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Provozní zabezpečení chodu mateřské školy
Výchovně vzdělávací činnost
- Zajišťují čtyři učitelky.
Provoz mateřské školy
- zajišťují dvě školnice.

Přijímání dětí do mateřské školy
Zápis dětí pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v květnu 2020. Ředitelka školy stanoví po dohodě se
zřizovatelem místo a dobu konání zápisu.
Oznámení o zápisu dětí do mateřské školy bude zveřejněno na nástěnkách, na vývěsce, v Závišanu
a na webových stránkách školy.
Ředitelka školy rozhodne o přijetí dítěte do mateřské školy dle kritérií pro přijímání dětí, vydá rodičům
rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy.

Třídy mateřské školy
Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje mateřskou školu 45 dětí (27 dětí ve věku 2-5 let ve třídě
„Vrabečků“, 18 dětí ve věku 4-7 let ve třídě „Soviček“ na detašovaném pracovišti v budově OÚ
Závišice). Ve třídě „Soviček“ je jedno dítě s odloženou školní docházkou.
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Mateřská škola – ČASOVÉ USPOŘÁDÁNÍ DNE
6:00 – 8:45

příchody dětí do 800
spontánní hry
individuální a skupinové didakticky zacílené činnosti
komunitní kruh
ranní cvičení
úklid, hygiena
příprava svačiny, průběžně svačina

8:45 – 9:30

řízené činnosti
příprava na pobyt venku

9:30 – 11:30 pobyt venku
výchovně vzdělávací činnosti v přírodě
převlékání, hygiena, příprava na oběd
11:30 – 12:00 oběd
hygiena, příprava na odpočinek
odchody dětí po obědě
12:00 – 14:00 čtení nebo poslech pohádky, relaxační hudby
odpočinek (předškolní děti mají dobu odpočinku zkrácenou)
14:00 – 14:30 hygiena
svačina
14:30 – 16:00 spontánní hry
individuální a skupinové činnosti
v letních měsících pobyt na školní zahradě
odchody dětí
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Školní vzdělávací program
„Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám…“
Hlavní cíle ŠVP
Každodenní činnosti jsou realizovány se zřetelem na požadavky formulované ve třech hlavních
cílech s ohledem na to, že každé dítě se vyvíjí jinak, má jiné schopnosti
a předpoklady.
Proto každé z nich opustí mateřskou školu s jiným rozsahem dovedností, schopností a vědomostí.
 Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení:
- podporovat u dětí schopnost chápat svět okolo nás, jejich zájem o to, být jeho součástí,
s možností vlastní účasti na dění,
- povzbuzovat je k chuti učit se s radostí z poznávání nového, k porozumění věcem, jevům a
změnám, ke schopnosti vyrovnat se s nimi a umění přizpůsobit se,
- dát dětem možnost k přemýšlení, rozvíjet jejich fantazii, zájmy, nadání, schopnosti
a dovednosti jak po stránce tělesné, tak duševní,
- rozvíjet řeč dítěte a schopnost komunikovat s vrstevníky i dospělým.
 Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost:
- rozvíjet děti po stránce citové, mravní a etické, položit základy sociálního cítění
a solidarity ,
- vést děti k osvojení si hodnot spojených s životním prostředím, zdravím
a životními hodnotami a životem vůbec. K tomu, aby si vážily sebe i ostatních lidí
- seznamovat děti v rámci jejich možností s tradicemi, kulturou a historií země, ve které žijí,
rozvíjet schopnost estetického vnímání. Prostřednictvím mezinárodní spolupráce
seznamovat děti se životem dětí na druhé straně hranice.
 Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost, působící na své
okolí:
- učit děti poznávat sám sebe, své možnosti a schopnosti, rozvíjet jejich sebedůvěru
a sebevědomí,
- vést děti k toleranci ke druhým a schopnosti spolupracovat,
- podporovat v dětech poznání, že mohou jednat samostatně a svobodně, ale za to co udělají,
také musí nést odpovědnost.
Průběžné cíle
 Učit děti samostatnosti a schopnosti překonávat překážky.
 Vést je k soběstačnosti v oblékání, hygieně, dodržování čistoty.
 K péči o zdraví své i ostatních.
 Vést děti k pohybovým aktivitám jako k součásti vlastní životosprávy.
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Vést děti k dodržování společenských pravidel a základních pravidel chování.
Vést děti k filosofii „Nedělej druhému to, co sám nemáš rád“.
Dodržování pravidel kolektivního chování.
Učit děti vzájemné komunikaci mezi sebou i dospělými.
Rozvíjení kladného vztahu k práci a činnostem, podporování tvořivosti.
Rozvíjení citových vztahů k nejbližším osobám, rodině, sourozencům, ale i dětem ve třídě.
Podporovat aktivitu dětí.
Rozvíjet základy pracovních vlastností.
Rozvíjet schopnosti vzájemné spolupráce.
Vést děti k oceňování práce dospělých i své.
Učit děti vytrvalosti, trpělivosti, k plnění úkolů souvisejících s přípravou na školu.
Vést děti k ohleduplnosti, pravdomluvnosti.
Stimulovat děti k dokončení započaté činnosti.
Učit je pomáhat druhým, rozlišovat správné hodnoty.
Podporovat kladné vlastnosti.
Přiměřenou formou děti seznamovat s prevencí sociálně–patologických jevů.
Podporovat kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí.
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Tematické bloky (šk. r. 2019/2020) – třída VRABEČCI
1. VRABEČEK VÍTÁ DĚTI V MŠ
2. VRABEČKOVO PODZIMNÍ RADOVÁNÍ
3. VRABEČKOVA STAROST O ZDRAVÍ
4. VRABEČEK I DĚTI SE TĚŠÍ NA VÁNOCE
5. VRABEČKOVY ZIMNÍ RADOVÁNKY
6. VRABEČKOVO CESTOVÁNÍ A SLAVNOSTI S KAMARÁDY
7. VRABEČKOVO PROBOUZENÍ DO JARA
8. VRABEČCI POZNÁVAJÍ ZVÍŘATA A CHRÁNÍ PŘÍRODU
9. VRABEČCI A JEJICH RODINA
10. VRABEČCI SE TĚŠÍ NA PRÁZDNINY
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Tematické bloky (šk. r. 2019/2020) – třída SOVIČKY
1. SOVIČKY SE SLÉTAJÍ DO MŠ
2. SOVIČKY A PODZIMNÍ RADOVÁNÍ
3. SOVIČKY SE STARAJÍ O ZDRAVÍ
4. SOVIČKY SE TĚŠÍ NA VÁNOCE
5. SOVIČKY A ZIMNÍ RADOVÁNKY
6. SOVIČKY CESTUJÍ A SLAVÍ S KAMARÁDY
7. SOVIČKY PROBOUZEJÍ JARO
8. SOVIČKY POZNÁVAJÍ ZVÍŘATA A CHRÁNÍ PŘÍRODU
9. SOVIČKY A JEJICH RODINA
10. SOVIČKY SE TĚŠÍ NA PRÁZDNINY
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Vzdělávací obsah programu v ŠVP je dále v jednotlivých třídách rozpracován do TVP, který
zpracovávají učitelky ve svých třídách. Názvy tematických bloků charakterizují obecné zaměření
obsahu dané oblasti. Podtémata jsou tvořeny v rámci TVP dle potřeb třídy. Tematické celky rozpracuje
učitelka podle charakteristiky plánu své skupiny dětí, naplní je různorodými aktivitami a
příležitostnými činnostmi, které jsou ucelené a navazují na sebe. Pořadí témat a jejich délku nemusí
dodržovat, řídí se potřebami dětí a vyhodnocením zvládnutých výstupů. Pokud to situace vyžaduje
(např. jednomu z dětí se narodil sourozenec, opakování apod.), reaguje flexibilně, volí vlastní téma,
cíle i výstupy. Takovýto postup musí umět zdůvodnit.
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Návrh akcí MŠ Závišice pro děti a rodiče (šk. r. 2019/2020)
ZÁŘÍ
 Divadlo Letadlo – Výprava do lesa – 3. 9. 2019 - 830
 Informativní schůzka s rodiči dětí – 19. 9. 2019 - 1600
 zahájení plaveckého výcviku
ŘÍJEN
 Zahájení zájmových aktivit
 Členská schůze spolku rodičů – zástupci z řad rodičů – 3. 10. 52019 - 1600
 Divadélko Leonka – Jak se dráček vrátil – 9. 10. 2019 - 1030
 Kokino Kopřivnice – Pohádky naruby – SOVIČKY - 21. 10. 2019 - 930
 Dlabání dýní – společně s rodiči – 24. 10. 2019 – 1530
LISTOPAD
 ukončení plaveckého výcviku
 Zahájení bruslení MŠ – 12. 11. 2019 – v 1030
 Broučkování – společně s rodiči – 14. 11. 2019 - 1700
 Vystoupení dětí na obecní akci – Příjezd Mikuláše a rozsvícení vánočního stromu – 28. 11.
2019 - 1600
PROSINEC
 Mikuláš v MŠ – společně se ZŠ
 Zapojení do projektu „Ježíškova vnoučata“
 Vánoce na dědině – Rožnov p. R. Skanzen – starší děti (30 dětí) - 12. 12. 2019 - 1300
 Ekologická výchova – Mgr. L. Bakalová – Putování do Betléma – mladší děti (15 dětí) –
17. 12. 2019
 Perníkové dopoledne – v rámci provozu MŠ
 Vánoční besídka s dárečky – 20. 12. 2019 od 1600 – Sál Pohostinství u Kremlů
LEDEN
 Informativní schůzka s rodiči předškoláků – debata o školní zralosti a připravenosti dětí.
Příprava k zápisu do ZŠ. Konzultace PPP.
 Zahájení saunování dětí
 Informativní schůzky s rodiči dětí – individuálně na třídách
 Kokino Kopřivnice – Bob a Bobek – VRABEČCI - 20. 1. 2020 - 930
ÚNOR
 Ekologická výchova – Mgr. L. Bakalová – Bude zima bude mráz – 11. 2. 2020
 Maškarní bál – společně se ZŠ – 15. 2. 2020
 Lyžařský výcvik
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BŘEZEN
 Vítání jara – vynášení Mařeny (dle počasí březen, duben)
 Návštěva 1. třídy a školní družiny
 Velikonoční dílny – společně s rodiči
 Návštěva domova pro seniory v NJ
DUBEN
 Zápis do ZŠ
 Návštěva kina Květen v Novém Jičíně – pásmo pohádek pro MŠ – třídy samostatně
 Výlet k Boroveckým rybníkům
 Návštěva místní knihovny
 Ekologická výchova – Mgr. L. Bakalová – Trápení myšky Šedivky – 30. 4. 2020
 Společný úklid zahrady a okolí školy (spolu s rodiči+opékání)
 Oslava Dne Země
KVĚTEN
 Besídka ke Dni matek
 Zápis do MŠ
 Škvařenice ve školce
 Návštěva tanečního koncertu v Kopřivnici - SOVIČKY
 Pěší výlet – Puntík, Libotín - SOVIČKY
 Školní výlet
 Ukázka hasišů ze Závišic
ČERVEN
 Oslava Dne dětí v MŠ – soutěžní dopoledne na školní zahradě
 Ekologická výchova – Mgr. Lenka Bakalová – Příroda pod drobnohledem – 4. 6. 2020
 Den otců – fotbálek + opékání
 Přenocování s předškoláky – Pasování na školáky -25. 6. 2020 od 16:00 + Ekologická
výchova (Mgr.L.Bakalová) – Sovo, sovo zahoukej(program pro přenocování)
Zájmové aktivity
 FLÉTNA – p. Hyvnar Miss Musics Kopřivnice
 SBOREČEK
 ŠKOLÁČEK
 SPORTOVKY
 ZUMBA nebo JÓGA S HEIDI
Nadstandartní aktivity
 Plavecký výcvik – od 5. 9. 2019
 Bruslení pro MŠ – dětí 4 – 7 let – od 12. 11. 2019
 Lyžování se sluníčkem – děti 4 – 7let
 Saunování dětí (mladší Vrabečci)
Rodičům budou informace předávány formou letáčků na nástěnkách, vývěsce, v Závišanu,
zveřejněním na webových stránkách a emailem.
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Návrh aktivit pro děti MŠ Závišice ve šk. r. 2019/2020
FLÉTNY (První soukromá základní umělecká škola MIS music, o.p.s.)
 říjen – červen
 středa a čtvrtek – 1200 - 1245
PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK
 5. 9. 2019 – 8. 11. 2019

(Vodní sporty RELAX, s.r.o. – plavecká škola)

SAUNOVÁNÍ
 leden
DIVADLA, NÁVŠTĚVY KULTURNÍCH AKCÍ, apod.
 objednáváme průběžně
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
 v rámci výuky – prvky angličtiny – Bc. N. Jadrníčková, N. Kupčáková
SPORTOVKY
 říjen – květen – pondělí 1430 – 1515 – N. Dreiseitl
SBOREČEK
 říjen – květen – úterý 1430 – 1530 – B. Zahradníčková
ZUMBA S HEIDI
 říjen – leden – středa 1515 – 1600
ŠKOLÁČEK
 říjen – květen – čtvrtek 1430 – 1515 – Bc. N. Jadrníčková, Bc. B. Jarolímová
KERAMIKA
 v rámci výuky – všechny pedagogické pracovnice
BRUSLENÍ PRO ŠKOLKY (HC Kopřivnice)
 12. 11. 2019 – 17. 12. 2019 – 1030 - 1130
LYŽOVÁNÍ SE SLUNÍČKEM
 únor, březen – bude upřesněno
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Plán třídních schůzek
V červnu se uskuteční informativní třídní schůzka pro rodiče nových dětí v MŠ. V září se uskuteční
třídní schůzky pro rodiče dětí celé mateřské školy. Náměty budou stanoveny na základě dohody
učitelek – provozně-organizační informace, plánované akce MŠ, apod. V lednu se uskuteční
individuální informativní třídní schůzky pro rodiče, kteří projeví zájem a pro rodiče předškoláků.
Mimo třídních schůzek mohou rodiče kdykoliv navštívit učitelky a konzultovat vše potřebné, platí
nabídka individuálních návštěv ve vyučování.

Spolupráce s jinými organizacemi
Spolupráce v rámci zařízení – se ZŠ
 předávání informací o budoucích prvňáčcích,
 návštěva budoucích prvňáčků v 1. ročníku,
 beseda učitelky ZŠ s rodiči budoucích prvňáčků,
 další společné akce – divadla, kina, jiné kulturní akce, apod.
 čtení školáků dětem v MŠ
Spolupráce s PPP
 poradenská činnost dle potřeby – posouzení školní zralosti,
 dle možností beseda spec. pedagoga s rodiči budoucích prvňáčků.
První soukromá základní umělecká škola MIS music, o.p.s.
 výuka hry na flétnu
Sobotka HDTM, s.r.o.
 zumba pro děti
Vodní sporty RELAX, s.r.o. – plavecká škola
 předplavecký výcvik
HC Kopřivnice
 bruslení pro MŠ
Sun Outdoor
 lyžování se sluníčkem
Obecní úřad Závišice
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Hodnocení
Hodnocení výsledků práce dětí
Metody :
diagnostické záznamy, pozorování
Termín :
průběžně, dle potřeby, konec školního roku
Kdo hodnotí :
učitelka ve třídě
Diagnostika
I. charakteristika třídy
Na počátku školního roku učitelka zmapuje situaci ve třídě – složení dětí ve třídě (věk, pohlaví )
II. vstupní diagnostika
1. učitelka ve třídě zjistí základní údaje o dítěti, rodině
- přihlášky dětí
-evidenční listy
termín : na začátku školního roku
2. podle možností a potřeby zmapovat sociální a kulturní úroveň rodiny, zjistit bližší informace o
dětech (zájmy, záliby, chování doma…)
- pozorování, rozhovory s dětmi, individuální rozhovory s rodiči
termín: průběžně, dle potřeby
3. zjistit, jakými je dítě vybaveno návyky, dovednostmi (řeč, motorika, pozorovací schopnosti,
emoce, hra, soc. dovednosti )
- pozorování
- rozhovory s dětmi
- analýza hry
- rozbor produktů VV a PV
termín: průběžně
III: denní diagnostika
Učitelka ve třídě hodnotí den, s přihlédnutím k tomuto hodnocení si připravuje výchovně vzdělávací
činnost na další den.
IV. mikrodiagnostika
Všímat si dítěte během konkrétní činnosti – preference činnosti.
V. dlouhodobá diagnostika
Učitelka vypracuje pozorovací schéma pro děti staršího předškolního věku a pro mladší děti.
Termín:
2x ročně (dle okolností na konci každého pololetí šk. roku)
Metody
rozhovory s dítětem, pozorování, práce s pracovními listy, analýza kresby
a produktů z VV a PV.
Sebehodnocení učitelky a ředitelky
Co hodnotí: svoji práci, metody, prostředky, činnosti, přínos pro děti
Metody:
vlastní realizace
Termín:
stále, zpětně vzhledem k vykonávaným činnostem
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Hodnocení učitelky
Metody:
hospitace, orientační vstup, kontrola
Termín:
průběžně
Kdo hodnotí: ředitelka školy, vedoucí učitelka MŠ
Hodnocení provozních zaměstnanců
Metody:
kontrola
Termín:
průběžně
Kdo hodnotí: ředitelka školy

Evaluace
Evaluace podmínek školy
Cíl:
zjistit a zhodnotit kvalitu podmínek školy
Metoda:
rozhovory, diskuze na poradách
Kdo hodnotí: učitelky, provozní zaměstnankyně, rodiče
Termín:
konec školního roku
Vyhodnocuje: ředitelka
Kritéria:
RVP PV, orientační kritéria stanovená školou
Výstup:
evaluační zpráva
Evaluace dlouhodobých cílů
Cíl:
naplňování dlouhodobých cílů
Metoda:
rozhovor, hospitace, pozorování, dotazníky
Kdo hodnotí: učitelky, provozní zaměstnankyně
Termín:
konec školního roku
Vyhodnocuje: ředitelka
Kritéria:
RVP PV, orientační kritéria stanovená školou, specifické cíle ŠVP
Evaluace aktivit školy
Cíl:
zjistit míru a úroveň činností školy a nadstandardních aktivit
Metoda:
rozhovory, příp. dotazník
Kdo hodnotí: rodiče
Termín:
konec školního roku
Vyhodnocuje: ředitelka
Kritéria:
orientační kritéria stanovená školou
Výstup evaluace:
evaluační zpráva
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Další vzdělávání zaměstnanců MŠ
Všichni zaměstnanci absolvují pravidelná školení BOZP, PO.
DVPP:
 nejčastěji využíváme vzdělávací instituci KVIC s odloučenými pracovišti v Novém Jičíně,
Opavě, Ostravě a Frýdku-Místku. Vyhledáváme si však také individuálně vhodné školící
zařízení (např. NIDV, vzdělávání z projektů EU, kurzy ČŠI…)
 upřednostňovány budou vzdělávací kurzy bez účastnického poplatku (např. Projekt
Elementarium, Progress), jsme zapojeni do projektu Spirála
 studium odborné literatury a časopisů,
 priority ve vzdělávání pedagogů:
a)
čtenářská a předčtenářská gramotnost,
b)
začleňování výuky cizích jazyků,
c)
logopedie
d)
tvorba a inovace vzdělávacích programů,
e)
vzdělávání nadaných dětí, dětí se SVP.

Plán činnosti učitelky MŠ
Srpen
 příprava a výzdoba třídy na zahájení školního roku
 příprava nové třídní dokumentace (Přehled výchovné práce, Přehled o docházce, Evidenční
listy dětí )
 připravit třídní vzdělávací program, příp. školní vzdělávací program
 uzavřít dokumentaci za minulý školní rok
Září
 zajistit poučení dětí o bezpečnosti
 prostudovat závazné školní normy (vnitřní řád školy, pracovní řád pro zaměstnance, požární
poplachovou směrnici, evakuační plán …)
 vytvoření (doplnění ) evidenčních listů dětí
 doplnění Přehledu výchovné práce
 doplnění Přehledu o docházce
 příprava třídní schůzky
 plán akcí pro rodiče s dětmi
 plán aktivit pro děti
Říjen
 doplnit Přehled o docházce
 doplnit Přehled výchovné práce
Listopad
 doplnění Přehledu výchovné práce
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 doplnění Přehledu o docházce
 vánoční (zimní) výzdoba oken
Prosinec
 zajistit program – příchod Mikuláše do MŠ
 vánoční přání pro rodiče
 příprava na besídku
 doplnit Přehled o docházce
 doplnit Přehled výchovné práce
Leden





podat návrh na odborné posouzení školní zralosti dětí v PPP
připravit besedu učitelky 1. roč. pro rodiče, příp. besedu s psychologem PPP
doplnit Přehled o docházce
doplnit Přehled výchovné práce

Únor
 doplnit Přehled o docházce
 doplnit Přehled výchovné práce
 Karneval (příprava a organizace, spolupráce se ZŠ)
Březen
 jarní výzdoba oken
 doplnit Přehled o docházce
 doplnit Přehled výchovné práce
 zajistit návštěvu v 1. ročníku ZŠ
Duben
 stanovit plán výletů na konci školního roku
 doplnit Přehled o docházce
 doplnit Přehled výchovné práce
Květen
 zhotovit drobné dárečky ke Dni matek
 příprava na besídku ke Dni matek
 dořešit problematiku odkladů povinné školní docházky
 doplnit Přehled o docházce
 doplnit Přehled výchovné práce
Červen
 školní výlet
 oslava Dne dětí
 pasování a nocování „školáků“
 doplnit Přehled o docházce
 doplnit Přehled výchovné práce
 připravit oslavu Dne otců
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Prezentace mateřské školy






výzdoba oken
práce dětí MŠ
zapojení do výtvarných soutěží
besídky pro rodiče
společné akce s rodiči

se změnou ročního období
průběžně (nástěnky, třídy, vývěska,…)
dle nabídky a možností

V Závišicích dne 19. 9. 2019
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