Co přinesl školní rok 2013/2014
Mateřskou školu v Zátoru navštěvovalo ve školním roce 2013/2014 celkem 70 dětí. První
třídu „Koťátka“ navštěvovalo 28 dětí, druhou třídu v ZŠ , „Štěňátka“ 15 dětí a třetí třídu MŠ
„Sluníčka“ 27 dětí.
V tomto školním roce nebylo integrováno žádné dítě s tělesným postižením.
Od ledna 2013 je naše MŠ sloučena se ZŠ Zátor. Personál Mateřské školy zůstal nezmněněn a
vzhledem ke zřízení nové třídy MŠ, byl doplněn o kvalifikované paní učitelky/ Šamajovou a
Mohylovou/ . Školku vedla paní učitelka Zdeňka Vávrová jako zástupkyně ředitele ZŠ pro
MŠ. Ředitelkou subjektu Základní škola a Mateřská škola Zátor , příspěvková organizace byla
paní Mgr.Věra Stašková , paní Mgr. Bc. Barbora Šovčíková zůstala tento školní rok na
rodičovské dovolené.
Z důvodu velkého zájmu o místo v naší MŠ, byla vybudována pro období minimálně dvou
let, další , třetí třída MŠ , a to v budově ZŠ v Zátoru v traktu školní jídelny/ využit byl prostor
určený pro budoucí stravování cizích strávníků/. Tuto II. třídu MŠ pod názvem „Štěňátka“
navštěvovalo 15 dětí, což je kapacita této třídy/středního předškolního věku. Úplata za
školské služby v předškolním vzdělávání /školné / činila pro všechny děti přihlášené
k celodenní docházce stejně jako v loňském roce 300, -Kč a nebude se ani v příštím školním
roce zvyšovat.Nutno připomenout, že vždy byly v naší MŠ zohledněny sociálně slabší rodiny
Rodiče předškolních dětí, kteří pobírali příspěvek v hmotné nouzi a podali žádost ředitelce
školy, byly od této platby v souladu se zákonem osvobozeny.
Do základní školy odešlo od 1. září 2014 20 dětí, které ukončily docházku do naší mateřské
školy k 31. 8. 2014. Odklad školní docházky dostaly 2 děti.
Školní rok 2013/2014 začal v pondělí 2. září 2013 Dnem otevřených dveří a všechny nové
děti mohly do mateřské školy doprovodit a pobýt s nimi v mateřské škole jejich rodiče a
příbuzní. Každé dítě obdrželo uvítací dáreček a pamětní list.
Stejně, jako v dřívějších letech, začaly od měsíce října fungovat přímo v MŠ Projektyzájmové kroužky. Tyto si pro své děti zvolili rodiče z aktuální nabídky. Mohli se rozhodnout
podle zájmu svých dětí mezi, projektem Veselá flétna /hry na zobcovou flétnu / pod vedením
paní učitelky Mohylové, projektem Výtvarné čarování, kde s dětmi pracovala paní učitelka
Štefková a projektem Pohyb je v nás, pod vedením paní učitelky Kalábové. Mimoškolní
aktivitu Příroda a ekologie vedl pan Kamil Krmášek . Paní učitelka Zdeňka Vávrová
seznamovala všechny děti III. třídy v rámci dne a neřízených činností s anglickým jazykem.
Děti předvedly svou činnost na slavnostech školy,z nichž nejúspěšnější bylo vystoupení II.a
III.třídy Sluníček a Koťátek pod vedením paní učitelky Vávrové , Kalábové , Šamajové a
Dostálové v ateliéru ZŠ. Pro rodiče dětí MŠ, složky obci a širokou veřejnost vystoupili s
pásmem Mamince v rámci oslavy Dne matek , předvedli pásmo Vánoce jsou tady ve
vánočním období a přednášeli na Vánočním svícení . Dvěma dětem naší MŠ , a to Tobiáši
Střížovi a Martinu Malátovi , se podařilo uspět v rámci sportovních soutěží.
V oblasti výchovné a vzdělávací práce jsme , pro období dalšich tří let , vypracovali nový
Školní vzdělávací plán s názvem „Barevná cesta“. Tento zahrnuje program výchovné práce
pro tři třídy MŠ a začali jsme podle něj pracovat od 1.9.2014.
Během celého školního roku jsme co nejlépe spolupracovali s rodiči. Naše spolupráce je
založena především na maximální informovanosti rodičů o činnosti a plánech školy a
zajištění bezpečnosti dětí. Rodiče byli včas a pravidelně informováni formou vývěsky v šatně,
v obecním zpravodaji, formou zpráviček „Co nás čeká „, které dostávalo každé dítě domů
pravidelně 1x měsíčně. Vedení MŠ bylo rodičům kdykoli přístupno řešit jejich požadavky a
potřeby, což je třeba dodat, rodiči s bylo s povděkem využito.. Dvěma problémovým dětem
byla zajištěna péče ve Středisku výchovné péče, s kterým již několik let MŠ spolupracuje.
K prezentaci práce školy jsme využily vitrinu u BUS zastávky a hlavně webové stránky školy.

S radostí můžeme konstatovat, že se nám stále daří realizovat již tradiční akce, ale i náměty
nové, které nám pomáhají uskutečňovat nejen program školy, ale i obohatit život dětí v naší
krásné školičce . Opět jsme realizovali tzv. „Barevné dny“ – červený (podzim), bílý (zima),
zelený (jaro a Den Země) a žlutý (léto).“ a „Rej čarodějnic“, „Hrátky s rodiči“, „Vánoční
koledování“, „Ukázka výchovné práce pro rodiče budoucích školáků“ a „Výlet“tentokrát do
Mrňouskova a za Princem Bajajou na Zámek Hradec nad Moravicí . S dětmi II. třídy jsme
jezdili na divadelní představení do Krnova a k nám do MŠ každý měsíc zavítalo divadélko
„Beruška“ ,“Šikulka“ nebo „Smíšek“. Velký úspěch měl u dětí i hudební program“ Volfík“,
který ve změněné podobě plánujeme i pro příští školní rok.Několik akcí jsme trávili i se žáky
ZŠ, jako Vánoční koncert a Čarodějnické rejdění. Kvůli počasí se neuskutečnily „Radovánky
na sněhu . S každým dítětem jsme v průběhu celého provozního roku slavili narozeniny.
I v tomto školním roce se nám dařilo naplňovat záměr školy a vytvářet tradice v obci.
Potvrdila to především účast široké místní, ale i přespolní veřejnosti na našem Vánočním
svícení a Karnevale. Rodiče už si zvykli, že je školka organizátor kultury pro ty nejmenší.
Jelikož jsme již součástí zátorské základní školy, rozhodli jsme se využít krásných prostor
ateliéru a v tomto chceme i nadále pokračovat . Děti naší mateřské školy se v tomto školním
roce, stejně jako loni , také aktivně zúčastňovaly spolu s paní učitelkou Kalábovou a Zdeňkou
Vávrovou „Vítání nových občánků“ na Obecním úřadě v Zátoru.
Již potřetí k nám před prázdninami zavítala paní záchranářka, aby dětem vysvětlila, jak se
zachovat při úrazech a různých poraněních.Přijeli také hasiči a předvedli hasební techniku.
Z důvodu většího prostoru a lepších klimatických podmínek jsme poslední akci v tomto
školním roce , akci „Rozloučení se školáky“ připravili v sále Kulturního domu v Zátoru. Na
této akci hráli , zpívali a bavili rodiče členové skupiny DOMINO. Přítomna byla také jako
host zastupující paní ředitelka a všichni zaměstnanci školy . Většina rodičů byla i v tomto
roce našimi partnery a nedáme na ně dopustit. Někteří nám také pomáhali věcnými dary,
finančně i fyzicky. Bez pomocí rodičů a sponzorů bychom nemohli pořídit potřebné věci pro
fungování mateřské školy. Mezi velmi významné spolupracovníky a sponzory MŠ patřili v
tomto školním roce: Obec Zátor , Agrozat Zátor, Obec Čaková, Iktus Zátor, Inchroma Zátor
,Hasiči Zátor,Sokol Zátor, ČCK Zátor, Květinářství paní Vávrové.
Prioritou školy v tomto školním roce , byla spolupráce se ZŠ. Především to bylo v rámci
vzniku nového sloučeného subjektu, zvládnutí organizačních změn , vzniku nové třídy MŠ
v ZŠ a také nastavení optimálních mezilidských vztahů na pracovišti. Toto se nám společně
daří.
V Mateřské škole v tomto roce pracovali: paní učitelka Zdeňka Vávrová ( zástupkyně ředitele
pro MŠ) – učitelka III. tř.MŠ , paní Anna Dostálová – učitelka II. tř.MŠ v ZŠ., paní Helena
Štefková – učitelka I. tř.MŠ , paní Jana Kalábová – učitelka III. tř.MŠ. ,paní Hana Šamajováučitelka II.třídy MŠ v ZŠ a paní Hana Mohylová-učitelka I.třídy MŠ. Na úseku stravování
pracoval jako kuchař pan Kamil Krmášek a vedoucí školní jídelny při MŠ paní Olga
Glacová, která je zároveň vedoucí školní jídelny při ZŠ Zátor . O technickou stránku naší MŠ
se nyní stará také pan Lubomír Matěják, školnicí byla v MŠ i letos paní Volfová.
I v tomto školním roce se všechny pedagogické pracovnice dále vzdělávaly v oblastech
souvisejících s realizací vzdělávacího programu školy a výchovné práce s dětmi. Paní
Vávrová ukončila dvouletý Metodicko-jazykový kurz AJ pro učitele MŠ a 1.st.ZŠ a úspěšně
složila koučovací zkoušku v projektu Koučování do škol-od vzdělávání ke sdílení.
Všichni zaměstnanci školy se během celého období snažili o bezchybný chod školy a
především o bezpečnost dětí. Výsledkem je, že také v tomto školním roce nedošlo k žádnému
úrazu s absencí. Poděkování za výbornou práci si zaslouží nejen zaměstnanci školy, patří také
vedení naší školy ale také rodičům našich dětí , s kterými se nám velmi dobře
spolupracovalo,. Věříme, že tomu bude i nadále.
DĚKUJEME: Sepsala zástupkyně ředitele školy pro MŠ Zdeňka Vávrová

