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I. Charakteristika školy 
 
Základní údaje o škole 
 
Adresa školy 
 

Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 
PSČ 735 14 

Telefon 596 521 428 

E-mail ms-okruzni@seznam.cz 

www stránky www.msorlova.cz   nebo 
http://okruzni.msorlova.cz 

Odloučené pracoviště – od 1. 1. 2004 Mateřská škola Orlová-Město Husova 1211 
PSČ 735 11 

Telefon 596 531 094 

E-mail ms.husova@volny.cz 

www stránky www.msorlova.cz   nebo 
http://husova.msorlova.cz 

Předškolní zařízení sdružuje Mateřská škola – kapacita 147 dětí 
IZO: 107 623 943 
Školní jídelna mateřské školy-kapacita 140 jídel 
IZO: 103 032 495 

Ředitelka předškolního zařízení Mgr. Marie Bardoňová 

Kapacita MŠ O-L Okružní 917 112 dětí 

Kapacita MŠ O-M Husova 1211   35 dětí 

Kapacita školní jídelny   140 jídel 

Počet tříd MŠ O-L Okružní 917     4 - heterogenní 

Počet tříd MŠ O-L Okružní 917     2 - heterogenní 

 
 

II. Podmínky ke vzdělávání 
 

➢ Věcné podmínky – splněny na 95 % 

 
Mateřská škola plně splňuje hygienické i materiální podmínky pro vzdělávací práci.  
Podařilo se: doplnit do polytechnické třídy topení, pokračovali jsme v oplocování školní 
zahrady, vybavili jsme 3. třídu novým nábytkem.  
 
Zakoupili jsme: 
1. Vybavení MŠ hračkami a pomůckami: 

▪ UP – koloběžka, trojkolka, kočárek 
▪ drobné hračky v hodnotě 32 000,-- Kč 
▪ elektrické ořezávátko 

2. Vybavení provozního zázemí: 
Školní jídelna 
▪ konvektomat 
▪ úklidový pojízdný kbelík 
▪ mixer  
▪ velké hrnce 
▪ skleničky   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Z provozních prostředků MŠ jsme zajistili revize dle plánu, opravu vchodových dveří na 3. 
třídu, výměnu čidla alarmu, výměnu skel do 20 ks dveří za bezpečnostní. 

http://www.msorlova.cz/
http://www.msorlova.cz/
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Zaměříme se: na dovybavení kuchyněk myčkami, 100 ks talířů, nákup nové pračky a sušičky, 
nákup 25 ks přikrývek, přístřešky na pískoviště, 2 šlapací autíčka. 
 
Životospráva – splněno na 100 %     
 
Podařilo se: zvýšit procentuální naplněnost spotřebního koše, plnit většinu podmínek 
v oblasti životosprávy, zdravého životního stylu a samostatnosti dětí v sebeobsluze. 
Zaměříme se: stále budeme usilovat o naplněnost spotřebního koše, pitný režim, 
samostatnost dětí při stolování a sebeobsluze.   
 

➢ Psychosociální podmínky – splněno na 94,6 % 
 
Podařilo se: adaptace dětí dle potřeby, velká nabídka různorodých činností, děti jsou 
pozitivně motivovány, povzbuzovány, oceňovány. Děti se účastní vytváření pravidel a jsou 
vedeny ke komunikaci na bázi partnerství. 
Zaměříme se: na dostatek času pro plnění a dokončení činností dětí, vědomé dodržování 
pravidel (starší děti pomáhají mladším), ke kooperativní spolupráci při činnostech, možnost 
rozhodování v rámci činností a podílení se na vytváření činností TVP. 
 

➢ Organizace – splněno na 95 % 

 
Ve školním roce 2018 - 2019 jsme pracovali ve čtyřech heterogenních třídách s dětmi ve věku 
od 3 – 6 ti let. Z důvodu nedostatku míst v MŠ v městě Orlová jsme nadále pracovaly ve 
třídách se zvýšenou kapacitou. Průměrná naplněnost MŠ byla 102 dětí, což činí při navýšené 
kapacitě 112 dětí, 91% dítěte. Průměrná docházka činila 71 %. Snížená docházka byla 
ovlivněna hlavně v zimních měsících nemocností. Průměrná docházka v omezeném provozu 
nebyla započítána do průměru za celý školní rok.  
Pedagogický sbor byl zastoupen 8 mi plně kvalifikovanými pedagogickými pracovnicemi. Od 
září do prosince pracovaly 2 učitelky na 100% úvazek, 6 učitelek na 96% úvazek. V rámci 
rozvojového programu překrývání prac. doby učitelek byl úvazek všech učitelek od 1. ledna 
2019 navýšen na 100% a od 1. února 2019 byla přijata 1 učitelka na 40,3 %, kdy dorovnala 
překryv pracovní doby ve 2. třídě, kde pracuje ředitelka MŠ se zkráceným úvazkem.  
V rámci rozvojového programu OP VVV reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009179 
s názvem MŠ Orlová Okružní 63 mohly být přijaty 2 školní asistentky-pracovaly na úvazek 
50% a 25 % od 1. 10. 2018 do konce srpna 2019, kdy pomáhaly ve třídách učitelkám a 
věnovaly se potřebným dětem. 
 
Provozní zaměstnanci pracovali v počtu:  
1 školnice (94 %), 2 uklizečky (50 %), ekonomka a administrativní pracovnice (50 + 40 %), ve 
školní jídelně pak vedoucí ŠJ (49 %), 1 kuchařka (85 %) a 2 pracovnice provozu (67%).  
Limit přepočteného počtu zaměstnanců pro školní jídelnu byl zachován. 
Podařilo se: Při vzdělávání se podařilo zajistit náročnou organizaci při aktivitách, jako jsou 
plavání, bruslení, lyžování, divadla, návštěva solné jeskyně, výlety apod., které p. učitelky 
zvládly svým vysokým nasazením, dále jsme denně zařazovaly pohybové činnosti, děti 
pracovaly ve skupinách, v jarních měsících mohla být prodloužena doba pobytu venku 
z důvodu zlepšení emisních limitů. 
Zaměříme se: uplatnění možnosti vlastní volby ve skupinových řízených činnostech, 
zapojování dětí do hodnocení činností a svých názorů 2-3x týdně při nízké míře 
organizovanosti pedagogy. 
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➢ Řízení mateřské školy – splněno na 94 % 
 
Podařilo se: pedagogický sbor pracuje jako sehraný tým se vzájemnou důvěrou a přesně 
vymezenými povinnostmi a právy, řízení mateřské školy je naplňováno dle stanovených 
podmínek, je zajištěno funkční plánování, s využitím zpětné vazby pro korekci dalších 
činností. Ředitelka MŠ se snaží respektovat názory zaměstnanců, pokud to je možné. 
Převážně se daří při plánování vycházet z předchozí analýzy, ale vždy je ještě možné něco 
vylepšit, přidat. 
Zaměříme se: na práci podle TVP – „Barevný svět“, na podporu iniciativy rodičů při 
organizaci školních akcí, na vylepšení využití zpětné vazby pro korekci činností. 
 

➢ Personální a pedagogické zajištění – splněno na 100 % 
 
V letošním školním roce došlo k navýšení úvazku učitelů ve 2. pololetí školního roku-
rozvojovým programem tzv. překryvy. Všichni učitelé i nepedagogové (školní asistenti z 
OPVVV Šablony II) byli plně kvalifikováni. 
 Vztahy mezi rodiči a MŠ jsou na dobré úrovni, jejich zájem o aktivity v MŠ je podmíněn 
zaměstnaností rodičů. Největší zájem mají o aktivity: Vánoční besídka, Karneval, Svátek 
matek. Zájem rodičů o individuální rozhovory o dětech je menší, převažují rozhovory s rodiči 
předškoláků. Informace o dítěti získávají rodiče většinou z průběžného denního dialogu 
s učitelkami ve třídě. 
Podařilo se: vytvářet pohodové prostředí, týmovou spolupráci, kvalitní plnění ŠVP, 
posilování sebevědomí dětí a jejich vedení k samostatnosti, k získávání vlastních postojů, 
názorů a upevňování pravidel kolektivního soužití. 
Zaměříme se: budeme nadále podporovat rozvoj dialogu a partnerských vztahů mezi školou 
a rodiči.  
 
Vzdělávání pracovníků 
Vzdělávání bylo rozděleno do 3 oblastí: 
 
1. Samostudium 
Paní učitelky využily tuto literaturu:  
Kafomet a jeho aktualizace 
Mgr. Eva Svobodová, Miroslava Hovjacká, Markéta Kubecová, Mgr. Michaela Kukačová – 
Rozvíjíme city, vůli, sebepojetí a komunikaci dětí  
časopis Poradce ředitelky 2015 
Zákony a vyhlášky 
Ve školním roce čerpaly p. učitelky v průměru 7,5 dnů samostudia.  
 
2. Semináře na pedagogických radách  
Na pedagogických radách byly prodiskutovávány zajímavosti a novinky z pedagogického tisku 
(Informatorium 3-8, Poradce ředitelky MŠ), a dále pak poznatky z knihy Rozvíjíme city, vůli, 
sebepojetí a komunikaci dětí.  
 
 
3. DVPP  
P. učitelky absolvovaly v minulých letech velké množství školení, proto v tomto školním roce 
jsme se školení DVPP zúčastňovaly méně, využily jsme dotace ze Šablon II na vzdělávání 
v oblasti matematické a čtenářské negramotnosti pro 4 učitelky, které ještě tímto školením 
neprošly a v příštím školním roce v tom budeme pokračovat. Všichni zaměstnanci absolvovali 
školení PO a BOZP a dále školení 1. pomoci dle zákoníku práce. 
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Školení ředitelky MŠ  
▪ 2x Metodická poradna JUDr. Meese – výklad zákonů 
▪ Konference primární prevence  
▪ Výjezdové zasedání MAP II  
▪ Novinky v BOZP Romaněnko 

Správní zaměstnanci  
▪ Hygienické minimum – vedoucí ŠJ, pracovnice provozu ŠJ 
▪ Novinky BOZP Romaněnko- vedoucí ŠJ 
▪ Rizika v práci – všichni zaměstnanci 
▪ Školení preventisty PO a požární hlídky 
▪ Tvoříme FKSP – ekonomka 
▪ Účetní přepisy v roce 2018 - ekonomka 

 

III. Průběh a výsledky vzdělávání 
 
V letošním školním roce jsme vycházeli ze ŠVP „Buďme spolu kamarádi“, jehož vzdělávací 
část vycházela z této vize: 
„Vytvářet takové příležitosti pro děti, aby byl podporován jejich zájem o poznání nového, 
objevování neznámého, o podílení se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině, a 
tím přispívat k jeho osobní spokojenosti a pohodě.“ 
Dílčí záměry: 

1. Povzbuzovat chuť dětí k učení, vytvářet vhodné příležitosti, a tím podporovat jeho 
zájem o poznání nového, objevování neznámého. 

2. Učit děti všímat si problémů, vést je k jejich řešení cestou pokusu a omylu, k vymýšlení 
nových řešení za účasti fantazie. 

3. Rozvíjet schopnost komunikovat, vyjadřovat své prožitky, pocity, nálady. 
4. Vést je k uvědomování si svého jednání a následků, ke spolupráci, spolupodílení se (na 

činnostech, rozhodnutích), k dodržování zdůvodněných povinností a stanovených 
pravidel, k chápání odlišností jiných a k toleranci, k umění se dohodnout. 

5. Rozvíjet poznání sebe sama, vlastních zájmů, potřeb, sebevědomí a sebedůvěry, zájmu 
o okolní dění, činorodost a pracovitost, odpovědnost za svá rozhodnutí. 

Pracovali jsme podle integrovaného bloku „Kuliferda ví, jak na to“, zaměřeného  
na položení základů etické výchovy.  
Integrovaný blok byl rozdělen do pěti tematických celků: 

- Kuliferda a kouzelná slovíčka 
- Kuliferda a stolování 
- Kuliferda v divadle 
- Kuliferda na návštěvě 
- Co nás Kuliferda naučil 

Podařilo se: kvalitně děti vzdělávat, k čemuž napomáhají nové pomůcky a náměty 
z Kafometu a portálu pro předškolní vzdělávání. 
Nejvíce se dařilo:  

▪ realizovat TVP zaměřený na zásady mravního jednání (vyvozování závěrů a pravidel 
chování, spolupráci a zdravý životní styl) 

▪ realizovat exkurze a výlety za poznáním 
▪ využít pracovní časopis pro rozvoj logického myšlení dětí 
▪ vytvářet nabídku činností dětí podle jejich věku 
▪ udržet pestrost a šíři vzdělávací nabídky integrovanou formou, ve které se 

propojovalo pět vzdělávacích oblastí 
▪ plnění rozvojového cíle 
▪ pracovat metodami činnostního a prožitkového učení hrou 
▪ denní nabídka řízených zdravotně pohybových aktivit 
▪ pravidelné komunikační chvilky s prostorem pro vyjadřování prožitků, pocitů, nálad 

(ranní kolečko, komunitní kruh) 
▪ vyvážená nabídka spontánních a řízených aktivit, 
▪ podpora rozvoje řečových schopností v logopedických chvilkách 
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▪ zařazení obsahu a činností s minimálního preventivního programu a 
environmentálního programu 

▪ zařazovat anketní otázky pro děti i rodiče 
▪ zařadit úkoly pro rodiče a děti  
▪ nabízet předškolním dětem tyto zájmové aktivity: 

- Malí badatelé přírody – 1  
- Veselé balóny – cvičení na rehabilitačních míčích – 1  
- Pohybové divadlo – 1  
- Hrátky se slovíčky – 3  

Zaměříme se:  
▪ dáme dětem prostor 

- pro spolupodílení se na společných rozhodnutích – plánování dětmi (návrhy na 
činnosti k tématu, nebo výběr z již známých činností) 

- pro samostatné rozhodování dětí v činnostech 
▪ na metody kooperativního učení a učení činnostmi 
▪ na zařazování interakčních a sociálních her 

Ve školním roce 2018 – 2019 se děti z naší mateřské školy účastnily těchto výtvarných 
soutěží: 
 
V tomto školním roce jsme se opět zúčastnili několika výtvarných soutěží. Témata soutěží 
byla různorodá, zaměřena jak na přírodu, tak na bezpečnost.  
V průběhu celého školního roku se zapojily postupně všechny třídy. Byly využity různé 
techniky kreslení a malování. I v letošním roce byly naše děti mezi oceněnými. Nabídka 
výtvarných soutěží byla chudší než v předešlém roce, přesto se děti snažily a nakreslily 
obrázky, které byly dané tematicky i ty, u kterých bylo nutno zapojit vlastní fantazii a 
představivost. 

 
Témata výtvarných soutěží: 

1. Svět dětské duše – Hodiny – pořádané ZUŠ v Orlové (2. místo získala T. Košatková ze 
třídy Světlušek, 3. místo obsadila E. Balčíková z třídy Berušek.) 

 
2. Nejhezčí vánoční přání: Dům Města kultury. Soutěže se zúčastnila 4. Třída – Včeličky. 

Bez umístění. 
 

3. Oblastní soutěž – Barevný podzim – V této soutěži, organizované Domem dětí a 
mládeže v Ostravě obsadila 1. místo N. Mičková ze třídy Motýlků. 

 
4. Školka plná dětí - Mateřská škola Kampanova 1488 Hradec Králové. V této soutěží 

byla úspěšná T. Košatková ze třídy Světlušek. Obsadila 1. místo v 1. kategorii 
pětiletých dětí. 

 
5. Bezpečná školka – ( zúčastnila se 4. třída – Včeličky, 3. třída - motýlci, 2. třída – 

Světlušky-  bez umístění). 
 

6. Voda je život – Do soutěže se zapojily třídy Motýlků a Světlušek. 
 

7. Malovaná písnička – Zapojily se 4. třída Světlušky, 3. třída Motýlci, 1. třída Berušky. 
Nebylo získáno žádné ocenění. 
 

V letošním roce jsme se nezúčastnily soutěže Krásná jako kvítka. 
Ze sedmi výtvarných soutěží třikrát děti z naší mateřské školy byly oceněny. I nadále budeme 
v těchto výtvarných soutěžích pokračovat. Budeme se snažit aktivně zapojit všechny třídy 
naší MŠ. 
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Program environmentálního vzdělávání 
 
V letošním školním roce byl náš PEV „Pojďte s námi za zvířátky“ zaměřen na osvojení si 
poznatků o zvířatech. Děti se seznamovaly s vývojem živočišné říše, získávaly poznatky o 
způsobu života zvířat v různých ročních dobách a ekosystémech. 
Na podzim děti vyhledávaly poznatky o dinosaurech a navštívily Dinopark Doubrava a taky 
zámek v Karviné, kde si prohlédly park a nakrmily zvířátka v oboře.  
V zimě se  děti seznamovaly se způsobem života zvířat v lese v tomto období.  Staraly se o 
ptáčky, aby měli plná krmítka. S příchodem jara jsme společně sledovali přílet ptáků a 
poznávali zvířata, která žijí na dvorku, předškolní děti navštívily farmu s domácími zvířaty 
v Horní Suché. 
V květnu jsme navštívili ZOO v Ostravě, všechny děti MŠ pozorovaly domácí zvířata a viděly 
krmení medvídků koala. 
 V dubnu se uskutečnila škola v přírodě na chatě Charbulák – Staré Hamry Gruň, který byl 
finančně podpořen FŽP ČR. Program týdenního pobytu „Jaro s veverkou Emilkou“ byl 
zaměřen na ekologickou výchovu, vedli ho zkušení lektoři ze střediska volného času Alcedo 
Vsetín. Na vycházkách děti poznávaly jarní květiny, v lese pozorovaly stromy, ptáky, našly i 
místa výskytu veverek podle ohlodaných šišek.  
Na závěr školního roku se děti seznamovaly v mateřské škole se životem živočichů na louce, 
u rybníka a v moři. 
Na celodenním výletě na Visalajích děti pozorovaly na louce letní květiny, drobné živočichy a 
přírodniny v lese, s nimiž si hrály.  
 
Minimální preventivní program 
Hlavní cíl:  

▪ výchova ke zdravému životnímu stylu,  
▪ osvojování pozitivního sociálního chování a rozvíjení osobnosti dítěte, 
▪ prevence sociálně nežádoucích jevů, 
▪ zařazování etické výchovy. 

       
K plnění cílů se podařilo uskutečnit: 
Projektový týden: „Zdravý životní styl“: 

▪ návštěvu na SOŠ Dakol Orlová – s prezentací profesí kuchaře a číšníka  
▪ Den otevřených dveří pro rodiče: „Stolování u oběda“- 
▪ ochutnávky zdravých pomazánek pro děti a rodiče s vyhodnocením nejlepší 
▪ besedu pro rodiče: „Výživa dětí předškolního věku“ ve spolupráci s KHS Karviná 
▪ edukační program dětského oddělení:„Děti, nebojte se nemocnice“ v NsP Orlová 

Další aktivity 
- besedy pro rodiče: „ Co potřebuje budoucí prvňáček umět“, „Jak pomoci dětem s 

problémy“ 
- společné akce pro rodiče a děti: „Seznamte se“, „Vánoční tvoření s keramickou hlínou“ 

 „Cvičení rodičů s dětmi“, „Hry rodičů s dětmi“ 
- tradiční akce: Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, Karneval, Besídka ke Svátku matek, 

rozloučení s předškoláky 
- cvičení v tělocvičně ZŠ, návštěvy solné jeskyně, bruslení, předplavecký výcvik 
- polodenní výlety na zámek Karviná - Fryštát, do Dinoparku, na farmu v Havířově, do 

ZOO, celodenní výlet na Visalaje 
- 5 denní výjezdový lyžařský kurz do SKI areálu Bílá 
- ozdravný pobyt dětí: „Charbulák“ Staré Hamry-Grúň s ekolog. programem: „Jaro s 

veverkou Emilkou“ (5-ti denní) 
- projekt: „ Judo do školky“ /zájmová aktivita pro děti/ 
- zájmové aktivity pro děti 
- prezentace hokejového a fotbalového klubu v MŠ: „Hrej hokej“, „Hrej fotbal“ 
- společný výlet dětí a rodičů vlakem do Beskyd – výšlap na Studeničné 
- zážitkové návštěvy ve Světě techniky v Dolních Vítkovicích 
- návštěvy divadelních představení: „O koblížkovi“, „Jů, Hele a vánoční čas“, Výprava za 

ledním medvědem“,  
- preventivně výchovné setkání: 
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      Hasiči v MŠ: „Chování v kritických situacích“, poplach v MŠ 
      exkurze na Městské policii + program: „Zásady bezpečného chování“ 
-  soutěž s dopravní tématikou mezi MŠ Orlová a 1. třídami ZŠ 

Závěr: 
MPP byl realizován a splněn podle plánu 100%, podařilo se zorganizovat zajímavé akce v 
rámci MPP. Byly preferovány přístupy zaměřené na oblast zdravého životního stylu, 
vytváření eticky hodnotných postojů a způsobů chování, prevenci sociálně nežádoucích jevů. 
Na pomoc s potřebnými dětmi došlo k personálnímu posílení o školního asistenta ve 2. a 3. 
třídě.  
Návrhy na zlepšení:  
Pokračovat ve všech preventivních aktivitách, které se nám osvědčily, podle potřeby je 
doplňovat. 
Pozornost věnovat dětem se specifickými poruchami chování – v rámci inkluze. 
 
 
Program multikulturní výchovy 
 
Hlavní cíl:  

▪ vytvořit povědomí o sounáležitosti s ostatními zeměmi a s okolním světem, s dětmi 
jiných národností,  

▪ seznamovat děti se životem lidí v různých zemích a kontinentech. 
Prostřednictvím nejrůznějších společenských, pohybových a hudebně pohybových her, 
rozmanitých činností a aktivit jsme se snažili přiblížit dětem kultury, tradice a mentality 
různých národů světa.  
Děti porovnávaly rozdíly a shody mezi kulturami, učily se vážit si všech pohledů na život, na 
zvyky a společenské hodnoty. Při výtvarných činnostech děti zdůrazňovaly charakteristické 
vlastnosti různých etnik (šikmé oči, tmavá pleť, menší vzrůst, vzhled oblečení). To vše 
probíhalo na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte. 
Multikulturní výchova se dařila zařazovat ve všech následujících integrovaných blocích: 
„Kuliferda a stolování“, „Kuliferda v divadle“, „Co nás Kuliferda naučil.  
Bylo to naplňováno tématech: 

▪ Kuliferda a stolování: Vánoční tradice – děti se seznámily se zvyky, tradicemi a 
morálním poselstvím Vánoc v ČR, Vánoce v cizích zemích-děti se seznámily s tradicí 
Vánoc v cizích zemích. Jak se slaví Vánoce jinde a Putování tří králů.  

▪ Kuliferda v divadle:  Život u Eskymáků – děti poznávaly kulturu Eskymáků, život 
v polární oblasti, její vegetaci, zvěř.  

▪ Co nás Kuliferda naučil: Děti z celého světa – děti objevovaly odlišnosti mezi lidmi, 
pozorovaly barvu pleti, oblečení, stravování, různé hry dětí, společně oslavily 
Mezinárodní den dětí.    

 
IV. Spolupráce s rodiči – splněno na 100 % 
 
- Při MŠ pracuje Spolek přátel školy mateřské „Sluníčko“, je zapsán v rejstříku spolků u 

krajského soudu v Ostravě. Rodiče se částečně podílejí na organizaci akcí jak třídních, tak 
celoškolních. Nedaří se nám však ponechat jejich zajištění pouze na nich, musíme 
pomáhat. 

- Největší zájem je o akce, ve kterých rodiče vidí vystupovat své děti: Mikulášská nadílka, 
Vánoční besídka, Karneval, Svátek matek, Karneval měly vysokou účast. Deštivé počasí 
způsobilo, že Radovánky byly uskutečněny pouze s dětmi v mateřské škole s programem 
Kouzelnice Radany. 

- V dubnu proběhla škola v přírodě (viz odstavec EVVO). 
- Další aktivity, které se konaly pro rodiče a děti: „Seznamme se“ – s opékáním párků, 

„Den otevřených dveří“ – návštěva rodičů u svačiny nebo oběda, „Vánoční tvoření“ – 
výroba ozdob na stromeček z přírodnin a keramiky, „Zacvičte si s námi“ – cvičení rodičů 
a dětí v MŠ, „Rodiče a děti si hrají“ – soutěžní odpoledne ve společenských hrách, 
společný sobotní výlet do Beskyd – na chatu Studeničné, „Maminko, přijď nám číst 
pohádku“- čtení pohádek rodiči před odpoledním odpočinkem.  
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- Uskutečněné další akce pro rodiče:  
▪ beseda „Jak vést děti ke zdravému životnímu stylu“ – s MVDr. Danelovou z KHS 

Karviná, 
▪ beseda „Jak by měl být připraven předškolák pro vstup do školy“ – s vedením ZŠ 

Orlová, U Kapličky a speciální pedagožkou. Besedy byly uskutečněny v rámci projektu 
Šablony II, 

▪ individuální rozhovory, ankety. 
Podařilo se: zájem o akce MŠ se v letošním roce je stále velký, je nabízen dostatek aktivit pro 
účast rodičů na dění v MŠ.  
Zaměříme se: nadále budeme mít zájem o dobrou komunikaci s rodiči a využití jejich pomoci 
pro organizaci společných aktivit.  
 

V. Prezentace naší mateřské školy na veřejnosti  
  
Podařilo se:  

▪ prezentovat MŠ v tisku – Orlovské noviny (články s názvy „Babičky z Domovinky 
v mateřské škole“, „Jak jsme s dětmi oslavovali 100 let ČR“, „Dílničky v MŠ 
0kružní“, „Projekt Zdravý životní styl“, dále prezentovat na web stránkách – 
Vánoční vystoupení dětí z MŠ v Domovince, Ozdravný pobyt hrazený z FŽP“… 

▪ uspořádat výstavu dětských prací v Městské knihovně Orlová, 
▪ uskutečňovat vzájemné návštěvy seniorů z Domovinky a dětí z MŠ (Vánoce, 

Velikonoce, Svátek matek oslavili senioři u nás v mateřské škole), spolupráce je na 
velmi dobré úrovni, 

▪ vystoupení dětí ke Svátku matek na Dni seniorů v Domě kultury Orlová. 
▪  účastnit se výtvarných soutěží, 
▪  účastnit se soutěže Orlovský Soptík pořádané Sborem dobrovolných hasičů 

Orlová,  
▪ nadále úspěšně spolupracovat se základní školou U Kapličky a Polskou mateřskou 

školou,   
▪ již tradicí se stalo vedení praxe – tentokrát to byla praxe dvou budoucích 

asistentek pedagoga. 
Zaměříme se: na rozvíjení dobrého jména naší MŠ na veřejnosti  
Nepodařilo se: navázat spolupráci s jinými mateřskými školami v rámci e Twinning.   
 
VI. Úrazovost 
 
Dětské úrazy: 
Ve školním roce 2018 - 2019 se stal 1 drobný úraz, který nepotřebovaly lékařské ošetření, 
byly pouze evidovány v Knize úrazů, nebyly hlášeny na ČŠI a další instituce. 
Pracovní a nepracovní úrazy: 
Pracovní ani nepracovní úraz nebyl.  

 
VII. Úroveň výsledků práce školy 
 
Inspekční činnost 
Inspekce proběhla na naší mateřské škole ve dnech 5. - 6. 4. a 9. – 10. 4. 2018 pod vedením 
p. školní inspektorky Mgr. Ivany Radové. Byl zjištěn pozitivní posun ve zpracování školních 
vzdělávacích programů. 
▪ Dochází k průběžnému zkvalitňování podmínek pro předškolní vzdělávání a modernizaci 

obou mateřských škol. 
▪ Dlouhodobá kvalitní úroveň vzdělávání. 
▪ Promyšlená nabídka s užíváním metod prožitkového a činnostního učení. 
▪ Pravidelné sebehodnocení a vzájemné hodnocení dětí vede děti k posílení jejich 

sebedůvěry, osobnostního rozvoje, empatie. 
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▪ Systém sledování pokroků dětí poskytuje pedagogům oporu pro plánování 
individualizované vzdělávací nabídky. 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 
▪ Nadále podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků směrem k uplatňování 

metod a forem předškolního vzdělávání a tím předcházet možné stagnaci. 

 
Kontrolní činnost  
V tomto školním roce proběhla dne 25. 6. 2019 kontrola MěÚ Orlová ve smyslu § 13 odst. 1 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, jejímž předmětem bylo 
hospodaření s veřejnými prostředky. 
 Bylo vyzdvihnuto zpracování většiny směrnic. Byly zjištěny jen dílčí nedostatky v evidenci 
účetnictví a inventarizaci.  
Zaměříme se: na odstranění připomínek kontroly z MěÚ ve směrnici o účetnictví a evidenci 
účtování a inventarizace. 

 
Přednosti a klady naší mateřské školy 
 
Oblast vzdělávací 
▪ Dobré jméno MŠ a vstřícný přístup učitelek k dětem i rodičům. 
▪ Týmová práce a spolupráce všech zaměstnanců MŠ. 
▪ Plně kvalifikovaný pedagogický kolektiv doplněn o 2 školní asistentky a učitelky na 

překrývání. 
▪ Vysoká profesionalita učitelek mateřské školy – uplatňování moderních metod a 

postupů ve vzdělávání. 
▪ Estetizace a materiální vybavenost MŠ.  
▪ Vlastní kuchyně a zajišťování stravy s naplňování potravinového koše. 
▪ Zařazování environmentální výchovy. 
▪ Spolupráce s rodiči 
▪ Nabídka zájmových aktivit dětem. 
▪ Bohatý pohybový program. 
▪ Stále se rozvíjející spolupráce se ZŠ U Kapličky, MŠ Polská, Domovinkou a jinými 

organizacemi ve městě. 
▪ Využívání a zapojení do projektu OP VVV Šablony II. 
 
Oblast ekonomická – hospodářská 
▪ Hospodárné využívání svěřených prostředků.  
▪ Daří se zpracovávat v termínu požadované závěrečné zprávy o výsledcích hospodaření 

pro městský i krajský úřad. 
▪ Finanční kontrolou bývají zjišťovány pouze dílčí, lehce odstranitelná pochybení, 

závažnější nedostatky nejsou shledány. 

 
Náměty ke zlepšení do příštího období 2019 – 2020 - shrnutí 
 
Oblast vzdělávací 
1. Využít peníze ze Šablon II k doplnění pomůckami a IT technikou. 
2. V příštím šk. r. se zaměřit na práci podle v integrovaném bloku „Barevný svět“, 

zaměřeném na multikulturu, orientaci ve známém prostředí a jeho blízkém okolí, 
sledování rozmanitosti a změn v přírodě a světě lidí.  

3. Zvýšenou pozornost věnovat spolupodílení se dětí na společných rozhodnutích – 
plánování dětmi (návrhy na činnosti k tématu, prostor pro samostatné rozhodování dětí 
v činnostech, vědomému dodržování pravidel (starší děti pomáhají mladším), ke 
kooperativní spolupráci při činnostech 

4.  Zařazovat experimenty a polytechnickou výchovu s využitím polytechnické učebny.  
5. Rozvoj vztahů mezi rodiči a mateřskou školou a podporu iniciativy rodičů při organizaci 

školních akcí. 
6. Získávání povědomí o morálních hodnotách a chování lidí jiných národů.   
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7. Prezentovat mateřskou školu v tisku, na webových stránkách města apod. 
8. Odstranění připomínek kontroly hospodaření a směrnic z MěÚ Orlová. 
Opatření: 
1. Využít aktivity a iniciativy všech zaměstnanců. 
2. Podpořit tvořivost a důslednost učitelek při práci s dětmi. 
3. Motivovat děti k dodržování stanovených pravidel chování. 
4. Důslednost při působení na děti a jejich oceňování. 
5. Využít potenciálu a pedagogických dovedností učitelek při práci s dětmi a ve vztahu k 

rodičům. 
 
Oblast ekonomická – hospodářská 
1. Odstranění připomínek kontroly hospodaření a směrnic z MěÚ Orlová. 
2. Další vylepšování prostředí MŠ a ŠJ. 
Opatření: 
1. Postupovat dle připomínek dle kontrolní zprávy MěÚ Orlová. 
2. Spolupracovat s firmami a zástupci Města Orlová při řešení oprav a úprav MŠ.  
 

 
VII. Seznam uskutečněných aktivit v mateřské škole  
ve školním roce 2018/2019 
P.č. Datum  Akce  

1.  10. 9. Návštěva děti v polské MŠ 

2.  11.9. Třídní schůzky 

3.  12.9. Prezentace hokeje 

4.  25.9. Hraní s deváťáky ZŠ U Kapličky, 
dopravní soutěž pro MŠ Orlová  

5.  26.9. Výlet do Dinoparku 

6.   18.9. „Seznamte se“- opékání párků s rodiči 

7.  3.10- 31.10 Solná jeskyně – 5. lekci- SD 

8.  Říjen -duben Návštěva tělocvičny U Kapličky 

9.  Říjen- květen Judo  

10.  8.10.,5.11.,19.11.,3.12.,17.12.,7.1. Bruslení- SD 6. lekcí 

11.  11.10. Návštěva výstavy keramiky v DDM 
Orlová 

12.  15.10., 17.10. „Den otevřených dveří“ u oběda 

13.  16.10. Návštěva SOU DAKOL - příprava zdravé 
svačiny 

14.  18.10. Zámek Fryštát v Karviné - polodenní 
výlet pro SD 

15.  18.10. Beseda pro rodiče „Správná výživa“ 

16.  25.10. „Magic Revue“ 

17.  26.10. „Doktora se nebojíme“ - SD 

18.  2.11. SD chlapci - dílny v polytechnické 
učebně společně se žáky 9. tř. ZŠ U 
Kapličky 

19.  6.11. Focení vánoce 
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20.  7.11.,14.11.,21.11.,28.11., 13.12. Solná jeskyně- středňáci 

21.  8.11. Návštěva spolkové výstavy- SD 

22.  15.11., 20.11., 22.11., 23.11. „Tvoření z keramiky“ s rodiči 

23.  23.11. Divadlo v MŠ- Duo Šamšula „O 
Koblížkovi“ 

24.  26.11. SD dívky - pečení perníčků se žáky 9.tř 
ZŠ U Kapličky 

25.  5.12 Divadelní představení „Jů a Hele“ v DK 
Orlová 

26.  6.12. Mikulášská nadílka v MŠ 

27.  11.12. Besídka v Domovince 

28.  13.12., 17.12. Vánoční besídky 

29.  14.12. Pohádka „Ledové království“- ZŠ U 
Kapličky 

30.  14.12. Vánoční výstava DK Orlová 

31.  8.1. Divadlo „Letadlo“ v MŠ- Výprava za 
ledním medvědem 

32.  15.1. Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ U 
Kapličky 

33.  15.1., 17.1., 22.1., 24.1. Cvičení rodičů a dětí 

34.  30.1.- 29.4. 10. lekcí plavání- SD  

35.  5.2. Beseda pro rodiče „Co by měl 
předškolák umět před vstupem do ZŠ “ 

36.  18.2.-22.2. Lyžařský výcvik SKI areál Bílá 

37.  26.2. Jarní focení, tablo 

38.  28.2. Karneval v DK Orlová 

39.  5.3., 12.3., 21.3. Odpoledne s rodiči-„ Hrajeme 
společenské hry“  

40.  14.3. Návštěva planetária – 1. a 2. třída 

41.  8.-12.4. Škola v přírodě Charbulák- Staré Hamry 

42.  15.4. Den Země- v DDM Orlová- „Ukradená 
divočina“, výstava keramiky v DDM 
Orlová 

43.  16.4. SD -Návštěva počítačové učebny ZŠ U 
Kapličky  

44.  17.4. Velikonoce v Domovince 

45.  30.4. Sférické kino- „Farma“ 

46.  10.5. Vystoupení „Pohybového divadla“ u 
seniorů v DK Orlová 

47.  15.5. SD-  Návštěva polytechnické učebny ZŠ 
U Kapličky 

48.  16.5., 21.5. Besídky pro maminky  

49.  17.5. Domovinka u nás v MŠ 

50.  20.5. Cvičný poplach, návštěva hasičů v MŠ 

51.  21.5. Ukázka tréninku fotbalu- SD 

52.  22.5. „Kouzelnice Radana“- program ke Dni 
dětí 

53.  27.5., 13.6 Návštěva městské policie v Orlové 

54.  28.5. Exkurze na kozí farmu v Dolní Suché- 
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SD  

55.  29.5. „Taneční show“ v DDM Orlová 

56.  30.5. Polodenní výlet do ZOO 

57.  4.6. Skákací hrad v MŠ 

58.  5.6. Kolektivní focení 

59.  6.6. Celodenní výlet na Visalaje 

60.  11.6. Návštěva ZUŠ Orlová- SD 

61.  12.6. Svět techniky- MD 

62.  14.6. Pohádka „Karlík a továrna na čokoládu“ 
- ZŠ U Kapličky 

63.  15.6. Společný výlet rodičů a dětí na 
Studeničné 

64.  17.6. Dopravní soutěž pro děti prvních tříd 
z ZŠ U Kapličky 

65.  18. 6. Dopravní soutěž 

66.  19.6. Projektový den ve Světě techniky - SD 

67.  20.6. Rozloučení s předškoláky s programem 
ilustrátora A. Dudka 

 

 
 
 
 
 
 

 


