Údaje o mateřské škole za školní rok 2016/2017
Mateřská škola Poláčkova 13
při ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace
Část I.
Základní charakteristika mateřské školy
a/

Název školy:

b/ Zřizovatel školy:

Základní a mateřská škola, Brno, Horníkova 1
Statutární město Brno, městská část Brno – Líšeň

Jméno ředitele školy:

c/

Mgr. Roman Burda

d/ Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení
Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol):

e/
f/

Kontakty:

g/

Provoz školy

Mgr. Helena Vrchotová
84

517 541 811, 544212949
6.30. -- 16.30

h/ Provoz jednotlivých tříd

6.30. -- 16.00
7.00.

-- 16.00

7.00

-- 16.30

i/ Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole
OS Horníček při ZŠ Horníkova 1,
Školní rok
2016/2017
třídy standardní
třídy speciální-logo
Celkem

WOW angličtina,

Počet Celkový
tříd počet dětí
3
0
3

Lemur sportovní

Průměrný
počet dětí na
jednu třídu

83
0
83

28
0
28
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Průměrný
počet dětí
na učitele
14
0
14

Průměrná
docházka
v%
70%
0
70%

Část II.
Výsledky výchovy a vzdělání

a/ Zaměření mateřské školy:
Naše mateřská škola je moderní jednopatrová budova s
vlastní zahradou. Zahrada poskytuje dětem celoročně
sportovní i odpočinkové vyžití. Je vybavena
didaktickými prvky / pocitový chodníček, záhonky k
pěstování zeleniny i bylinek/ herními prvky a poskytuje
i možnosti osvěžení a relaxace. MŠ na zahradě pořádá
pravidelné akce pro rodiče. Třídy v MŠ jsou prostorné,
světlé, stěny jsou vyzdobené dětskými motivy. Prostředí
tříd je členité, rozdělené do herních a didaktických
námětových koutků. Všechny třídy jsou vybavené
moderním sociálním zařízením dle hyg. vyhlášky. Estetická úroveň prostředí celé školy je na
dobré úrovni, díky zainteresování a osobní invenci všech zaměstnanců školy. Nemáme vlastní
kuchyň, strava je dovážena z kuchyně ZŠ Horníkova. Strava je pestrá, pitný režim je dodržen.
MŠ se zaměřuje na všestranný rozvoj dětí, na uspokojování jejich psychických i fyzických
potřeb s maximálním ohledem na jejich individualitu. Pravidelně zařazujeme preventivní
tělovýchovné chvilky a enviromentální programy. Dbáme na estetickou, společenskou a
kulturní výchovu,.
Hlavním prostředkem vzdělávání je hra a prožitkové učení. Dětem nabízíme tvořivé činnosti,
aktivity směřující k rozvoji samostatnosti, pohybových dovedností, myšlení, paměti, řeči,
fantazie. Pracujeme individuálně nebo ve skupinách. Ctíme motto: „Respektovat a být
respektován“. Podněcujeme radost dětí z učení a jejich zájem poznávat vše nové.
Spokojené a šťastné děti plné vědomostí, dovedností, kulturních návyků, dobře připravené na
přechod do školního kolektivu jsou naším cílem.
V MŠ byly integrovány dvě děti s diagnózou ADHD, lehké mentální retardace, poruchami
chování, vývojovou dysfázií a lehčími poruchami řeči.
Asi 300 metrů od MŠ je Základní škola Horníkova.
Preferujeme tyto metody práce s dětmi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prožitkové učení
kooperativní učení
situační učení
spontánní sociální učení
využití volné hry
individuální kontakt s dítětem
skupinová práce
experimentace, manipulace, zkoumání
práce s přírodním materiálem

Nadstandardní aktivity v rámci výchovné činnosti:
• anglický kroužek - 1x týdně
• příprava předškoláků
• loučení s podzimem – Broučkiáda
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

čarodějnické dopoledne Halloween - dýňování
rozsvícení vánočního stromku spol. s rodiči
tvořivá dílna s rodiči
společné odpoledne s rodiči – zahradní slavnost, otevírání studánek, Morena
akademie mateřské školy, pasování předškoláků
společné oslavy narozenin dětí
karneval, pochovávání basy
čarodějnické dopoledne + pálení čarodějnic
divadlo –Kobáb, KC Dělňák
škola v přírodě Dolní Morava
školní výlet Macocha - Punkevní jeskyně
malé výlety do okolí MŠ - Hády, Ochoz, Bílovice, Mariánské údolí, Lama centrum
muzikoterapie, hudební programy pro děti
návštěva planetária
pravidelná divadla v MŠ
pasování na školáky
Den Země, MDD
kouzelník, cirkusové představení
návštěva Líšeňáčku
návštěva záchranné stanice
vyšetření zraku
logo depistáž
diagnostika předškolní zralosti

Spolupráce se ZŠ Horníkova – společné akce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

malování na chodník
sportovní dopoledne
dílny s rodiči
návštěva 1. tříd v MŠ u stromečků
příchod Mikuláše
vystoupení v rámci brněnských vánoc a líšeňských vánoc
edukativně stimulační skupiny – 10 lekcí, paní učitelky 1. tříd
oslava Dne země, oslava Dne dětí,
svátek matek + svátek otců
jedna studentka - praxi
dlouhodobá praxe studentky z Finska 2,5 měsíce
návštěva studentů ze Sttutgartu – 1x ročně

b/ Odklad povinné školní docházky
Počet dětí
Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Celkem
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5
0
5

c/ Společné vzdělávání
Druh postižení

Počet dětí

Stupeň podpůrného
opatření

1

3

1

1

ADHD - porucha chování + ment.
postižení
ADHD - porucha chování

d/ Školy v přírodě
Počet dětí
celkem
28

Počet dnů na jedno dítě
4 dny

e/ Úplata za předškolní vzdělávání
Mateřská škola vybírá úplatu.
Základní výše úplaty:………550 Kč………………………………………
f/ Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z 1701

Počet

93

děti
a žáci

Počet strávníků
zaměstnanci školy a
ostatní*
vlastní důchodci

83

10

0

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy)
g/ Počet pracovníků školního stravování (k datu):
10
Fyzické osoby
10
Přepočtení na plně zaměstnané

Část III.
Účast v soutěžích
Spolupráce se ZŠ Horníkova. Příležitostně s dalšími institucemi.
• výtvarné soutěže - Malý požárník, Pes Rex, Moje město - vesnice,
• pěvecká soutěž - Malý zpěváček
• sportovní soutěže - Olympiáda
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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
20
22
25
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
VŠ - jiné

Počet učitelů
2
0
1
2
1

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2016/2017 – stav k 30. 6. 2017
Počet
Z toho Přepočtený počet na
fyzických mužů plně zam. (úvazky)
osob
Kvalifikovaní učitelé
Nekvalifikovaní
učitelé
Celkem

6
0

1
0

% z celkového počtu
(z přepočtených
učitelů)

6
0

100%

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!)
do 35let
Počet

3

35-50 let

nad 50 let

2

Důchodci Celkem
1

6

4. Asistenti ve škole
Školní asistent
Počet

2

1

Jiný (pedagogický, osobní)
1

Celkem
(přepočtený/fyzický)
2
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5. Ve školním roce 2016/2017 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická
fakulta do pracovního poměru (počet):
0
6. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): ………2…….
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně
řídících pracovníků školy
Počet
zúčastněných
pracovníků

Typ kurzu

Diagnostika dětí předš.věku
Ess
Netradiční Vv techniky
Nové trendy ve VV
Poruchy dětí se spec. potřebami
Individuální vzděl plán - nové formy

Činnosti předškolních dětí venku a v přírodě
Individualizace ke vzdělání v MŠ
Základy mentorských dovedností
Komunikace s rodiči
Prosociální činnosti v předškolním věku

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Část VI.
8. Hodnocení MŠ nebo jejich součástí
V letošním roce neproběhly kontroly ČŠI
Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: KH stanice , ÚMČ Líšeň
Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: nebyla uložena
9. Změny ve vedení školy: žádné
Část VII.
10. Podpora školy ze strukturálních fondů

Délka trvání projektu

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244
1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Operační program

Výzkum, vývoj, vzdělávání

MŠ a) jako žadatel

b) partner

Název projektu a registrační číslo
projektu

b) jako partner
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Celková výše dotace

Celkové způsobilé výdaje projektu 69 419 468,16 Kč.

Souhlas zřizovatele s uzavřením
partnerské sml., datum

4. 11. 2015

Stručný popis projektu

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
Školní rok 2016/2017 proběhl úspěšně. Všechny naplánované aktivity a akce školy byly
splněny. Rodiče se aktivně zapojili do dění školy. Děti, které dovršily šesti let, jsou na vstup
do první třídy ZŠ připravené.
Vypracovala:

Helene Vrchotová
Vedoucí učitelka MŠ Poláčkova

Razítko a podpis ředitele
Mgr. Roman Burda

V Brně dne 16. 8. 2017
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