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1. Charakteristika školy
Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, 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, didaktickými pomůckami a moderním zařízením z oblasti
informačních technologií.
Z přidělených finančních prostředků města na provoz školy byla v budově
provedena výměna rozvodné elektrické skříně. V prostorách herny 2. třídy byl
položen nový koberec. Ve 3. třídě byly vyměněny stávající dveře. V průběhu
hlavních prázdnin byly vymalovány prostory školní kuchyně a 2. třídy.
Ve 2. třídě byly zmodernizovány šatní skříně pro pedagogy a úložné skříně pro
didaktické pomůcky.
Z minulého období přetrvává požadavek na modernizaci přípravné kuchyňky ve
2. patře a výměnu obkladů, dlažby a rozvodů elektroinstalace ve školní kuchyni.
Do budoucna plánujeme rekonstrukci schodiště v celé budově, opravu oplocení,
rekonstrukci sociálního zařízení a vybudování zelené učebny na školní zahradě.
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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
• ve spolupráci s městským úřadem zapojení rodičů a dětí do sběru
použitých baterií
• adaptační program Mami, tati pojď si se mnou hrát
• 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
• jarní a 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

Planetárium v Ostravě

Exkurze u záchranářů
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pasování předškoláků Na výpravě za zvířátky
předčítání rodičů, prarodičů Pohádkové čtení nejen s babičkou
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 ZOO v Ostravě
pohybové aktivity v centru Dětský svět
využití povolání rodičů ke vzdělávacím programům – myslivec, lékař

b) Kulturní a vzdělávací akce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

účast na akci CVČ Astra Vynášení Mařeny
edukační programy v městském muzeu 4x ročně
vzdělávací programy v městské knihovně 1x měsíčně
interaktivní výstava v domě kultury Svět kostiček
program Vánoce na dědině
aktivní účast na městské výstavě výtvarných prací Vánoční variace
aktivní účast na výtvarné výstavě v CVČ Astra a výtvarných soutěžích
vystoupení Valášku při Dni otevřených dveří v ZŠ Tyršova a na akcích
města
vystoupení Valášku pro seniory v Hortenzii
účast na představení divadelního kroužku ZŠ Tyršova 2x ročně
návštěva 1. tříd ZŠ Tyršova a ZŠ Záhuní
zájezd na dopravní hřiště do Valašského Meziříčí
účast na exkurzích u Policie ČR, u hasičského sboru a Rychlé záchranné
služby ve Frenštátě pod Radhoštěm
beseda s příslušníky městské policie
beseda s ilustrátorem dětských knih a se zdravotnickým pracovníkem na
téma Bezpečně o prázdninách
účast při Dni otevřených dveří v ZŠ Tyršova
aktivní účast na oslavách Dne města
tvoření v keramické dílně ZUŠ, prohlídka ZUŠ při Dni otevřených dveří
zájezd do Planetária a Divadla loutek v Ostravě
ekologický program Co všechno má na starosti příroda
Chceme čistý svět – uklízíme okolí potoku Lomná
účast na kulturních akcích v kině a v Domě kultury
Školkiáda – sportovní dopoledne za účasti frenštátských MŠ
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5. Údaje o zápisu do MŠ
V průběhu měsíce května byly na mateřskou školu přijímány žádosti rodičů
k předškolnímu vzdělávání. Přijali jsme 44 žádostí rodičů. Do mateřské školy je
přijato 21 nových dětí, 23 rodičům bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí dítěte
z důvodu naplnění kapacity mateřské školy (14 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 má 6 dětí
odročenou školní docházku. Pro děti s odročenou školní docházkou je vytvořen
individuální plán, jehož vyhodnocením získáme 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.
Využíváme povolání rodičů k exkurzím a besedám. Rodičům předškolních dětí
se snažíme poradit v oblasti školní zralosti, nabízíme jim odbornou publikaci
z naší knihovny. 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.
7. Zapojení do projektů financovaných z cizích zdrojů
Mateřská škola jako součást organizace se již podruhé aktivně zapojila do výzvy
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ
a ZŠ II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je organizací
realizován po dobu 24 měsíců od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020.
Mateřská škola zajišťuje z projektu na 18 měsíců pro děti podporu školního
asistenta, 6 pedagogů bude podpořeno v dalším vzdělávání v oblasti cizích
jazyků, polytechnického vzdělávání a ICT, vzdělávací činnost dětí bude
rozvíjena také hravou formou využitím ICT zařízení.
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8. Plnění plánu práce
Školní vzdělávací program byl zpracován pod názvem „Celý rok s úsměvem“.
Učitelky přizpůsobily témata či vytvářely témata nová podle momentální
situace, zájmu, přání a celkové úrovně dětí. Dle zpětné vazby dětí téma dále
rozvíjely nebo ukončily. Snažily se o vytvoření různorodého programu, který
respektoval individuální možnosti dítěte. Na úrovni tříd se inspirovaly
navrženými očekávanými výstupy, konkretizovaly je do vyhodnotitelné podoby
tak, aby sloužily potřebám vnitřní evaluace. Výchovně vzdělávací aktivity
probíhaly při všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytly,
vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Děti byly vedeny
k samostatnosti, k osvojování a dodržování společenských pravidel a sociálně
kulturních návyků. Plnění úkolů vzdělávacího programu jsme pravidelně
vyhodnocovaly na pedagogických radách.
Hlavní úkoly:
1. Zaměřit se na rozvoj dovedností předcházejících čtení, psaní a rozvoj
elementárních matematických souvislostí a na logopedickou prevenci.
2. Seznamovat děti s technickými dovednostmi a tím vzbuzovat v dětech
zájem o technické a manuální činnosti.
3. Přiblížit výchovu v MŠ rodinné výchově, spolupracovat s rodinou jako
s rovnocenným partnerem. Nabízet dostatek příležitostí k vzájemnému
upevňování vztahů. Nejde jen o informovanost o dění v MŠ, společné
plánování, účast na akcích pořádaných školou, ale především o možnosti
aktivně vstupovat do činností a her svých dětí.
4. Rozvíjet pohybové aktivity s ohledem na zdravý způsob života a
vzbuzovat tak zájem o pohybovou činnost dětí již v předškolním věku.
5. Využívat dětské výtvarné práce při vytváření estetického prostředí a tím
umožňovat sebeprezentaci každého dítěte a posilovat funkci
inspirativního prostředí.
6. Ve vzdělávacím procesu postupně využívat digitální technologie.
7. Soustavně získávat informace o posunech výsledků každého dítěte ve
všech vzdělávacích oblastech a reagovat na ně vhodnými pedagogickými
opatřeními.
8. Vytvářet každému dítěti a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání a
poskytovat účinnou podporu všem dětem s podporou podpůrných
opatření.
9. Efektivně využívat personální podporu školního asistenta v MŠ a
výsledky ze vzdělávání pedagogů získaného prostřednictvím účasti
v projektu Společně ve vzdělávání ve spolupráci se ZŠ Tyršova.
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10.Kontrolní a hospitační činnosti vedoucí učitelky byla zaměřena na
podporu osobnostního rozvoje dětí, rozvíjet u nich otevřenost, toleranci a
respekt vůči jinakosti. Dbát na to, aby nebylo žádné dítě vyčleňováno
z kolektivu. Soustavně sledovat a vyhodnocovat úspěšnost dětí v průběhu
a při ukončení předškolního vzdělávání a aktivně s výsledky pracovat
v zájmu zkvalitnění vzdělávání.
11.Zkvalitňovat vybavení a zařízení školy nábytkem, didaktickými a
učebními pomůckami, vhodnými hračkami a dětskou literaturou.
12.V průběhu školního roku zorganizovat následující akce:
• informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí – září 2018
• adaptační program Mami, tati pojď si se mnou hrát – říjen 2018
• akce s rodiči Veselé dýňování – listopad 2018
• program Vánoce na dědině v Rožnově p. R. – prosinec 2018
• Mikulášská nadílka – prosinec 2018
• karneval s rodiči – leden 2019
• lyžařský kurz – únor 2019
• hra v přírodě Putování za velikonočním beránkem – březen 2019
• tvořivá akce s rodiči O nejkrásnější velikonoční vajíčko
• Dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí – květen 2019
• exkurze – policie ČR, hasiči, rychlá záchranná služba – květen 2019
• zájezd do Divadla loutek v Ostravě – červen 2019
• sběrová akce – říjen 2018, květen 2019
• oslava pro maminky – květen 2019
• školní výlet s rodiči – červen 2019
• oslava Dne dětí – červen 2019
• pasování předškoláků – červen 2019
• sportovní hry – červen 2019
• akce Pohádkové čtení – březen, červen 2019

Vítězové okresního kola výtvarné soutěže

Besídka ke Dni matek
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8. Závěry a výhled na nový školní rok
• zvýšit povědomí dětí o rizicích sociálně patologických jevů, vést děti
k utváření přátelství, vědomé toleranci, laskavému a vstřícnému chování
vůči vrstevníkům, rozvíjet prevenci, která umožní pokračovat a navázat
prevencí sociálně patologických jevů na základní škole
• v rámci efektivního preventivního programu kombinovat poskytování
informací z oblasti prevence sociálně patologických jevů s výcvikem
v sociálních dovednostech a osobnostním růstem dítěte, preferovat
přístupy orientované na zdravý životní styl a aktivní formy sociálního
učení a prosociální modely chování, brát na zřetel věk a osobní
charakteristiky dětí
• v souvislosti s realizací projektu Zahrada pro všechny smysly vytvořit v
prostorách školní zahrady environmentální centra aktivit podporující
smyslové a pohybové vnímání dětí, obnovit školní zahradu výsadbou
dřevin a rostlin
• využívat školní zahradu jako interaktivní učebnu k naplnění různorodých
dětských potřeb a skutečných zážitků
• úkolem pedagogů bude kvalitně ovládat a využívat informační
technologie a digitální média, nabízet dětem vhodné výukové programy
s ohledem na jejich intelektuální a věkové možnosti
• do tradičního předčítání dětem zapojit nejen členy rodiny, ale i významné
osobnosti města
• nabízet nadaným dětem dostatek příležitostí uplatnit témata, která je
zajímají, kde mohou realizovat speciální zájmy tak, aby byla uspokojena
jejich konkrétní potřeba podnětů, dát jim možnost vyniknout a porovnat
své schopnosti s obdobně nadanými dětmi
• prostřednictvím prožitkového učení na zahradě, v přírodě plnit aktivity
s environmentálním
zaměřením
k rozšiřování
a
zkvalitňování
kognitivních, sociálních a komunikativních kompetencí při poznávání
okolního přírodního prostředí
• individuální přístup a přímá komunikace s rodiči, zapojit rodiče o
rozhodování o tom, jakým způsobem se bude s jejich dítětem pracovat
v mateřské škole a tím podpořit jejich aktivitu a spolupráci s učitelkami
• 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 2. září 2019
………………………………………..
Kateřina Balážová, vedoucí učitelka MŠ
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