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1. Charakteristika MŠ Bohumín Smetanova 840 

 

Typ školy: mateřská škola s celodenním provozem         

Počet tříd:   3 

Vyučovací jazyk: český  

Kapacita:    70 dětí 

Zapsaných: 70 dětí 

Počet pedagogických pracovníků:  6 

Počet provozních pracovníků: 3 

Provoz: celodenní 6,00 – 16,00 hod. 

 

 

Adresa:          Mateřská škola  

                      Smetanova 840   

                      735 81 Bohumín 

 

 

          Mateřská škola sídlí v centru města Bohumína v těsné blízkosti Masarykovy ZŠ, 

městského parku a knihovny. Budova je samostatná, dvoupodlažní, navazuje na ni rozlehlá 

zahrada, která je pravidelně udržovaná údržbářem. K sezónním pracím jsou využívány rovněž 

služby VPP BM servisu a.s. 

          V letošním školním roce prošla právě zahrada mateřské školy rozsáhlou proměnou. Na 

základě projektu „Zvídálkova zahrada smyslů na dosah“ jsme získali z finančních prostředků 

Státního fondu životního prostřední ČR dotaci ve výši 364 037 Kč, tj. 85,0 % z celkových 

uznatelných nákladů akce. Z těchto finančních zdrojů byly financovány sadové úpravy, prvky 

a mobiliář v přírodním duchu. V zahradě vznikla zákoutí a místa k názornému pozorování 

přírody. Máme zde nyní nově instalován hmyzí hotel, dendrofon, frotážní pulty ptáků, 

jehličnatých a listnatých stromů, totem s obrázky lesních zvířat, nádobu na sběr dešťové vody 

a kompostér. Díky finančním zdrojům jsme vyřešili problém se starou betonovou plochou, 

která byla pro děti nepřitažlivá a tudíž nevyužívaná. Toto místo jsme nechali odbornou firmou 

pokrýt vrstvou kamenného koberce a instalovat vyvýšené záhony. V zahradě jsou vysázeny 

mladé ovocné keře a jabloň. 

          Díky investicím menšího rozsahu došlo ke zkvalitnění podmínek v budově MŠ. 

Z finančních zdrojů zřizovatele jsme nechali do oken většiny místností instalovat sítě proti 

hmyzu, opravit zámky vstupních dveří do budovy a sjednotit klíče, sloužící k zabezpečení 

MŠ. Na základě hygienických požadavků jsme zařídili instalaci dětské WC mísy v toaletách 

třídy situované v druhém podlaží. 

          Věcné podmínky MŠ jsme vylepšili zejména v oblasti environmentálního vzdělávání. 

Zakoupili jsme dětské nářadí pro pěstitelské práce a tematicky zaměřené didaktické pomůcky. 

Z důvodu zvýšení nákladů na praní prádla jsme pořídili novou automatickou pračku, žehličku. 

Do kanceláře byla zakoupena tiskárna.  

 

 

Přehled tříd: 

Počet tříd: 3 

1. třída          :    2 leté – 4 leté         

2. třída          :    4 leté – 6 leté děti 

3. třída          :    5 leté – 7 leté děti 

jiná národnost:  0 

odložená školní docházka: 1 

 

 

 

 

 

 



2. Vzdělávání v MŠ: 

 

          Naší hlavní prioritou je poskytovat kvalitní vzdělávání v prostředí, v němž se všichni 

jeho aktéři cítí bezpečně, spokojeně a jistě. Z tohoto důvodu se svým jednáním snažíme 

zejména o utváření kvalitních psychosociálních podmínek. Nově příchozím dětem 

umožňujeme postupnou adaptaci, podporujeme a pěstujeme dobré vztahy mezi dětmi, 

zaměstnanci a osobami, kterých se předškolní vzdělávání týká. Efektivně k tomu přispívají 

společně nastavená, jasná, všem srozumitelná pravidla a přesně formulované mechanismy 

organizace jednotlivých činností.  Naše MŠ poskytuje místo, které je vstřícné k oprávněným 

potřebám dětí, zaměstnanců i ostatních aktérů. Místo, které všem zúčastněným umožňuje 

otevřenou a konstruktivní komunikaci, přispívající k příznivé atmosféře. 

          V předškolním vzdělávání uplatňujeme integrovaný přístup, který probíhá na základě 

integrovaných bloků. Nerozlišujeme vzdělávací oblasti, ale nabízíme dětem vzdělávací obsah 

v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Didaktický styl vzdělávání je založen na 

principu vzdělávací nabídky, individuální volbě a aktivní účasti dítěte.  

          Výukové cíle volíme tak, aby vyhovovaly individuálním schopnostem jednotlivých dětí 

a vedly k harmonickému rozvoji jejich vědomostí, dovedností a postojů. Učitelé pro jejich 

naplnění využívají široké spektrum výchovně-vzdělávacích strategií. Formy a metody 

vzdělávání volí tak, aby odpovídaly vývojovým předpokladům dětí, napomáhaly utváření 

pozitivního třídního klimatu, které učení podporuje. Prvotním předpokladem pro jakoukoliv 

práci s dětmi předškolního věku je uspokojení fyzických potřeb, navázání pozitivního 

kontaktu s dítětem a vytvoření bezpečných podmínek pro pohodu v oblasti psychické                      

i sociální. Významné místo a postavení ve vzdělávání zaujímá hra. Děti mají dostatečný 

prostor pro hru spontánní i řízenou. Učitelky vytvářejí podmínky, v nichž je hra základem 

vzdělávacích aktivit, které jsou dětem nabízeny. Hru soustředíme kolem určitého jádra tak, 

aby zasáhla celou osobnost dítěte, podporovala jejich aktivitu, tvořivost, komunikaci a zájem 

poznávat svět kolem sebe. Značnou míru při vzdělávání předškolních dětí hraje motivace 

činnosti, a to nejen na začátku, ale v jejím průběhu i závěrečné reflexi. Nosná a dobrá 

motivace jde ruku v ruce s vhodnou volbou tématu.  Cenné podněty získávají učitelky ze 

svých vlastních zkušeností, odborné literatury, od svých kolegyň i dětí.  

          Vzdělávací nabídka je pro děti srozumitelná a dobře organizačně zvládnutá. Činnosti 

probíhají zpravidla individuálně či v menších skupinách. Děti mají rovněž dostatek příležitostí 

k setkávání s celým kolektivem při pravidelných společných aktivitách. Učitelky systematicky 

sledují a zaznamenávají vývoj, procesy učení a vzdělávací pokrok každého dítěte. K dalšímu 

pokroku v učení nabízejí dětem aktivity, které jsou v zóně jejich nejbližšího vývoje, posilují 

jejich pozitivní sebepojetí a sebevědomí. Užívají výchovně-vzdělávací strategie, které 

pomáhají dětem vytvářet zejména pozitivní vztahy a učí je vzájemně spolupracovat. Díky 

nově vybudovanému inspirativnímu prostoru v zahradě MŠ jsme v tomto školním roce ve 

větší míře realizovali terénní formy výuky a badatelsky orientované vyučování.  Vzniklá 

inspirativní místa napomohla stimulaci smyslového vnímání dětí při pobytu v přírodním 

prostředí. 

 

3. Zaměření ŠVP: 

 

          Čtvrtým rokem jsme pracovali dle školního vzdělávacího programu „Křížem krážem 

Bohumínem“, který vznikl díky týmové spolupráci všech učitelek MŠ Smetanova a Starý 

Bohumín. Při plánování výchovně-vzdělávacích činností jsme vycházeli již z konkrétních 

podmínek naší MŠ a navazovali jsme na bohaté zkušenosti získané v předcházejících letech. 

Obsah ŠVP rozpracovaný do čtyř integrovaných bloků nám vyhovuje. Integrované bloky 

korespondují s aktuálním ročním obdobím, v němž se realizují. Plánované aktivity se pak 

logicky vztahují k dějům, probíhajícím v přírodě, ke kulturním tradicím a směřují ke 

strategickým místům v blízkosti MŠ, které jsou s významným momentem daného období 

úzce spjaty. Celé předškolní vzdělávání v MŠ je takto provázané. Činnosti nabízené dětem 

jsou přirozené, autentické a podporují rozvoj a zdokonalování všech cílových kompetencí tak, 

aby bylo každé dítě vybaveno takovými vědomostmi, dovednostmi, poznatky a hodnotami, 

které jsou pro ně individuálně dosažitelné. Tematické části si v rámci třídních vzdělávacích 



programů učitelky rozpracovávaly podrobněji dle vlastního uvážení. Vycházely ze znalostí 

celé třídy i jednotlivých dětí. Všechny třídní vzdělávací programy jsou přizpůsobeny věku, 

individuálním schopnostem, dovednostem, znalostem, zájmům a potřebám dětí.  

          Ve zpracovaných tématech jsme neprováděli žádné zásadní změny, snažili jsme se 

ovšem do daných okruhů zakomponovat aktivity plánované v projektu „Zvídálkova zahrada 

smyslů na dosah“. Na začátku školního roku jsme se zaměřili na pátrání po historii zahrady 

mateřské školy. Oslovili jsme zákonné zástupce dětí a požádali jsme je o spolupráci. Ze 

starých kronik, alb s fotografiemi a vzpomínek pamětníků vznikla poutavá prezentace, kterou 

si měli možnost rodiče dětí prohlédnout a pročíst v rámci brigády na zahradě naší mateřské 

školy. V průběhu podzimu děti pomáhaly při sběru kaštanů a úklidu listí. V období zimy jsme 

zacílili pozornost zejména na volně žijící ptactvo. Děti se o ptáčky v zimě staraly, pozorovaly 

je. Své poznatky pak uplatnily v rozmanitých aktivitách. Poutavá byla rovněž beseda 

s ornitologem. Na jaře jsme se intenzivně věnovali pěstitelským pracím, děti si rovněž tvořily 

herbář z květin, které od konce února do června postupně vykvétaly, pomáhaly se založením 

kompostéru, úklidem zahrady. Navštívily zahrádky Českého svazu zahrádkářů, Český svaz 

včelařů a získaly tak autentické poznatky. Dále Svět techniky s výukovým programem 

„Výprava za medem“. V průběhu celého roku pozorovaly přírodu v souvislostech s ročním 

obdobím. Velkou motivací byl zájem a aktivita ze strany jejich zákonných zástupců. 

Realizovali jsme velmi úspěšné akce, při nichž děti společně se členy své rodiny vyráběli 

budky a krmítka pro volně žijící ptáky, vybavovali hmyzí hotel a plnili úkoly u nově 

instalovaných interaktivních prvků na zahradě MŠ.   

          Při realizaci ŠVP se nám podařilo dosáhnout hlavního cíle a to motivovat děti 

k aktivnímu poznávání nejbližšího prostředí, v němž žijí, a lidí, s nimiž se v dané lokalitě 

pravidelně setkávají. Umožnili jsme dětem osobní zkušenost s přírodou, nechali jsme jim ji 

zažívat všemi smysly, vnímat ji, utvářet si k ní kladné postoje, podporovali jsme tak rozvoj 

environmentální senzitivity. Díky prožitkům a zkušenostem získaným při činnostech 

realizovaných vždy v daném objektu, místu nebo území měly děti příležitost poznat lépe své 

město, přemýšlet, chápat a porozumět věcem kolem sebe a vytvářet si vztah k místu, kde 

vyrůstají a kam patří. Vytvořit si vztah ke svým kamarádům, zaměstnancům MŠ, rodině, 

poznat další zaměstnance městských institucí a občany města. 

          ŠVP je v souladu s Rámcovým programem předškolního vzdělávání a všemi právními 

předpisy týkajícími se vzdělávání. Náš vzdělávací program směřoval všemi realizovanými 

činnostmi k rozvoji osobnosti dítěte předškolního věku, podílel se na jeho zdravém citovém, 

rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních 

životních hodnot a mezilidských vztahů. Profesionální přístup pedagogů napomáhal 

vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání.  

          Vedení MŠ velmi úzce spolupracovalo s vedením ZŠ i se zřizovatelem. Prostřednictvím 

konstruktivních vztahů a diskuzí jsme si získali porozumění zřizovatele pro své vize a cíle. 

MŠ je organickou součástí svého města a aktivně se zapojuje do jeho života. V projektu „Král 

pohádek“ jsme úzce spolupracovali s městskou knihovnou, při zajištění plaveckého výcviku, 

saunování dětí a minigolfu se zaměstnanci Bosporu, v rámci výuky v PC a muzikoterapie se 

zaměstnanci Masarykovy ZŠ, při nácviku vystoupení na Akademii ZŠ s MŠ Starý Bohumín, 

v projektu Šachy do škol s trenéry Šachového klubu, při pohybových aktivitách s trenéry 

DDM Bohumín, v rámci plánování návštěvy kina se zástupci K3, s učiteli ZUŠ Bohumín. 

Další spolupráci jsme navázali se zástupci Českého svazu včelařů, Českého zahrádkářského 

svazu Bohumín. 

 

 4. Údaje o přijímacím řízení dětí pro školní rok 2019/2020: 

 

          Zápis pro školní rok 2019/20 proběhl po dohodě se zřizovatelem téměř ve všech 

mateřských školách v našem městě dne 9. 5. 2019. O termínu zápisu jsme veřejnost 

informovali prostřednictvím internetových stránek školy a  informačních plakátů. Zřizovatel 

zveřejnil informaci o zápisech do mateřských škol prostřednictvím městského televizního 

informačního kanálu TIK, městských novin OKO a internetových stránek města. 

          Zákonným zástupcům jsme v den zápisu umožnili prohlídku celé budovy MŠ. Každý 

žadatel byl individuálně informován o způsobu vyplnění žádosti k přijetí dítěte do MŠ, 



evidenčního listu a o nutnosti jeho potvrzení u dětského lékaře s informací o zdravotním stavu 

a řádném očkování dítěte. Zákonné zástupce jsme prokazatelně seznámili s platnými kritérii 

pro přijetí do MŠ. 

          V průběhu zápisu jsme přijali 37 žádostí o přijetí dítěte do MŠ. K předškolnímu 

vzdělávání v naší mateřské škole jsme přijali 16 dětí, 19 dětí bylo přijato v jiné MŠ města 

Bohumín, 2 děti přijaty nebyly. V měsíci červnu 2019 proběhla první informativní schůzka 

pro zákonné zástupce přijatých dětí. K červnu, či srpnu 2019 ukončilo docházku celkem 16 

dětí s nástupem do ZŠ.   

 

5. Údaje o pracovnících školy: 

 

Pedagogičtí pracovníci:  MŠ Smetanova 840 Bohumín 

Stav ke dni 30. 6. 2019 

 

1. vedoucí učitelka MŠ                               100%  27 let praxe - vzdělání vysokoškolské 

 

2. učitelka MŠ                                            100%   24 let praxe - střední odborné pedagogické 

 

3. učitelka MŠ                                            100%   18 let praxe - vzdělání vysokoškolské 

 

4. učitelka MŠ                                            100%     5 let praxe - vzdělání vysokoškolské  

                                                                    

5. učitelka MŠ                                            100%     1 rok praxe - vzdělání vysokoškolské 

 

6. učitelka MŠ                                            40,3%   16 let praxe - střední odborné pedagogické                               

 

Ostatní pracovníci: 

 

7. domovnice                                              100%                        střední s maturitou  

 

8. údržbář                                                    100%                        odborné bez maturity 

 

9. chůva                                                        50%                        střední odborné s maturitou 

 

10. kuchařka     75%         odborné bez maturity  

 

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 

Vedoucí učitelka:  

- Environmentální vzdělávání v mateřské škole                 duben 2019 

Učitelky : 

- Environmentální vzdělávání v mateřské škole                 duben 2019 

 

           

          K získávání nových či aktuálních informací v oblasti předškolního vzdělávání a platné 

legislativy využívaly učitelky MŠ rovněž odborné časopisy, které pravidelně odebíráme. 

Jedná se o Informatorium 3-8 a Poradce ředitelky mateřské školy. K dispozici měly dále 

aktuální dětské časopisy Méďa Pusík, Pastelka a odbornou literaturu z knihovny MŠ, kterou 

neustále doplňujeme o nové publikace. V tomto školním roce jsme zakoupili metodiku a CD 

„U broučků na paloučku“, „Popletená zvířátka“, „Pohádky z mořské hlubiny“, „Jaro, léto, 

podzim, zima“ a „Zpěvník písniček II.“. 

           V rámci organizace kmenové školy jsme se účastnili proškolování zaměstnanců BOZP 

a PO, které probíhá pravidelně dle platné legislativy. S vedením kmenové školy 

spolupracujeme na sjednocení dokumentace. 

            



7. Další aktivity v průběhu školního roku: 

 

 

Září: 

 Třídní schůzky pro zákonné zástupce dětí MŠ 

 Král pohádek – zahájení celoročního projektu ve spolupráci s knihovnou města 

 Loučení s létem, vítání podzimu – divadlo dětem v režii učitelů MŠ 

 Mami, tati, přijď si hrát - akce pro rodiče a děti z třídy maláčků 

 O blýskavém prasátku – návštěva Divadla Loutek v Ostravě  

 Plavecký výcvik – aktivita podporovaná zřizovatelem  

                                                             

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Říjen: 

 Zvídálkova zahrada smyslů na dosah – návštěva a prohlídka přírodní zahrady MŠ 

v městě Rychvald v rámci realizace projektu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zvídálkova zahrada smyslů na dosah - brigáda rodičů dětí na zahradě MŠ v rámci 

realizace projektu, Co by mohl starý kaštan vyprávět (dílčí projekt) 

 Okénko pro rodiče – ukázková hodina pro zákonné zástupce dětí ze třídy maláčků 

 Výprava za medem – vzdělávací akce ve Světě techniky z dotace města Bohumín 

 O Koblížkovi  - divadelní představení společnosti Duo Šamšula  

 Šachy do škol – zahájení výuky podporované městem Bohumín 

 Král pohádek - celoroční projekt ve spolupráci s knihovnou   

 Hudební hrátky se zvířátky - muzikoterapie v hudebně ZŠ 

 Plavecký výcvik – aktivita podporovaná zřizovatelem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listopad: 

 Okénko pro rodiče – ukázková hodina pro zákonné zástupce dětí ze třídy maláčků 

 Zvídálkova zahrada smyslů na dosah – vysázení stromů a keřů na zahradě MŠ 

 Strašidel se nebojíme – zábavné odpoledne pro zákonné zástupce a jejich děti 

 Zahrajeme si na malíře – interaktivní show s ilustrátorem Adolfem Dudkem  

v knihovně  

 Andělská pohádka – zkoušky v koncertním sále ZUŠ Bohumín 

 Král pohádek - celoroční projekt ve spolupráci s knihovnou   

 Hudební hrátky se zvířátky - muzikoterapie v hudebně ZŠ 

 Martin na bílém koni je tu – zábavné dopoledne pro děti 

 Plavecký výcvik – aktivita podporovaná zřizovatelem 

 Šachy do škol – aktivita podporovaná zřizovatelem 

 Hravá věda – naučný program pro starší děti 

 Rej strašidel – zábavné dopoledne pro děti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec: 

 Andělská pohádka – vystoupení dětí v koncertním sále ZUŠ Bohumín pro mateřské 

školy našeho města 

 Andělská pohádka – vystoupení dětí v koncertním sále ZUŠ Bohumín pro veřejnost 

 Mikulášská nadílka dětem – v koncertním sále ZUŠ Bohumín 

 Andělská pohádka – vystoupení dětí v Domově Jistoty 

 Vánoční koncert Masarykovy ZŠ v katolickém kostele – vystoupení nejstarších dětí 

 Posezení u vánočního stromečku – sváteční dopoledne na jednotlivých třídách 

 Šachy do škol – akce podporovaná zřizovatelem 

 Plavecký výcvik a poslední ukázková hodina pro zákonné zástupce dětí 

 Sportovní aktivity dětí v tělocvičně DDM Bohumín 
 
 
 

 

  
  

 



Leden: 

 Třídní schůzky pro zákonné zástupce dětí MŠ 

 Okénko pro rodiče – ukázková hodina pro zákonné zástupce dětí ze třídy maláčků 

 Král pohádek – projekt ve spolupráci s knihovnou města 

 Hudební hrátky se zvířátky – muzikoterapie v hudebně Masarykovy ZŠ 

 Šachy do škol – akce podporovaná zřizovatelem 

 Prohlídky a návštěvy Masarykovy ZŠ 

 Výuka PC v učebně Masarykovy ZŠ 

 Besedy v knihovně 

 

 

Únor: 

 Okénko pro rodiče – ukázková hodina pro zákonné zástupce dětí ze třídy maláčků 

 Karneval v mateřské škole – zábavné dopoledne s programem Duo Šamšula 

 Výprava za ledním medvědem – hudební pohádka divadla Letadlo  

 Zvídálkova zahrada smyslů na dosah – beseda s ornitologem 

 Hudební hrátky se zvířátky – muzikoterapie v hudebně Masarykovy ZŠ 

 Relaxace v jeskyňce – aktivita podporovaná zřizovatelem  

 Usměvavé lyžování – akce podporovaná zřizovatelem 

 Saunování dětí – aktivita podporovaná zřizovatelem 

 Šachy do škol – aktivita podporovaná zřizovatelem 

 Král pohádek – projekt ve spolupráci s knihovnou  

 Výuka PC v učebně Masarykovy ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březen: 

 Zvídálkova zahrada smyslů na dosah – pěstitelské práce, tvorba herbáře, založení 

žížaliště, aktivity na jaře, probouzení stromů, výroba ptačích budek a jejich instalace 

s rodiči dětí 

 Okénko pro rodiče – ukázková hodina pro zákonné zástupce dětí ze třídy maláčků 

 Hudební hrátky se zvířátky – muzikoterapie v hudebně Masarykovy ZŠ 

 Relaxace v jeskyňce – aktivita podporovaná zřizovatelem 

 Zašmodrchané pohádky – divadlo klaunů z balónkova  

 Saunování dětí – aktivita podporovaná zřizovatelem  

 Šachy do škol – aktivita podporovaná zřizovatelem 

 Král pohádek – projekt ve spolupráci s knihovnou 

 Výuka PC v učebně Masarykovy ZŠ 

 

 

 



Duben: 

 Zvídálkova zahrada smyslů na dosah – pěstitelské práce, tvorba herbáře, založení 

kompostéru, hmyzí hotel – akce s rodiči dětí 

 Škola v přírodě Bělá pod Pradědem - realizováno v rámci projektu „V lese na pasece“ 

- podpořeno SFŽP 

 Hudební hrátky se zvířátky – muzikoterapie v hudebně Masarykovy ZŠ 

 Relaxace v jeskyňce – aktivita podporovaná zřizovatelem 

 Šachy do škol – aktivita podporovaná zřizovatelem 

 Král pohádek – projekt ve spolupráci s knihovnou 

 Velikonoce v MŠ – zábavné dopoledne pro děti 

 Medvědí pohádky – beseda v knihovně 

 Výuka v PC učebně Masarykovy ZŠ 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Květen: 

 Zápis do MŠ 

 Z pohádky do pohádky – vystoupení dětí 2. třídy pro děti a zaměstnance MŠ 

 Pohádkové odpoledne s překvapením – besídka pro zákonné zástupce dětí z 2. třídy 

 Sportovní dopoledne – závody dětí MŠ 

 Kytička pro maminku – besídka pro maminky dětí z 1. třídy  

 Zvídálkova zahrada smyslů na dosah – pěstitelské práce, tvorba herbáře, pozorování 

hmyzu, ptactva 

 Bohumínský dráček – účast na závodu požární ochrany mateřských škol 

 Hudební hrátky se zvířátky – muzikoterapie v učebně Masarykovy ZŠ 

 Šachy do škol – aktivita podporovaná zřizovatelem 

 Besídky pro maminky 

 Akademie k výročí 95 let Masarykovy ZŠ 

 Polodenní výlet za včelkami – exkurze dětí z 2. a 3. třídy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Červen: 

 Zvídálkova zahrada smyslů na dosah – interaktivní akce pro děti a jejich zákonné 

zástupce 

 Honza a zakletá víla – divadelní představení v kině K3 

 Hádej, hadači – beseda v knihovně 

 Hudební hrátky se zvířátky – muzikoterapie v hudebně Masarykovy ZŠ, ukázková 

hodina 

 Návštěva ZUŠ – prohlídka budovy, učeben s názornou ukázkou 

 Šachiáda bohumínských škol – účast vybraných dětí v soutěži předškoláků  

 Pěší výlet do MŠ ve Starém Bohumíně – prohlídka budovy a zahrady MŠ 

 Kniha do ulic – akce ve spolupráci s knihovnou 

 Pohádkové království očima dětí – účast dětí na vyhodnocení výtvarné soutěže 

v knihovně 

 Třídní schůzka pro rodiče dětí přijatých k 1.9.2019 

 Slavnostní rozloučení se školním rokem a školáky – akce v režii rodičů dětí 

 Král pohádek – vyhodnocení projektu v knihovně  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola podporuje sounáležitost s městem, účinně spolupracuje se zřizovatelem  

a dalšími partnery a organizacemi:  

Masarykova základní škola Bohumín 

Mateřská škola Starý Bohumín 

K3 Bohumín – městská knihovna, kino  

Dům dětí a mládeže Bohumín „ Fontána“ 

BOSPOR 

ZUŠ Bohumín 

  



          Všichni zaměstnanci MŠ přispívali svým postojem a jednáním k utváření příjemné 

atmosféry v MŠ, která příznivě ovlivňovala pocity dětí a jejich předškolní vzdělávání. 

Pozitivní školní klima se projevilo v dobrých prosociálních vztazích mezi všemi 

zúčastněnými aktéry. V průběhu roku byl dostatek příležitostí pro vzájemná setkávání 

zaměstnanců MŠ se zákonnými zástupci dětí.  Vzájemná spolupráce byla na velmi dobré 

úrovni. Zákonní zástupci se zajímali o dění v MŠ, účastnili se třídních schůzek a aktivně se 

zapojovali do pořádaných akcí. Velmi iniciativně spolupracovali při realizaci projektu 

„Zvídálkova zahrada smyslů na dosah“, účastnili se brigád, pátraní po historii zahrady, výroby 

ptačích budek a hmyzího hotelu, dále aktivně spolupracovali při výrobě kostýmů k vystoupení 

dětí v ZUŠ Bohumín s Andělskou pohádkou, spolupracovali rovněž při organizaci a zajištění 

závěrečného rozloučení s budoucími školáky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Úhrady plateb za předškolní vzdělávání a stravování dětí probíhaly v průběhu celého 

školního roku bez větších komplikací. Třídní schůzky na všech třídách proběhly v září                      

a v lednu. Organizační a informativní schůzky byly plánovány dle potřeby. 

   

Úspěchy MŠ: 

1. a 3. místo v městském kole šachového klání dívek   

1. místo v městském kole výtvarné soutěže – Pohádkové království očima dětí 

1. a 3. místo v okresním kole výtvarné soutěže – PO očima dětí a mládeže 2019 

Účastnický list 2. ročníku závodu požární ochrany mateřských škol 

Diplom za ukončení projektu Král pohádek   

1., 2., 3. místo v lyžování 

Vystoupení v ZUŠ s Andělskou pohádkou 

Vystoupení na Akademii k 95 výročí Masarykovy ZŠ 

                                      

 8. Hodnocení: 
          Velmi kladně hodnotíme dobré vztahy zaměstnanců MŠ, konstruktivní vztahy se 

zákonnými zástupci dětí a skutečnost, že se děti cítí v prostředí MŠ dobře. Naše mateřská 

škola je místo vstřícné k oprávněným potřebám dětí, pedagogů a dalších aktérů. Všechny 

učitelky MŠ splňují požadavky na odbornou kvalifikaci dle zákona.  Ke své práci se snaží 

přistupovat profesionálně.   

 

Dokumentace MŠ: 

          Pravidelně a přehledně je vedena dokumentace školy týkající se dětí, personálu, 

provozu školy, oprav a majetku, školného a plánování výchovné práce. Nebyly vysloveny 

žádné stížnosti.       

 

 


