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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   31 předškoláků  

Zůstalo po odkladu    6 dětí 

Po zápisu přijato do dalšího školního roku 33 dětí 

Předpokládaný počet odkladů  5 dětí    

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

 

Zápis dne 2. 5. 2019 

K zápisu se dostavilo 41 dětí, z toho přijato 33 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. 

Vizí školy je připravit děti na úspěšný a plnohodnotný život, osvojení si předpokladů 

k dalšímu vzdělávání, děti pohybově rozvíjet a podporovat přirozený mluvní projev dětí na 

jazykově propedeutických základech.  

Hlavním cílem naší školy je všestranný rozvoj dítěte prostřednictvím hry, jako nejpřirozenější 

činnosti předškolního věku, která dítěti přináší uspokojení. Hrou dítě získává zkušenosti, hrou 

se učí. 

Filozofií našeho vzdělávacího programu lze shrnout i slovy tohoto citátu. 

„ Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím 

nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí: je-li zdravá a harmonická, jsou-li její konflikty 

s okolním životem plodné, vede-li ho bezpečně v činu i v myšlení.“  

 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“ .Jeho letošní akce -Uspávání broučků, Těšíme se do školy, Velikonoční dílničky, 

Srdíčková slavnost, Zahradní slavnost, Rozloučení se školáky. 
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Přehled nadstandardních aktivit ve školním roce 

 Celoroční projekt  „Angličtinka“ vede: externista z DDM /19 dětí /   2 skupinky – mladší a 

starší                                                                            

 Celoroční projekt „Keramika“ vede externista  z DDM  1 skupinka / 9 dětí / 

 Celoroční projekt „ Hrátkocvičení“ vede externista 1 skupinka dětí – pro děti nejmladší / 8 

dětí / 

 Zapojení do projektů ostatních organizací:  

 

- Projekt „ Celé Česko čte dětem“ / celá MŠ/ 

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

celý šk. rok / 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/ 

Přehled akcí  

 Září: informativní schůzka s rodiči, adaptace nově příchozích děti, Divadélko 

s logohraním „Školkomílci“, začátek projektu České obce sokolské“ Svět nekončí za 

vrátky, cvičíme se zvířátky“, podzimní fotografování  – tablo školy  

 Říjen: začátek nadstandartních aktivit, program v MŠ „ Hrátky zdravé 5“/ zdravé 

stravování/, fotografování dětí v MŠ Photodienst, logopedická depistáž v MŠ Mgr. 

Malovaná  

 Listopad: projekt „ Mámo, Táto, pojď si se mnou hrát“ –  Uspávání broučků s podzimní 

dílničkou, projekt „ Hravá věda“ v MŠ, výlet do Jistebníku- výlov-předškoláci, návštěva 

muzikálu „ Sněhurka“/ Spolek přátel ZUŠ a DDM / v KD Bílovec 

 Prosinec: mikulášská nadílka „ Po čertech prima dopoledne, návštěva kina „ Mimi a 

Líza“, vánoční nadílky na třídách, taneční vystoupení předškoláků na Gymnáziu MK- 

Koperník aerobic tour 

 Leden: divadélko „Ententýky“- Myška Klárka a veverka Terka a Sněhulák, literární 

dílničky se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou, návštěva knihovny/ obě akce v rámci  

projektu „ Celé Česko čte dětem“, vytvoření čtenářských deníků jednotlivých tříd-„ Co 

čteme s mámou a tátou“  

 Únor: Maškarní ples s klauny Emilem a Evženií, 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, mobilní 

planetárium v MŠ“ Jak Měsíc putoval ke Slunci na návštěvu“ předplavecký výcvik 
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v Laguně, „Vynášení zimy“- dopolední vycházka celé MŠ k Bílovce, divadlo „ Loudadlo“ 

– Veselá pouť 

 Duben: návštěva 1.třídy ZŠ T.G.M. a ZŠ Komenského, návštěva Světa techniky 

s předškoláky – akce MAP, Velikonoční tvořivá dílna – projekt“ Mámo, táto , pojď si se 

mnou hrát“, návštěva dopravního hřiště v Odrách - předškoláci, zápis do ZŠ, 

fotografování tříd 

 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“, maňáskové divadlo 

v MŠ, návštěva ZUŠ – hudební pohádka- předškoláci, Den dětí ve spolupráci s 9. ročníky 

ZŠ T.G.M. v MŠ a zároveň ukončení a vyhodnocení projektu „ Svět nekončí za vrátky, 

cvičíme se zvířátky“,  ukončení zájmových nadstandartních aktivit 

 Červen:  Dětská olympiáda-DDM v Bílovci, divadelní představení pro předškoláky v KD 

v Bílovci „ O pravdomluvné rybce“, schůzka pro rodiče nově přijatých dětí, Rozloučení se 

školáky v kapli sv.Barbory- projekt “Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“, školní výlet na 

zámek v Kuníně s programem 

Naše úspěchy  

 Dotazník u zápisu do MŠ: 

Rodiče oceňují: 

- nadstandartní kvalitu vzdělávání, 

- kvalitní čerstvé jídlo - kuchyň přímo v MŠ, vstřícnost kuchyně při sestavování 

jídelníčku pro děti s intolerancí na některé potraviny, 

- bezpečné a příjemné prostředí, 

- rozmanitost nabízených aktivit, 

- velký počet akcí v MŠ 

- pedagogy a jejich profesionální přístup k dětem i rodičům, 

- aktuální informace a fotogalerii na webových stránkách, 

- dny pro předškoláky (děti ve třídě se rozdělí na mladší děti a předškoláky, kteří mají 

samostatné řízené činnosti dle plánu),  

- zkvalitnění pedagogického procesu překrýváním učitelů na třídách od 9.00 hodin 3 

dny v týdnu 

- individuální pohovory pro rodiče – předškoláci, na základě předem domluveného 

termínu i ostatní děti 

- dětská„ portfolia“ 

- adaptační kurz pro prvňáčky 

 

 Dotazník „ chodí dítě rádo do školky“/ květen 2019/: 

 

- odevzdáno 52 vyplněných dotazníku z 84 

- většina z dotazovaných chodí ráda do MŠ každý den, ať už na kamarády, na p. uč. a 

hraní 
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 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 

 Pořádání slavnostního rozloučení se školáky v kapli sv. Barbory  s programem a 

pasováním na školáky. 

 Zapojení do projektu rozvíjející pohybové schopnosti dětí- „Svět nekončí za vrátky, 

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

 Realizaci lyžařského výcviku. 

 Pořídili jsme nové barevné kuchyňské linky. 

 Během prázdnin dojde k vymalování MŠ – 1.etapa , 2.etapa  - jaro 2020 

 Zavedení platby školného a stravného přes účet- od začátku  šk. roku 2019-2020 

 Pravidelně přispíváme články a fotografiemi do bíloveckého  zpravodaje . 

 Doplnily jsme i vybavení tělovýchovného nářadí, hraček i interaktivních programů. 

 Začaly jsme uplatňovat nově stanovené zásady pro děti s nižší potřebou spánku. 

 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 31 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 9.00 hodin 3 dny v týdnu, čímž došlo 

k dalšímu zkvalitnění pedagogického procesu. 

 Dvě nové posily pedagogického sboru se osvědčily a zůstávají nadále v MŠ. 

 Došlo i ke zvýšení zastoupení vysokoškolsky vzdělaných pedagogů – celkem 4. 

 Ve  šk. roce 2019-2020 dojde ke změně v pedagogickém kolektivu- odchod do starobního 

důchodu, příchod nové učitelky od září 2019. V dalším školním roce dojde ke stejné 

změně.  

 

Vyhodnocení DVPP 

Pedagogické pracovnice školy se v letošním školním roce zúčastnily v rámci dalšího 

vzdělávání těchto akcí. K naší nelibosti se akce rušily 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.  

 

MAP ORP Bílovec:  Dítě s ADHD – Hodovská, Stanovská 
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KVIC: Carbolová - Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI 

             Kniezková -  Plánujeme v MŠ netradičně a spolu s dětmi 

             Křížová – Práce se skupinami žáků, které nás stojí hodně sil 

             Stanovská –Individualizace práce v MŠ 

             Hodovská – Zdravotník zotavovacích akcí – přeložen na podzim 2019 

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

součastných moderních trendů vzdělávání. 

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. 

 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.  

 Zlepšovat úroveň dětských portfólií i jejich využití v každodenní praxi- nový systém 

diagnostického hodnocení od šk.roku 2019-2020. 

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

pomocí adaptačního programu začlenit nově příchozí děti a usnadnit jim vstup do MŠ  

 Realizace dotazníku „ Jaká by měla být p. učitelka“ a dotazníku zaměřeného na podmínky 

vzdělávání v MŠ. 

 Pomocí prožitkového učení děti seznamovat s přírodou, polytechnickým vzděláním a 

přípravou na život. 

 Velmi problematické je přijímání dětí mladších 3 let při zachování vysokého počtu (28) 

dětí na třídě. Navrhujeme snížení počtu dětí v návaznosti na nový systém financování ve 

školství od ledna 2020.  

 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 téměř každodenní opravy. 

 Pokračování v obměně školní zahrady novými herními prvky, výměna pískovišť a zároveň 

pořízení posuvných krycích plachet. 

 Zajištění pozice správce hřiště. 
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 Navrhujeme uzavření naší zahrady pro veřejnost. Je stále nutná nadstandartní a finančně 

náročná údržba a oprava, jelikož je stále v provozu a je přístupná veřejnosti. V současnosti 

bez správce hřiště a zahradní prvky jsou ničeny bez odpovědnosti za škodu. Viz zpráva – 

Návrh na uzavření školního hřiště MŠ Wolkerova pro veřejnost.  

 Vymalování prostor MŠ - 2. etapa / jaro 2020/. 

 Rekonstrukce prostor šaten zaměstnanců, zázemí a společných prostor. 

 Odstranit problém v letním období - příliš vysoké teploty zejména v lehárnách, což by 

mohla vyřešit klimatizace. 

 Zastřešit vchod do MŠ. 

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

různých výklenků. 

 

 

  

                                                                                  Bc. Carbolová Zuzana, vedoucí učitelka 

 

 


