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1. Charakteristika MŠ
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Základní údaje o mateřské škole
MŠ Rafík je součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín
okres Karviná

Zřizovatel:

Město Bohumín

Název školy:

ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín,
okres Karviná, příspěvková organizace

Sídlo školy:

tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín 735 81

Ředitelka školy:

Mgr. Barbora Bolcarovičová

Telefon ZŠ:

59 601 3104

E-mail adresa ZŠ:

skola@zsbenese.eu

Webové stránky ZŠ:

http://www.zsbenesovka.eu

Sídlo MŠ:

Svat. Čecha 1140, Bohumín 735 81

Vedoucí učitelka MŠ:

Bc. Renáta Šostá

Telefon MŠ:

731 130 736, 730 521 402

E-mail adresa MŠ:

ms-rafinersky-lesik@mubo.cz

Webové stránky MŠ:

http://www.msrafinerskylesik.cz

MŠ s celodenním provozem.
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Kapacita MŠ:

75 dětí

Provozní doba MŠ:

pondělí – pátek
od 6.00 hod – 16.00 hod

Třídy MŠ:

Pimprlata, Všeználci, Medulínci



Materiálně - technické podmínky školy
Mateřská škola má velmi výhodnou strategickou polohu. Rozprostírá se v okrajové části
města, v klidném prostředí nedaleko Rafinérského lesíku, který je plný zelených porostů,
stromů a prvků sloužících k pohybovým aktivitám dětí. V blízkosti MŠ je zároveň
centrum města, okolní sídliště a základní škola na tř. Dr. E. Beneše.
Budova MŠ prošla během posledních let mnohými opravami, její technický stav je dobrý,
do budoucna bude nutná zásadní renovace chodníku před mateřskou školou.
Kapacita mateřské školy byla ve školním roce 2018 - 2019 zcela naplněna, v každé ze tří
tříd bylo zapsáno 25 dětí.
Budova MŠ je jednopatrová, v přízemí budovy se nachází kancelář vedoucí učitelky,
sklad školnice, sborovna pro pedagogické pracovníky a třída Pimprlata, která má dvě
části. Část, ve které děti stolují, hrají si a provádějí další klidové vzdělávací činnosti, a
část, ve které děti relaxují, hrají si a cvičí. Součástí třídy je šatna pro děti, šatna učitelek
s hygienickým zázemím a malá kuchyňka pro přípravu a výdej jídla.
Do prvního patra vedou dvě schodiště. Vpravo do patra, kde se nachází třída Medulínci a
hygienické zařízení, šatna zaměstnanců a hygienické zařízení, sklad čisticích prostředků.
Vlevo do patra, kde je třída Všeználci a hygienické zařízení, šatna zaměstnanců a
hygienické zařízení, sklad uklízečky. Třídy v 1. patře mají stejné prostorové řešení, jako
třída Pimprlata.
V každé třídě je také prostor pro ukládání lehátek, lůžkovin a dětských pyžam. V MŠ není
k dispozici samostatná tělocvična, jídelna ani ložnice, což vidíme, jako velké mínus pro
každodenní práci s dětmi.

Naše mateřská škola má rozlehlou školní zahradu, vybavenou dvěma pískovišti
s krycími sítěmi a skluzavkou, dětské atrakce s akátového dřeva (houpací hnízdo,
dendrofon, balanční žebříky, autíčko na pružinách a dřevěné prolézací tunely). Prostory
zahrady jsou vybaveny tak, aby umožňovaly rozmanité pohybové, zábavné a sportovní
aktivity dětí, míčové hry, hry se švihadlem, pohybové hry atd. V zahradě je dost
vzrostlých stromů, které poskytují vhodný stín. K uskladnění hraček a sportovních
potřeb na zahradu nám slouží boční venkovní sklad v zadní části mateřské školy.
Díky dotaci Moravskoslezského kraje jsme na naší školní zahradě renovovali skalku
před vstupními dveřmi a květinový záhon za vstupní brankou, nově vznikla bylinková
spirála v zadní části zahrady a pergola s odvodem dešťové vody do sběrné nádrže.
V přední části zahrady je nově vybudován 9m dlouhý pocitový chodník BOSOVIŠTĚ díky
grantu BONATRANS a.s. Bohumín. Vybudování BOSOVIŠTĚ neboli smyslového
(pocitového, hmatového) chodníčku na zahradě mateřské školy Rafík bylo realizováno
firmou LUMPINO, která nám upravila povrch určeného úseku školní zahrady a vytvořila
obruby pocitového chodníku z akátového dřeva.

Tyto připravené plochy si poté děti samy dle svého výběru a fantasie vyložily různými
přírodními materiály, jako například pískem, kamínky, šiškami, kůrou stromů, kaštany a
podobně tak, aby vznikla místa s různou strukturou povrchu.
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BOSOVIŠTĚ využíváme na různé hry a aktivity, které pomáhají rozvíjet hmatové
vnímání, motoriku i sociální dovednosti. Procházet se po chodníku mohou děti s očima
otevřenýma, zavřenýma nebo se zavázanýma. Děti si zkouší jednotlivé druhy povrchů a
učí se je rozeznávat, porovnávat a pojmenovat. BOSOVIŠTĚ také využíváme při
environmentálním vzdělávání, a to při sbírání, rozpoznávání, třídění a určování názvů
jednotlivých přírodnin k vyplnění úseků BOSOVIŠTĚ. Při sdělování svých pocitů z chůze
si mohou děti své zážitky porovnávat, čímž si také rozšíří své komunikační schopnosti.
Mateřská škola má vyhovující vybavení školních potřeb a pomůcek, hraček i
tělocvičného nářadí, zdravotně-hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu
dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře
viděly, měly k nim dobrý přístup a tak si je samy mohly brát a ukládat.
Výtvarný a kancelářský materiál, čisticí prostředky, didaktické pomůcky a hračky byly
průběžně doplňovány dle aktuální potřeby. Technické vybavení tříd je velmi dobré, na
všech třídách jsou DVD přehrávače, televizory, CD přehrávače a možnost připojení na
Wifi. Všechny třídy jsou také vybaveny domofony s monitory.
V průběhu školního roku byly provedeny běžné drobné opravy dle aktuální situace,
v srpnu byla nově vymalována koupelna, třída a šatna v přízemí budovy. Na této třídě
byla také zrekonstruována podlaha a položeno nové PVC.
Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle
platných předpisů.
K ochraně, bezpečnosti dětí, ochraně majetku a jako prevence proti vandalismu nám
slouží čtyři bezpečnostní kamery s nahráváním, které monitorují prostor vstupních
dveří – před hlavním vchodem, chodbu v přízemí, kde se děti přezouvají a šatny u všech
tříd.
Stravování dětí i zaměstnanců MŠ je zajišťováno ve spolupráci se Základní školou a
Mateřskou školou Bohumín Čs. armády. Výše stravného stanoví za jednotlivé kategorie
dodavatel obědů. Platba stravného probíhá formou inkasa, ve výjimečných případech
hotově v určené dny na sekretariátu školy. Týdenní jídelní lístek je vyvěšen v šatnách
tříd a je také k dispozici na webových stránkách školky, při jeho sestavování je dbáno na
to, aby odpovídal zásadám správné výživy, aby uspokojil nároky dětského organismu,
který roste a vyvíjí se a také, aby dětem chutnal. Strava je pestrá a zdravá s dostatkem
ovoce a zeleniny, děti dostávají cereální pečivo, v jídelníčku jsou také dostatečně
zastoupeny mléčné výrobky, luštěniny a ryby. Dbáme na dodržování pitného režimu dětí
v průběhu celého dne.
Denní rytmus a řád je flexibilní a je uspořádán tak, aby na jednotlivých třídách bylo
možno přizpůsobit organizaci vzdělávání potřebám, možnostem, aktuálním situacím,
počasí či neplánovaným událostem.
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2. Vzdělávací program školy
Ve školním roce 2018 - 2019 jsme pracovali dle stávajícího Školního vzdělávacího
programu s názvem „Rafík - můj nejlepší kamarád, naučí mě všechno, co mám znát.“,
který byl zpracován na základě Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.
Záměrem našeho vzdělávacího programu je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické,
psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo
jedinečnou a relativně samostatnou osobností, kompetentní zvládat, pokud možno
aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny
a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají. V úzkém kontaktu s
rodinou, plánovanými i neplánovanými činnostmi při běžných denních situacích
působíme na dítě v rámci jeho individuálních možností, zvláštností a schopností.
Základní filozofie a principy naší školy vychází přímo z názvu naší MŠ:
R - respekt (respektujeme dítě jako osobnost)
A - aktivita (podporujeme zájem a aktivitu dítěte ve všech oblastech)
F - flexibilita (jsme flexibilní k požadavkům a přáním dětí)
I - iniciativa (snažíme se o stále nové přístupy, metody, motivace, nápady)
K - komunikace (otevřeně komunikujeme s dítětem, podporujeme jeho
sebevědomí a schopnost vyjádřit své nápady, myšlenky, pocity, přání)
Posláním naší mateřské školy je rozvíjet děti ve třech základních oblastech, v oblasti
psychické, fyzické a sociální. Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme
zdravé sebevědomí, klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich
možností, zájmů a potřeb, učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si
odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.
Ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného
poznávání, podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její
ochrany. Maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.
Náš hlavní cíl je charakterizován mottem našeho ŠVP:

„Chci i s tebou být sám sebou“
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Našim cílem je:
rozvíjet předpoklady pro učení, poznání, myšlení, objevování a aktivní přístup k
získávání vědomostí dítěte,
aby si dítě osvojilo základy morálních hodnot v životě člověka a společnosti,
např. zodpovědnost, soucítění, úcta k životu, životnímu prostředí, ke kultuře a
tradicím,
aby dítě získávalo osobní samostatnost, bylo schopno uvědomit si důsledky
svých rozhodnutí a bylo schopné nést za ně zodpovědnost.
Cíleně usilujeme o vytváření klíčových kompetencí, které jsou důležité a významné
nejen z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání, ale zároveň pro
jeho další životní etapy i celoživotní učení.
Inspiraci pro název našeho školního vzdělávacího programu byl přímo název naší MŠ
Rafík. Pejska Rafíka jsme si vybrali jako logo školky a zároveň jako průvodce při
vzdělávání dětí. Písnička o pejskovi Rafíkovi, který na procházce našel provázek s uzlíkyvědomostmi, provází děti celým školním rokem, jednotlivé sloky na sebe navazují a
stručně charakterizují daná témata integrovaných bloků (IB). Zároveň budou využívány
jako motivace k tematickým okruhům. Písnička končí rozvázáním uzlíků-vědomostí na
konci školního roku.
Celým vzdělávacím obsahem provází děti písnička, jejíž sloky na sebe navazují a každá
z nich stručně charakterizuje témata jednotlivých IB. IB jsou ale pojaty velmi široce, aby
byl dán prostor pro kreativitu a osobnost jednotlivých pedagogů a aby byly v co největší
míře respektovány potřeby a možnosti dětí.
Jednotlivé integrované bloky jsou tedy charakterizovány motivační písničkou, jsou zde
uvedeny hlavní tematické okruhy, přibližný nezávazný časový rozsah, dílčí cíle,
vzdělávací nabídka a očekávané výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV.
IB jsou zpracovány a popsány ve ŠVP tak, že učitelky s nimi dále mohou pracovat. Lze je
tvořivě přizpůsobovat různým podmínkám jednotlivých tříd. Lze je v třídních
programech dále upravovat, rozpracovávat a naplňovat, tak aby odpovídaly konkrétním
podmínkám každé třídy a stupni rozvoje a učení dětí.

3. Organizační zajištění provozu
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Ve školním roce 2018 - 2019 zajišťovalo vzdělávání dětí v MŠ Rafík šest pedagogických
pracovnic, jejichž práce vychází z pracovní náplně, Zákoníku práce a RVP PV, ŠVP,
ročního plánu a závěrů pedagogických porad. Dodržují školskou legislativu, zejména
zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném pozdější
novelizace a dalším vzdělávání a vyhlášku č. 14/2005, č. 43/2006 Sb. o předškolním
vzdělávání v platném znění a pozdějších novelizací. Odpovídají za úroveň výchovně
vzdělávací práce jak ve třídě jim svěřené, tak MŠ jako celku a jsou osobně zodpovědné
za ochranu a bezpečnost dětí v době, kdy s nimi pracují až do doby, kdy je předají jiné
pracovnici MŠ, rodičům nebo jejich zástupcům.
Počet pracovníků

Druh pracovníka

Fyzický

přepočtený

pedagogický

6

5,85

provozní

2

2

celkem

8

7,85

Seznam pracovníků naší mateřské školy

Pracovní zařazení

Ved. učitelka

Učitelka

Učitelka

Učitelka

Učitelka

Učitelka

Platové zařazení
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Dosažené vzdělání

Pracovní úvazek

VŠ bakalářské

100 %

10/5

9/7

9/7

9/4

9/4

9/3

Plný
Stř. odborné
s maturitou

100%

Stř. odborné
s maturitou

100%

Stř. odborné
s maturitou

100%

Stř. odborné
s maturitou

100%

Stř. odborné
s maturitou

85%

Vyučen v oboru
Školnice

3/11

2/11

Plný

Plný

Plný

Zkrácený
100%
Plný

Stř. odborné
Uklízečka

Plný

100%
Plný

Naši provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí školy, zajišťují hladký provoz školy a
podílí se na uspokojování základních fyziologických potřeb dětí. Pomáhají při
organizování školních i mimoškolních akcí.

4. Přijímací řízení dětí
Zápis pro školní rok 2019 - 2020 proběhl po dohodě se zřizovatelem ve všech
mateřských školách v našem městě dne 9. 5. 2019.
V průběhu zápisu jsme přijali 36 žádostí o přijetí dítěte. K předškolnímu vzdělávání
v naší mateřské škole bylo přijato 33 dětí, 3 děti nebyly přijaty z důvodů duplicitní
přihlášky ke vzdělávání.
O termínu zápisu jsme veřejnost informovali prostřednictvím internetových stránek
školy, facebooku, nástěnek mateřské školy a plakátku umístěného na vstupu do budovy
MŠ. Zřizovatel uveřejnil tuto informaci o zápisech do MŠ v městských novinách OKO, na
internetových stránkách města a prostřednictvím městského televizního informačního
kanálu TIK.
Zákonným zástupcům jsme v den zápisu umožnili prohlídku MŠ a zahrady MŠ. Každý
žadatel byl individuálně informován o způsobu vyplnění žádosti k přijetí dítěte do MŠ,
vyplnění evidenčního listu a jeho potvrzení u dětského lékaře s informací o zdravotním
stavu a řádném očkování dítěte.
Zákonné zástupce jsme prokazatelně seznámili s Kritérii pro přijetí do MŠ.
K 31. srpnu 2019 ukončilo docházku 26 dětí nástupem do 1. třídy ZŠ a 6 dětí z důvodů
stěhování nebo přestupu na logopedickou školku.
Kritéria pro zařazení dětí do MŠ:
 děti splňující očkování dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně zdraví,
 přednostně byly přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky
a děti s odkladem povinné školní docházky,
 zpravidla byly přijímány děti od 3 let věku dítěte, mladší byly přijímány jen v
případě nepokrytí kapacity MŠ,
 děti s pravidelnou celodenní docházkou,
 děti, jejichž rodiče byli oba zaměstnáni,
 děti, které mají již v MŠ sourozence,
 děti, jejichž rodiče projevili zájem o základní vzdělávání na ZŠ tř. Dr. E. Beneše
(návaznost ŠVP ZŠ a MŠ),
 děti byly přijímány na zkušební dobu 3 měsíců, která slouží k ověření schopnosti
dítěte pobývat v kolektivu.
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání dětí
Kolektiv MŠ pracoval podle koncepce ŠVP a třídních vzdělávacích projektů. Všechny učitelky
se aktivně podílely na plnění programů a cílů a zodpovědně připravovaly bohatou
vzdělávací nabídku během celého školního roku, připravovaly se rovněž akce pro rodiče a
děti. Průběžně jsme sledovali reakce, zájmy a záliby dětí a hledali nové náměty, možnosti a
prostředky pro kvalitní práci s dětmi.

V návaznosti na ŠVP jsou dále konkretizované výstupy, konkrétní vzdělávací nabídka,
časová a prostorová organizace a organizace řízení činností rozpracovávány dle
jednotlivých TVP. Jednotlivé TVP jsou vytvářeny podle potřeb a specifik pedagogů na
jednotlivých třídách tak, aby byly rozmanité, hravé, využívající místní podmínky a
možnosti. Jejich naplánování vychází z věkových a individuálních zvláštností dětí s cílem
maximálně respektovat individuální potřeby dětí. Vychází ze života dítěte, z jeho
přirozených potřeb tak, aby byl pro dítě srozumitelný, smysluplný, zajímavý, užitečný a
prakticky využitelný a aby poskytl dítěti širokou škálu různých aktivit.
Jednotlivé TVP odpovídaly konkrétním podmínkám každé třídy, stupni rozvoje a učení
dětí, byly průběžně aktualizovány, doplňovány a zpracovávány. Vzdělávací nabídka pro
každý den byla připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl
vyvážený.
Vzdělávací působení vycházelo vždy z pedagogické analýzy - z pozorování a uvědomění
si individuálních potřeb a zájmu dítěte, ze znalosti jeho aktuálního rozvojového stavu i
konkrétní životní a sociální situace a pravidelného sledování jeho rozvojových i
vzdělávacích pokroků. Jen tak je možno zajistit, aby pedagogické aktivity probíhaly v
rozsahu potřeb jednotlivých dětí, aby každé dítě bylo stimulováno, citlivě podněcováno
k učení a pozitivně motivováno k vlastnímu vzdělávacímu úsilí způsobem a v míře jemu
vyhovujícím. Pedagogem byly průběžně sledovány vzdělávací pokroky jednotlivých dětí,
jejich reakce, zájmy, záliby a dovednosti a všechny poznatky byly zaznamenávány do
individuálních záznamových archů dítěte. Zvýšená pozornost byla věnována dětem,
které se připravovaly v posledním ročníku předškolního vzdělávání na vstup do 1. třídy
ZŠ.
V přístupu k dětem jsme uplatňovali odpovídající metody a formy práce, zejména
metody prožitkového a kooperačního učení, spontánní hry a situačního učení, které byly
založeny na přímých zážitcích dítěte. Děti jsme rovněž podporovali v aktivním zkoumání
přírody a okolí našeho města. Pravidelné vycházky jsme zacílili k vyhledávání
zajímavých míst v našem městě, navštěvovali jsme dětská hřiště, dopravní hřiště,
divadelní a hudební představení v kině a díky dotaci našeho města získaly děti přímou
zkušenost se sporty, které lze realizovat ve všech sportovištích BOSPORU. Měly možnost
absolvovat plavecký výcvik, relaxace v sauně, bruslení.
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Opět jsme úzce spolupracovali s městkou knihovnou, zapojili jsme se do celoročního
projektu „Král pohádek“. Účastnili jsme se besed i soutěží, které městská knihovna pro
děti předškolního věku pořádala.
Rozvoj školní zralosti a připravenosti je v úzké spolupráci s naší ZŠ, především pro
nenásilný přechod dětí do 1. tříd – společné sportovní a kulturní akce, projekt „Škola
nanečisto“, projekt „Poznáváme naši školu “ – v rámci kterého děti se svými rodiči
postupně navštívili a seznámili se s jednotlivými učebnami naší základní školy a také
našimi pedagogy. Vyzkoušeli si například chemické pokusy v naší chemické laboratoři,
zopakovali si své znalosti o lidském těle v učebně biologie, naučili se pár nových slovíček
v učebně angličtiny a „proletěli“ jsme se vesmírem v učebně zeměpisu.
Naše mateřská škola je dlouhodobě zaměřena na environmentální výchovu –
dlouhodobé pozorování přírody, analyzování vlivu ročních období, sběr kaštanů, sběr
papíru, třídění odpadu ve třídách, péče o ptáčky v zimě, starost o naši zahrádku
s bylinkami, školní výlety a turistické vycházky za poznáváním přírody a zvířátek,
ozdravné pobyty s ekologickým zaměřením, dlouhodobé zapojení do ekologického
projektu

.

Ve školní roce 2018-2019 jsme se zapojili do projektu „Babičky a dědečkové do škol“.
Další pravidelné aktivity:
hudebně-dramatický kroužek „Zpívání s Rafíkem“ - vystoupení dětí na vánočních
trzích města a na masopustních oslavách na náměstí,
rozvoj jemné motoriky, nové metody a postupy a práce s netradičními materiály
v našem klubu „Šikulky“ a keramických dílnách – prodej výrobků našich dětí na
vánočních trzích,
šachová školka – ve spolupráci s DDM Fontána, pravidelně 1x týdně,
„Krok za krokem“ – práce s tablety v rámci programu Šablony II - Operační
program, výzkum, vývoj a vzdělávání, pravidelně 1x týdně,
celoroční ekologický projekt „Vůbec není náhoda, když ochoří příroda“ s cílem
vytvoření kladného vztahu dětí k sobě, svému okolí a prostředí, ve kterém žijeme,
získání odpovědnosti za vlastní jednání a pochopení, že lidská činnost může
přírodu ochránit i poškozovat - v rámci tohoto projektu mimo jiné také celoroční
mezitřídní soutěž ve sběru papíru „Kamarád les“ s vyhodnocením – oceněny byly
všechny třídy, sladkou odměnu získaly všechny děti.
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Výsledky vzdělávání v oblastech jednotlivých kompetencí:


Kompetence k učení

Děti v průběhu školního roku postupně rozvíjely své schopnosti k přijímání nových
poznatků, dokázaly aktivněji uplatňovat své poznatky a spojovat je s novými. Nově
příchozí děti z méně podnětného prostředí znatelně zaostávaly za dětmi, které již
navštěvovaly mateřskou školu v loňském roce. Následkem časté absence a
nedostatečného zájmu ze strany rodičů u dětí s povinnou předškolní docházkou se
podařilo pouze částečně pracovat na osobním rozvoji a připravenosti těchto dětí na
vstup do základní školy.


Kompetence k řešení problémů

V průběhu školního roku nedocházelo k výrazným problematickým situacím, které by
přesahovaly hranice běžného chování. Konfliktní jednání jednotlivců se sklonem k
častějším neshodám mezi vrstevníky bylo řešeno v rámci třídy. Děti byly vedeny k tomu,
aby se postupně pokoušely jednoduché problémy řešit samostatně, společně se pak
zamýšlely nad konstruktivním řešením, naučily se lépe porozumět problémovým
situacím a odlišit nežádoucí projevy chování od normálu.


Kompetence komunikativní

Úroveň v oblasti komunikace je rozdílná a je dána odlišným postojem rodinného
prostředí. Mnoho dětí nemá vypěstovány základní pravidla zdvořilostního chování,
pozdrav mají často spojený pouze se vstupem do třídy, při setkání s dospělým mimo čas
vstupu a mimo třídu pozdravit neumí. Požádat dospělého, poděkovat, omluvit se-to jsou
zdvořilostní fráze, které se děti v rámci mateřské školy většinou naučí používat, mezi
vrstevníky takové chování je však ojedinělé. Častým projevem v komunikaci je tzv.
„skákání do řeči“. Tyto projevy se podařilo eliminovat pouze částečně, důvodem je, že
děti si přinášejí nevhodné projevy chování z domu a rodiče nejsou dostatečným
příkladem. Úspěšnost vypěstování zdvořilostních návyků je tak značně omezena.


Kompetence sociální a personální

Děti získaly základní dovednosti v oblasti vztahů a vzájemné spolupráce při společných
aktivitách v rámci třídy, mateřské školy a společných akcích se ZŠ. Většina dětí dokáže
vyhodnotit nevhodné chování a znají způsoby jak nežádoucí chování odmítat.


Kompetence pracovní a občanské

Děti se naučily přijímat společně vytvořena pravidla kolektivního soužití, zvládly se
přizpůsobit požadavkům denního režimu. Podílely se na společných aktivitách,
zapojovaly se do reprezentace MŠ ve sportovních a kulturních akcích, podílely se na
společném vytváření kulturního prostředí prostor MŠ k oslavám 40. výročí otevření MŠ
Rafík.
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací
působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci
školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich
věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s
nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače,
televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných
forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé
mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi s cílem řešit případné deformující vztahy
mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci. Důležitým
prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi
navzájem, mezi dětmi a učiteli a mezi učiteli a zákonnými zástupci dětí.
Snažili jsme se tedy v rámci prevence společensky nepřijatelných jevů o maximální
podporu sebedůvěry, samostatnosti a sebejistoty dětí, dávaly jsme dětem prostor říci
NE, když něco nechtějí nebo s něčím nesouhlasí, učili jsme je, že volba jedné alternativy
nesmí být předem považována za projev neposlušnosti a vzdoru, učili se vyjádřit svůj
názor a své potřeby v modelových situacích a stimulačních hrách.
Nabízeli jsme dostatek spontánních her a činností i pohybových aktivit bez zásahu
dospělého, aby se dítě samo rozhodovalo, zkoušelo své síly a zjistilo, co zvládne. Prvotní
je iniciativa dítěte, pedagog vede výchovnou práci skrytě, ale cíleně, dává dětem základy
prosociálního chování a tedy i prevenci šikany, násilí.
Sociální kompetence a prosociální chování se velmi přirozeně tvoří v heterogenních
skupinách, kdy se v každodenních situacích starší děti zcela přirozeně přizpůsobují
mladším dětem nebo naopak mladší děti se učí požádat o pomoc starší kamarády. Děti
se tak lépe sžívají se zavedenými pravidly, lépe se zorientují, je méně agrese, více
vzájemné komunikace.
Setkávání školy s rodiči během roku (vánoční odpoledne, společné výlety, besídky,
rozloučení s předškoláky, atd.), společné řešení problémů, výchovná pomoc rodičům,
vyjádření postoje rodičů v anketě, informovanost rodičů o činnosti ve škole, to vše
napomáhalo k celostnímu přístupu k dítěti a zajišťovalo tak jednotné působení na dítě.
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7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Podle zákona o pedagogických pracovnících je součástí dalšího vzdělávání PP jednak
povinné obnovování, upevňování a doplňování kvalifikace po dobu výkonu pedagogické
činnosti (§24 odst. 1), jednak zvyšování kvalifikace PP, kterým se rozumí též rozšíření
kvalifikace (§24 odst. 2). Kvalifikace PP zahrnuje schopnosti, znalosti a dovednosti
k výkonu požadované práce a dosahování očekávaného výkonu.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle dlouhodobého plánu DVPP.

Cíle v rámci programu Šablony II - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání:
1. Získání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti polytechnické vzdělávání.
2. Rozvoj kompetencí v oblasti využívání nových výukových metod s využitím
informačních a komunikačních technologií (ICT) pro rozvoj digitálních
kompetencí a kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání.
Plnění cílů:
1. Absolvované školení:
Polytechnická výchova v MŠ a její využití v přípravě dítěte na vstup do ZŠ
Datum zahájení akce: 6. 6. 2019
Datum ukončení akce: 7. 6. 2019
Místo konání: učebna MŠ FIT Bohumín
2. Absolvovaná školení:
Čtenářská pregramotnost s iPadem v mateřské škole
Datum zahájení akce: 15. 3. 2019
Datum ukončení akce: 17. 3. 2019
Místo konání: prostory MŠ Rafík
Matematika s iPadem v mateřské škole
Datum zahájení akce: 16. 5. 2019
Datum ukončení akce: 10. 6. 2019
Místo konání: prostory MŠ Rafík
Každého z uvedených školení se zúčastnilo všech 6 pedagogických pracovnic MŠ Rafík.
Učitelky dále průběžně získávají aktuální informace v rámci legislativy a nové nápady,
motivace a trendy výchovně vzdělávacího přístupu k dětem studiem odborných časopisů
a literatury – Informatorium 3-8, Poradce ředitelky mateřské školy, Rodina a škola a
vyhledáváním námětů činností a nových metodik na různých webových stránkách
s touto tematikou (pedagogickeinspirace, skolaci, pinterest, rvp a další).
Proškolování zaměstnanců BOZP a PO probíhá pravidelně v průběhu školního roku.
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy
Září:
- informativní třídní schůzky pro rodiče
- návštěva na ZŠ Beneše, seznámení s vedením a zázemím naší školy
- polodenní výlet s ekologickým zaměřením „Dům přírody“ Nový Jičín
Říjen:
- divadelní představení v MŠ, Duo Šamšula - „O Koblížkovi“
- zahájení „Šachové školky“ pro předškoláky
- „Poznáváme naši školu“ - chemické pokusy
- „Halloween“ - akce s rodiči, soutěživé odpoledne na zahradě MŠ, společný průvod
městem se ZŠ Beneše, opékání párků na zahradě Beníka
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Listopad:
- „Olympiáda mateřských škol“ ve sportovní hale BOSPOR
- návštěva knihovny - představení ilustrátora Adolfa Dudka
- „Medové snídaně“ - zapojení do projektu Ministerstva zemědělství, přednáška o
včelkách, medu a o zdravém životním stylu
- divadelní představení v K3 „Vánoční čas“ - Jů a Hele ze studia Kamarád
- „Poznáváme naši školu“ - zeměpis a biologie
- polodenní výlet předškoláků „Putování za medem“ - Svět techniky Dolní Vítkovice

Prosinec:
- „Plave celá škola“ - zábavné soutěže a hry pro všechny děti naší školky
- divadelní představení v ZUŠ „Andělská pohádka“
- vánoční odpoledne s rodiči na jednotlivých třídách
- pěvecké vystoupení dětí na Vánočním jarmarku
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- „Mikulášská nadílka“ ve velké tělocvičně ZŠ
s divadélkem „Modrý slon“
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Leden:
- „Zábavná fyzika“ - pokusy pro předškoláky, představení v kině
- pravidelné bruslení na zimním stadionu
- „Poznáváme naši školu“ - angličtina
Únor:
- „Hravá věda“ - zábavné fyzické a chemické pokusy Radka Chajdy s dětmi
- „Maškarní bál“ s klauny z Balónkova v Sokolovně Záblatí

Březen:
- zapojení do masopustního průvodu městem, který pořádala ZUŠ + pěvecké vystoupení

našich dětí
- „Život stromu“ - pohádka o stromech, ekologii a vesmíru, polodenní výlet do Planetária
v Ostravě, prohlídka expozic
- účast na celoměstské soutěži „Pohádkový den“, který pořádala MŠ Nerudova
s autorským představením „Ze sadu“
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Duben:
- zahájení plaveckého výcviku
- třídní, školní a městské kolo soutěže ve skládání puzzle „Puzzliáda“
- koncert Pavla Nováka v kině
- akce pro děti a rodiče „S tátou a mámou bezpečně“ - II. ročník ve spolupráci s Městskou
Policií Bohumín, PČR Bohumín a Hasiči Kopytov - zábavné odpoledne plné úkolů a
soutěží, prohlídka policejního a hasičského auta a vybavení, ukázka zásahu policistů,
předání drobných upomínkových předmětů (sponzorský dar PČR a Města Bohumín)
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- „Vítáme vás v ZUŠ“ - prohlídka ZUŠ Bohumín, seznámení s prostředím ZUŠ, třídami,
hudebními nástroji a pedagogy ZUŠ
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Květen:
- týdenní ekologicky zaměřený ozdravný pobyt s programem, hotel Bauer Bílá
- „Bohumínský Dráček“ - účast dětí na II. ročníku závodu požární ochrany bohumínských
mateřských škol

Červen:
- oslava Dne dětí na školní zahradě s vyhodnocením celoroční soutěže ve sběru papíru
„Kamarád les“
- polodenní výlet tříd do DINOPARKU
- vyhodnocení celoměstské čtenářské soutěže „Král pohádek“ v bohumínské knihovně
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- oslava 40. výročí otevření MŠ Rafík na školní zahradě za účasti pozvaných hostů,
bývalých i současných dětí a jejich rodičů a bývalých zaměstnanců, prohlídka mateřské
školy, vzpomínání v „Retro koutku“ – výstava hraček, učebních a didaktických
pomůcek, prohlídka dobových fotografií, vystoupení klauna Pepína, soutěže, hry,
zábava a workshop pro děti i rodiče

Akce ve spolupráci se ZŠ:
- návštěva na ZŠ Beneše, seznámení s vedením a zázemím naší školy
- nácvik společného pěveckého vystoupení na „Vánoční Jarmark“
- „Halloween“ spojený s průvodem městem a opékáním párků v kavárně Bastien
- „Škola nanečisto“ na ZŠ Beník pro děti a rodiče
- „Poznáváme naši školu“ pro předškoláky (celoročně)

Akce ve spolupráci s dalšími organizacemi města:
Spolupráce se ZUŠ Bohumín
- masopustní průvod městem
- „Vítáme vás v ZUŠ“ - prohlídka ZUŠ Bohumín, seznámení s prostředím ZUŠ, třídami,
hudebními nástroji a pedagogy ZUŠ
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Spolupráce s DDM Bohumín
- šachová školka, pravidelně 1x týdně v MŠ
- šachový turnaj mateřských škol v DDM
Spolupráce s městskou knihovnou
- celoroční předčítání pohádek v MŠ „Král pohádek“
- tematicky zaměřené a poznávací návštěvy knihovny
Spolupráce s Městskou POLICIÍ Bohumín, Policií ČR a hasiči Kopytov
- „S mámou a tátou bezpečně“ (II. ročník)
- „Bohumínský Dráček“ - II. ročník závodu požární ochrany mateřských škol
Prezentace naší MŠ na veřejnosti:
-

„Mikulášská nadílka“ v tělocvičně ZŠ s divadlem „Modrý slon“- reportáž na TIK
„Sváteční zpívání“ - vystoupení dětí na Vánočním jarmarku
účast na Masopustním průvodu a pěvecké vystoupení dětí
tablo předškoláků - hrníčky
„S mámou a tátou bezpečně“ - reportáž na TIK
oslavy 40. výročí otevření MŠ Rafík - reportáž na TIK a v městských novinách
městské kolo „Puzzliády mateřských škol“ pořádané naší mateřskou školou reportáž na TIK
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
V letošním školním roce kontrola ze strany ČŠI neproběhla.

10. Základní údaje o hospodaření školy
Tyto údaje jsou vedeny na ZŠ.

11. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Naše MŠ se nezapojila do rozvojových a mezinárodních programů.

12. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení se nezúčastnil žádný pedagogický
pracovník.

13. Školou předložené a realizované projekty financované z cizích
zdrojů
Šablony I - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (září - prosinec)
- v uvedeném období neprobíhaly žádné aktivity
Šablony II - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (leden - srpen)
- v uvedeném období proběhly v rámci DVPP semináře zaměřené na
polytechnické vzdělávání a na možnosti uplatňování nových výukových
metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT)
- využití ICT ve vzdělávání v MŠ – práce s iPady

Projekt „BOSOVIŠTĚ“ realizován z dotace BONAGRANT.

14. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
S těmito organizacemi spolupracují pouze na ZŠ.
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