhne v podzimních měsících a předáme včas všechny informace. 

Tento projekt je vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP a spolufinancování 

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Škoda jen, že se přihlásilo tak málo dětí. 

V tomto školním roce máme připraven další celoroční projekt nazvaný „PO ZELENÝCH 

STOPÁCH“. Jedná se o celoroční podporu badatelsky orientovaného vzdělávání dětí v oblasti 

EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta).  

Škola bude nadále formou finančních dotací doplňovat další aktivity pro děti. 

 Vážení rodiče, věřím, že naše vzájemná spolupráce bude po celý školní rok 

oboustranně prospěšná v zájmu vzdělávání a rozvoje dětí. 

 

                                                                                                      Marie Benešová, ředitelka školy 

 



Když se sejdou kamarádi  ... 

 Prázdniny uběhly jako voda a na děti i rodiče čekala naše Barevná mateřská škola. 

Tolik jsme se těšili, že vás všechny v září přivítáme s opravenými schodišti, ale dopadlo to 

úplně jinak  než  jsme předpokládali. Do výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce a tak 

se schodiště neopravila. V současné době je už ale zase vše jinak a věřím, že se snad již 

během podzimu této tolik potřebné opravy dočkáme. Prosíme rodiče o shovívavost při vstupu 

do budovy, kdy budeme muset využívat zadní vstupy do budovy ze strany zahrady. 

Aby děti poznaly, do které třídy patří, byly slavnostně pasovány a věřte, že se jim to náramně 

líbilo. Poznají již bezpečně svoji třídu i paní učitelku a snad i rodiče se začínají orientovat v 

budově i v našem organizačním schématu při scházení a rozcházení dětí, najdou kanceláře, 

kuchyň, tělocvičnu či saunu. 

Aby se z dětí stali opravdoví kamarádi, musí se navzájem co nejvíce poznat. Naučit se ukládat 

své věci, hračky, starat o svou třídu. Pomáhat si, aby se nám tu všem líbilo. Vytvoříme si 

pravidla správného chování a budeme se učit je dodržovat, aby nám bylo spolu dobře a na 

konci školního roku se představíme jako jedna velká rodina. Tak s chutí do toho! 

 

 

  



 

 

 



   

 

Prevence sociálně patologických jevů 

 Šikana je pojem, který se v posledních letech stává na školách častým tématem. Jedná 

se o psychické nebo fyzické týrání jednotlivce v rámci kolektivu. 

Preventivní výchovně vzdělávací působení se proto stává neoddělitelnou součástí výchovy a 

výuky ve škole. Učitelky naší mateřské školy pracují dle vnitřního dokumentu školy - 

Minimální preventivní program MŠ – strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí 

v MŠ. 

Důraz klademe především na vytváření elementárních základů klíčových kompetencí 

v počáteční etapě vzdělávání. Tyto směřují k tomu, aby dítě na své úrovni aktivně a 

s uspokojením zvládalo nároky života v prostředí rodiny a školy. To znamená, aby bylo 

schopné žít ve společnosti jemu blízkých dospělých i vrstevníků a komunikovat s nimi, aby 

bylo způsobilé se učit, na své úrovni také pracovat a řešit problémy, uplatňovat se a 

prosazovat, ale také se požadavkům okolí přizpůsobit, věnovat se prospěšným aktivitám. 

V rámci vzdělávání a výchovy byla dětem poskytnuta např. témata: Co nás ohrožuje, Naučit 

se říkat NE, Co by se stalo, kdyby ...  (řešení problémových situací),  Kdo mi pomůže, Znám 

svou adresu?, Nebezpečné věci a předměty kolem nás, Nástrahy přírody (nebezpečné plody, 

uhynulé zvíře, nebezpečí při kontaktu s ním, volně pobíhající psi ...). Děti se pravidelně 

účastní besedy s policistou v MŠ.       



 Naše škola se nachází v klidném prostředí v samém centru města, avšak s některými 

aktivitami spojených s možnostmi nevhodně sociálně patologických jevů je možné se setkat. 

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

se mohou uplatnit všechny děti. Rodiče jsou prostřednictvím zahajovacích třídních schůzek na 

počátku školního roku informováni o záměrech školního vzdělávacího programu, jehož 

nedílnou součástí je i primární prevence sociálně patologických jevů.  

Na školních webových stránkách jsou uveřejněny Informace pro rodiče o programu školy 

proti šikaně. Prosím, seznamte se s nimi. 

 

 

 

Funkční gramotnosti v MŠ  ... 

 Problematika funkčních gramotností je v naší mateřské škole zařazena do oblasti 

vzdělávacího obsahu a klíčových kompetencí, ke kterým systematicky směřujeme děti všech 

věkových kategorií. Povinností všech pedagogů je pravidelně zařazovat všechny funkční 

gramotnosti do běžné vzdělávací práce a to formou frontálních, skupinových, individuálních a 

individualizovaných činností.  

A jaké funkční gramotnosti uplatňujeme v naší mateřské škole? 

Předčtenářská gramotnost - příprava na čtení 

 denně dětem předkládáme poslech čteného textu – rozvoj soustředěného vnímání a 

poslechu 

 práce s textem – kladení ověřovacích otázek o porozumění textu, rekapitulace 

vlastními slovy, kontrola zapamatovaného děje, děti zkouší odhadnout jak příběh 

dopadne, vymýšlí vlastní příběhy 

 četba k danému tématu, četba na pokračování, dětská knihovna - knihy na dosah dětí, 

možnost přinést oblíbenou knihu z domova 

 rozvoj zrakového a sluchového vnímání, paměti, pozornosti a představivosti 

 rozvíjení grafomotoriky – příprava na psaní. 



Předmatematická gramotnost 

 zařazujeme činnosti související s orientací v prostoru, matematickými představami a 

řešením problémových situací 

 děti vedeme k tomu, aby uměly rozlišovat znaky a detaily, kreslily geometrické tvary, 

chápaly časové vztahy a uměly se orientovat v prostoru-v rovině-na ploše, chápaly 

základní matematické pojmy (více, méně, menší, větší, před, za, čtverec-kruh-

trojúhelník), měly vytvořenou představu o číslech a číselných řadách, uměly předměty 

třídit-řadit-porovnávat. 

 

Přírodovědná gramotnost 

 zařazujeme činnosti související s ochranou životního prostředí, environmentální 

problematikou, zdravím člověka a řešením problémových situací 

 seznamujeme děti se základními poznatky o světě lidí-přírody-kultury i techniky. 

 

Sociální gramotnost 

 zařazujeme činnosti podporující sebeuvědomování, sebeovládání, kooperaci ve 

skupině, participaci na společném úkolu, respektování pravidel a navazování 

sociálních kontaktů 

 děti vedeme k tomu, aby uměly respektovat předem domluvená pravidla, uměly 

vyjádřit svůj názor (souhlas-nesouhlas), dokázaly spolupracovat a být partnerem při 

hře, zařadit se do skupiny vrstevníků. 

 

Informační gramotnost 

 do vzdělávací práce zařazujeme činnosti podporující práci aktivity související s 

předáváním informací  

 děti vedeme k tomu, aby věděly, kde lze informace vyhledat a jak je předávat.  

 

Seznamování s cizím jazykem 

 děti jsou vedeny k vědomí, že se lidé dorozumívají jinými jazyky, kterým se můžeme 

učit 

 dětem jsou nabízeny jazykové aktivity (anglický jazyk), vede učitelka MŠ jako 

odpolední zájmovou činnost. 

 

Technická gramotnost 

 nabízíme dětem badatelské, konstrukční aktivity, svět objevování a dobrodružství  

 podporujeme kritické myšlení 

 učíme děti zkoumat, objevovat, přicházet na věci a zažít tak radost z vlastního 

poznání. 

 



  

  

  

  


