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 MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

Identifikační údaje o mateřské škole  

Církevní mateřská škola ve Zlíně 

Název školy Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně  
(Součást mateřská škola) 

Sídlo Česká 4787, 760 05 Zlín 

IČO 49 157 841  

Tel. kontakt 734 878 240 

Zřizovatel Arcibiskupství olomoucké (1. 9. 2011) 

Ředitelka Mgr. Michaela Černošková 

Vedoucí učitelka Magda Honzíková  

Další personál Učitelky: Bc. Simona Pospíšilíková, Aneta Novotná, Marie Navrátilová 

Speciální pedagog: Mgr. Ivana Chadimová 

Školnice a uklízečka CMŠ: Jana Skopálková, Jana Orsavová 

Kuchařka1: Jarmila Klinkovská  

Údržbář budovy2: Pavel Hons 

Webové stránky www.czszlin.cz 

1 Dětem je vařeno ve školní jídelně Církevní základní školy 
2 Školník CZŠ i CMŠ ve Zlíně 

 

Údaje o dětech a vzdělávacím programu mateřské školy 

  

Počet integrovaných dětí 0 

Celkový počet dětí (kapacita) 45 

Počet tříd 2  (Velká třída 28 dětí, Malá třída 17 dětí) 

Skladba dětí ve třídách Heterogenní (zpravidla 3 – 6 let) 

Název školního vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání 

„Bez Tebe to nejde“  

Časové rozmezí programu 3 roky (2017 – 2020, dle potřeby doplnění, 
změna, aktualizace) 
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▪ Stručná charakteristika Církevní mateřské školy ve Zlíně 

 

Poslání Církevní mateřské školy: 

"Doprovázet děti k aktivnímu utváření a prožívání vztahů (k Bohu, k sobě samému, 

k druhým lidem a ke světu). Podporovat růst a rozvoj osobnosti dítěte a vytvářet 

pro něj bezpečné prostředí."               

  Personál CMŠ ve Zlíně 

 

 

 

 

CMŠ ve Zlíně ve školním roce 2019/2020 v číslech: 

Do CMŠ ve Zlíně nastoupilo v září 2019 celkem 45 dětí, z toho do Malé třídy 17 dětí (8 chlapců, 

9 děvčat), do Velké třídy 28 dětí (13 chlapců, 15 děvčat). 

Dne 13. 5. 2020 bylo podáno během zápisu do CMŠ ve Zlíně 39 Žádostí o přijetí do CMŠ ve Zlíně 

na školní rok 2020/2021, na který se uvolnilo 13 míst.  

 

 

 

 

Školní vzdělávací program: 

Školní vzdělávací program CMŠ ve Zlíně je vypracován v souladu s křesťanským kalendářem 

a ročním obdobím, využívá prvky Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta a prvky 

pedagogiky Marie Montessori.  

 

 

 

 

▪ Pravidelné akce pořádané v Církevní mateřské škole 

V průběhu školního roku 2019/2020 jsme pořádali několik akcí pro děti, pro děti a jejich rodiny. 

Některé z nich byly ve spolupráci s CZŠ ve Zlíně. V mateřské škole se snažíme o to, aby akce, které 

s dětmi a jejich rodinami prožíváme, nesly hlubší poselství. Netoužíme po kvantitě, po množství 

akcí a aktivit, ale po jejich kvalitě, zejména v oblasti hlásání dobra a křesťanských hodnot. 
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 

Dne 2. září - první den ve školním roce měli rodiče možnost strávit ráno a dopoledne se svými 

dětmi v mateřské škole. Novým dětem tato skutečnost sloužila k lepší adaptaci.  

Září je měsíc seznamování se navzájem, seznámení s pravidly společného soužití, s prostorami 

školy a školky. 

Slavili jsme svátky dvou našich významných světců – svaté Ludmily a svatého Václava. 

 

               

  

 

 

 

MILION DĚTÍ SE MODLÍ 

V tento den jsme se i my ve školce připojili k modlitbě za pokoj a mír na zemi. 

Prožili jsme společnou modlitbu s misionářkami řádu Donum Dei, které navštívily naši školku. 

 

  

 

 

ZÁŘÍ 

18.10. 
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MARTINSKÁ SLAVNOST 

Od konce měsíce října jsme se začali připravovat na svátek sv. Martina a na naši Martinskou 

slavnost. Při přípravě na Martinskou slavnost jsme vnímali, jak silně se dětí dotýká příběh 

Martina. Vyhradili jsme mu proto více času, s dětmi jsme si příběh v různých formách připomínali 

a to četbou, vyprávěním, rozhovory, prohlížením knih, zpěvem písní a dramatizací. 

S dětmi jsme si vyrobili lucerničky ze zavařovacích sklenic, se kterými jsme pak šli v podvečer 

svátku sv. Martina za zpěvu písní k hořícímu ohni, kde seděl zimou se choulící žebrák. Poté, co 

jsme se shromáždili, přijel do ticha Martin na koni a rozdělil se s žebrákem o svůj plášť.  

 

 

  

 

                                 

 

 

14. 11. 
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NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE S ANDĚLY 

 

Do mateřské školy nás přišel navštívit Mikuláš. Mikulášem nám byl otec Kamil Obr, farář z 

farnosti Filipa a Jakuba ve Zlíně. Za čerty a anděly byli převlečeni žáci z 9. třídy CZŠ ve Zlíně. U 

této tradice chceme vždy zdůraznit osobu Mikuláše jako dobrého člověka, který zde na Zemi žil a 

konal dobro. Nechceme a nestrašíme děti čerty, nenecháváme Mikuláše, aby řešil s dětmi jejich 

"nedostatky nebo zlobení", ale dáváme mu prostor, aby s námi chvíli ve třídách zůstal, řekl něco 

o svém životě a povzbudil děti k tomu, aby konaly dobro.  

Do školky pouštíme pouze Mikuláše a anděly, čerti musí zůstat na chodbě. Kdo z dětí chce a má 

odvahu, může se jít s anděly na čerty na chodbu podívat.  

Mikuláš přinese vždy dětem nějaké dobroty, které jim rozdává. Volá si je postupně jménem 

a každý si za Mikulášem pro balíček osobně sám přijde a podá si s Mikulášem ruku - je tak 

"nucen" překonat svůj ostych a strach, což následně Mikuláš ocení dobrým slovem a dárkovým 

balíčkem (je-li někdo, kdo se bojí jít sám, může si vybrat kamaráda nebo některou tetu ze školky 

jako doprovod). Tímto se snažíme uchovat si po návštěvě Mikuláše v srdci radost a vzpomínku na 

důstojnost okamžiku a ne stres z nepokojných čertů nebo pocit viny z toho, že se nám někdy 

něco nedaří.          

                 

  

 

 

 

ADVENT  

Advent je pro nás důležitým obdobím zklidnění a příprav na Vánoční svátky. S dětmi se jej 

snažíme prožít co nejdéle, proto necháváme zdobení stromečku na poslední možný den před 

Vánočními prázdninami a společné Vánoce slavíme až v lednu. V adventní době prožíváme 

společně se základní školou ranní zastavení na chodbě, Adventní jarmark a Adventní školní mši 

svatou. 

6. 12. 
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Ve školce si s dětmi nazdobíme adventní věnec a každé ráno si u něj povídáme a zpíváme v tiché 

a klidné atmosféře. Vyrábíme společně výrobky na Adventní jarmark. 

 

   

 

 

 

VÁNOCE VE ŠKOLCE 

Po Novém roce na děti čekají pod stromečkem dárečky, které společně rozbalujeme. Po Vánocích 

prožíváme Den Vánoční hračky, kdy si děti mohou přinést hračku, kterou dostaly pod stromeček, 

mohou si s ní ve školce hrát a představit ji při společné činnosti.   

Slavíme i svátek Zjevení Páně – Tří králů a na závěr vánoční doby chodíme do kostela PMPK na 

Jižních Svazích prohlédnout si betlém. 

               

  

 

 

 



Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně      8 

 

MASOPUST 

Před dobou postní jsme s dětmi ve školce slavili masopust.  Po představení masek ve třídách jsme 

se vydali průvodem po škole, navštívili jsme naše paní kuchařky a pak naše kamarády v 1. a 2. 

třídě.  

                      

                                                                                                            

DEN DĚTÍ 

Prvního června jsme s dětmi oslavili den dětí. Protože bylo deštivé počasí, prožili jsme soutěžní 

dopoledne v prostorách školky. Pro děti jsme měli připravená stanoviště, na kterých se plnily 

různé úkoly. Navštívila nás také želva Loudalka, která přinesla dětem bonbóny  k jejich svátku. 

  

                   

                                            

25. 2. 

1. 6. 
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ZAHRADNÍ SLAVNOST S PASOVÁNÍM PŘEDŠKOLÁKŮ NA ŠKOLÁKY 

 

Již devátým rokem se v závěru roku loučíme a děkujeme za uplynulý školní rok během Zahradní 

slavnosti, při které jsou předškoláci pasováni na školáky. Tentokrát to byla příležitost se po 

dlouhé koronavirové době společně setkat a dodatečně oslavit také svátek maminek a tatínků. 

Také jsme se s dětmi společně rozloučili s paní učitelkou Anetkou, která odchází na mateřskou 

dovolenou. 

Po pasování byla příležitost k přátelskému posezení, povídání, měli jsme možnost ochutnat 

speciality z grilu. 

 

 

 
 

    

 

 

 

23. 6. 



Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně      10 

 

▪ Další (mimořádné) akce  

 

NÁVŠTĚVA ZUŠ HARMONIE A TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ CZŠ  

 

  
 

 

 

 

DIVADLA 

 

Příjemným zážitkem pro nás byla návštěva maňáskového divadla z Olomouce. 
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▪   Nejdůležitější rituály v Církevní mateřské škole ve Zlíně 

 

RANNÍ POZDRAV 

Každý den ráno se s přicházejícími dětmi zdravíme podáním ruky. Stejně tak se loučíme, když děti 

odchází domů. Je to pro nás důležitá chvíle zastavení se s každým dítětem zvlášť na začátku a 

také  na konci společně stráveného času ve školce. Děti se tím také mnohému učí, např. zdravit 

se podáním ruky, dívat se do očí, komunikovat s dospělými, pozitivně vnímat sebe samo, cítit se 

vítáno a přijato, aj. 

 

PŘIHLÁŠENÍ SE DO DOMEČKU ŠKOLKY 

K rannímu pozdravu patří také přihlašovací domeček. Děti si při příchodu do školky dají svou 

fotku do domečku a označí si, jestli půjdou domů po obědě nebo po spinkání. Při odchodu ze 

školky si fotku z domečku sundají. Přes celý den je vidět v domečku školky konkrétní děti 

v jednotlivých třídách.  Děti mají mezi sebou stále informaci o tom, kolik nás ve školce je a kdy 

kdo ze školky odchází.  

 

NAROZENINOVÁ OSLAVA 

S každým dítětem slavíme ve školce narozeniny. Je to den, který patří jen jemu, den, kdy se více, 

než kdy jindy radujeme, že je na světě a s námi ve školce. Narozeninový rituál začíná přípravou 

slavnostní tabule. Dítě, které slaví narozeniny si vybere dvě děti, které pro něj nazdobí slavnostní 

tabuli (přírodniny, dekorační předměty, apod.). Během toho, co se zdobí slavnostní tabule, jsou 

všechny děti v kruhu a začíná oslava narozenin. Děti se přivítají, připraví oslavenci uprostřed 

kruhu místo (velký kruhový šátek s polštářkem, jmenovkou, datum narození, číslici vyjadřující 

počet let a několik fotek, které si děti přinesly z domu). Oslavenec se posadí doprostřed kruhu na 

polštářek, děti dostanou narozeninovou podložku, na kterou vyrábí z přírodnin a různých 

dekoračních předmětů přání pro dítě, které slaví narozeniny. Když mají všichni hotovo, jeden po 

druhém řekne, co pro oslavence vyrobil a popřeje mu. Poté se všichni chytnou za ruce, jde se po 

kruhu a zpívá se pro oslavující dítě písnička: „Aničko dobře, že jsi s námi, teď jen pro Tebe 

zpíváme. Máš svoje místo mezi námi, Tvoje jméno voláme.“ Dítě dostane dáreček, poté odchází 

ke slavnostní tabuli. Společně svačíme, pak stolujeme u narozeninové hostiny, kterou připravila 

paní školnice během rána v kuchyňce (ovoce, lupínky, kukuřičné křupky, aj. zdravé dobroty). 

Narozeniny neslaví společně ve školce pouze děti, ale slaví je také dospělí. 
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SPOLEČNÁ MODLITBA 

S dětmi se každý den modlíme. Modlitba ve školce má různé formy. Před jídlem zpíváme každý 

den písničku, kterou si děti vyberou. Při společném programu, někdy také v průběhu dne, se 

modlíme písněmi nebo vlastními slovy. Do modlitby nejsou děti nuceny. Kdo chce, může se 

modlit nahlas nebo v duchu, kdo ne, nemusí.    

 

POBYT VENKU 

Pobyt venku je pro nás také jakýmsi důležitým každodenním rituálem. Ven chodíme s dětmi za 

každého počasí a dáváme jim velký prostor užít si to. Je-li hezky, hrají si děti na zahradě, prší-li, 

vytáhneme pláštěnky a gumáčky a vyrážíme na procházku (s danými pravidly často také přes 

kaluže a mokrou krajinu), prozkoumáváme své okolí za každého počasí. V zimě si s dětmi užíváme 

zimní radovánky na sněhu.    
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ČTENÍ POHÁDEK 

Každý den čteme dětem 20 - 30 minut před spaním a odpočinkem pohádky nebo příběhy. Číst 

pohádku chodívají rodiče, prarodiče, kněží, praktikanti, kteří u nás byli na praxi. 

 

 

▪ Prázdniny v Církevní mateřské škole ve Zlíně 

Přes prázdniny během školního roku bývá zpravidla v provozu jedna třída.  

O Velikonočních prázdninách míváme vždy školku zavřenou, protože Velikonoce jsou největšími 

křesťanskými svátky. 

V době letních prázdnin určuje provoz CMŠ ve Zlíně ředitelka školy a vedoucí učitelka po dohodě 

se zřizovatelem.  

Ve dnech, kdy bývá v CZŠ ředitelské volno, je ve školce většinou v provozu jedna třída. Stává se 

však, že ředitelské volno platí také pro mateřskou školu. Rodiče jsou o této záležitosti včas 

informováni.  

 

▪ Pomoc k samostatnosti  

Motto Marie Montessori „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ je myšlenkou, která se prolíná celým 

dnem v naší mateřské škole a veškerou naší činností s dětmi. Snažíme se o to, aby se děti naučily 

co největší samostatnosti nejen v oblasti sebeobsluhy a komunikace s vrstevníky a dospělými, ale 

také v mnoha jiných oblastech.    

 

▪ Tým CMŠ ve Zlíně 

Velký důraz klademe na budování vztahů s dětmi. Neméně důležité je pro nás budování vztahů 

mezi dospělými. Tým CMŠ ve Zlíně během roku absolvuje společně několik různých akcí a setkání 

mimo mateřskou školu. Je pro nás důležité umět „táhnout za jeden provaz“, což je nezbytné pro 

vytvoření pokojného a bezpečného prostředí pro děti. 

        

▪ Praktikanti v CMŠ 

 

Praxe v CMŠ – Ivana Škrlová, kurz asistenta pedagoga 
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▪ Další vzdělávání pedagogických pracovníků a porady v CMŠ 

Datum Akce 

28. 8. 2019 Pedagogická porada CMŠ 

28. 8. 2019 Setkání s rodiči dětí  

20. 9. 2019 Pedagogická porada CMŠ 

26. 9. 2019 Seminář – Legislativní ukotvení vzdělávání dětí se SVP-VPP            

(Magda Honzíková) 

30. 9. 2019 Setkání ředitelek MŠ v Brně – pedagogika Franze Ketta                      

(Magda Honzíková) 

11.10.-12.10. 2019 Osvěžovna I. – osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ 

(Magda Honzíková) 

18. 10. 2019 Komunikace rodina – škola – VPP (Magda Honzíková) 

29. 10. 2019  Seminář Dokumentace v MŠ (Magda Honzíková) 

30. 10. 2019 Pedagogická porada CMŠ ve Zlíně 

20.11.–22.11. 2019 Konference církevních škol a školských zařízení (Magda Honzíková) 

27. 11. 2019 Společné jednání rad ŠPO MŠ – Olomouc (Magda Honzíková) 

28. 11. 2019 Čtvrtletní pedagogická porada CMŠ ve Zlíně 

20. 1. 2020 Setkání ředitelek MŠ v Brně – pedagogika Franze Ketta                     

(Magda Honzíková) 

10. 2. 2020 Pololetní pedagogická porada CMŠ ve Zlíně 

3. 3. 2020 Předmatematická gramotnost v praktických činnostech v MŠ 

(Magda Honzíková, Simona Pospíšilíková, Aneta Novotná, Marie 

Navrátilová) 

12. 3. 2020 Setkání ředitelek MŠ v Brně – ped. Franze Ketta (Magda Honzíková) 

13. 3. 2020 Porada ředitelek MŠ – zápis (Magda Honzíková) 

29. 6. 2020 Pedagogická porada CMŠ ve Zlíně (plánování nového školního roku) 

 


