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MŠ Wolkerova – vlastní hodnocení činnosti 

Přehled o stavu dětí na MŠ Wolkerova 

Celkem v MŠ     84 dětí 

Z toho odešlo do školy   29  předškoláků  

Zůstalo po odkladu     6 dětí 

Po zápisu přijato do dalšího školního roku 33 dětí 

Předpokládaný počet odkladů  4 dětí    

Děti byly ve 3. heterogenních třídách 3 x 28 dětí / Berušky, Štěňátka, Sluníčka / 

 

Zápis dne 5. 5. - 16.5. 2020 

K zápisu se dostavilo 31 dětí, z toho přijato 17 dětí. 

 

Průběh vzdělávání 

Pracujeme dle nového  ŠVP/ od 1.9.2018/ „ Ať jsme šťastní na světě“                      

z něhož vycházíme při tvorbě TVP a naplňujeme tím cíle RV PV. 

Názvy třídních vzdělávacích programů. 

- TVP 1. Třída Berušky „ Pohádkové putování po stopách skřítků“ 

- TVP 2. Třída Štěňátka „ Spolu ve školce je nám prima“ 

- TVP 3. Třída Sluníčka „ Hrajeme si , povídáme a přitom se poznáváme“ 

Pokračujeme v naplňování vize školy, kterou zahrnuje příprava dětí na úspěšný a 

plnohodnotný život, osvojování si předpokladů k dalšímu vzdělávání, pohybový rozvoj a 

podpora přirozeného mluvního projevu dětí na jazykově propedeutických základech.  

Pohyb a aktivitu vnímáme jako důležitý aspekt v životě každého jedince ke kterému patří i 

zdravý životní styl. Prostřednictvím pravidelného čtení a práce s literaturou vytváříme u dětí 

kladný vztah ke knihám. Proto se nadále zapojujeme do projektů/ viz níže uvedené 

informace/, které se zaměřují na pohyb a rozvoj čtenářských gramotností dětí.  

Stanovených cílů dosahujeme prostřednictvím W výchovy a vzdělávání, podporujeme, 

rozvíjíme, využíváme a vedeme děti k O optimismu, L lásce, K kamarádství, E empatii, R 

rozumu, O ohleduplnosti, V víře, A aktivitě. 

Je pro nás velmi důležitá spolupráce s rodinou, přijímáme rodiče jako partnery. Zapojujeme 

rodiče do dění v MŠ, uvědomujeme si, že rodinnou péči a působení na dítě nenahrazujeme, 

ale pouze doplňujeme. Setkáváme se s rodiči i během projektu „ Mámo, táto , pojď si se mnou 

hrát“ a každoročně pořádáme akce - Těšíme se do školy, Srdíčkovou slavnost, Zahradní 

slavnost, Rozloučení se školáky. Posledně jmenovaná akce vždy probíhala v Kapli sv. 
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Barbory v Bílovci, od letošního roku by mělo rozloučení probíhat na bíloveckém zámku.  

Dále pak pořádáme např. Adventní tvoření, Uspávání broučků či Velikonoční tvoření. 

Provoz mateřské školy se prodloužil do 16.30 hodin v návaznosti na nové financováni platné 

od ledna 2020. 

Vzhledem k mimořádné situaci s onemocněním Covid-19 byla mateřská škola uzavřena od 

18.3. do 15.5.2020. Znovu otevřena byla od 18.5.2020 ale pouze v omezeném provozu, který 

byl stanoven do 30.6.2020. V tomto období do mateřské školy docházela asi polovina 

zapsaných dětí, mateřská škola byla po dohodě se zřizovatelem otevřena od 6.30 do 15.30 

hodin, děti se ve třídách nespojovaly, nesetkávaly se ani na školní zahradě, kde měly třídy 

svůj vymezený prostor. Byly zvýšeny hygienické podmínky a zaměstnanci si děti přebírali u 

vstupu do budovy. Prázdninový provoz  už bude probíhat v běžném režimu školy. 

 

Přehled nadstandardních aktivit ve školním roce 

 Celoroční projekt  „Angličtinka“ vede: externista z DDM  1 skupinka / 11 dětí/                                                                           

 Celoroční projekt „Keramika“ vede externista  2 skupinky / 16 dětí / 

 Celoroční projekt „Flétničky“ vede externista  3 skupinky / 13 dětí / 

 

 

 Zapojení do projektů ostatních organizací:  

 

- Projekt „ Celé Česko čte dětem“ / všechny děti /   

- Projektu České obce sokolské „ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ 

/ všechny děti / 

 

 Zapojení do projektů vlastních :  

 

- „ Projekt předškolák“ –příprava na vstup do školy 

- „Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“ – akce s rodiči 

- „ Jazyková propedeutika“ – každodenní rozvoj v oblasti grafomotorické a 

jazykové 

- „ Galerie školy“ – pořizování společných fotografií v průběhu různých ročních 

období a roků vystavených na spojovací chodbě školy a využívání k propagaci 

školy – každoroční tablo / před zápisem do MŠ/, celkem již máme 4 

velkoformátová plátna 

Přehled akcí  

 Září: informativní schůzka s rodiči, adaptace nově příchozích děti, ještě letní 

fotografování – tablo školky, začátek projektu České obce sokolské“ Svět nekončí za 

vrátky, cvičíme se zvířátky“, divadelní představení „ O čarodějné krčmě“ v KD Bílovec, 

akce MAP Bílovec – výlet do Studénky- přírodní rezervace Kotvice - předškoláci  
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 Říjen: divadlo „ Koloběžka“ v MŠ – „ Co malí medvědi o podzimu nevědí“, začátek 

nadstandartních aktivit, logopedická depistáž v MŠ Mgr. Malovaná – orientační 

logopedické vyšetření na základě informovaného souhlasu rodičů, fotografování dětí 

v MŠ Photodienst, fotbalový turnaj školek na ZŠ Komenského- předškoláci  

 Listopad: autobusový výlet do Divadla loutek v Ostravě „ Malá Mína zmlsaná“, adventní 

dílny v MŠ projekt „ Mámo , táto , pojď si se mnou hrát“, Výlet do světa techniky – MAP 

Bílovec „ Kouzelný oxid“ - předškoláci 

 Prosinec: mikulášská nadílka „ Trampoty čerta Huberta, vánoční nadílky na třídách, 

návštěva kina v Bílovci „Ovečka Shaun“, taneční vystoupení předškoláků na Gymnáziu 

MK- „Koperník aerobic tour“ 

 Leden: divadélko „Ententýky“- Myška Klárka a veverka Terka a sněhulák Mrkvička“ 

 Únor: Maškarní ples s myškou Klárkou a veverkou Terkou, projektové dny na 

jednotlivých třídách s paní spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou - Šablony II., návštěva 

knihovny v Bílovci, muzikál „ Čarodějnice Eulálie“ KD v Bílovci, lyžařský výcvik 

„Skalka“  

 Březen: beseda o školní zralosti s zástupcem PPP v Bílovci, ředitelkou školy ZŠ T.G.M. a 

učitelkou 1. třídy, individuální pohovory s rodiči na třídách, využití portfólií dětí- projekt  

„ Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“ , návštěva 1.třídy ZŠ T.G.M. a ZŠ Komenského, 

předplavecký výcvik v Laguně, divadelní představení „ Když jde kůzle otevřít“, 

projektové dny „ Hravá věda“ – Šablony II. 

 Duben: „Vynášení zimy“- dopolední vycházka celé MŠ k Bílovce, návštěva dopravního 

hřiště v Odrách - předškoláci, zápis do ZŠ 

 Květen: zápis do MŠ a Den otevřených dveří, projekt „Mámo, táto, pojďte si s námi hrát!“ 

- Srdíčková slavnost pro maminku, ukončení plaveckého výcviku, zahradní slavnost v  

MŠ s Hopsalínem - projekt „ Mámo, táto ,pojď si se mnou hrát“ a zároveň ukončení a 

vyhodnocení projektu „ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, fotografování tříd, 

ukončení zájmových nadstandartních aktivit 

 Červen:  Den dětí ve spolupráci s 9. ročníky ZŠ T.G.M. v MŠ, Dětská olympiáda-DDM 

v Bílovci, schůzka pro rodiče nově přijatých dětí,  Rozloučení se školáky na zámku - 

projekt “Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“, Oslava dne otců „ Mámo, táto, pojď si se 

mnou hrát“- vyrábíme s tatínky v MŠ, školní výlet- celodenní turistický výlet s obědem 

v přírodě, „Dravci na školní zahradě“ – naučný program 

 

Vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám byl lyžařský kurz zrušen a na základě 

uzavření mateřské školy a doporučených epidemiologických opatření se naplánované akce 

od měsíce března do června nekonaly.  

Naše úspěchy  

 

 Veřejně umístěné tablo MŠ ve výloze na náměstí v Bílovci: 

- kladné ohlasy z řad již stávajících rodičů 

- kladné ohlasy veřejnosti 

- jeho shlédnutí i jeden z  důvodů k rozhodnutí, do které MŠ dítě umístit 
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 Vybrané děti vystupují v kapli sv. Barbory – blahopřání jubilantům, vítání občánků. 

 Vystoupení na  gymnáziu v Bílovci v rámci „ Koperník aerobic tour“. 

 Pokračování v projektu rozvíjející pohybové schopnosti dětí- „Svět nekončí za vrátky, 

cvičíme se zvířátky“ a podporující přečtenářskou gramotnost – Celé Česko čte dětem. 

 Vymalování 2/3 MŠ a vytvoření nové výzdoby chodeb. 

 Realizace plateb školného a stravného přes účet. 

 Modernizování vzhledu webových stránek. / prázdniny/ 

 Pravidelně přispívání články a fotografiemi do bíloveckého zpravodaje . 

 Zakoupení mobilní reprosoustavy pro využití na akcích konaných na školní zahradě, 

výměna dvoumístné houpačky na školní zahradě a obměna mobilních telefonů pro MŠ a 

kuchyň. 

 Výměna zastaralého konvektomatu za modernější k přípravě zdravým pokrmů. / smažení 

bez tuku, vaření v páře, atd./ 

 Změna v přístupu ke stravování, variabilita při nakupování potravin, tvorbě jídelníčku i 

samotném servírování jídla po nástupu nové vedoucí školní jídelny a kuchařky.   

 Vytvoření fotoalba –  pokrmy připravené v MŠ a dále plánujeme tyto fotografie zveřejnit 

na webových stránkách a v prostorách MŠ. 

 Prezentace práce probíhá v MŠ na akcích pro rodiče v rámci projektu „Mámo, táto, pojďte 

si se mnou hrát“, na veřejnosti, internetových stránkách, i ve zpravodaji. Ve třídách, 

šatnách, chodbách jsou všude vystaveny práce dětí.  

 Do škol odchází 29 připravených a samostatných dětí. Díky úsilí všech pedagogických 

pracovníků i ostatních zaměstnanců se nám daří udržovat velmi dobré jméno naší 

mateřské školy.  

 Všichni pedagogové mají dlouholeté zkušenosti a pracují velmi zodpovědně a 

profesionálně. Daří se plnit koncepční záměry a projekty MŠ. Věnována je zvýšená 

pozornost dětem s různými problémy i dětem talentovaným. Spokojenost rodičů a zájem o 

naši školku je toho důkazem. 

 Zdařilo se překrývání učitelů na třídě již od 9.15 hodin 3 dny v týdnu, čímž došlo 

k dalšímu zkvalitnění pedagogického procesu. 

 Další nová posila pedagogického sboru se osvědčila a věkový průměr pedagogického 

kolektivu se snížil, většina je ve středním věku, celkem 4 pedagogové mají vysokoškolské 

vzdělání. 

 Ve školním roce 2020-2021 pravděpodobně dojde ke změně v pedagogickém kolektivu- 

odchod do starobního důchodu, příchod nové učitelky, nejspíše od září 2021.  

 

Vyhodnocení DVPP 

Pedagogové se v letošním školním roce zúčastnili v rámci dalšího vzdělávání těchto akcí. 

Nadále byly akce rušeny z důvodu nedostatku zájemců- zejména v Kvic Nový Jičín, byly 

nabídnuty další termíny, které se opět neuskutečnily nebo korespondovaly s akcemi školy, 

tudíž pro nás byly časově nerealizovatelné. Akce byly zároveň zrušeny či přesunuty vzhledem 

k mimořádným opatřením Covid-19. 



 

5 

 

 

MAP ORP Bílovec:  Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku- Křížová,   

                                   Stanovská, Vavrečková 

                                                 

KVIC: Carbolová - Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI 

             Kniezková -  Polytechnická výchova v MŠ a její využití v přípravě dítěte na vstup do  

                                   ZŠ 

             Hodovská – Zdravotník zotavovacích akcí 

             Carbolová – zdravotník zotavovacích akcí - doškolení 

             Vavrečková-  Zdravotník zotavovacích akcí – přeloženo na podzim 2019 

             Stanovská , Vavrečková – Rozvoj sluchové percepce a fonematického sluchu  

                                                         / přesunuto na říjen 2020 / 

ŠABLONY II :  všichni pedagogové –  Úvod do práce s digitálními nástroji ve výuce 

                                                                  / srpen 2020/ 

                             Hodovská – Podpůrná opatření v praxi MŠ 

                             Stanovská – Společné předškolní vzdělávání – zrušeno 

                             Křížová – Společné vzdělávání a jak na něj – zrušeno 

Konference pro pedagogické pracovníky mateřských škol – Křížová, Carbolová – přesunuto  

                                                                                                 na 5.9.2020 

Nadále plánujeme se vzdělávat v tématech vycházejících z aktuální situace v MŠ a 

současných moderních trendů vzdělávání. 

Pokusit se využít v rámci DVPP formátu“ sborovna“ i webinářů. 

Plán rozvoje MŠ Wolkerova 2019 

Na co se chceme více zaměřit v rámci výchovně-vzdělávacího procesu:  

 Neustále zkvalitňovat výchovně-vzdělávací proces v mateřské škole – zorganizovat 

činnosti a přípravu předškoláků souběžně s péčí o nejmladší děti. 

 Pokračovat v zaměření se na rozvoj řeči a jazykovou propedeutiku- současný problém dětí 

předškolního věku, spolupracovat s klinickým logopedem Mgr. Malovanou při depistáží 

dětí v MŠ. 

 Vybavovat mateřskou školu pomůckami na jazykovou propedeutiku. 

 Pokračovat v rozvoji pohybových dovedností dětí současně se zapojením do projektu 

České obce sokolské pro mateřské školy „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ 

/ třetí ročník/ 

 Zaměřit se na rozvoj předčtenářských  a předmatematických dovedností.  
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 Vybavit MŠ  informačními a komunikačními technologiemi v návaznosti na Šablony II. 

 Zlepšovat úroveň dětských portfólií i jejich využití v každodenní praxi, pokračovat  

v určeném systému diagnostického hodnocení . 

 Na spolupráci s rodiči – pokračovat v akcích „Mámo, táto, pojďte si se mnou hrát“ , 

zmodernizovat původní adaptační program na začleňování nově příchozích dětí a usnadnit 

jim vstup do MŠ . 

 Zaměřit se na metody pokusů a expetrimentů. 

 Realizace dotazníku zaměřeného na podmínky vzdělávání v MŠ. 

 Pomocí prožitkového učení děti seznamovat s přírodou, polytechnickým vzděláním a 

přípravou na život. 

 Snížení úvazku vedoucí učitelky. 

 Využívat i nadále pozice školního asistenta. 

 

Na co se chceme více zaměřit v rámci zkvalitnění materiálně-technických podmínek, 

v čem potřebujeme finanční pomoc zřizovatele: 

 Rekonstrukce umýváren a WC – problémy se splachovači-protékání, utahování kohoutků- 

baterie, stále se zhoršující situace, která vyžaduje pravidelné opravy. Na konci června 

2019 byla díky havárii přívodu vody ke splachovači WC vytopena 1. třída, provedlo se 

vysoušení, ale během prázdnin došlo ke zjištění, že havárií byly zasaženy i podlahy 

v lehárně a šatně 1. třídy. V září musel být omezen provoz na této třídě a třída začala 

fungovat až ve druhé polovině září. Problémy se opět vyskytly na konci školního roku, 

kdy došlo po přívalových deštích třikrát k vytopení umývárny a částečně třídy i lehárny. 

Nyní se situace řeší, byla přizvána firma na prozkoumání odpadních systémů.  

 Oprava pískovišť na velké zahradě / srpen 2020/, obměna ochranných plachet na všech 

pískovištích. 

 Pokračování v obměně školní zahrady novými herními prvky. 

 Po projednání se zřizovatelem, byla po dlouhodobých návrzích školní zahrada uzavřena 

pro veřejnost.  

 Rekonstruovat odsávání v kuchyni. 

 Zvyšovat kulturu stolování a servírování, preferovat kvalitní čerstvé jídlo s ohledem na 

sezonní a lokální potraviny, řídit se hesly „ Jíme očima“ a „ Maminčina kuchyně“. 

 Odhlašování a přihlašování stravy prostřednictvím emailů. 

 Tvorbu jídelníčku propojit s možností, kdy si každé dítě v den svých narozenin může přát 

své oblíbené jídlo. 

 Rekonstrukce prostor šaten zaměstnanců, zázemí a společných prostor. 

 Zastřešit vchod do MŠ. 

 Průběžná výměna nábytku a vyrobení vestavěných skříní - ušetření prostoru a využití 

různých výklenků. 

 

 

  

                                                                                  Bc. Carbolová Zuzana, vedoucí učitelka 


