
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

A. Základní údaje o škole 

 

 Adresa: Mateřská škola, Třinec, Sosnová 367 

 Zřizovatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec  

 Vedoucí učitelka mateřské školy: Zdenka Kadlubcová 

 Telefonní kontakt: 558 993 625 (626) 

 Poslední aktualizace v rejstříku škol: 

 Kapacita mateřské školy:  

 Provozní doba mateřské školy: MŠ dvoutřídní, provoz  6:00 - 15:45 hod.  

 

 

B. Výsledky výchovně vzdělávací činnosti 

 

V MŠ pracujeme v prvním oddělení s dětmi ve věku od 2 – 4 let, ve druhém 

oddělení s dětmi ve věku od 4 - 6 let. Školní a třídní vzdělávací program, který je 

zaměřen na estetickou, ekologickou a jazykovou výchovu plně vychází 

z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Výchovně vzdělávací práce je 

zaměřená na výuku dětí v rámci deseti výchovných tematických bloků podle 

daného měsíce, s určenými podtématy. Celý program má název: „S kamarády na 

společné cestě učením.“ Celým cyklem prostupuje postavička medvídka Pusíka, 

který motivuje děti ke všem činnostem. Cyklus je rozpracován na témata dětem 

blízká z okolního světa tak, aby je děti vstřebaly a tvořivě rozvíjely.  

  

Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný, vede děti k rozvoji formou široké 

škály témat, individuálního přístupu a tvůrčích metod tak, aby byla zachována 

osobnost dítěte. Kromě vhodně zvolených tematických řízených činností 

využíváme kulturní a sportovní akce, výstavy, akce (Vánoce, Velikonoce, 

karneval, Den dětí, Den matek), výlety, noc v MŠ s hledáním pokladu, návštěvy 

solné jeskyně, plávání, hodiny v knihovně. Vše probíhá v rámci provozu školy při 

plnění výchovně vzdělávací práce.  

 

V rámci zájmových aktivit pořádá MŠ výtvarné dílny s rodiči, kroužek 

angličtiny a výtvarné výchovy pro děti, dětská odpoledne s rodiči na zahradě, 

besídky pro rodiče, Májové slavnosti při ZŠ a MŠ Třinec, Kaštanová 412 

k oslavám Dne matek. Vše probíhá odpoledne, po provozu MŠ.  

 

Neintegrujeme žádné dítě se zdravotním postižením. 

 

 

 

 

C. Údaje o pracovnících školy 



 

školní rok 

2008/2009 

počet provozních pracovníků (bez ŠJ) počet pedagogických pracovníků 

a b a b 

fyz.prac. přep.prac. fyz.prac. přep.prac. fyz.prac. přep.prac. fyz.prac. přep.prac. 

1 1 1 1 3 3 4 3,5 

 

                                                                                  

 

školní rok 

2008/2009 

počet provozních pracovníků ve ŠJ 

a b 

fyz.prac. přep.prac. fyz.prac. přep.prac. 

2 1,35 2 1,35 

 

D. Údaje o počtech dětí 

 

Školní rok 

2008/2009 

celkový počet 

dětí v MŠ 

počet tříd celkový počet 

dětí na třídu  

celkový počet dětí na 1 

pracovní úvazek 

učitele 

a b a b a b a b 

třídy normální 

 

48 50 2 2 24 25 16 14 

třídy speciální 

a specializované 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2008/2009 – 3 děti 

Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2009/2010 – 4 

děti 

 

 

 

F. Údaje o prevenci sociálně patologický jevů 
 



V rámci výchovně vzdělávacího programu seznamujeme děti se základními poznatky sexuální 

výchovy, škodlivosti kouření, hrozícího nebezpečí v dopravě a v okolním prostředí. Výuka 

probíhá v rámci tematických bloků s učitelkou.  

 

 

G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně 

ředitelky MŠ 
 
Druh semináře - 

kurzu 

Počet 

zúčastněných 

Finanč. náklady 

Zábavná Hv 1        770,00 Kč 

Seminář 

Kompetence k 

učení 

3        749,00 Kč 

Seminář 

Aktivizační 

metody pro 

levou hemisféru 

1        350,00 Kč 

Celkem       1869,00 Kč 

 

 

 

H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 Výtvarné soutěže:  - Brno, Hnutí Brontosaurus, „Máme rádi přírodu“ 

                                                 - Třinec, ZŠ Kaštanová 412, „Barevný svět“ 

 - Třinec, fa proNORTH, „Medvídek Nortík“ 

 Soutěž ve sběru – Třinec, DDM, sběr víček z PET láhví 

 Spolupracujeme: - ZŠ Kaštanová 412, Třinec a MŠ Habrová v rámci právního         

subjektu 

- DDM Třinec – kulturní a výchovné projekty 

- knihovna Třinec – lekce pro děti o knihách 

- divadlo „Smíšek“ z Ostravy 

- sportovní areál Bystřice – plavání dětí 

- solná jeskyně Třinec 

- mateřské centrum Sluníčko 

 

Ve školním roce 2008-2009 nebyla provedena inspekce ČŠI, KÚ. 

Mateřská škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 

MŠ není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

MŠ nemá realizované žádné projekty financované z cizích zdrojů 

Dvě zaměstnankyně MŠ jsou členkami odborové organizace při MŠ Slezská  Třinec. 

 

Závěr výroční zprávy 
 



Cíle a záměry předškolního vzdělávání se nám dařilo plnit ve většině výchovných složek. 

Zapojením alternativních prvků do výchovy dětí, uspořádáním tříd, vhodnými pomůckami 

a dobře zvolenými metodami jsme děti vedli k tvůrčí práci, k rozvoji jejich individuálních 

schopností. Děti se zapojovaly, pracovaly osobitě, rozvíjely se. Největší úskalí bylo v oblasti 

jazykové výchovy. Šest dětí předškolního věku navštěvovalo odbornou logopedickou péči. 

Do školy nastoupilo 7 dětí, 3 děti měly odklad ze zdravotních důvodů.  

Hodnocení dětí a jejich práce, zapojení se v řízených a spontánních činnostech provádíme 

slovně, denně. Vedeme pozorování dětí z hlediska diagnostiky, individuální péče. Dovednosti 

dětí zachycujeme v tabulkách rozvoje z hlediska získaných kompetencí. Vše průběžně 

vyhodnocujeme.  

 

Datum zpracování zprávy: 2. 10. 2009 

Podpis: Kadlubcová Zdenka 


