Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

ve školním roce 2010/2011

Část I.
Základní charakteristika školy
Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí:

Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace
Zřizovatel školy:

Obec Křetín

Ředitel školy:

Mgr. Ivana Pfefrová

Statutární zástupce:

Mgr. Petra Procházková

telefon:

516 470 718, 731225749

e-mail:

skola@zsmskretin.cz

www stránky:

www.zsmskretin.cz

Provoz školy:

7.00 – 15.30 hod

Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole: 0

Školní rok
2008/2009

Počet
tříd

Počet
dětí

tř. standardní

1

28

Celkem

1

28

Počet
dětí na
jednu
třídu
28
28

Počet
dětí na
učitele

Prům.
docházka v %

14

82,4

14

82,4

Počet
Počet dětí
dětí na
Zaměstna- Nezaměst5 dní/měs. né matky
nané matky
4 h/den
a na MD
0
18
10
0

18

Pozn.: Veškeré údaje v části I.musí odpovídat údajům,které škola předkládala v žádosti při zařazení
do sítě,případně v žádosti o změnu v zařazení.

10

Část II .
Výsledky výchovy a vzdělávání
a/ Analýza Třídního vzdělávacího programu MŠ ( Zaměření mateřské školy, alternativní
výchovně vzdělávací programy, specializace na jednotlivé druhy výchov, kroužky (uveďte
přesný počet a druhy kroužků na škole) , zájmové aktivity dětí , další údaje týkající se záměru
školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje) – viz bod IX.
Přehled kroužků
Název
Flétnička
Tanečky
Logopedický
Grafomotorický
Pastelka-výtvarný

vedoucí
Vladimír Pečinka
Monika Jarošová
Lenka Benešová,Mgr.Regina Mullerová
Jarmila Levá
Jarmila Levá,Lenka Benešová

b/ Věkové složení dětí
Počet dětí
do 3 let

0

3letí

2

4letí

11

5letí

14

starší

1

c/Odklad povinné školní docházky
Počet dětí
Odklad povinné školní docházky

1

Dodatečné odložení povinné školní

0

docházky
Celkem

1

d/ Péče o integrované děti
Počet dětí

Druh postižení

0

0

e/ Školy v přírodě – nebyly

Výkon státní správy
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a
samosprávě ve školství, v platném znění, § 3, odst. 2, písm. c.
Rozhodnutí ředitele

Počet

Přijetí dítěte do MŠ

9

Ukončení docházky dítěte

0

Odvolání

0

Část VI.
Personální zabezpečení činnosti školy
1. Přehled pedagogických pracovníků ve školním roce 2010/2011, kvalifikace
Příjmení, jméno
Levá Jarmila
Benešová Lenka

Vzdělání
SŠ
SŠ

Aprobace
Učitelství pro MŠ
Učitelství pro MŠ

Pracovní zařazení
vedoucí učitelka
učitelka

2. Kvalifikovanost
Počet
Přepočtený
fyzických počet na
osob
plně zam.
2
2

Kvalifikovaní pracovníci
Nekvalifikovaní pracovníci

0

v%
100

0

0

3. Věkové složení všech přepočtených pedagogických pracovníků

Počet

do 35let

35-50 let

nad 50 let

0

0

2

Důchodci
0

Celkem
2

Účast v soutěžích:

dle nabídky

Akce ve školním roce 2010/2011
-

kamarádi,kamarádky,pojďte s námi do zahrádky-podzimní dopolední tvoření
Ovocný den-dopoledne věnované podzimnímu ovoci
Lístečkový den-podzimní dopolední tvoření z listí
Stromoví skřítci-putování zahradou s úkoly a uložení skřítků k zimnímu spánku
Dobré ráno,dobrý den,hrajeme si s podzimem-podzimní výtvarné dopoledne
Jedna velká dýně kutálí se líně-dlabání dýní
Dešťový panáček-úkol pro rodiče
Vánoční jarmark-akce společně se základní školou a obecním úřadem
Den čertíků-mikulášská nadílka
Vánoční přání občanům v obci
Nakládáme u stromečku
Vyrábíme betlémy
My tři králové jdeme k vám
Z okna zimu pozoruji,něco o ní namaluji-dopolední zimní malování
Vyrábíme krmítka-úkol pro rodiče
Je tu zima celá bílá,komu by se nelíbila-dětskými výrobky jsme si vyzdobili školku
Sněhoví skřítci-úkol pro rodiče
Probuďte se zvířátka,je tu jarní pohádky-vítání jara
Vrby se nám zelenají,vajíčka se červenají-velikonoční tvoření
Polízanice steré čarodějnice-pálení čarodějni-akce s rodiči
Srdíčková výstava-srdíčkové vyzdobení školky ke Dni matek
Divadlo Úsměv
Výlet-Boskovice-solná jeskyně,kino,Agrocentrum Vísky
Den matek v mateřské škole-akce pro rodiče
MDD v mateřské škole
Sluníčková výstava-sluníčkové dopoledne v MŠ-výrova sluníček z čehokoliv
Vystoupení kroužků-flétna a tanečky
Dopoledne s myslivci
Jak se pečou Jidáše
Den Země v MŠ
Den otevřených dveří a zápis do MŠ
Návštěva ZŠ
Návštěva ozdravovny-Cirkus Paciento
Beseda s PhDr.Ilonou Pešovou z PPP Boskovice
Rozloučení s předškoláky-Cesta za indiány

Ostatní akce dle nabídky-koncerty,divadla
Při různých akcích v mateřské škole dbáme na spolupráci s rodiči, která je pro nás velmi
důležitá.
O všech našich akcích se podrobněji můžete dozvědět na našich internetových stránkách, které
pro nás vzorně vede pan ing.Milan Hakl.

4. Absolventi středních pedagogických škol - jejich počet, kteří nastoupili na školu: 0

5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené: 0
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně
řídících pracovníků školy
Typ kurzu

Počet zúčastněných pracovníků

Činnostní učení v matematice – zlomky a desetinná

1

čísla – 4. a 5. ročník
Výuka cizího jazyka žáků s ADHD a žáků se

1

znevýhodněného prostředí
Barevný rok (EVVO)

1

Aktuální a očekávané změny ve školské legislativě

1

Autorita učitele aneb problematika současné rodiny a

2

školy
Činnostní učení v prvouce pro 1.-3. ročník

1

Výtvarná dílna

1

Třídnická hodina jako nástroj

1

Anglická gramatika hrou

2

Výtvarná dílna - okna
Celkem 10 kurzů

Celkem 13 účastníků

7. Přehled nepedagogických pracovníků
Příjmení, jméno
Tušlová Jitka
Bačovská Jana

úvazek
80 %
75 % ( ZŠ a MŠ )

Pracovní zařazení
školnice
kuchařka, výdej stravy

Část VII.
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
a/ V tomto školním roce byla provedena v naší mateřské škole kontrola ze strany ČŠI - ve
dnech 21. – 23. února 2011. Pracovníci ČŠI zjišťovali a hodnotili zejména naplňování cílů
předškolního a základního vzdělávání, bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků, personální a
materiální podmínky. Podrobné informace lze nalézt v inspekční zprávě, která byla doručena
statutární zástupkyni, zřizovateli, předsedkyni školské radě v písemné podobě a je veřejně
přístupná v elektronické podobě na webových stránkách školy. Celkové hodnocení bylo příznivé
– nedostatky spíše formálního charakteru vykazovaly předložené školní vzdělávací programy
ŠVP ZV a ŠVP PV - byly odstraněny do 30.6. 2011, jak vyžadovala inspekční zpráva.

Změny ve vedení školy
-

nebyly

Zhodnocení a závěr
Mateřská škola pracuje podle motta:"Dítě je kniha,ve které máme číst a do které máme psát!"
Od roku 2002 je mateřská škola spojena se základní školou v jeden právní subjekt. Škola
pracuje podle vlastního ŠVP, který je zpracován dle RVP do jednotlivých integrovaných bloků,
které nesou název:
Když nám léto zamává
Když podzim přes práh vkročí
Až vánoce jehličím zavoní
Svět se točí a my s ním
Když si jaro rozpustí vlasy
Aby bylo na zemi milo
V mateřské škole funguje logopedická individuální činnost ve spolupráci s rodiči a učitelkami
mateřské školy. Důraz je kladen na vyvození hlásky pomocí dechových a artikulačních cvičení,
gymnastiky mluvidel a individuálního nácviku výslovnosti v logopedických chvilkách. Paní
učitelka Lenka Benešová se zúčastnila 4denního semináře týkajícího se této problematiky a své
poznatky úspěšně uplatňuje v praxi.V mateřské škole pracuje též od října roku 2009 speciální
pedagog z Boskovic paní Mgr.Regina Mullerová,která odborně vede děti ke správné
výslovnosti.Je tak ideálně propojena spolupráce s rodiči,mateřskou školou a spec.pedagogem.
Dále je v mateřské škole zaveden grafomotorický kroužek, kterému se věnuje paní učitelka
Jarmila Levá, která se na tuto činnost specializuje a prošla již také několik vzdělávacích kurzů k
této problematice.
Máme zavedeny HOVOROVÉ HODINY PRO RODIČE, kde řešíme s rodiči problémy týkající
se jejich dětí.

V letošním školním roce pracovaly v mateřské škole „EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ
SKUPINY“,které jsou zaměřeny na přípravu předškoláků do základní školy.Tyto skupinky vedla
paní učitelka Lenka Benešová z mateřské školy a paní učitelka Ludmila Kroupová ze Základní
školy.Skupiny sklidily velký úspěch.
Naše MŠ má zřízeny internetové stránky, které jsou průběžně aktualizované a doplňované.
Práce ve školním roce 2010/2011 se nám dařila, do mateřské školy stále docházelo kolem 25
dětí, rodiče se bohatě a rádi účastnili našich akcí a můžeme si s čistým svědomím říci, že jsme
všechny úkoly, které jsme si na tento školní rok vytýčily, splnily. Hodláme tak pracovat i
následujících letech a doufáme, že se nám práce bude dařit jako doposud.

V Křetíně: 30.9.2011
Zpracovala: Jarmila Levá - vedoucí učitelka MŠ

