
Milé děti a vážení rodiče z naší mateřské školy, 

srdečně Vás vítám do nového školního roku 2016/2017. Po prázdninách, které byly letos pro 
nás zaměstnance dospěláky z mateřské školy pracovní, jste určitě přišli do školky 
odpočinutí, plni dojmu z prázdnin a věřím, že se děti do školky mezi kamarády těšily. Po 
cestě do školky Vás jistě 1.9.2016 doprovázelo očekávání, možná obavy, jak to moje dítko 
po dlouhých prázdninách odloučení od rodiny ve školce zvládne… 

Nějaké slzičky byly, ale už je to čím dál lepší a děti statečně zvládají proces adaptace. 
Věřím, že i ty nejmladší ještě roční děti, které navštěvují projektovou třídu „Batolata“ Cipísek 
se budou za pár týdnů s maminkou loučit mnohem snadněji. 

O prázdninách probíhaly údržbářské práce v mateřské škole, aby v září byla školička 
připravená čistá, vymalovaná se zbrusu novou třídou pro batolata. Přibližně do poloviny 
srpna se celá budova školy malovala včetně kuchyně, probíhaly údržbářské práce a práce 
na zahradě. Největším úkolem bylo, připravit projektovou třídu „Batolata“ Cipísek. Bylo 
nutné, vzhledem k nízkému věku přijatých dětí (od 1 roku) připravit bezpečné a hygienicky 
vyhovující prostory pro 18 dětí od 1-3 let věku. Na tuto třídu byl vypracován projekt, který je 
součástí plánovaného zkvalitňování a rozvoje vzdělávání v našem městě. Celkové náklady 
na tuto třídu činí p řibližn ě 730 000,-. Tento projekt  posoudila a následně schválila Krajská 
hygienická stanice se sídlem ve Frýdku – Místku. Práce bylo mnoho, ale moc jsme se těšili 
až bude vše hotovo a nové děti s rodiči přijdou do naší nové „lesní třídy“. Lesní třída proto, 
protože je prostor vybaven herními prvky, didaktickým materiálem a doplňky ve znamení 
lesních symbolů (lesní zvířata, stromy, hříbky, slunce apod.). Také Cipísek (název třídy) 
přece bydlí s Rumcajsem a Mankou v lese Řáholci☺. 

Než se však z hrubých prací vyloupla nádhera, kterou si již nyní osmnáct batolátek plnými 
doušky užívá, museli jsme učinit tyto kroky: 

- Odstranit stávající opotřebované obložení kolem stěn, opravit podklad (malířské a 
zednické práce), 

- odstranit starý koberec a linoleum, 
- vymalovat a zajistit do cca 1,20 m nad zemí bezpečnostní a hygienicky omyvatelnou 

strukturu stěny (vše ve světlých pastelových barvách), 
- nově nechat zalít stěrkou podlahu a vyrovnat její nerovnosti, 
- nechat položit nové snadno hygienicky udržovatelné linoleum s dekoračnímu kruhy 

v herně, 
- vybavit třídu certifikovanými hračkami a didaktickým materiálem od 1 roku věku 

dítěte, 
- vybavit třídu estetickými doplňky, nábytkem, symboly a dida materiálem, které u dětí 

zajistí podnětné a zároveň bezpečné a hygienicky vyhovující prostředí pro jejich 
rozvoj, 

- zajistit bezpečné kryty na radiátory,  
- ušít nové závěsy a traperky v kontrastní pomerančové barvě + ostatní doplňky, 
- dokoupit drobné police, židle, stůl a materiál pro učitelky a chůvu… 

Ano, čtete dobře. Chůvu. V naší projektové třídě pracuje zdravotní sestra na pracovní pozici 
chůvy a zajišťuje další dohled dospělé osoby nad dětmi. Mohu říci, že dohled není to správné 
a výstižné slovo. Učitelkám s dětmi pomáhá s nácvikem samoobsluhy, stolováním, nácvikem 
hygienických návyků u dětí a nyní hlavně pomáhá dětem zvládnout těžkou adaptaci při 
odloučení od rodiny. Takže  konejšení, houpání, uklidňování, zpívání či jakákoli činnost, 
která má za cíl uklidnit děťátko při adaptaci je na místě. Všechny maminky nebo rodinní 
příslušníci mají možnost zůstat s dětmi ve třídě, jak dlouho po domluvě s učitelkou uznají za 



vhodné. Maminky, které ještě nemusí spěchat do práce toho využívají a tráví s dětmi 
společné dopoledne ve školce. Rodiče mají čas a možnost během dopoledne konzultovat 
s učitelkou vše, co se týká jejich dítěte a organizace vzdělávání v naší mateřské škole.  

O prázdninách proběhlo školení všech pedagogických zaměstnanců a školnice v oblasti 1. 
pomoci dítěte od 1 roku a infektologie. Navštívil nás kolektiv devíti učitelek s paní ředitelkou 
Pavlou  Tvrdoňovou ze soukromé Mateřské školy se zdravotnickou péčí s.r.o z Frýdku – 
Místku. 

   V naší mateřské škole pracují od 1.9.2016 tři asistenti pedagoga ve třídách, kde se 
vzdělávají děti se SVP a školní asistent, který pracuje ve třídě, kde jsou zařazeny děti 
ohrožené školním neúspěchem. Nově také výše zmiňovaná chůva pro batolata. 

 Ale je ještě jedna třída, o které je třeba se zmínit. V letošním roce se nám podařilo 
získat od sponzorů z řad rodičů a firem finanční dary, které posloužily k nákupu interaktivní 
tabule do třídy Maková panenka, kde se vzdělává 11 dětí s odkladem školní docházky a 
předškoláci. Celková částka, která byla vybrána je 65 880 ,- z cílové částky 79 466,- na 
jednu tabuli s příslušenstvím. Rozdíl byl pokryt z rozpočtu MŠ. Děti se mohou cíleně 
připravovat na vstup do první třídy i za pomocí interaktivní techniky, která má v dnešní době 
zelenou. Děkujeme touto cestou všem rodičům a firmám, které přispěly k nákupu ICT. 
Vážíme si vašeho zájmu. 

Kdo by se chtěl přijít podívat na naši projektovou třídu „batolata“ Cipísek nebo si prohlédnout 
celou budovu Mateřské školy či předškolní třídu Ferda Mravenec na odloučeném pracovišti 
Komenského 330 (budova ZŠ „malá škola“ vele jídelny v 1. patře) může nás navštívit v  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná 3.11.2016 8,00–15,00 hod. 

Od 1.9.2016 pracujeme podle nového Školního vzdělávacího programu s názvem „DĚTI 
Z KOUZELNÉ ZAHRADY U ZÁMKU“, který je zaměřen na environmentální vzdělávání, 
výchovu a osvětu dětí (EVVO). Školní vzdělávací program je vypracován pro období pěti let 
2016-2021 dle  RVP - příloha č. 1 k Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, 
kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, č.j. MSMT č.j. 
32405/2004-22, účinný od 1.9.2016. Průvodcem vzdělávání pro děti je po celý školní rok 
2016/2017 veverka Emilka, která zavede děti do svých čtyřech království,  které vytváří 
základní podmínky pro život na planetě Zemi (Království půdy, Království vzduchu, Království 
slunce a Království vody). Děti si zasadí na zahradě ovocný strom nebo keř a budou o něho 
celý rok pečovat. Využívat budeme co nejvíce nám počasí dovolí naši novou zahradu 
v přírodním stylu, ven budeme chodit s dětmi téměř za každého počasí-vzdělávací činnost 
bude přesunuta na maximální možnou míru na zahradu, do přírody.  

Vize MŠ: V tomto školním roce budeme směřovat ke získání celostátního certifikátu 
EKOŠKOLA.  

  

Přeji úspěšný a klidný školní rok 2016/2017, 

Mgr. Jarmila Petrošová, ředitelka MŠ 

 


