
MŠ – O nás 
 

Naše mateřská škola má celkem 4 třídy a to: 

 

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

učitelky: Soňa Ottová, Janina Russ 
 

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

učitelky: Mgr. Jarmila Mecová, Šarka Kurová 
 

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

 

učitelky: Karina Brozdová, DiS., Pavla Morcinková, 
 

• 4. třída „Koťátka“ – běžného typu, homogenní, 24 dětí ve věku 2-3 let 
 

učitelky: Michaela Karzelová, Kateřina Salajková 
 

školní asistent: Jana Kubová 

 

Provoz mateřské školy je od 6:00 - 16:30h. 

 

Denní řád mateřské školy: 

 

06,00 - 07,15 scházení dětí v 1., 2., nebo 3. třídě, volné hry a činnosti 

07,00 - 08,45 rozcházení do kmenových tříd s třídní učitelkou, 

didaktické činnosti, pohybové aktivity, spontánní činnosti, individuální činnosti, komunitní kruh, 

výtvarné aktivity 

logopedická třída – individuální logopedická péče (dechová, artikulační cvičení, reedukace 

hlásek, cvičení zrakové a sluchové percepce, cvičení jemné motoriky) 

 

08,45 - 09,10 svačinka 

09,10 - 09,45 didakticky cílené činnosti, pohybové aktivity, řízené činnosti v souladu s TVP, 

hudebně pohybové a pěvecké aktivity 

logopedická třída – skupinová logopedická intervence (cvičení mluvidel, dechová a fonační 

cvičení, cvičení jemné motoriky, koordinace, ...)  

 

 

09,45 - 11,30 osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku (příp. náhradní činnosti), 

sezónní činnosti, pohybové hry, poznávací činnosti 

 

11,30 - 12,00 příprava na oběd, oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí 

s polodenní docházkou domů 

 



12,00 - 14,15 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce 

s dětmi s nižší potřebou spánku, předškolní příprava, individuální logopedická péče – 

logopedická třída 

 

14,15 – 15,30 odpolední svačina, zájmové odpolední činnosti, hry, pobyt na zahradě, odchod dětí 

domů 

 

15,30 – 16, 30 Scházení dětí v1, 2, nebo 3. třídě odchod dětí domů 

 

Děti mohou docházet i odcházet v průběhu celého dne. Z organizačních důvodů může 

docházet ke slučování tříd. 

 

 

Charakteristika školy 
 

Mateřská škola v Hnojníku je čtyřtřídní 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 86 dětí. Děti jsou rozděleny do čtyř tříd. Tři třídy jsou heterogenní, z toho je jedna třída 

určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami – logopedická. Do této třídy jsou zařazeny 

děti především s PKS vadou řeči, mohou se zde vzdělávat i děti s PAS. Zpravidla děti ve věku 

od 3 do 6 let. Čtvrtá třída je homogenní určená pro dvouleté a tříleté děti. 

 

V prostorách mateřské školy je umístěna ambulance klinické logopedie. O děti pečuje 
8 kvalifikovaných pedagogů, 1 školní asistent, 4 provozní zaměstnanci, z toho jsou 2 pracovnice 
školní jídelny, celkem tedy 13 zaměstnanců. 
 

Provoz mateřské školy je od 6:00 do 16:30h.  

 

 

 

 

 

 



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. 
 

 

 

Třída pro děti od dvou do tří let 
 

V nově přistavěné části budovy, která byla financována z dotačního titulu, jsme zřídili třídu pro 

nejmenší děti. V této třídě se vzdělávají děti od dvou do tří let, o které pečují dvě učitelky společně 

s chůvou. Při vzdělávání dětí si uvědomujeme určitá specifika vztahující se k jejich věkovým 

a individuálním zvláštnostem. Většinou jde o první sociální zkušenosti ve velké skupině dětí, 

zvláště pak bez přítomnosti rodičů. Děti ve věku od dvou do tří let mají některé potřeby jiné nebo 

intenzivnější než děti starší. Děti mají stálý pravidelný denní režim a dostatek emoční podpory. 

Zároveň se přizpůsobujeme vzniklým situacím a potřebám dětí. Poskytujeme jim co největší 

prostor pro volné pohybové hry. Opakováním činností a nápodobou umožňujeme dětem trénování 

návyku a praktických dovedností. Nejdůležitější činnost je hra, stavíme na rituálech, prožitkových 

aktivitách, ke kterým jsou děti citlivě motivovány. Učitelky získávají děti vlastním příkladem pro 

nejrůznější činnosti. 
 

 

 

 


