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1. Charakteristika školy 
 
Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace Základní 
škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. 
Je to odloučené pracoviště organizace, zařazené do sítě škol s účinností od 1. 1. 
2003. Identifikátor zařízení je 107 625 750. 
Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 74 dětí. Ve školní jídelně MŠ se stravuje 
74 dětí a 10 dospělých strávníků. 
 
 
2. Údaje o pracovnicích 
 
V mateřské škole v současné době pracuje 6 kvalifikovaných pedagogických 
pracovnic. Pět učitelek se 100 % úvazkem u dětí a jedna učitelka s úvazkem  
70 %. Na správním úseku pracují 4 pracovnice, v přepočtu na pracovní úvazky 
3,46. Celkový počet pracovníků MŠ je úvazkově 9,16. 
V průběhu školního roku nedošlo na pracovišti k personálním změnám.  
 
 
3. Vybavení mateřské školy 
 
Mateřská škola je provozována v dobrých materiálních podmínkách. 
V posledních letech se daří modernizovat vnitřní interiér a vybavovat školu 
novým zařízením a didaktickými pomůckami. 
Po loňském zateplení budovy s nátěrem fasády a novou střechou byla během 
letošních prázdnin zrekonstruována místnost s výlevkou v přízemí a v 1. patře 
s navazujícím sociálním zařízením, kde byly vyměněny obklady, WC, sprchový 
kout, zárubně a dveře. Bylo odstraněno nevyhovující sociální zařízení při vstupu 
do šatny 3. třídy. Došlo k vymalování částí prostor MŠ. 
V prostorách 1. třídy došlo k výměně krytů na radiátory. V ložničce 2. třídy byly 
opraveny omítky a vyměněna podlahová krytina a kryty na radiátory.  
Z přidělených finančních prostředků města na provoz školy byla vybavena 
novými hracími prvky školní zahrada a novým nábytkem školní knihovna. 
Z minulého období přetrvává požadavek na výměnu krytů na radiátory 
v prostorách 2. třídy a herny a výměnu podlahové krytiny v 1. třídě. Dále 
plánujeme zrekonstruovat dvě přípravné kuchyňky a v prostorách kuchyně 
vyměnit obklady, dlažbu a rozvody elektroinstalace. 
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4. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
a) Akce organizované školou 
 

• fotografování předškolních dětí na tablo a společné fotografování třídních 
kolektivů 

• ve spolupráci se ZŠ zapojení dětí a rodičů do sběru papíru 2x ročně a do 
sběru přírodnin 1x ročně 

• Mikulášská nadílka 
• lyžařský kurz Lyžování se sluníčkem 
• zápis do MŠ 
• sportovní hry na hřišti ZŠ 
• sbírka Víčkobraní pro nemocnou Elišku ve spolupráci se ZŠ 
• hra v přírodě Putování za velikonočním beránkem 
• plavecký kurz 
• podzimní akce s rodiči Uspávání broučků 
• podzimní tvoření s rodiči 
• pouštění draků na Marku 
• prohlídka městské radnice a kostela sv. Martina  
• karneval s rodiči 
• vystoupení Valášku na karnevale  
• oslava pro maminky 
• odborná přednáška o školní zralosti ve spolupráci se ZŠ 
• hra v přírodě Hledání klíče k otvírání jara 
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• ukázka pro rodiče z kroužku Angličtiny a Flétny  
• pasování předškoláků Indiánská výprava 
• předčítání rodičů, prarodičů Rádi čteme dětem 
• předčítání žáků 9. třídy ZŠ Tyršova našim dětem 
• výlet vlakem 
• výlet na farmu za zvířátky a na jízdárnu 
• oslava Dne dětí 
• tvoření v keramické dílně v CVČ Astra 2x ročně 
• školní výlet s rodiči do technického muzea v Ostravě 
• pohybové aktivity v centru Dětský svět 

 
b) Kulturní a vzd ělávací akce 
 

• účast na akci CVČ Astra Vynášení Mařeny 
• edukační programy v městském muzeu 4x ročně 
• vzdělávací programy v městské knihovně 1x měsíčně 
• program Vánoce na dědině v Rožnově pod Radhoštěm 
• aktivní účast na městské výstavě výtvarných prací Vánoční variace a 

květnové výstavě k Setkání cimbálových muzik 
• zájezd do Divadla loutek v Ostravě 
• vystoupení Valášku při Dni otevřených dveří v ZŠ Tyršova, na Akademii 

ZŠ Tyršova, na akcích města a na přehlídce valašských souborů u 
příležitosti Setkání cimbálových muzik 

• účast na představení divadelního kroužku ZŠ Tyršova 2x ročně 
• návštěva 1. tříd ZŠ Tyršova 
• zájezd na dopravní hřiště do Valašského Meziříčí 
• účast na exkurzích u Policie ČR, Technických služeb a Rychlé záchranné 

služby ve Frenštátě pod Radhoštěm 
• beseda o první pomoci   
• účast při Dni otevřených dveří v ZŠ Tyršova 
• aktivní účast na oslavách Dne města 
• návštěva koncertů ZUŠ 
• komentovaná prohlídka naučné stezky v korunách stromů 
• výukový program Krása letu dravých ptáků 
• účast na kulturních akcích v kině a v Domě kultury  

 
 
5. Údaje o zápisu do MŠ 
 
V průběhu měsíce května byly na mateřskou školu přijímány žádosti rodičů 
k předškolnímu vzdělávání. Přijali jsme 70 žádostí rodičů. Do mateřské školy je 
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přijato 28 nových dětí, 42 rodičům bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí dítěte 
z důvodu naplnění kapacity mateřské školy (29 dětí nepřijatých v naší  MŠ bylo 
přijato na jinou MŠ ve městě). Při rozhodování o přijetí dítěte do MŠ byly 
respektovány body vnitřní směrnice ředitele školy a kritéria pro přijímání dětí do 
mateřské školy.  
 
 
6. Spolupráce s PPP, sociální péčí a s rodiči 
 
V letošním školním roce jsme zasílali OPPP podklady potřebné při vyšetření 
školní zralosti u předškolních dětí. Na základě výsledků vyšetření mají v naší 
MŠ 4 děti odročenou školní docházku. Pro děti s odročenou školní docházkou 
zpracujeme v následujícím školním roce individuální plány, do nichž zahrneme 
oblasti, které je třeba rozvíjet a zdokonalovat před vstupem do ZŠ. Vycházíme 
ze zprávy z vyšetření pedagogicko-psychologické poradny. Posilujeme 
spolupráci s rodiči zejména v oblastech společného vyhodnocování výsledků 
vzdělávání dítěte, plánování vzdělávacích cílů a jejich spoluúčasti na přípravě 
další vzdělávací nabídky. Usilujeme o vytváření partnerských vztahů mezi 
školou a rodiči, vedeme s rodiči průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, 
rozvoji a učení. Umožňujeme rodičům přístup za svým dítětem do třídy a účast 
na jeho činnostech. Rodiče se mohou účastnit celoročních aktivit a podílet se na 
jejich přípravě a plánování. Nedílnou součástí MŠ je také Klub rodičů. 
 
 
7. Plnění plánu práce 
 
Školní vzdělávací program byl zpracován pod názvem „Celý rok s úsměvem“. 
Učitelky zpracovaly třídní výchovné programy s týdenními plány práce 
doplněné o očekávané postoje a výstupy. Plnění cílových kompetencí hodnotíme 
písemně jednou týdně. Výchovně vzdělávací aktivity probíhají při všech 
činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem 
spontánních a řízených aktivit. Nenásilně rozvíjíme tvořivou aktivitu, jejímž 
prostřednictvím získávají děti zdravé sebevědomí a důvěru ve vlastní 
schopnosti. Plnění úkolů vzdělávacího programu pravidelně vyhodnocujeme na 
pedagogických radách. 
 
Hlavní úkoly: 
 

1. Ve výchovně vzdělávacím procesu volit odpovídající metody a formy 
práce, aby rozvoj dítěte probíhal komplexně po stránce fyziologické, 
kognitivní, emocionální, sociální a po stránce psychické. Zařazovat 
prožitkové a situační učení, kooperativní učení a spontánní sociální učení. 
Přizpůsobovat se přirozenému vývoji dítěte a jeho individuální potřebám. 
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2. Plánovat v souladu se Školním vzdělávacím programem, který vychází 
z Rámcového vzdělávacího programu a respektuje pravidla a požadavky 
na předškolní vzdělávání. Zaměřit se na plnění očekávaných výstupů 
z jednotlivých oblastí a osvojování klíčových kompetencí.  

3. Rozvíjet společenství mateřské školy a rodiny, jež vzniká prolínáním 
vlivů z rodiny do mateřské školy a opačně, a to na základě vzájemné 
otevřenosti a partnerství. Zapojovat rodiče do plánování vzdělávacího 
procesu v MŠ a vhodně doplňovat rodinnou výchovu. Aktivně 
spolupracovat s Klubem rodičů, pořádat pravidelné setkávání. 

4. Připravit dítě na povinnou školní docházku. Zaměřit se na rozvoj 
dovedností předcházejících čtení, psaní, na rozvoj elementárních 
matematických souvislostí a na logopedickou prevenci. Posilovat 
samostatnost dítěte, fyzické a psychické vlastnosti v oblasti kognitivní, 
emocionální, motivační, sociální, hodnotové a kreativní. 

5. Vytvářet bezpečné sociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, 
empatie, solidarity a spolupráce mezi všemi osobami v mateřské škole. 
Posilovat a povzbuzovat sebedůvěru dítěte a dospělých osob MŠ, chránit 
děti před situacemi a vlivy, které nezvládá a navazovat kladné emoční 
prostředí. 

6. Podílet se s dětmi na tvorbě pravidel chování pro soužití ve třídě a 
organizačních pravidel pro udržení pořádku. 

7. Pravidelně pořádat doplňující aktivity Valášek, Angličtinu a Flétničku a 
prezentovat se na veřejnosti.  

8. Zajišťovat pro pedagogické pracovnice podmínky pro jejich 
profesionalizaci. Rozšiřovat své vědomosti účastí na odborných 
seminářích a studiem literatury a časopisů. Vzájemně spolupracovat a 
předávat si informace. 

9. Kontrolní a hospitační činnost zaměřit na využívání inovativních metod 
učení, analýzu evaluačních záznamů, na vyváženost spontánních a 
řízených činností a na individualizaci vzdělávání. Provádět vzájemné 
hospitace v jednotlivých třídách. 

10. Nadále pokračovat ve zkvalitňování vybavení a zařízení školy nábytkem, 
didaktickými a učebními pomůckami, vhodnými hračkami a dětskou 
literaturou. 

11. V průběhu školního roku zorganizovat následující akce: 
• informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí – září 2015 
• podzimní tvořivá akce s rodiči – říjen 2015 
• akce s rodiči Uspávání broučků – listopad 2015 
• program Vánoce na dědině v Rožnově p. R. – prosinec 2015 
• Mikulášská nadílka – prosinec 2015 
• lyžařský kurz  - leden 2016 
• karneval s rodiči – únor 2016 
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• hra v přírodě Hledání klíče k otvírání jara – březen 2016 
• dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí – duben 2016 
• exkurze – policie ČR, technické služby, rychlá záchranná služba – 

duben 2016 
• zájezd do Divadla loutek v Ostravě – květen 2016 
• sběrová akce – říjen 2015, květen 2016 
• oslava pro maminky – květen 2016 
• školní výlet s rodiči – červen 2016 
• oslava Dne dětí – červen 2016 
• pasování předškoláků – červen 2016 
• sportovní hry – červen 2016 
• akce Čteme dětem – březen, červen 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

    prohlídka naučné stezky Beskydské nebe     exkurze v technických službách 
 
 
8. Závěry a výhled na nový školní rok 
 

• v MŠ jsou stanovena a dodržována taková rámcová pravidla uspořádání 
života a dne, která zabezpečují rytmický řád, umožňují učiteli 
uspokojovat potřeby dětí, pružně rozhodovat, respektovat přirozené 
vývojové a individuální potřeby dětí. 

• iniciativa rodičů je podněcována společnými aktivitami, rodičům jsou 
zpřístupněny formy vzdělávacích plánů, popis činností a formulace cílů 

• formou zábavných pokusů a badatelských činností jsou dětem nabízeny 
aktivity stimulující a probouzející jejich zájem o vědu a techniku 
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• v rámci environmentální výchovy děti získávají osobní zkušenost 
s přírodou, učí se přírodu poznávat, aktivně chránit a mít k ní úctu, ve 
velké míře je přírodní prostředí využíváno pro poznávání, učení, hry a 
relaxaci 

• intenzivně se zaměříme na logopedickou prevenci, ve spolupráci 
s logopedkou nabídneme rodičům speciálně pedagogické poradenství 
v oblasti rozvoje osobnosti dítěte, diagnostiku a nápravu vad výslovnosti 
přímo v mateřské škole 

• budeme spolupracovat s rodičovskou veřejností a dalšími subjekty našeho 
města, aby se život v MŠ prolínal s aktivitami v obci 

• pravidelně se účastnit vzdělávacích akcí v knihovně budeme podporovat 
čtenářskou gramotnost, nadále aktivně zapojovat rodiče, prarodiče do akcí 
spojených s předčítáním knih, aby si více uvědomovali význam 
mluveného slova pro děti, zavedeme ve třídách čtenářský deník 

• zpracovat a postupně realizovat efektivní program prevence sociálně 
patologických jevů, aby byl vytvořen kvalitní základ pro prevenci 
rizikového chování 

• posilovat dětský organismus především dostatečnou nabídkou volného 
pohybu, který je nepostradatelný pro zdravý vývoj dítěte 

• vzhledem ke zvyšujícímu se počtu předškolních dětí bude pro tyto děti a 
děti s OŠD účelně sestaven individuální vzdělávací program, který bude 
vyhovovat jejich vzdělávacím potřebám a fyzickým či psychickým 
možnostem. Do tohoto procesu budou zapojeni také rodiče, aby působení 
bylo jednotné a plnilo svůj účel. Cílem je osvojení si potřebných 
kompetencí pro vstup do budoucí 1. třídy. 

• nadále budeme posilovat vzájemnou spolupráci se ZŠ, jejíž součástí je i 
naše MŠ, aby byl přechod pro děti z mateřské do základní školy co 
nejpřirozenější a nejplynulejší 

 
 
Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 1. září 2016 
 
 
 
                                                           ……………………………………….. 
                                                            Kateřina Balážová, vedoucí učitelka MŠ 


