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Charakteristika školy 

 

Mateřská škola v Hnojníku je trojtřídní venkovská škola pavilonového typu v podhůří Beskyd. 
Původní stavba a dokumentace o budově je z roku 1987. Mateřská škola se nachází v 
klidném prostředí ve středu obce a sídlí ve dvou jednopodlažních pavilonech se 
samostatnými vchody, budovy jsou spojeny spojovací chodbou. V prvním pavilonu jsou 
umístěny 2 třídy běžného typu, ve druhém je v přízemí umístěn provoz školní kuchyně, v 1. 
patře je třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 
 
 
Rozhodnutím obce Hnojník je od 1. 1. 2003 součástí Masarykovy Základní školy v Hnojníku.  
V červenci 2009 proběhla částečná rekonstrukce budovy - výměna oken a dveří, školní 
kuchyně mateřské školy prošla celkovou rekonstrukcí v roce 2010. Vaří se zde jídla pro děti i 
zaměstnance. V roce 2013 byla mateřská škola zateplena a kompletně obnovena fasáda, v 
roce 2015 došlo k výrazné modernizaci interiéru – výmalba všech prostor, estetizace 
prostředí, částečná výměna zastaralého vybavení, ve kterém se bude postupně pokračovat. 
Součástí mateřské školy je oplocená rozlehlá zahrada, která je vybavena pískovišti, 
průlezkami, skluzavkami, houpadly, venkovní tabulí a dalšími herními prvky. 
Kapacita mateřské školy je 70 dětí. Děti tří ročníků jsou rozděleny do tří heterogenních tříd, z 
toho jedna třída je určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami – logopedická třída. 
Vzdělávají se zde zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let.  
V prostorách mateřské školy je umístěna ambulance klinické logopedie. 
O děti pečuje 6 kvalifikovaných pedagogů, 4 provozní zaměstnanci, z toho jsou 2 pracovnice 
školní jídelny, celkem tedy 10 zaměstnanců. 
 
 

Charakteristika tříd 

 

Třída  běžného  typu 

 

Mateřská škola má 2 heterogenní třídy běžného typu pro děti ve věku od 3 do 6 let, 
výjimečně mohou být vřazeny i děti mladší. Prostorné a světlé třídy, jejichž interiér je 
postupně modernizován, jsou umístěny v přízemí a 1. patře prvního pavilónu. Třídy jsou 
vybaveny vhodným stolovým vybavením odpovídajícím věkově smíšenému složení třídy.  
Herny jsou určeny spontánním hrám i řízeným aktivitám, v odpoledních hodinách k 
odpočinku a relaxačním aktivitám. Součástí tříd je šatna a prostorné sociální zařízení. Třídy 
pracují podle třídního programu, který vychází ze ŠVP. 

 

Třída  pro  děti  se  speciálními vzdělávacími potřebami – třída logopedická 

 

Součástí mateřské školy je  od  roku  2006  třída  pro se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
(třída logopedická), do které jsou na základě souhlasu zákonných zástupců vřazovány děti ve 
věku od 3 do 6 let s poruchou komunikačních schopností. Jedná se o speciální třídu, která 



kromě poslání běžné mateřské školy zajišťuje dětem intenzívní logopedickou péči a další 
aktivity zaměřené na celkový psychosomatický rozvoj. 
 
Cílem je formou skupinové a individuální logopedické péče zmírnit a odstranit projevy 
narušené komunikační schopnosti s respektováním individuálních věkových zvláštností dětí a 
stupně narušené komunikační schopnosti. Pro vzdělávací a speciální reedukační činnosti je 
kromě běžných prostor třídy využívána místnost pro ILP, která je vybavena řadou 
logopedických pomůcek. Nejdůležitějším specifikem této třídy je systematický rozvoj 
komunikačních dovedností dětí.  
 
 
Výchovně vzdělávací činnost mateřské  školy  probíhá ve třech heterogenních třídách. 
 

 1. třída „Berušky“ – běžného typu, heterogenní, 24 dětí zpravidla ve věku 3-6 let 


učitelky: Pavla Morcinková, Soňa Ottová, 


 2. třída „Mravenečci“ -   běžného typu, heterogenní, 24 dětí zpravidla ve věku 3–6let  


učitelky:  Klára Bubláková, Michaela Karzelová


 3. třída „Sluníčko“ – speciální logopedická, heterogenní, 14 dětí ve věku 3-6 let


učitelky: Bc. Dagmar Martinková, Mgr. Jarmila Mecová 


asistent pedagoga: p. Michaela Kiedroňová






