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a/ Charakteristika školy 
 
 
         Mateřská škola byla zřízena v roce 1995 jako zálohová organizace. Původní záměr postavit 
jednotřídní mateřskou školu byl pro velký zájem rodičovské veřejnosti a velkému počtu dětí v obci 
změněn. Po dohodě se zástupci ŠÚ Vsetín a MÚ Valašské Meziříčí byly provedeny stavební úpravy, 
a tak vznikly třídy dvě. Po dvou letech provozu postihly mateřskou školu záplavy, při kterých byla 
zničena značná část majetku a znehodnoceny veškeré písemnosti. Po odstranění škod byla 
mateřská škola nově vybavena.  
1. července 2001 byla MŠ sloučena se ZŠ a stala se její součástí. 
Po odtržení obce Poličná od Valašského Meziříčí (1.7.2013 ) se na podzim roku 2013 začala 
přistavovat další třída mateřské školy,  která byla slavnostně otevřena 20.12.2013. Současně byla 
předána k provozu i stávající třída, která vznikla z původních dvou menších tříd odstraněním 
středové příčky. MŠ byla zkolaudována dne 10.1.2014.  
Kapacita mateřské školy se navýšila o 10 míst, celková kapacita školy je 56 dětí. 
             Na MŠ navazuje zahrada, která byla v létě tohoto roku znovu rozšířena, osazena a vybavena 
novým zahradním zařízením. Nová školní zahrada skýtá dostatečný prostor k pohybovým aktivitám 
a hrám dětí, ale také nabízí možnost vzdělávání dětí v zelené třídě přímo v areálu zahrady. Zahrada 
bude sloužit k environmentálnímu vzdělávání dětí předškolního věku.   
V mateřské škole pracují čtyři kvalifikované pedagogické pracovnice a 2 uklízečky. 
              Stravu zajišťuje jídelna ZŠ. Do MŠ ji převáží paní kuchařky ZŠ spojovací chodbou v nerez 
várnicích. Dětem je vydávána v kuchyňkách MŠ. 
Mateřská škola je umístěna v klidné okrajové části obce nedaleko soutoku řeky Bečvy.  
                     

 
 
 
Zřizovatel školy   :  Obecní úřad Poličná 
 
 
Adresa pro dálkový přístup  :  e mail – mspolicna@seznam.cz 
 
 
Údaje o Radě rodičů   : 
 
 
 

Třída Krtečků :      p. Kristiánová, p. Cvrček 
 
Třída Ježečků :       p.Vojtková, p. Škařupová 

 
 

 

 

 

 



b/ Rámcový popis personálního zabezpečení školy  
 
 
Ředitelka ZŠ a MŠ :     Mgr. Pavla Žilinská 
 
Zástupce ředitele :     Mgr. Božena Fajtová 
 
Učitelka pověřená řízením MŠ :                       Ludmila Chriašteľová 
 
Ve školním roce 2017/2018 v mateřské škole dále pracovaly : 
Zdeňka Dědičová          /  učitelka MŠ, kvalifikovaná, úvazek 1 / 
Zuzana Surovčáková     /  učitelka MŠ, kvalifikovaná, úvazek 1 /  
Olga Putová                   /  učitelka MŠ, kvalifikovaná, úvazek 1 /   
Gabriela Zemanová       /  uklízečka / 
Kovařčíková Helena      /  uklízečka / 
Během pracovní neschopnosti p. uč. Dědičové byly přijata na zástup p.uč. Přerovská Dagmar 
 

 

c/ Údaje o  přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání 
 
Přijímání dětí do mateřské školy se řídí novelou zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonem č. 
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Od letošního školního roku s přednostním přijetím dětí, které 
dovršily 5 let do konce srpna k povinnému předškolnímu vzdělávání a dětí 4 letých. 

 Termín přijímacího řízení vyhlašuje ředitelka ZŠ a MŠ po dohodě se zřizovatelem, termín zápisu do 
všech mateřských škol je shodný a od roku 2017 je stanoven  na období od 2.5. do 16.5.  Veřejnost 
je s termínem seznámena prostřednictvím zpravodaje obce, je uveden na stránkách školy a v 
mateřské škole. 

 V den zápisu obdrží zákonný zástupce číslo jednací a registrační číslo, pod kterými dítě figuruje na 
zveřejněném seznamu dětí, které byly přijaty k předškolnímu vzdělávání. Dítěti je založen spis 
s veškerou dokumentací. 

 Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let 

 O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka ZŠ a MŠ 

 V případě vyššího počtu dětí, přesahujícího kapacitu MŠ, rozhoduje o přijetí dítěte ředitelka školy 
dle  stanovených kritérií, které se předem zveřejňují na stránkách školy, jsou součástí Školního řádu 
MŠ a jsou také součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a vycházejí ze zákonných 
norem 

 Po vyhodnocení žádostí a rozhodnutí o přijetí je vyhotoven seznam přijatých dětí v pořadí podle 
bodového ohodnocení. 

 Seznam s jednacími a registračními čísly přijatých dětí je zveřejněn na vstupních dveřích školy a 
webových stránkách školy a to ve stejný den, zveřejnění trvá nejméně 15 dnů. 

 S informacemi o dětech je nakládáno jako s důvěrnými a jsou v souladu se zákonem  
č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a jsou používány pouze pro 
potřebu přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání, v letošním roce i ve smyslu Evropského nařízení 
ke GDPR. 

 Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy je vydáno písemně ve dvou originálech a 
jeden výtisk se předává rodičům dítěte osobně nebo doporučeně poštou v zákonném termínu, 
druhý se zakládá do spisu dítěte. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání ke Krajskému úřadu 
Zlínského kraje 



d/ Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 
 vzdělávacími programy 

   
 
           „ Základním posláním mateřské školy je úzká návaznost na výchovu dětí v rodině, vytváření 
podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte předškolního věku. Důležitou 
úlohou je vytváření optimálních podmínek pro individuální rozvoj osobnosti dítěte a přispívání ke 
zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a dobrých základů pro pozdější vzdělávání.“ 
 
              Ve školním roce 2017/2018 jsme pracovali podle Školního vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání s motivačním názvem Barvínek, v něm zpracovaných integrovaných bloků a 
vzdělávací nabídky, dotýkajících se přírody a čtyř ročních období.  
Od tohoto školního roku byl doplněn o další informace, které se týkají povinného předškolního 
vzdělávání pro děti, které dovrší 5 let do konce srpna v daném roce. Dále vzdělávání dětí se 
speciálně vzdělávacími potřebami a děti nadané. A také práce s dětmi od 2 do 3 let v MŠ. 
              Průběžné cíle byly plněny po celý školní rok, neměly časové omezení, byly součástí 
každodenního života dětí v mateřské škole. Navzájem se prolínaly a byly obsaženy ve všech pěti 
oblastech předškolního vzdělávání. V letošním školním roce jsme k tomu ve značné míře využili i 
přírodní prostředí. 
 
              Všechny paní učitelky volily vzdělávací nabídku ve třídách tak, aby přibližovaly děti 
k vytyčeným kompetencím předškolního vzdělávání, s ohledem na věk a individuální schopností a 
dovedností jednotlivých dětí. Ve třídě Ježečků s ohledem na děti s povinným předškolním 
vzděláváním.  
 

 

 
Vzdělávací oblast  a výsledky vzdělávání 
 

 

        byla během školního roku založena na metodách přímých zážitků, využití dětské zvídavosti, 
na probouzení aktivního zájmu a chuti dívat se kolem sebe, objevovat a dovídat se nové věci, 
zapojit se aktivně do nabízených a připravených různorodých činností. V letošním školním roce 
jsme obohatili výuku o výlet do Frenštátu. 
        Děti zde celé dopoledne prožily v přírodě – prošly se v korunách stromů a seznamovaly se 
s různým hmyzem a ptáky. 
       Také byly zařazovány podle počasí delší vycházky a řízená činnost byla prováděna venku 
v přírodě. Byly také zařazovány výlety do Dětského hracího centra v Rožnově p/R k pohybovému 
vyžití a rozvoji obratnosti dětí.  
     Altán – zelená třída na školní zahradě k výchovné činnosti nebývá využíván. Důvodem jsou 
nevhodné lavičky a stoly, které jsou pro děti přespříliš velké a navíc činnosti ovlivňuje průvan. 
 
     Ve třídě Krtečků bylo zapsáno 26 dětí, nově příchozí děti si zvykly rychle a bez problémů. Od 1. 
září nastoupily všechny děti, které dovršily 3 roky do Vánoc. Děti mladší nastupovaly podle zvážení 
maminek nebo podle potřeby /např. maminka nastoupila do zaměstnání /. Dětem byl dán 
dostatečný prostor pro adaptaci na nové prostředí, všechny činnosti, které byly ve výchovné práci 
zařazovány, odpovídaly věku dětí.. U těchto malých dětí se paní učitelky zaměřovaly na poznání 



své značky, sebeobsluhu od oblékání po svačinu, hygienické návyky atd. Během roku absolvovala 
paní učitelka Surovčáková kurz logopedické prevence a do výuky začala zařazovat prvky i z této 
oblasti. 
Ve třídě má mnoho dětí problémy se správnou výslovností a některé i s řečovým projevem / zvuky, 
patlání a pod / 
       Na konci školního roku schopnosti a dovednosti dětí odpovídají více méně věku, děti jsou 
hravé, zvídavé a spontánní.  
         Přestože od března pracovala ve třídě paní učitelka na záskok, na příjemné atmosféře třídy se 
to neprojevilo. 
 
        Ve třídě Ježečků bylo zapsáno 28, z toho 15 dětí s povinným předškolním vzděláváním, jedno 
dítě s OŠD a jedno dítě ze soc. znevýhodněného prostředí, kterým byla věnována větší pozornost.  
      Povinné předškolní vzdělávání probíhalo denně od 7.30 do 11. 30 hod. Práce s těmito dětmi 
byla organizována individuální i kolektivní formou nebo ve skupince. Děti byly vedeny 
k odpovědnosti, samostatnosti, soustředěnosti, pečlivosti, trpělivosti, ohleduplnosti. Dále byly 
vedeny k dokončování práce, vzájemné pomoci a spolupráci. Činnosti vycházely ze všech oblastí 
RVP PV. Zařazovány byly podle toho, s čím měly děti největší problémy – držení tužky, stříhání, 
koordinace oka a ruky, hrubá motorika a jemná motorika apod.  
      10 dětí bylo zařazeno do logopedické péče v mateřské škole, nejen předškoláci.  Logopedie 
probíhala pravidelně každé úterý odpoledne za přítomnosti rodiče. 
      Od září do listopadu probíhal na bazéně ve Valašském Meziříčí předplavecký výcvik. 
Děti se během roku účastnily několika vystoupení mimo mateřskou školu. 
      Ve třídě se však vyskytovalo několik dětí, které měly kázeňské problémy, a mnohdy svým 
nevhodným chováním narušovaly činnosti ve třídě. Tyto děti byly bez respektu autority 
k dospělému, ať to byl kdokoli / i rodiče /, měly opravdu velký problém se podřídit pokynům, často 
se bez důvodně smály, či se snažily o poslední slovo.  
 

         Na konci školního roku ve třídě Ježečků dosáhly děti různých úrovní očekávaných kompetencí, 
ať to byly děti s povinným předškolním vzděláváním či mladší.              
Mnohé děti poznaly písmena a některé uměly dokonce číst, bez problémů se pohybovaly oblasti 
matematických představ. Vzhledem k tomu, že většinu témat začínáme motivační pohádkou a 
zařazujeme i další pohádky, které se vztahují ke zvolenému tématu, a s kterými i následně 
pracujeme, zlepšil se u dětí i mluvní projev a vyprávění. Velmi se zlepšila paměť a pozornost dětí.             
Některé děti však měly a stále mají problém se sebeovládáním a vůbec se ztotožnit se zásadními 
pravidly ve třídě v oblasti komunikační, vzájemného soužití a ohleduplnosti. 
       Do 1. ZŠ odchází 14 dětí. Z toho jedno dítě do jiné ZŠ. 
Jedno dítě má pro příští školní rok odloženou školní docházku. 
 
  
                                                                               

 
 
 
 
 
 



Materiální podmínky školy 

 
     Během každého školního roku se snažíme, dle finančních možností, naši mateřskou školu 
modernizovat, zkrášlovat, vybavovat novou moderní didaktickou technikou a pomůckami. Tak 
tomu bylo i ve školním roce 2017/2018. 
 
 

1. Během prázdnin byla ve třídě Ježečků vyměněna podlaha, studené a nebezpečné kachličky 
byly vyměněny za příjemné a bezpečné linoleum s protiskluzovým povrchem 

2. Byl upraven prostor pod výdejovým okýnkem 
3. Dále během prázdnin byla do třídy Ježečků instalována interaktivní tabule 
4. Byly zakoupeny novén didaktické pomůcky. 
5. K automatické pračce byla na podzim přikoupena sušička na prádlo. 

 
 

e/ Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 
            Naše mateřská školy má zpracován Minimální preventivní program týkající se prevence 
sociálně patologických jevů pro děti předškolního věku. Tento Minimální preventivní program je 
postaven tak, aby se dětem hravou formou vštěpoval zdravý styl života a nazírání na svět. Děti zde  
nacházejí poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se před 
nimi chránit. Paní učitelky jednotlivé dílčí vzdělávací cíle Minimálního preventivního programu 
zapracovávají do svých třídních vzdělávacích programů v podobě her, pohádek, prosociálního 
učení či jiných zajímavých aktivit. 
 
 
 
 

f/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Učitelky se neustále vzdělávají.  
 

- Vybírají z široké nabídky dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky, ta školení, která 
jsou jim obsahově blízko a hlavně musí být přínosem pro výchovně vzdělávací práci s dětmi 
předškolního věku. Své poznatky nabyté v jednotlivých seminářích předávají na svém 
pracovišti. 

 

 
Učitelka pověřená řízením MŠ 

Úvodní seminář pro logopedii / SPC Valašské Meziříčí  
             Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga 
             Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 

Školení na logopedii - komunikační pomůcky a metody 



Proměny předškolního vzdělávání 
 
Učitelka třídy „ Ježečků“  
 

Předmatematická gramotnost 
Grafomotorika 

 
Učitelka třídy „ Krtečků“  

 
Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ 
Grafomotorika 
Logopedické – komunikační pomůcky a metody 

 
 

 

g/ Údaje o  aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
            Snažíme se všemi možnými a dostupnými formami a metodami předávat dětem co nejvíce 
informací, podporovat jejich tvořivost, dovednosti, vnímání, celkový zájem o dění kolem nich, 
apod. Podporujeme spolupráci ve skupině dětí, akceptujeme vzájemné odlišnosti a vedeme děti 
k toleranci. Naše podpora je však účinná a přináší výsledky jen ve vzájemné spolupráci s rodinou.  
        Během školního roku probíhaly různé školní i mimoškolní aktivity a akce. Některé jen pro děti, 
některé za účasti rodičů nebo pro veřejnost. 
 
 

Podzim : 
Předplavecký výcvik 
Výlet do Frenštátu pod Radhoštěm – procházka v korunách stromů 
Podzimní tvoření 
Uspávání broučků s lampionovým průvodem 
Divadlo v MŠ 
Soutěž o nekrásnější a nejnápaditější dýňové strašidlo 

Zima: 
Předvánoční akce 
Mikuláš ve školce 
Divadlo 
Návštěva DHC v Rožnově 
Karneval 

             Výroba ozdoby na vánoční stromeček před mateřskou školou  
Dárečky pod stromečkem v MŠ od OÚ Poličná. 
Po Vánocích 
Karneval v ZŠ 
Vystoupení pro ženy  v obci  / U slunce /  / Ježečci / 
 

 
Jaro: 

Velikonoční tvoření 



Barevný týden 
Výlet do DHC  v Rožnově 
Zajíčkův karneval 
Cesta za pokladem 
Návštěva v 1. tř. ZŠ 
Vystoupení v Domově důchodců v Choryni / Ježečci / 
Besídky ke Dni matek 
Den dětí na hřišti ZŠ 
Rozloučení s předškoláky, spaní ve školce / Ježečci / 
Vystoupení pro komisi – „Vesnice roku „ /Ježečci / 

 
 
 

Spolupráce školy s rodiči  

 

        Cestou přirozené výchovy a vzdělávání doplňujeme rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni 
pomáháme dítěti zajistit dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu 
rozvoji a učení. K tomu nám napomáhá rodinné prostředí mateřské školy, znalost rodinného 
zázemí dětí a vzájemné dobré vztahy s rodiči.  Jejich otevřenosti a vstřícnosti si velmi vážíme.  
           Kromě tradičních akcí, které každoročně organizujeme a připravujeme pro děti a rodiče, 
jsme se pokusili rodiče přimět k větší spolupráci.  
     V letošním školním roce děti se svými rodiči nejdříve vytvářeli strašidla z dýní, které nám 
následně dost dlouho zdobily parapety mateřské školy. Byla to soutěž s ceny. 
Od začátku prosince stál před mateřskou školou živý stromeček, který jsme obdrželi od myslivců za 
kaštany, které děti nasbíraly na podzim. Stromeček pak básničkou vyzval děti a rodiče, aby ho 
nazdobily ozdobou, kterou doma vyrobí a za které jim stromeček zase básničkou poděkoval.  
   Dále je nutné ocenit ochotu rodičů přivést dítě na vystoupení mimo mateřskou školu. 
Opět jsme se setkaly s perfektní spolupráci při organizaci akce – Rozloučení předškoláků 
s mateřskou školou.  
Záporně hodnotíme sledovanost nástěnek ze strany rodičů.                                                                             
 
 

 

Spolupráce se zřizovatelem a dalšími subjekty 

 

       Spolupráce se zřizovatelem byla i v tomto školním roce velmi dobrá. OÚ v Poličné projevoval 

zájem o dění v mateřské škole, byl ochoten s námi řešit potřeby a problémy či nám pomoci. 

Líbí se nám také, že se snaží účastnit některých našich akcí, které jsou např. pro zaměstnance školy. 

OÚ nám také umožňuje předávat informace o dění v mateřské škole v obecním zpravodaji. 

. 

           Spolupráce s vedením školy, všemi pedagogy a nepedagogickými pracovníky a všemi 

zaměstnanci školní kuchyně je stále na velmi dobré úrovni. MŠ má velkou oporu ve škole a MŠ se 

zase snaží co nejlépe vyhovět ZŠ, jejich přáním či požadavkům 

 

 

 

 

Dále spolupracujeme s těmito subjekty: 



 

 Plavecká škola 

 PPP ve Valašském Meziříčí 

 SPC pro sluchově postižené a pro děti s vadami řeči ve Valašském Meziříčí 

 Firma Prima Vizus 

 Místní pobočka Svazu žen v Poličné 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala - Ludmila Chriašteľová - učitelka pověřená řízením MŠ Poličná 
 

 

 

 

 

 

 

 


