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Základní údaje o Mateřské škole Kostka s.r.o. za školní rok 2020/2021

Název školy:

Mateřská škola Kostka s.r.o.

Adresa:

Pod Pecníkem 1666, Vsetín, 755 01

Zřizovatel školy:

Mgr. Ivana Kostková
PaedDr. Karel Kostka ,MBA, Ph.D.

Ředitelka školy:

Bc. Martina Koňaříková

IČO:

27853993

DIČ:

CZ27853993

IZO:

181001756

Kapacita školy (dle výpisu ze sítě):

72

Naplněná kapacita 2020/2021:

52

Počet tříd:

2

Telefon:

731 871 267, 733 383 002

E - mailová adresa:

skolka@kostka-skola.cz

Webové stránky:

www.kostka-skolka.cz
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Charakteristika Mateřské školy Kostka, s.r.o.
MŠ Kostka je soukromým školským zařízením zařazeným v celostátním rejstříku škol.
Byla zřízena v létě roku 2008.
Mateřská škola zahájila provoz s jednou třídou. Ve školním roce 2010/2011 byla
zřízena druhá třída mladších dětí (Sluníčka) v přístavbě Střední školy Kostka. Mateřská škola
byla otevřena jako vzorové praktické pracoviště pro studentky pedagogického lycea Střední
školy Kostka.

V současné době jsou obě třídy věkově smíšené. Mimo běžné vzdělávací činnosti se
snažíme se o nadstandardní nabídku sportovních aktivit, jako je plavecký a lyžařský výcvik,
sportovní a tenisová přípravka a golfová přípravka. Do aktivit, v nichž se mohou děti rozvíjet,
patří také pravidelná výuka základů angličtiny a výpočetní techniky a pobyt v přírodě a
keramika.
MŠ umožňuje celodenní docházku. V základním provozu, je, MŠ otevřena ve všední
dny od 6.30 do 16.00 hod. Dle aktuálních potřeb rodičů je možná dohoda o rozšířeném
provozu.
Pracovní kolektiv MŠ tvoří čtyři pedagogické pracovnice a dvě provozní pracovnice. Všechny
pedagogické pracovnice mají pedagogické vzdělání. Podmínky provozu jsou stanoveny
v organizačním a provozním řádu. Stanovené pracovní náplně pracovníků jsou v souladu
s pracovním řádem pro zaměstnance škol a školských zařízení.

Pedagogičtí pracovníci:

Provozní pracovníci:

Bc. Martina Koňaříková – ředitelka MŠ
Bc. Ladislava Janušová – učitelka
Bc. Kateřina Adamcová - učitelka
Bc. Klára Pončíková - učitelka

Markéta Škrabánková
Dana Solanská
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Podmínky vzdělávání:
Podmínky pro vzdělávání v mateřské škole byly vždy na vysoké úrovni. MŠ má dostatečné
prostory, materiální vybavení se snažíme neustále doplňovat a obnovovat.
K dispozici má mateřská škola tak moderní prostory v přízemní části budovy, které jsou
snadno dostupné. Prostory jsou vybaveny kvalitním nábytkem, moderními hracími prvky a
hračkami s atesty na zdravotní bezzávadnost. K prostorám mateřské školy náleží i dětské
hřiště se skluzavkou, houpadly na pružině, pískovištěm, v zemi zabudovanou trampolínou a
uměle vytvořeným svahem pro zimní nácvik lyžařských dovednosti. Děti mají také k dispozici
travnatou plochu na pohybové hry. Obě třídy mají možnost navštěvovat tělocvičnu a
multifunkční aulu. Rozvoj jemné motoriky a tvořivosti pak mohou rozvíjet v keramické dílně.
Pro děti jsou v dostupných skříňkách umístěny hračky a pomůcky k rozvoji všech vzdělávacích
oblastí včetně podpory rozvoje předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Pro rozvoj
pohybových dovedností u dětí slouží herna vybavená tělocvičným nářadím ze dřeva a plastu.
Spektrum využití tohoto nářadí je opravdu široké a u dětí velice oblíbené. Vzdělávání probíhá
v průběhu celého dne, ve všech činnostech a uskutečňuje se podle vlastního Školního
vzdělávacího programu pro
předškolní
vzdělávání.
Dopolední činnosti probíhají
formou
plánovaných
tematických celků, které na
sebe navazují. Učitelky mají
možnost
přizpůsobit
vzdělávání aktuální situaci a
zájmu
dětí.
K tomu
je
využíváno všech dostupných
forem vzdělávání, spontánní i
organizované činnosti, jejichž
poměr
je
vyvážený.
V didakticky cílené činnosti
učitelka naplňuje konkrétní
vzdělávací cíle za aktivní
účasti dítěte. Jsou uplatňovány
individuální,
skupinové
i
frontální přístupy, učení hrou,
praktickou činností, pokusem.
Strava byla do obou
tříd dovážena i nadále
ze SOU Josefa Sousedíka ve
Vsetíně, v podobě dopolední,
odpolední svačiny a oběda.
Během celého dne mají děti
zajištěn pitný režim buďto
v podobě volně přístupné
várnice nebo s vědomím, že
kdykoliv si mohou pití vyžádat
od učitelky, či provozní
pracovnice.
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Výchovně vzdělávací činnost:
V loňském roce Mateřskou školu navštěvovalo celkem 52 dětí. Výchovně vzdělávací činnost
vycházela, ze školního vzdělávacího programu s názvem „Hrajeme si a poznáváme svět“ který
byl zpracován a následně doplněn v souladu s Rámcovým programem pro předškolní
vzdělávání.
Součástí ŠVP, které je pravidelně aktualizováno, je třídní vzdělávací program, který
rozpracovává integrované bloky do týdenních tematických plánů. Jednotlivé týdenní plány byly
podle aktuálních potřeb měněny a doplňovány. Témata vzdělávacího programu byla vytvořena
tak, aby na sebe logicky navazovala i na čtyři roční období. Také společenské události zde
byly časově vhodně začleněny. Průběžné cíle byly plněny během každodenních činností
(motivované herní aktivity, práce s říkadly, vycházky do okolí, grafomotorika a jiné). Při
výchovně vzdělávací práci bylo dbáno na individuální přístup k dětem podle jejich potřeb,
schopností a zájmů.

Spontánní činnosti s dětmi byly plánovány do hracích koutů, které děti inspirují a
podněcuj, k vlastní samostatné činnosti a hře. Děti měly příležitost učit se mnoha různými
cestami: vařením, kreslením, malováním, modelováním, zpěvem, tancem, diskusemi,
dramatickými hrami, prací s papírem, pozorováním, pokusy a objevy.
Pro každé dítě byly zavedeny diagnostické listy, které dokumentují vývoj dětí z hlediska
sociálních návyků, sebeobslužných činností, chování, herní činnosti, motoriky, rozumových
schopností, jazykové schopnosti a pomáhají učitelce stanovit způsob další individuální práce
s daným dítětem. U předškolních dětí byla zejména podporována dobrá příprava na školní
práci. K zápisu do ZŠ šlo 16 dětí a v září 2021 téměř všichni úspěšně nastoupili do první třídy.
U jednoho dětí byl navržen odklad školní docházky pro celkovou školní nezralost.
Respektovány byly i individuální zvláštnosti dětí týkající se stravovacích návyků a nestejné
délky odpoledního odpočinku. Nejstarším dětem byl umožněn kratší odpočinek a mohla tak
probíhat individuální příprava na vstup do ZŠ.
Vzdělávání cizinců
V naší mateřské škole se v loňském školním roce vzdělávaly 3 děti jiné národnosti. Dvě
děvčata úspěšně nastoupila v září 2021 do první třídy.
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Vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let
Mateřská škola Kostka se již od začátku svého působení nevyhýbala přijímání dětí
mladších 3 let. V tomto směru lze říci, že pedagogové mají již dostatečné zkušenosti se
začleňováním těchto dětí. Proces adaptace probíhá postupně s ohledem na věkové a
individuální zvláštnosti dětí. Pedagog po dohodě s rodiči stanoví adaptační podmínky. Dítě ze
začátku několikrát navštíví mateřskou školu v doprovodu rodiče zpravidla v odpoledních
hodinách. Po zorientování se v prostředí rodič dítě opouští nejdříve na kratší časový úsek,
poté nechá dítě jít se školkou na procházku, v dalších dnech ponechá dítě v MŠ do oběda, a
takto postupně prodlužuje dobu dítěte v MŠ.
Prostorové a materiální vybavení MŠ je v tomto ohledu na velmi vysoké úrovni, třídy
jsou přizpůsobeny hracími koutky s aktivitami o pro velmi malé děti, taktéž je přizpůsobeno
sociální zázemí a nábytek v MŠ určený pro tyto děti. Vnitřní režim MŠ je pro tyto děti upraven
dle individuální věkových zvláštností a aktuálních potřeb dětí. V rámci projektu OP VVV
Šablony II. Mohla již 4 rokem mateřská škola využívat pomoc tzv. chůvy, která dle aktuální
potřeby do mateřské školy docházela a byla zde nápomocná v péči o dvouleté děti.
V uplynulém školním roce byly tyto dětí 4.
Celkové zhodnocení podmínek vzdělávání dětí od 2 do 3 let

1
pomůcky a hračky vhodné pro tuto věkovou
kategorii
zajištění odborníků
personální zajištění
zajištění programu
individuální adaptační proces
přizpůsobení režimu MŠ
Zajištění vhodných prostorových podmínek

2

3

4

x
x
x
x
x
x
x
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Klasický vzdělávací proces se v rámci školního vzdělávacího programu snažíme obohatit o
další aktivity přispívající k celkovému rozvoji dětí. Těmito aktivitami jsou například:
Výuka lyžování, Plavecká výuka, Tenisová přípravka, Školička bruslení – tyto aktivity v rámci
mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví bohužel nemohly v tomto školním roce
standardně probíhat, plaveckou výuku jsme absolvovali pouze jednou na začátku října.
Lyžařský výcvik se uskutečnil prostřednictvím nácviku základních lyžařských dovedností na
školkové zahradě.
V rámci pohybových dovedností, jsme se proto zaměřili především na pobyt v tělocvičně a
s ním spojený všestranný rozvoj.

Téměř bez omezení jsme mohli využívat Keramickou dílnu. Děti docházely na keramiku ve
skupinkách, každý týden, seznámily se se základy práce s keramickou hlínou, při které mohly
společně s jemnou motorikou rozvíjet také svou fantazii a představivost. Každé z dětí si také
postupně během školního roku odneslo domů několik výrobků.
Seznamování se s cizím jazykem – během celého školního roku, jsou děti hravou a nenásilnou
formou v průběhu každodenních činností seznamovány se základy anglického jazyka.
Logopedická prevence - rámci logopedické prevence paní učitelky ve třídách provádí s dětmi
řečovou výchovu ve skupině, rozvoj vyjadřovacích schopností dětí, dechová cvičení,
artikulační cvičení, logopedické básně a drobné hříčky.
Projektové dny - V rámci projektu OP VVV Šablony II jsme uspořádali několik projektových
dní, kde si děti mohly vyzkoušet různá povolání a dovednosti.
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Domácí vzdělávání
Na jaře 2021, byla na více než měsíc opět mateřská škola nucena přejít na tzv. Domácí
vzdělávání v důsledku celosvětové pandemie COVID – 19. Přerušení docházky dětí z pokynu
Ministerstva zdravotnictví, vedlo pedagogické pracovnice opět k tvorbě balíčků pro děti, dle
aktuálních témat. Tyto balíčky byly dětem každý týden zaslány poštou domů. Obsahovaly
pracovní listy a náměty k činnostem, které by za normálních podmínek probíhali v MŠ.
Tentokrát jsme se zaměřily především na poznávání vlastního města a místa, ve kterém děti
žijí. Na území města Vsetína bylo vytipováno 30 stanovišť, které mohly děti s rodiči navštívit a
poznávat tak městské památky a významné budovy. Přestože tato forma výuky přišla téměř
ze dne na den a byla zcela dobrovolná, rodiče se s dětmi zapojili téměř okamžitě a svědomitě
plnili zadané úkoly a poskytovali mateřské škole zpětnou vazbu pomocí fotografií a
vzájemných videohovorů. Skupina předškolních dětí, po znovuotevření mateřské školy
donesla vypracované úkoly do MŠ a pracovní listy a výrobky jim byly založeny do portfolií.
Zhodnocení podmínek domácího vzdělávání

pomůcky a technologie pro tento tip výuky
Zajištění předávání materiálů žákům
Zapojení pedagogických pracovníků
Pohybové činnosti
Grafomotorické činnosti
Předmatematické činnosti
Pokusy a objevování
Hudební činnosti
Zpětná vazba rodičů

1
x
x
x

2

3

4

x
x
x
x
x
x
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Hodnocení akcí ve školním roce 2020/2021
Název akce
Keramika
Sportovní den s VHK
Vsetín
Jablíčková slavnost
Ptáčci v zimě
Mikuláš ve městě
Mikuláš v MŠ
Živý Betlém

Polytechnická výchova
Den Země
Setkávání rodičů
předškoláků
Africké bubnování
Sportovní hry v tělocvičně
Svátek matek

Návštěvy v první třídě
Návštěva na Hájence v
Semetíně
Beauty den

1

Stručná charakteristika
Děti pravidelně navštěvují keramickou dílnu,
kde se pod odborným vedením seznamují se
základními technikami práce s hlínou.
Společný sportovní den pro děti ze
Vsetínských mateřských škol
Probíhala v rámci jednotlivých tříd bez účasti
rodičů. Děti si zahrály ,,jablíčkové hry“ a
upekly voňavý štrůdl
Projektový týden, jehož cílem bylo přiblížit
tématiku života ptáků, pozorování ptáků
v okolí, výroba lojových koulí
Spolupráce s Alcedem Vsetín. Zdobení
vánočního stromečku, plnění čertovských
úkolů, společný tanec s čertíky.
Ve spolupráci s Alcedem Vsetín, jsme z ulice
měly možnost sledovat Mikulášský povoz.
Dárečky a pozdrav jsme si vyzvedli za dveřmi.
Za zvýšených hygienických podmínek, ve
venkovních prostorách, proběhlo Vánoční
setkání s rodiči. Děti představovali živý
Betlém, společně s rodiči si zazpívaly koledy a
nazdobily stromeček na školkové zahradě.
Spolupráce s SPŠS Vsetín a SOU Sousedíka,
si děti vyzkoušely řadu zajímavých stavebnic.
Akce letos probíhala v panské zahradě formou
vycházky , na které děti plnily úkoly spojené
s tématikou přírody
Blokové semináře, týkající se školní zralosti,
nástupu do první třídy, logopedické prevence
Děti mely možnost seznámit se s netradičními
hudebními nástroji
Během školního roku děti navštěvují tenisovou
přípravku.
Internetová videokonference, děti společně
s paní učitelkami přes vidohovor popřály
maminkám k svátku a vyrobili doma přání dle
návodu ze školkového distančního balíčku.
V rámci zápisu do ZŠ, navštívili naši
předškoláci ZŠ LUH, ZŠ Sychrov a ZŠ Ohrada
Projektový den mimo školu – výlet do
terénního střediska Alcedo, zaměřený na
pozorování přírody a drobných živočichů
Projektový den – v rámci poznávání povolání,
byla pro děti připravena praktická ukázka ze
světa kosmetičky, policisty a stavebního
dělníka

Hodnoce
ní (1-10)1
10
5
9
10
10

8
10

10
4
8
10
10
10

10
10
10

Hodnocení – 1 nejhorší, 10 - nejlepší
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Spolupráce:
Spolupráce s rodiči
Spolupráce s rodiči je považována za velmi důležitou. Přináší především sdílení společně
strávených chvil, které jsou emotivně bohaté (společné pořádání akcí pro děti, tvoření s rodiči,
besídky …). Dobré vztahy podporují partnerskou vzájemnost, která se zcela promítá v
atmosféře MŠ. Rodiče se často znají osobně s personálem školy, mají k němu větší důvěru,
mohou se více svěřit se svými výchovnými problémy a starostmi a společnými silami je řeší.
Intenzivní vztahy s rodiči budou i nadále podporovány. Rodiče jsou pravidelně informováni o
činnostech v MŠ nástěnkami, osobním stykem s učitelkami a na www stránkách školy. Ukázky
prací dětí jsou součástí výzdoby tříd a prostor MŠ.
V tomto školním roce jsme však museli opět společné akce s rodiči omezit. Nicméně si
velmi vážíme podpory a nadšené zapojení rodičů do distančního vzdělávání.

Spolupráce s Pedagogickými obory SŠ Kostka
V tomto školním roce se pedagogické praxe studentů neuskutečnily. V květnu se děti
z mateřské školy zúčastnily jako figuranti maturit ze specializace tělesné výchovy studentek
Předškolní a mimoškolní pedagogiky.
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Spolupráce se SVČ (střediskem volného času) Alcedo, Vsetín
Středisko volného času Alcedo Vsetín realizuje řadu vzdělávacích aktivit, zejména v oblasti
ekologické a environmentální výchovy. V letošním školním roce jsme nově využily výukového
programu o vodě v rámci školního výletu v teréním středisku hájenka, Semetín.
Mateřská škola Kostka využívá těchto příležitostí spolupráce se SVČ Alcedo:
 vánoční programy pro MŠ
 Den stromů (dopolední program pro MŠ v parku)
 Den Země
 Zimní procházka s Elzou a Annou
 Projektový den mimo školu

Spolupráce s odborníky
 Jedenkrát ročně probíhá oční screening ve spolupráci s Mgr. Marcelou Tabáčkovou
 V rámci řečového rozvoje dětí spolupracujeme s Bc. Evou Mullerovou – speciální
pedagog, logoped.
 Úzká spolupráce s pedagogy prvního stupně základních škol na území města Vsetína
 V rámci Výzvy č. 02_18_063 - Šablony II spolupráce s odborníky z pedagogické praxe

12

Úroveň výsledků práce MŠ:
V uplynulé, školním roce se Mateřská škola snažila o maximální využívání lidských,
materiálních i finančních zdrojů. Neustále bylo zlepšováno materiální vybavení MŠ.
Na základě pravidelné evaluace lze konstatovat, že znalosti, schopnosti a dovednosti dětí jsou
na nadstandartní úrovni. Pedagogické pracovnice průběžně spolupracují s pedagogy základní
školy a podporují tak úspěšnost dětí při přechodu do 1. třídy povinného základního vzdělávání.
Společné působení MŠ a Střední školy Kostka nabízí výhody z několika hledisek. Je zde
možnost využívat školní autobus k přepravě dětí MŠ. Pedagogové střední školy jsou
nápomocni s výukou keramiky, tenisu i při přípravách společných školních akcí. Majitel
mateřské školy umožňuje učitelkám MŠ samostatně rozhodovat o realizaci vlastních nápadů
týkajících se vzdělávacího procesu a vítá aktivity, které jsou nad rámec pracovních povinností
zaměstnanců MŠ. Hlavním úkolem MŠ bylo poskytování kvalitních služeb veřejnosti v oblasti
předškolního vzdělávání. Po celé období fungování mateřské školy byly sledovány hlavní cíle
– rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, osvojování si základů hodnot, na nichž je založena
naše společnost a získávání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná
osobnost.
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Výsledky vzdělávání:
Ke zjišťování výsledků vzdělávání byl použit evaluační systém, který byl postupně
propracováván a rozšiřován. Jednotlivá podtémata byla hodnocena několika větami, co se
povedlo, co se nepovedlo, jakým způsobem se bude postupovat příště. Hodnocení bylo
zaznamenáno do hodnotícího listu. Vedena byla také dokumentace každého dítěte, kde byly
písemně dokládány jeho úspěchy a nedostatky ve všech oblastech vzdělávání po celou dobu
jeho docházky do MŠ.
Oblasti evaluace:





každodenně ve třídě
na konci tematických částí
cyklické hodnocení ŠVP
diagnostika dětí s návrhem pro jejich další rozvoj a nápravu
zhodnocení práce na pedagogických poradách
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Závěrečné zhodnocení:
Mateřská škola má jasně formulovanou koncepci a dlouhodobou strategii rozvoje, kterou
pedagogičtí pracovníci sdílejí a naplňují. Stanovené vize a cíle jsou formulovány s otevřeností
k novým trendům v předškolním vzdělávání. I přes složitou epidemiologickou situaci a různá
omezení lze říci, že děti byly během celého školního roku v mateřské škole plnohodnotně
vzdělávány a učitelky využily maximálně materiální i hmotné zázemí.
Cílem Mateřské školy je i nadále naplňovat klíčové kompetence a pracovat dle
aktualizovaného ŠVP PV. Díky rozšíření kvality materiálních podmínek bychom rádi i
v budoucnu využívali nových metod a forem práce, tak aby bylo dosaženo ještě lepších
výsledků a kvality vzdělávání. Jsme rádi, že se nám to společnými silami daří a dosahujeme
tak dobré úrovně předškolního vzdělávání.

Ve Vsetíně 8.10.2021

Zpracovala: Bc. Martina Koňaříková - ředitelka
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