MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUNTÁL, SMETANOVA 21
__________________________________________________

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY „SMETANKA“
Školní rok 2020/2021

Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21

1. Základní údaje o škole
1.1.

Základní údaje o škole

Název školy
Adresa školy
IČ
Bankovní spojení

Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21
Smetanova 21, 792 01 Bruntál
63731398
19-782270207/0100

Telefon/fax

552306820 MŠ, třída Motýlci, Žirafky, ředitelna
552306822 ŠJ
724535129 ŠJ odhlašování stravy
722270231 ředitelka
info@mssmetanova.cz
www.mssmetanova.cz
si3ye2f

E-mail
Adresa internetové stránky
ID datové schránky
Právní forma
Zařazení do sítě škol
Název zřizovatele
Součásti školy
IZO ředitelství
Vedoucí a hospodářští
pracovníci
Přehled hlavní činnosti školy
(podle zřizovací listiny)

1.2.

Příspěvková organizace
1. 1. 2005
Město Bruntál, Nádražní 20, Bruntál 792 01
Mateřská škola
Školní jídelna
600130932
Ředitelka: Mgr. Bc. Lada Zátopková
Vedoucí školní jídelny: Jitka Prokešová
Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21, podporuje rozvoj
osobnosti dětí předškolního věku, podílí se na jeho
zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na
osvojení základních pravidel chování, základních životních
hodnot a mezilidských vztahů. Vytváří základní
předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá
vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem
do základního vzdělávání a poskytuje speciálně
pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími
potřebami. Činnost organizace je vymezena příslušnými
ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)

Součásti mateřské školy

Součásti školy
Mateřská škola
Školní jídelna

kapacita
40
40

2. Personální údaje
2.1.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
celkem

2.2.

muži
0
0
1
0
0
0
1

muži
0
0
0
1
0
0
1

%
0,00
0,00
18
64
18
0,00
100,00

ženy
1
4
0
4
0
1
10

celkem
1
4
0
5
0
1
11

%
9
36
0
46
0
9
100

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace

odborná kvalifikace
učitel MŠ
učitel MŠ ve spec. třídě
asistent pedagoga
školní asistent (nepedagog)
celkem

2.4.

celkem
0
0
2
7
2
0
11

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví

vzdělání dosažené
základní
vyučen
střední odborné
úplné střední
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

2.3.

ženy
0
0
1
7
2
0
10

splňuje
kvalifikaci
1
1
2
1
5

nesplňuje
kvalifikaci
1
1
0
0
2

celkem

%

2
2
2
1
7

28,6
28,6
28,6
14,3
100,00

Zařazení pracovníků do platových tříd
platová třída

počet zařazených pracovníků

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0
1
0
0
3
1
1
1
3
0
1

2.5.

Trvání pracovního poměru
doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let

celkem

počet
5
1
1
2
1
10

%
46
18
9
18
9
100,00

Komentář ředitele školy
Ve školním roce 2020/2021 pracovali v MŠ 3 učitelé: Milena Coufalová, Jaroslav Daníšek,
Jaroslava Horáková, 2 asistentky pedagoga Jarmila Benková a Marie Štěpanovská a školní
asistentka Petra Mrvcová (do dubna 2020 financována z v rámci výzvy Šablony II., od
května 2020 z rozpočtu na přímé výdaje a od ledna 2021 z v rámci výzvy Šablony III) a
ředitelka Mgr. Bc Lada Zátopková. Učitel Jaroslav Daníšek pokračuje ve studiu na VŠ obor
Speciální pedagogika, Milena Coufalová začala studovat obor Předškolní a mimoškolní
pedagogika na VOŠ Prigo, asistentka Marie Štěpanovská úspěšně složila maturitní zkoušku
na SŠ technické v Opavě. Ostatní učitelky i asistentky jsou plně kvalifikované.
Všechny učitelky pracovaly na úvazek 1.0, asistentky pedagoga také na úvazek 1.0, ŠA na
úvazek 0,7. V MŠ pracovali 3 provozní zaměstnanci: Marie Stolariková (uklízečka) na úvazek
1.0, Iveta Pálková (kuchařka) s úvazkem 1.0 a Jitka Prokešová (vedoucí školní jídelny)
s úvazkem 0.3.
V září jsme začínali školní rok s počtem zaměstnanců 11 a polovině února nastoupila do
naší organizace administrativní pracovnice, jejíž hlavní náplní je práce ve webové aplikaci
Croseus.
I v letošním školní roce MŠ poskytla prostor pro výkon trestu obecně prospěšných prací.
Vzhledem k bezpečnostním opatřením ale v mnohem menší míře než v minulých letech.
Pro MŠ to byl velký přínos v úspoře financí např. na opravy v budově školy i na školní
zahradě apod.

3. Vzdělávací program školy
3.1.

Vzdělávací program

vzdělávací program
Školní vzdělávací program – Kniha života

3.2.

zařazené třídy
všechny

Charakteristika a obsah vzdělávacího programu

1. Charakteristika školního vzdělávacího programu
identifikační údaje o
Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21
škole a jejím
ředitelka Mgr. Bc. Lada Zátopková
vzdělávacím programu Školní vzdělávací program Kniha života
obecná charakteristika Mateřská škola je umístěna v klidné čtvrti města uprostřed
školy
rozsáhlé zahrady, která je vybavena průlezkami s dopadovými
plochami, pískovištěm a různými dalšími herními prvky.
Mateřská škola vznikla spojením mateřské školy a jeslí v roce 1990.
Od roku 2007 je škola samostatným právním subjektem. Kapacita
je 40 dětí. V roce 2000 byla vybudována nová školní kuchyně, která
poskytuje stravu dětem i zaměstnancům. Dvojtřídní MŠ poskytuje
vzdělání dětem předškolního věku v heterogenních třídách. Jedna
ze tříd je zřízená podle § 16. V této třídě je poskytováno vzdělání i
dětem s různým zdravotním postižením, ve školním roce
2020/2021 to bylo 1 dítě s poruchou autistického spektra, 1 se
středně těžkým tělesným postižením a 13 dětí se střední až těžkou
logopedickou vadou. Jedno dítě se závažnou vadou řeči
navštěvovalo běžnou třídu.
Mateřská škola sestává z komplexu dvou budov. V přibližně 30 let
staré typizované budově bývalých jeslí, se nachází dvě třídy
"Žirafky" a "Motýlci". Třída "Motýlci“ je speciální, bezbariérová. V
novější budově je školní kuchyně, která je vybavena dle
nejnovějších norem. Jídlo se rozváží spojovacím koridorem a
následně výtahem do třídy v prvním patře budovy. Jídlo je
následně dětem servírováno ve výdejnách jídla.
Významnou součástí mateřské školy je školní zahrada, v níž trávíme
maximum času. Zahradu tvoří vzrostlé stromy, které poskytují
zázemí velkému množství ptactva a v horkých dnech i stín dětem.
V některých zákoutích tak zahrada připomíná parčík, v jiné, díky
ovocným stromům, na jejichž úrodu se každoročně těšíme, se
podobá spíše sadu. K různým hrám a zábavě slouží herní,
především dřevěné prvky. Nachází se zde pískoviště, průlezky se
skluzavkami, různé druhy houpaček, kreslící tabule, chaloupky.
Velkou výhodou je i dřevěný altánek, který najednou pojme
všechny děti MŠ. Využíváme jej při celoškolních akcích. V létě mají
děti k dispozici nafukovací bazének na koupání. V zimě mohou
využít uměle vytvořené kopce k sáňkování či bobování. Zahrada tak
nabízí dostatek možností pro pohybové činnosti, herní, relaxační a

poznávací aktivity, umožňuje využití různého náčiní, pomůcek a
doplňků. Zahrada poskytuje dobré podmínky pro rozvoj klíčových
kompetencí dětí z oblasti ochrany přírody.
anotace vzdělávacího
Školní vzdělávací program naší mateřské školy je výsledek týmové
programu
práce všech pedagogických pracovnic naší školy, který vychází ze
zákona č. 561/2004 Sb., Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání.
Naše snahy směřují k tomu, aby dítě opouštělo školku jako
jedinečná samostatná osobnost s návyky směřující ke zdravému
životnímu stylu, se vším co s tím souvisí. Naši MŠ se tedy
zaměřuje na enviromentální výchovu (jsme zapojeni v
Mezinárodním programu Ekoškola pro mateřské školy), pohyb
(zapojili jsme se do projektu MŠ - Lokomoce-Pohyb jako revence)
a moderní vzdělávání (od roku 2018 jsme pilotní školou
systémového projektu Podpora práce učitelů, který se na státní
úrovni věnuje rozvoji matematických, čtenářských a digitálních
pregramotností).
popis organizace
Přijímání dětí do mateřské školy se řídí legislativou a směrnicí
výchovy a vzdělávání
ředitelky školy. Vnitřní uspořádání MŠ je řešenou formou dvou
dětí
heterogenních tříd. Z toho jedna je speciální logopedická, která je
určena pro děti s narušenou komunikační schopností a mohou zde
být integrovány i děti s jiným postižením.
Provoz MŠ je zajištěn od 6.30 do 16.00 hod. Speciální logopedická
třída má provoz do 15.00 hod, potom jsou děti převedeny do druhé
třídy.
Děti ve speciální logopedické třídě se vzdělávají podle
individuálních vzdělávacích programů, účastní se vzdělávacího
programu třídy (tematické bloky). V průběhu týdne probíhají
logopedická cvičení a další aktivity dle plánu třídy. Vzdělávací
nabídka ve všech třídách je připravena tak, aby byly vyváženy
činnosti řízené a spontánní. Doplňkové aktivity jsou součástí
vzdělávací nabídky a jsou zařazovány během dne.
2. Obsah vzdělávání a jeho časový plán
Konkrétní podoba
Integrovaný blok: RADOVANOVA RADOVÁNKY
vzdělávacího obsahu
Charakteristika bloku:
Hlavním smyslem integrovaného bloku Radovanovy radovánky je
rozvíjet dítě v oblasti identity (poznávání sebe sama), uvědomit si
své postavení ve společnosti a rozvíjet potřebné schopnosti a
dovednosti pro úspěšnou interakci s ostatními dětmi . Rozvíjet
poznatky o podzimním období, o prospěšnosti pohybu, sportu a
péči o své zdraví, a také jak předcházet různým nemocím a úrazům.
Zaměřit se na komplexní přípravu předškolních dětí, aby jejich
vstup do školy byl úspěšný. Podněcovat v dětech radost ze
společně zvládnutého a poznaného, uvědomovat si příjemné i
nepříjemné pocity. Rozvíjet poznávací schopnosti a funkce,
představivost a fantazii, zpřesňovat myšlenkové operace dítěte a
zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, rozvíjet jeho pohybové a

manipulační dovednosti, osvojovat si sebeobslužné dovednosti a
seznámit dítě se zdravými životními návyky a postoji.
Návrhy dílčích témat pro realizaci:
Přátelství mezi kamarády-adaptovat se na prostředí MŠ,
seznamovat se s kamarády a novým prostředím
Dary podzimu-ovoce-poznávat ovocné stromy a jejich plody
Dary pole-zelenina-poznávat a rozlišovat zeleninu a plodiny
Co přinesl vítr-vědět, že se příroda ukládá ke spánku,
charakterizovat rysy podzimu
Ve zdravém těle zdravý duch-pociťovat radost z aktivního pohybu,
seznamovat se s letními i zimními sporty
Když kamarád stůně-znát, co mi pomůže, když stůňu
Budu školákem! - rozvíjet všeobecné znalosti pro úspěšný vstup do
školy, zdokonalovat se v oblasti grafomotoriky, osvojovat si
některé znakové funkce (čísla a abeceda)
Maminky mají svátek-rozvíjet slovní zásobu, tvořivost, společně
prožívat radost při vystoupení maminkám, prohlubovat rodinné
vztahy
Děti mají svátek-oslavit Mezinárodní den dětí, uvědomit si i jiné
životní podmínky dětí na celém světě
Integrovaný blok: DOBRODRUŽSTVÍ VEVERKY ZRZEČKY
Charakteristika bloku:
Hlavním smyslem integrovaného bloku Dobrodružství veverky
Zrzečky je získávat a postupně prohlubovat vědomostí o živé i
neživé přírodě, vytvářet a posilovat pozitivní vztah k přírodnímu
prostředí, vytvářet vhodné postoje k ochraně přírody a životního
prostředí . Pochopit vliv lidských činností na životní prostředí.
Osvojovat poznatky a dovednosti, které jsou potřebné k
vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření
zdravého a bezpečného prostředí-ochrana dítěte před
nebezpečnými vlivy.
Návrhy dílčích témat pro realizaci:
Zvířátka slaví svátek-respektovat prostředí, ve kterém zvířata žijí a
poznávat podmínky péče o domácí mazlíčky
Dary stromů-rozlišovat stromy listnaté a jehličnaté, poznávat a
třídit jejich plody, uvědomovat si jejich užitek
Skřítci Podzimníčci-zažít aktivní hraní v přírodě a s přírodninami,
vytvářet jednoduché produkty lidské činnosti
Zvířátka v zimě-seznámit se s životem volně žijících zvířat v zimním
období, získat základní poznatky, jak jim pomáhat
Ptáčci v zimě-zaměřit se na život přezimujícího ptactva a vést děti
k povědomí, že se o ně musíme postarat
Příroda se probouzí-poznávat charakteristické rysy předjaří a
jarního období, učit děti toto vnímat všemi smysly
Integrovaný blok: HONZÍKOVA CESTA
Charakteristika bloku:

Hlavním smyslem podtématu Honzíkova cesta je vytvářet
povědomí o sounáležitosti s jinými lidmi, poznávat jiné kultury a
národnosti, tvořit si pozitivní vztah k prostředí, ve kterém žije a
pozorovat vše, co se kolem něj děje, že vše má svůj řád.
Seznámit děti s rozmanitostí naší planety Země, poznat jiné kultury
a prostředí, uvědomit si, že život na planetě Zemi má svou
dlouholetou historii. Poznávat různé možnosti dopravy a přepravy
do blízkého okolí i do daleka, a také si uvědomovat, že existují
pravidla pro bezpečný pohyb na silnici. Získat základy finanční
gramotnosti a poznávat povolání, kde se může setkat s penězi.
Poznávat prostředí určené pro chov hospodářských zvířat,
pěstování rostlin a květin, rozlišovat je, poznávat a pojmenovávat.
Návrhy dílčích témat pro realizaci:
Cestovatelské pohádky-seznamovat se s životem a krajinou v
různých světadílech naší planety
Dopravní prostředky-poznávat různé způsoby cestování, dopravní
prostředky, a také jak se při cestování chovat
Naše město, naše Země-mít povědomí o městě, ve kterém žiji a
získávat elementární poznatky o České republice
Cesta do pravěku-uvědomovat si, že život na zemi má svou
minulost, poznávat svět dinosaurů
Bezpečně na cestách-získávat elementární poznatky o dodržování
bezpečného pohybu v silničním provozu, základních pravidlech
bezpečného cestování
Honzík nakupuje-uvědomovat si existenci peněz, umět s nimi
zacházet a poznávat některá povolání
Zvířátka a jejich mláďátka-rozlišovat a pojmenovávat hospodářská
zvířata, seznámit se s prostředím, ve kterém žijí a jaký nám
přinášejí užitek
Babiččina zahrádka-poznávat, pojmenovávat rostliny i květiny na
zahradě, vědět, jak o ně pečovat
Integrovaný blok: DĚDEČKU VYPRÁVĚJ
Charakteristika bloku:
Hlavním smyslem integrovaného bloku Dědečku vyprávěj je ulehčit
a zpříjemnit první dny ve školce dětem nově příchozím,
spoluvytváření a opakování pravidel společného soužití v MŠ,
vytvářet a upevňovat pozitivní kamarádské vztahy, eliminovat
negativní chování a situace, ve kterých k nim dochází. Seznamovat
děti se světem pohádek, podněcovat jejich zájem o literaturu,
rozvíjet komunikativní dovednosti, prožívat radost. Mít povědomí
o správném chování při návštěvě lékaře, zubaře. Odbourávat
strach z návštěvy lékaře či pobytu v nemocnici. Zaměřit se na
rodinu, jak funguje a vztahy mezi jednotlivými členy. Posilovat
společenskou roli dítěte ve společenství ( rodina, třída, škola).
Utvořit u dětí základní poznatky finanční gramotnosti.
Návrhy dílčích témat pro realizaci:

Už chodím do školky-seznamovat děti s novým prostředím a okolím
MŠ, zvládat odloučení od rodičů
Kamarádské pravidla-seznamování s novými kamarády, společné
vytváření pravidel v rámci chování mezi dětmi i v rámci
společenského chování
Pohádkový dědeček-seznamování a upevňování znalostí klasických
pohádek
Nebojte se doktora-vytvořit pozitivní vztah k návštěvě u lékaře či
pobytu v nemocnici
Moje prima rodina-zaměřit se na rodinu, jak funguje, o vztazích
mezi všemi členy a povinnostmi, kterých se jich týkají
Peněženka-mít povědomí o existenci peněz, jak s nimi zacházet,
seznámit se s povoláním, kde se s penězi pracuje
Integrovaný blok: CHALOUPKA NA VRŠKU
Charakteristika bloku:
Hlavním smyslem integrovaného bloku Chaloupka na vršku je
seznamovat děti a upevňovat povědomí o starých i novodobých
tradicích a zvycích provázející celý rok. Dále také vnímat změny v
přírodě a vnímání času. Celý blok je převážně inspirován příběhy z
knížky Chaloupka na vršku. Velký důraz je zde kladen na rozvíjení
slovní zásoby formou básniček, říkadel, písní, vystoupením na
veřejnosti (Vánoce a Velikonoce na zámku), ale také pro své blízké
a kamarády. V tomto bloku je také dán velký prostor pro
zdokonalování pohybových dovedností a estetického projevu
formou her, tance a také spoustou tvořivých činností, kterými se
děti podílejí na společné výzdobě celého interiéru školky. Dále je
zde dán velký prostor pro venkovní aktivity, jak na zahradě školky,
tak i v blízkém okolí ( pouštění draků, lampionový průvod, vynášení
Moreny...). Celý blok tak pozitivně upevňuje pocit sounáležitosti s
ostatními kamarády a jejich rodinnými příslušníky.
Návrhy dílčích témat pro realizaci:
Svatováclavská pouť-seznámit děti s postavou svatého Václava,
významem státního svátku ČR a zvyky, které jsou s tímto svátkem
spojené
Jak děti pekly brambory-upevnit povědomí o podzimním období a
tradičních aktivitách v tomto čase
Tradice dušiček-citlivým přístupem dětem vysvětlit téma života a
smrti, uvědomovat si změny v přírodě a vnímání času
Už Martin na bílém koni-radostnou formou poznávat postavu sv.
Martina, prožívat atmosféru blížícího se adventu
Jak to bylo na Mikuláše-rozvíjet slovní zásobu, prohlubovat
kamarádské vztahy mezi dětmi, společně se těšit z návštěvy
Mikuláše
Vánoce přicházejí-společné prožívání předvánočního času, těšení
se na Vánoce, vnímání příběhu o Ježíškovi v tradiční podobě, rozvoj
tvořivosti

Jak to bylo na Tři krále-společně přivítat Nový rok, seznámení s
příběhem Tří králů, rozvoj slovní zásoby, zdokonalování
pohybových dovedností
Jak to bylo o masopustu-společně prožívat radost období končící
zimy, podílet se na výzdobě třídy na tradiční karneval, rozvíjet
tvořivost
Přišlo jaro do vsi-uvědomovat si změny v přírodě a seznamovat se
s tradičními zvyky přicházejícího jara, rozvíjet tvořivost, slovní
zásobu
Já jsem malý koledníček-společně prožívat čas Velikonoc, podílet
se společné výzdobě třídy, prohlubovat estetické cítění pohybem,
zpěvem, recitací
Jak odletěly čarodějnice-veselou formou seznámit děti s tradicí
svátku čarodějnic, zdokonalovat pohybové dovednosti
Na svatého Jana otvírá se létu brána-vnímat změny v přírodě,
vnímání času, seznámit s příběhem svatého Jana
Integrovaný blok: VYNÁLEZCE ALVA
Charakteristika bloku:
Hlavním smyslem integrovaného bloku Vynálezce Alva je
podněcovat v dětech zájem o techniku, přírodovědu i tradiční
řemesla. Důraz je zde kladen převážně na rozvoj technického a
senzomotorického myšlení, intelektu, fantazie, technické
představivosti. Cílem je vytvoření správných pracovních návyků,
a také povzbuzení jejich touhy vytvářet konkrétní hodnoty, smysl
pro spolupráci a vzájemnou pomoc. Dále také podněcovat v
dětech zájem získávat informace z knih, encyklopedií, ale i
využívat moderních technologií. Ve větší míře zde budou použity
především interaktivní metody, které propojí okolí dítěte s jeho
vlastním prožitkem.
Návrhy dílčích témat pro realizaci:
Nebe nad hlavou-rozvíjet znalosti o vesmíru, sluneční soustavě,
podporovat zájem o knížky s touto tématikou
Poznávám své tělo-upevňovat vědomosti o tělesném schématu,
jeho fungování, rozvíjet motorické dovednosti
Kolik máme smyslů?-poznávat a vnímat smysly našeho těla, umět
je správně využívat, rozvíjet jemnou motoriku
Co se děje v trávě-poznávat, pozorovat a zaznamenávat svět hmyzu
a drobných živočichů
Život na vodě a pod vodou-seznamovat se s životem vodních
živočichů a také jejich životními podmínkami
Malý chemik-provádět jednoduché pokusy, chápat elementární
fyzikální zákonitosti
Stavím, stavíš, stavíme-podněcovat v dětech tvořivé myšlení,
radost z konstruování, zdokonalovat hrubou i jemnou motoriku
3. Popis ostatních podmínek vzdělávání
ostatní podmínky
Podmínky životosprávy:
vzdělávání
• Uspořádání dne musí respektovat biorytmus dětí a
zachovávat pravidelnost.

•

Co nejvíce příležitostí ke spontánnímu pohybu a ke
spontánní hře.
• Dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu.
• Individuální uspokojování fyzických potřeb dítěte (jídlo,
pití, WC).
• Střídání náročnějších činností s činnostmi odpočinkovými,
řízených činností s činnostmi volnými.
• Klidné, přirozené a plynulé přechody mezi činnostmi.
• Uspořádání dne vymezuje činnosti a jejich sled pouze
rámcově, přizpůsobuje se individuálním potřebám dítěte,
měnícím se podmínkám (vliv ročních období, různých
oslav apod.) a organizaci konkrétního dne v MŠ.
Prostředí:
• Vybavení školním nábytkem odpovídá velikosti dětí i
případným nárokům dětí a handicapem.
• Vyhovující stavebně technické řešení, materiální vybavení.
Strava a pitný režim:
• Strava musí být pestrá, vyvážená a plnohodnotná,
odpovídající biologickým potřebám dítěte.
• Výživa musí být vhodná co do kvality a kvantity.
• Má obsahovat hodně ovoce a zeleniny, zejména syrové,
dostatek nízkotučných výrobků, libového masa, ryb,
drůbeže, luštěnin, vhodných tekutin.
• Respektujeme individuální potřebu jídla, závislou na
konstitučním typu, zdravotním stavu dítěte, tělesné
aktivitě apod.
• Respektujeme individuální potřebu skladby jídla dle
lékařské diagnostiky (zajišťujeme dietní stravování pro děti
s potravinovou alergií).
• Respektujeme individuální potřebu pití v průběhu dne.
Tělesná pohoda a volný pohyb:
• Rozvíjení koordinace hrubé motoriky i jemné motoriky,
zpřesňování senzomotorické koordinace (grafomotorika).
• Každodenní cvičení ve třídě – projekt LOKOMOCE
• Využíváme pohybových aktivit při pobytu venku, v
dostatečné míře umožňujeme dětem spontánní, volný
pohyb se zařazením všech přirozených cvičení (chůze, běh,
skok, lezení).
• Respektujeme potřebu dostatečného pohybu dítěte při
hrách.
Spánek:
• Respektujeme individuální potřebu spánku u každého
dítěte.
• Každé dítě by si mělo po obědě odpočinout nejméně 1/2
hodiny.

•

V době spánku mají děti s nižší potřebou spánku možnost
výběru různých klidových aktivit (výtvarné činnosti,
činnosti s knihou, didaktickými hrami …).
• V průběhu spánku udržujeme v místnosti vhodné
mikroklima.
• Lehárny jsou od roku ledna 2018 vybaveny čističkami
vzduchu
Denní řád:
Režim dne je nastíněn pouze rámcově, respektuje individuální
potřeby dětí, momentální potřebu pedagoga při výchovně
vzdělávacím procesu a vliv různých sezónních činností, oslav
apod. Provoz školy je zajištěn od 6.30 do 16.00 hod, provoz
speciální třídy do 15.00 hod, potom jsou děti převedeny do druhé
třídy.
Spolupráce s rodiči:
Na úrovni třídy – vzájemné předávání informací mezi učitelkami,
učitelem, asistentkami a zákonnými zástupci
Na úrovni MŠ – společné akce školy (drakiáda, karneval, brigády
na zahradě, rozloučení se školáky, Den dětí, besídky a tvoření s
rodiči apod.)
Spolupráce na obou úrovních je provázaná.
Spolupráce s dalšími subjekty:
Bruntálské mateřské školy; MŠ z okolních vesnic; bruntálské
základní školy – především ZŠ Bruntál, Jesenická 10, ZŠ Bruntál,
Školní 2, ZŠ Bruntál, Okružní 38; SVČ Bruntál; Sluňákov Olomouc,
Městský úřad Bruntál, bezpečnostní složky-Městská policie,
Policie ČR, hasiči; Lesy České republiky, odborná logopedka Mgr.
Ludmila Nedopilková, SPC Bruntál, SPC Ostrava, SPC Srdce Opava,
PPP Bruntál, Domov Pohoda p. o., Národní ústav vzdělávání,
Lokomoce z.s.
4. Pravidla pro vnitřní hodnocení a evaluaci školy
evaluační systém
Plán vnitřní evaluace:
1. Evaluace podmínek vzdělávání - 1x ročně nebo dle potřeby
1.1. Věcné podmínky - učitelky, provozní zaměstnanci
1.2. Životospráva - učitelky, kuchařky, vedoucí ŠJ
1.3. Psychosociální podmínky - učitelky
1.4. Organizace - učitelky
1.5. Řízení MŠ - ředitelka
1.6. Personální a pedagogické podmínky - ředitelka
1.7. Spoluúčast rodičů - učitelky
2. Vzdělávací procesy
2.1. Autoevaluace pedagogů - 1x ročně
2.2. Evaluace cílů ŠVP a způsobů zpracování a realizace
vzdělávání TVP - 5x ročně po ukončení jednotlivých témat
uvedených v ŠVP
3. Výsledky vzdělávání

3.1. Evaluace dosažených výsledků, úrovně a pokroků dětí,
kterých dosáhly plněním vzdělávacích cílů
Techniky evaluace:
1. Diskuse se závěry a zpětnou vazbou
2. Dotazníky a jejich vyhodnocování
3. Tabulky a vedení záznamů

Komentář ředitele školy
Výchovně vzdělávací proces v mateřské škole probíhal podle vlastního nového školního
vzdělávacího programu s názvem Kniha života. ŠVP se opírá o Rámcový vzdělávací program
pro předškolní vzdělávání s cílem naplňovat tyto kompetence: kompetence k učení, k řešení
problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní a občanské. ŠVP respektoval
hlavní cíle předškolního vzdělávání: rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení, osvojení si základů
hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti, schopnosti
projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.
Mateřská škola se i letošní školní rok zaměřila na ekologickou (environmentální) výchovu,
neboť od roku 2008 je mateřská škola zařazena do sítě ekologických mateřských škol a
získala osvědčení MRKVIČKA (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) a od roku
2017 vstoupila do programu EKOŠKOLA.
Ekologická výchova je každodenní a samozřejmou součástí života naší školy. Do vzdělávání
byly zařazeny aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí, zdravý životní styl
(Lokomoce), propagaci trvale udržitelného přístupu k životu, k přírodě, byl posilován
kontakt dětí s přírodou. Vyrobili jsme hmyzí hotýlky, ptačí budky a krmítka, o které se
pravidelně staráme, vytvořili jsme si na zahradě bylinkovou zahradu a zeleninový záhon.
Od února roku 2018 spolupracujeme jako pilotní škola v projektu rozvoje pregramotností
s Národním ústavem pro vzdělávání. Zapojili jsme se tak do projektu Podpora práce učitelů,
který realizuje Národní ústav pro vzdělávání a je financovaný z Evropských
fondů. Až do června 2021 jsme spoluvytvářeli systém podpory rozvoje
matematické, čtenářské, digitální gramotnosti a rozvoje informatického
myšlení dětí.
V průběhu školního roku jsme děti seznamovali s národními tradicemi a
zvyky. Většinu jsme si kvůli mimořádným opatřením užili s dětmi sami bez rodičů. Pouštěli
jsme draky, pekli jsme brambory, jako již tradičně jsme pořádali jablíčkobraní, uspávali
zahradu se skřítky podzimníčky, pekli jsme perníčky a cukroví, připomněli jsme si zvyky
spojené s tradičními svátky-Vánocemi, Masopustem, příchodem Tří králů či s Velikonocemi.
Mikuláše.
Oslavili jsme významné dny a svátky jako například Den stromů, Den zvířat spojený
s předáním krmení pro kočky v kočičím útulku, Den země.
Na začátku školního roku, dokud to dovolovala epidemiologická situace jsme si stihli užít
maňáskové divadlo ze Šternberku s pohádkami: Tři prasátka, Dlouhý, Široký a Bystrozraký a
O Koblížkovi.
Některé skvělé akce se nám podařilo zajistit v rámci různých projektů a byly tak pro děti
zcela zdarma. Například v rámci dotace z Moravskoslezského kraje v projektu "Malí Farmáři
II" jsme se zúčastnili exkurze na farmě v Sosnové a seznámení s Vitaminátorem. I když nám
počasí zrovna nepřálo prošli jsme se Sadařovou naučnou stezkou s cílem názorně a zábavně
ukázat hlavní cíle environmentálního přístupu šetrné zemědělské činnosti v přírodě.

Dozvěděli jsme se o šetrných způsobech hospodaření na zemědělské půdě tvořené
ovocnými sady, ornou půdou, lesy a rybníky.

Z projektu Šablony II jsme financovali projektový den Stavitel města. Na tento den jsme se
pečlivě připravovali. Stavěli jsme domy, vytvořili jsme vlastní papírové město, prošli jsme
Bruntál a vyprávěli si o jednotlivých významných bruntálských budovách.

Dále jsme se zapojili do projektu Zdraví dětem. Navštívila nás lektorka projektu. Děti si
mohly velice zajímavou formou upevnit a rozšířit znalosti o zdravém životním stylu. Obsah
přednášek byl pojat velice zajímavou a hravou formou. Nadšeně spolupracovaly a
odpovídaly na různé otázky. Se zájmem se zapojovaly do společných her. V programech je
zakomponována prevence bezpečnosti, motivace ke sportu a zdravému životnímu stylu tak,
aby byla přirozenou součástí všech příběhů a odpovídala věku dětí. Programy splňují
preventivní program škol vyžadovaný MŠMT.
Primární prevence na Smetance
Základním principem primární prevence je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových
projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování a
rozvoj psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací s cílem zabránit výskytu
rizikového chování. Našim cílem, je během celého školního roku je našim cílem tento princip
maximálně naplňovat.
V minulých letech jsme v rámci primární prevence na plno využívali spolupráci se složkami
integrovaného záchranného systému. Navštěvovali jsme hasičskou i záchranářskou stanici,
ve školce jsme přivítali policisty. Všichni tito profesionálové nám radili, jak se chovat, aby
nám nehrozilo nějaké nebezpečí, nebo co dělat, když už se v nebezpečné situaci ocitneme.

V tomto školním roce jsme kvůli epidemiologické situaci museli prevenci úrazů a nemocí
zvládnout s dětmi sami.
Ke zdravému životnímu stylu neodmyslitelně patří pohyb. Snad proto jsme se i letos nejvíc

naučili a zároveň pobavili v rámci projektu Lokomoce, jehož cílem je vrátit do školek pohyb,
aby i dnešní děti, které ho mají mnohem méně, než měli jejich rodiče, si v dnešním
přetechnizovaném světě vytvořili a pak i udrželi správné pohybové vzory, návyky,
a především správné držení těla! Za úspěšné zapojení do projektu, jehož garantem je
přednosta Kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny prof. MUDr. Jan Pirk,
DrSc., jsme byli pochváleni od autorů projektu Lokomoce. Pochvalu zveřejnili i na svých
oficiálních webových stránkách. Projekt se jmenuje POHYB DO MŠ KAŽDÝ DEN! Jak to
probíhá? Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku a na cvičení se převlékají. Jde o 20-30ti minutové denní cvičení dětí zaměřené na rozvoj koordinace a správného držení těla.
V rámci projektu probíhá: zaškolení učitelek a učitelů MŠ a další pokračující semináře v
průběhu roku, na kterých vždy obdržíme materiály k vedení cvičení. Vstupní lékařské
vyšetření a další sledování stavby těla všech dětí MŠ, vč. průběžné fotodokumentace.

Ke zdravému tělu patří také zdravý duch, a protože i děti si se svými emocemi neví rady, a
to zvláště v této komplikované době, navázali jsme spolupráci s arteterapeutkou Veronikou
Kuřecovou, která dlouhodobě pracuje s dětmi. S paní Kuřecovou si při pravidelném

„Malování s Verunkou“ s dětmi malujeme, povídáme o pocitech, tancujeme, relaxujeme
s hudbou, prostě báječně si to užíváme.

Součástí primární prevence je také citová a etická výchova. Našim zájmem je naučit děti
sociálnímu cítění. O každoroční sbírce krmení pro opuštěné kočky jsem psala v souvislosti
oslavou dne zvířat. Není to naše jediná takováto aktivita. Jako každoročně jsme se zúčastnili
také projektu Nadačního fondu Českého rozhlasu-Sbírkových dní Světlušky. Během těchto
dní jsme si s dětmi povídali a vyzkoušeli, jaké je to žít bez zraku a také jsme vybrali a předali
peněžitý příspěvek pro nevidomé. Rodiče i děti také sbírají víčka od plastových lahví, které
odvážíme postiženému děvčátku do Olomouce, výtěžek z jejich prodeje pak slouží k úhradě
nákladů spojených s pravidelným rehabilitačním cvičením. Také jsme velmi rádi, že se nám
daří rozvíjet spolupráci se sousedním denním stacionářem, jehož klienty jsme tento školní
rok ale zvali pouze na akce, pořádané na školní zahradě, například na program s dravci.

Kultura na Smetance
Nedílnou součástí vzdělávání je kulturní výchova. Každý den s dětmi tedy zpíváme, hrajeme
na Orffovy hudební nástroje, přednášíme básničky i říkanky, čteme pohádky a příběhy a
vyprávíme si o jejich autorech. Také kreslíme a malujeme a hrajeme divadlo.
V červnu jsme si užili školní výlet. Vyrazili jsme do Karlovy Studánka a prošli jsme si
dobrodružnou Cestu za pokladem.
Na konci školního roku proběhla slavnost Rozloučení se školáky, která je již tradičně
zakončena opékáním špekáčků a posezením s rodiči.
Během celého školního roku vedeme děti také k samostatnosti, dle hesla „Pomoz mi, abych
to mohl udělat sám“. Děti si mažou chleby samy, stelou postýlky, nalévají polévku, i konflikty
se učí řešit nejdříve samy.

Mateřská škola nabízela dětem během roku dětem různé nadstandardní činnosti. Mimo jiné
si děti mohly vyzkoušet základní techniky práce s keramickou hlínou, rozvíjely své pohybové
dovednosti v tanečních chvilkách, seznámit se základy hry na flétnu.
Průběh letošního školního roku velmi významně ovlivnila pandemie koronaviru COVID-19.
V druhé pololetí bylo naplňování vzdělávacích cílů obzvláště složité. Nejen, že byla MŠ
v listopadu z rozhodnutí KHS na měsíc uzavřena, ale v únoru se dle vládního nařízení
uzavřela dokonce na téměř 2 měsíce, pak se na 14 dní Smetanka otevřela pouze pro Motýlky
a děti rodičů vybraných profesí a až v květnu se mohly do školky vrátit všechny děti. Program
školky pak musel být přizpůsoben bezpečnostním opatřením. Díky snaze a píli celého
kolektivu jsme ale i v těchto nezvyklých a těžkých chvílích dokázali cíle předškolního
vzdělávání, tak jak nám to situace dovolila, naplňovat.
Během období uzavření MŠ probíhala distanční výuka dětí, které plní povinné předškolní
vzdělávání. Rodiče byli o formě a podmínkách vzdělávání informováni prostřednictvím SMS
zpráv, e-mailem, webu školky a FB stránek.
Každý týden měli děti jiné téma, tak jak jsou zvyklé z běžného provozu. Učitelé připravili
dětem pracovní listy a úkoly, natočili videa s pohádkami, povídáním i úkoly, která uložili na
YouTube a odkaz nalezli rodiče spolu s pracovními listy jak v emailu, tak na webu MŠ. Rodiče
byli upozorněni na to, že si pro vytisknuté úkoly i pro výtvarné potřeby mohou přijít
v určenou dob do mateřské školy a vyskytl-li se problém a rodiče se dostavit, např. ze
zdravotních důvodů nemohli dostavit, doručili je učitelé či asistenti dětem až domů.

https://www.youtube.com/watch?v=HQAHPLwpB6o

https://www.mssmetanova.cz/pro-predskolaky
/

Rodiče dětí taky průběžně dodávali splněné úkoly a někteří i posílali fotografie z domácí
přípravy.
Navíc zde byla vkládána videa, např, Lokomoce za časů koronaviru, od paní fyzioterapeutka
Lokomoce z.s., Mgr. Martiny Haklové a také odkazy na zajímavé webové stránky např. ČT
edu-předškolní. Zkrátka jsme dělali všechno proto aby dětem, především těm předškolním,
výpadek běžného předškolního vzdělávání chyběl co nejméně.
Když nám přálo štěstí a mohli jsme chodit do MŠ, dělali jsme všechno proto, aby to vydrželo
co nejdéle-budova školy procházela důkladnou desinfekcí všech prostor, hraček i
dotekových ploch – a hlavně jsme si pobyt Ve školce maximálně užívali. Dělali jsme pokusy
se solí i ledem:

Oslavili jsme masopust a poděkovali paní kuchařce a to, jaká výborná jídla nám vaří:

A protože jsme nemohli pozvat maminky k nám do školky, tak jsme jim k jejich svátku
nahráli aspoň vzkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=Lo2eMqhIhII

Na konci roku jsme se vydali na školní výlet do
Karlovi Studánky, kde jsme během hledání
pokladu zažili velká dobrodružství.

4. Počty dětí
4.1.

Počty dětí ve škole

třída
Žirafky
Motýlci
celkem

4.2.

počet
25
15
40

z toho chlapců
11
9
20

z toho dívek
14
6
20

Děti přijaté ve školním roce

Počet přijatých
k 1. 9. 2020 v průběhu šk.
roku
17
0

počet dětí ukončilo
v průběhu odchodem do
šk. roku
ZŠ
0
11

počet dětí s odkladem šk.
docházky
7

Komentář ředitele školy
Ve školním roce 2020/2021 bylo přijato 17 dětí. Docházku v MŠ ukončilo 11 dětí
odchodem do ZŠ a 2 děti z důvodu změny bydliště. Celkem u 7 dětí bylo rozhodnuto o
odkladu školní docházky. Kapacita tříd byla po celý školní rok naplněna.

5. Průběh a výsledky vzdělávání
5.1.
pracovník
Ředitel školy
celkem

Hospitační činnost
počet hospitací
3
3

5.2.

Závěry z hospitační činnosti

Plánování a příprava na činnost
Jasný záměr
Promyšlený cíl a obsah
Stanovený očekávaný výstup –
kompetence
Návaznost na předchozí témata
Aktivity zabezpečující všestranný
rozvoj
Materiální podmínky pro činnost
Prostředí třídy je estetické, výzdoba
vypovídá o výtvarným a pracovním
činnostech dětí
Je připraven dostatek pomůcek pro
aktivní práci dětí
Je připraven dostatek materiálu pro
motivaci, ukázku, informaci, názornost
Materiální prostředky jsou vhodné,
nápadité, funkční
Psychohygienické podmínky
činnost je přiměřená aktuálním
schopnostem dětí
spontánní a řízené činnosti jsou
vyvážené
aktivní a pasivní činnosti jsou vyvážené
střídají se metody a formy
jsou respektovány individuální
schopnosti jednotlivých dětí
Motivace a hodnocení dětí
počáteční motivace je vhodně zvolená,
je aktivizující a dostatečně silná
aktuálně je zařazována průběžná
motivace, děti jsou aktivovány
v souladu s individuálními možnostmi
a schopnostmi
činnosti jsou nastaveny tak, aby
všechny děti mohly být v některé části
úspěšné
převažuje pozitivní hodnocení,
pochvala
Interakce, komunikace a klima třídy
mezi učitelkou a dětmi je pozitivní a
emotivní vztah

Ano, objevuje
se vždy

Spíše ano
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

Objevuje se
někdy

učitelka v adekvátních situacích
respektuje dítě jako partnera
učitelka využívá rovnoměrně formální i
neformální autority
učitelka respektuje právo dítěte na
svůj názor
v komunikaci převažuje dialog nad
monologem
děti mají dostatek prostoru pro
sebevyjádření
atmosféra třídy je příjemná, bez napětí
a shonu

x
x
x
x
x
x

Komentář ředitele školy:
Ve školním roce 2020/2021 provedla ředitelka hospitační činnost učitele Jaroslava Daníška
a paní učitelek Jaroslavy Horákové a Mileny Coufalové. Během roku probíhala průběžná
hospitační činnost.

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
6.1.

Výchozí stav

Pojmenování výchozího stavu
V mateřské škole působí 6 pedagogických pracovníků. Dvě učitelky splňují odbornou
kvalifikaci. Ve speciální logopedické třídě učitel J. Daníšek pokračuje ve studiu oboru
Speciální pedagogika na UP v Olomouci, paní učitelka M. Coufalová studuje VOŠ Prigo,
obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Obě asistentka splňují kvalifikaci, z toho jedna
úspěšně, složením maturitní zkoušky, ukončila studium k doplnění vzdělání. Školní
asistentka splňuje kvalifikaci. Učitelky, učitel i asistentky se průběžně účastnili akcí DVPP
dle aktuální nabídky a plánu DVPP.

6.2.

Studium ke splnění odborných předpokladů

Druh studia
a) Studium v oblasti pedagogických věd
b) Studium pedagogiky
c) Studium pro asistenta pedagoga
d) Studium pro ředitele škol a školských
zařízení
e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Pracovník
0
2
0
0
1

6.3.

Studium k prohlubování odborné kvalifikace

Pedagogický pracovník

Mgr. Bc Lada Zátopková
Jaroslava Horáková
Jaroslav Daníšek
Milena Coufalová
Jarmila Benková
Marie Štěpanovská
Petra Mrvcová

Zaměření kurzů

Lektor, vzdělávací
instituce/pořádající instituce

Cesta ke správnému
zdravému, inteligentnímu
pohybu napříč generacemi
Projekt LOKOMOCE

Mgr. Martina Haklová
LOKOMOCE, z.s.

Právní důsledky distančního
vzdělávání
Kompetence leadera
Mgr. Bc. Lada Zátopková
úspěšné školy
Spisová služba v praxi škol
Renata Kovačičová
pro začátečníky
Mgr. Bc. Lada Zátopková

Nakladatelství FORUM, s.r.o.
Praha (on-line seminář)
UP Palackého v Olomouci
On-line konference
Mgr. Blanka Kozáková, Hodonín;
webinář

Komentář ředitele školy:
V první polovině roku byly veškeré vzdělávací akce kvůli epidemiologické situaci většino úplně
zrušeny, přesunuty nebo výrazně omezeny. V druhé polovině roku jsme se zúčastnili několika
seminářů, a to výhradně v on-line prostředí.

7. Zájmové aktivity nad rámec ŠVP PV
7.1.

Zájmové aktivity

Aktivita
1. Taneční aktivity
2.Flétna
3.Keramika

Počet dětí – pravidelná
docházka
16
9
10

Lektorka
Jaroslav Daníšek
Milena Coufalová
Jaroslava Horáková

Komentář ředitele školy:
Sauna, plavání, lyžařský výcvik
Tyto aktivity jsme kvůli epidemiologickým opatřením nemohli navštěvovat.
Taneční kroužek
Až 16 dětí navštěvovalo taneční aktivity v době odpolední vzdělávací činnosti školy, jednou
za 14 dní v rozsahu 45 minut pod vedením uč. J. Daníška. Hlavním záměrem činnosti bylo
rozvíjet u dětí pohybové dovednosti, budovat u nich pozitivní vztah k pohybu a radost z něj,

rozvíjet hudební cítění. Letos jsme tyto aktivity museli bohužel omezit a výsledky snažení
jsme nemohli prezentovat.
Flétna
Na flétnu v MŠ hrálo 9 dětí, předškoláků, a to v době odpočinku mladších dětí. Hrou na
flétnu rozvíjíme hudebnost dětí. Získané dovednosti a návyky uplatňují děti při veřejných
vystoupeních MŠ např. v rámci akce Vánoce na zámku anebo při rozloučení s předškoláky.
Keramika
V říjnu začalo naše první seznamování s keramickou hlínou. Děti si ji pořádně ohmataly,
mačkaly, bouchaly, aby z ní vyšel vzduch, tvořily kuličky a hady, točily šnečky…učily se válet
válečkem a vykrajovat podle šablony z plátu, taky lepit detaily „blátíčkem“ tzv.šlikrem.
Keramiku navštěvovalo 10 dětí.

8. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami
8.1.

Počty dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

speciální vzdělávací
potřeby

počet žáků

Děti s narušenou
komunikační schopností

14

Děti s tělesným postižením

0

Děti postižené více vadami

1

Děti s mentálním
postižením

0

Děti se sluchovým
postižením

0

Děti s autismem

1

Děti s poruchou chování

0

Celkem

16

forma vzdělávání
(individuální nebo
skupinová integrace)
Speciální logopedická
Třída, 1 individuální
integrace v běžné
třídě
Individuální integrace
ve speciální
logopedické třídě
Individuální integrace
ve speciální
logopedické třídě
Individuální integrace
ve speciální
logopedické třídě
Individuální integrace
ve speciální
logopedické třídě
Individuální integrace
ve speciální
logopedické třídě
Individuální integrace
ve speciální
logopedické i běžné
třídě

individuální
vzdělávací plán
1

0

1

0

0

1

0

3

8.2.

Podmínky pro vzdělávání

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením a
zdravotním znevýhodněním
odstraňování architektonické bariéry a provedení potřebné
změny úpravy interiéru školy a třídy
uplatňování principu diferenciace a individualizace
vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování
obsahu, forem i metod výuky
umožňování dítěti používat potřebné a dostupné
kompenzační pomůcky, didaktické pomůcky přizpůsobené
jeho individuálním potřebám
individuální vzdělávací plány
uplatňování zdravotní hlediska a respektování individuality a
potřeby žáka
působení speciálního pedagoga a druhého pedagoga ve třídě,
případně asistenta pedagoga v případě potřeby
spolupráce s rodiči
spolupráce s ostatními školami, které mají zkušenosti se
vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

ano

částečně

ne

x
x

x
x
x
x
x
x

Komentář ředitele školy:
Třída Motýlků je bezbariérová, uzpůsobená ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami. Pedagogové uplatňují principy diferenciace a individualizace vzdělávacího
procesu a přizpůsobují jej individuálním potřebám dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami. Všechny tyto děti mají vypracované individuální vzdělávací plány. Kvalitu
vzdělávacího procesu zajišťoval speciální pedagog (uč. Jaroslava Horáková, která úspěšně
vystudovala Speciální pedagogiku na UPOL), druhý pedagog (uč. Jaroslav Daníšek, který
studuje na ÚP obor Speciální pedagog pro MŠ) a asistentky pedagoga. Byla navázána úzká
spolupráce s rodiči. MŠ také spolupracovala s externí odbornou logopedkou Mgr.
Nedopilkovou, která působí v logopedické třídě jako supervizor, s SPC i PPP.

9. Akce školy
9.1.

Akce mateřské školy ve školním roce 2020/2021

Typ akce

Počet zúčastněných
tříd

Počet zúčastněných
dětí

Poznámka (název
akce, výsledek)

Informační schůzka
rodičů

2

rodiče

Seznámení s rodiči,
informování o chodu
MŠ, včetně pravidel
omlouvání…,
Seznámení se školním
řádem

Maňáskové divadlo v
MŠ

2

všechny přítomné
děti

Draci v MŠ

2

všechny přítomné
děti

Malování s Verunkou

2

všechny přítomné
děti

Projektový den "Malý
stavitel města"

2

všechny přítomné
děti

Malí farmáři II

2

větší děti

Drakiáda

1

všechny přítomné
děti

Společné pouštění
draků na Žlutém kopci

Den stromů,
Jablíčkobraní
Lokomoce na
Smetance
Mikulášská nadílka

2

všechny přítomné
děti
všechny přítomné
děti
všechny přítomné
děti

Soutěžní úkoly, sklizeň
ovoce
pohyb v MŠ, denně 2030 minut
Personál MŠ
převlečený do kostýmů

Masopustní karneval

2

všechny přítomné
děti

2
2

O Koblížkovi, Dlouhý,
Široký a Bystrozraký a
pohádku O třech
prasátkách
Seznámení dětí
s životem dravých
ptáků.
Poznávání vlastní
nálady prostřednictvím
malování obrázků
projektový den
organizovaný Malou
technickou univerzitou
Návštěva farmy v
Sosnové; projekt MAS
Hrubý Jeseník z dotace
Moravskoslezského
kraje

Rozloučení se školním 2
rokem

rodiče, děti
dle zájmu

Zajímavé úkoly pro
děti, návštěvy
jednotlivých tříd
Slavnostní ceremoniál,
opékání párků

Školní výlet

2

všechny přítomné
děti

Cesta za pokladem,
Karlova Studánka

Kulturní akce
Návštěva divadla
v MŠ

2

všechny přítomné
děti

září 2020 (ostatní kvůli
epidemiologické situaci
zrušena)

Komentář ředitele školy:

Akce naší mateřské školy, ať pro děti, nebo společné pro rodiče a děti, pořádáme pravidelně
v rámci svátků, zvyků a svátečních dnů (Drakiáda, Mikuláš, Vánoční jarmark, Masopustní
karneval, Velikonoce, Den matek, Slavnostní rozloučení se školáky apod). V tomto školním
roce však byla spolupráce udržována především dálkovým způsobem, prostřednictvím SMS
zpráv, e-mailové korespondence, webu školy a FB stránek školy, společné akce se konaly
pouze v období, po které byla MŠ otevřena a společné akce povoleny.
Školní akce pro děti byly vždy (podle charakteru dané akce) vhodně zorganizovány a měly
zajímavý program pro děti-soutěžní úkoly, zábavné atrakce, někdy občerstvení apod.
Loňský a letošní školní rok byl ale jiný než všechny, které jsme dosud zažili. Tak jako ve zbytku
světa došlo v souvislostí s pandemií COVID-19 i v naši MŠ nejprve ke značným omezením a
několikrát i k uzavření mateřské školy.
Po vyhlášení mimořádných opatření v ČR, v souvislostí s koronavirem COVID-19, zavedla
naše organizace opatření minimalizující rozšiřování nákazy. Opatření se týkala především
zvýšení pravidelné dezinfekce, a to především hraček, dotykových ploch, podlah apod.,
pravidelné větrání všech prostor, čištění vzduchu čističkou, měření teploty dětí, při příchodu
do mateřské školy, desinfekce rukou při vstupu do budovy školy, omezení pohybu cizích
osob v prostorách MŠ, povinné nošení roušek pro cizí osoby a nepedagogický personál.

9.2.

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Komentář ředitele školy:
Mateřská škola se prezentuje na vlastních webových a facebookových stránkách.
Rodiče byli díky nim průběžně informováni o všech akcích školy, o případných změnách
v provozu školy apod. Průběžně byla také aktualizována fotogalerie školy, kde rodiče
mohli shlédnout fotky ze všech školních akcí, ale i z běžných každodenních činností
dětí v MŠ.
K prezentaci mateřské školy využíváme i web města Bruntál a tisk.
V letošním roce nemohla proběhnout žádná vystoupení dětí MŠ na veřejnosti.

10. Prevence rizikového chování
komentář
Vzdělávání
Školní metodik prevence
Školní vzdělávací program
Výchova ke zdravému životnímu stylu
Formy a metody působení na děti, které se
zaměřují na osobnostní rozvoj a sociální
chování
Organizace prevence
Průběžné sledování podmínek a situace ve
škole z hlediska rizik výskytu rizikového
chování

Mgr. Bc. Lada Zátopková
ano
rozhovory, scénky, dramatizace, poslech a
vyprávění příběhů, pohádek, zážitky ze
života, vytváření pravidel chování, vytváření
bezpečného prostředí
ano-otevřená oboustranná komunikace
s rodiči i dětmi

Uplatňování forem a metod umožňující
včasné zachycení ohrožených dětí
Poradenská služba školního metodika
prevence
Zajištění poradenských služeb speciálních
pracovišť a preventivních zařízení
Vybavení školy odbornými a metodickými
materiály a dalšími pomůckami
Akce školy pro žáky k prevenci rizikového
chování

Ano
ano-konzultace dle potřeby
ano-PPP, SPC dle potřeby
ano-pestrý výběr odborné literatury
v pedagogické knihovně, periodika
Ano, např. malování s arteterapeutkou V.
Kuřecovou; programy zaměřené na
prevenci rizikového chování

Komentář ředitele školy:
Mateřská škola také usilovala o prevenci patologických jevů, předcházení nežádoucím
projevům chování a jednání a o uvědomování si důležitosti sebeúcty. Vzdělávací nabídka
byla zaměřena na rozhovory, scénky, dramatizace, poslech a vyprávění příběhů, pohádek,
vytvoření a dodržování pravidel chování, vzájemný respekt a vytváření kamarádských
vztahů. Děti se učily starat se o vše, co nás obklopuje, byly vedeny jak k sebeúctě, tak k úctě
k ostatním dětem i ke starším lidem, děti se učily vzájemně si pomáhat, spolupracovat,
hodnotit chování kamarádů i sebehodnocení, nést zodpovědnost, odhadovat rizika
ohrožující naši bezpečnost, odhadovat, kdy potřebují pomoc dospělého, rozlišovat žalování
od potřeby informovat dospělého. Předškolní období je optimální období pro položení
základů zdravého životního stylu, pozitivních postojů, pozitivních dovedností a návyků.
Cílem také bylo představit dětem MŠ jako bezpečné místo pro každé dítě bez ohledu na jeho
schopnosti, vlastnosti, zdravotní stav, rodinné zázemí, barvu pleti či národnost.

11. Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
komentář
Vzdělávání
Školní metodik enviromentálního vzdělávání
Školní vzdělávací program
Problematika enviromentálního vzdělávání
je zapracována v ŠVP
Organizace enviromentálního vzdělávání
Škola má zpracovaný program
enviromentálního vzdělávání
Spolupráce školy s rodinou, obcí,
podnikovou sférou, ostatními subjekty

Milena Coufalová
ano

ano
ano (střediska ekologické výchovy VITA
Ostrava, Sluňákov Olomouc, Rezekvítek
Brno, Městský úřad Bruntál, bezpečnostní
složky - Městská policie, hasiči, Lesy České
republiky, SVČ Bruntál)
Zapojení do sítě ekoškol Mrkvička, a do
mezinárodního programu Ekoškola

Organizování celoškolních aktivit
zaměřených na enviromentální vzdělávání
Spolupráce školy s dalšími základními
školami, předávání si zkušeností
Využívání středisek a center ekologické
výchovy
Vybavení školy učebními pomůckami pro
enviromentální vzdělávání
Ekologizace provozu školy (šetření energií,
třídění odpadů)

ano, výroba ptačích budek a hmyzích
hotýlků, pěstování ovoce, zeleniny, bylinek;
chov motýlů
ano
ano
ano
ano

Komentář ředitele školy:
V roce 2008 jsme byli zařazeni do sítě ekologických škol a získali jsme osvědčení MRKVIČKA
(Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Ekologická výchova byla každodenní
a samozřejmou součástí života naší školy. Základními cílem programu EVVO je pěstovat v
dětech úctu k lidem, k okolnímu světu a k životnímu prostředí, předávat dětem znalosti a
dovednosti z oblasti ekologie, vést děti k pochopení vztahu člověka k přírodě a uvědomění
si důležitosti přírody, vlastním dobrým příkladem působit na děti i rodiče. Využívali jsme
často pobytu na školní zahradě, kde měly děti možnost sledovat, jak něco roste, vyvíjí se.
Vytvořili jsme prostory pro usídlení živočichů v naší zahradě (hmyzí hotýlky, budky, krmítka,
přírodní louku, bylinnou a zeleninovou zahrádku apod.), které jsme nadále udržovali a
pečovali o ně. Ve třídách měly děti možnost pečovat o zvířátka, pozorovat je. Ve třídě u
Motýlků i u Žirafek chováme vodní želvu. Dbali jsme na správné hospodaření s vodou,
energií a třídili jsme odpad. Pořádali jsme spoustu projektových dnů a týdnů (Den Země,
Den zvířat, apod.).
V lednu 2017 jsme vstoupili do mezinárodního programu Ekoškola díky němuž
environmentální výchovu na naši MŠ rozšiřujeme a přibližujeme rodičům.

12. Prevence rizik a školní úrazy
12.1.

Počet úrazů

Počet záznamů v knize úrazů
Počet odeslaných záznamů o úrazech

12.2.

5
0

Vyhodnocení úrazů

Místo úrazu
Během pobytu v MŠ
Výlety
Vycházky do okolí
Návštěvy kulturních a jiných zařízení
Jiné činnosti (pobyt na škol. zahradě)

Počet úrazů
0
0
0
0
5

12.3.

Prevence rizik

Prohloubení preventivních rizik, které škola přijala
Na zahradě MŠ využívat k jízdě na odrážedlech a koloběžkách pouze asfaltové cestičky.
Kontrolovat hračky a nářadí používané ke hrám dětí, pokažené a nebezpečné hračky včas
odstranit, či opravit.
Při výletech apod. dbát zvýšené bezpečnosti. Včas a přiměřeně děti poučit o možných
rizicích.
Při procházkách a přechodech na akce mimo školu dbát důsledně zásad bezpečnosti
silničního provozu používat reflexní vesty.
Komentář ředitele školy:
Děti jsou průběžně poučovány o pravidlech bezpečnosti. Lékárničky jsou 2x ročně
kontrolovány a doplňovány – pověřená osoba – p.asistentka Jarmila Benková

13. Spolupráce školy s rodiči
13.1.

Formy spolupráce

Formy spolupráce
Třídní schůzky, konzultace pro rodiče

Beseda s rodiči budoucích školáků

Školní akce s rodiči

komentář
Na začátku roku informativní schůzka pro
rodiče, průběžné konzultace dle zájmu
rodičů s jednotlivými učitelkami či učitelem
Pravidelná beseda, kterou pořádáme ve
spolupráci se speciální pedagožkou ze ZŠ
Bruntál, Jesenická 10, jejímž tématem je
příprava dítěte na vstup do základní školy,
byla kvůli bezpečnostním opatřením
zrušena.
Rozloučení se školáky

Komentář ředitele školy:
Na začátku roku proběhla informativní schůzka s rodiči, kde se rodiče dozvěděli důležité
informace o provozu školy, byly zodpovězeny dotazy.
Velká většina tradičních akcí byla ve školním roce 2020/21 v souvislosti s pandemií
koronaviru zrušena. Přesto se nám podařilo uskutečnit v závěru školního roku, na školní
zahradě, rozloučení s předškoláky.

14. Ukazatele rozpočtu, údaje o hospodaření školy
14.1.

Výnosy

Celkové výnosy
Příspěvek na provoz od zřizovatele
z toho příspěvek na provoz
Poplatky od rodičů, zák. zástupců dětí
z toho úplata za vzdělávání
z toho úplata za stravné

14.2.

6 344 424 v Kč
1 182 699
903 600
25 064
74 340
179 724

Náklady

Celkové neinvestiční náklady
Investiční náklady
Mzdové náklady
Zdravotní a sociální pojištění
Náklady na učební pomůcky
Náklady na vzdělávání
Ostatní provozní náklady

7 249 768
0
3 553 320
1 182 490
65 212
23 718
2 425 026

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

- 905 343

15. Materiálně-technické podmínky vzdělávání
Prostředí, prostory a vybavení
školy
členění a využívání prostoru ve
školách s více součástmi,
stavební úpravy prostor MŠ

komentář
MŠ tvoří dvě heterogenní třídy dětí ve věku od 2,5 - 7 let:
Žirafky a Motýlci. Objekt MŠ sestává ze dvou samostatných
budov propojených spojovacím koridorem.
V budově - bývalých jeslích - jsou dvě třídy: Žirafky a
Motýlci. V přízemí jsou dvě šatny s novějšími šatnovými
boxy. Je zde situována speciální logopedická třída Motýlci,
která má bezbariérovou úpravu. Děti zde využívají jídelnu,
třídu, hernu, jejíž část slouží jako lehárna, kreslírnu,
logopedický koutek, sociální zařízení, výdejnu jídla, terasu,
na které si, pokud to počasí dovolí, mohou hrát i cvičit.

odpočinkový areál, zahrady,
hřiště

vybavení učebními pomůckami,
hračkami, stavebnicemi,
hudebními nástroji, sportovním
nářadím apod.

Komentář ředitele školy:

V patře budovy je třída Žirafek, kterou tvoří třída, herna, kde
se rozkládají lehátka na spaní, jídelna, kreslírna a sociální
zařízení. Pokud to vnější podmínky dovolí, děti cvičí a hrají
si na terase. Pro děti s vadou řeči je v tomto patře budovy
logopedická učebna se speciálními pomůckami. Dále se pak
v 1. patře nachází pedagogická knihovna a ředitelna.
V druhé budově MŠ je školní kuchyně, která je vybavena dle
nejnovějších norem. Jídlo se přiváží spojovací chodbou a
následně je dětem jídlo servírováno ve výdejnách jídla.
Jelikož byl spojovací krček v havarijním stavu, připravovali
jsme se intenzivně. poslední měsíce školního roku, na jeho
opravu, která pak proběhla v letních měsících roku 2020, na
podzim téhož roku pak byl koridor vybaven vestavěnými
skříněmi.
Obě třídy dětí jsou využívány pro předškolní vzdělávání a
prostory školní kuchyně jsou využívány pro vaření vlastním
strávníkům.
K relaxaci, poznávání přírody a okolí MŠ dětem slouží
rozlehlá školní zahrada se vzrostlými stromy okrasnými i
ovocnými. Jako každý rok proběhla i letos kontrola
bezpečnosti a následná renovace herních prvků (výměna
ztrouchnivělých částí apod.). Byly upraveny vzrostlé stromy
a keře tak, aby neohrožovaly bezpečnost dětí a MŠ. Od
loňského školního roku je pitný režim zajištěn dětským
nerezovým pítkem přímo na zahradě školy.
O prázdninách byla započata oprava centrálního herního
prvku, vzhledem k havarijnímu stavu však musel být tento
odstraněn a nahrazen novým.

V průběhu školního roku 2020/2021 jsme nedoplňovali
téměř žádné nové hračky a didaktické pomůcky, dětské
knihy, a to z důvodu nedostatku finančních prostředků. I
pedagogická knihovna se rozrostla o pouze o pár nových
titulů.

Na úpravách a drobných opravách se část školního roku podíleli bezplatně pracovníci, kteří
prací u nás vykonávali trest – obecně prospěšnou prací, díky tomu jsme ušetřili nemalé
finanční prostředky na úpravy interiéru i exteriéru budovy školy.

16. Inspekce a kontroly ve školním roce 2020/2021
Komentář ředitele školy:
V březnu roku 2021 provedl v naši MŠ Útvar interního auditu a kontroly MÚ kontrolu
hospodaření za rok 2020. Byla zjištěna pouze pochybení související s webovou aplikací
CROSEUS. Všechna pochybení jsou spojena s časovou náročností tohoto systému a velkou
zaneprázdněností ředitelky MŠ, která má tento systém na starosti. Dle monitorovacích
zpráv dosahuje naše organizace požadovaného snížení u porušení i rizik. Preventivním
opatřením proti opakování zjištěných nedostatků bylo přijetí nové administrativní síly (od
10. 02. 2021)
MŠ poskytuje předškolní vzdělávání v souladu s údaji uvedenými v platných dokumentech
osvědčujících vznik školy. Povinně zapisované údaje v rejstříku škol a školských zařízeních
jsou v souladu se skutečností. Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu užívá
škola v souladu s účelem jejich poskytnutí a jsou dostatečné pro realizaci školního
vzdělávacího programu mateřské školy. MŠ splňuje zákonné podmínky při přijímání dětí k
předškolnímu vzdělávání, respektuje zásady rovného přístupu. MŠ vychází z daných
podmínek a usiluje o úspěšnost dětí ve vzdělávání. Vzdělávací strategie pedagogických
pracovníků MŠ standardně podporují rozvoj klíčových kompetencí a funkčních gramotností
dětí. MŠ realizuje předškolní vzdělávání podle nového školního vzdělávacího programu a
vytváří standardní podmínky a pracovní klima pro naplňování jeho cílů. ŠVP je zpracován v
souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání č.j. 32-405/2004
(i dle pozdějších úprav v r. 2016 a 2017). Podpora rozvoje osobnosti dětí je v mateřské
škole funkční, úroveň výsledků vzdělávání odpovídá požadavkům RVP PV. Materiální
vybavení k realizaci vzdělávacího programu je standardní a postupně se zlepšuje.
Prostorové řešení MŠ v souvislosti s počtem přijatých dětí umožňuje zajištění vhodných
podmínek pro hry dětí, pro spontánní i řízený pohyb a efektivní uspořádání vnitřního
vybavení.

V Bruntále 30. října 2021

Mgr. Bc. Lada Zátopková
ředitelka mateřské školy

