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Zápis z výjezdního setkání manažerů mateřských škol v Bukovci 

Klub manažerů 2 „Tvoříme moderní mateřskou školu“ 

Datum: 31. 10. 2022 a 1. 11. 2022 

Účastníci:  viz. prezenční listina 

Místo: Bukovec – hotel Kempa  

 

Průběh jednání: 

Pondělí 31. 10. 2022 

1) Exkurze v zážitkovém centru URSUS v Dolní Lomné  

Po cestě do Bukovce se účastníci zastavili v Dolní Lomné.  Zde si prohlédli interaktivní expozicí 

zaměřenou na vznik a vývoj Beskyd, faunu a flóru Západních Karpat. Návštěva centra byla 

zakončena shrnutím nabídky programů pro předškolní děti zaměřených na zvyšování 

pozitivního přístupu k přírodě a rozvoj polytechnické gramotnosti a nových forem výuky typu 

interaktivní výuka, aktivizační výuka, badatelská výuka včetně experimentování.  

Výčet nabízených programů: Krása motýlích křídel, Medvídkovo království, Zvířátka 

v Beskydech, Kdo se ukrývá ve vodě?, Ze života hmyzu na louce, Příroda všemi smysly aneb 

malý badatel přírody, Příběh řeky Lomné   

Po absolvování dopolední exkurze v centru se účastníci přesunuli do hotelu Kempa v Bukovci. 

Zde již proběhly jednotlivé bloky jednání v zasedací místnosti hotelu.   

 

2) Shrnutí aktivit MAP II a evaluace MAP II- proběhla široká diskuse zejména 

k implementačním aktivitám MAP II a účastníci vyplnili evaluační dotazník týkající se zejména 

přínosů realizace projektu do činnosti mateřských škol 

 

3) Předání informací k projektu MAP III Lepší Klima pro Bohumínsko 

- realizátor MAS Bohumínsko, termín realizace od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2023, složení řídícího 

výboru, realizačního týmu a jednotlivých pracovních skupin, cílové skupiny projektu, 

realizované a naplánované aktivity  

- také proběhla široká diskuse k zařazení nabídky programu zážitkového centra Ursus do aktivit 

MŠ (implementační aktivity MAP IV, šablony, OPJAK, exkurze v rámci pobytů ze SFŽP, školní 
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výlety apod.), doporučení: zařadit tyto exkurze zaměřené na environmentální výuku a 

polytechnickou gramotnost do projektu MAP IV – pro děti MŠ a žáky ZŠ 

 

4) Předání informací odboru školství kultury a sportu při MěÚ  

- počet předškoláků ve školním roce 2022/23 (vazba na počet volných míst pro školní rok 

2023/24), záměr navýšení kapacity MŠ Nerudovy o 1 třídu od 1. 9. 2023, stanoven jednotný 

termín zápisů bohumínských MŠ na čtvrtek 4. května 2023 

- statistika 1. tříd: letos celkem 205 prvňáků, v přípravných třídách 30 dětí, Dolní Lutyně dvě 

třídy prvňáků, ZŠ Rychvald čtyři třídy prvňáků 

- od 1. 9. 2022 působí v ORP tři dětské skupiny: Bobeš, Majdalenka, nově vzniklá rychvaldská 

dětská skupina  

- sestaven harmonogram Prázdninového provozu MŠ zřizovaných městem pro rok 2023  

3. července -14. července (MŠ Čáslavská a MŠ FIT) 

17. července -28. července (MŠ Nerudova a MŠ FIT), 

31. července-11. srpna (MŠ Starý Bohumín, MŠ Tovární a MŠ Skřečoň) 

14. srpna-25. srpna (MŠ Skřivánek a MŠ Na Pískách) 

28. srpna-1. září přípravný týden pro mateřské školy                                       

MŠ Rafík bude z důvodu rekonstrukce celé prázdniny uzavřena 

Termín přihlašování dětí na prázdninový provoz od 17. 4. do 21. 4. 2023 

Poděkování p. Evě Bučkové za koordinaci termínů a sestavení harmonogramu 

 

 

Úterý 1. listopadu 2022 

Tvoříme moderní mateřskou školu za měřený na mediaci a rozvoj polytechnické gramotnosti  

Rozbor analýzy vyplývající z dokumentu MAP a jednání pracovních skupin 

Hlavní oblasti podporované z OP Průměrné hodnocení aktuálního stavu  

 v rámci ORP 
v rámci 

kraje 
v rámci ČR  

Výsledek 

hodnocení ORP 

vs. MSK-ČR 

A.       Podpora inkluzivního / 

společného vzdělávání 
2,80 2,79 2,79 srovnatelné 
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B.       Podpora rozvoje čtenářské 

pregramotnosti 
2,90 2,94 2,92 srovnatelné 

C.       Podpora rozvoje matematické 

pregramotnosti 
2,73 2,75 2,72 srovnatelné 

D.       Podpora kompetencí k iniciativě 

a kreativitě dětí 
3,09 3,12 3,10 srovnatelné 

E.        Podpora polytechnického 

vzdělávání 
2,47 2,55 2,52 horší 

 

Oblasti, na které je potřeba se zaměřit v předškolním vzdělávání:  

V prioritách se zaměřit na  oblasti s HORŠÍM  hodnocením v porovnání s MSK a ČR, u kterých je 

prostor k celkovému zlepšení (hodnocení 1,4 – 2,9) 

Škola má vytvořený systém podpory pro děti se SVP (je vybavena kompenzačními/ speciálními 

pomůckami, využívá služeb asistenta pedagoga atd.) 

Pedagogové umí využívat speciální pomůcky i kompenzační pomůcky 

Pedagogové umí spolupracovat ve výuce s dalšími pedagogickými (asistent pedagoga, další pedagog) 

i nepedagogickými pracovníky (tlumočník do českého znakového jazyka, osobní asistent) 

V prioritách se zaměřit na oblasti se SROVNATELNOU úrovní hodnocení ve srovnání s krajským a 

celostátním stavem, u kterých  je prostor ke zlepšení (hodnocení 1,4 – 2,9) 

Škola je bezbariérová (jedná se o bezbariérovost jak vnější, tj. zpřístupnění školy, tak i vnitřní, tj. 

přizpůsobení a vybavení tříd a dalších prostorů školy) 

Škola upravuje organizaci a průběh vzdělávání v souladu s potřebami dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

V prioritách se zaměřit na  oblasti s HORŠÍM  hodnocením v porovnání s MSK a ČR, u kterých je řešení 

sice částečně realizováno, ale je prostor ke zlepšení (hodnocení 3,0 a výše) 

Škola klade důraz nejen na budování vlastního úspěchu dítěte, ale i na odbourávání bariér mezi lidmi, 

vede k sounáležitosti s ostatními dětmi a dalšími lidmi apod. 

V prioritách se zaměřit na oblasti s LEPŠÍ úrovní hodnocení ve srovnání s krajským                    

a  celostátním stavem, u kterých je výrazný prostor na zlepšení (hodnocení 1,4 – 2,9) 

Škola zajišťuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami účast na aktivitách nad rámec školní 

práce, které směřují k rozvoji dovedností, schopností a postojů dítěte. 

Mateřské školy 
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Název školy Inkluze (společné 
vzdělávání) 

Nejhorší 
hodnocená oblast 
za školu 

MŠ Masarykova  3,42  

MŠ Skřečoň 2,95 Inkluze (2,95) 

MŠ Dolní 
Lutyně 

2,84  

ORP Bohumín 2,80  

MSK 2,79  

ČR 2,79  

MŠ Bezruče 2,79  

MŠ Beneše 2,74  

MŠ ČSA 2,63 Inkluze (2,63) 
 

První blok: mediace jako nástroj řešení konfliktů už od mateřské školy, programy pro děti, hry, 

žirafí jazyk, co je mediace a kde ji lze v praxi využít, legislativní rámec mediace, konflikt a 

přístupy k jeho řešení, mediační techniky, praktický nácvik. Druhý blok: programy Centra 

cirkulární módy pro děti jako doplnění polytechnické výchovy v mateřských školách  

2) Diskuse, sdílení zkušenosti, informace: 

p. Kalichová, CMR Bobeš – záměr zvýšení zájmu o dětskou skupinu, možnost umístění dítěte i 

během školního roku, cílová skupina očkované děti ve věku 1-3 roky, stravu si zajišťují rodiče 

dítěte, platba 3 000 Kč/měsíc, provoz od 7.00 do 15.00 hodin  

p. Kulinská, Majdalenka -  již sedm let působení v Bohumíně, provoz od 6.00 do 16.00 hodin a 

také nonstop přes prázdniny, strava zajištěna ze ŠJ ZŠ Masarykovy, cílová skupina očkované 

děti ve věku 1-3 roky, platba 3 500 Kč/měsíc 

p. Baarová a p. Vybraniecová (MŠ Dolní Lutyně) – byla úspěšně dokončena generální  

rekonstrukce školy, budova v Neradu zůstane využívána pro umístění tříd ZŠ, u zápisů do MŠ 

vždy přetlak, ale tříleté děti umístěny 

p. Vilma Valentová (MŠ FIT) -  školy ZŠ a MŠ Beneše slaví 110 a 55 let (18. 11. 2022), od 6. 12. 

2022 vernisáž v prostorách salonu Maryška na náměstí T.G.M. (předjednán záměr 

zakomponovat projekt O krtečkovi – polytechnika ve spolupráci p. Nešporek), je třeba 

zmonitorovat zájem o masáže (MISP aktivizační cvičení pro děti) ve školním roce 2023/24 a 

zařadit tuto aktivitu do MAP IV, náměty pro jednání komise pro výchovu a vzdělávání zasílat 

přímo p. Valentové (byla opět jmenovaná předsedkyní této komise na období 2022-26), 

požadavek na organizování pravidelných schůzek vedoucích MŠ postupně na jednotlivých 

mateřských školách, cca čtvrtletně. První schůzka naplánovaná v měsíci listopadu v MŠ FIT.  

p. Kohutiaková (MŠ Tovární) – realizují projekt „Medové snídaně“ z podpory Ministerstva 

zemědělství 

p. Piechová (MŠ Skřečoň) – po 1. 9. 2022 přijati další tři předškoláci  
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p. Dendisová (MŠ Smetanova)- akce MŠ v koncertním sále ZUŠ (Mikulášská pohádka 5. 11.), 

informace o organizaci lyžování pro děti na Vankově kopci v lednu 2023 (cena 2 790 Kč + 400 

Kč doprava BUSem) 

p. Bučková (MŠ Starý Bohumín) – prezentace Prázdninového provozu 2023, vánoční koncert 

ve starobohumínském kostele proběhne 13. 12. v 15.00 hodin, pochvala VPP (kontakt p. Ivan 

Jakubec (tel. 731 130 605) 

p. Šostá (MŠ Rafík)- plánovaná Puzzliáda v únoru 2023, opakovaný požadavek na OŠKaS – 

dokončení zpevněných ploch v MŠ (reakce p. Skokanové- nenaplánováno v rozpočtu 2023, 

vzhledem k energetické krizi je tato oprava zbytná, bude zařazena k realizaci v příštích letech)     

p. Šímová (MŠ Na Pískách)- vypracovaná žádost do projektu SFŽP Přírodní zahrady (bohužel 

elektronická evidence žádosti neúspěšná- přetlak), informace o výzvě  OÁZY z nadace 

Partnerství (zde bohužel na mobiliář uznatelných jen 10% rozpočtu, prioritou podpory 

výsadby), sběr žádostí do 30. 11. 2022. 

  

  

 

 

Zapsala: Mgr. Skokanová Pavla, manažerka pro vzdělávání  

 

 

 

 

 


