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Základní údaje o mateřské škole  

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává právnická osoba 

Mateřská škola Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace 

Adresa školy:  Petra z Kravař 3165/9, Kravaře 747 21 

Identifikátor právnické osoby: 600 141 764 

IČO: 70 940 053 

IZO: 107 628 414 

Ředitelka MŠ: Bc. Blanka Postulková 

Zástupkyně ředitelky: Bc. Veronika Hallerová 

Telefon:  553 671 323, 777 422 567 

Zřizovatel: Město Kravaře 

Adresa zřizovatele: Náměstí 43, 747 21 Kravaře 

Provozní doba školy:  6.15 – 16.15 hodin 

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem 

Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 158  

Další místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

Komenského 658/14,747 21 Kravaře 

Telefon: 777 422 515 

 

 

Školní jídelna – výdejna, 

jejíž činnost vykonává právnická osoba 

Mateřská škola Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace 

Identifikátor právnické osoby: 600 141 764 

IČO: 70 940 053 

IZO: 102 944 385 

Nejvyšší počet stravovaných ve školském zařízení: 158 

Další místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

Komenského 658/14,747 21 Kravaře 
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Věkové složení dětí 

Podle stavu k 30. 9. 2021. 

MŠ na ulici Petra z Kravař Počet dětí Z toho dívky 

Nar. 1. 9. 2018 - 31.12. 2018 6 5 

Nar. 1. 9. 2017 - 31. 8. 2018 38 19 

Nar. 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017 46 25 
Nar. 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016 35 14 

Nar. 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015 3 0 

 

MŠ na ulici Komenského Počet dětí Z toho dívky 

Nar. 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016 18 10 

Nar. 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015 9 0 



Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2021/2022  

 

  4 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

Stav k 31. 8. 2022. 

Počet dětí Stupeň podpůrných opatření Podpůrná opatření 

4 
 

3. stupeň – Identifikátor 
znevýhodnění 04S0000 = 
Středně závažné vady řeči, bez 
souběžného postižení více 
vadami 

Na základě doporučení SPC pro vady 
řeči byl u jednoho dítěte  vypracován 
IVP, dále byla nastavena organizace 
výuky v předmětu speciálně 
pedagogické péče a spolupráce 
s asistentem pedagoga. 

 

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání 

Mateřská škola vybírá úplatu za předškolní vzdělávání. Základní výše úplaty činí 300,-Kč 

měsíčně. Vzdělávání v MŠ se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky 

v ZŠ – tj. i v případě odkladu školní docházky (§123, školského zákona).  

 

 

Výkon státní správy 

Žádosti o přijetí do MŠ Počet dětí 

Žádosti, jimž nebylo vyhověno 19 
Žádosti, jimž bylo vyhověno… 53 

…z toho děti, které nastoupily 47 

Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák. 561/2004 Sb.,) 0 
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Údaje o pracovnících školy 

Výchovně-vzdělávací činnost školy zajišťuje celkem 13 pedagogických pracovníků včetně 

ředitelky školy a 1 školní asistentka (v rámci Šablon III). 

Provoz školy dále zajišťuje 6 pracovnic provozu a výdeje stravy, topič a pracovník na sekání 

trávy, údržbu zeleně a drobné opravy (DPP). 

 

Kvalifikovanost  učitelů ve školním roce 2021/2022  

Vzdělání -  nejvyšší dosažené Počet učitelů 

Střední vzdělání s maturitní 
zkouškou na střední 
pedagogické škole 

7 – učitelství MŠ, předškolní a 
mimoškolní pedagogika 

Vysokoškolské vzdělání 
v bakalářském studijním 
programu Specializace 
v pedagogice na Ostravské 
univerzitě 

4 – učitelství pro MŠ 

 

Vysokoškolské vzdělání 
v bakalářském studijním 
programu Český jazyk se 
zaměřením na vzdělávání a 
občanská výchova se 
zaměřením na vzdělávání na 
Ostravské univerzitě 

1 – učitelství MŠ, předškolní a 
mimoškolní pedagogika (SPgŠ) 

Střední vzdělání s maturitní 
zkouškou 

1 – nekvalifikovaná (studovala 
v bakalářském studijním 
programu Specializace 
v pedagogice na Ostravské 
univerzitě, obor učitelství pro 
MŠ) 

 

 Počet fyzických 
osob 

Přepočtený 
počet na plně 
zam.(úvazky) 

Kvalifikovaní učitelé 12 12 
Nekvalifikovaní  učitelé   1 0,33 

 13 12,33 
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Věkové složení  pedagogických pracovníků 

 20 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let nad 50 let Důchodci Celkem 

Počet 6 1 5 1 0 13 

Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 4 

 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických 

pracovníků včetně řídících pracovníků školy a projekty MŠ 

 

1. V roce 2021/2022 pedagogické pracovnice absolvovaly webináře pořádané MAS 

Hlučínsko v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II, 

MŠMT, KVIC a jiné…Pracovnice výdeje stravy absolvovaly webinář pořádaný KHS. 

S obsahem jednotlivých webinářů DVPP a získaným metodickým materiálem byli vyučující 

seznamováni na schůzích pedagogické rady školy. Materiály jsou součástí učitelské knihovny. 

Odborný růst pedagogů byl dále zajišťován studiem odborné literatury.   
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2. Vzdělávací aktivita „Komunikace“ 

Ve školním roce 2021/2022 jsme se při práci se  Standardem kvality práce učitele předškolního 

vzdělávání zabývali oblastí komunikace.   

Ve spolupráci s lektorkou Mgr. Lenkou Hartmannovou proběhlo 5 na sebe navazujících 

seminářů pro pedagogické pracovnice a školní asistentku. Obsahem seminářů bylo zaměření 

na komunikaci ve vztahu k dětem, zákonným zástupcům dětí, kolegům aj. Dále jsme se 

zabývali nastavení pravidel společného soužití v komunitě.  

 

3. Projekt OKAP II 

 

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím programu Výzkum, vývoj 

a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

 

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP) 

reg.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

státního rozpočtu ČR a rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

Projekt OKAP II je realizován Moravskoslezským krajem ve spolupráci s 96 partnerskými 

organizacemi, převážně SŠ, ZŠ, SVČ, ale rovněž Ostravskou univerzitou, Vysokou školou 

báňskou, Dolní oblastí Vítkovice, Mensou České republiky a dalšími vzdělávacími institucemi.  

Mezi hlavní podporované oblasti patří odborné vzdělávání, kariérové poradenství, 

polytechnické vzdělávání, inkluze, podnikavost a podpora rozvoje gramotností. 
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- V rámci tohoto projektu pedagogické pracovnice absolvovaly vzdělávací akci 

Struktogram – triogram (pořádalo Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků a informační centrum, Nový Jičin, příspěvková organizace). 

- Navštívili jsme Velký svět techniky v Dolní oblasti Vítkovic. Děti absolvovaly vzdělávací 

aktivitu Kouzelný oxid. Součástí aktivity byla návštěva Dětského světa (pořádal Velký 

svět techniky Ostrava). 

-  

              

Kouzelný oxid          Dětský svět  

 

4. Projekt „Poznáváme svět III“ 

 

Projekt „Poznáváme svět III“ je spolufinancován Evropskou unií. 

 

Název projektu: Poznáváme svět III 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019331 

Délka trvání projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 

Cíl projektu: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení a podpora sociálního 

začleňování a boj proti chudobě. Projekt umožňuje personální posílení o školního asistenta v 
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mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy 

do základní školy.  

Cílová skupina projektu: Děti v mateřských školách. 

Přínos projektu: Škola díky projektu získala finanční prostředky ve výši 424 188,-Kč, které 

využila dle schváleného projektu na zajištění personální podpory – školního asistenta a 

financování projektových dnů ve výuce v MŠ. 

 

         

Projektový den ve výuce „Moje tělo a zdraví“                Projektový den ve výuce „Fyzioterapie“ 

 

5. Projekt MAP II – Místní akční plán II 

 
Projekt je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání 
 

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách s podporou 

spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Nástrojem je společné 

informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně 

specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. 
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V roce 2021/2022 jsme absolvovaly vzdělávací aktivity pro děti, pedagogy a rodičovskou 

veřejnost. 

 

               

Zoubkové víly       Malý badatel    

   

 

Provozní pracovníci a sezónní pracovníci 

Provozní pracovníci  Počet  Úvazek 

Školnice + výdej stravy 1 0,6875 + 0,3125 

Pracovnice úklidu + výdej stravy 4 0,5625 + 0,3125 

Pracovnice úklidu + výdej stravy (tř. Motýlek) 1 0,625 + 0,3125 
Topič 1 0,125 

Pracovník na sekání trávy, údržbu zeleně a 
drobné opravy 

1 dohoda 

 

 

Inspekční a kontrolní činnost 

Inspekční a kontrolní činnost ČŠI 

Nebyla provedena. 

Kontrola provedená  KÚ MSK 

Nebyla provedena. 
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Kontrola provedená MÚ Kravaře 

15. 9. 2021 proběhla průběžná kontrola hospodaření příspěvkové organizace za období 1. 1. 

2021 – 30. 6. 2021 

Závěr: V rámci kontroly nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s finančními prostředky 

zřizovatele. 

8. 11. 2021 proběhla předběžná kontrola finančního plánu pro rok 2022. 

Závěr: Formální stránka kontroly nevykazuje žádné nedostatky. 

13. 5. 2022 následná kontrola hospodaření příspěvkové organizace za rok 2021.  

Závěr: V rámci kontroly nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s finančními prostředky 

zřizovatele.  

Kontrola provedená KHS Opava 

Nebyla provedena. 

Kontrola provedená Všeobecnou zdravotní pojišťovnou české republiky 

18.7.2022 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného. 

Závěr: Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční 

nedostatky. 

 

Vedení školy 

Ředitelkou MŠ je Bc. Blanka Postulková, zástupkyní ředitelky je Bc. Veronika Hallerová. 

Při výkonu své funkce vytváří ředitelka ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, učitelkám a 

zaměstnancům MŠ ponechává dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Velký důraz je 

kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření 
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prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, 

motivuje je a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. 

Povinnosti, kompetence, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. 

Ředitelka MŠ zajišťuje funkční informační systém uvnitř i navenek.  

Zaměstnanci zachovávají mlčenlivost v interních záležitostech a snaží se o zvýšení kladného 

povědomí o škole nejen svou profesionalitou a odborností, ale zejména lidskostí a vstřícným 

přístupem nejen v otázkách předškolního vzdělávání dětí. 

Je podporován zájem pedagogů o další odborný růst, který je jim dle možností školy 

umožňován.  

Cílem je využít možností sebevzdělávání jako prostředku dalšího rozvoje, využít možnost 

sebereflexe učitelské profese, spolupracovat s dětmi, rodiči a všemi zaměstnanci, dále se 

vzdělávat, přenášet nové poznatky do naší školy a naučit všechny zaměstnance pracovat v 

týmu, pochopit, že kolektiv s otevřenou komunikací je základ úspěchu. 

Ředitelka MŠ je členkou řídícího výboru a pracovní skupiny předškolního vzdělávání a péče 

projektu MAPIII, který je realizován Místní akční skupinou Hlučínsko, dále spolupracuje s 

Českou školní inspekcí při konkursních řízeních na místo ředitele MŠ v Moravskoslezském kraji. 

 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Prevence sociálně patologických jevů je zařazovaná pravidelně ve spontánních i řízených 

činnostech. V rámci integrovaných bloků probíhá zařazování témat k ochraně zdraví, 

bezpečnosti v dopravě, ekologie… (např. řešení krizových situací formou hry, interaktivní 
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programy, divadelní představení, literární texty a jejich rozbor, rozhovory, práce s obrazovým 

materiálem, námětové hry). Učitelky reagují na aktuální situaci ve třídě, bezodkladně řeší 

problémy mezi dětmi.  Škola organizovala několik projektů, do kterých se zapojily všechny děti 

(např. Den země, Sportovní den u příležitosti Dne dětí, Dopoledne s hasiči, návštěvy ordinací 

lékařů apod.), besedy (např. Policie ČR, beseda s paní zubařkou). Proběhl cvičný požární 

poplach, při kterém došlo k nácviku evakuace a koordinace složek záchranného systému. 

V tomto školním roce jsme se rovněž zaměřili na oblast prevence proti onemocnění nemocí 

COVID 19. Na základě mimořádných opatření proti šíření nemoci COVID 19 vypracovala 

ředitelka podmínky pro provoz MŠ. Pomocí letáků, plakátů a článků na webových stránkách 

školy jsme šířili osvětu mezi dětmi i rodičovskou veřejností. 

 

 

                     

Cvičný požární poplach s nácvikem evakuace 
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Zpráva o hospodaření školy za rok 2021 

Neinvestiční dotace na přímé náklady na vzdělávání 

 

 

 

 

Provozní rozpočet v roce 2021 

Dotace MÚ Kravaře 880 000 

Úplata za PV 223 720 

Finanční prostředky ze státního 

rozpočtu 

Poskytnuté 

k 

31.12.2021 

Použité 

k 

31.12.2021 

Vratky 

dotací 

celkem 

Neinvestiční dotace celkem 
 

10 149 368 10 149 368 0 

Přímé náklady na vzdělávání 10 149 368 10 149 368 0 

z toho:    

a) platy  zaměstnanců  7 366 114  7 366 114 0 

b) OON zaměstnanců 0 0 0 

c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) 2 783 254 2 783 254 0 
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Ostatní výnosy 21 750 

Čerpání fondů 19 000 

Úroky banky 176,35 

Celkem 1 144 646,35 

 

 

Rada města Kravaře na své 68. schůzi konané dne 27. 6. 2022 schválila řádnou účetní závěrku 

Mateřské školy Kravaře, Petra z Kravař, příspěvková organizace za kalendářní rok 2021 

sestavenou ke dni 31. 12. 2021.  

Rada města Kravaře rovněž schválila výsledek hospodaření Mateřské školy Kravaře, Petra 

z Kravař, příspěvková organizace za kalendářní rok 2021 ve výši 66 712,55 Kč a jeho 

proúčtování v plné výši do rezervního fondu. 

 

Hodnocení činnosti školy 

154 dětí je rozděleno do 6 tříd, které jsou pro lepší orientaci označeny symboly jablíčko, 

květinka, hruška, sluníčko, beruška a motýlek. Pět tříd je věkově heterogenních a jedna věkově 

homogenní.  

Ve všech třídách je prostor rozdělen do tzv. koutků (např.: ateliér, sportovec, manipulační hry, 

námětové hry, školička, hudba, stavitel, ponk aj.), kde si děti hrají a plní úkoly při spontánních, 

částečně řízených a řízených činnostech. Děti si volí, jakým způsobem budou na daném tématu 

pracovat, vybírají si činnost, způsob provedení a úroveň obtížnosti. Učí se tak dodržovat 

pravidla, mají možnost samostatné volby a zároveň jsou vedeny k zodpovědnosti, ke 

spolupráci s ostatními a k dokončení  činnosti  při hře, či při plnění úkolu ve vybraném koutku. 
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Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby 

dětí. Vedeme děti k reflexi, která probíhá vždy po činnostech. Děti si podávají zpětnou vazbu, 

sdílejí své pocity při práci ve skupinách, přemýšlejí, co nového se naučily, komu pomáhaly, či 

kdo pomohl jim. Provádíme s dětmi formativní hodnocení. 

 

                                              

Činnosti v koutku Stavitel      Činnosti v koutku Tvoření 

 

Mateřská škola smysluplně obohacuje denní program dětí předškolního věku a zajišťuje, aby 

tento čas byl radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života 

v první etapě vstupu dětského jedince do celoživotního procesu vzdělávání.  

Děti jsou vedeny k samostatnému rozhodování, je vyloučena jakákoli manipulace s nimi, 

zbytečné organizování a nezdravé soutěžení.  

Záměrem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, 

aby v rozsahu svých možností získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost 

a bylo vybaveno souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná a 

připravit je tak na další, pokud možno aktivní vzdělávání a uplatnění ve společnosti. 

Název programu je „Poznáváme svět“ a je rozdělen do čtyř integrovaných bloků podle ročních 

období. Obsah jednotlivých bloků vychází z rámcových cílů předškolního vzdělávání, tyto se 

v podobě dílčích cílů promítají do pěti vzdělávacích oblastí. Vzdělávací nabídka je pestrá a 

široká, odpovídá mentalitě předškolního dítěte, respektuje věk dětí a jejich individuální 

možnosti, umožňuje pedagogům postupovat od jednoduššího ke složitějšímu. Jednotlivé bloky 
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se vzájemně prolínají, doplňují a jejich trvání není časově omezeno, což umožňuje pružně 

reagovat na okamžitou situaci.   

Program se uskutečňuje na základě zásad osobnostně orientovaného modelu předškolního 

vzdělávání. Umožňuje dětem získávat nové poznatky prostřednictvím prožitkového učení. Je 

vyloučeno manipulování s dítětem. Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu a 

k odpovědnosti za své zdraví. V environmentální oblasti je naším záměrem založit u dítěte 

elementární povědomí o okolním světě a o vlivu člověka na životní prostředí, ale také vytvořit 

základy pro odpovědný postoj k životnímu prostředí. Nedílnou součástí je program prevence 

patologických jevů, jehož cílem je dát dětem kvalitní základy prosociálního chování, zajistit 

prevenci šikany, násilí a jiných sociálně patologických jevů. 

Školní rok 2021/2022 byl poznamenán epidemií nemoci COVID-19 – z důvodu vysoké 

nemocnosti dětí a zaměstnanců MŠ a karantén v jednotlivých třídách bylo pořádání akcí 

omezené zejména v zimním období. 

 

Stále se měnící situace během celého školního roku nás nutila pružně reagovat na změny – 

např. plánování organizace provozu školy tak, aby byly dodrženy všechny hygienické 

požadavky, dále jsme museli zajistit podmínky pro testování  zaměstnanců, řešili jsme s  KHS 

situace související s karanténou v jednotlivých třídách. 

 

Ve školním roce 2021/2022 jsme pokračovali v kolegiální podpoře a prací se Standardem 

kvality práce učitele předškolního vzdělávání – zabývali jsme se oblastí komunikace.   

„Kolegiální podpora - společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů“ 

Hlavním smyslem kolegiální podpory je umožnit učení pedagogů od sebe navzájem praktickou 

formou.  

 

Ve školním roce 2021/2022 jsme zavedli tyto formy kolegiální podpory: 

• společné plánování a hodnocení 

• sdílení ve dvojicích 

• workshopy 
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• vzájemné návštěvy 

• interní mentoring 

Všechny výše uvedené aktivity vedly ke zvýšení kvality vzdělávání v naší MŠ. 

 

Logopedická prevence probíhala zařazováním aktivit podporujících správnou výslovnost a 

rozvoj slovní zásoby do každodenních vzdělávacích činností – dechová cvičení, artikulační 

cvičení, sluchové hry, rytmizace, poslech čtených pohádek, rozhovory či rozvíjení jemné a 

hrubé motoriky. Na třídních schůzkách jsme o této problematice informovali rodiče, nabídli 

jsme jim možnost konzultací či kontakty na klinické logopedy. U předškolních dětí je tato 

spolupráce s rodiči ještě intenzivnější, protože by děti měly mít v rámci svých schopností 

zvládnutou správnou výslovnost před zahájením školní docházky. Paní učitelka Bc. Markéta 

Kolečkářová pracovala v rámci logopedické prevence s dětmi se speciálními vzdělávacími 

potřebami, kterým byl Speciálním pedagogickým centrem v Opavě přiznán 3. stupeň 

podpůrných opatření. Ve spolupráci s CVČ Kravaře probíhal kroužek „Povídání to je hraní“. 

                                              

Spolupráce s rodiči: 

Snažíme se dávat zákonným zástupcům zřetelně najevo, že mateřská škola je místo, kde jsou 

vítáni, kde mohou bez obav hovořit o všem, co je při výchově vlastních dětí tíží i těší. Učitelé 

informují rodiče o prospívání jejich dítěte, o jejich pokrocích. Před vstupem dětí do povinného 

vzdělávání poskytujeme zákonným zástupcům poradenský servis formou individuálních 

pohovorů. 

V tomto školním roce byla spolupráce s rodiči velmi ovlivněna situací kolem nemoci COVID 19. 

Mnoho tradičních a velmi oblíbených akcí nemohlo být uskutečněno. I přesto je spolupráce se 

zákonnými zástupci dětí pro nás velmi důležitá. Osvědčily se nám třídní schůzky v jednotlivých 

třídách poslední týden v srpnu, na kterých jsou zákonní zástupci informováni o chodu a 

specifikách dané třídy a seznámeni s Třídním vzdělávacím programem. Během karantén 

v jednotlivých třídách a přerušení provozu na jaře, jsme s rodiči komunikovali především 

prostřednictvím e-mailových zpráv (distanční vzdělávání…), ale taky zveřejňováním informací 
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na webových stránkách školy (např. informace o testování, o podmínkách provozu…) a zasílání 

dopisů s pozdravem, úkoly a malým dárkem pro děti i rodiče. 

V době karantén v jednotlivých třídách bylo zajištěno distanční vzdělávání dětí v posledním 

roce před nástupem do ZŠ. Distanční vzdělávání probíhalo formou domácího plnění úkolů 

připravených p. uč. podle třídních vzdělávacích programů. Úkoly jsme rodičům posílali e-

mailem.      

 

 

     

Mámo, pojď si se mnou hrát…        Táto, pojď si se mnou hrát…               Den rodiny           

 

 

Spolupráce se ZŠ Kravaře: 

Úzká spolupráce s ředitelem ZŠ Mgr. Lukášem Kramným, při organizaci provozu třídy v ZŠ – 

využívání tělocvičny, školního hřiště, školní knihovny pro potřeby MŠ. 

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků s učitelkami – byla z důvodu mimořádných opatření na 

omezení šíření nemoci COVID-19, zrušena. 

Návštěvy v prvních třídách. 

Adaptační  hodiny pro budoucí prvňáčky. 
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Spolupráce s vedoucí ŠJ, Martinou Šulovou, při organizaci stravování dětí a závodního 

stravování zaměstnanců. 

 

 

                                               

Návštěva předškoláků v ZŠ      Adaptační hodina v ZŠ 

 

 

Spolupráce se zřizovatelem: 

Jednání o financování provozu MŠ, sestavování rozpočtu – ředitelka MŠ. 

Účast na zasedání zastupitelstva Města Kravaře – ředitelka. 

Příspěvky do kravařského Besedníku – všechny pedagogické pracovnice. 

Kontrolní dny na přístavbě MŠ – ředitelka MŠ. 

  

 

Spolupráce s Domovem pro seniory sv. Hedviky: 

Paní učitelky vyrobily v době uzavření MŠ seniorům dárky ke Dni matek a napsaly dopis, ve 

kterém vyjádřily podporu v době uzavření Domova pro seniory a zákazu návštěv. Ředitelka MŠ 

Bc. Blanka Postulková a zástupkyně ředitelky Bc. Veronika Hallerová  vše předaly řediteli 

Domova pro seniory p. Petrovi Adamcovi.   
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Tradiční návštěvy dětí s kulturním programem v tomto školním roce byly omezeny. 

 

Vystoupení dětí ze třídy Motýlek u příležitosti Mezinárodního dne seniorů 

 

 

Další akce pořádané mateřskou školou v rámci jednotlivých tříd: 

Mikulášská nadílka 

Vánoce v mateřské škole  

Maškarní rej v MŠ 

Divadelní představení –   interaktivní divadlo, divadélko Letadlo, Šikulka aj. 

Den dětí  

Sokolníci  - představili dětem dravé ptáky 

Výlety do okolních obcí (vlakem, autobusem) 

Výpravy do okolí Kravař 

Výlet do Planetária v Krásném Poli 

Beseda s knihovnicí 

Individuální pohovory s rodiči zejména předškoláků 

Den matek, Den rodiny 
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Procházky do přírody s opékáním párků 

Mámo, pojď si se mnou hrát 

Táto, pojď si se mnou hrát 

Rozloučení s předškoláky  a jiné. 

 

 

                                   

Den dětí              Rozloučení s předškoláky 

 

 

 

                            

Výlet do planetária            Výlet do Lhoty u Opavy 
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Dětem jsme ve školním roce 2021/2022 nabízeli tyto zájmové činnosti (kroužky probíhaly 

v době, kdy to umožňovala epidemiologická situace): 

Flétna – děti se naučily základy hry na zobcovou flétnu. Kroužek pořádáme ve spolupráci s CVČ 

Kravaře. 

Povídaní, to je hraní – hlavní náplní kroužku je logopedická prevence. Kroužek pořádáme ve 

spolupráci s CVČ Kravaře. 

Školička pro předškoláky – kroužek pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ pořádá 

CVČ v Kravařích.  

Angličtina pro děti – kroužek, kde se děti hravou formou seznamují s anglickým jazykem. 

Kroužek pořádáme ve spolupráci s CVČ Kravaře. 

Florbal benjamínci – sportovní kroužek, který probíhá v malé tělocvičně v ZŠ. Kroužek 

pořádáme ve spolupráci s CVČ Kravaře. 

Plavání pro předškoláky –   cílem plavecké výuky v předškolním věku je zbavit děti obav z 

vodního prostředí a naučit je základní plavecké dovednosti.  

 

Návrhy pro další období 

• Po COVIDové pauze znovu nastartovat užší spolupráci s rodiči. Připravit dotazník pro 

rodiče; 

 

• zaměřit se na hodnocení kvality pedagogického procesu pomocí standardu kvality 

(„Nástroj pro hodnocení kvality práce učitele předškolního vzdělávání“) – oblast rodina 

a komunita; 

 

• vybavit třídy Beruška, Motýlek a Hruška notebookem, případně stolním počítačem; 
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• v pedagogické práci i nadále uplatňovat individualizaci, využívat pedagogickou 

diagnostiku jako nástroj individualizace; 

• dokončit aktualizaci ŠVP PV „Poznáváme svět“ v programu InspIS ŠVP – budeme 

pokračovat; 

 

• zajistit součinnost mateřské školy se zřizovatelem a stavební firmou při rekonstrukci a 

přístavbě MŠ. 

 

 

 V Kravařích 20. 10. 2022                              Zpracovala: Bc. Blanka Postulková, ředitelka MŠ 


