
Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 

za školní rok 2009/2010 

 

A) CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Název: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková 

organizace 

Adresa: Mateřská škola, ul. Sosnová 367, 739 61 Třinec 

Zřizovatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

Vedoucí učitelka mateřské školy: Zdenka Kadlubcová 

Poslední aktualizace v rejstříku škol: 10. 1. 2006, č.j. 30273/2005/ŠMS/Krl/0009 

Kapacita mateřské školy: 166 včetně mateřské školy na ulici Habrová 249, Třinec 

Telefonní kontakt:  škola - 558 993 625, školní jídelna - 558 993 626 

MŠ dvoutřídní, provoz od 6:00 do 15:45 hod. 

 

 

B) VÝSLEDKY VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 

A) Na základě zpracovaného školního vzdělávacího programu jsme ve své práci 

vycházely z díla autorek Gabriely a Milady Přikrylových „Barevné kamínky“. 

Výchova dětí je zaměřena na barevnosti a pestrosti nabídky tvořivého programu 

z oblasti estetiky, pracovních činností, pohybových, jazykových i poznávacích 

aktivit. Základem vzdělávání je zapojení základních i alternativních prvků do 

práce s dětmi. Učitelky jsou proškoleny programem „Začít spolu“, který umí 

uplatnit v praxi s dětmi, jsou tvořivé a využívají zapojení teorie do praxe ve všech 

výchovných složkách. Pracujeme na dvou odděleních: děti mladší (2 - 4 roky) 

a děti starší (4 - 6 let). Program je dětem přizpůsobený vzhledem k věku, cílům 

a záměrům vzdělávání, individuálním zvláštnostem, potřebám, prostředí 

a možnostem školy. Čerpáme z odborných knih těchto autorů: Kohlová, 

Gebhartová, Claycombová, Přikrylová, aj. Z nadstandardních činností lze uvést 

kulturní a sportovní akce, besídky, výstavy, Den dětí, Den matek, vánoční 

programy, plavecké kurzy, návštěvy solné jeskyně a knihovny. Vše probíhá 

v rámci provozu školy. 

B) V rámci zájmových aktivit pořádá škola pro rodiče a děti různé výtvarné dílny, 

zájmové kroužky (angličtina, kreslení, keramika, křesťanství), dětská odpoledne na 

zahradě s rodiči, besídky. Škola se aktivně účastnila akcí pořádaných základní 

školou, mezi které patří májová slavnost, zimní olympijské hry a vánoční jarmark. 

C) Momentálně neintegrujeme žádné dítě se zdravotním postižením. 

 

 

 

 

  



C. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

školní rok 

2009/2010 

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 4 3,5 4 3,5 

                                                                                  

 

školní rok 

2009/2010 

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 2009/2010 
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 

 

50 53 2 2 25 26,5 14 15 

třídy speciální a 

specializované 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

- Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2009/2010 - 3 děti 

- Předpokládaný počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2010/2011 - 2 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 

O krok nazpět 1 950,- Kč 

Celkem 1 950,- Kč 

 

 

H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

Ve spolupráci s celým pedagogickým kolektivem byl na naší MŠ vypracován nový školní 

vzdělávací program, na který navazuje třídní vzdělávací program. Oba nesou název: 

„ Svět plný barevných kamínků“. Tento program je zpracován na základě autorského díla 

sester Přikrylových – Barevné kamínky. Vycházely jsme z pěti oblastí: biologické, 

psychologické, interpersonální, sociálně – kulturní a environmentální. Pro obsahovou 

lehkost jsou tyto oblasti propojeny jako barevné kamínky, ze kterých se denně sestavuje 

mozaika – fungující celek. Tyto kamínky reprezentují typické barvy a prolínají se deseti 

tématy a podtématy. Zahrnují čtyři roční období, deset měsíců a týdenní náměty pro práci 

s dětmi. Cílem naší práce je vytvořit co nejbarevnější paletu vzájemně se ovlivňujících 

a propojených oblastí – kamínků.  

 

 Výtvarné soutěže: 

- Brno, Hnutí Brontosaurus, „Máme rádi přírodu“, 

- Třinec, „Barevný svět“, 

- Praha „Svět očima dětí“, 

- Havířov „Krásná jako kvítka Země“, 

- Třinec, Trisia  „Pohádková neděle“. 

 

    Spolupráce: 

- Základní škola a mateřský škola na ulici Habrová v rámci jednoho právního 

subjektu, 

- DDM Třinec – kulturní a výchovné projekty, 

- Městská knihovna Třinec – lekce pro děti o knihách, 

- divadlo „Smíšek“ z Ostravy, 

- chovatelská stanice Třinec – výstava drobného zvířectva, 

- solná jeskyně Třinec, 

- mateřské centrum Sluníčko, 

- Při škole vzniklo občanské sdružení RODIČE DĚTEM PŘI 7. ZŠ o. s., které je 

společné pro obě mateřské školy a základní školu. 

 

I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI A KÚ 

Ve školním roce 2009-2010 nebyla provedena inspekce ČŠI, KÚ. 

 

J) HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009 

Viz zpráva základní školy. 

 



K) ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 

PROGRAMŮ 

 

Mateřská škola nebyla zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 

 

L)  ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 

CELOŢIVOTNÍHO UČENÍM  
Škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

M) ÚDAJE O PŘEDLOŢENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 

FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

Bariéry mezi námi – viz zpráva základní školy. 

 

N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 

ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI 

PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Ve škole nepůsobí odborové organizace. Škola projednávala kolektivní smlouvu s 

odborovou organizací při MŠ Slezská. Dvě zaměstnankyně MŠ jsou členkami odborové 

organizace při MŠ ul. Slezská Třinec. 

 

 

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 

Cílem práce pedagogů bylo především vytvořit nový, plně hodnotný vzdělávací program, 

prostřednictvím kterého by byla radost pracovat s dětmi a byl nám návodem pro tvořivý 

a pestrobarevný přístup k výchově a vzdělávání dětí. Vzdělávací program je pro nás 

pomocníkem, jak u dětí rozvíjet obsahově interakční oblasti. Snažily jsme se, aby cíle 

a kompetence dětí na sebe navazovaly a doplňovaly se. Největším úskalím bylo překonat 

špatné stravovací návyky dětí, častou nemocnost dětí (alergie, astma) a problémy dětí se 

správnou výslovností a vyjadřováním. Sedm dětí navštěvovalo odbornou logopedickou péči, 

tři děti měly odklad povinné školní docházky. Denní analýzou zjišťujeme skutečnost, že 

využíváme metody přímých zážitků, dětské zvídavosti a vlastní tvořivosti. V dětech se tak 

probouzí zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a tvořit. Vedeme pozorování dětí 

z hlediska diagnostiky, dovednosti dětí zachycujeme v tabulkách získaných kompetencí.    

 

Datum zpracování zprávy: 13. 9. 2010 

 

Zpracovala Zdenka Kadlubcová 

vedoucí učitelka  

 

 


