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Začal nový školní rok … 

Prázdniny utekly jako voda. Děti si je jistě hezky užily společně s Vámi, však jsme si o tom 

první dny hodně povídali a vzpomínali nad obrázky, které děti nakreslily. My dospělí jsme 

trávili o prázdninách více času ve škole, protože jsme museli vše po náročné rekonstrukci 

připravit a uvítat Vás v  čistém prostředí. Touto cestou bych ráda poděkovala všem 

zaměstnancům naší BAREVNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY, za jejich nadstavený pracovní čas, 

ochotu a zodpovědnost. Všechno hezké však musí někdy skončit, aby začalo něco nové. A tak 

jsme se zase po prázdninách všichni šťastně sešli. Zavzpomínali jsme na naše kamarády, kteří 

odešli do školy a těm, kteří se přišli první dny za námi podívat, děkujeme, že na nás 

nezapomněli. Tak jako každoročně jsme provedli slavnostní pasování dětí do barevných tříd, 

aby každý věděl, kam patří. Děti se rychle adaptovaly, navázaly kamarádské vztahy, přijaly 

hezky děti, které přišly poprvé do školky. Naše třídy jsou většinou heterogenní a tak to mezi 

dětmi musí ladit jako doma. Mít se navzájem rádi, pomáhat si, postarat se o kamaráda, když 

potřebuje naši pomoc. Paní učitelky mají důležitý úkol na vše pečlivě dohlížet a nešetřit 

pochvalou, když se něco hezkého povede. Třeba i to, že Martínek už nepláče, když se ráno 

loučí s maminkou, Verunka se naučila zavazovat tkaničky a pomáhá je zavazovat i ostatním 

dětem, Honzíkovi se narodila o prázdninách sestřička a on se ve třídě začal starat o nejmenší 

Emilku, protože ví, že je to důležité. Maminky, nemějte obavy o své děti, vedou si dobře 

a postupně se všemu novému naučí. Mluvte hodně s paní učitelkou, zajímejte se o dění kolem 

Vašeho dítěte. Ve třídě ale nejde vše v klidu projednat a není na to vlastně ani čas, když má 

paní učitelka kolem sebe tolik dětí. Paní učitelka si však jistě najde na Vás čas, když si s ní 

domluvíte osobní schůzku. Tak ať se nám vše daří a ať si na konci můžeme společně říci – byl 

to dobrý školní rok! 

 



Co nás letos čeká … 

Budeme nadále pracovat dle Školního vzdělávacího programu S úsměvem  jde  všechno  

lépe (ŠVP). S obsahem integrovaných bloků ŠVP ve formě podtémat se můžete seznamovat 

prostřednictvím třídních vzdělávacích programů, které najdete v šatnách dětí nebo ve třídě 

u paní učitelky. Fotodokumentaci najdete na našich webových stránkách. V letošní školním 

roce jsme připravili pro děti projekt Se sluníčkem nad hlavou aneb nehody nejsou přece 

náhody, rozděleného do 6-ti vzdělávacích okruhů. 

Projekt má za cíl seznámit děti hravou formou s riziky, která na ně číhají prakticky všude - 

doma, na ulici i v dětských parcích. Budeme se věnovat základním oblastem, kde se malé děti 

s nebezpečím setkávají nejčastěji – prevenci úrazů doma či ve školce, při sportu a v rámci 

volného času, v dopravním provozu, anebo při pobytu v přírodě či pohybu ve městě. Společně 

s tím se budem věnovat zdravému životnímu stylu, kdy konkrétními způsoby podpoříme  

u dětí pozitivní vztah ke sportu, ke zdravé stravě, k přírodě i životnímu prostředí s potřebou 

systematického prosazování prevence a uplatňování zásad bezpečného a zdraví 

neohrožujícího chování s utvářením a rozvíjením kompetencí k ochraně vlastního zdraví 

a zdraví druhých, naplňování konkrétních cílů předškolního vzdělávání a dosahování 

očekávaných výstupů. K aktivní účasti na projektu budou vedeny a motivovány děti všech tříd 

BAREVNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY svými učitelkami, ostatními zaměstnanci školy. Tento 

projekt dále počítá se spoluúčastí a zapojením rodičů, naváže na dění a aktuální stav života 

obce. V rámci projektu bude dále rozšířena spolupráce s městskou policí, s Integrovaným 

záchranným systémem (hasiči, policie, zdravotníci) a s dalšími zainteresovanými složkami. 

Součástí je propojení do celoročního školního výtvarně pracovního projektu (celoškolní 

výstava) : BEZPEČNÝ SVĚT KOLEM NÁS. 

V rámci vzdělávacího okruhu Zdravý způsob života již v září proběhl v MŠ pro děti 

Výchovný a preventivní program zaměřený na zdravou výživu a pohyb u malých dětí, 

s výživovou poradkyní z Organizace STOB (Stop obezitě) MUDr. Šárkou Andělovou, 

CSc.Děti se zábavnou formou a přímým vtažením do děje pohádky, kterou vyprávěl známý 

ostravský herec pan Tomáš Jirman, dozvěděly mnoho zajímavých a poučných informací. 

Hodně toho samy věděly a dokázaly správně reagovat. Za odměnu dostaly proto leporelo 

 s pohádkou a prostírání s tématem zdravé výživy. 

                           



Také Podzimní sportovní DĚTIÁDA ve spolupráci se Střediskem volného času Ostrava, kdy 

si děti řádně protáhly své tělo a zasoutěžily si s ostatními kamarády z okolních mateřských 

škol nebo Den zdraví v naší BMŠ   - ve spolupráci se ZŠ Ostrava, Gajdošova 9, pod záštitou 

Mgr. Jany Dvořákové, kdy se děti setkaly se staršími školáky a učily se o tom, jak je důležité 

chránit si své zdraví a jak si navzájem pomoci (přivolání pomoci, ošetření drobných poranění, 

obvazování …) se vázaly k obsahu okruhu Zdravý způsob života. 

 

                        

 

 

          

 

 

Rovněž pro předškoláky započal projekt „ATLETICKÁ ŠKOLKA – pohybem ke zdraví -

SSK Vítkovice – pohybová průprava dětí MŠ Moravská Ostrava a Přívoz“ pod záštitou 

zřizovatele školy - městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Děti posledního 

vzdělávacího ročníku budou po celý školní rok pod vedením trenéra SSK Vítkovice Martina 

Věžníka sportovat v naší tělocvičně. 

Pro zájem ostatních dětí a rodičů jsme domluvili tuto aktivitu ještě na odpolední čas, kterou si 

však již rodiče sami hradí. 



                                  

 

Také začal 2. ročník projektu MŠ - ŽIJEME POHYBEM aneb NEJSME ŽÁDNÍ 

PECIVÁLOVÉ, celoroční sportovní pohybové hry v hale TK SC Ostrava, se závěrečným 

sportovním dopolednem v červnu 2014, kterého se můžou zúčastnit děti společně s rodiči.  

Každá třída bude po dobu 9-ti týdnů docházet s učitelkami na pohybové hry do haly TK SC 

Ostrava. Začíná ZELENÁ TŘÍDA, dále MODRÁ, ŽLUTÁ a ČERVENÁ TŘÍDA.  

Pro děti ZELENÉ TŘÍDY se tyto dvě sportovní aktivity sešly na dobu 9-ti týdnů do jednoho 

dne. Vzhledem k tomu, že se však nejedná o náročné cvičení a nebylo možné je časově jinak 

sladit, věříme, že děti nebudou zatíženy, o čemž svědčí jejich aktivita a radost z pohybu. 

Přesto, bude-li nutné a pro dítě potřebné, můžeme individuálně nabídnout jiné řešení.  

              

 

V červenci 2013 požádala naše škola MMO v rámci projektu Ostrava - Evropské město 

sportu 2014 o finanční dotaci ve výši 57 600,00 Kč na tuto aktivitu. Je nám líto, že jsme 

dotaci jako škola nedostali. S výsledky dotací se můžete seznámit na www stránkách MMO. 

 



Nedílnou součástí našeho života je příroda a je důležité vést děti k zodpovědnému chování 

vůči přírodě, životnímu prostředí a tím i k vlastnímu zdraví. Proto jsme zařadili i takové 

aktivity, jako jsou soutěže s ekologickým zaměřením:  

 ZELENÝ STROM 2013-2014  - sběr papíru  

 DĚLÁME SVĚT ČISTĚJŠÍ     - sběr plastových víček -třetí rok                                         

            (K těmto sběrovým aktivitám najdete potřebné informace v šatnách tříd.) 

 „PETka není 5“ - zapojení do výstavy KREATIV Ostrava, pořádané ve dnech 18.-

20. října na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Děti pro tuto výstavu vyrobily 

s učitelkami výrobky z PET lahví. 

       

Prostřednictvím projektu Se sluníčkem nad hlavou aneb nehody nejsou přece náhody čeká 

na děti po celý školní rok ještě mnoho poučného a zajímavého a my Vás o všem budeme 

informovat také prostřednictvím našeho časopisu . 

 

Organizační změna v provozu školy… 

Od září 2013 jsme přistoupili k organizační změně v provozu školy, kterou jste již všichni 

zaznamenali a sice, scházení dětí do 8:30 hodin. 

K této změně jsme přistoupili proto, abychom uvolnili vzdělávací čas a všechny děti měly ke 

vzdělávání lepší podmínky.  

Mnoho dětí vstupovalo do výuky až v 9 hodin, někdo i později. Tyto pozdní příchody 

narušovaly klima třídy, děti ztrácely pozornost, dopolední vzdělávací čas byl pro tyto děti 

krátký a mnohdy se už nechtěly ani do činností zapojit. Také se prodlužovala doba úklidu 

hlavního schodiště a tím byla ohrožena i bezpečnost, kdy hrozil pád na mokré podlaze. 

Děkujeme za Vaši dochvilnost, i nám se mnohem lépe pracuje. 



Vracíme se, informujeme… 

V loňském školním roce se naše mateřská škola přihlásila do Radonového programu ČR. 

Jednalo se o měření objemové aktivity radonu v mateřských školách. Měření probíhalo celý 

školní rok 2012 – 2013, neovlivnilo prostředí ani provoz mateřské školy. 

Koncem prázdnin jsme dostali výsledky, s kterými Vás seznamujeme, směrná hodnota pro 

rozhodování o snížení stávajícího ozáření z radonu - 400 Bq/m3: 

 

Pomocí stopových detektorů byla měřena objemová aktivita radonu v těchto místnostech: 

TĚLOCVIČNA        (suterén)                         hodnota (Bq/m3)       149 

ZELENÁ TŘÍDA     (přízemí)                                                            12 

MODRÁ TŘÍDA     (přízemí)                                                             22 

ŽLUTÁ TŘÍDA       (1.poschodí)                  33 

ČERVENÁ TŘÍDA (1.poschodí)                  32 

Všechny naměřené hodnoty jsou nižší a v souladu s Vyhláškou 307/2002 Sb., o radiační 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V závěru školního roku podala mateřská škola Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

žádost o dotaci v rámci Rozvojového programu Podpora logopedické prevence 

v předškolním vzdělávání v roce 2013 ve výši 35 000,00 Kč. 

Dotace nebyla poskytnuta. 

 

Výsledky dotazníkového šetření z června 2013 – problematika prevence sociálně 

patologických jevů… 

Počet rozdaných dotazníků:   70 

Počet vrácených dotazníků:   31  (49%) 

Z toho: ČERVENÁ TŘÍDA   9 

             ŽLUTÁ TŘÍDA   7 

             ZELENÁ TŘÍDA   8 

             MODRÁ TŘÍDA   7 

 



1. Chodí Vaše dítě rádo do MŠ? 

    Ano:            29 

    Ne, proč:       1  chce být doma s maminkou 

                          1  většinou ano, někdy ne kvůli dětem 

2. Je Vaše dítě rádo a spokojeno ve své třídě?  

    Ano:             29 

    Ne, proč:        1  občas chce do jiné třídy 

                           1  spíše ne, chce být doma s mladším sourozencem a babičkou 

    Nevím:           0 

3. Má ve třídě dobrého kamaráda, kamarádku? 

    Ano:             30 

    Ne                  0 

     Nevím                1 

4. Myslíte si, že třída, do které chodí Vaše dítě je dobrým kolektivem? 

    Ano:              26 

    Ne, proč:        0 

    Nevím:           5 

 

5. Cítíte, že v rámci třídy existují skupiny dětí? 

    Ano:             19 

    Ne:                 3 

    Nevím:          9 

 

6. Myslíte si, že Vaše dítě něco (někdo) ve třídě ohrožuje? 

    Ano:               1, divočejší kluci 

    Ne:               27 

    Nevím:          3 



 

7a) Svěřuje se Vám dítě se svými pocity?     

      Ano:           25 

      Ne:              2 

      Občas (jak často): 4 

 

   b) Řešíte je? Jak, s kým, na koho jste se v MŠ obrátili? 

      … buď si povídáme o tom spolu nebo se obrátíme na paní učitelku, ředitelku… 

     

8.Cítí-li Vaše dítě, že mu někdo ubližuje, zastane se ho někdo? 

    Ano:              21 

    Ne:                  1 

   Ještě nebylo třeba:  9  

 

9. Co si myslíte o šikaně ve školách?     

    Stále větší problém, někdy ji školy neřeší, má vliv na vývoj dítěte, nesmí se podceňovat, je 

    to hrozná věc… 

 

10.Máte pocit, že k ní může docházet už v mateřské škole? 

     Ano:     21 

     Ne:         6 

     Nevím:   4 

 

11. Šikanu by měli podle Vás řešit: třídní učitel a vedení školy        1. 

                                                            psycholog, psychiatr                  3. 

                                                            Policie, soud                               2. 

                                                            jiný odborník                              4. 



 

12. Myslíte si, že negativní chování dítěte v dětském kolektivu je ovlivněno rodinným  

      prostředím? 

      Ano:    27 

      Ne:        1 

      Nevím:  3 

 

13. Uvítali byste přednášku odborníka v MŠ k tomuto tématu? 

      Ano:    21 

      Ne:      10 

 

14. Pracujete v tomto oboru? 

      Ano:      3 

      Ne:       28 

Děkujeme všem, kteří jste se do problematiky zapojili. Budeme se snažit zprostředkovat pro 

zájemce besedu s odborníkem. Pokud někdo z rodičů pracujete v tomto oboru, prosím, 

přihlaste se u ředitelky školy. Děkujeme.  

    

Mohlo by Vás také zajímat …  

Mateřská škola podala Statutárnímu městu Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava 

a Přívoz, úřad městského obvodu žádost o poskytnutí těchto účelových neinvestičních 

příspěvků na rozvoj volnočasových aktivit pro rok 2014: 

1.Se sluníčkem nad hlavou aneb nehody nejsou přece náhody 

   (zdraví a životní styl dětí) 

   Charakteristika projektu:  

   projekt je členěn do 6 -ti didaktických okruhů:  

 Běžná rizika 

 Osobní bezpečí 



 Požáry 

 Mimořádné události 

 Dopravní výchova 

 Zdravý způsob života 

Základní cíle projektu: 

 osvojení poznatků a dovedností potřebných k podpoře zdraví a bezpečí  

 získání bezpečných životních návyků a postojů  

 osvojení a zachovávání pravidel bezpečného chování 

Organizace časová:  září 2013 - červen 2014, celoroční integrovaná součást ŠVP. 

Místo realizace:        MŠ, dále lokality Ostrava. 

Věková skupina:       3 - 6 let, všechny třídy MŠ – 81 dětí, 6 učitelek. 

Rozpočet: 

Desková hra BĚŽNÁ RIZIKA - UP                                           3 531,00 Kč 

Desková hra OSOBNÍ BEZPEČÍ - UP                                       2 925,00 Kč 

Desková hra MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI -UP                          5 136,00 Kč    

Desková hra DOPRAVNÍ VÝCHOVA - UP                             3 081,00 Kč 

Spotřební materiál k soutěži                                                       4 000,00 Kč 

(papíry, propisovače,odměny pro děti, medaile, diplom) 

                                                                                                   ___________ 

                                                                      Náklady celkem: 18 673,00 Kč 

Požadavek na zajištění projektu:  18 000,00 Kč 

Spoluúčast MŠ:  673,00 Kč 

 

2. AHOJ ŠKOLKO, ŠKOLA VOLÁ 

Dlouhodobý projekt mateřské školy, který podporuje důstojné rozloučení s dětmi, které končí 

předškolní vzdělávání v mateřské škole a odcházejí do základní školy. 

Tato aktivita je již trvalou součástí života naší mateřské školy, je důstojným zakončením 

určité etapy života dětí. 



Organizace časová:  červen 2014 

Místo realizace:        MŠ (tělocvična nebo zahrada) 

Rozpočet: 

Šerpy s připínacím motýlkem                                                    1 500,00 Kč                                     

Pamětní listy                                                                                  200,00 Kč                            

Dárek pro děti (kniha, odznak s logem MŠ)                              2 800,00 Kč    

Výzdoba zahrady (balónky, papír. materiál                                  500,00 Kč 

                                                                                                    __________ 

                                                                      Náklady celkem:   5 000,00 Kč 

Požadavek na zajištění projektu:  5 000,00 Kč 

 

3. Celoškolní výstava BEZPEČNÝ SVĚT  KOLEM  NÁS 

(navazuje na roční projekt  Se sluníčkem nad hlavou aneb nehody nejsou přece náhody 

(zdraví a životní styl dětí), východiskem jsou prožitky a zkušenosti dětí. 

Organizace časová:  září 2013 - červen 2014, celoroční integrovaná součást ŠVP 

Místo realizace:        MŠ – tělocvična, červen 2014 

Věková skupina:       3 - 6 let, všechny třídy MŠ – 81 dětí, 6 učitelek 

Tento projekt dále počítá se spoluúčastí a zapojením rodičů, napomůže vytvářet prostor pro 

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

rodiče s dítětem. Zveřejnění výsledků práce: průběžně formou celoroční výstavky pro rodiče 

v šatnách a v prostorách tříd s konzultacemi o výtvarné činnosti dětí, upozornění na 

mimořádné talenty, taktéž v rámci konzultací o výsledcích vzdělávání dětí a v červnu 

uspořádáním celoškolní výstavy. 

Rozpočet: 

Výtvarný a pracovní materiál                                                    8 000,00 Kč                                                              

Ostatní materiál (aranžérské lepící pásky k uchycení)              1 000,00 Kč    

                                                                                                   __________                                                               

                                                                      Náklady celkem:  9 000,00 Kč 

Požadavek na zajištění projektu:  9 000,00 Kč 



Děkujeme… 

Za pečlivé opatrování našeho pokojového šneka, kterého chovají děti ZELENÉ TŘÍDY. 

Svědomitě a s příkladnou péčí se o něj staral Robinek Franek se svými rodiči. Šneček přes 

prázdniny vyrostl, zesílel, že mu musela „náhradní“ rodina pořídit nové bydlení. Rádi bychom 

mu koupili nové terárium. Prosíme proto hodného tatínka, který by terárium přivezl ze 

Zverimexu. Nebo má někdo nějaké nepotřebné doma a mohl ho věnovat jako dar mateřské 

škole? Informace u učitelek ZELENÉ TŘÍDY. 

 

Napsali nám… 

Jsem maminkou dětí, které navštěvovaly a navštěvují Barevnou školku. V minulosti jsem 

bývala jednou z těch, kteří občas měli připomínku ke stravě ve školní jídelně ve smyslu, že by 

strava mohla být pestřejší, modernější, zdravější… I když jsem dobře věděla, že sama občas 

doma přichystám dětem knedlík, pitný režim se nám nedaří úplně dodržovat, zdravá 

pomazánka je bojem o každé snědené sousto a sladkůstky nejsou jen za odměnu. Školní 

stravování jsem brala jako jakousi nápravu našich hříchů a běda, jestli strava nebyla přesně 

podle pravidel zdravé výživy. 

 První pochybnosti o mém přístupu nastaly v momentě, kdy došlo k havárii vody v MŠ 

a  jídelna byla mimo provoz.  Jídlo tehdy bylo dováženo z „velkovývařoven“, dle názvu se 

jevilo normálně a zdravě, ovšem dcera mi po týdnu sdělila, že jí ve školce nechutná, což byla 

věta, kterou jsem jinak u ní neslyšela. 

Zásadní zvrat nastal v momentě, kdy synovi diagnostikovali alergii na určité potraviny a já se 

musela detailně seznámit s chodem celého systému stravování. A to byl šok. Zjistila jsem, že 

celý jídelníček vychází ze spotřebního koše, který určuje, jaké potraviny a v jakém množství 

se mají podle věkových kategorií používat. Tento koš je dán vyhláškou o školním stravování 

a musí se dodržovat. Již tento fakt velice ovlivňuje skladbu jídelníčku, přesto jsou v naší MŠ 

jídla připravována bez laciných dochucovadel, glutamátů, náhražek, polotovarů nebo 

zmrazených surovin. Jak jsem měla možnost vidět, kvalita, kterou děti ve školce dostávají je 

nadstandardní, strava je pestrá, základem jsou čerstvé suroviny, zpracované přímo v den 

konzumace, jídelníček je obohacen o pohanku, luštěniny, ryby …. 

S ohledem na počet zaměstnanců a cenou za oběd 15 Kč (polévka a hlavní jídlo), je to malý 

zázrak. Tento zázrak je možný především díky přístupu všech zaměstnanců školky, kdy 

s ohledem na jejich zkrácené úvazky, náročné pracovní tempo, finanční ohodnocení 

a nastavení celého systému je obdivuhodné, že svou práci vykonávají takto kvalitně. 

Ráda bych tímto všem zaměstnancům jídelny poděkovala. Jsem ráda za to, že školka tuto 

kvalitu poskytuje a mé děti dostávají zdravá a chutná jídla v rámci možností, které celý 

systém umožňuje.  

                                                                   Kateřina Mikulová, maminka Julinky a Filípka 



 

Děkujeme paní Mikulové za její názor a poděkování. Je pro nás potěšující. Přejeme si, aby 

všem dětem chutnalo a snad se nám v rámci Zdravého způsobu života bude dařit podávání 

lákavé a chutné stravy, která bude obsahovat všechny potřebné živiny, odpovídající 

biologickým potřebám dětí. 

 

Rovněž nás těší, že reagujete na výzvu mateřské školy „zdravé mlsání“ a děti se při oslavě 

svých narozenin podělí s ostatními o zdravé produkty:  

 

                      

 

 

Přejeme všem hezké nadcházející podzimní dny a těšíme se s Vámi na další číslo našeho 

časopisu!  


