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Charakteristika školy 

 

 Základní údaje o škole 

 

Název školy:             Mateřská škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1033 okres Karviná,   

                                   příspěvková organizace                 

 

Zřizovatel:                            Město Orlová, sídlo úřadu - ul. Osvobození 796, Orlová, 735 14 

 

Sídlo školy:                          ul. Ke Studánce 1033, Orlová-Lutyně, 735 14 

 

Právní forma:                       Příspěvková organizace 

 

Zařazení do sítě škol:     01. 09. 2017 

 

Statutární orgán:                  PhDr. Bc. Karin Fodorová PhD. 

 

IČ:                                        06390757 

 

IZO:                                      691011346    

 

e-mail:                                   ms-kestudance1033@seznam.cz                                                            

 

telefon:             703 499 894, 703 499 893  

 

web:                                       www.mskestudance.cz 

 

Přehled hlavní činnosti:    předškolní vzdělávání dětí 

 

Kapacita mateřské školy:     160 dětí, počet zapsaných dětí 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II Podmínky ke vzdělávání  

 

Podmínky vzdělávání v mateřské škole jsou legislativně vymezeny příslušnými právními 

normami – školský zákon, zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (a příslušné 

prováděcí předpisy), vyhláška o předškolním vzdělávání, vyhláška o vzdělávání dětí, žáků  

a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a o vzdělávání dětí, žáků a studentů 

mimořádně nadaných, vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů  

ve školách a školských zařízeních, vyhláška o poskytování preventivních a poradenských 

služeb ve školství a typech školských poradenských zařízení, vyhláška o školním stravování, 

vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízení, vyhláška o odborné a pedagogické 

způsobilosti pedagogických pracovníků, nařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací 

činnosti a pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ve školách  

a školských zařízeních, vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, vyhláška  

o organizaci školního roku, popř. další související předpisy. 

 

Věcné podmínky 

 

- byla realizována, ve spolupráci s ostravskou univerzitou, výmalba venkovní zdi na školní 

zahradě u ohniště 

- byla provedena rekonstrukce školní zahrady – pořízení nových herních prvků 

V mateřské škole bylo nově pořízeno: 

- tematické nástěnky se symboly tříd 

- výukové plakáty 

- 1 televize 

- tematické herní prvky, dětský nábytek – polytechnické vzdělávání - ponk, knihovničky 

- nové lehátka 2., 5. a 6. třída 

- skříně na lůžkoviny 5. a 6. třída 

- šatnové bloky na 4 třídy 

- rekonstrukce koupelny na 2. třídě 

- pořízení garnyží a tyčí + záclony a závěsy na 3. třídy 

- doplnění inventáře hraček do tříd + na školní zahradu pro pobyt venku 

Dle plánu byly provedeny veškeré revize. 

Do budoucna plánujeme: 

- rekonstrukci 3 koupelen 

- pořízení nového osvětlení na 4 třídy 



- pořízení venkovního osvětlení na školní zahradu 

- pořízení počítačů pro potřeby učitelek 

- rekonstrukci kuchyněk na všech třídách 

- dokoupení lehátek – 1. 3. 4. třída 

- zakoupení nových interiérových dveří  

- zakoupení lůžkovin 

- zakoupení televizí na 2 třídy 

- vybavit školní zahradu novými hernímu prvky- pódium 

Psychosociální podmínky 

Podařilo se adaptace nově příchozích dětí, převážně 2- 3 letých proběhla bez větších potíží.  

Učitelky i provozní zaměstnanci plně zvládli přípravu tříd na nový školní rok. Probíhala inovace 

skladových prostor na školní zahradě a prostor k úklidu.  

Vzdělávání dětí probíhalo dle nového školního vzdělávacího programu „Co umí a dokážou 

oheň, voda, vzduch i země, čtyři živly, jež vytváří svět, a ten kdo se umí dívat, má možnost je 

uvidět“. V průběhu školního roku pedagogická rada vyhodnocovala účelnost jeho témat a 

obohacovala o nové. K edukaci dětí jsme využívaly i projekt „4 živly“, byl zpracován pro účely 

projektu rekonstrukce školní zahrady,  při jeho aplikaci byla využita školní zahrada a její 

tematické prvky. Společně jsme po celý školní rok pracovaly na projektu „Naše město Orlová“. 

Ten je zaměřen na historii a současnost našeho města. Děti si prostřednictvím edukace z jeho 

tematických částí  prohloubí poznatky nejen o městě Orlová, ale posílí si i vztah k městu a 

uvědomění si významu některých objektů či lidských aktivit. Učitelky se plně zapojily do sběru 

informací, fotodokumentace potřebné k tvorbě  obsahu projektu.   

 

Zaměříme se do budoucna na vytváření pravidel společného soužití na třídách učitelka x dítě. 

Při adaptaci dítěte na nové prostředí v mateřské škole dovolit rodiči se zdržovat v mateřské 

škole jen po dobu nutnou. Konzultovat s rodiči o prospívání dětí pouze v předem domluveném 

čase, ne na úkor organizace dne, ve které si učitelka plní své pracovní povinnosti. V rámci 

mateřské školy vytvářet prostředí vzájemné důvěry a tolerance.  



Vzhledem k epidemiologické situaci striktně dodržovat hygienická opatření. Spolupracovat na 

náhlých organizačních změnách v chodu mateřské školy, které vyžaduje karanténa.  

Organizace  

Ve školním roce 2019/2020 byl pedagogický sbor zastoupen 11-ti plně kvalifikovanými 

pedagogickými pracovnicemi. Z důvodu neúspěšného přijetí odborně způsobilé učitelky 

mateřské školy (nebyl žádný vhodný uchazeč) byla přijata  1 pracovnice na 80% úvazek se 

vzděláním pedagogickým, bez odborného vzdělání pro výkon profese učitelka mateřské školy. 

Všechny pracovaly na 100% úvazky. V rámci rozvojového programu OP VVV registrační číslo 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008962 s názvem „Cesty poznávání pro kvalitní vzdělávání dětí 

v Mateřské škole  Ke Studánce v Orlové“ byly přijaty 2 školní asistentky na úvazek 0,300%. 

Na 2 třídách, ve kterých jsou zařazeny děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pracovaly 

2 asistentky pedagoga na 100% úvazek.   

Provozní zaměstnanci pracovali v počtu: 

3 pracovnice úklidu- uklízečky 100% úvazek, 1 pracovnice – ekonomka mateřské školy 50% 

úvazek + administrativní pracovník 50% úvazek, údržbář – DPČ. 

 

Podařilo se zajistit bezproblémový chod mateřské školy v době zvýšených hygienických 

opatřeních v období výskytu pandemie Covid 19. Mateřská škola byla ode dne 16. března 

uzavřena až do 25. května 2020. V tuto dobu učitelky reagovaly na  změnu podmínek ve 

vzdělávání dětí. Zpracovaly edukační nástroj pro rodiče určené pro vzdělávání dětí na doma. 

Tento konstrukt umístily na webové stránky mateřské školy. S rodiči spolupracovaly i 

prostřednictvím emailu, telefonicky, osobně za dodržování požadovaných hygienických 

opatření osobně. Dětem byly předány i rozličné materiály k edukaci v listinné podobě.  

Do budoucna zajistit   edukační nástroj pro vzdělávání dětí na doma. Jeho obsah bude vytvořen 

z materiálů, které učitelky zpracovaly v době uzavření mateřské školy v jarních měsících. Bude 

mít podobu projektu a mít název „Já človíček“. Zaměřit se na uplatňování pokusů a kritického 

myšlení v rámci didakticky zacílených činností s dětmi. Provádět edukaci dle projektu „4 

živly“, Naše město Orlová. Zaměřit se na spolupráci s rodiči v rámci společných aktivit mimo 

mateřskou školu, na dálku, v době zvýšených hygienických opatřeních.  

 

 



Řízení mateřské školy 

Podařilo se, zaměstnanci mateřské školy umí pracovat jako tým, to se projevilo v náročném 

období v době uzavření mateřské školy a jejího provozu za zvýšených hygienických opatření. 

Všichni zaměstnanci dokázali přijmout požadavky na organizaci různých situací ze strany 

ředitelky. Ředitelka se snaží vycházet zaměstnancům vstříc. Ředitelka zpracovala  a požaduje 

plánovat třídní vzdělávací programy dle nové metodologie. Učitelky přijaly tuto změnu 

pozitivně. Spolupracují i na tvorbě podkladů pro nové diagnostikování dětí a individuální 

vzdělávání dětí, využívání pokusů.  

Zaměříme se do budoucna na edukaci dětí dle nového školního vzdělávacího programu. 

Budeme jeho téma inovovat. Více pracovat s pokusy. Zaměříme se na vzdělávání dětí 

v pravidlech společného soužití. Budeme kriticky vyhodnocovat svou edukační činnost, 

zamýšlet se na zlepšení tam, kde je to třeba. Posilovat pozitivní klima a nežádoucí chování 

jiných netolerovat.  

Personální a pedagogické zajištění  

Učitelky mateřské školy jsou plně kvalifikované, v jednom případě byla přijata učitelka bez 

odborné kvalifikace z důvodu nepřihlášení se k výběrovému řízení žádné uchazečky 

s potřebnou kvalifikací (pracovala pouze na odpolední směně).  Potřebnou pracovní způsobilost 

splňovali i asistenti pedagoga a školní asistent. 

Provozní pracovnice k zajištění úklidových prací plně zastoupí požadovanou práci, všechny 

jsou zaměstnány na 100%  úvazky. V mateřské škole je zaměstnán na dohodu o provedení práce 

údržbář, ten zajišťuje drobné technické práce, údržbářské a možné práce související 

s odstraněním okamžitě vzniklých závad. Jeho působení v mateřské škole je velmi přínosné 

k zajištění bezproblémového chodu mateřské koly ve zmiňovaných oblastech.  

Další vzdělávání učitelek 

Probíhalo ve všech 3 rovinách rozvoje. 

1. v oblasti samostudia si učitelky samy volily své cíle, metody a dosažené výsledky. 

V letošním školním roce jej zaměřovaly především na oblast tvorby edukačních 

projektů. Dny samostudia si v letošním školním roce plně uplatnily z důvodu uzavření 

mateřské školy v době pandemie se zvýšeným hygienickým opatřením v měsíci březen 

– květen) 



2. organizované další vzdělávání, vzhledem k pandemii Covid 19 se neuskutečnilo 

veškeré plánované další vzdělávání.  I přes tyto komplikace se učitelky do doby před 

„covidové“ zúčastnily školení: „Předcházení vývojovým odchylkám dětí v MŠ“, 

„Metodická poradna“  a školení, které bylo hrazeno z projektu „Šablony“: „Osobnostně 

sociální rozvoj“, „Matematická gramotnost“, Čtenářská gramotnost“, „Emoční a 

sociální rozvoj“, „Základy a tvorba vektorové animace a grafika“, Environmentální 

vzdělávání“, Projektování v rámci třídního vzdělávacího programu“, .  

3. profesní rozvoj v něm se učitelky zdokonalovaly v práci s dvouletými a tříletými dětmi, 

které tvořily nejpočetnější skupinu přijatých dětí, vytvářely edukační nástroj pro 

vzdělávání dětí v době uzavření mateřské školy.  

Učitelky byly vzdělávány ředitelkou školy  na pedagogických radách, a to  předáváním obsahů 

různých oblastí vzdělávání v rámci potřeby zkvalitnění plánování třídních vzdělávacích 

programů, diagnostikování. 

Školení ředitelky školy 

2x Metodická poradna JUDr. Meese – výklad zákonů  

Asociace předškolní výchovy - konference 

Výjezdové zasedání MAP II  

Novinky v BOZP Romaněnko  

 

Správní zaměstnanci  

Novinky BOZP Romaněnko – všichni zaměstnanci  

Školení preventisty PO a požární hlídky 

 Tvoříme FKSP – ekonomka   

Účetní předpisy v roce 2019 - ekonomka 

 

Vztahy mezi rodiči jsou na dobré úrovni. Rodiče byli velmi vstřícní a chápaví ke změnám 

spojených se zvýšenými hygienickými opatřeními v době znovu otevření mateřské školy. 

V první polovině roku byly naše společné aktivity realizovány bez omezení. Rodiče se 

zapojovali na všech třídách. 

Do budoucna zaměřit se na společné aktivity spojené s výjezdem dětí a rodičů do okolní 

přírody. Rozvíjet partnerské dialogy a vztahy mezi školou a rodiči.  Hledat nové možnosti 

spolupráce v případném uzavření mateřské školy. Přizvat rodiče ke spolupráci na edukaci dětí 



spojené s ukázkovými činnostmi. Dát možnost spolupráci s rodiči v oblasti volby edukačních 

témat pro vzdělávání dětí v mateřské škole.  

 

 

III. Průběh a výsledky vzdělávání   

 

V letošním školním roce jsme pracovali dle nového Školního vzdělávacího programu „Co umí 

a dokážou „oheň, voda vzduch i země, čtyři živly, jež vytváří svět, a ten kdo se umí dívat, má 

možnost je vidět“. 

Pracovaly jsme s podtématy „  

. VZDUCH – živel, díky kterému dýchám“,  

 Logika, komunikace, myšlenky, porozumění, intelekt, čistota, svoboda  

 

Tematický blok  „Dýchám, proto žiji“ je zaměřen na podporu identity dítěte.  

 

V tomto bloku budeme usilovat o rozvoj dítěte v oblasti jeho  sociální pregramotnosti. O té  

můžeme v nejjednodušší podobě hovořit jako o znalostech, dovednostech a postojích, které jsou 

klíčové pro osobní naplnění, k efektivní a konstruktivní účasti na společenském a pracovním 

životě. Děti budou vedeny nejen v tomto integrovaném bloku, ale v průběhu celého 

předškolního vzdělávání ke zvládání komunikačních dovedností, schopnosti spolupráce, 

empatie, kritického myšlení a schopnosti řešení konfliktů. V postojové oblasti se u dětí 

zaměříme na rozvinutí odpovědnosti, úcty k druhým a zájmu podílet se na rozvoji vlastní 

identity. Budeme podporovat rozvoj dětí v takových oblastech, které jim v budoucnu umožní 

vstoupit do světa matematiky, učení se matematice – rozvoj předmatematické pregramotnosti. 

Matematika zaujímá ve vývoji jedince důležité místo, neboť je prostředkem, ale i výrazem 

rozvoje myšleni, logického uvažováni. Předpokladem pro porozumění matematickým pojmům, 

symbolům a vztahům mezi nimi jsou tzv. předčíselné představy. Jejich základem je soubor 

schopností a dovedností, mezi které patři rozumové předpoklady, úroveň rozvoje motoriky, 

dobré prostorové vnímání, vnímání času, časové posloupnosti, úroveň rozvoje řeči, zrakového 

a sluchového vnímaní, vnímání rytmu. Na podkladě předčíselných představ se buduji číselné 

představy – určování množství, chápání číselné řady, číselných operací. 

 

 

 



Obsahem činností bude:  

- Začleňování dítěte do kolektivu. Seznámení s novým prostředím: mateřská škola, třídy    

   kamarádi, dospělí. Vyhledávání společnosti dětí a dospělých, chápat dětské a dospělé role,        

   rodinné vztahy, všímat si různých pocitů a projevů.  

- Objasnění dětem – nejsme všichni stejní, např.: lidé z celého světa- rasy. 

- Naučit děti se  kulturně chovat a vyjadřovat. 

- Naučit děti  vnímat estetiku a umění, brát je jako součást života. 

- Rozvíjet děti v oblasti výtvarného a pracovního projevu. 

- Vytvářet harmonizující prostředí mezi mateřskou školou a rodinou, zdůrazňovat význam  

   rodiny.  

- Pracovat s tvary, čísly, barvami. 

- Seznámit dětí s hudebními nástroji, písničkami, tanečky. 

 

Nabídka konkretizovaných tematických částí pro naplnění tematického bloku „„Dýchám, 

proto žiji“ k využití při tvorbě  třídních vzdělávacích projektů  

 

 Kdo jsem 

 Mám nové kamarády 

 Nejsme všichni stejní 

 Je mi na světě krásně…. 

 Mám rád svoji maminku 

 Já a moje rodina 

 Kde bydlím a kde si hraji 

 Co vyprávěl podzimní vítr? 

 Budu školákem. 

 Moje rodina 

 Co již umím a dokáži 

 Hrajeme si s čísly 

 Barevný svět kolem nás. 

 Umíme se chovat? 

 Kouzelné slovíčko. 

 My jsme malí muzikanti. 

 Hrajeme si s písničkou. 

 

 

 

 



 „OHEŇ - dobrý sluha ale zlý pán“,                                
energie, inspirace, tvořivost, odvaha, síla 

 

Tematický blok  „Jiskrou ve svém srdci rozzářím celý svět“ je zaměřen na pomoc dítěti při 

vrůstání do společnosti. 

V tomto bloku budeme usilovat o rozvoj dítěte v oblasti jeho sociální,  kulturní  a čtenářské 

pregramotnosti Bude podporován zájem dětí zkoumat okolní svět prostřednictvím hry a 

prožitku, vytvářen pozitivní vztahu k lidem a k místům z celého světa, přírodě.  Povedeme děti 

k vnímání estetických hodnost v přírodě (krásy přírodních jevů), v architektuře, v literatuře, ve 

výtvarném umění (ilustrace dětských knih, zajímavý obraz), v hudbě, v dramatu a ve filmu, 

v interiéru i v každodenních činnostech. U dětí se zaměříme na rozvinutí slovní zásoby, práci 

s knihou (leporela, pohádky), prohlížení ilustrací, využívání grafických i haptických znaků.  

Rovněž se zaměříme na rozvoj vnitřní motivace pro čtení a s tím souvisejícího pozitivního 

vztahu ke čtení, na rozvoj řeči a jazykových schopností a dovedností, s nimiž rozvoj čtenářské 

pregramotnosti úzce souvisí. 

 

Obsahem činností bude:  

- Podporovat u dětí vlastenectví. 

- Seznámit děti s historií našeho města, měst v naší republice. 

- Uctívat lidové tradice a vštěpovat dětem jejich význam.     

 - Účast na městských a jiných akcí.  

- Seznámit děti s národy jiných zemí, kontinentů planety Země. 

- Seznamovat se s hrdiny pohádek a jejich autory. 

- Seznámení se s okolím města.  

- Poznávat dopravu a dopravní situace v ní. 

- Seznámení dětí s druhy povolání. 

 

Nabídka konkretizovaných tematických částí pro naplnění tematického bloku „Jiskrou ve 

svém srdci rozzářím celý svět“ k využití při tvorbě  třídních vzdělávacích projektů  

 

 Co dělám po celý den? 

 Pojďte s námi za pohádkou…. 

 Do které pohádky patřím? 

 Tiše, tiše ježek spí. 

 Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší.. 

 Hej, hej, je tady karnevalový rej…. 

 Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný. 

 Půjdem spolu do Betléma. 



 Jak se rodí kniha? 

 Čím budu, až vyrostu? 

 Poznáváme krásy naší země. 

 Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země… 

 Život na zámku 

 Byl jednou jeden král. 

 Kuchyně našich babiček. 

 Čím jezdím, pluji, létám? 

 Děti pozor, červená 

 Pozor na semafor! 

 Objevuji svět vlajek. 

 Hurá jsou tady prázdniny 

 

 

 

      „ZEMĚ  –  matka“,  

ochrana, bezpečí, pohoda tělesných smyslů, stabilita, ukotvení 

 

Tematický blok  „Střípky poznání nám Zemi ochrání “ je zaměřen na  děje a jevy v přírodě, 

jejich podstata a vzájemný vliv, vytváříme záměrné aktivity obohacující náš život. 

 

V tomto bloku budeme usilovat o rozvoj dítěte v oblasti jeho sociální a přírodní a kulturní   

pregramotnosti budeme utvářet estetický vztah dětí ke skutečnosti, rozvíjet jejich estetické 

cítění v poznávání, hodnocení a vytváření krásy v prostředí, v chování, práci. Rovněž se 

zaměříme na prohloubení zájmu dětí o umění o vlastní tvořivou činnost. Bude podporován 

zájem dětí zkoumat okolní svět prostřednictvím hry a prožitku, pokusů, vytvářen pozitivní 

vztahu k přírodě, děti budou vedeny k poznávání přírody a přírodních jevů prostřednictvím 

prožitkového učení, literatury i umění. 

 

Obsahem činností bude:  

- Znát základní znaky ročních období.   

- Využití přírodního materiálu, zapojení ekologické aktivity povědomí o živé a neživé přírodě.  

- Rozšiřovat znalosti dětí o fauně a floře. 

- Rozvinout poznatky o křehkém ekosystému lesa. 

- Rozvíjet poznatky a zájem, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, sounáležitost člověka  

   s přírodou. 

- Učit děti chápat a chránit tajemný a rozmanitý svět.  



- Znát materiály - jejich vznik, využití a ekologické zpracování. 

- Provádět pokusy. 

- Prohloubit vědomosti dětí o naší planetě Zemi. 

- Seznámit  děti s Vesmírem. 

- Seznámit děti s prehistorickými zvířaty. 

- Rozvinout poznatky dětí o názvech ovoce a zeleniny, jejich pěstování, významu pro  

   člověka. 

 

Nabídka konkretizovaných tematických částí pro naplnění tematického bloku  „Střípky 

poznání nám Zemi ochrání k využití při tvorbě  třídních vzdělávacích projektů  

 

 Proč se stromy zabarvily? 

 Probudil se kaštánek… 

 Co dělá příroda v zimě?  

 Otvírám vrátka, jsou tady zvířátka. 

 Maluji si počasí. 

 Co se děje v trávě? 

 Lesní obchůdek. 

 Lesní domeček. 

 Březen, březen za kamna vlezem.. 

 Já jsem malý zahradníček. 

 Poznávám zvířátka ze ZOO 

 Jaro ťuká na dveře, kdopak mi je otevře. 

 Čáry, máry, už jsem tu 

 Ptáčku, jak zpíváš? 

 Kouzlím a čaruji 

 Láká mne tajemství moří a oceánů 

 Sluníčko mě láká do přírody 

 Co to padá z oblohy? 

 Paní zimo, kde jsi? 

 Co to voní na paloučku? 

 Hřej, nám sluníčko hřej… 

 Dráčku, dráčku vynes mne až k mráčku 

 Co je na obloze? 

 Kde je moře, kde je řeka, kde je rybník? 

 Letím ke hvězdám 

 Byl jednou jeden dinosaurus 

 Koulelo, se koulelo, červené jablíčko. 

 

 

 



 „VODA – kolébka života“,                                              
léčení, očista, rodina, empatie, přátelé, vzpomínky, naši předkové 

 

Tematický blok  „Voda pohádku vypráví, duši i tělo mi uzdraví“ je zaměřen na podporu 

výchovy  ke zdravému životnímu stylu.  

V tomto bloku budeme usilovat o rozvoj dítěte v oblasti jeho sociální a kulturní pregramotnosti.  

Budeme vést děti k uvědomění si, jakou hodnotu má zdraví pro nás všechny, co dělat pro jeho 

podporu, udržitelnost, ochranu v životních situacích i v životě samotném,  jak podporovat a 

rozvíjet zdravý životní styl a zdravý životní program, utvářet dobré mezilidské vztahy, být 

v nich ohleduplný a tolerantní, umět pomoci, utvářet estetický vztah dětí ke skutečnosti, rozvíjet 

jejich estetické cítění v poznávání, hodnocení a vytváření krásy v prostředí, v chování, práci.  

 

Obsahem činností bude:  

- Význam zdraví, jeho ochrany. 

- Rozvinout poznatky  o zdraví a základech hygienických návyků při činnostech 

- Pochopit význam vhodného oblékání.  

-  Umět se orientovat v dopravních situacích, rozlišovat dopravní prostředky dle pohybu.  

- Předcházet nebezpečí úrazu. 

 - Chápat a rozlišnost jednotlivých citových pochodů, respektovat fyzické odlišnosti lidí, chápat  

   kladný vztah k sobě  samému, seznámení se smysly, sporty. 

- Seznámit děti se smyslovými orgány.  

-  Rozvinout poznatky o lidském těle a jeho funkcích při činnostech 

- Podporovat a rozvíjet pohybové dovednosti a koordinaci při cvičení, tancování. 

- Rozvíjet dovednosti v oblasti grafomotoriky, psychomotoriky a vizuomotoriky. 

-  Rozvinout pohyby hrubé motoriky dětí při pohybech s vizuální oporou. 

 - Rozvinout poznatky o potravinách, které jsou vhodné pro naše zdraví při činnostech. 

- Rozvinout pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě samému při činnostech 

 

Nabídka konkretizovaných tematických částí pro naplnění tematického bloku „ „Voda 

pohádku vypráví, duši i tělo mi uzdraví“ k využití při tvorbě  třídních vzdělávacích projektů  

 

 Co vyprávěl semafor? 

 Mluvím, vidím, slyším, cítím a pracuji 

 Chci být zdravý 

 Mám mlsný jazýček 

 Proč mě něco bolí? 

 Sportuji po celý rok. 



 Zdraví a moje tělo. 

 O mlsné kočičce. 

 Čudimůra a Čudifuk  

 

 

Podařilo se obzvlášť v první polovině školního roku pracovat dle nového školního vzdělávacího 

programu  a v něm plnit cíle vzdělávání. Podařilo se zajistit bezpečnostní podmínky i 

hygienické zázemí. 

Dále se dařilo (do března 2020) realizovat exkurze a výlety za poznáním x udržet pestrost a šíři 

vzdělávací nabídky integrovanou formou, ve které se propojovalo pět vzdělávacích oblastí 

pracovat metodami činnostního a prožitkového učení hrou x denní nabídka řízených zdravotně 

pohybových aktivit x pravidelné komunikační chvilky s prostorem pro vyjadřování prožitků, 

pocitů, nálad (ranní kolečko, komunitní kruh) x vyvážená nabídka spontánních a řízených 

aktivit, x podpora rozvoje řečových schopností v logopedických chvilkách x zařazení obsahu a 

činností s minimálního preventivního programu a environmentálního programu zařadit úkoly 

pro rodiče a děti x pokračovaly zájmové činnosti dětí (plavání, angličtina, společné akce s žáky 

ZŠ Ke Studánce, JUDO, lyžování, bruslení) 

Výchovně vzdělávací činnost mateřské školy jsme obohatili o aktivitu: 

 seznamování dětí s anglickým jazykem 

 klub Klubíčko pro děti a maminky na mateřské dovolené, 

 spolupráce se seniory v Domě seniorů Pohoda,  

 spolupráce s mateřskou školou Okružní,  

 spolupráce se základní školou Mládí a Ke Studánce 

 spolupráce s ostravskou univerzitou 

 

Aktivity mateřské školy plánované 

 Účast předškoláků v naučném programu ostravské ZOO 

 Broučkiáda s Hopsalínem - uspávání broučků na zimu, podvečerní akce na šk. zahradě 

 Za zdravím do "Solné jeskyně"  

 Návštěva mobilního planetária v MŠ 

 Hokejisté v MŠ 

 Jak se žije lidem s handicapem - nevidomý se svým slepeckým psem mezi dětmi 

 "Buďme kamarádi" - prožitkový program v MŠ o dětech s handicapem  

 "Čertování s Mikulajdou" - mikulášská nadílka v DKMO (Agentura LENA) 



 Zajišťování účasti a prezentace výtvarných prací dětí mateřské školy  

 Návštěva Městské knihovny v Orlové  

 Spolupráce se základní školou Ke Studánce a ZŠ Mládí 

 Plavecký kurz pro děti mateřské školy 

 Lyžařský kurz pro děti mateřské školy 

 Návštěva kulturních akcí - kino, DKMO, Divadlo loutek v Ostravě, DDM 

 Návštěva divadelních souborů v mateřské škole- Divadlo pro děti 

 Písečná animace v MŠ 

 Výuka dětí prostřednictvím IT tabule 

 Polodenní výlet pro děti 

 Karneval v DKMO - tanec, hudba, soutěže, zábava pro celou rodinu (Agentura LENA) 

 Oslava Dne dětí na školní zahradě - tanec, hudba, zábava pro celou rodinu 

 Rozloučení s předškoláky - pasování na školáky 

 Škola v přírodě v měsíci červnu  

 Den otevřených dveří 

 Environmentální vycházky pro děti z mateřské školy, dle zpracovaného ročního plánu, 

plnění úkolů, hry, jiné činnosti 

 Výlet do ZOO, Dinoparku, parku B. Němcové 

 Prezentace mateřské školy na našich webových stránkách 

 Prezentace činnosti mateřské školy v tisku 

 Společné akce a workshopy s rodinami dětí 

 Spolupráce se Zdravým městem Orlová 

 Spolupráce s Domem seniorů POHODA 

 Spolupráce se zahraničními mateřskými školami  

Dosažené úspěchy mateřské školy 

Dosažení ocenění dětí ve výtvarných soutěžích. Křest pohádkové knihy učitelky 

mateřské školy na slavnostním setkání s představiteli města a rodiči dětí. Na této akci 

vystoupily i děti mateřské školy s kulturním programem.  

 

 

 

 



IV. Spolupráce s rodiči     

 

Mateřská škola organizuje pro rodiče společné aktivity v rámci besídek k oslavě tradicím, 

svátkům, o ty je ze strany rodičů velký zájem. Dále učitelky na svých třídách vystupují s rodiči 

taktéž v roli poradce v oblasti prospívání jejich dětí, nabízí rodičům konzultační hodiny a 

podobně.  

Podařilo se  realizovat akce v první polovině školního roku. 

Do budoucna plánujeme v těchto společných aktivitách pokračovat a obohacovat je o aktivity 

nové. 

 
  

 V. Prezentace naší mateřské školy na veřejnosti       

 

 Podařilo se nám v letošním školním roce i přes stižené podmínky  prezentovat mateřskou školu 

v tisku – Orlovské noviny, dále se prezentovat na webových stránkách – uskutečňovat vzájemné 

návštěvy seniorů v Domě Pohoda, účastnit se výtvarných soutěží, ▪ účastnit se soutěže Orlovský 

Soptík pořádané Sborem dobrovolných hasičů Orlová, ▪ nadále úspěšně spolupracovat se 

základní školou Ke Studánce 1050 a základní školou Mládí 726, ▪ účastnit se akcí Města (např. 

Masopust) 

 

Do budoucna Zaměříme se: na rozvíjení dobrého jména naší mateřské školy na veřejnosti  Účast 

na akcích Města 

                                                     

 VI. Úrazovost     

 

V letošním školním roce neevidujeme žádné dětské úrazy ani pracovní x nepracovní úrazy.  

                                                                                                                        

  

VII. Úroveň výsledků práce školy        

 

Přednosti a klady naší mateřské školy  

Oblast vzdělávací ▪ Dobré jméno mateřské školy a vstřícný přístup učitelek k dětem i rodičům. 

▪ Týmová práce a spolupráce všech zaměstnanců mateřské školy ▪ Plně kvalifikovaný 

pedagogický sbor doplněn o 2 asistentky pedagoga a učitelky na překrývání a školní asistentky 

a 3 chůvy. ▪ Profesionalita učitelek mateřské školy – inovace a učení se o uplatňování 

moderních metod a postupů ve vzdělávání. ▪ Estetizace a materiální vybavení ▪ Zařazování 

environmentální výchovy v rámci projektu „4 živly“. ▪ Spolupráce s rodiči ▪ Nabídka 

zájmových aktivit dětem. ▪ Bohatý pohybový program. ▪ Stále se rozvíjející spolupráce se ZŠ 



Ke Studánce a ZŠ Mládí, Domem pro seniory - Pohoda. ▪ Využívání a zapojení do projektu OP 

VVV Šablony II. Oblast ekonomická – hospodářská ▪ Hospodárné využívání svěřených 

prostředků. ▪ Daří se zpracovávat v termínu požadované závěrečné zprávy o výsledcích 

hospodaření pro městský i krajský úřad. 

 

Zpracovala: PhDr. Bc. Karin Fodorová PhD., ředitelka Mateřské školy                                                                              

 

 

 


