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1.  

Základní údaje o škole  
  

Název školy:                          Mateřská škola Sluníčko, Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883  

Sídlo:                                     ul. J. Myslivečka 1883, Frýdek-Místek, 738 02  

IČO:                                        63 69 90 28  

IZO zařízení:                          07 621 525  

 

Zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení: 27. 05.1996  

 

Zřizovatel školy:                   Statutární město Frýdek-Místek  

Sídlo zřizovatele:                  Magistrát města Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22  

Ředitel školy:                        Bc. Gabriela Říhová  

Zástupkyně ředitele školy:  Alena Beierová  

Vedoucí školní jídelny:        Petra Budzińská  

Odloučená pracoviště:  

MŠ F. Čejky 420:                   Mgr. Danka Adamusová - vedoucí učitelka 

MŠ Lysůvky, Příborská 37:  Bc. Lukáš Volný - vedoucí učitel  

www stránky:                        www.jmyslivecka.cz  

  

e-mailové adresy:                  ms.myslivecka@seznam.cz  

                                                ms.cejky@seznam.cz     

                                                ms.lysuvky@seznam.cz  

  

Kapacita školy a ŠJ: 234 dětí, 310 jídel       
  
  

  
  
Kmenová mateřská škola byla vystavěna v roce 1967 a nachází se v části staré Riviéry.   

Od 1. 7. 1995 působí jako příspěvková organizace v a od 1. 1. 2003 byla sloučena s mateřskou 

školou na ul. F. Čejky 420 v Místku a mateřskou školou v Lysůvkách, na ul. Příborská 37. Tyto 

zaujaly místa odloučených pracovišť. Funkci statutárního zástupce zastává ředitelka.  

Vzdělávání probíhá v 5 vybavených třídách, z nichž 3 třídy jsou běžné a 2 třídy jsou logopedické 

s menším počtem dětí a se speciální nabídkou vzdělávání v oblasti logopedie. Všechny třídy 

jsou heterogenní, tzn. se smíšenou věkovou skupinou. Mateřská škola má vlastní školní 

kuchyni, v níž se vaří i pro naše odloučené pracoviště MŠ v Lysůvkách. Úzce spolupracujeme 

s nutričním terapeutem a vaříme potřebná dietní jídla.  

Nejen k pohybovému, ale i k celkovému rozvoji dětí, jejich učení a poznání přispívá rozlehlá 

školní přírodní zahrada.   

 

 

  

  
  
Mateřská škola na ul. F. Čejky 420 byla otevřena v roce 1971. Nachází se v centru města, v 

části Bezručova sídliště. Část budovy je pronajímána sousedící 4. ZŠ, která prostory využívá 

jako učebnu i pro pobyt dětí ve školní družině.  

http://www.jmyslivecka.cz/
http://www.jmyslivecka.cz/
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MŠ zde provozuje 2 běžné a 1 logopedickou třídu se speciálními vzdělávacími potřebami. Třídy 

jsou rovněž heterogenní. Dbáme na to, aby všechny prostory byly průběžně modernizovány.  

V MŠ máme vlastní prádelnu, která zajišťuje čistotu prádla pro celou organizaci.  

V zadní části budovy je velká vzrostlá prosluněná zahrada, boční část zahrady slouží pro potřeby 

4. ZŠ. Děti se navzájem neruší, naopak kontakt s prvňáčky je pro předškolní děti velmi dobrou 

motivací.  

  

  
  
Budova, která byla postavena v roce 1902 jako rodinný domek, byla posléze využívána jako 

základní škola a v roce 1975 se stala mateřskou školou. Nyní se jedná se o velmi příjemnou 

jednotřídní heterogenní MŠ.  

Budova byla zcela zrekonstruována. Výhodou této mateřské školy je stálá ložnice, pro klidný 

odpočinek a relaxaci dětí. V MŠ není vlastní kuchyně, tuto zastoupila přípravna jídla, ve které 

se jídlo připravuje a je dovezeno z MŠ Josefa Myslivečka. Budovu obklopuje rozlehlá zahrada 

s množstvím ovocných stromů, keřů a vzrostlých tújí a společně s herními prvky tvoří příjemné 

útočiště pro děti.  

Děti se zde učí prožitkovému učení, čerpající z úzkého sepětí s přírodou a zároveň blízkého 

dosahu kulturních a společenských aktivit města.    

  
  
  

2.  

Přehled oborů vzdělávání  
  

• Mateřská škola je zaměřena na podporu zdravého vývoje dítěte komplexně, po všech 

jeho stránkách. Naším hlavním cílem je vychovávat v dětech samostatné, vyrovnané a 

citově založené osobnosti.   

• Předškolní věk je pro dítě velmi důležité období, ve kterém prodělává dynamický tělesný 

i duševní vývoj. Přibližně mezi 3 a 6 rokem života děti silně rozvíjejí pohybové aktivity, 

zintenzivňují podíl smyslového a citového vnímání, formují si základy osobnosti a 

sebeuvědomování a zrychlují tempo vlastního osamostatňování.   

• Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a 

právnickými osobami, s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje 

dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a 

společnosti.   

• Snažíme se o vytváření základních předpokladů pro pokračování ve vzdělávání, 

napomáháme vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního 

vzdělávání.   

• Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole je založeno na zásadách, které vedou k 

osvojování základních kompetencí a k získávání předpokladů pro celoživotní vzdělávání.   

• Formou hry se snažíme o rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení. Předáváme dětem 

nové zkušenosti, nové znalosti, dovednosti a vědomosti. Podporujeme jejich tělesný 

rozvoj, spokojenost a pohodu. Rozvíjíme u dětí schopnost přemýšlet a rozhodnout se, 

chápat lidská práva, komunikovat s kamarády, s dospělými. Učíme je spolupracovat, 

akceptovat a tolerovat druhé.   
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• Vycházíme z pedagogické analýzy - z pozorování a uvědomění si individuálních potřeb 

a zájmů dětí, ze znalosti jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální 

situace a pravidelného sledování jejich rozvojových i vzdělávacích pokroků.   

• Předškolním dětem je věnována individuální péče tak, aby byly připravené na vstup do 

základní školy. Díky heterogenním třídám, starší děti pomáhají mladším a naopak, 

mladší mohou získané zkušenosti a znalosti následně využít ke svému rozvoji   

  

• Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole.  

• Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, v 7 letech 

docházejí děti s odloženou školní docházkou. Upřednostňujeme heterogenní tj. smíšené 

třídy. Organizace má celkem 9 tříd, z toho je 6 tříd běžných a dále dvě třídy logopedické 

na MŠ ul. J. Myslivečka 1883 a jedna logopedická třída na ul. F. Čejky 420, kde jsou 

přijímány děti se speciálními vzdělávacími potřebami.  

• Na základě doporučení ze SPC přijímáme děti do logopedických tříd, kde učitelky pracují 

pod odborným vedením klinického logopeda Mgr. Kateřiny Tesarčíkové a Mgr. Lenky 

Zagorové. Denně provádějí intenzívní logopedickou terapii se zaměřením na správný 

vývoj artikulace, fonematického sluchu, rozvoj slovní zásoby, vyjadřovací pohotovosti, 

vypravování, odstraňování vadných řečových návyků. Tato terapie se provádí na 

základě aplikace speciálně - pedagogických metod, zaměřených na stimulaci funkce 

zrakové, sluchové, grafomotorické s cílem připravit dítě na proces výuky čtení, psaní, 

počítání v 1. třídě. V každé z těchto speciálních tříd pracuje asistent pedagoga, který 

navazuje na práci učitelky a pomáhá se všemi činnostmi při práci s dětmi.   

 

3.  

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  
  

Pedagogičtí pracovníci:  

 

 fyzický počet přepočtený počet Odborná a 

pedagogická 

způsobilost 

učitelé 

asistenti pedagoga 

19 

3 

19 

3 

plně kvalifikování 

kvalifikace 

 
 
Provozní pracovníci: 

 fyzický počet přepočtený počet profese kvalifikace 

 
provozní 

pracovníci MŠ 

3 
 

4 
1 

2,18 
 

3,25 
1 

2 školnice, 1         
údržbář 
4 uklízečky 
1 hospodářka 

 
 
 

kvalifikace 
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 fyzický počet přepočtený počet profese kvalifikace 

pracovnice školní 
jídelny 

 
 

1 
3 
1 
1 

1 
3 

0,33 
1 

1 vedoucí ŠJ 
3 samostatné kuchařky 
1 pracovnice výdeje stravy 
1 pracovnice provozu 

kvalifikace 
kvalifikace 

 
 

 fyzický počet přepočtený počet profese 

z prostředku zřizovatele 1 
2 

1 
0,75 

1 údržbář 
2 pradleny 

 
 

nepedagogičtí pracovníci EF kvalifikace 

školní asistent            1 kvalifikace certifikát 

 
 

Z toho kumulované profese zajišťované 1 osobou: školnice a pradlena  

                                                                                 uklízečka a pradlena  

                                                                                 školnice a pracovnice na výdej stravy  

  

 

 

4.  

Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání  
  

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023  

  

Nejen pro nové děti a jejich rodiče byla k dispozici webová prezentace, která je umístěna na 

webových stránkách naší MŠ.  

  

Termín zápisu: 09. 05. 2022 – 10. 05. 2022  

U zápisu podalo přihlášku celkem: 86 zákonných zástupců  

Z toho nepřijato k předškolnímu vzdělávání: 35 dětí  

  

Počet zapsaných dětí k 01. 09. 2022 celkem: 195 dětí      

   

  

MŠ/třída/počet dětí/: J. Myslivečka 1883 – 1. třída Logo/14, 2. třída Logo/14,   

                                                                    3. třída Hvězdička/26, 4. třída Měsíček/26,   

                                                                    5. třída Sluníčko/ 24  

                                  F. Čejky 420 – 1. třída Logo /14, 2. třída Žlutá /26, 3. třída Modrá /26 

                                  Lysůvky, Příborská 37 – 1. třída /26  

  

  

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:     

  

Mateřská škola Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883 (dále jen mateřská škola), v zastoupení 

ředitelky Bc. Gabrielou Říhovou má stanovena kritéria, podle kterých je postupováno při 
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rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet 

žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí, překročí stanovenou kapacitu maximálního 

počtu dětí pro mateřskou školu.   

Přijímání dětí do logopedických tříd probíhá na základě úzké spolupráce s klinickou logopedkou, 

SPC, ORL, popř. dalšími odborníky.  

 

 

5.  

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, vyhodnocení naplňování cílů 

ŠVP 
 

ŠVP na rok    č. j.         název vzdělávacího programu  

2019- 2022     MŠJM-FM/298/2019       Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání:                          

                                                „Radost musíme čerpat ne z jiných, ale ze sebe…“ Sókratés  

                                                                                                            

V naší MŠ  jsme vzdělávali děti již třetím rokem podle ŠVP s názvem „Radost musíme čerpat 

ne z jiných, ale ze sebe“.  Na konci školního roku jsme ŠVP uzavřeli a zhodnotili. 

 

Cílem vzdělávání dětí v mateřské škole bylo vytvořit základy pro mezilidské vztahy a slušné 

chování, pěstovat u dětí morální vlastnosti, vést je k úctě, umět si vážit sebe a druhých, 

nacházet cestu k poznání, rozvíjet zdravé sebevědomí a vést je k samostatnému rozhodování. 

K všestrannému a rovnoměrnému rozvoji přispívají i doplňkové činnosti, kroužky a akce 

pořádané na jednotlivých pracovištích.  

ŠVP jsme naplnili s využitím různých metod a forem vzdělávání. Vzdělávací nabídka vycházela 

nejen ze všeobecného dění, ale i z aktuálního života v našem městě a okolí školy. Vzdělávání, 

bylo přizpůsobeno jak k individuální integraci v běžné třídě, tak i skupinové integraci dětí v logo 

třídách, kde jsou vzdělávány děti s vadami řeči a sluchu. Dbali jsme na individuální přístup a 

respektování specifických zvláštností. Dětem jsme v průběhu celého školního roku nabízeli 

všestranné aktivity a motivovali je k touze po poznávání a vzdělávání. Díky plánování aktivit 

vycházejících z běžného života a prožitkového učení, se děti dařilo aktivně zapojovat do 

vzdělávání, vzbuzovat v nich zájem a umožnit jim hlubší poznání pomoci vlastního prožitku. Děti 

byly dostatečně motivovány, projevovaly touhu po objevování nového, průběžným 

připravováním na vstup do základního vzdělávání, jim přechod nečinil žádný problém. Většina 

dětí dosáhla očekávaných kompetencí na konci předškolního vzdělávání. Některé děti 

z logopedických tříd navázaly vzdělání přestupem do ZŠ speciální.   

Z důvodu zklidnění epidemiologické situace jsme nebyli nuceni v tomto školním roce přistoupit 

k distančnímu vzdělávání. Uvolnění nám umožnilo opět pořádat akce pro rodiče s dětmi, které 

byly součástí vzdělávání. Vzdělávání dětí podle tohoto ŠVP se neslo v duchu jeho motta a bylo 

motivací pro kvalitní práci pedagogů s dětmi. 
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6.  

Prevence sociálně – patologických jevů, rizikového chování 
  

  

  
  

MŠ J. Myslivečka  
 

V tomto školním roce jsme pokračovali v naplňování MPP v souladu se ŠVP naší školy. Pomocí 

osvědčených a dětmi pozitivně přijímaných metod jsme se zaměřovali na vytváření odolnosti dětí 

vůči sociálně patologickým jevům. Od začátku školního roku jsme společně kladli velký důraz na 

vytvoření pozitivní atmosféry ve škole, posilovali jsme prosociální vztahy mezi dětmi a 

zaměstnanci školy, navázali jsme úzkou spolupráci s rodiči. Děti jsme v rámci sdílení v 

komunitním kruhu podporovali v sebevyjadřování vlastních emocí a prožitků, posilovali jsme jejich 

sebevědomí a samostatnost. V oblasti environmentální výchovy jsme v rámci mezitřídní 

spolupráce ve škole vybudovali nový bylinkový záhon, přestěhovali dýňoviště, děti se staraly o 

své třídní záhonky a pečovaly o celou zahradu. Aktivně se podílely ve sběru starého papíru a 

třídění odpadu na třídách. V předškolním věku je podpora zdraví a zdravého životního stylu 

základem, a proto bylo pro nás důležité podporovat u dětí touhu po pohybových aktivitách a 

motivovat je k aktivnímu poznávání a prožitkům. Díky uvolnění proticovidových opatření jsme 

mohli v druhé polovině roku pořádat naše oblíbené akce pro rodiče a děti. V rámci oslav Dne dětí 

jsme navázali spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů obce Pražmo, kteří nás navštívili v 

mateřské škole. Děti získaly povědomí o tom, jak se chránit a kde hledat pomoc. Obecně 

uznávané hodnoty jsme u dětí upevňovali mimo jiné návštěvou nově zrekonstruované městské 

knihovny nebo pěveckými vystoupeními dětí v domovech důchodců. Zapojili jsme všechny 

zaměstnance školy do systému prevence a MPP jsme plnili během školního roku úspěšně. 

 

MŠ F. Čejky  

V průběhu školního roku jsme se zaměřovali na plnění minimálního preventivního programu 

vycházejícího ze ŠVP s názvem „Země je kulatá, kouzelná planeta“. Jeho obsah byl zařazován 

do třídních vzdělávacích plánů, již s konkrétními aktivitami a metodami práce s dětmi. Na 

základě prevence patologických jevů, jsme vedli děti k ostražitosti vůči okolí, sebedůvěře k sobě 

samému, vyhodnocování situací na základě vlastních zkušeností, ale také seznámení se s 

novým a nepoznaným. Snažili jsme se být pro děti vzorem ve slušném chování, prohlubovali 

jsme u nich úctu k druhým a chápání jejich odlišností. K dosažení bezpečného prostředí nám 

pomáhala dohodnutá pravidla, které si třídy nastavily již v začátku školního roku. Při řešení 

obtížných nebo nežádoucích situací, jsme se pak na ně mohli obrátit a snáze potíže řeš it. V 

důsledku pandemie covid-19 jsme přerušili spolupráci s městkou policii i hasiči a bohužel jsme 

ji nenavázali ani v tomto školním roce. Přesto se nám podařilo plnit MPP úspěšně a prostředí 

tříd je tak bezpečné, kamarádské a ohleduplné. 

 

MŠ Lysůvky  
  

V rámci ŠVP je vždy součástí i minimálně – preventivní program, který se prolínal i do třídních 

vzdělávacích plánu, jež jsme z ŠVP tvořili. Na začátku školního roku jsme si s dětmi vytvořili 
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třídní pravidla, na kterých jsme se společně domluvili a postupně je i doplňovali. Děti se danými 

pravidly snažily po celý rok řídit a dodržovat je, v momentě porušení některých domluvených 

pravidel jsme se společně vzniklý problém snažili vyřešit hledáním správného postupu či 

vhodnou náhradou. 

 

 
 

 

7. 

Zajištění podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, děti 

nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování 

jazykové přípravy  
 
Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – poruchami řeči 

Individuální integrace v běžných třídách 

 

Mateřská škola má vytvořené podmínky pro vzdělávání děti nadaných a mimořádně nadaných 

a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které stanovuje školský zákon a vyhláška č. 

27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

ŠVP je dostatečně otevřený a svým obsahem dostupný pro další tvorbu TVP a možnost vytvářet 

vzdělávací podmínky individuálního prostoru ke každému jedinci.  Pro děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami v běžných třídách bude dle potřeby sestaven plán pedagogické 

podpory, který bude nejpozději do třech měsíců vyhodnocen a na základě vyhodnocení bude 

stanoven další postup.    

Vzdělávání v MŠ je přizpůsobeno druhu a stupni podpůrných opatření s možnosti využití 

specifických potřeb každého dítěte, ať už individuální integrace v běžné třídě, tak skupinové 

integrace v logo třídách – poruchy řeči. Hlavním pomocníkem je úzká spolupráce s odborníky a 

rodinou. 

V logopedických třídách se učitelé a asistenti pedagoga snaží o vytvoření optimálních podmínek 

k rozvoji osobnosti každého dítěte. Vzdělávání probíhá během celého dne při všech činnostech 

a situacích, ve spontánních a řízených aktivitách. S dětmi se pracuje hravou a tvořivou formou, 

se záměrem je aktivizovat a podněcovat k vlastní činnosti ve spojení se smyslovým i 

prožitkovým učením.  

Navíc je poskytována kvalitní, průběžná, individuální logopedická péče a děti pracují dle 

individuálních logopedických postupů a doporučeních ke vzdělávání dítěte se speciálními 

vzdělávacími potřebami danými SPC. 

Výhodou speciálních logopedických tříd je menší kolektiv dětí. Logopedická péče probíhá 

denně. Dále se klade větší ohled na přiměřenost úkolů, individuální náročnost a individuální 

potřeby. Cílem je podporovat zdravé sebevědomí, začlenění do kolektivu. Úspěchem výsledku 

je těsná spolupráce s odborníky a se zákonnými zástupci dítěte.  
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Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných 
 

Mateřská škola má vytvořené podmínky pro vzdělávání děti nadaných a mimořádně nadaných 

s přiznanými podpůrnými opatřeními, které stanovuje školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Pro děti nadané bude sestaven plán pedagogické podpory 1. stupně podpůrných opatření, který 

bude nejpozději do třech měsíců vyhodnocen a na základě vyhodnocení bude stanoven další 

postup. Dítěti v povinném předškolním vzdělávání může být doporučen předčasný nástup do 

povinného základního vzdělávání. Podporujeme dětí v kreativním myšlení, umožňujeme 

pracovat rychlejším tempem, na specifických úkolech s menším procvičováním, opakováním a 

vzdělávací obsah těmto dětem obohatíme. Dítěti umožňujeme využívat řadu speciálních 

pomůcek a her rozvíjející specifické dovednosti.  

 
 
Podmínky pro vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem 
 
Dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka poskytujeme jazykovou přípravu pro zajištění 

plynulého přechodu do základního vzdělávání. 

Ředitelka mateřské školy zřídí skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění 

plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb.par.1e, o 

předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou v mateřské škole / na jednom 

pracovišti, alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání. Vzdělávání ve skupině pro 

jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků-dle potřeby v průběhu týdne v rozsahu 

1 hodiny týdně. Ředitelka mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové 

podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné dítě, něž jsou cizinci 

v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy. 

Jako podpůrný materiál je využíváno Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro předškolní 

vzdělávání. Pokud je to potřebné, tak ve spolupráci s PPP zajišťujeme asistenta pedagoga.  

 

 

 

   

MŠ J. Myslivečka  
  

Velká pozornost je v naší MŠ věnována práci s knihou a mluveným slovem. V době, kdy 

elektronické média zažívají nebývalý rozmach, je stále složitější vést děti k této činnosti. Naší 

snahou je u dětí nastartovat zájem o četbu, lásku ke knihám, literatuře. Poskytujeme dětem 

dostatek příležitostí ke kontaktu s knihami a vytváříme bohaté podněty, aby se kniha stala 

přirozenou součástí jejich každodenního života. Ve třídách jsou vytvořeny koutky s knihou a 

časopisy, kde děti často tráví čas. Oblíbené knihy si mohou nosit z domů a seznámit ostatní děti 

s jejich obsahem. Před odpočinkem děti denně vyslechnou pohádku, nebo příběh z četby na 

pokračování čtený učitelkou. V klidových činnostech si děti knihy rády prohlíží. Velkým přínosem 

jsou návštěvy městské knihovny v našem městě. Předškolní věk je ideální dobou k pěstování 

lásky k literatuře a k rozvíjení kvalitních základů všech předčtenářských dovedností. Práce s 

knihou je v MŠ důležitým prostředkem nejen výchovy a vzdělávání, ale také přispívá ke 

zdravému psychickému vývoji dítěte a jeho citovému prožívání. 
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MŠ F. Čejky  
 

Jedním z hlavních témat předškolního vzdělávání je práce s knihou a mluveným slovem. Děti 

mají časté problémy s motorikou, která souvisí právě s řečovým projevem a správnou 

výslovností. Děti v průběhu celého dne měly v koutcích možnost prohlížet a listovat v dětských 

knihách, leporelech, zábavných časopisech. Četly si společně pohádky, popisovaly ilustrace, 

luštily hádanky, učily se zacházet s knihou, vyslovovaly svůj názor, popisovaly, co se jim líbí, 

nelíbí. Se zaujetím rády listovaly naučnými encyklopediemi, které vedly děti k zamyšlení a 

rozvoji představivosti. Oblíbené knihy si mohly děti také přinést z domu a s pomocí učitelky 

seznámily kamarády s jejím obsahem. Měly možnost si sami vyrobit a nakreslit svou knihu. Před 

odpočinkem si děti denně vyslechly pohádku a příběhy na pokračování čtené učitelkou. 

Odvážné děti byly vyzvány k reprodukci známé pohádky. Klasické pohádky děti neznají z 

důvodů předkládání příběhů a moderních pohádek z televize a počítače. Časté sledování 

televize má vliv na jejich špatnou výslovnost a chudou slovní zásobu. Učitelé stále apelují na 

rodiče a doporučují každodenní čtení a vyprávění pohádek. Přínosem pro děti byla také 

návštěva Městské knihovny a místního knihkupectví, kde získaly spoustu podnětů pro rozvoj 

mluveného slova a obrázkového čtení.  

MŠ Lysůvky  
  

Knihy a jiná tištěná media byly přístupny dětem po celou dobu pobytu dětí v mateřské škole. Ve 

třídě měly děti přístupnou knihovnu ve čtecím koutku, s knihami a časopisy pracovaly v rámci 

řízených činností i mimo ně. Snažili jsme se podporovat mluvený projev dětí, a to nejen v 

komunikativním kruhu, ale děti samy vyprávěly pohádky před spaním, nebo pořádaly divadelní 

představení. V rámci klidové činnosti jsme dětem četli pohádky, třeba i z knih, které si děti nosily 

do mateřské školy, aby dětem ukázaly své oblíbené příběhy. 

.   
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MŠ J. Myslivečka   
  
Naše Mateřská škola Sluníčko si zakládá na dobré spolupráci s rodiči a veřejností. Snažíme se 

zapojovat do chodu naší MŠ a různorodých aktivit nejen děti, ale i jejich rodiče. Rodiče jsou 

velice ochotni pomoci, když jsou požádáni. O dění v MŠ jsou pravidelně informování na 

webových stránkách, kde zaměstnanci vkládají články a fotografie z nejrůznějších činností, 

které jsou dětem v MŠ nabízeny. Na začátku školního roku rodiče doprovodili své ratolesti při 

dalším kroku v jejich životě. Prohlédli si interiér a exteriér MŠ. Seznámili se školním řádem. Na 

podzim naši MŠ navštívil pan Pavel Novák se svými písničkami. Rodiče nosili různé druhy ovoce 

a zeleniny, které jsme zpracovávali do nejrůznějších pokrmů. Společně s rodiči jsme uspávali 

naši školní zahradu, kdy si děti vyrobily lampióny a v průběhu průvodu plnily nejrůznější úkoly. 

Proběhl také sběr papíru, kdy ochotně spolupracovali. Rozsvícení vánočního stromečku 

proběhlo z důvodů Covid-19 bez přítomnosti rodičů. Celou akci zpříjemnil program nacvičený 

naším dětským sborečkem a písní, kterou nacvičili zaměstnanci MŠ. Rodiče měli možnost tuto 

akci shlédnout na internetu. Dětem byla adventní nálada zpříjemněna Mikulášskou nadílkou a 

dárky, které nám zanechal Ježíšek. Někteří rodiče poskytli dárky jak k mikulášské nadílce, tak 

dárky pod stromeček. Navštívili jsme městskou knihovnu, předškoláci se podívali, jak to chodí 

ve škole, znovu jsme otevřeli školní zahradu společně s rodiči, navštívilo nás mobilní 

planetárium. Zúčastnili jsme se akce Den Země a proběhl rej čarodějnic. Děti shlédly několik 

divadelních představení, které navštívili naší MŠ. Den dětí se v naší MŠ nesl ve velkém duchu, 

navštívili nás dobrovolní hasiči z Pražma. Rodiče společně s dětmi plnili úkoly, které jsou pro 

hasiče běžná věc. Předškoláci si se svými učitelkami připravili program pro své rodiny, kdy 

nakonec byli pasování na školáky. Na závěr roku nás navštívili ještě Dravci, kdy se děti 

dozvěděly spoustu zajímavostí. Všechny třídy absolvovaly školní výlet v okolí řeky Ostravice, 

kdy děti plnily nejrůznější úkoly a na závěr našly poklad. Celý školní rok završila akce s názvem 

Branný den s vojenskou tématikou. 

MŠ F. Čejky  
 

Jako nezbytnou, považujeme v naší MŠ otevřenou a efektivní spolupráci s rodiči a širší 

veřejností. Prostřednictvím webových stránek, mají noví rodiče možnost dozvědět se informace 

o tom, jak to v naší škole vypadá, jaký koncept výuky máme i ostatní záležitosti týkající se 

denního provozu MŠ. Pro rodiče, kteří už u nás své děti mají, předkládáme na stránky všechny 

důležité informace a průběžně během školního roku doplňujeme fotografie s děním jednotlivých 

tříd i společných akcí školy. Na začátku školního roku byli rodiče pozváni na třídní schůzky, kde 

jim byli osobně představeni všichni pedagogové. Dozvěděli se také o možnosti zapsat děti na 

doplňkové činnosti a další nezbytné informace o provozu a chodu MŠ. Během školního roku se 

rodiče aktivně zapojovali do společně pořádaných akcí, na podzim jsme si prošli „Lampiónovým 

průvodem“ a prosvítili tak naší školní zahradu, v době Velikonoc jsme uspořádali „Vajíčkobraní“, 

kde si rodiny společně užily poznávání tradic a soutěží. Při požádání o zapojení se do projektu 

sběru papíru, byli rodiče ochotní, spolu s dětmi papír sbírali a do školky nosili. Rodiče se také 

účastnili malých dílniček spojených s besídkou pořádanou k oslavě dne matek. Na konci roku 

jsme se rozloučili s předškoláky jejich „Slavnostním pasováním“. V průběhu školního roku naší 

mateřskou školu navštívilo spousta zábavných programů, jako Mobilní planetárium, Vystoupení 

Pavla Nováka, nebo Muzikohrátky, kde se děti seznámily s netradičním pojetím hudby. Dále 

shlédli představení dravých ptáků, pohádku od divadla Letadlo a účastnili se projektu Malý 

stavitel. V zimní čas se děti učily lyžovat na lyžařském výcviku ve spolupráci se Snoutdoor Park 
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Bílá, v závěru školního roku pak navštívily městskou knihovnu a předškolní děti také první třídu 

na 4. ZŠ. 

MŠ Lysůvky  
 

Spolupráce s rodiči byla a je vždy velmi důležitá pro správný průběh pobytu dítěte v  mateřské 

škole. I tento rok jsme s rodiči komunikovali každý den, a to ráno při přebírání dětí či odpoledne 

při předávání dětí, jsme si vyměňovali informace právě o dětech či o dění v mateřské škole. 

Také jsme pořádali společné akce s rodiči a dětmi v odpoledních hodinách, sice v menším míře 

než v minulých letech, ale s přihlédnutím na situaci s šířením viru covid-19 byly realizovány ty 

tradiční, jež jsme si nemohli nechat ujít. Rodiče a rodinní příslušníci se také zapojili do sběru 

papíru či přírodnin. Moc děkujeme rodičům a rodinným příslušníkům, kteří věnovali edukativní 

prvky na zahradu mateřské školy, nebo poskytli své služby v podobě focení formou 

sponzorského daru, či se jinak angažovali na zlepšení prostor mateřské školy.  

                                           
  

   

MŠ J. Myslivečka  
 

Naše mateřská škola má dvě třídy, ve kterých je poskytována individuální i kolektivní 

logopedická péče. Ta se vyskytuje ve všech formách výchovně – vzdělávacího procesu. 

Individuální logopedická péče probíhá denně na základě logopedické intervence učitelky 

s logopedickým vzděláním a dítěte. Učitelka s dítětem vyvozuje a upevňuje jednotlivé hlásky, 

aktivně a pasivně rozvíjí slovní zásobu, a to formou říkanek, písniček nebo jednoduchých textů. 

Kolektivní logopedie probíhá průběžně, kdy během dne zařazujeme orofaciální masáže, 

průpravná hlasová a artikulační cvičení, oromotorické cviky, prstové nebo dechové cvičení, 

které je zaměřené na prodlužování a usměrňování výdechového proudu. S některými dětmi 

pracujeme pomoci alternativních a augmentativních forem komunikace. Dále rozvíjíme 

gramatickou stránku řeči, prostorovou orientaci a sluchové vnímání. Do výchovně vzdělávacího 

procesu zařazujeme také Metodu dobrého startu. Na děti se snažíme působit všemi prostředky 

jako je: dramatizace, rytmizace, hry na dětské hudební nástroje, u kterých mají možnost 

dostatečně se pohybově vyjádřit. Mezi nejčastější logopedické vady řeči patří: opožděný vývoj 

řeči, mnohočetné dyslalie a vývojová dysfázie. Naši péči proto zaměřujeme nejen na foneticko 

– fonologickou stránku, ale i podporu mluvního apetitu. Snažíme se podpořit sebevědomí naších 

děti tak, aby se nebály rozvíjet své vyjadřovací schopnosti a byly schopné je využít v praktickém 

denním životě. Ve třídách používáme běžné, ale i speciální didaktické hry a hračky, které jsou 
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určeny k rozvíjení komunikačních schopnosti těchto děti, ale i k rozvíjení jejich speciálních 

vzdělávacích potřeb. Jedná se o pomůcky např. sluchová a hmatová pexesa, zvukové a 

hmatové hry, dechové hračky a logopedické kostky. Na třídách MŠ jsou k rozvoji kognitivních 

procesů i percepce k dispozici elektronické výukové programy, se kterými učitelé jednotlivé děti 

seznamují. O odbornou klinickou logopedii se starají a s námi pravidelně spolupracují Mgr. 

Tesarčíková a Mgr. Zagorová. Mezi další odborná pracoviště, se kterými spolupracujeme 

patří SPC, PPP, dětský psycholog či psychiatr. Při práci s dětmi využíváme plánu rozvoje dítěte. 

V každé třídě je přítomna asistentka, která má sdílenou asistenci u více dětí. Rodiny dětí 

pravidelně seznamujeme s aktuálním procvičováním mluvy pomocí logopedických sešitů, podle 

kterých náprava probíhá. Rodiče mají možnost využít jednou za dva měsíce logopedickou 

konzultaci s klinickým logopedem, který jim poskytne přesné informace a ukáže, jak mají 

s dítětem nápravu řeči provádět. Dětem poskytujeme takové podmínky, aby jejich všestranný a 

rovnocenný rozvoj v předškolním vzdělávání probíhal stejně, jako u dětí v běžných třídách. 

Rozdíl je v odborném individuálním přístupu pedagogů.  

MŠ F. Čejky  
  

Hlavním specifikem logopedické třídy je snížený počet dětí na třídě 14 a každodenní individuální 

logopedická péče, která probíhá denně na základě logopedické intervence učitelky s dítětem. 

Součástí péče je rozvíjení oromotoriky, vyvozování a upevňování jednotlivých hlásek, aktivní a 

pasivní rozvoj slovní zásoby. Důraz je kladen také na jazykovou rovinu řeči a sluchové vnímání. 

Rozvoj řeči je úzce spojen s rozvíjením jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky. Je využíváno 

pohybových a hudebně-pohybových her, říkadel a rytmizace. V minulém školním roce nás 

pravidelně 1krát měsíčně navštěvovala klinická logopedka Mgr. Lenka Zagorová. Její pokyny, 

doporučení a odborný dohled se promítaly do výchovně vzdělávacího procesu třídy, která jinak 

funguje podle stejného RVP PV a režimu dne jako běžná třída. Některé konzultace se konaly 

za přítomnosti rodičů dětí. Pro každé dítě byl vypracován plán rozvoje, individuálně 

přizpůsobený jednotlivým dětem, vyhodnocený na konci školního roku. Logopedická třída se 

zúčastňovala a podílela na akcích konaných mateřskou školou. Děti se potkávají na společné 

zahradě, mají kamarády ve všech třídách, učí se navazovat kontakty, reagovat na změny. Posun 

ve vývoji dětí mohli rodiče zaznamenávat v průběhu celého školního roku. Podíleli se na 

úspěchu také tím, jak intenzivně pracovali doma s logopedickým sešitem. 
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MŠ J. Myslivečka   
 

Pravidelně si povídáme o špatných životních návycích a nezdravé stravě a vliv na zdraví 

člověka. Snažíme se dětem ukázat, že zdravá strava je tělu nejen prospěšná ale může být i 

chutná. Také upozorňujeme na škodlivost návykových látek (alkohol, kouření). Denně 

zařazujeme TV chvilky a zdravotní cviky. Pravidelně sportujeme na školní zahradě i v přírodě. 

Již třetím rokem se zařazujeme mezi školky se zdravým stravováním. Skladba jídelníčku 

obsahuje velké množství luštěnin, ryb a masa. Vycházíme vstříc i dietním opatřením nabízíme 

např. bezlepkovou stravu. Dbáme na dodržování pitného režimu, dětem jsou nabízené po celý 

den neslazené bylinkové čaje nebo čistá voda popřípadě voda s ovocem. Velký důraz klademe 

na dodržování hygienických návyků, umývání rukou mýdlem, pravidelnou dezinfekci 

  

MŠ F. Čejky  
 

Děti jsou každodenně vedeny k dodržování zásad zdravého životního stylu. V ranních 

činnostech probíhají TV chvilky, kdy děti hrají různé pohybové či hudebně-pohybové hry, cvičí 

zdravotní cviky na protažení i posílení celého těla. Při cvičení se zaměřujeme na správné držení 

těla a rozvoj jemné i hrubé motoriky. Při pobytu na školní zahradě mají děti dostatek volného 

pohybu, svou obratnost a hrubou motoriku mohou rozvíjet při zdolávání různých prolézaček, 

které naše zahrada nabízí. Často chodíme na vycházky po okolí MŠ, nebo využíváme 

basketbalových hřišť, kde děti hrají různé pohybové hry, ať už vedené učitelkou, tak dětmi 

samotnými. V průběhu roku se v rámci vzdělávacích a výchovných témat probírá zdravý životní 

styl, povídáme si s dětmi o zdravých a méně zdravých potravinách, o důležitosti osobní hygieny 

a pohybu, ale také o významu psychického zdraví. Dětem je zajištěna pestrá, nutričně vyvážená 

a chutná strava včetně čerstvého ovoce a zeleniny. Také dbáme na dodržování pitného režimu 

v podobě neslazených ovocných či bylinkových čajů, nebo ovocných šťáv. Děti si také mohou 

vybrat čistou vodu. 

 

MŠ Lysůvky  
  

Zdravý životní styl nás provázel celým školním rokem, ať už ve vzdělávacích a výchovných 

tématech, TV chvilkách, při pobytu venku a při ranních činnostech. Také jsme zařazovali jógové 

prvky, dechová cvičení a pozornost jsme věnovali správnému držení těla procvičování hrubé a 

jemné motoriky. Mnohokrát jsme zdůrazňovali potřebu vitamínů, dbali jsme na vštípení 

dodržování správných hygienických návyků a vhodnou volbou oblečení úměrného k aktuálnímu 

počasí. V neposlední řadě jsme spolupracovali s pracovníky školní jídelny, kteří dbali na zdravou 

životosprávu dětí a připravovali zdravou a vyváženou stravu.  
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MŠ J. Myslivečka  
 

Každý rok budujeme s dětmi pozitivní vztah k přírodě a k životnímu prostředí. To vše se snažíme 
promítat do výchovně-vzdělávacího procesu, a pokud je příznivé počasí, přesouváme co nejvíce 
činnosti na školní zahradu. Děti se zapojily do pěstitelských činností, pěstování bylinek, zeleniny 
a ovoce. Výsledky své pěstitelské práce si děti mohly vychutnat v podobě ovocných nebo 
zeleninových salátů a bylinných nápojů. Na podzim děti hrabaly listí, čistily jezírka a zkrášlovaly 
skalku. Dostaly tak nenásilnou formou poznatky, co obnáší práce na zahradě. Často jsme se 
vydávali na procházky po okolí a prozkoumávali či pozorovali přírodu. Na podzim jsme společně 
s rodiči uspávali školní zahradu a přivítali tak zimu. V zimním období slouží zahrada nejen k 
zimním radovánkám, ale i jiným aktivitám, např. krmení ptáčků, pozorování stop ve sněhu, 
stavění sněhuláků, dělání andělíčků a pozorování rampouchů. Na jaře jsme vysazovali květiny, 
zeleninu a ovoce, o které jsme se průběžně celý rok starali. Zapojili jsme se do sběru papíru a 
zábavnou formou jsme si zopakovali správné třídění odpadu. 

MŠ F. Čejky  
 

V rámci enviromentální výchovy jsme děti vedli k poznávání přírody a povědomí o její ochraně. 

Do vzdělávacích plánů je pravidelně zařazováno tvoření z různých přírodnin. Zahrada MŠ je 

využívána k akcím s rodiči vztahujícím se k určitým tématům ročního období, např. podzimní 

uspávání zahrady, vajíčkobranní a jiné. Děti se také velmi rády podílejí na úklidu zahrady – 

hrabání listí, trávy, sbírají spadlé plody a větvičky ze stromů, a tak mají možnost si přirozeným 

způsobem upevňovat praktické dovednosti. Na vycházkách jsme se vydávali do okolí MŠ, 

blízkých parků i podél řeky, kde měly děti možnost vnímat živou i neživou přírodu a její 

proměnlivost. Na jaře jsme společně na zahradě vysázeli živý plot z vrbových proutků. Pomocí 

této praktické činnosti se děti seznamovaly se vším, co rostlina ke svému růstu potřebuje. O 

vrbičky se staraly, zalévaly je a zaujatě pozorovaly první rašení pupenů a listů. Na zahradě jsme 

pěstovali bylinky, jarní květiny i zeleninu. Děti o zahrádku pečovaly svědomitě, a tak si mohly 

brzy pochutnat na lahodném čaji či zeleninovém salátu. 

MŠ Lysůvky  
  

Dětem, které navštěvují naši mateřskou školu, je příroda velmi blízká. Je to mimo jiné také proto, 
že okolí mateřské školy je velmi podnětné pro oblast environmentální výchovy. Často jsme 
navštěvovali okolní lesy, pole, louky, potoky a přehradu Olešná, seznamovali jsme tak děti s 
přírodou a budovali v nich kladný vztah k přírodě. Ve větší míře jsme se také zabývali tříděním 
odpadu, recyklací, péčí o životní prostředí a šetření přírodními zdroji. Společnými silami jsme 
také pečovali o školní zahrádku a pěstovali jsme různé ovoce, zeleninu a bylinky s nemalým 
úspěchem. 
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8.  

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného 

rozvoje nepedagogických pracovníků 
 

Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo formou seminářů, webinářů a školení, jež byly 
zaměřeny různými směry v pedagogické problematice. Pedagogové také čerpali z odborných 
publikací, internetu a v rámci kolegiální podpory. 
 

Další semináře a webináře:  

• Stále je porušují (práce s pravidly ve třídě) 

• Relaxační techniky – jak zlepšit pozornost žáků 

• Jak být pro žáky autoritou 

• Procvičujeme jemnou motoriku v MŠ 

• Vývoj dětské kresby – postavy 

• Jak řešit problémové situace ve škole 

• Odklad povinné školní docházky 

• Canva – tvorba pracovních listů 

• Zábavná hudební výchova v MŠ 

• Metodika TV  

• Základy osobnostně-sociálního rozvoje pedagoga v MŠ 

• Hudební činnosti v MŠ 

• Emoční vývoj dětí předškolního věku 

• Alternativní směry 

• Rozvíjení grafomotoriky s p. Bednářovou 

• Neverbální komunikace dítěte 

• Respirační onemocnění v MŠ 

• Předmatematická gramotnost v praktických činnostech v MŠ 

• Neklidné a zbrklé dítě a co s ním doma i ve škole 

• Školní zralost  

• Předčtenářská gramotnost 

• Vliv životních situací na psycholog. vývoj dítěte 

• Projektování v rámci TVP v MŠ 

• Formativní hodnocení v MŠ 

• Rozvíjení grafomotoriky 

• Enviromentální vzdělávání v MŠ 

• Alternativní zdroje financování ve školství včetně doplňkových činností 

• Rozvoj řeči 

• Jak řešit konflikty se zlobivým žákem 

• Tvorba pracovních listů pro začátečníky 

• Canva pro pokročilé – jak si vyrobit soubor pracovních listů pro děti v MŠ 

• Lhaní a sprostá slova u dětí v MŠ  

• Procvičujeme jemnou motoriku u dětí  

• CANVA pro začátečníky 

• CANVA pro pokročilé 

• Augmentativní a Alternativní komunikace 

• Dítě s PAS v mateřské škole 

• Dítě s vývojovou dysfázií v MŠ  
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Učitelé obohatili své zkušenosti a načerpali nové náměty při vzájemných hospitacích a 

násleších. Velkým přínosem to bylo pro začínající a nové učitele.  

Účastníci seminářů své poznatky předávali na operativních poradách a všichni tak měli možnost 

je přenášet do praxe. Učitelé obdrželi i studijní materiál, záznam z webináře k danému tématu. 

Dalším zdrojem rozšíření profesionality pedagogů byly aktuální novinky, odborné publikace aj.  

  

 

Priority:  

• informační a komunikační technologie  

• náslechy a vzájemné hospitace při vzdělávání dětí  

• předávání zkušeností, námětů, kreativity a rad  

• předávání informací ze vzdělávání, sebehodnocení, vzájemné hodnocení  

Zaměstnanci školní jídelny byli proškoleni na téma Hygiena na pracovišti a práce s potravinami.  
 

9.  

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  
  

Účast v soutěžích:    

• výtvarná soutěž: „Barevný podzim“  

• konto bariéry Brno „Moje babička“  

• „Hygiena rukou“  

• „Den Země“ 

• výtvarná soutěž PEZ 

• výtvarná soutěž BESIP 

• soutěž s Domestosem 

• sběr papíru s panem Popelou – spolupráce s Frýdeckou skládkou 

• výtvarná soutěž PEZ – sportujeme rádi 

• výtvarná soutěž Barevný podzim 

• výtvarná soutěž Bezpečný cyklista Policie Ostrava 

• výtvarná soutěž Velikonoce Ostrava 2022 

• výtvarná soutěž Jste to, co jíte – Ostrava 

• výtvarná soutěž Krásná jako kvítka je ta naše země 

• výtvarná soutěž Co se děje v trávě? 

  
Doplňková činnost pro hlavní vzdělávací nabídku:  

Barevné prstíky, Kouzelné pokusy, Sboreček, Robotika, Metoda dobrého startu, Hejbánky 

Šikulové, Barvička, Logohrátky, Polytechnické chvilky, Tvořivá dílna, Flétnička 

 

Projektové dny:     

 Podzimní uspávání kouzelné školní zahrady 

 Branný den 

 Vláček přátelství – prožitkový den na zahradě 

 Eko týden – soutěž s panem Popelou Sběr papíru 

 Bramborový den 

 Čertovský prožitkový den, My se čertů nebojíme + nadílka 

 Vánoční nadílka na třídách 



  - 19 -  

 Karnevalová veselice – hravý den v notách plný her a zábavy  

 Velikonoční vajíčkohrátky 

 Stavitelé města 

 Slet čarodějnic projektový den v maskách 

 Cirkus – projektový den s rodiči na zahradě 
 
 
Kroužky: 

Angličtina, Tanečky, Šachy  

  

  

 

 

Jedeme, jedeme na kole, za strašákem na pole  

24.10.2021 

Děti si užívaly týden s veselým strašákem do pole, kterého si samy vyrobily a aby mu nebylo 

smutno, tak přibylo plno malých strašáčků. V šatně místo pole, hlídají a obveselují děti i rodiče. 

Z doneseného ovoce a zeleniny si poskládaly živé obrazy a na konci týdne všechno snědly, aby 

byly zdravé.  

 

               

 

Není houba jako houba  

20.10.2021 

Děti ze 3. třídy Hvězdička se vydaly hledat houby. Ve školce se naučily rozeznat jedovaté  

houby od jedlých. Také si houby namalovaly, vymodelovaly a naučily se hledat i v atlasu hub. 

Děti si také společně vytvořily dva velké papírové draky. Při pobytu venku jsme sbírali listí a 

různé přírodniny. 
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My se čertů nebojíme, my si s nimi zatančíme  

3.12.2021 

V pátek se v celé MŠ sešlo hodně čertíků a andílků. Všichni společně plnili různé úkoly, např. 

chůzi na pekelných chůdách, házení uhlí do kotle, přechod po pekelných kamenech. Po splnění 

se šli občerstvit, zazpívali si písně s mikulášskou tématikou a pak se radovali z dárků, které 

všem přinesl Mikuláš.  

 

                    

Vánoce přicházejí do naší školičky  

16.12.2021 

 

Celý týden jsme se ve třídě chystali na příjemnou vánoční atmosféru. Třídu jsme si svátečně 

sami vyzdobili. Vyráběli jsme přáníčka, lepili kaprovi šupiny, třídili víčka podle barev, zazpívali 

jsme si vánoční koledy a snědli cukroví, co jsme si upekli. Učili jsme se poznávat stíny obrázků 

a přiřadit je k nim. A ve čtvrtek nás navštívil Ježíšek. Dárečky, které jsme dostali, jsme si rozbalili 

a máme z nich moc velkou radost.  

Děkujeme Ježíšku! 

 

                         

Zimní olympiáda 2022 

07.02.2022 

 

Celý týden jsme si povídali o olympiádě, dověděli jsme se, co znamenají olympijské kruhy a 

proč mají takové barvy. Zahráli jsme si s kamarády sportovní pexeso, tvořili jsme české vlajky 

pro lepší fandění našim sportovcům, naučili se nakreslit olympijské kruhy a v pátek jsme si 

udělali malou školní olympiádu ve třídě.  
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Čarodějnický rej 

29.04.2022 

A je to tady! Máme zase čas čarodějnic. Naučili jsme se vařit čarodějnické lektvary, postavili si 

chýši a proletěli se na koštěti. Završením celého kouzelného týdne byl čarodějnický pochod 

městem v maskách.  

To všichni koukali.  

 

                         

ŠACHOVÝ TURNAJ 

10.06.2022 

Dnes se chlapci z naší MŠ, kteří navštěvovali šachový kroužek, zúčastnili ŠACHOVÉHO 

TURNAJE mezi mateřskými školami z Frýdku-Místku. Soutěže se zúčastnilo 12družstev a naši 

chlapci se umístili na krásném 5. místě. Děkujeme za jejich skvělé výkony a gratulujeme ! 

          

Sboreček  

20.06.2022 

Po celý školní rok probíhala v naší MŠ činnost školního Sborečku, do kterého docházely starší 

děti z různých tříd. Scházeli jsme se v dopoledních hodinách 1x týdně. Děti se učily při zpěvu 

správně dýchat, vyslovovat a ovládat mimické svalstvo. Měly možnost se naučit nové písně, 

básně i říkadla. Zpěv doprovázely rytmizací či hrou na různé Orffovy nástroje. Neméně 

důležitým byl i přirozený projev, přednes a dovednost nebát se vystoupit před cizími lidmi. Že 

zpívání děti bavilo, předvedly v několika pásmech, a to v MŠ na předvánočním Rozsvěcení 

stromečku, akci Otvírání zahrady na jaře a Rozloučení s předškoláky. V závěru roku potěšily 

svým vystoupením také babičky a dědečky v Domově pro seniory na Školské ul. a navštívily 

kamarády na odloučeném pracovišti MŠ Čejky.  
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Branný den 

23.06.2022 

Hlášení z branného dne: děti prošly výcvikem pohybových dovedností na překážkové dráze,  

vyzkoušely si komunikaci přes vysílačku, rozpoznávaly výzbroje vojáků, samotnou výzbroj si 

mohly vyzkoušet. Medaile za zásluhy v boji byly úspěšně předány. Děti z celé školky jsou plně 

připraveny na další školní rok. Velké díky patří spolku Respawn z. s. za zprostředkování tohoto 

dne.  

Děkujeme! Konec hlášení.  

          
 

  

Zábavné dopoledne s písničkou 
 

06.10.2021 

 

Dnes za námi do školky přijel Pavel Novák, který si pro děti připravil spoustu písniček tanečků 

i zábavných her. Děti si celé dopoledne moc užívaly, na známé písničky tancovaly, s radostí si 

zasoutěžily a na závěr dostaly malé věcné odměny.  

               

Barevné muzikohrátky 

19.10.2021 

V úterý děti zažily "Barevné muzikohrátky". Měly šanci poslechnout si, a taky vyzkoušet, různé 

netradiční nástroje např. tibetské mísy, kalimbu, šamanský buben, zvonkohru koshi. Naučily se 

"Barevnou písničku", kterou doplnily hrou na tělo. Na závěr si všechny děti společně 

zabubnovaly.         
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Podzimní lampionová slavnost 

16.11.2021 

Protože na naší zahradě nezůstal už ani jeden barevný lístek, rozhodli jsme se ji rozzářit a 

uspořádat "Podzimní slavnost". Společně s rodiči nám v tom děti pomohly! Jejich lampiony 

prosvítily do tmy zahalený park i zahradu, která byla poprvé úplně jiná, než jakou ji známe. Byla 

plná skřítků, světýlek, hudby i voňavého čaje. A protože všechny děti s radostí splnily úkoly od 

naších kouzelných skřítků, není divu, že si na závěr zasloužily sladkou ježčí odměnu! 

                     

 

Kouzlo Vánoc - 2. třída Žlutá 

17.12.2021 

 

V tomto týdnu jsme si s dětmi povídali o vánočních tradicích, co bychom si přáli od Ježíška... 

Děti si vyrobily vánoční přáníčka, ozdoby na stromeček, zkrátka jsme se připravovali na Vánoce.  

                          

Projektový den "Malý stavitel" 

19.04.2022 

Dnes skupinka předškoláků získala v rámci projektového dne s tématem: "Malý stavitel" 

elementární poznatky ze světa stavitelství. Děti se dozvěděly, kdo kreslí mapy, jak se staví cesty 

a domy. Formou tohoto situačního a prožitkového učení si děti osvojily řemeslnou zručnost, 

vztah k řemeslu, pracovní postupy, barvy, tvary, prostorové vztahy, pojmy a počty.  
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Přehlídka dravých ptáků 

14.06.2022 

Na zahradě MŠ J. Myslivečka na děti čekala přehlídka dravých ptáků. Mohly si pohladit sovu,  

viděly sýčka, supa i orla. Všichni si seznámení s dravými ptáky moc užili. 

                 

Výlet do Faunaparku 

09.06.2022 

Ve čtvrtek jsme se společně všechny třídy vydaly na výlet do Faunaparku ve Frýdku-Místku. 

Děti se seznámily s životem králíků, kačen i slepic v jejich přirozeném prostředí. Největší radost 

však měly ze svačinky, kterou si po cestě samy nesly v batůžku.  

 

           
 
 

  

Den s hasičem 

20.10.2021 

V tento den jsme se vypravili do nedaleké hasičské stanice. Děti se moc těšily, až uvidí 

opravdické hasičské auto a vyzkouší si, jaké to je být hasičem. Ve školce jsme si ukázali, jak se 

máme chovat v případě poplachu, no a pak jsme se mohli vydat na cestu. V hasičské stanici se 

děti nejdříve dozvěděly, co práce hasičů obnáší, poté si mohly sednout do hasičského auta! 

Největší úspěch však mělo samotné stříkání z hasičské hadice. Děti si také zkusily, jak je těžké 

hadici namotat. Pro odvážlivce byla k dispozici hasičská uniforma, kterou si některé děti oblékly. 

 

               



  - 25 -  

Uspávání broučků 

10.11.2021 

Poslední dobou bylo na zahradě slyšet velké zívání, dlouho jsme nemohli přijít na to co to je,  

až nás napadlo, že už musí jít broučci spát. Ale není to jen tak, uspat broučky. Na pomoc jsme 

si zavolali rodiče, kteří společně s dětmi objevili kouzelné zaříkadlo, jež broučky uspalo a dopřálo 

jim krásný zimní spánek plný krásných snů. Moc děkujeme za účast, bylo krásné Vás zase vidět.  

 

                       
 

Vůně Vánoc 

07.12.2021 

Jak voní Vánoce? To jsme s dětmi zjišťovali celý týden. Nejvíce nám vánoční svátky přiblížilo 

pečení perníčků. Děti válely těsto, vykrajovaly perníčky a pak už stačilo je dát jen do trouby. 

Zanedlouho se celou školkou rozvoněly Vánoce. Vůně perníčků k Vánocům neodmyslitelně 

patří. Mňam!  

 

                       
 

Lyžování na Opálené 

21.01.2022 

Celý týden jezdily děti na Čeladnou do areálu Opálená, kde se učily jezdit na lyžích. Získávaly 

zkušenosti na kopci i na vleku a v pátek při mini závodu, ukázaly rodičům, jací jsou všichni skvělí 

závodníci. V cíli sklidili velký potlesk a od instruktorů dostaly všechny děti zlatou medaili. Byl to 

vydařený týden plný pohybu.   
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Den naruby 

01.04.2022 

Apríííl! Tento den byl ve znamení vtipů a opaků. Děti měly za úkol přijít do školky vtipně 

oblečené. Někteří to vzali hodně poctivě, do každého detailu. Místo dobrý den jsme se přivítali 

dobrý večer, nebo dobrou noc. Po svačince si děti poslechly v postýlkách pohádku a strávily 

nějaký čas v pyžamech. Všichni jsme si tento den užili, byla to velká zábava!  

 

          

Moje rodinka 

13.05.2022 

Oslavili jsme maminky, tak oslavíme i Den rodinky. Celý týden se nesl v duchu rodinného soužití.  

Děti si mohly samy vyzkoušet, co vše musí zvládnout v domácnosti rodiče, prarodiče, sourozenci.  

A to není vše, chystáme se tento svátek Dne rodiny oslavit společně s rodiči i v MŠ J. Myslivečka. 

 

 

                

Malí zahradníci 

05.05.2022 

Na naší školní zahrádce jsme si díky našemu šikovnému panu údržbáři, který nám zhotovil vyvýšený 

záhonek, mohli vysadit semínka ředkviček a mrkve. A aby, té zdravé zeleniny nebylo málo,  

zasadili jsme si i výhonky rajčat a sazenice kedlubnu. Už teď se těšíme, jak si na nich pochutnáme. 
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 10.  

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí   
  

V tomto školním roce nebyla realizována.  
  

11.  

Základní údaje o hospodaření školy 
  

Mateřská škola vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., vyhláška 505/2002 Sb., zákona  

250/2000 Sb., a českými účetními standarty č. 501-522.  

  

Zdroje financování školy:   

  
1. Státní prostředky – (účelový znak 33353) vyčerpáno - 18.421 508 Kč                           

2. Prostředky zřizovatele - 2.257.000 Kč 

3. Dotace obědy do škol: vyčerpána v roce 2021 - 50 761,20 Kč 

4. Dotace v souvislosti s odpisováním: 233.157 Kč 

5. Čerpání účelových prostředků – (účelový znak 33 063) - vyčerpáno 322.911 Kč (ESF)  

  

Celkem dotace a příspěvky 21.285.337,20 Kč 

  

6. Příjmy organizace: pronájmy, školné, stravné, převody z fondů. Úroky a jiné výnosy   

(financování nepokrytých odpisů) – úroky 252,56 + převody z fondů 36019,08 + nájmy 1093 

2+ služby spojené s pronájmem 6182,96 + školné a stravné 1 446 100Kč a ostatní náklady 

687248,80 (z toho nepokryté odpisy 632041, sběr 1469, věcný dar 46058,80 + výnosy z 

minulých let 7680 Kč) celkem ostatní příjmy 2.186 735,40 Kč. 

  

Celkem příjmy: 23 472 072,60 Kč  

  

Celkem výdaje: 23 472 072,60 Kč 

  

Hospodářský výsledek: 0  

Podrobné údaje jednotlivých finančních kategorií jsou rozepsány v hospodářských rozborech 

organizace.  

 

Úplata za předškolní vzdělávání    

 

Školní rok 2021/2022 přijato 

Měsíční výše úplaty: 550,- Kč 463.059,- Kč 

 

  

  
  

12.  

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  
nerealizováno  
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13.  

 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení  
nerealizováno   
 

14.  

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů  
 

 

Naše organizace je zapojena do projektu IV. Personální podpora v MŠ pro období září 2020  

do srpna 2022. Nadále můžeme využívat nabízené šablony, kterými zajistíme vzdělávání 

pedagogů, vytvoření dalších pracovních pozic a odborné přednášky pro rodiče. 

 

Projekt Obědy do škol IV. - potravinová pomoc pomůže rodinám v tíživé sociální situaci, aby 

jejich  

dítě docházelo do MŠ. 

 

Naše organizace je nadále zapojena do projektu RF v rámci MAP - správního obvodu obce s  

rozšířenou působnosti F-M. Tento projekt je veden realizátorem MAS Pobeskydí, z. S.   

 

  
15.  

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi  
Odbory v organizaci nejsou  

  
  

16.  

Závěr  
  

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy byla projednána a schválena na pedagogické poradě 

dne 31. 10. 2022. K nahlédnutí bude zveřejněna na www.jmyslivecka.cz a ve všech šatnách v 

budovách jednotlivých tříd našich MŠ.   

  
  

 

 

 

 

 

  

  

  

Ve Frýdku - Místku dne 07. 11. 2022                                                      Bc. Gabriela Říhová 

                                                                                                       ředitelka mateřské školy  
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