
MŠ Wolkerova – vlastní hodnocení činnosti

Přehled o stavu dětí na MŠ Wolkerova

Celkem v MŠ 76 dětí 

Z toho odešlo do školy 15 předškoláků 

Zůstalo po odkladu  4 děti

Po zápisu přijato do dalšího školního roku 17 dětí 

Předpokládaný počet odkladů 6 dětí

Děti byly ve 3. heterogenních třídách  Berušky -26 dětí

                                                                        Štěňátka- 26 dětí

                                                                        Sluníčka -24 dětí

Zápis do MŠ na školní rok 2021-2022 probíhal v termínu od 4. 5. - 14.5.2021 

K zápisu se dostavilo 28 dětí, z toho bylo přijato 9 dětí.

Průběh vzdělávání

Provoz MŠ je od 6.00 do 16.30 hodin.

Pracujeme dle   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 „ Poznáváme svět s beruškou Maruškou“
- TVP 2. Třída Štěňátka „ Spolu ve školce je nám prima“
- TVP 3. Třída Sluníčka „ Aby nás to spolu bavilo celý rok “

Vize školy „ Mateřská škola napříč generacemi“.

Usilujeme o udržení kvality vzdělávání v mateřské škole a zodpovědně pokládáme stavební
kameny celoživotnímu vzdělávání.  Dáváme důraz  na  prožitkové  učení,  pochopení  daného
tématu.  Práci  s chybou  bereme  jako  motivaci  k nalézání  vlastních  cest,  ze  kterých  pak
vznikají životní zkušenosti.

Prostřednictvím osobnosti učitele, jeho profesionálního i lidského přístupu, chceme zvednout
prestiž  tomuto povolání  a  podpořit  smysl  funkce  mateřské  školy,  jako instituce,  která  má
nezbytné  místo  v systému  vzdělávání.   Umožňujeme  studentům  pedagogických  škol
vykonávat praxi v naší škole a tím přispíváme k výchově další generace učitelů.

Jako základní principy života ve společnosti považujeme komunikaci, schopnost vidět 
v souvislostech- tvořit - myslet.

Chápeme, že tradiční školství se pomalu mění a s ním i vztah mezi učitelem a rodinou. 
Otevřená komunikace je aktivním přínosem při podporování  vztahů -rodič-dítě -škola.



Jdeme cestou zdravého životního stylu. Díky vlastní školní jídelně máme možnost ovlivnit 
stravování dětí. Zakládáme si na jídle s dostatkem zeleniny, ovoce a na vyváženosti stravy. 

Vzhledem k mimořádné situaci s onemocněním Covid-19 byly od 1.3.2021 mateřské školy
uzavřeny, ale naše MŠ zůstala otevřena, a to pouze pro děti rodičů pracujících v profesích IZS
určených dle mimořádného opatření. Zároveň od tohoto data započala distanční výuka pro
děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné. Na základě manuálu MŠMT byly vytvořeny
pokyny pro zákonné zástupce i pro pedagogy. Nastaveny byly způsoby komunikace mezi
školou  a  zákonnými  zástupci,  způsoby  stanovování  pravidel  a  organizace,  omlouvání
neúčasti, hodnocení výsledků, principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku, vedení třídní
knihy  při  distanční  výuce,  formy  vzdělávání  distančním  způsobem,  jak  monitorovat,
vyhodnocovat a přizpůsobovat, aby byli všichni zapojeni, fungovala komunikace a byl plněn
RVP  PV  a  ŠVP.  Byla  zohledňována  rodinná  situace,  převažovala  komunikace  emaily,
probíhaly  ale  i  individuální  konzultace.  Celkově  je  letošní  distanční  výuka  hodnocena
pozitivněji  než  loňská.  Na  webových  stránkách  jsme  založili  fotogalerii  s názvem“  Jak
zvládáme distanční výuku“ a pro ostatní děti zapsané v MŠ fotogalerii „ Co děláme, když …“.
V obou případech měli  možnost  rodiče  přispívat  fotografiemi  z doby,  kdy mateřská  škola
nefungovala běžným způsobem. 

Od 23.3.2021 nastala povinnost testování zaměstnanců přítomných na pracovišti.

 Od 12. 4. 2021 byla umožněna předškolákům prezenční docházka, a to s povinností testování
dětí. 

Od 10.5.2021 byla MŠ otevřena pro všechny děti bez povinnosti testování. 

Celý školní rok byla zvýšena hygienická pravidla a nastavena protiepidemiologická opatření.
V rámci zajištění  bezpečnosti  dětí probíhala pravidelná edukace v této oblasti,  kterou jsme
nastavili již na jaře roku 2020 . 

Prázdninový  provoz  na  MŠ Wolkerova  bude  v termínu  od  12.7.  do  23.7.  a  od  23.8.  do
25.8.2021.

Přehled nadstandardních aktivit ve školním roce

 Celoroční projekt „ Tanečky“                                                                      

 Celoroční projekt „Keramika“ 

 Celoroční projekt „Flétničky“
 
Všechny  kroužky  měli  vést  externisté,  bohužel  vzhledem  ke  zhoršující  se
protiepidemiologické situaci se kroužky celý rok nekonaly.

 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 /

- Šablony II  

 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  5
velkoformátových  pláten s různými motivy

- „ Narozeninový oběd“ děti, v den či v blízkém termínu svých narozenin, si mohou
vybrat  oběd  dle  vlastního  výběru,  popř.  svačinku,  tento  oběd  je  v  jídelníčku
označen jako "narozeninový oběd" se jménem oslavence

- Třídní projekty
 Berušky -  „ Relaxační cvičení s prvky jógy“ rozvíjení  pohybových schopností  
                    dětí s důrazem na relaxaci s pomocí jógových cviku
 Štěňátka - „ Štěňátka si zpívají“ zpracování některých výchovně vzdělávacích
                    činností ucelenou audiovizuální formou
 Sluníčka - „ Každá věc mí něco společného se štěstím“ zpracování některých  
                     výchovně vzdělávacích činností ucelenou audiovizuální formou

Přehled akcí 

Na základě se zhoršující epidemiologické situace i tento školní rok byly ochuzen o akce mimo
mateřskou školu a o akce s rodiči.

 Září: informativní schůzka s rodiči, adaptace nově příchozích děti, Divadélko ve školce
- ,,Divadélko Koloběžka" s pohádkou ,,Houbařská pohádka" ,začátek projektu České obce
sokolské“ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, již 3.ročník- dopolední akce  na
školní zahradě 

 Říjen: fotografování dětí v MŠ Photodienst

 Listopad: dopolední adventní tvoření

 Prosinec: mikulášská nadílka, logopedická depistáž přesunutá z října 2020 Mgr. Malovaná
– orientační logopedické vyšetření na základě informovaného souhlasu rodičů, 
fotografování na tablo školy – andílci a čertíci, pečení cukroví, vánoční nadílky na třídách

 Leden: projektový den v MŠ s Divadélkem Koloběžka- třída Berušky

 Únor: on-line návštěva Divadla loutek v Ostravě – pohádky „ Kocourek Modroočko“, on-
line návštěva knihovny v Bílovci, karneval v MŠ



 Březen:  začátek  distanční  výuky,  MŠ pouze  pro  IZS,  on-line  schůzka  se  zástupci  ZŠ
T.G.M. a vedoucí učitelkou MŠ Wolkerova a Mgr. Sauerovou z PPP Nový Jičín ke školní
zralosti ,

 Duben: zápis do ZŠ, ukončení distanční výuky, nástup předškoláků do MŠ

 Květen: zápis do MŠ, nástup všech dětí do MŠ, fotografování tříd, projektové dny Hravá
věda, projektové dny v MŠ s Divadélkem Koloběžka- třída Sluníčka, Štěňátka

 Červen:  celoškolkový výlet do přírody s plněním úkolů a s obědem do okolí Bílovce, 
dopolední oslava Dne dětí v MŠ, Rozloučení se školáky na zámku s programem a 
prohlídkou zámku, Dětská olympiáda-DDM v Bílovci, dopolední  Zahradní slavnost 
s Hopsalínem, schůzka pro rodiče nově přijatých dětí.

Naše úspěchy 

 Nové webové stránky školy, které byly v rámci „ Workshopu pro administrátory 
webových stránek“ pořádaného MAP II ORP Bílovec  pozitivně hodnoceny odborníkem, 
lektorkou semináře. 

 Spolu s novými stránkami jsme spustili i systém odhlašování a přihlašování dětí 
prostřednictvím on-line formuláře. Téměř všichni rodiče využívají této možnosti a pouze 
v ojedinělých případech ohlašují SMS zprávou či telefonicky. Tato forma je přehledná, 
lépe evidovaná a nedochází tak k nesrovnalostem. 

 Veřejné umístění tabla MŠ ve výloze ve Zdravé výživě na náměstí v Bílovci, tentokrát 
s vánočním motivem v době před zápisem do mateřských škol se opět setkalo 
s pozitivními ohlasy .

  Pokračování v projektu rozvíjející pohybové schopnosti dětí- „Svět nekončí za vrátky,  
 cvičíme se zvířátky“ již ve 4.  ročníku a v projektu podporující přečtenářskou gramotnost 
– Celé  Česko čte dětem tentokrát prostřednictvím „ On-line návštěvy knihovny“, kde se 
děti měly   možnost se  seznámit s prací knihovníků, prostorem knihovny, poslechli si 
čtenou pohádku, učili se správně chovat ke knize.

  Namísto Dne otevřených dveří v MŠ jsme společně vytvořili prezentaci naší mateřské   
 školy, formou krátkého videa s fotografiemi, kterou jsme umístili na webové stránky.

 V rámci Šablon II  byly zakoupeny dvě velkoformátové televize s notebooky, do třídy 
Berušky a Štěňátka, ke zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu.

 Zlepšení wifi signálu v prostorách školy vzhledem k využívání IT techniky.

 Uskutečnění 8 projektových dnů v rámci Šablon II – 3x se spisovatelkou Zuzanou 
Pospíšilovou, 3x s Divadélkem Koloběžka a 2x Hravá věda.

 Rozloučení s předškoláky na bíloveckém zámku s pasováním p. kastelánem Valešem a 
prohlídkou zámku. Děti dostaly drobné dárečky i od vedení města Bílovce.

 Pravidelně přispíváme články a fotografiemi do bíloveckého zpravodaje .

 Oprava pískovišť na velké zahradě a obměna ochranných plachet na všech pískovištích.

 Uzavření zahrady pro veřejnost.

 Zakoupení dvoumístné houpačky na zahradu.

 Proběhlo dokončení vymalování zbývajících prostor MŠ.

 Během prázdnin dojde k rekonstrukci odsávání ve školní  kuchyni.



 „ Narozeninový oběd“ propojení jídelníčku a jídla na přání pro oslavence.

 Vytvoření dotazníku „ Podmínky vzdělávání v MŠ Wolkerova “pro rodiče, jako zpětná 
vazba k rámci evaluačního procesu s mottem : „ Když jste spokojeni, řekněte to všem. 
Když jste nespokojeni, řekněte to nám.“

 Do škol odchází  15 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. 

 Věříme, že díky pečlivému dodržování protiepidemilogických pravidel v mateřské škole
nedošlo  k výskytu onemocnění Covid-19 a  tudíž nemusela být mateřská škola uzavřena.

Vyhodnocení DVPP

Pedagogové se v letošním školním roce zúčastnili v rámci dalšího vzdělávání těchto akcí, buď
osobní účastí nebo on-line formou. Nadále, a to ve větší míře oproti loňskému roku byly akce
přesouvány z epidemiologických důvodů. Náhradní termíny byly několikrát přesouvány a  to i
do  následujícího  školního  roku  2021-2022,  neboť  se  nemohly  uskutečnit  on-line  formou.
V jednom případě bylo školení zrušeno z důvodu malého zájmu.

MAP II ORP Bílovec:  Workshop pro administrátory školních webů – Vavrečková

                                       Vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami –    

                                       Vavrečková, Křížová, Carbolová

                                                

KVIC:  Předškolní vzdělávání z pohledu ČŠI – Carbolová

              Právní předpisy v praxi pedagogických pracovníků – Carbolová /on-line/

              Jak připravit a vést obtížný rozhovor – Carbolová / on-line/

              Spolupráce s rodinou – základ předškolního vzdělávání – Křížová / on-line/

              Digitální gramotnost v předškolním a raném školním věku – Křížová , Stanovská

             / on-line/

              Zdravotník zotavovacích akcí – Vavrečková

              Nečekaní spojenci – učitelé, rodiče – Kniezková /přesunuto na listopad 2021/

               Rozvoj sluchové percepce a fonematického sluchu – Stanovská / přesunuto na září 

               2021 /

ŠABLONY II : Riziko specifických poruch učení u dětí předškolního a  mladšího školního 

                           věku - Sikorová



                           Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v komunikaci – Stanovská

                           Asertivní komunikace ve školské praxi – Křížová

                            Podpůrná opatření v praxi MŠ – Hodovská

                           Využití environmentální výchovy v prevenci sociálně patologických jevů

                            v MŠ - Vavrečková

                           Zlobivý, neposlušný? Jak to vlastně je? – Kniezková - přesunuto srpen 2021

                           O dětské řeči aneb řeči o řeci I. – Vavrečková

                           O dětské řeči aneb řeči o řeci II. – Vavrečková – přesunuto na říjen 2021

             

Nadále  plánujeme  se  vzdělávat  v tématech  vycházejících  z aktuální  situace  v MŠ  a
současných  moderních  trendů  vzdělávání  i  zdravotnické  oblasti  týkající  se  zajištění
bezpečnosti dětí.

Plán rozvoje MŠ Wolkerova 2021

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. 

 S pomocí  školního  asistenta  zajišťovat  zvýšenou  podporu  dětí  ze  znevýhodněného
sociokulturního prostředí a dětí ohrožených školním neúspěchem.

 Vybavovat mateřskou školu pomůckami na jazykovou propedeutiku.

 Pokračovat  se  zapojením do  projektu  České  obce  sokolské  pro  mateřské  školy  „Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ - 4. ročník.

 Zaměřit se na rozvoj předčtenářských  a předmatematických dovedností. 

 Vybavit MŠ informačními a komunikačními technologiemi.

 Zlepšovat úroveň dětských portfólií i jejich využití v každodenní praxi, pokračovat 
v určeném systému diagnostického hodnocení.

 Těšíme se na opětovnou spolupráci  s rodiči v rámci projektu „ Mámo, táto, pojď si se
mnou hrát“ po dlouhé covidové pouze.

 Zaměřit se na metody pokusů a expetrimentů.

 Více využívat a zařazovat celodopolední vycházky do přírody ve všech ročních obdobích.

 Pomocí  prožitkového  učení  děti  seznamovat  s přírodou,  polytechnickým  vzděláním  a
přípravou na život.

 Více se zaměřit na práci ve skupinkách.

 Snížení pedagogického úvazku v souvislosti s pracovní náplní vedoucí učitelky. 

 Zapojení do dalších projektů, zejména týkajících se stravování a spolupráce s rodiči.

 Využívat i nadále pozice školního asistenta přes Šablony III.



Na co  se  chceme více  zaměřit  v rámci  zkvalitnění  materiálně-technických podmínek,
v čem potřebujeme finanční pomoc zřizovatele:

 Nutná  celková  rekonstrukce  umýváren  a  WC  –  problémy  se  splachovači-protékání,
utahování kohoutků- baterie, stále se zhoršující situace, která vyžaduje pravidelné opravy.
Pro havarijní stav muselo být vyměněno potrubí před MŠ na podzim 2020. 

 Pokračování v obměně školní zahrady novými herními prvky.

 Zvyšování v  kultuře stolování a servírování, preferovat kvalitní čerstvé jídlo s ohledem na
sezonní a lokální potraviny, řídit se hesly „ Jíme očima“ a „ Maminčina kuchyně“.

 Rekonstrukce prostor šaten zaměstnanců, zázemí a společných prostor.

 Zastřešení vchodu do MŠ.

 Výměna vstupních dveří do MŠ.

 Průběžná  výměna nábytku a vyrobení  vestavěných  skříní  -  ušetření  prostoru a  využití
různých výklenků.

Děláme vše pro to,  aby naše mateřská škola byla místem, kam budou rodiče s dětmi
přicházet s důvěrou a s respektem.  

 

                                                                                  Bc. Carbolová Zuzana, vedoucí učitelka


