Údaje o mateřské škole za školní rok 2016/2017
Mateřská škola Horníkova 1 - Čtyřlístek
při ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace
Část I.
Základní charakteristika mateřské školy
a/

Název školy: ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p.o.

b/ Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno - Líšeň
c/

Jméno ředitele školy: Mgr. Roman Burda

d/ Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení): Mgr. Lucie Kučeráková
e/

Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol): 95

f/

Kontakty: telefon, e – mailová adresa: 727 818 797, lkucerakova@zshornikova.cz

g/

Provoz školy (od - do): 6:30 – 16:30

h/ Provoz jednotlivých tříd (od - do):

i/

6:30 – 16:00
7:15 – 16:15
7:15 – 15:45
7:00 – 16:30

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

Od roku 2013 působí při ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p.o. spolek
„Horníček – spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova“.
Školní rok
2016/2017

třídy standardní

Počet Celkový
tříd počet dětí
4

třídy speciální-logo Celkem

4

Průměrný
počet dětí na
jednu třídu

Průměrný
počet dětí
na učitele

Průměrná
docházka
v%

95

24

12

18,6

-

-

-

-

95

24

12

18,6
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Část II.
Výsledky výchovy a vzdělání

a/ Zaměření mateřské školy:
Školní vzdělávací program, podle kterého se v mateřské škole pracovalo, byl vytvořen
v roce 2014 s platností na 3 následující roky, přičemž v roce 2015 byl vytvořen dodatek číslo 1
a v roce 2016 dodatek číslo 2, které aktualizovaly a doplňovaly informace. Při tvorbě programu
i dodatků spolupracoval pedagogický sbor, tak aby plán co nejvíce odpovídal potřebám
prostředí, školy i pedagogů.
V návaznosti na minulý školní rok se mateřská škola i v letošním roce snažila
pokračovat v rozvoji v environmentální oblasti. Kromě probíhajícího kompostování, na kterém
se děti podílely, i nadále děti pokračovaly v péči o třídní zvířátka, která se nám rozrostla o další
šneky. Dále se přidala i péče o okrasné květiny na nově vybudovaných záhoncích školní
zahrady, kde se pěstoval i hrášek. Ke konci školního roku dětem přibyla možnost péče o
kůzlátka, které děti pojmenovaly a chodily je pravidelně za pomoci učitele krmit a vodit na
vodítku.
V letošním školním roce se v mateřské škole vzdělávalo 42 předškoláků a proto činnosti
a aktivity, které pedagogové plánovali a připravovali, byly výrazně zaměřeny na důkladnou
přípravu na povinné základní vzdělávání a následný lehčí přechod dětí do základních škol.
Učitelé každý týden pro děti připravovali grafomotorická cvičení na uvolnění zápěstí, každý
den před pobytem venku s dětmi procvičovali předčtenářské a předmatematické představy,
prostorovou orientaci, procvičovaní oromotoriky. Na základě informací získaných
z procvičování s dětmi pak učitelé vedli konzultaci s každým z rodičů, kde probírali, jak se
dítěti v přípravě na školu daří.
Mladší děti si osvojovaly dovednosti v oblasti sebeobsluhy, hygieny, sociální interakce,
opakovaly si pravidla třídy a snažily se do činností a aktivit zapojovat vždy podle svých
možností a potřeb. Během celého roku pedagogové zaznamenávali pokroky u dětí
do diagnostických listů a na základě informací z nich plánovali další činnosti.
Celý pedagogický sbor se snažil v mateřské škole vytvářet harmonické prostředí
a dobrou atmosféru, do které budou děti rády chodit. Rodiče předškoláků ke konci školního
roku uspořádali pro pedagogy překvapení v podobě tajné akce pro pedagogy ve školní jídelně,
která pro učitele byla tou největší zpětnou vazbou za dobře odvedenou práci. Dále také
v průběhu roku mateřská škola dostala finanční dar od rodičů na dovybavení třídy a po celý
školní rok zaznamenávala hojnou účast rodičů na všech pořádaných akcích a snahu rodičů
s pedagogy spolupracovat.
V průběhu roku vykonávala v mateřské škole souvislou praxi jedna studentka
z Obchodní akademie Eldo, o.p.s.
Prioritou v následujícím roce bude i nadále inovace školní zahrady, dále jsou plánovány
výměna oken, zateplení a oprava dveří mateřské školy. V letošním roce se podařilo dovybavit
třídy novým didaktickým materiálem určeným převážně pro předškoláky. V mateřské škole
během roku také přibylo piano a plátno s projektorem. Jednu ze tříd se podařilo dovybavit
stavebnicí obsahující velké plyšové kostky a všechny třídy vybavit hrami rozvíjejícími
konstruktivní myšlení.
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Odpolední zájmové aktivity a nadstandartní péče:
Logopedický kroužek
Angličtina
Plavání

– logopedická péče
– seznamování s cizím jazykem
- předplavecká výchova ve spolupráci s Kometa Brno

b/ Odklad povinné školní docházky
Počet dětí
Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Celkem

2
2

c/ Společné vzdělávání
Druh postižení
-

-

-

d/ Školy v přírodě
Počet dětí
celkem
25

Stupeň podpůrného
opatření

Počet dětí

Počet dnů na jedno dítě
4

e/ Úplata za předškolní vzdělávání
Mateřská škola vybírá / nevybírá úplatu.
Základní výše úplaty: 550 Kč
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Část III.
Účast v soutěžích
Mimoškolní aktivity
Stezka bosou nohou
Drakiáda – akce s rodiči
Návštěva dětské nemocnice
Divadlo Medoušek
Dýňobraní a lampionový průvod – akce s rodiči
Písečná animace
Program Lesní pedagogika – Zprostředkování od Lesy ČR
Kouzelník Reno
Zamykání lesa – program pro děti v lese
Mikulášská nadílka v MŠ
Rozsvěcování stromečku – akce pro veřejnost
Hanácké betlémek - divadlo
Vánoční besídka – vystoupení dětí pro rodiče
Vánoční dílničky – akce pro veřejnost za spolupráce se sdružením rodičů Horníček
Stavění sněhuláků – akce s rodiči
Divadlo Káča a Káča
Program Buďme kamarádi
Karneval
Divadlo Koráb
Vítání jara – akce pro veřejnost
Velikonoční dílničky – akce pro veřejnost za spolupráce se sdružením Horníček
Sférické kino
Program SAKO
Divadlo Káča a Káča
Besídka ke dni matek – vystoupení pro maminky
Olympiáda
Výlety: Mariánské údolí, plavba parníkem, zábavní park Bruno
Návštěva hasičské stanice
Loučení s předškoláky
Akce Hurá na prázdniny - akce pro
veřejnost za spolupráce se sdružením
Horníček
Nesoutěžní přehlídky:
Líšeňské Vánoce - vystoupení předškoláků
před radnicí
Soutěže:
Sběr kaštanů
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Část IV.
Výkon státní správy
Rozhodnutí
Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2016/2017
Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.)
Počet nepřijatých dětí
Počet odvolání

Počet
35
2
26
0

Část V.
Údaje o pracovnících škol
1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2016/2017 – stav k 30. 6. 2017
Vzdělání – nejvyšší dosažené
Střední pedagogická škola
VOŠ pedagogická
VŠ-předškolní výchova
VŠ-speciální pedagogika
Jiné/jaké/

Počet učitelů
4
1
3
-

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2016/2017 – stav k 30. 6. 2017
Počet
fyzických
osob
Kvalifikovaní učitelé
8
Nekvalifikovaní učitelé 0
Celkem
8

Z toho Přepočtený počet na plně
% z celkového počtu
mužů zam. (úvazky)
(z přepočtených učitelů)
0
0
0

7,5
0
7,5

100%
100%

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!)
Počet

do 35let
7,5

35-50 let
-

nad 50 let
-

Důchodci Celkem
7,5

4. Asistenti ve škole
Školní asistent
Počet

Jiný (pedagogický, osobní)

2
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Celkem
(přepočtený/fyzický)
2

5. Ve školním roce 2016/2017 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická
fakulta do pracovního poměru (počet): 1
6. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 3
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně
řídících pracovníků školy
Počet
zúčastněných
pracovníků
2

Typ kurzu

Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního
věku
Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v praxi
2
mateřské školy – jasně, stručně, přehledně a naposled…
Právní povědomí vedoucích pracovníků mateřských škol 1
Komunikace s rodiči

1

Inkluze v MŠ se zaměřením na problematiku PAS a
syndrom ADHD
Zdravotní tělesná výchova v mateřské škole

3
1

Současné výzvy předškolního vzdělávání (témata:
1
dvouleté děti – inkluze – povinné předškolní vzdělávání)
Část VI.
8. Hodnocení MŠ nebo jejich součástí
Z dotazníkového šetření, které v letošním roce v mateřské škole proběhlo, vyplynulo, že
jsou rodiče s mateřskou školou spokojeni. Jediné větší připomínky se objevovaly u školní
zahrady, kterou by si rodiče představovali lépe vybavenou. Při inovaci školního
vzdělávacího programu pedagogové dospěli k závěru, že se podařilo naplnit více jak 90%
záměrů, které si určili a tím se utvrdili, že práce, kterou v mateřské škole vykonávají je
dobře odváděná.
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9. Změny ve vedení školy
V tomto školním roce neproběhly v mateřské škole žádné změny ve vedení.
Část VII.
10. Podpora školy ze strukturálních fondů
Název projektu a registrační číslo
projektu

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Délka trvání projektu

1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Operační program

Výzkum, vývoj, vzdělávání

MŠ a) jako žadatel

b) partner

b) jako partner
Celková výše dotace
Souhlas zřizovatele s uzavřením
partnerské sml., datum
Stručný popis projektu

Celkové způsobilé výdaje projektu 69 419 468,16 Kč.
4. 11. 2015
Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity
předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co
největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání. Projekt je
realizován ve spolupráci se všemi mateřskými školami
zřizovanými statutárním městem Brnem a jeho městskými
částmi (celkem 137 MŠ) a se čtyřmi organizacemi
neformálního předškolního vzdělávání. Projekt ve spolupráci
se školami a dalšími partnery rozvíjí výměnu praktických
zkušeností a diskuzi k tématům, které se vztahují ke
spolupráci s rodinou.

11. Zhodnocení a závěr
V letošním školním roce se mateřské škole podle zpětné vazby z okolí dařilo, panovala v ní
přátelská atmosféra a naši snahou bude tento stav udržet i v následujících letech.

Vypracovala:
Mgr. Lucie Kučeráková
Vedoucí učitelka
MŠ Horníkova

Razítko a podpis ředitele
Mgr. Roman Burda

V Brně dne 16. 8. 2017
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