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1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1.1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Název školy:
Právní forma:
IZO:
IČ:
Adresa:
Ředitel:
Typ školy:
Kapacita školy:
Provoz školy:

Mateřská škola Bruntál, Okružní 23
příspěvková organizace
107 620 146
62352768
Okružní 23, 792 01 Bruntál
Mgr. et Bc. Iva Orságová
celodenní provoz
90 dětí
6,15 – 16,30 hod

KONTAKTY:
Telefon – pevná linka:
Služební mobil:
Ředitelka školy:
E-mail(ředitelka MŠ):
E-mail(jídelna MŠ):
E-mail(třída KOŤATA):
E-mail(třída MYŠKY):
E-mail(třída VČELKY):
E-mail(třída VEVERKY):
Webové stránky:
Datová schránka:
Bankovní spojení:

554/711 060
601/369 797
731/876564
skolkabrokr23@raz-dva.cz
jidelna@msokruzni.eu
kotata@msokruzni.eu
mysky@msokruzni.eu
vcelky@msokruzni.eu
veverky@msokruzni.eu
www.msokruzni.eu
aa283qy
806600734/0600 (Ge Money Bank)

ZŘIZOVATEL
Název:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Kontakty:

Město Bruntál
Nádražní 20, 792 01 Bruntál
00295892
CZ00295892
554/ 706 360
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1.2
Mateřská škola zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti,
navazuje na výchovu v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem
zpravidla ve věku od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.


poskytuje předškolní vzdělávání vymezené § 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a vyhláškou č. 14/2005 o předškolním vzdělávání a příslušnými prováděcími
právními předpisy



zajišťuje provoz školního stravování dle ust. § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon



poskytuje závodní stravování zaměstnancům školy

Přehled nejdůležitějších předpisů, které stanovují právo žádat informace a které upravují
další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:


zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon



zákon č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících



zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím



zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů



zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení



zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Uvedené zákony lze nalézt ve Sbírce zákonů
PŘÍSLUŠNÉ INFORMACE O ŠKOLE LZE ZÍSKAT
 na informační nástěnce v sídle školy
 na úřední desce školy – stránky www.msokruzni.eu
 v denním tisku a sdělovacích prostředcích
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2

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2.1

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

PRÁVNÍ POSTAVENÍ:
Mateřská škola je organizačně v právní subjektivitě jako příspěvková organizace od ledna
1996. Je jednou z pěti městských mateřských škol. Provoz v nově vystavěné budově byl
zahájen v září 1992. (Původně byla tato stavba projektována jako dětské jesle).
Město Bruntál poskytuje na provoz MŠ finanční prostředky, vychází ze současné ekonomické
situace, v návaznosti na návrh ředitelky školy.
LOKALITA, UMÍSTĚNÍ:
Mateřskou školu navštěvují především „sídlištní děti“, což je dáno jejím umístěním
v blízkosti sídliště Květná, Okružní, Lidická. V posledních letech se však objevují i žadatelé
ze vzdálenějšího okolí města, i z menších obcí u Bruntálu. I když centrum města je nedaleko,
okolí mateřské školy je velmi poklidné, bez frekventovaných silnic. Les a louka jsou od
mateřské školy vzdálené zhruba necelých deset minut chůze. K mateřské škole patří i
poměrně velká zahrada, v níž se snažíme o postupnou revitalizaci jejího vybavení.
POČET TŘÍD, ORGANIZACE TŘÍD:
Mateřská škola má dlouhodobě ustálené čtyři třídy, z toho je jedna speciální pro děti se
střední vadou řeči. (Speciální třída pro děti se střední vadou řeči - umístění dítěte do této třídy
bývá na žádost rodičů ve spolupráci s pedagogy a SPC a přednost mají děti v posledním roce
předškolního vzdělávání nebo děti s OŠD).
Maximální kapacita školy je 90 dětí, která je naplněna v případě povolení výjimky
z nejvyššího počtu dětí ve třídě zřizovatelem.
Ve školním roce 2016/2017 byly děti zařazováni do třídy dle věku pouze ve třídě nejmladších
dětí, ostatní třídy tvořily smíšený kolektiv.
Spojování tříd z organizačních důvodů je maximálně omezováno a volíme jej co nejšetrněji
k dětem.
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Provoz zařízení je stanoven od 6,15 hod do 16,30 hod („logopedická“ třída je v provozu
dopoledne, po obědě pí učitelka děti rozdělí do ostatních tříd).

DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY

2.2

VIZE ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY:
"Chceme-li vychovat dítě radostné, spokojené, citlivé a vnímavé ke svému okolí, musí
v takových podmínkách a mezilidských vztazích také vyrůstat."
Mateřská škola je místem, kde se dítě aktivně setkává se světem a nejčastěji pomocí hry se učí
na něj reagovat. Snažíme se, aby naše mateřská škola byla pro děti místem příjemných
zážitků a nových poznatků, místem, kam se děti těší a kde si osvojují zdravé životní návyky a
naučí se všemu, co budu v životě potřebovat. Cílem předškolního vzdělávání je doplňovat
rodinnou výchovu a nabízet dětem dostatek přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a
učení.
POSLÁNÍM NAŠÍ ŠKOLY JE:

-

tvořit mateřskou školu, kde je klid, kde se dítě cítí dobře, umí se radovat, kde panuje
důvěra, kde dítě není přetěžováno, kde je dostatek zážitků a možností k jeho seberealizaci
ve všech oblastech

-

tvořit školu, kde dítě najde přátelské a přirozené prostředí pro to, aby se mu dařilo a
mohlo se rozvíjet ke spokojenosti všech i sebe samého

-

tvořit školu, která je otevřená rodičovské veřejnosti, která se stává spolutvůrcem
programu pro děti a dobrá spolupráce s rodiči je pro ni důležitá

-

mít na zřeteli, že výchova a vzdělávání je založeno na kvalitě mezilidských vztahů v
kolektivu dospělých i dětí

-

všestranně podporovat tělesný a duševní rozvoj dítěte, přirozeně rozvíjet jeho
osobnost v kolektivu vrstevníků, rozvíjet jeho individualitu s celkovým citovým
postojem vůči ostatním lidem, okolí, práci, rodině, zdraví, historii – lidovým zvykům
a tradicím, k planetě Zemi

-

získat dítě pro spolupráci, poskytovat mu podněty ke zvyšování vzdělávací úrovně,
pečovat o jazykový projev dítěte, přispívat k zajištění zdravého životního stylu dítěte
v atmosféře pohody, jistoty a bezpečí, aby si umělo vážit opravdových hodnot v
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lidském životě a na základě svých individuálních zkušeností získalo základy
klíčových, pro život důležitých kompetencí.

HLAVNÍ CÍLE NAŠÍ ŠKOLY JSOU:

ÚSPĚŠNÁ ADAPTACE
Většina dětí přichází do prostředí mateřské školy z bezpečné náruče svých rodičů. Adaptace v
prostředí mateřské školy je pro nás tudíž důležitým a pečlivě promýšleným procesem, který
probíhá v úzké spolupráci s rodiči. Navazováním kladného citového vztahu mezi dítětem a
učitelem je nedílnou součástí úspěšné adaptace. Doporučujeme, aby se dítě seznamovalo s
mateřskou školou již před samotným nástupem a to například návštěvou s rodiči, účastí na
dalších akcích mateřské školy atp.

VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO HRU
V předškolním věku je hlavní činností HRA, proto je třeba poskytovat dětem dostatečný
prostor, čas a prostředky pro spontánní hru, vycházející z přirozených potřeb a zájmů.
Umožňovat dětem různé druhy her, nemařit žádné pokusy ani snahy o hru, ale naopak dětskou
hru podporovat, obohacovat a rozvíjet. K tomu využíváme metody prožitkového učení hrou a
činnostmi, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost.

POHODOVOST
Základem je pro nás vytvářet ve škole radostnou atmosféru, přátelský kolektiv a také je naší
snahou posilovat a povzbuzovat sebedůvěru dětí spolu se schopností sebehodnocení, umět
prožít úspěch, ale současně se dokázat vyrovnat i s neúspěchem. Vytvářet kladný vztah k
vlastní osobě i k druhým, zkrátka aby pro dítě byla škola místem, kde se cítí v pohodě a
dobře, kde zažívá pocity důvěry a radosti.

UČIT SE A POZNÁVAT SVĚT S RADOSTÍ
Naší snahou je vést cesty za poznáním přes prožitky dětí. Naší snahou je dbát na všestranný
rozvoj dítěte a vytvářet vyvážený program činností tak, abychom byli otevření potřebám
dítěte, probouzeli v dítěti aktivní zájem, radost z učení, chuť se dívat kolem sebe, naslouchat a
objevovat

a

podporovat

ho

k

samostatnosti
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i

ke

spolupráci.
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PODMÍNKY A ORGANIZACE
VZDĚLÁVÁNÍ

3.1

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY ŠKOLY

BUDOVA ŠKOLY

-

škola je dvoupodlažní, pavilónového typu

-

součásti školy je školní jídelna a prádelna

V rámci finančních možností se snažíme o postupnou modernizaci školy, která je mnohdy velmi
nákladná (v letech 2012 a 2013 došlo například k výměně oken, 2014 rekonstrukce dětských
umýváren, 2015 výměna elektr. vybavení v kuchyni, 2016 celková oprava střechy apod.). Ve
školním roce 2016/2017 proběhla oprava fasády a spárování, díky níž přestalo do budovy při
silnějších deštích zatékat, dále byla provedena poslední etapa výměny oken na severní straně a
nutná oprava havarijního úseku vodoinstalace. V budoucnosti plánujeme postupnou rekonstrukci
dalších úseků vodoinstalace a také postupnou opravu elektroinstalace. Další opravy probíhají
s ohledem na aktuální situaci.
VNITŘNÍ PROSTORY

-

v budově školy se nachází 4 třídy, další prostory jsou využívány jako sklady, studovna,
ředitelna, kostymérna apod.

-

třídy jsou světlé a prostorné a nabízí dostatečné a vyhovující prostory pro celodenní
pobyt dětí

-

každá třída je vybavena nábytkem, stolečky a židličkami, má vlastní hernu
s kobercem, prostornou šatnu, umyvárnu, WC, kuchyňku pro výdej stravy

-

třídy jsou mimo jiné vybaveny pianinem, televizí a video přehrávačem

-

veškerý nábytek, hračky, didaktické pomůcky, vybavení odpovídají daným normám,
bezpečnostním podmínkám a vhodnému estetickému vzhledu; dle finančních možností se
snažíme každoročně obohatit třídy moderním vybavením, hračkami nebo pomůckami

-

hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a byly dostupné

-

mateřská škola nemá samostatnou tělocvičnu, ale místnosti, ve kterých „tělovýchovu“
provádíme,

jsou

vybaveny

základním

tělovýchovným

náčiním

a nářadím (lavičky, švédská bedna, koza, žíněnky, trampolíny, rovnovážný had, ribstol,
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tělovýchovná věž, skluzavka, míče, barevné kruhy, kroužky, kužely a tyče, barevný
padák, barevné vesty, nátepníčky a šátky, skákací balóny, strachový pytel, švihadla,
obruče, chůdy…) dále využíváme možnost návštěvy tělocvičny v nedaleké ZŠ, kterou
navštěvujeme cca 1x týdně (při pěkném počasí, ale dáváme přednost aktivitám venku na
hřišti, v parku apod.)

Paní učitelky se prostředí mateřské školy snaží zvelebit pestrou výzdobou a také se podílejí na
výrobě didaktických pomůcek pro výuku. Stále se snažíme o modernizaci vnitřních prostor
a vybavení mateřské školy. Jako velmi vhodná se nám jeví modernizace logopedické třídy,
alespoň její vybavení novým nábytkem, který bude mnohem lépe vyhovovat požadavkům a
potřebám dětí i učitelek.

ZAHRADA
-

poměrně velká zahrada je vybavena pískovištěm, houpačkami a skluzavkami

-

k některým aktivitám využíváme také prostory mimo školní pozemek - dětská hřiště,
městský park apod.
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Prostory školní zahrady jsou pozvolna zvelebovány a průběžně dochází k odstraňování již
nevyhovujícího vybavení. Ve školním roce 2016/2017 se nám podařilo zakoupit malé lanové
centrum, které je dětmi velmi využíváno. Dalším novým kouskem sloužícím k dětským hrám, je
dřevěný vláček, který jsme pro děti mohli vyrobit díky štědrému sponzorskému daru pana
Henkeho. Nadále budeme pokračovat v úpravách školní zahrady.

3.2

EKONOMICKÉ PODMÍNKY ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE FINANCOVÁNA TĚMITO ZDROJI:

-

prostředky poskytované ze státního rozpočtu KÚ Moravskoslezského kraje na základě
normativního financování

-

prostředky poskytované od zřizovatele

-

prostředky získané z úplaty od rodičů dětí

-

sponzorskými dary + dotace z projektů

Každoročně se snažíme o vylepšení rozpočtu školy pořádáním výdělečných akcí nebo
oslovováním sponzorů.
Ve školním roce 2016/2017 jsme byli úspěšní se žádostí o dotaci z dotačního programu
„Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně
s počtem tříd do pěti“ č.j. MSMT-34035/2016-1 a získali 39. 700,- Kč. Z této dotace budou
realizovány videotelefony do jednotlivých tříd a další zabezpečení MŠ.

3.3
-

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Do MŠ jsou přijímány děti na základě žádosti o přijetí podané zákonným zástupcem
a vyjádření dětského lékaře. O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy podle
stanovených podmínek a kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

-

Přihlášky do mateřské školy se podávají v době zápisu, který bývá vyhlášen v měsíci
duben - květen daného roku. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané
žádosti.

-

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní
docházky. Od 1. 1. 2017 mají rodiče zákonnou povinnost zapsat své dítě, které
v nadcházejícím školním roce dosáhne 6 let, ve své spádové MŠ nebo ve spádové MŠ
nahlásit jinou MŠ, ve které dítě bude plnit povinnou školní docházku. Předškolní zařízení
je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
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očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
v platném znění).
-

Do mateřské školy lze přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani
nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci pouze v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní
vzdělávání povinné.

-

Ředitelka školy rozhoduje o právech a povinnostech účastníků vzdělávání ve správním
řízení s tím, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu
vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním
číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam je zveřejněn na veřejně
přístupném místě ve škole a na webových stránkách mateřské školy. Rozhodnutí o
nepřijetí je doručováno do vlastních rukou žadatele.

-

Nově přijaté děti nastoupí do mateřské školy dne 1. září příslušného školního roku.
O pozdějším nástupu dětí se domluví rodiče s ředitelkou školy při zápisu dětí do
mateřské školy.

Zápis 2016
Celkem
přijatých

34

žádostí
Přijato

31

Nepřijato

3

Kapacita mateřské školy ve školním roce 2016/2017 byla díky udělení výjimky
z nejvyššího počtu dětí ve třídách opět naplněna na maximum – 90 dětí.
Koťata – nejmladší děti ve věku 2,5 - 4 let – 25 dětí
Myšky – děti ve věku 4 - 6 let- 26 dětí
Včelky – děti ve věku 5 - 7 let- 26 dětí
Veverky – děti ve věku 5 -7 let (Speciální třída pro děti se střední vadou řeči)- 13 dětí
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3.4

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ

-

v mateřské škole pracuje 9 pedagogických pracovnic, z toho jeden asistent pedagoga

-

učitelky využívají různé formy DVPP a samostudium. Jejich vzdělávání je cílené
a tematicky zaměřené, vychází z evaluační činnosti ředitelky školy, potřeb realizace
kvalitní vzdělávací činnosti a požadavků jednotlivých pedagogických pracovnic

-

ředitelka maximálně podporuje profesionalizaci celého týmu včetně sebe, reaguje na
požadavky a vývoj současné společnosti

-

pedagogické pracovnice usilují o další profesní růst prohlubováním své
kvalifikace

-

učitelky jednají, pracují a chovají se profesionálním způsobem při všech činnostech
během dne, při spolupráci s rodiči a ostatními partnery

-

rozvrh přímé pedagogické práce všech pracovnic je řešen tak, aby byla zajištěna
optimální pedagogická péče všem dětem v průběhu celého dne

-

specializace jednotlivých pedagogických pracovnic je využita při hlavní výuce, i jako
doplňkový program (projektové dny, dílničky, speciální akce).

-

učitelky vypracovávají na třídách TVP, vycházejí ze ŠVP, který je v souladu s RVP PV

-

k MŠ náleží provozní zaměstnanci – vedoucí školní jídelny, kuchařka, školnice
a uklízečka, které úzce spolupracují s pedagogy

Tým mateřské školy tvoří lidé, kteří jsou pro svou práci maximálně zapáleni, kteří chtějí
pracovat na svém osobním růstu, které práce s dětmi naplňuje a baví a kteří jsou otevřeni
novým věcem a možnostem. Naše mateřská škola se prezentuje pestrou nabídkou
nadstandardních aktivit, snaží se o maximální spolupráci s rodiči a s jinými subjekty, proto je
pro nás velmi důležité, abychom tvořili stabilní, aktivní a spolehlivý tým. V školním roce
2016/2017 byl náš tým doplněn o dvě nové tváře z řad pedagogů a asistenta pedagoga.
Pro náš tým je důležitá vzájemná spolupráce a společné plánování, rozdělování si kompetencí
a také společné pravidelné aktivity.
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4

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY

4. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Ve školním roce 2016/2017 kolektiv naší mateřské školy naplňoval cíle dle školního
vzdělávacího programu „SE ZVÍŘÁTKY ZA TAJEMSTVÍM SVĚTA“.

ŠVP RESPEKTUJE HLAVNÍ CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

-

rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

-

osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

-

získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná
osobnost působící na své okolí

HLAVNÍ CÍLE JSOU REALIZOVÁNY V PĚTI OBLASTECH:

1. DÍTĚ A JEHO TĚLO - oblast BIOLOGICKÁ
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je stimulovat a podporovat růst
a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou i pohybovou
zdatnost a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, učit
je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům a postojům.
2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - oblast PSYCHOLOGICKÁ
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je rozvíjet duševní pohodu dítěte,
psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli,
stejně tak jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativitu a sebevyjádření.
3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ - oblast INTERPESONÁLNÍ
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte
k jinému dítěti či k dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou
komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

4. DÍTĚ A SPOLEČNOST - oblast SOCIÁLNĚ KULTURNÍ
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je uvést dítě do společnosti ostatních
lidí, do života lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné

12

dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecně uznávané společenské, morální
a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody.

5. DÍTĚ A SVĚT – oblast ENVIRONMENTÁLNÍ
Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je založit u dítěte elementární povědomí
o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším okolím
a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený
a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.

ŠVP SE OPÍRÁ O RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ S CÍLEM NAPLŇOVÁNÍ TĚCHTO KOMPETENCÍ:

-

kompetence k učení

-

kompetence k řešení problémů

-

kompetence komunikativní

-

kompetence sociální a personální

-

kompetence činnostní a občanské

Tvorba vzdělávacího programu vychází z nabídky RVP pro předškolní vzdělávání,
z poznatků a zkušeností pedagogů. Jde o program, který je jakýmsi vodítkem pro učitele, ale
zároveň umožňuje pedagogům uskutečňovat své vlastní nápady, čerpat z poznatků
a zkušeností dětí, tvořivě improvizovat, pružně a citlivě reagovat na okamžitou situaci,
potřeby a možnosti dětí.
Snaha učitelky je zaujmout, zabavit či namotivovat děti tak, abychom jim poskytli všeobecný
přehled o světě, ve kterém žijí.

DŮRAZ JE KLADEN PŘEDEVŠÍM NA:

-

individuální přístup ke každému dítěti a jeho rozvoj

-

tvořivou a originální práci pedagogů

-

denní nabídku zajímavého programu pro děti (objevování a učení)

-

uplatnění hry ve veškerých činnostech

13

-

vlastní aktivitu dětí pomocí prožitkového učení

-

respektování sociálního učení dětí a potřeb z rodiny

-

spolupráci pedagogů s rodiči, vytváření důvěry a příjemného klimatu

ZÁMĚR A PRÁCE PEDAGOGŮ:
Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně
samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením,
takové nároky života, které jsou na něj běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu
nevyhnutelně čekají.
Naším cílem je tedy rozvíjet a podporovat samostatnost dítěte, rozvíjet zdravé sebevědomí,
dávat základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb,
učit je zdravému životnímu stylu, vést děti k uvědomění a odpovědnosti za své chování
a jednání, a to vše společnou cestou s rodiči.
Při práci v dostatečné míře využíváme a uplatňujeme prožitkové a kooperační, situační
a didakticky cílené vzdělávání formou her a činností, které jsou spontánní i záměrné,
individuální, skupinové i frontální (kolektivní). Propojujeme již získané zkušenosti dětí
s novým poznáním, využíváme informace, realitu, fantazii, prožitky, myšlení, citové projevy
dětí a to metodami založenými na prožitku, vzoru, na hře, pohybu, manipulaci, experimentu,
komunikaci, tvoření, fantazii, myšlenkových operací a poznávání. Nabídku činností, aktivit,
příležitostí, situací připravujeme dětem vždy s ohledem na jejich individualitu, zájmy,
potřeby, možnosti a schopnosti dle věku tak, aby dostatečně plnily vzdělávací přínos pro
předškolní vzdělávání.
FORMY A METODY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V NAŠÍ MŠ:
Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne
vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu
představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní
vzdělávací cíle pomocí záměrného a spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní
účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla
ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních
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poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Vycházíme z individuálních potřeb
a možností každého dítěte.
Hlavní činností je hra - tvořivá, námětová, dramatizující, pohybová, taneční, didaktická ve
formě individuální, skupinové, frontální, řízené i spontánní. Děti mají možnost v průběhu dne
spontánní hru dokončit nebo v ní pokračovat později (např. v odpoledních činnostech apod.).
Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Je dbáno na svobodnou volbu
dítěte, nemusí se účastnit všech společných činností.
Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří tvořivá dramatika a množství
nadstandardních aktivit (projektové dny, společné akce rodičů s dětmi, apod.), které
organizujeme v průběhu celého roku.

4. 2 DÍLČÍ PROJEKTY

Právě v mateřské škole, kde jsou děti ve věku aktivního poznávání a objevování světa
prostřednictvím hry, je nejpříznivější a nejpřirozenější příležitost rozvíjet činnosti, ve kterých
by se nevyučovalo a nepoučovalo, ale více experimentovalo a prakticky zkoušelo. Abychom
dětem zpestřili chvíle v mateřské škole, snažíme se vyhledávat a zařazovat také aktivity, které
dětem nabídnou něco nového. Činnosti, u kterých získají nové zkušenosti, poznatky a které
děti zaujmou.
Vznikají i proto různé projekty, které nám napomáhají naše cíle a naši vizi naplňovat. Ve
školním roce 2016/2017 pokračujeme v těchto projektech:
“POHYBEM DĚTEM ZDRAVĚ A HRAVĚ“
Garant projektu: Andrea Sovadinová, Šárka Kubičíková
Jak už název prozrazuje, jde především o aktivity, které u dětí vzbudí radost z pohybu
a cvičení.
Hlavní cíle projektu:
-

zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu dítěte

-

vzbudit u dětí radost z pohybu

-

uvědomění si vlastního těla
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-

vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

-

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

-

obohacení a rozšíření pohybových aktivit

Očekávané výstupy:
-

zapojení dětí do všech tělovýchovných aktivit školy

-

zimní škola v přírodě s lyžařským výcvikem

-

cvičení v přírodě

-

pohyb v přírodním terénu

-

turistické vycházky

-

hudebně pohybové hry

-

cvičení se seniory

-

cvičení rodičů

-

návštěva tělocvičny na ZŠ

-

sportovní olympiáda

-

atd.

„HRAJEME SI, BAVÍME SE A PŘECE SE UČÍME“
Garant projektu: Hana Kunzfeldová
Garant projektových dnů: Marie Vaverková

Abychom dětem zpestřili chvíle v naší mateřské škole, snažíme se vyhledávat a zařazovat
také aktivity, které dětem nabídnou něco nového. Činnosti, u kterých získají nové zkušenosti,
poznatky a které děti zaujmou. Právě v mateřské škole, kde jsou děti ve věku aktivního
poznávání a objevování světa prostřednictvím hry, je nejpříznivější a nejpřirozenější
příležitost rozvíjet činnosti, ve kterých by se nevyučovalo a nepoučovalo, ale více
experimentovalo a prakticky zkoušelo.
Hlavní cíle projektu:
-

učení hrou, zábavou, poznáváním, nápodobou a praxí

-

navazovat vztahy mezi dětmi a vést děti k vzájemnému respektu

-

navazování nových přátelství

-

vzájemné předávání zkušeností dětí i pedagogů

-

vést děti a naučit se kolektivní spolupráci

-

rozvoj zájmů a potřeb dítěte a rozvoj talentovaných dětí
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-

naučit děti spolupracovat bez rozdílu věku

-

setkávání dětí z jiných tříd a škol

-

umět prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, vést děti k vzájemné toleranci
a podpoře

-

opakování, využití a zdokonalování znalostí dětí

Očekávané výstupy:
-

VŠEZNÁLEK – příprava budoucího školáka

-

PROJEKTOVÉ DNY MEZI TŘÍDAMI – pravidelné setkávání dětí z celéMŠ
(v návaznosti na ŠVP a TVP si děti společně opakují naučené znalosti o daném tématu,
dovednosti, písničky,…)

-

PROJEKTOVÉ DNY SE 4. ZŠ – pravidelné tematické setkávání předškoláků
a školáků

-

Exkurze, výlety, přednášky, společné akce

KLUCI A HOLČIČKY, ROZHÝBEJME JAZÝČKY
„Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce
2016.“
Garant projektu: Bc. Olga Širanová
Naše mateřská škola se zapojila do Rozvojového programu Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání v roce 2016 a náš projekt „Kluci a holčičky rozhýbejme jazýčky!“,
byl vyhodnocen jako úspěšný. Naší škole byly poskytnuty finanční prostředky na nákup
nových pomůcek a her do logopedické třídy. Projekt byl MŠMT podpořen částkou 29 114,Kč. Za tyto finanční prostředky jsme nakoupili Klokanův kufr, další pomůcky a hry.
Vypracovali jsme sborník pomůcek, který poskytuje jejich přehled.
Náš projekt byl zaměřen na zkvalitnění logopedické prevence, reedukaci řečových vad a
podporu přípravy dětí předškolního věku na vstup do základní školy a to pomocí jiných
logopedických pomůcek.
Logopedická prevence je součástí každodenního vzdělávacího programu logopedické třídy
naší mateřské školy.
Za poskytnuté finanční prostředky jsme pořídili Klokanův kufr, který je komplexní
pomůckou, která je zaměřena na rozvíjení a diagnostiku osobnosti dítěte a to především v
oblastech zrakového vnímání, sluchového vnímání, prostorového a časového vnímání,

17

sociálních dovednostech, řeči a motoriky. I další zakoupené pomůcky byly vybírány tak, aby
rozvíjely a podporovaly všestranný rozvoj osobnosti dítěte.
Pomůcky budou využívány v logopedické třídě pro děti se střední vadou řeči, také v projektu
Hrajeme si, bavíme se a přece se učíme - Všeználek a v logopedických chvilkách s rodiči.

4. 3 DVPP
Ředitelka školy dává prostor pro odborný profesní růst všech zaměstnanců, maximálně
podporuje jejich vzdělávání a motivuje pracovníky k samostudiu. Každý pedagog si
pravidelně vytváří roční vzdělávací plán samostudia, který je průběžně doplňován o účast na
odborných seminářích. Ve školním roce 2016/2017 jsme se připojili k projektu KIPR při
Národním ústavu pro vzdělávání (Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení
a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), projekt je zaměřený na podporu
inkluze a umožňuje nám další odborné vedení pedagogů ze strany odborníků a také využívání
možností dalšího vzdělávání organizovaného NÚV.
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5

AKTIVITA ŠKOLY

5. 1 PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017


ZÁŘÍ 2016

-

CVIČENÍ SE SENIORY – 5. a 19. 9. 2016

-

PODZIMNÍ RADOVÁNKY – 13. 9. 2016

„PODZIMNÍ RADOVÁNKY“
Akce se uskutečnila na školní zahradě, využili jsme prostoru celé zahrady. Zahájení proběhlo
na přední části zahrady, kde jsme přivítali rodiče s dětmi a poté jsme všechny vyzvali
k soutěžení. Pro děti bylo připraveno osm soutěžních stanovišť, umístěných v celém prostoru
zahrady, u kterých děti plnily různé úkoly. Za splnění úkolu dostaly děti sladkou odměnu.
Všichni návštěvníci si měli možnost upéct špekáček a strávit odpoledne neformální zábavou
ve společnosti kamarádů ze školky.



ŘÍJEN 2016

-

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉHO DIVADLA – Karlík a továrna na čokoládu – 10. 10.2016

-

MAŇÁSKOVÉ DIVADLO V MŠ – Jak si dráček našel kamarády – 11. 10. 2016

-

CVIČENÍ SE SENIORY – 17. 10. 2016

-

KRÁSNÁ CESTA DO ŠKOLY – návštěva ZŠ Bruntál, Školní 2 – 25. 10. 2016
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„KRÁSNÁ CESTA DO ŠKOLY“
V úterý 25. 10. 2016 třída Veverek využila pozvání Základní školy Bruntál, Školní 2 a
zúčastnila se tradiční akce „Krásná cesta do školy“.



LISTOPAD 2015

-

DRAKIÁDA – 1. 11. 2016

-

DIVADLO V MŠ – Putování ztracené kapky – 9. 11. 2016

-

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ – třídní akce s rodiči – 21. 11. 2016

-

MEDOVÁ SNÍDANĚ – 23. 11. 2016

-

KOLEKTIVNÍ LOGOPEDICKÉ CHVILKY – 23. a 24. 11. 2016

„DRAKIÁDA“
Dnešní podzimní den byl pro děti z naší mateřské školy stejný jako všechny předešlé, ale
přesto malinko odlišný. V televizi už nám ohlásili sněhové vločky, ale naše děti i paní
učitelky

se

rozhodly,

že

si

ještě

užijí

podzimní

radovánky

-

"Drakiádu".

Všechny čtyři třídy si vyrobily třídní dráčky a naučily se novou písničku " Dráček papíráček".
V úterý odpoledne jsme se sešli před mateřskou školou. Potom jsme se vydali na kopec, kde
si děti s rodiči pouštěly své dráčky. Počasí nám přálo, teplé oblečení nás hřálo a vítr nás
nenechal

na

holičkách

a

tak

všichni
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draci

létali

až

vysoko

do

oblak.

A komu bylo přeci jen zima, mohl se občerstvit teplým čajem. Za odměnu si každý malý
účastník odnesl perníkového dráčka.

„VÁNOČNÍ TVOŘENÍ“
Předposlední listopadový týden se v naší mateřské škole nesl v duchu předvánočního tvoření.
A tak se postupně sešli rodiče a děti z jednotlivých tříd a pustili se do vyrábění vánočních
ozdob a dekorací.
Koťátka vyráběla medvídkovu krabičku na cukroví, děti zde pomáhaly při stříhání a lepení.
Myšky si připravily šablony stromečků a andílků, které zdobily dle chuti a fantazie. Včelky si
vyrobily závěsnou dekoraci na dveře ve tvaru sovičky a také andělíčka z drátu. Ani Veverky
nezůstaly pozadu a odcházely domů se závěsnými sněhuláčky na stromeček.
Ve třídách panovala pohodová, vánoční nálada, děti byly spokojené a měly radost ze svých
výrobků, které si pak mohly odnést domů.
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PROSINEC 2015

-

VÁNOČNÍ JARMARK NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ BRUNTÁL – 5. 12. 2016

-

MIKULÁŠ V MATEŘSKÉ ŠKOLE – 6. 12. 2016

-

VÁNOČNÍ BESÍDKY JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

-

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ PRO SENIORY V DOMOVĚ POHODA – třída
Včeličky – 16. 12. 2016

-

VÁNOCE NA ZÁMKU – vystoupení na zámku – Myšky - 17. 12. 2016

-

VÁNOCE A JEŽÍŠEK VE ŠKOLCE - 20. 12. 2016

„VÁNOČNÍ JARMARK NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ BRUNTÁL“
V pondělí 5. 12. 2016 jsme na Městském úřadě Bruntál slavnostně rozsvítili vánoční
stromeček, který ozdobily děti z naší mateřské školy. Byla to sláva veliká, při které vystoupily
se svým krátkým programem děti ze třídy Včelek. Byla to velmi dojemná chvíle, kterou si
nenechali ujít ani rodiče. A ti také měli možnost navštívit prodejní jarmark vánočních
výrobků dětí z mateřských škol a zakoupit si zde nejednu krásnou ozdobu.
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„MIKULÁŠ VE ŠKOLCE“



LEDEN 2017

-

NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉHO DIVADLA – představení „Nešišlej“ – 23. 1. 2017

-

ZIMNÍ RADOVÁNKY – 26. 1. 2017

„ZIMNÍ RADOVÁNKY“
Letošní paní Zima nám přinesla bohatou sněhovou nadílku, a proto jsme se ve čtvrtek 26. 1.
2017 rozhodly, že dětem dopoledne v Mateřské škole Okružní zpříjemníme hrátkami na
sněhu. Skutečnost, že se ze sněhu nedaly tvořit žádné stavby, ani stavět sněhulák, nás
neodradila od přípravy zimních radovánek na školní zahradě. Připravily jsme si pro děti šest
stanovišť, na kterých plnily úkoly. Házely koulemi z papíru do kruhu, na cíl připevněný na
stromě, soutěžily ve tvoření sněhových bábovek, válely sudy, běhaly mezi kužely a učily se
udržet rovnováhu při chůzi na lyžích.
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ÚNOR 2017

-

NÁVŠTĚVA DĚTÍ SE ZŠ OKRUŽNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE – 8. 2. 2017

-

VESELÝ KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLE – 15. 2. 2017

-

PROJEKTOVÝ DEN – „Ahoj zimo“ – 27. 2. 2017

„VESELÝ KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLE“
Ve středu 15. 2. 2017 ovládlo naši mateřskou školu karnevalové dovádění. Děti se již několik
dní dopředu moc těšily a vzájemně si šeptaly, za jakou masku půjdou. Ve všech třídách se
24

tvořilo, vyrábělo, malovalo, lepilo a zdobilo právě na tento den. Dopoledne jsme zahájili
rejem masek, hrály jsme hry a soutěže, tancovali jsme, fotili se a vzájemně navštěvovali
v jednotlivých třídách.



BŘEZEN 2016

-

JARNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ – 8. 3. 2017

-

KOLEKTIVNÍ LEGOPEDICKÉ CHVILKY – 9. a 14. 3. 2017

-

CVIČENÍ SE SENIORY – 13. a 27. 3. 2017

-

BESEDA V MŠ „ŠKOLNÍ ZRALOST, ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST“ – 15. 3. 2017

-

DIVADLO V MŠ – „Jak Matěj zachránil sluníčko“ – 16. 3. 2017

-

KARNEVAL V ZŠ OKRUŽNÍ S INKOU RYBÁŘOVOU – 21. 3. 2017

-

„ZELENÝ DEN“ S DOMOVEM POHODA – „Jedeme v tom společně“ - 27. 3. 2017

-

SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA V POLSKU – 29. 3. 2017

-

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V ZŠ BRUNTÁL, JESENICKÁ – 31. 3. 2017

-

JARNÍ VÝZDOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU BRUNTÁL

„ZELENÝ DEN“ S DOMOVEM POHODA – „Jedeme v tom společně“
Ve čtvrtek 23. 3. 2017 podpořily naše děti seniory z Domova Pohoda v celorepublikovém
projektu „Jedeme v tom společně“ a pomohly jim zdolat vzdálenost dvou tisíc kilometrů. Tuto
trasu účastníci překonávali jízdou na rotopedu. Pro menší děti byl připraven stojanový
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rotoped, takže jsme mohly šlapat rukama, nohama, v kleku, v sedu i lehu. Děti účast
v projektu braly velmi vážně a tak nemalou měrou přispěly k dobrému výsledku.

„SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA V POLSKU“
Jako každým rokem, tak i letos děti z naší mateřské školy vyrazily na sportovní olympiádu
do Polska, která se uskutečnila 29. 3. 2017. Děti se velmi těšily a byly plny očekávání.
Olympiády se zúčastnilo pět družstev, dvě z ČR a tři z Polska. Děti soutěžily ve štafetovém
běhu, běhu po čtyřech, běhu s míčem atp. Jedna aktivita střídala druhou a než se děti nadály,
vysely jim na krku zlaté medaile za účast, vysloužily si pohár a do školky si navíc vezly
krásné dárky.

26



DUBEN 2017

-

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V ZŠ BRUNTÁL, OKRUŽNÍ – 3. 4. 2017

-

VELIKONOČNÍ JARMARK V MATEŘSKÉ ŠKOLE – 4. 4. 2017

-

VELIKONOCE NA ZÁMKU – třída Včelky - 8. 4. 2017

-

DIVADLO V MŠ – „Tři přadleny“ – 24. 4. 2017

-

NÁVŠTĚVA DRAVÝCH PTÁKŮ – 28. 4. 2017

„VELIKONOČNÍ JARMARK V MATEŘSKÉ ŠKOLE“
Jaro nám lehce zaklepalo na dveře a blížící se svátky jara nenechaly jediné ruce z naší
mateřské školy zahálet. Proto jsme 4. 4. 2017 pozvali rodiče a všechny přátele na tradiční
Velikonoční jarmark. V letošním roce jsme jej uspořádali v prostorách školky a spojili jsme
ho i s velikonočním tvořením. Ve třídě Koťátek si mohli rodiče koupit krásné jarní dekorace,
které vyráběly děti i paní učitelky.

„NÁVŠTĚVA DRAVÝCH PTÁKŮ“
Ve středu 26. 4. 2017 navštívili naši mateřskou školu sokolníci s dravými ptáky. Děti tak
měly možnost vidět na vlastní oči sovy, orla, poštolku, sokola, kondora i jestřába. Všichni si
také mohli pohladit výra velkého a sáhnout si na jeho hebká peříčka. Pan sokolník velmi
poutavě vyprávěl o životě těchto dravců, ukázal nám, jak probíhá jejich výcvik a jak dovedou
ptáci reagovat na jeho povely. Z důvodu nepříznivého počasí se akce konala v tělocvičně
základní školy Okružní.
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KVĚTEN 2017

-

VÝLET NA ŠKOLNÍ STATEK OPAVA – 5. 5. 2017

-

NÁVŠTĚVA DIVADLA – „Peter Pan“ – 15. 5. 2017

-

JARNÍ BESÍDKY PRO RODIČE

-

BESIP – 30. 5. 2017

-

DEN DĚTÍ – 31. 5. 2017

„VÝLET NA ŠKOLNÍ STATEK OPAVA“
První květnový týden jsme s dětmi z Mateřské školy Bruntál, Okružní 23 s obavami sledovali
počasí. Byli jsme napjatí, zda se nám vydaří výlet na Školní statek Opava. Poprvé jsme
plánovanou akci museli odvolat kvůli náhlé sněhové kalamitě.
V pátek 5. 5. 2017 se děti od Veverek, Myšek a Včeliček nedočkavě scházely ve svých
třídách. Cestou nás provázela dobrá nálada, čas jsme si krátili zpěvem písní, a než jsme se
nadáli, byli jsme na místě. Děti již z autobusu viděly celý areál školního statku a hodně se
těšily, co vše uvidí. Při příležitosti Dne mláďat byl areál zpřístupněný veřejnosti a pro
návštěvníky byl přichystán bohatý program.
Nejprve jsme si šli prohlédnout zvířátka a jejich mláďátka – koníky, králíčky, ovečky,
kozičky, slepice, krůty, kačenky, husy. Všechna zvířátka si děti mohly nejen prohlédnout,
ale některá také pohladit.
Měli jsme možnost vidět studenty jezdecké školy, kteří nám předvedli parkur a shlédli jsme
cvičení s pejsky, tzv. agility.
28

Děti se také seznámily s vojenskou technikou a hasičským záchranným sborem, včetně
záchranářských psů.



ČERVEN 2017

-

NÁVŠTĚVA PSOVODŮ – 1. 6. 2017

-

DEN ZEMĚ V MĚSTSKÉM PARKU - 5. 6. 2017

-

NÁVŠTĚVA DIVADLA V MŠ – „O Rozmařilce“ – 13. 6. 2017

-

NÁVŠTĚVY HERNY PUZZLÍK

-

NÁVŠTĚVA DOPRAVNÍ POLICIE – 21. 6. 2017

-

SKÁKACÍ HRAD – 30. 6. 2017

-

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY – celá MŠ – 30. 6. 2017

-

NÁVŠTĚVA CUKRÁRNY - všichni

„NÁVŠTĚVA PSOVODŮ“
Ve čtvrtek 1. 6. 2017 rozzářili dětské oči v Mateřské škole Bruntál, Okružní 23, psovodi
Policie České republiky a jejich pejskové.
Před časem jsme požádali Policii ČR, zda by nebylo možné děti seznámit s prací psovodů a
naše prosba byla splněna. Policisté nám ukázali, jak s pejsky Hagridem a Baxem pracují a jak
psi umí v případě potřeby zasáhnout, třeba proti zloději nebo při hledání ztracené osoby.
Psovod s figurantem nám předvedli, jak se takový zloděj chytá. Potom si děti mohly
vyzkoušet ochranný oblek pro výcvik psů a mladšího z pejsků si také pohladily.
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„ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY“
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5. 2 PŘEHLED ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽÍ A PROJEKTŮ

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
-

O VÁNČNÍ OZDOBU

-

PŘÍRODA KOLEM NÁS

-

MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ (3. místo Tomáš Barčík)

-

BRUNTÁLSKÁ KRASLICE 2017

-

DĚTI MALUJÍ PRO KONTO BARIÉRY

ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ VE ŠK. ROCE 2016/2017
-

RECYKLOHRANÍ

5. 3 SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI ORGANIZACEMI

Každou dobře fungující organizaci tvoří především kvalitní a zejména spolupracující tým. Pro
naši práci je důležitá spolupráce nejen celého týmu, ale nedílnou součástí a klíčová je
především i spolupráce s rodiči a dalšími partnery.
Proto:
-

usilujeme o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči, prohlubujeme spolupráci

-

snažíme se získat zájem rodičů o každodenní činnosti dětí v MŠ

-

umožňujeme rodičům účastnit se tvorby programu školy i jeho hodnocení

-

nabízíme a snažíme se připravovat spoustu aktivit pro vzájemnou spolupráci

-

zakládáme si na komunikaci s rodiči i dalšími partnery, upřednostňujeme osobní kontakt,
ale zároveň nabízíme další možnosti společné komunikace (schránky pro rodiče, e-maily,
telefonní kontakty, třídní schůzky, dotazníky….), naší snahou je také zajistit kvalitní
informovanost rodičů

-

respektujeme názory a připomínky

-

snažíme se o pravidelnou prezentaci naší školy a našich aktivit na webových stránkách
školy, v tisku apod.

-

snažíme se získávat nové kontakty, nové kamarády, nové partnery, jsme otevřeni novým
nápadům a novým věcem

-

snažíme se navázat spolupráci i se zahraničními partnery

-

snažíme se nabízet OTEVŘENOST, VZÁJEMNOU TOLERANCI, VSTŘÍCNOST,
PARTNERSTVÍ A DŮVĚRU
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6
ÚČET

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
KONEČNÝ STAV K 31. 12. 2016

ČÁSTKA – Kč

022002 Stroje a přístroje-převod MÚ

92 302,00

022003 Samost.věcimovité-vybavení kuchyně

328 967,00

028001 DDHM pořízení v PS

1212461,70

028002 DDHM převod z MÚ

90 802,00

028003 DDHM majetek MÚ od 1.4.2009

800 838,53

028004 DDHM logopedická prevence

20 890,00

088

Oprávky k DDHM

2124 992,23

112001 Potraviny na skladě

55 898,69

241000 Běžný účet

798 626,58

243000 Běžný účet FKSP

36 730,47

261101 Pokladna

8 556,00

314040 Krátkodobé zálohy-teplo

308 900,00

314050 Krátkodobé zálohy-elektřina

75 600,00

321001 Dodavatelé

38 790,50

324001 Přijaté zálohy: školné+stravné

31 212,00

324010 Třídní fond: Včelky

461,00

324020 Třídní fond: Veverky

513,00

324030 Třídní fond: Koťata

5 023,00

324040 Třídní fond: Myšky

5 052,00

331010 Výplata mezd zaměstnanců

260 117,00

333010 Exekuce

14 829,00

336200 Zúčt.soc.zab.-zaměstnanci

21 623,00
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336210 Zúčt.soc.zab.-organizace

83 138,00

337100 Zúčt. ZP- zaměstnanci

14 974,00

337110 Zúčt. ZP – organizace

29 929,00

342100 Daň z mezd zálohová

35 717,00

378001 Závazek OS Bruntál

5 445,00

381002 Nákl.př.období-Náklady řízení OS Bruntál

5 445,00

384010 Výnosy př.období-školné

12 400,00

384020 Výnosy př.období-stravné

8 795,00

384021 Výnosy př.období-školné+stravné

28 411,00

384022 Výnosy př.období-příjem potravin

5 845,58

389200 Dohadný účet-elektřina

56 315,00

389300 Dohadná položka-teplo

308 900,00

401901 Fond dlouhodob.majetu

385080,00

401902 Fond oběžných aktiv

26 448,85

411300 Fond odměn PS

85 829,00

412000 Fond kulturních a sociálních potřeb

41 177,20

413000 Rezervní fond

81 554,15

414000 Rezervní fond z ostatních titulů

47 602,00

416000 Fond reprodukce majetku-invest.fond)

69 614,20
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7

ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR

Při tvoření výroční zprávy jsem se opírala o hodnotící zprávy a evaluační hodnocení. Školní
rok 2016/2017 byl plný nových výzev a zajímavých událostí, ze kterých si my, i děti odnášíme
mnoho neopakovatelných zážitků.
Věřím, že hlavní cíle a úkoly školního roku 2016/2017 se nám podařilo naplnit. Velmi si
vážíme spolupráce s Mgr. Večeřovou, díky níž můžeme dětem poskytovat logopedickou péči i
v běžných třídách.
I tento školní rok byl bohatý na množství nadstandardních akcí a mimoškolních aktivit a všem
zúčastněným stranám patří velké díky.

Mgr. et Bc. Iva Orságová
ředitelka MŠ

V Bruntále 30. října 2017
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