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1. Základní údaje o mateřské škole 

a) Název a sídlo  Základní škola a Mateřská škola Písečná, přísp. org. 

IČO: 70640289 

    Písečná 42, 73 991 Jablunkov 

Telefon: 733 150 797 

Email: materskaskola@post.cz 

Web: http://zsmspisecna.cz 

b) Zřizovatel školy  Obec Písečná  

Písečná 262, 739 91 Jablunkov  

Telefon: 558 359 825 

Email:  urad@obecpisecna.cz 

c) Vedení školy   Mgr. Eva Byrtusová, ředitelka ZŠ a MŠ Písečná, přísp. org.  

    Bc. Monika Ježowiczová, vedoucí učitelka MŠ 

 Pavlína Cieślarová, vedoucí školní jídelny  

d)  Adresa pro dálkový přístup  

Email: zspisecna@seznam.cz 

2.  Charakteristika MŠ  

Typ školy:   mateřská škola s celodenním provozem 

Počet tříd:   2 

Vyučovací jazyk:  český 

Zapsaných: 41 dětí 

Počet pedagogických pracovníků: 4 

Počet provozních pracovníků: 1 

Provoz:  celodenní  6:30 – 16:00 hod. 

Mateřská škola se nachází v přízemí budovy, jejíž součástí je i ZŠ, školní družina 

a školní jídelna. 

Přehled tříd: 

1. třída: 2 – 4 leté děti KOŤATA      

2. třída: 4 – 6 leté děti ŠIKULOVÉ 

 

 děti se SVP: 0 

 jiná národnost: 1 

 odložená školní docházka: 0  

mailto:materskaskola@post.cz
http://zsmspisecna.cz/
mailto:urad@obecpisecna.cz
mailto:zspisecna@seznam.cz
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3. Vzdělávaní v MŠ  

 Vzdělávací práce v mateřské škole probíhala dle školního vzdělávacího programu 

„Jsme součástí světa“. Výchovnou a vzdělávací činnost jsme v rámci možností směřovali 

na pobyty venku - vycházky. Zde jsme děti vedly k pozorování přírody, podporovaly jsme 

citlivost dětí k prostředí, které poznávaly všemi smysly. Následné prožitky jsme se snažily 

umocnit  jejich vlastním výtvarným, hudebním, či slovním vyjádřením. Dávaly jsme jim 

dostatečný prostor pro vyjádření vlastních názorů formou komunitních kruhů.  

 Seznamovaly jsme děti s příběhy o přírodě a dětech. Na získané poznatky jsme 

navazovaly při práci s knihou. Během  školního roku jsme zařazovaly  pravidelné tělesné 

aktivity, využívaly jsme v dostatečném množství tělocvičnu a její vybavení. V letošním 

školním roce se z důvodu nepříznivé covid – 19 situace neuskutečnil plavecký výcvik, ani 

lyžařský kurz.  

 Druhé pololetí školního roku bylo doprovázeno striktními bezpečnostními opatřeními 

v souvislosti s Covid-19, které neumožňovalo žádné kulturní akce v MŠ. Od 1. března byl 

provoz MŠ opět přerušen. Přes jarní prázdniny tj. 1. - 5. 3. 2021 se pedagogičtí pracovníci 

připravovali na distanční výuku předškoláků, která probíhala on - line formou. Distanční 

vzdělávání probíhalo od 8. 3. do 9. 4. 2021.  

 Od 12. 4. 2021 jsme opět zahájili prezenční výuku, ale pouze s předškoláky a dětmi 

rodičů vybraných profesí. Od 10. 5. 2021 byla docházka do MŠ umožněna i ostatním dětem. 

Některé děti se musely po tak dlouhé době opět aklimatizovat. To jim však netrvalo dlouho 

a dále jsme se mohli věnovat svým výukovým a výchovným činnostem. 

 Mateřská škola se i v letošním školním roce zapojila do projektu Moderní škola, díky 

němuž jsme získali do MŠ školního asistenta.  Ve spolupráci se ZŠ jsme se opět zapojili 

do projektu Recyklohraní – sběr starých baterií, elektrospotřebičů (EVVO). 

4.  Údaje o pracovnících školy 

 vedoucí učitelka MŠ:  Bc. Monika Ježowiczová 

 učitelka MŠ:   Mgr. Anna Bieleszová 

 učitelka MŠ:   Mgr. Jarmila Lysková 

 učitelka MŠ:   Tereza Raszková, DiS.
1
 

 školnice:    Soňa Byrtusová
2
                                

                                                             
1 Zástup za mateřskou dovolenou – Bc. et Bc. Moniky Legierské. 
2 Zástup za dlouhodobou nemocenskou – Vandy Szotkowské. 
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5.   Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání 

 K 1. 9. 2020 nastoupilo 35 dětí přihlášených pro školní rok 2020/21. K 5. 10. 2020 

nastoupil 1 chlapec, během měsíce ledna postupně nastoupili 2 chlapci a 1 dívka. K 1. 2. 2021 

nastoupila do mateřské školy 1 dívka a od 1. 6. 2021 nastoupila do mateřské školy rovněž 

1 dívka.  

 Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/22 proběhl 12. 5. 2021 prezenční formou 

za zvýšených hygienických opatření a podle pokynů MŠMT. O změnách, požadavcích 

a daném termínu jsme veřejnost informovali prostřednictvím internetových stránek školy, 

internetových stránek obce Písečná.  

 Zákonní zástupci byli seznámeni s kritérií pro přijetí do MŠ. V tomto školním roce 

bylo v období zápisu přijato 11 žádostí o přijetí do MŠ, kterým bylo vyhověno. V průběhu 

měsíce června 2021 podali žádost o přijetí zákonní zástupci 5 dětí. Rovněž i těmto 

dodatečným žádostem bylo vyhověno. Celkem tak bylo přijato 16 dětí. 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Bc. Monika Ježowiczová 

 Komunikace s problémovým rodičem MAP II (10. 2. 2021), 

 Jak a co plánovat v MŠ MAP II (15. 3. 2021), 

 Jak na aplikaci MS Teams – otázky a odpovědi nejen pro rodiče MAP II. 

Tereza Raszková DiS. 

 Rizika internetu a netolismus MAP II (18. 2. 2021), 

 Jak a co plánovat v MŠ MAP II (15. 3. 2021). 

Mgr. Jarmila Lysková 

 Komunikace s problémovým rodičem MAP II (10. 2. 2021). 

Mgr. Anna Bieleszová 

 0. 

 V letošním školním roce z důvodu nepříznivé covid – 19 situace probíhalo další 

vzdělávání pedagogických pracovníků distančně formou on-line webinářů. Pedagogické 

pracovnice prohlubovaly  nové přístupy, metody a postupy v rámci RVP.  

 Snažíme se doplňovat knihovnu o nové tituly, které nám pomáhají ve zkvalitňování 

výchovné práce. 

 Proškolování zaměstnanců BOZP a PO probíhá pravidelně na začátku školního roku. 
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7. Údaje o aktivitách a prezentace mateřské  školy na veřejnosti 

  Vzdělávací práci a pobyt dětí v mateřské škole obohacujeme o různorodé akce. 

V letošním školním roce jsme však musely mnoho aktivit z důvodu nepříznivé covid – 19 

situace a uzavření mateřské školy zrušit. V průběhu 2. pololetí školního roku se situace mírně 

zlepšila, a proto mohly proběhnout alespoň některé akce a aktivity.  

Září: 

 21. 9. Drakiáda s rodiči (odpoledne). 

Říjen: 

 7. 10. Jóga pro děti s rodiči - tématické setkání s rodiči dětí mš (projekt Šablony II.). 

Listopad: 

Prosinec: 

 4. 12. návštěva Mikuláše,  

 18. 12. vánoční besídky s nadílkou. 

Leden: 

Únor: 

Březen: 

Duben: 

 8. 4. zápis do 1. třídy – prezenční formou. 

Květen: 

 12. 5. zápis dětí do MŠ – prezenční formou, 

 14. 5. focení dětí. 

Červen: 

 1. 6. hledání pokladu - oslava Dne dětí, 

 9. 6. turistický výlet; Šikulové – Bahenec, Koťátka – Městský les Jablunkov, 

 28. 6. projektový den – Robotika  - Šikulové (projekt Šablony III.), 

 30. 6. projektový den – Robotika - Koťátka (projekt Šablony III.), 

 30. 6. projekt pro předškoláky v DDM Jablunkov – Malý řemeslník. 

Červenec: 

 20. 7. projektový den -  Karel Skupień – farma zaměřená na chov mléčného skotu 

a živočišnou výrobu (projekt Šablony III.). 

 Společně se ZŠ jsme se účastnili bělem celého školního roku projektu Recyklohraní. 

 Naši mateřskou školu jsme také měli možnost veřejnosti prezentovat prostřednictvím 

článků a fotografií ve zpravodaji obce Písečná.                   
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8. Hodnocení 

Letošní školní rok hodnotím jako úspěšný, i když nám jeho průběh a dokončení narušila 

pandemie Covid-19. V mateřské škole panovala příjemná atmosféra jak mezi zaměstnanci, tak 

směrem k dětem a jejich rodičům a to i po znovuotevření MŠ a v podmínkách zvýšených 

hygienických opatření. Snažily jsme se vytvořit zázemí nově příchozím dvouletým dětem. 

Podařilo se nám realizovat alespoň část z naplánovaných akcí, plnily jsme stanovené záměry. 

V průběhu celého roku jsme opět prováděly pravidelnou pedagogickou diagnostiku a dle 

zjištěných poznatků  jsme se snažily vyhledávat další možnosti zkvalitnění vlastní práce.  

 

Nebyly vysloveny žádné stížnosti. 

Všichni pedagogičtí pracovníci splňovali předepsanou odbornou kvalifikaci. V daném 

školním roce jsme zaměstnali nově 3 učitelky, 1 uklízečku. 

9. Dokumentace MŠ 

 Pravidelně a přehledně je vedena dokumentace školy týkající se dětí, personálu, 

provozu školy, oprav a majetku, školného a plánování výchovné práce. 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 V letošním školním roce inspekční činnost ČŠI neproběhla. 

 

Výroční zprávu pro školní rok 2020/21 vypracovala 

                                                                                           

Bc. Monika Ježowiczová, vedoucí učitelka MŠ.  

 


