Charakteristika školního roku 2016/2017
Zaměstnanci mateřské školy
Učitelky 1. třídy – Kuřátek:
Vávrová Zdeňka
Alžběta Minarčíková – do konce listopadu 2016
Jana Menšíková – od 1. 12. 2016
Učitelky 2. třídy – Koťátek:
Kalábová Jana
Dostálová Anna
Učitelka 3. třídy – Sluníček:
Mohylová Hana, Dis.
Správní zaměstnanci:
Kuchař – Krmášek Kamil
Školnice – Volfová Jarmila
V tomto školním roce navštěvovalo mateřskou školu celkem 47 dětí.
Z toho teprve 9 dvouletých. O nejmenší děti se starala paní učitelka Zdeňka
Vávrová společně s paní učitelkou Alžbětou Minarčíkovou – do konce listopadu
2016 a od 1. 12. 2016 s paní učitelkou Janou Menšíkovou. Děti se pomaličku
seznamovaly s prostředím mateřské školy a učily se hrát si s novými kamarády.
Ve druhé třídě byly děti ve věku 3 a 4 let. Těch bylo celkem 21. S nimi pracovaly
paní učitelka Anna Dostálová a Jana Kalábová.
Třetí třídu navštěvovalo 17 dětí. Tyto předškolní děti pracovaly s paní učitelkou
Hanou Mohylovou. Sluníčka, to už jsou budoucí školáci, proto měly hodně
společných aktivit s dětmi z přípravné třídy pod vedením paní učitelky Terezy
Staškové. Učily se hrát šachy a bruslit na kluzišti v Krnově. Do 1. třídy základní
školy odešlo 7 dětí. Odklad školní docházky mají 4 děti a ty budou v příštím
školním roce navštěvovat přípravnou třídu v ZŠ v Zátoru.
Mateřská škola poskytuje dětem dlouhodobě nadstandardní péči a to jednak
v systematické plánované výchovné práci a dětmi podle stanovených
požadavků vzdělávání ve školním vzdělávacím programu „Barevná cesta“.
V tomto školním roce byly dětem nabízeny projekty – „Pohyb je v nás“ pod
vedením p. učitelky Jany Kalábové a „Veselé pískání“ pod vedením p. učitelky
Anny Dostálové v rámci aktivit v mateřské škole pro děti 3. třídy Sluníček.
Pan Kamil Krmášek vedl mimoškolní aktivitu „Přírodověda a ekologie“.

Děti byly rozvíjeny v grafomotorice a předmatematických představách, byly
taktéž zařazovány logopedické chvilky.
Do MŠ byly nově zakoupeny mýdlenky do umývárny v přízemí a byla postavena
nová sborovna v 1. patře budovy.
V srpnu odešla, na vlastní žádost, dlouholetá zaměstnankyně paní Jarmila
Volfová, která vykonávala funkci školnice. Děkujeme ji touto cestou za
spolupráci a přejeme ji hodně spokojenosti v pracovním i v osobním životě.
Zaměstnanci MŠ

