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Základní informace 
 

 

Mateřská škola Dolany 

 

Identifikátor zařízení:                                        107 626 357 

Sídlo:                                                                  783 16 Dolany č.p. 693 

Telefonní číslo:                                        608 885 951 

E-mail:                                                                  ms-dolany@seznam.cz 

Web:                                                                  http://www.msdolany.com/ 

Počet tříd:                                                     2 

Umístění MŠ:                                                    novostavba na místě bývalé školní zahrady 

                                                                šatny, kancelář, 2 herny, 2 ložnice, sociální   

                                                                             zařízení, přípravna jídla; 

Třída „Berušky“                                       28 dětí (15 chlapců a 13 dívek)    

učitelky – Mgr. Jaroslava Šubová, 

                  Bc. Mirka Prosová,  

 

Třída „Motýlci“                                       28 dětí (16 chlapců a 12 děvčat) 

                                         učitelky – Hana Kučerová, Mgr. Eva Mazalová 

 

Činnost:                                                   realizována podle Školního vzdělávacího programu 

                                                                            pro předškolní vzdělávání „Kouzelný čas ve školce“  

      

 

Personální zabezpečení:                                Hana Kučerová, Mgr. Eva Mazalová 

                                                                           Mgr. Jaroslava Šubová, Bc. Mirka Prosová, 

          Monika Sedlářová, 

          Dagmar Kalábová, Alena Hudcová  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mateřská škola Dolany-Véska 

 

Identifikátor zařízení:    107 626 357 

Sídlo:      783 16 Dolany - Véska č. p. 64 

Telefonní číslo:                                        585 396 568 

E-mail:                                                                  msveska@zsdolany.cz 

Web:                                                                   http://msveska.webnode.cz 

Počet tříd:                                                     2 

Umístění MŠ:                                                    v samostatně stojícím rekonstruovaném objektu 

v budově se 2 NP jsou umístěny šatny, sociální                           

zařízení, 2 herny, jídelna, výdejna jídla, ložnice, 

sklad lehátek, kancelář; kolem objektu vlastní 

zahrada s prolézačkami a pískovištěm 

 

Třída „Myšky“                                       22 dětí (12 hochů a 9 dívek)    

                                        učitelky – Mgr. Kateřina Koreň 

                                                                                                        Hana Tabarelli 

                                                                            asistent pedagoga – Lucie Byrtusová 

 

Třída „Koťata“                                        18 dětí (7 hochů a 11 děvčat) 

učitelka – Podivínská Monika 

 

Činnost:     realizována podle Školního vzdělávacího  

     programu – Kouzelný čas ve školce (třídní              

                                                                              programy s týdenními tématy podle  ročních   

období; náplň témat vychází z toho,  co přináší     

roční období a měsíce v něm) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plán kulturních a jiných akcí 2020/2021  
 

MŠ Dolany 

 

Září    Drakiáda  
                                       Planetárium Prostějov-  projektový den mimo školku 
                                                            
 
Říjen   Fotografování – vánoční sada 
                                       Podzimní tvořivé dílny s rodiči dětí 
                                       Logopedické vyšetření – zajišťuje SPC  Olomouc   
                                       Obůrka pod Hůrkou v Dolních Těšicích – projektový den mimo školku 
                                        
Listopad              Podzimní tvořivá dílna s rodiči a dětmi 
                                       Rozsvěcování vánočního stromu v Dolanech - vystoupení 
 
                                        
Prosinec                        Vánoční tvořivé dílny s rodiči  a dětmi 
                                       Mikulášská nadílka 
   Vánoční výstava a dílna v ZŠ A.Štěpánka Dolany 
   Vánoční  besídka ve školce s posezením u stromečku s rodiči dětí 
 
Leden   Škola na zkoušku v základní škole 
                                       Beseda s myslivcem 
                                         
Únor   Maškarní karneval ve školce 
                                       Cirkus Pauliny 
 
 
Březen   Návštěva knihovny v Dolanech 
                                       Nocování ve školce-  Noc s Andersenem 
  
Duben                           Velikonoční tvořivé dílny s rodiči a dětmi 
                                       Beseda s Hasiči 
                                       Beseda s Policií                
 
Květen   Školkový výlet 
               Besídka ke Dni matek 
                                       
 
 
Červen   Den dětí v MŠ 
                                       Zahradní slavnost s pasováním předškoláků 
   Návštěva 1. třídy - předškoláci    
                                        
 



 
Kroužky 
Judo- pohybový kroužek (ZŠ Dolany)              1x týdně celoročně– pondělí dopoledne 
Angličtina (Agentura Amadeus)  1x týdně celoročně – úterý odpoledne 
Atletika   (Atletická přípravka Olomouc) 1x týdně celoročně – čtvrtek odpoledne 
Plavání (Plavecká škola Bohuňovice)  1x týdně v 2. pololetí – středa dopoledne 
Masáže dětí( MŠ Dolany)                                  1x za dva týdny, 2. pololetí 
 
 
Divadla v MŠ 
 – každý měsíc po celý školní rok  přijede do MŠ Dolany divadelní soubor. 
 
 
 
MŠ Véska 

 

Září                                Projektový den v MŠ – Poníci 

                                       Projektové dny mimo MŠ -     Skanzen Příkazy 

- hrad Sovinec 

 

Říjen   Lampionová slavnost s tvořivou dílnou pro děti a rodiče 

                                       Logopedické vyšetření – zajišťuje SLC 

 

Listopad  Strašidelný den ve školce 

 

Prosinec  Rozsvěcování vánočního stromu – vystoupení 

   Příchod Čerta a Mikuláše do školky 

   Vánoční výstava a dílna v ZŠ A.Štěpánka Dolany 

   Vánoční besídka ve školce s posezením u stromečku 

                                        Vánoční pásmo písniček a básniček v DPS Véska 

 

Leden   Škola na zkoušku v základní škole 

 

Únor   Maškarní karneval ve školce 

 

Březen   Veselé klaunování 

 

Duben                           Policie – exkurze, beseda        

   

 

Květen   Školkový výlet 

   Zahradní nebo lesní slavnost pro rodiče a děti s pasováním předškoláků 

 



Červen   Besídka pro celou rodinu 

   Nocování ve školce s opékáním buřtů 

    

 

 

 

Kroužky: 

 Angličtina (Agentura Amadeus)  1x týdně celoročně 

 Tanečky (Taneční škola Coufalovi)  1x týdně celoročně 

 Plavání (Centrum zdraví Bohuňovice) 1x týdně ve 2.pololetí 

 

 

 

 

Maňáskové divadlo ve školce: 

 4x ročně 

A další akce dle aktuální nabídky (Den země, Den dětí, Projektové dny…….) 

 

 
 
 

 
 

MŠ Dolany:  

 

- třídní schůzka na začátku školního roku – seznámení rodičů se školním řádem , ŠVP a 

TVP mateřské školy a dalšími důležitými informacemi 

- další schůzky podle potřeby školy, např. příprava karnevalu pro děti a zahradní 

slavnosti 

- během celého roku mají rodiče možnost konzultací s učitelkami po předchozí 

domluvě v dohodnutém čase  

- Podzimní tvořivé dílny s rodiči dětí 

- Advent : předvánoční dílnička- společné tvoření dětí a rodičů, 

- Vánoce: vystoupení dětí a posezení u stromečku, rozdávání dárků 

- Velikonoční tvořivé dílny s rodoči dětí 

- oslava Dne matek, besídka pro maminky se společným posezením – děti, maminky, 

učitelky 

Spolupráce MŠ s rodičovkou veřejností  



- Zahradní slavnost a rozloučení se školáky– pasování školáků, soutěživé hry s cenami, 

posezení u táboráku, opékání  

- projednávání a uskutečňování sponzorských darů od rodičů a ostatní veřejnosti. 

 

 

MŠ Véska:  

 

je vzhledem k roztříštěnosti místa bydliště dětí (Véska, Pohořany a Dolany) velmi ztížena. 

Předávání informací probíhá ráno a odpoledne, kdy se snažíme s rodiči komunikovat nebo je 

písemně informovat (u dojíždějících dětí). 

Rodiče mají možnost konzultací s učitelkami po předchozí domluvě v dohodnutém čase. 

- v měsíci září probíhá seznamovací schůzka, kde rodiče obeznámíme s koncepcí, ŠVP a 

TVP mateřské školy a dalšími důležitými informacemi 

- v listopadu „Lampionovou slavnost“ s tvořivou dílnou pro rodiče a děti 

- v měsíci prosinci uspořádáme „Vánoční besídku“ pro rodiče a ostatní rodinné 

příslušníky 

- v měsíci únoru se uskuteční „Maškarní karneval“  

- v květnu probíhá každoročně zahradní slavnost a pasování předškoláků k určitému 

tématu ve spolupráci s obecními hasiči a fotbalisty 

- v červnu pořádáme „Besídku pro rodinu“ s předáním dárečků  maminkám, 

rozloučením s budoucími prvňáčky a ukázkou toho, co se děti za celý rok naučily 

- projednávání a uskutečňování sponzorských darů od rodičů a ostatní veřejnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program dne v Mateřské škole   
 

6,20 – 8,40 scházení dětí, spontánní činnosti dle volby dětí, úklid hraček, 
individuální hygiena 

 
8,40 – 9,00 pohybová aktivita, hygiena 
 
9,00 – 9,20 dopolední svačina, hygiena 
 
9,20 – 9,55 společná aktivita (mladší děti odcházejí z této aktivity dříve-hygiena 

příprava na pobyt venku) 
 
9,55 – 11,30 starší děti hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku 
 
11,30 – 12,15 převlékání, hygiena, oběd, hygiena 
 
12,15 – 14,15 příprava na odpolední odpočinek, odpolední odpočinek (starší děti dle 

individuálních potřeb) 
 
14,15 – 14,30 oblékání, hygiena 
 
14,30 – 15,00 odpolední svačina 
 
15,00 – 16,15(16.30) hry a zájmové činnosti dětí, rozcházení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Dolanech 15. 9. 2020     Mgr. P. Pirliomov (ředitel školy) 

 

 

 


