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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Název školy:

Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

Právní forma:

příspěvková organizace

IZO:

107 620 146

IČ:

62352768

Adresa:
Ředitel:
Typ školy:
Kapacita školy:
Provoz školy:

Okružní 23, 792 01 Bruntál
Ivana Stuchlíková
celodenní provoz
90 dětí
6,15 – 16,30 hod

KONTAKTY:
Telefon – pevná linka:

554/711 060

Služební mobil:

601/369 797

Ředitelka školy:

734/327 367

E-mail(ředitelka MŠ):

skolkabrokr23@raz-dva.cz

E-mail(jídelna MŠ):

jidelna@msokruzni.eu

E-mail(třída KOŤATA):

kotata@msokruzni.eu

E-mail(třída MYŠKY):

mysky@msokruzni.eu

E-mail(trída VČELKY):

vcelky@msokruzni.eu

E-mail(třída VEVERKY): veverky@msokruzni.eu
Webové stránky:

www.msokruzni.eu

Datová schránka:

aa283qy

Bankovní spojení:

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. ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI ORGANIZACE
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.





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 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 ze šesti městských mateřských škol. Provoz v nově vystavené
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:
Umístěním školy u sídliště /Květná, Okružní, Lidická/ ji navštěvují především
„sídlištní děti“. 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 MŠ je
velmi poklidné, bez frekventovaných silnic. Les a louka jsou od MŠ vzdálené zhruba
necelých deset minut chůze od školky. K mateřské škole patří i poměrně velká
zahrada, jejíž vybavení není pro děti již dostačující a vyhovující a celkově je nutná její
revitalizace.
POČET TŘÍD, ORGANIZACE TŘÍD:
MŠ 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 p. logopedkou 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 počtu dětí ve třídě zřizovatelem.
Organizačně se nám osvědčilo zařazování dětí do tříd podle věku, ale situaci řešíme
vždy vzhledem k aktuální situaci a jsme připraveni bezproblémově zvládnout i třídu
smíšenou.
Spojování tříd z organizačních důvodů je maximálně omezováno a volíme jej co
nejšetrněji k dětem.
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Provoz zařízení je stanoven do 6,15 hod. do 16,30 hodin („logopedická“ třída je
v provozu dopoledne a poté p. učitelka rozdělí děti do ostatních tříd).

2.2. DLOUHODOBÁ KONCEPCE ŠKOLY
VIZE ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY:
"Chceme-li vychovat dítě radostné, spokojené, citlivé a vnímavé ke svému okolí, musí v
takových podmínkách a mezilidských vztazích také vyrůstat."
Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti další životní a vzdělávací cestu, proto
naše představa ideálně fungující mateřské školy je vytvoření klidného, pohodového
prostředí bez stresů, kde budou děti veselé, radující se, mající zájem o dění ve školce,
těšící se do ní, kamarádské, splňující poslání MŠ a uspokojující také rodiče.
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 lidském životě a na základě svých individuálních
zkušeností získalo základy klíčových, pro život důležitých, kompetencí
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HLAVNÍ CÍLE NAŠÍ ŠKOLY JSOU:
-

ÚSPĚŠNÁ ADAPTACE
Adaptace je velmi důležitý proces a je třeba, aby byl pečlivě sledován a řízen
v úzké spolupráci s rodiči. Navazováním kladného citového vztahu mezi
dítětem a učitelem je naší snahou být dítěti maximálně nápomocni. Rovněž
umožňujeme a doporučujeme, aby se dítě seznamovalo s mateřskou školou již
před samotným nástupem a to například návštěvou s rodiči apod.

-

VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO HRU
V předškolním věku se dítě učí celým životem, tedy i životem prožitým v MŠ.
Hlavní činností je 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.

-

POHODOVOST
Základem je pro nás vytvářet ve škole radostnou pohodu, 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, vytváření kladného vztahu k vlastní osobě i
k druhým, zkrátka aby pro dítě byla škola místem, kde se cítí v pohodě a
dobře, kde má pocit důvěry a radosti.

-

UČIT SE A POZNÁVAT SVĚT S RADOSTÍ
Naší snahou je vést cesty za poznáním přes prožitky dětí. Důležité pro nás je
co dítě prožívá, co cítí a získat si jeho zájem o vzdělávání. 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 i ke spolupráci.
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3. 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 apod.). I když jde o jednu
z nejmladších bruntálských mateřinek, stav budovy by uvítal ještě i další rekonstrukci –
aktuálně – oprava fasády a spár, oprava střechy, elektroinstalace, dokončení poslední fáze
výměny oken a z těch větších investic pak ještě výměna přípojky vody. Průběžně se ale
ozývají i další věci, do kterých je potřeba zainventovat nečekaně např. díky havarijnímu
stavu.
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, tělovýchovná věž, skluzavka, míče, barevné kruhy, kroužky,
kužely a tyče, barevný padák, barevné vesty, nátepníčky a šátky, skákací
balóny, strachový pytel, švihadla, obruče, chůdy…) +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.)
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-

-

v každém oddělení nechybí dětská knihovna, v nejmladším oddělení jsou to
převážně pohádková leporela, v oddělení předškoláků najdeme i literaturu
naučnou zejména o přírodě, ekologii a různé encyklopedie. Učitelská
knihovna je společná, různé metodiky, literatura z oblasti pedagogiky a
psychologie. Zde je možnost zapůjčení literatury rodičům.
dle aktuálního uspořádání vybavení ve třídách jsou dětem nabídnuty i různé
hrací koutky (ve dvou třídách je i prostorný patrový domeček)
na chodbách a v šatnách dětí jsou umístěny informativní nástěnky pro rodiče
a také zde děti prezentují své výtvarné práce apod.
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Každoročně se snažíme připravit dětem příjemné a hezké prostředí. Díky šikovnosti a
kreativitě p. učitelek je pro děti připravena vždy pestrá výzdoba, ale například i nově vyrobené
pomůcky k výuce. Ale i přesto si investování financí do vybavení či modernizace vnitřních
prostor najde vždy své místo. Pro zkvalitnění výuky v logopedické třídě by byla vhodná
modernizace třídy s možností přístavby šatny. Daleko více nás ale trápí výměna koberců,
které jsou nevyhovující i z hlediska bezpečnosti a kterou řešíme ve třídách postupnou
výměnou (zbývají nám ještě 3 třídy) a druhou největší bolístkou jsou výškově nastavitelné
stoly pro děti a židličky ve všech třídách.
ZAHRADA
-

poměrně velká zahrada je vybavena pískovištěm, houpačkami a skluzavkami
k některým aktivitám využíváme také prostory mimo školní pozemek - dětská
hřiště, městský park apod.

Naše školní zahrada je pro nás velkou bolístkou, vybavení není pro děti již dostačující a
vyhovující. I když se o zbylé zahradní prvky staráme, každoročně dojde k vyřazení nebo
zrušení herních prvků z důvodu nevyhovujícího stavu a ohrožující bezpečnost dětí.
Aktivně se snažíme najít řešení k postupné revitalizaci celé zahrady, ale z důvodu finanční
náročnosti se nám to stále nedaří.

3.2. EKONOMICKÉ PODMÍNKY
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 ( např.
Vánoční jarmark 2014 – výdělek 5.080,- Kč, Velikonoční jarmark 2015 – výdělek 6.354,- Kč )
nebo oslovováním sponzorů. Jsme otevřeni také výzvám v podobě grantů a dotací (úspěšné
projekty ve šk. roce 2014/2015 – např. „Klauniáda“ – dotace 10.000,- Kč).

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 (viz směrnice: Kritéria pro přijímání dětí)
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Zápis 2014
Celkem
přijatých
žádostí
Přijato
Nepřijato

45
26
19 * z toho 5 dětí bylo přijato na jinou MŠ v Bruntále a 5 dětí již chodí do
MŠ a rodiče žádali pouze o přestup; 1 dítě bylo bez trvalého pobytu
v Bruntále, 8 dětí bylo mladších 3 let

Kapacita mateřské školy ve školním roce 2014/2015 byla díky udělení povolení výjimky
z počtu dětí ve třídách opět naplněna na maximum – 90 dětí. Ve školním roce 2014 – 2015 se
vzhledem k nadměrnému počtu předškoláků (38 dětí) změnila organizace tříd. Už nebyly
třídy rozděleny podle věku dětí, ale nejstarší děti tak byly rozděleny do 3 tříd:
Koťata – nejmladší děti ve věku 3-4 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 4 -7 let (Speciální třída pro děti se střední vadou řeči)- 13 dětí

3.4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
-

-

v mateřské škole pracuje 8 pedagogických pracovnic, z toho 1 prozatím
nesplňuje požadovanou kvalifikaci (ale je studentkou na pedagogické škole)
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 páce 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, kteří úzce spolupracují s pedagogy
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Zakládáme si na tom, mít v týmu kolegy, kteří jsou pro svou práci maximálně zapáleni,
kteří chtějí pracovat na svém osobním růstu, které práce s dětmi naplňuje a baví (nejde jen
o pedagogy) a kteří jsou otevřeni novým věcem a možnostem. Práce v mateřské škole je
náročná a tím, že naše škola má vysoké ambice a cíle v předškolním vzdělávání, nabízí
pestrou nabídku nadstandardních aktivit, snaží se o maximální spolupráci s rodiči, s
jinými subjekty a v neposlední řadě se především pro děti snaží udělat vše možné i
nemožné, proto je nutné mít kolektiv, který je připraven čelit těmto výzvám. Někdy je
velmi těžké najít kolegy se stejným nadšením, proto i v letošním školním roce došlo
k drobným personálním změnám.
Každou dobře fungující organizaci tvoří především kvalitní a zejména spolupracující tým.
Naši týmovost tak posiluje a tvoří úzká společná spolupráce a plánování, rozdělení si
kompetencí, společné pravidelné aktivity (teambuliding apod.).
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4. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY
4.1. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Ve školním roce 2014/2015 kolektiv naší mateřské školy pokračoval a dále naplňoval
cíle dle školního vzdělávacího programu „SE ZVÍŘÁTKY POJĎME HNED,
OBLETÍME CELÝ SVĚT“.
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 dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecné,
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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
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 ně běžně kladeny, a zároveň i ty,
které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.
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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 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.
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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:
ZPÍVÁNKY NAŠÍ IVANKY
Garant projektu: Mgr., Bc. Iva Orságová a Ivana Stuchlíková
Jde o projekt, kterým chceme dětem přiblížit svět hudby a to nejen jako pasivnímu
posluchači, ale hravou formou dát dětem možnost se projevit v hudebním světě a
realizovat se v něm. K naplnění tohoto projektu by nám měly napomoci i dílčí
projekty: BAREVNÉ PÍSKÁNÍ, ZPÍVÁNKY ZDRAVÉ PĚTKY A VESELÉ
MUZICÍROVÁNÍ, ve kterých hudba bude nástroj pro všestranný rozvoj dítěte.
BAREVNÉ PÍSKÁNÍ
Cíle projektu:
- Podporovat správné dýchání
- Seznámit dítě se základy hudební nauky a dodržování rytmiky
- Vzbudit u dětí radost z hry na hudební nástroj
Očekávané výstupy:
- Dechové hry a cvičení
- Hra na zobcovou flétnu
- Vystoupení s hrou na flétničky
- Poslech hry na různé druhy fléten
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VESELÉ MUZICÍROVÁNÍ
Cíle projektu:
- Seznámit děti s různými druhy hud. nástrojů
- Prostor pro volnou improvizaci dětí
- Zlepšit koordinaci pohybu, kultivovat jemnou i hrubou motoriku
- Rozšířit hudební repertoár dítěte
- Možnost sborového i sólového zpěvu
- Odbourávat trému
Očekávané výstupy:
- Výroba hudebních nástrojů
- Sborový zpěv, sólový zpěv
- Poznávání hudebních nástrojů
- Poslech různých druhů a žánrů hudby
- Sluchové hádanky
- Vyjadřování hudby tancem a pohybem
ZPÍVÁNKY ZDRAVÉ PĚTKY
K tomuto projektu nás inspiroval Nadační fond Albert a jeho celorepublikový
vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřen na zdravý
životní styl, především v oblasti zdravého stravování.
Jde o program plný chytlavých písniček o zdravé výživě. Písničkové pásmo je
doplněno interaktivními praktickými úkoly, aby si i ti nejmenší otestovali a obohatili
své znalosti, jak správně jíst. Chytlavé texty písniček je učí proč jíst ovoce a zeleninu,
co dělat u prostřeného stolu nebo proč je sport náš dobrý „přítel“.
Cíle projektu:
- více se zaměřovat na zdravý a spokojený vývoj dítěte, posilování imunitního
systému, tělesného a duševního zdraví
- aktivně děti učit rozlišovat mezi více a méně zdravými potravinami a cíleně je
vést k ochotnější konzumaci zdravých jídel
- do jídelníčku zařadit více ovoce, čerstvé zeleniny, ryby, luštěniny, obilniny
apod.
- dodržování pitného režimu
- s pomocí dětí vést rodiče ke zdravému stylu výživy
- zapojit děti jako spoluúčastníky přípravy jídla
Očekávané výstupy:
- program Zpívánky zdravé pětky
- samoobsluha u svačiny
- ochutnávka pomazánek pro rodiče
- návštěva obchodu Zdravá výživa
- pečení a jednoduché vaření s dětmi
- písničky a námětové hry
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POHYB DĚTEM ZDRAVĚ A HRAVĚ
Garant projektu: Marie Vaverková
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
- 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.
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HRAJEME SI, BAVÍME SE A PŘECI SE UČÍME
Garant projektu: Bc. Olga Širanová
Garant projektových dnů: Bc. Zdeňka Šmahelová
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 a naučit se ke kolektivní spolupráci
rozvoj zájů a potřeb dítěte a rozvoj talentovaných dětí
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 celé MŠ (
v návaznosti na ŠVP a TVP si děti společně opakují naučené znalosti o daném
tématu, dovednosti, písničky,…)
PROJEKTOVÉ DNY SE 4. ZŠ – pravidelné tématické setkávání předškoláčků a
školáčků
Exkurze, výlety, přednášky, společné akce …..
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4.3. DVPP
Ředitelka školy maximálně podporuje vzdělávání zaměstnanců, dává prostor pro odborný
profesní růst a motivuje pracovníky k samostudiu. Každý pedagog si pravidelně vytváří roční
vzdělávací plán samostudia, který je průběžně doplňován o účast na odborných vzdělávacích
akcích dle aktuální nabídky. Za úspěch považuji získání zájmu a zkušeností při dalším
vzdělávání i nepedagogických pracovníků v naší instituci, která vede ke zkvalitnění jejich
práce.
Ve školním roce 2014/2015 DVPP nebylo omezeno jen na možnosti, které nabízel náš
rozpočet, ale využili jsme především nabídky UP v Olomouci, která díky projektu ROZVOŠ
připravila zdarma širokou škálu zajímavých workshopů a vzdělávacích kurzů. Všem našim
pedagogům se tak otevřela cesta k bezplatnému avšak kvalitnímu a hodnotnému vzdělávání
(např. Rozvoj týmové spolupráce ve výuce předškolních dětí, Fundraising v mateřské škole,
Rozpoznání úrovně a rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku apod.). Díky tomuto
projektu se mohly 2 pedagogické pracovnice zúčastnit i týdenní zahraniční stáže ve Slovinsku.
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5. AKTIVITA ŠKOLY
5.1. PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015


ZÁŘÍ 2014
– TŘÍDNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE (průběžně v prvních 2 týdnech)
– ZAHRADNÍ SLAVNOST (25.9.2014)
– MALÁ DOPRAVNÍ HRA V PARKU (30.9.2014)
ZAHRADNÍ SLAVNOST ANEB KRÁLÍCI Z KLOBOUKU V MŠ
K zahájení školního roku připravil náš kolektiv pro své děti a rodiče zábavné
odpoledne, které bylo zároveň prvním setkáním celé školičky při společné akci v
novém školním roce.



ŘÍJEN 2014
– NÁVŠTĚVA DIVADLA (O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH) – 13.11.2014
– VÁNOČNÍ FOCENÍ – 21.10.2014
– PODZIMNÍ VÍTÁNÍ S DRÁČKY PAPÍRÁČKY – 23.10.2014
– STRAŠÍ, STRAŠÍ, V NAŠÍ ŠKOLCE STRAŠÍ – projektový den MŠ – 31.10.2014
– BUBU SHOW – třídní akce (VČELKY) – 31.10. – 1.11.2014
– CVIČENÍ SE SENIORY– (1x za 14 dní)
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„STRAŠÍ, STRAŠÍ, V NAŠÍ ŠKOLCE STRAŠÍ“
Při této akci školka patřila tento den opravdu jen strašidýlkům. Děti plnily od rána
třídy v nádherných kostýmech různých strašidýlek a těšily se na projektový den, při
kterém se sešli všichni kamarádi z celé školky a užili si společný den plný zábavných
úkolů. A pro nejodvážnější strašidla nechybělo ani spinkání ve školce s programem
„BUBU SHOW“.

PODZIMNÍ VÍTÁNÍ S DRÁČKY PAPÍRÁČKY
Dne 23. 10. 2014 byla pro děti a rodiče připravena v mateřské škole další společná
akce, tentokrát „Podzimní vítání s dráčky papíráčky“.
Bohužel nám nevyšlo to správné počasí, jaké je zapotřebí k pouštění papírových
draků, ale vytrvalý déšť naše paní učitelky neodradil a ani nepokazil dobrou náladu.
P. učitelky si tak pro děti připravily krásné pohádkové dopoledne se skřítkem
Podzimníčkem a jeho kamarády dráčky papíráčky.
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CVIČENÍ SE SENIORY
I v letošním školním roce pokračujeme ve svém projektu POHYB DĚTEM ZDRAVĚ
A HRAVĚ, jehož součástí je cvičení dětí se seniory, zájem seniorů vzrůstá a děti si
cvičení také moc pochvalují.
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LISTOPAD 2014
– MYŠKY SVÍTÍ NAD BRUNTÁLEM – třídní akce s rodiči (MYŠKY) – 2.11.2014

– NÁVŠTĚVA PŘÍROD. STANICE – 10.11.2014
– VÝLET ZA KAMARÁDY NA SLOVENSKO – 3.- 5.11.2014
– PODZIMNÍ DÍLNIČKY – třídní akce s rodiči (MYŠKY, KOŤÁTKA)
– PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA V ORDINACI Dr.MYŠEK A MYŠÁKŮ –
projektový den
MŠ ( 28.11.2014)
– USPÁVÁNÍ PODZIMNÍCH SKŘÍTKŮ – akce s rodiči – 20.11.2014
– CVIČENÍ SE SENIORY (1x za 14 dní)
– NÁVŠTĚVA DIVADLA – „DIVADELNÍ FESTIVAL KYTKA“ – 27.11.2014
PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA V ORDINACI DR. MYŠEK A MYŠÁKŮ
Projektové dny, kdy se děti potkávají s kamarády z ostatních tříd, se v naší škole
staly již oblíbenou tradicí. Ve formě aktivit, tentokrát zaměřených na téma MOJE
ZDRAVÍ A MOJE TĚLO, jsme si opět užili společný pěkný den.

USPÁVÁNÍ PODZIMNÍCH SKŘÍTKŮ
Uspávání podzimních skřítků je akce, která v naší škole patří k loučení s podzimem,
a kde se setkávají rodiče s dětmi z celé školičky.
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NAŠE ŠKOLIČKA SI PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍ SÍTĚ VYTVOŘILA VELMI
PĚKNÉ PŘÁTELSTVÍ S MATEŘSKOU ŠKOLOU NA KOMENSKÉHO ULICI
V SEREDI
K seznámení došlo, na dnešní poměry, velmi jednoduchou cestou. Na facebookovém
profilu „náměty a inspirace pro paní učitelky a pány učitele“ napsala naše p.
ředitelka svůj nápad týkající se výměnných stáží mezi mateřskými školami, díky
kterým vznikají nejen nová přátelství, ale je to výborná možnost k výměně
zkušeností, poznatků, nápadů a otevřená cesta k dalším společným aktivitám,
projektům a akcím. Mimo jiné na tuto výzvu odpověděla také p. Iveta Fraňová –
ředitelka jedenácti-třídní mateřské školy na Slovensku. Prostřednictvím facebooku se
p. ředitelky obou MŠ domluvily na spolupráci a naplánovaly společné setkání. Naše
školka se tedy vydala na třídenní výlet na Slovensko.

24



PROSINEC 2014

– SILVESTROVSKÝ POKLAD – třída Včelky – 31.12.2014
– VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – 4.12.2014
– VÁNOČNÍ DÍLNIČKA NEJMENŠÍCH – třída Koťátek 3.12.2014
– NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ DÁREK OD DĚTÍ – VÁNOČNÍ BESÍDKY:
9.12.2014 POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY – vánoční besídka třídy Veverek
10.12.2014 JAK KOŤÁTKA HLEDALA KAMARÁDY – vánoční besídka třídy
Koťátek
11.12.2014 VÁNOČNÍ PŘÁNÍ – vánoční besídka třídy Včeliček
12.12.2014 JAK MYŠKY ČERTILY – vánoční besídka třídy Myšek
– VÁNOČNÍ PŘÁNÍ – třída Včeličky – vystoupení pro seniory 12.12.2014 ( Centrum
pro seniory POHODA )
– VÁNOČNÍ PŘÁNÍ – třída Včeličky – vystoupení na zámku 13.12.2014
– VÁNOČNÍ JARMARK – akce s rodiči – 16.12.2014
– VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ SE SENIORY – třída Včeličky – 17.12.2014 ( Dům s
pečovatelskou
službou)
– VÁNOCE A JEŽÍŠEK VE ŠKOLCE -projektový den MŠ – 19.12.2014
SILVESTROVKSÝ POKLAD
Malé zpestření posledního dne v roce čekalo na děti a rodiče ze třídy Včeliček. Pilná
Včelka, která každý měsíc dětem dává malý domácí úkol, se kterým dětem pomáhá
celá rodina, si na prosinec s p.učitelkami připravila překvapení.Putování za
Silvestrovským pokladem ukončil krásný ohňostroj.
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VÁNOČNÍ JARMARK

VÁNOČNÍ JARMARK již neodmyslitelnou součástí prosincových akcí a je vnímán
jako první ochutnávka vánoční atmosféry. Rok od roku se vánoční jarmark těší
většímu zájmu.

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA
Vzácnou návštěvu jsme přivítali ve čtvrtek 4.12.2014 v naší školičce. Na děti se přišel
podívat Mikuláš v doprovodu krásného andílka, ale nezapomněli sebou vzít i
čertíka. Děti se tak mohly přesvědčit, že čertík má opravdu Knihu hříchů a někteří
pak byly i překvapení, co vše v ní má pravdivě napsáno.
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LEDEN 2015

– SNOWPRŤATA 2015 – škola v přírodě + lyžařský výcvik – 5.1.- 9.1.2015
– SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ LEGA – realizace projektu „Podpora polytechnického
vzdělávání 14 MŠ z Moravskoslezského kraje“ – 28.1.2015
– NÁVŠTĚVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY (1.ZŠ Jesenická) s předškoláky – 21.1.2015
SNOWPRŤATA 2015
Nový rok 2015 jsme zahájili velmi stylově a to týdenním pobytem na zimní škole v
přírodě. V pondělí 5.1. 2015 odjely děti do rekreačního střediska Relaxa,
nacházejícího se na adrese: Žďárský potok 64, Stará Ves u Rýmařova.
Všechna Snowprťátka byla natěšená na zimní radovánky a protože nás „paní Zima“
v tomto týdnu nenechala na holičkách a byla na sněhovou nadílku velmi bohatá
odjížděli všichni s krásnými sněhovými zážitky.
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PPROJEKT „Podpora polytechnického vzdělávání 14 MŠ z Moravskoslezského kraje“ A
JEHO REALIZACE
Ve středu 28. 1. 2015 proběhlo v naší školičce slavností předání stavebnic LEGA (v hodnotě
cca 70.000,- Kč) a to díky zapojení do projektu „Podpora polytechnického vzdělávání 14 MŠ z
Moravskoslezského kraje“. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu pedagogických pracovníků, možnost absolvování tuzemské a zahraniční stáže v
zařízení pro předškolní vzdělávání, kde již polytechnická výuka dlouhodobě probíhá a také
především díky tomuto projektu, nám pomohlo udělat radost především těm nejmenším.



ÚNOR 2015

– NÁVŠTĚVA DIVADLA – „Dlouhý, široký a bystrozraký“ – 11.2.2015
– LEGOHRÁTKY – 3.2.2015
– POHÁDKOVÉ DOVÁDĚNÍ S PEJSKEM A KOČIČKOU – akce pro rodiče s dětmi –
19.2.2015
– NÁVŠTĚVA ZŠ (PETRIN, CIHELNÍ, OKRUŽNÍ) – předškoláci – průběžně
LEGOHRÁTKY

Legohrátky byly dalším jasným důkazem o úspěšném průběhu a realizaci projektu
„Podpora polytechnického vzdělávání 14 MŠ z Moravskoslezského kraje“ v naší
školičce. Jak a kde všude se dá lego využít, že si s legem můžeme nejen hrát, ale i
počítat, zpívat, malovat, cvičit….tento podnět si p. učitelky odnesly z víkendového
školení a bylo jen na nich, jak tuto myšlenku budou s dětmi dále rozvíjet.
Velkou roli hraje ale také fantazie a nápaditost, která rozhodně nechyběla v mateřské
škole v úterý 3.2.2015, kdy legohrátky maximálně ovládly dění v celé školičce.
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POHÁDKOVÉ DOVÁDĚNÍ S PEJSKEM A KOČIČKOU
Do světa pohádek děti s rodiči přivedly nejen jejich vydařené masky a kostýmy, ale
také známá pohádková dvojice Pejsek s kočičkou. Během zábavného odpoledne,
které si pro děti s rodiči tradičně připravil kolektiv mateřské školy, se děti potkávaly
například s vílou Amálkou, motýlem Emanuelem, nechyběl vodník Česílko a
přiběhla i myška s krtečkem. Zpívalo se, soutěžilo, tancovalo…..zkrátka bylo veselo.

¨¨



BŘEZEN 2015

– VELIKONOČNÍ JARMARK – akce s rodiči – 24.3.2015
– VELIKONOCE NA ZÁMKU – vystoupení dětí na zámku (Myšky) – 28.3.2015
– LEGOHRÁTKY – projekt MŠ – 31.3.2015
– VYNÁŠENÍ ZIMY – projektový den MŠ – 27.3.2015
– NÁVŠTĚVA KNIHOVNY – akce třídy (Myšky) – 13.3.2015
– NAROZENINOVÁ PÁRTY – vystoupení v divadle + přespání v MŠ (Včelky) –
5.3.2015
– ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ – zápis nových dětí od šk. roku 2015/2016 – 25.-26.3.2015
– OLYMPIÁDA V POLSKU – sportovní olympiáda GASZOWICE (předškoláci) –
26.3.2015
– NÁVŠTĚVA DIVADLA – „Tři pohádky s písničkou“ – 25.3.2015
– MUZIKOTERAPIE – třída Včelky – ukázka etnických nástrojů – 6.3.2015
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PREDSKOLIADA V POLSKÝCH GASZOWICÍCH
Ve čtvrtek 26. 3. 2015 jsme se s dětmi z naší školičky vydali na výlet do polských
Gaszowic a nebyl to výlet ledajaký. S našimi malými sportovci jsme se zúčastnili
„VII. Przedszkoliady – sportovní olympiády“, na kterou jsme byli pozváni místní
mateřskou školou do sálu Centra Kultury a Sportu.
V duchu hesla, „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“, se děti předškolního věku ze
tří polských mateřských škol společně s našimi předškoláky pustily do sportovního
klání. Pro soutěžící byly připraveny čtyři jedinečné překážkové dráhy, při kterých
děti změřily své síly. Dětský zápal a nadšení bylo velmi nakažlivé a povzbuzování
jednotlivých týmů bylo slyšet široko daleko.
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VELIKONOČNÍ JARMARK
Každoročně si svátky jara zpestříme Velikonočním jarmarkem, na kterém bylo opět
k vidění mnoho krásných výrobků, ozdob a tradičních velikonočních dekorací. Na
úvod si každá třída připravila krátké vystoupení, které přispělo k jarní atmosféře.
Vystoupil také dětský sboreček s veselými písničkami a jaro přivolávaly děti i hrou
na flétničku. Poté se otevřel prodejní jarmark, kde měla každá třída svůj stánek se
svými výrobky, které děti s pomocí p.učitelek ve školce vyráběly. Nechyběla ani
velikonoční dílnička a také paní kuchařky, kterým letos pomáhaly i děti, připravily
společně spoustu dobrot.



DUBEN 2015

– PROBOUZENÍ PARKU – 24.4.2015
–LEGOHRÁTKY – SLAVNOSTI BAREVNÝCH MĚSTEČEK – 28.4.2015
–SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ – třída Včelky – 29.4.2015
–PROBOUZENÍ JARA – akce pro rodiče s dětmi – 23.4.2015
– KOČIČÍ DEN – třída Včelky – 16.4.2015
SLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ
Ve středu 29. 4. 2015 se v podvečer na školní zahradě konal slet čarodějnic a čarodějů
– dětí a rodičů ze třídy Včeliček. Slet pořádala vrchní čarodějnice Bludímíra,
čarodějnice Elvíra, Brambambule z Brambambulova a slečna Bradavice
z Bradavičníkova, které pozvaly své známé na čarodějnický kotlíkový gulášek.
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SLAVNOSTI BAREVNÝCH MĚSTEČEK
SLAVNOSTI BAREVNÝCH MĚSTEČEK, tak si děti nazvaly závěrečný projekt, na
kterém pracovaly týden a ve kterém p. lektorce chtěly ukázat, kam až sahá jejich
fantazie a co vše se se stavebnicí naučily. Jelikož se do práce pustilo všech 90 dětí s p.
učitelkami, o nápady nebyla nouze, naopak dětská fantazie se rozrostla tak, že
výstava zaplnila celou jednu třídu včetně velké herny.
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PROBOUZENÍ PARKU
Středisko volného času Bruntál, p. o., ve spolupráci s městem Bruntál pořádalo již
tradiční akci „PROBOUZENÍ PARKU“. Při této příležitosti byla pro děti přichystána
spousta zábavy. Všichni jsme si zde nejen zasoutěžili, ale také zastavili nad
zajímavými úkoly, za což nás čekala nejen pochvala, ale také sladká odměna.

PROBOUZENÍ JARA
Kdo se těší ze slunečných jarních dnů a má rád jaro, určitě nechyběl na akci
PROBOUZENÍ JARA, kterou pro rodiče s dětmi připravila naše mateřská škola ve
spolupráci s MĚSTEM BRUNTÁL.
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KVĚTEN 2015

– SPORTOVNÍ DOPOLEDNE „MŮJ PRVNÍ GÓL“ – všichni předškoláčci –
11.5.2015
– ZPÍVÁNÍ KE DNI MATEK (v Domově Pohoda) – VČELKY – 11.5.2015
-KLOBOUKOVÝ MAJÁLES – 15.5.2015
– „NA ZAHRÁDCE POD JABLONÍ“ – KOŤATA – besídka pro rodiče -13. 5. 2015
– „POTĚŠENÍ PRO MAMINKU“ – MYŠKY -besídka pro rodiče -14. 5. 2015
– „UŽ JE TO UDĚLÁNO, UŽ JE TO HOTOVO“ – VEVERKY-besídka pro rodiče –
19.5.2015
„MŮJ PRVNÍ GÓL!“
V pondělí 11. 5. 2015 pozvala Fotbalová asociace České republiky a FC Slavoj
Olympia Bruntál všechny chlapce a děvčata od 5 do 8 let na náborovou akci pod
názvem „Můj první gól“. Tohoto zábavného dopoledne se zúčastnily i naši
předškoláčci. Fotbalový klub hledal nové „hvězdičky“, možná budoucí fotbalové
reprezentanty.
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ČERVEN 2015

-3. ROČNÍK SPORTOVNÍ OLYMPIÁDY MATEŘINEK – celá MŠ – 17.6.2015
– KLAUNIÁDA – Včelky – VYSTOUPENÍ „DNY MĚSTA“ -19.6.2015
-CIRKUSOVÁ SLAVNOST – celá MŠ – DĚTSKÝ DEN – 9.6.2015
–CIRKUS PO NAŠEM – besídka – Včelky – 4.6.2015 + 10.6.2015 (Domov Pohoda)
–ŠKOLNÍ VÝLET – Veverky (16.6.2015), Koťata (12. – 14. 6. 2015)
–ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM – akce s rodiči – 26.6.2015
– ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY – celá MŠ – 26.6.2015 (dopoledne)
– NÁVŠTĚVA DĚTSKÉ HERNY PUZZLIK – Myšky, Koťata
– NÁVŠTĚVA CUKRÁRNY – všichni
CIRKUSOVÁ SLAVNOST
Na děti a jejich svátek se v naší školičce nezapomnělo ani v letošním roce! Právě
naopak a i když si s námi opět sluníčko hrálo naschovávanou, pestrý program
všechny dostatečně zahřál a všichni si tak mohli v úterý 9. června naplno užít
krásnou CIRKUSOVOU SLAVNOST.
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3. ROČNÍK SPORTOVNÍ OLYMPIÁDY MATEŘINEK – „HOP SEM, HOP TAM“
Důkazem, že děti z mateřinek sportují rádi, byl 3. ročník sportovní olympiády, kde se
sešlo více jak 100 malých sportovních nadšenců se svými p. učitelkami.

CIRKUS PO NAŠEM
S vystoupením, které si děti s p. učitelkami připravují na besídky pro rodiče, chodí
dělat radost i seniorům do Domova Pohody.
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KLAUNIÁDA
Předposlední červnový víkend patřil v Bruntále oslavám, konaly se „DNY MĚSTA“.
Samotný program byl velmi bohatý a nesměly v něm chybět ani děti z mateřinek. O
to se postarala naše školička, která připravila zábavný program „KLAUNIÁDU.
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5.2. PŘEHLED ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽÍ A PROJEKTŮ
VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
-

RYTÍŘ Z NOSU - ze stovky přihlášených MŠ – 8. místo
MALUJEME ZVÍŘÁTKA – 1.,2. a 3. Místo
PŘÍRODA KOLEM NÁS
POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ – 1. a 2. místo
DOVÁDÍME
MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ
EVROPA POMÁHÁ
INDIÁNI A JEJICH TRADICE
POLICEJNÍ HÁDANKY V PŘEDSTAVÁCH DĚTÍ
MALOVANÁ PÍSNIČKA
POHÁDKOVÁ ŠKOLA

PODANÉ PROJEKTY VE ŠK. ROCE 2014/2015
-

KLAUNIÁDA – žádost o dotaci z rozpočtu města Bruntál pro oblast kultury –
schválená dotace 10.000,-Kč
LEGOHRÁTKY - – žádost o dotaci z rozpočtu města Bruntál pro oblast ostatní
činnost
3. ROČNÍK SPORTOVNÍ OLYMPIÁDY MATEŘINEK - žádost o dotaci
z rozpočtu města Bruntál – SCHVÁLENÁ DOTACE 16.000,- Kč
ZAHRADA HROU – žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MSK
– program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
BEZPEČNÁ MŠ BRUNTÁL – žádost v programu ministerstva školství
Podpora zabezpečení ochrany škol a školských zařízení
ZAHRADA PLNÁ SMÍCHU a LOGOPEDICKÁ UČEBNA – projektové
záměry předložené na pracovní skupině vzdělávání v rámci lokálního
partnerství

ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ VE ŠK. ROCE 2014/2015
-

-

PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 14 MŠ Z MSK
ROZVOŠ – ROZVOJ PROFESNÍCHKOMPETENCÍ PEDAGOGICKÝCH
PRACOVNÍKŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL V KONTEXTU KURIKULÁRNÍ
REFORMY
RECYKLOHRANÍ
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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
s rodiči úzce spolupracujeme i prostřednictvím třídních důvěrníků, kteří jsou
zvoleni na třídních schůzkách a pravidelně se schází s vedením a personálem
školy, kde řeší aktuální potřebné záležitosti (např. řeší se nadstandardní
aktivita školy, použití finan. prostředků z třídních fondů, z akcí, od sponzorů;
apod.)
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

Rádi navazujeme i nová přátelství s jinými mateřskými školami a organizacemi, která nás
různě obohacují a díky kterým také vznikají nové aktivity a akce pro děti. Kontakty jsme
propojily dokonce i se zahraničím, konkrétně s mateřinkou na Slovensku a Chorvatsku.
V oblasti spolupráce s rodiči je naše škola na vysoké úrovni, kterou dokazuje jak získané
ocenění Topp školky, tak například i záznamy v kronice, které nám rodiče pravidelně píší.
Spolupráce s rodiči se dá vždy prohlubovat, proto již pracujeme s nápady na příští školní rok
– jako jsou např. třídní důvěrníci z řad rodičů, zapojení rodičů do muzikálu apod. a také se
chceme zaměřit na lepší součinnost rodiny s mateřskou školou při přípravě dítěte na roli
budoucího školáka.
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6. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

ÚČET

KONEČNÝ STAV K 31.12.2014

022002

stroje, přístroje převod MÚ

028001

DDHM pořízeno v PS

92 302,00
1 251 371,30

028002 DDHM převod z MÚ

99 272,00

028003 DDHM majetek MÚ

552 918,00

088000 Oprávky k DDHM

- 1903 561,30

112000 Materiál na skladě

35 332,36

241000 Běžný účet

799 956,51

243000 Běžný účet FKSP

20 888,56

261101 Pokladna

47 696,00

311000 Odběratelé

8 172,00

314040 Krátk.zálohy – teplo

372 000,00

314050 Krátk.zálohy – elektřina

82 600,00

321000 Dodavatelé

-

49 704,57

324100 Záloha „Snowprťata“

-

44 000,00

331010 Výplata mezd zaměstnanců

- 285 005,00

336200 Zúčt.soc.zabezp.-zaměstnanci

-

23 497,00

336210 Zúčt.soc.zabezp.-organizace

-

90 351,00
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337100 Zúčt.ZP – zaměstnanci

-

16 463,00

337110 Zúčt.ZP – organizace

-

32 525,00

342100 Záloha na daň z příjmu

-

38 636,00

384010 Výnosy př.období-školné

-

14 760,00

384020 Výnosy př.období-stravné

-

48 201,00

389200 Dohodná položka-elektřina

-

82 600,00

389300 Dohadná položka – teplo

- 372 000,00

401901 Fond dlouhodobého majetku

-

92 302,00

401902 Fond oběžných aktiv

-

26 448,85

411300 Fond odměn – PS

-

85 829,00

412000 Fond kulturních sociálních potřeb

-

13 379,20

413000 Rezervní fond

-

79 722,67

414310 Sponzorský dar

-

26 000,00

416000 Fond reprodukce majetku

-

36 392,20

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1 130,94
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7. ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR

K vytvoření výroční zprávy jsem se opírala o evaluační dotazníky svých zaměstnanců a
rodičů, hospitační záznamy a o výsledné hodnocení naší činnosti na pracovních poradách.
Hlavní úkoly a cíle pro školní rok 2014/2015 byly ve větší míře naplněny. Příjemným
zpestřením a obohacením byla i bohatá nadstandardní aktivita školy. V oblasti vzdělávání cítí
pedagogové i rodiče velkou spokojenost. Přesto pro nás zůstávají velkou motivací nové metody
ve vzdělávání (např. Matematika podle prof. Hejného, výuka anglického jazyka aj.).
Vzhledem k větším a potřebným investicím do oprav v tomto roce, bychom v tom příštím
chtěli více pomýšlet na vybavení pro výuku a nákup pomůcek, ale nevzdáváme se
ani myšlenky na modernizaci školní zahrady.
Školní rok 2014/2015 se může zapsat opět mezi úspěšné roky zejména díky píli a snaze celého
kolektivu, jak pedagogických tak i provozních zaměstnanců. Nedílnou součástí byla také
podpora a významná spolupráce s rodiči a v nespolední řadě také zřizovatele.
Těšíme se nový školní rok, který nám přinese opět plno nových výzev a ve kterém můžeme
dále realizovat a rozvíjet své plány.

Ivana Stuchlíková
ředitelka MŠ

V Bruntále 20. října 2015
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