
Zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014 

 

 
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo mateřskou školu 76 dětí. 

Od ledna 2014 se děti třídy Beruška přestěhovaly do nově postavené budovy 

MŠ, kde se soustředili všichni předškoláci, kteří se v průběhu druhého pololetí 

skamarádili a společně se připravovali na vstup do základní školy, do které 

odešlo 23 dětí.  

 

Personální podmínky 

Třída Sluníčko: Antonie Ondřeková, Šárka Přívarová 

Třída Motýlek: Mgr. Pavlína Skybíková, Lenka Henychová 

Třída Beruška: Jana Nožičková, Bc. Kateřina Hudečková 

 

Díky stmelenému pracovnímu kolektivu se daří ve škole udržovat trvale příznivé 

sociální klima, což má kladný dopad na rozvoj osobnosti dětí. 

Zaměstnanci: 

- se spolupodílejí na plnění programu školy 

- otevřeně komunikují se všemi 

- mají včas a v dostatečné míře informace o záležitostech školy 

- znají své kompetence 

- řeší zásadní problémy společně 

- uvědomují si osobní odpovědnost za naplňování programu 

školy 

- vzájemně se respektují 

- využívají nabídek individuálního vzdělávání 

 

Každá třída mateřské školy má svá specifika. 

 

Třídu Sluníčko navštěvují nejmenší děti 

 

Ve třídě „Sluníčko“ je kladen velký důraz na:  

- adaptaci nových dětí 

- zvládnutí sebeobsluhy při hygieně, stolování, oblékání 

- zvládnutí odloučení od rodičů 

- přizpůsobení se základním požadavkům v MŠ – respekt z dospělého, 

- získávání základních dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

- osvojování si věku přiměřených praktických dovedností 

- rozvoj vzájemné komunikace mezi dětmi 

- začlenění dítěte do třídy a zařazení mezi vrstevníky, respektovat rozdílné  

  vlastnosti 

- rozvíjení dětských přátelství 

- rozvíjení základů grafomotoriky 



- seznamování s pravidly soužití v kolektivu 

- vštěpování základních společenských pravidel 

- seznamovat děti s péčí o osobní hygienu 

- seznamovat děti se základními zásadami zdravého životního stylu 

 

Ve třídě Motýlek výchovně vzdělávací činnost směřovala k tomu, aby děti: 

- upevňovaly a rozvíjely již získané vědomosti 

- měly základní poznatky o svém těle a jeho hlavních funkcích 

- získaly představu o zdravé výživě 

- dbaly na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chovaly se odpovědně  

  s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí 

- měly dostatek touhy poznávání a zvídavosti 

- získaly elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody 

- neměly obavu ze změny, přijímaly ji jako běžnou součást života 

- měly vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny 

- uměly v běžných situacích předvídat následky a přijímat důsledky svých činů 

- získaly dostatek komunikačních dovedností, ovládaly dovednosti předcházející  

  čtení a psaní, dovedly využít informativní a komunikační prostředky 

- uměly spolupracovat ve dvojici, ve skupině 

- uměly dodržovat pravidla společného soužití, rozuměly jejich smyslu a 

  chápaly potřebu je zachovávat 

- upevňovaly vztah k přírodě, cítily k ní odpovědnost, úmyslně ji nepoškozovaly 

- přijaly vědomosti o právech svých i druhých a respektovaly je. 

 

Ve třídě Beruška jsou nejstarší děti, které se připravují na vstup do základní 

školy. 

 

Hlavní prioritou vzdělávání bylo: 

- příprava dětí pro vstup do ZŠ v oblasti percepční, školní, citové a sociální  

  zralosti, rozvoj grafomotoriky 

- fyzický rozvoj a pohybová koordinace 

- upevňování dovedností v sebeobsluze 

- rozvoj jemné motoriky, koordinace ruky a oka 

- podpora rozvoje zdravých životních návyků 

- upevňování správné výslovnosti, gramatické správnosti řeči, porozumění,  

  vyjadřování, dorozumívání 

- rozvoj sebeovládání a přizpůsobivosti 

- rozvoj poznávacích schopností – fantazie, vynalézavosti, tvořivosti, základní  

  matematické, početní, číselné pojmy a operace, časoprostorové orientace 

- upevňovat schopnost komunikace s dospělými i svými vrstevníky 

- rozvoj sociability 

- upevňování společenských pravidel a návyků 

- upevňovat vztah k umění a kultuře 



- rozvíjet sociální informovanost  

- upevňovat vztah k přírodě a k životnímu prostředí 

- vést děti k rozvoji adaptability ke změnám 

 

Celkový vývoj dětí byl rozvíjen v oblasti biologické, psychologické, 

interpersonální, sociálně - kulturní a environmentální.  
Vzdělávání probíhalo pomocí integrovaných bloků, které nabízely dětem obsah 

v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích, vycházely ze života kolem nás 

pro získání skutečných činnostních výstupů – kompetencí dětí. Průběžně byly 

vedeny tematické plány, záznamy o dětech a portfolia, grafické a pracovní listy 

a zakládány výtvarné práce. 

Podporovaly jsme prožitkové učení, aktivitu a tvořivost dětí, spontánnost, 

zapojení všech smyslů, konkrétnost. Pravidelně jsme vystavovaly práce dětí. 

Preferovaly jsme zajištění podnětného a láskyplného prostředí s dodržováním 

dohodnutých pravidel chování a dbaly jsme zejména na zkvalitnění 

samostatnosti u dětí. Často jsme k motivaci dětí používaly metody 

povzbuzování, pochvaly, odměny, zařazovaly jsme i soutěživé prvky.     

Nejstarší děti používaly pracovní sešity. Ve třídě Beruška byla příprava na 

základní školu podpořena využitím Metody dobrého startu. 

Všechny třídy byly zapojeny do akce „Celé Česko čte dětem“, kdy rodiče byli 

vtaženi k předčítání či vyprávění příběhů a pohádek. 

K celkovému rozvoji dětí také patří mnoho kulturních, sportovních zážitků a 

zábavných akcí. 

Přehled akcí školy 

Pobyty 

Ozdravný pobyt na Morávce Jízdárna ( 19. - 23. 5. 2014, třída Beruška) 

  

Akce knihovny 

Besedy pro předškoláky 4 x ročně 

Návštěva nejmenších dětí s prohlídkou knihovny 

  

Sportovní akce 

Výuka plavání, saunování, třída Motýlek, Beruška ( březen, duben, květen) 

Lyžování na Bílé ( únor 2014) 

  

Akce s rodiči 

Podzimní tvoření  

Vánoční posezení s rodiči 

Rozsvěcování stromečku s vánočním jarmarkem 

Karneval s myškou Klárkou a veverkou Terkou ( všechny třídy) 



Jarní tvoření 

Oslava Dne Matek 

Posezení s rodiči třídy Sluníčko v závěru školního roku s opékáním párků 

Rozloučení s předškoláky a pasování na školáky ( třída Beruška) 

Výlet do Bašky, rozloučení se školním rokem (třída Motýlek) 

Celé Česko čte dětem 

  

Akce Klubu rodičů 

Lampiónový průvod 

Pálení čarodějnic 

  

Kulturní akce 

Divadlo loutek Ostrava (O víle menší než je zrnko máku, Kocourek Modroočko) 

Michalovi Mazlíčci ve Vratimově 

Divadlo z Prahy ve Vratimově Jů a Hele 

Mikulášský rej s Hopsalínem 

Vystoupení kouzelníka 

Vystoupení dětí na Obecních slavnostech ( třída Beruška) 

Vítání občánků do života ( třída Beruška) 

Vystoupení pro seniory (třída Beruška) 

Toulavá kytara M. Zábranského – hudební pořad 

Každý měsíc děti shlédly jedno divadelní představení v MŠ 

Ekopovídání a klauny 

Zdravotní pexeso s klauny z Balónkova 

Dopravní školička Klaun TúTú 2. části 

  

Ostatní 

Zážitková návštěva Armylandu ve Vratimově ( třída Motýlek, Beruška) 

Ukázka sokolnictví se ZŠ 

Návštěva ZOO v Ostravě (třída Beruška) 

Návštěva Frýdeckého zámku (třída Beruška) 

Návštěva Moravskoslezského hradu s koncertem ( třída Motýlek, Beruška) 

Návštěva minifarmy v Hodoňovicích (třída Motýlek a Sluníčko)  

Kroužek keramiky ve spolupráci s DDM ve Vratimově 

Logopedický kroužek 

Návštěva ZŠ před zápisem do 1. třídy ( třída Beruška) 

Návštěva u řepišťských hasičů, soutěže, stříkání z hadice ( všechny třídy) 

Exkurze HZS v Zábřehu ( třída Motýlek, Beruška) 

 

Přesto, že partnerství s dalšími organizacemi probíhala pomocí standardních 

postupů, mělo pozitivní dopad na obohacení života dětí v mateřské škole. 



Napomohlo rozvíjet samostatnost dětí, poskytlo řadu podnětů k rozvoji poznání 

i řeči. 

Spolupracovali jsme: 

- s místní knihovnou 
- s hasiči v Řepištích, HZS Ostrava - Zábřeh 
- s Kulturní a školskou komisí 
- s Domem dětí a mládeže ve Vratimově 
- s Kulturním střediskem ve Vratimově 
- s Klubem rodičů 
- s Divadlem loutek v Ostravě 
- s řadou soukromých divadélek, které k nám pravidelně přijíždějí s různými  

  pohádkami 
- se ZŠ a Obecním úřadem Řepiště 
- Aquapark Olešná 
- Ski areál Bílá 
- Frýdecký zámek 
- Moravskoslezský hrad v Ostravě 
- ZOO Ostrava 
 
Spolupráce mezi dětmi, rodiči, učitelkami a zaměstnanci školy byla velice 

dobrá. Rodiče se zúčastňovali třídních i školních akcí. O dění a činnostech v MŠ 

byli pravidelně informováni učitelkami, informacemi na nástěnkách, přehledem 

integrovaných bloků s rozpracovanými tematickými celky i bohatou 

fotodokumentací na stránkách školy. V prostorách MŠ byla utvářena tematická 

výzdoba a práce svých dětí si mohli rodiče prohlédnout na nástěnkách. Někteří 

rodiče pomáhali finančně i materiálně a náleží jim velké poděkování. 

Co se týče materiálního vybavení, bude potřeba dokoupit: 

- chybějící nábytek a tělovýchovné pomůcky do třídy Beruška 

-    věšáky na ručníky, police na kelímky, stojany na toaletní papír, 

- dětské přikrývky a polštáře do všech tříd 

- lavičky do šatny třídy Sluníčko, 

- lavička do šatny třídy Motýlek 

Průběžně budeme dokupovat didaktické pomůcky do všech tříd. 

 



Dlouhodobé záměry: 

- při své práci se budeme snažit vytvářet prostředí pohody, tolerance a vzájemné 

  důvěry 
- umožnit dětem ve vesnické mateřské škole dostatek kulturních i vzdělávacích  

  akcí, sportovního vyžití, které přispějí k celkovému rozvoji   
  jejich osobnosti 

- podporovat individuální rozvoj dětí 
- doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dětem 

  prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho 

  aktivnímu rozvoji a učení 
- obohacovat denní program dětí a poskytovat odbornou péči 
- zajišťovat stávající oblíbené aktivity a hledat nové způsoby zkvalitňování 

  našich služeb 
- snažit se, aby čas prožitý v MŠ byl pro děti radostí, příjemnou zkušeností a  

  zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělání. 
- podporovat pohybové aktivity a zdravý životní styl 
- pokračovat v započatých projektech, které se osvědčily 
- zajistit besedy pro rodiče na téma zdravý životní styl 

- začlenit do TVP projekty, které se budou uskutečňovat v nové ekologické 

  zahradě, která ještě není předána k užívání 

 

 

 

V Řepištích:   31.8.2014                                       Vypracovala: Jana Nožičková  

                                                                       

 

 


