
Zhodnocení práce Mateřské školy 

Mateřská škola byla zřízena zřizovací listinou č. j. 2058/2002, zřizovatelem je obec Horní Moštěnice. 

Právní forma školy je příspěvková organizace, její kapacita je 97 dětí. 

Vedoucí učitelkou je pí. učitelka Marta Bradáčová. 

 

Podmínky k předškolnímu vzdělávání 

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo MŠ 91 dětí.  

Do 1. tříd ZŠ odešlo 33 předškoláků, 3 děti zůstávají v MŠ po odkladu školní docházky.  

Vzhledem k výsledku zápisu, bude muset být uzavřena 1 třída v MŠ a její prostory využil zřizovatel 

školy na vybudování třídy mikrojeslí, kam byly převedeny 2 pracovnice. 

Kapacita MŠ se snížila na 74 dětí (50 + 24) a to v obou budovách MŠ. 

 

Průběh a výsledky předškolního vzdělávání 

Činnost i veškeré aktivity MŠ byly uskutečňovány v duchu ŠVP Školka plná pohody aneb Rok v MŠ. 

Děti byly rozděleny do tříd dle jejich věku, drobné výjimky byly provedeny na žádost zákonných 

zástupců. Cílem je, aby se MŠ prezentovala jako jeden celek. Dané věkové skupiny společně tvořily, 

plánovaly a realizovaly každý měsíc projektové akce a tematické aktivity – Zahradníček, návštěva 

místní knihovny, strašidelná školka, čertoviny, dopis Ježíškovi, balonová pošta, Mikuláš v MŠ, zimní 

olympiáda, karneval, naučný program Ptáčci v zimě, vynášení Morany, návštěva svíčkárny Rodas 

v Olomouci, slet malých čarodějnic, školka v přírodě, Mezinárodní den dětí, rozloučení se školním 

rokem. 

Řada akcí proběhla ve spolupráci se žáky ze ZŠ i zákonnými zástupci – vánoční setkání s kamarády 

z 1. třídy, Prezenční návštěva vycházejících žáků v rámci volby povolání u předškoláků, společné jarní 

vystoupení dětí z oddělení Sluníček a žáků 1. tříd ze ZŠ na obecní akci v KD, MDD ve spolupráci se 

SRPŠ sběr papíru a pomerančové kůry, depistáž, celorepublikový projekt Svět nekončí za vrátky, 

cvičíme se zvířátky. 

Řada akcí proběhla ve spolupráci se zákonnými zástupci – drakiáda, vánoční besídka, šudlání těsta 

s babičkami, Karneval, jarní dílnička, Den rodiny, Rozloučení se školním rokem. 

I v tomto roce probíhaly pracovní návštěvy keramické dílny i tělocvičny ZŠ a dle zájmu zákonných 

zástupců výuka AJ, plavecký výcvik, škola bruslení, in-line bruslení, školka v přírodě, logopedická 

prevence. 

I letos probíhala v MŠ ve třídě Koťat souvislá pedagogická praxe studentek GJB a SPgŠ Přerov. 

 

Kvalita personální práce, DVVP 

Všechny učitelky MŠ i AP jsou plně kvalifikované. 

V průběhu roku se učitelky zúčastnily těchto odborných seminářů – vánoční prostorová dekorace, 

vyrábíme vánoční ozdoby, inkluze dětí v MŠ, specifikace práce s dvouletými dětmi, Velikonoce. 

Kromě toho se učitelky účastní i dalších projektů – šablony, lokalizace sítí MŠ. 

 

Úroveň výsledků práce MŠ 

Ve školním roce 2016/2017 pokračovala naše snaha o prohlubování spolupráce mezi odděleními tak, 

aby na veřejnosti vystupovala MŠ jako celek. 

I přes klesající počet dětí a úbytek jednoho oddělení došlo k rozšiřování vybavenosti tříd – šatny, 

vstupní chodby, obě herny. 

 Dále je třeba odstranit nedostatky – přesunout velkou průlezku před ŠD vzhledem k jejímu určení pro 

starší věkovou skupinu dětí. Potřebné je rovněž i přebudování venkovní terasy třídy Sluníček na tzv. 

letní školičku – oplocení prostoru terasy a její vybavení vhodným mobiliářem. 

 


