Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace mateřské školy
za školní rok 2015/2016

1. Základní údaje o škole
Název: Mateřská škola Karviná – Mizerov Kpt. Jaroše 2224
Od 1.1.2016 sloučení se základní školou - ZŠ a MŠ Majakovského
Adresa odloučeného pracoviště: ul. Kpt. Jaroše 2224, Karviná Mizerov
Ředitel/ka: Milena Nowaková, po sloučení Mgr. Roman Hamrus
Kontaktní údaje MŠ:
Tel.č.: 596 311 465
Email: msjarose@volny.cz, po sloučení denisa.urbanczykova@zs.majakovskeho.cz
Provoz mateřské školy: 6:00 do 16:00 hod.

2. Statistické údaje
Počet tříd: 2
Průměrná naplněnost tříd (k 30.06.2016) : 24,5 (49 dětí)
Naplněnost školy % vyjádření

: 88% (49 dětí z celkové kapacity 2tříd -56 dětí)

Počet dětí k 01.09.2015

: 47

Počet dětí k 01.01.2016

: 47

V měsíci leden, únor, duben nárůst dětí : 6
Počet dětí zapsaných při zápisu pro následující školní rok 2016/2017: 12 (po zápisu
v měsíci dubnu přišlo pro přihlášku ještě 6dětí)
Počet dětí odcházejících do 1. třídy ZŠ k 31. 08. 2016: 21
Počet dětí zapsaných k 31. 08. 2016 pro následující školní rok 2016/2017: 46 (49-21)+15
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy včetně kvalifikace:
Skutečnost - pracovníci školy celkem: fyzické osoby 9 v r.2015
z toho muži: 0

Skutečnost - pracovníci školy celkem: fyzické osoby 7 v r. 2016
z toho muži: 0

Přepočtený počet pracovníků: limit KÚ 8,15 v roce 2015
Skutečnost 7,76 k 31. 12. 2015
Přepočtený počet pracovníků: limit KÚ 5,35 v roce 2016
Skutečnost k 1. 1. 2016: 4,805

Pracovníci mateřské školy ve šk.r.2015 ( → změny od 1.1.2016):
profese

počet / úvazek

•

V r.2015/2016 ředitel/ka mateřské školy:

1 / 100% úvazek

•

V r.2015 učitelky mateřské školy:

2 / 100% úvazků
1 / 86% úvazků

→

V r.2016 učitelky mateřské školy:

2 / 100% úvazku
1 / 80,6% úvazků
1 / 74% úvazků

•

V r.2015 ekonomka mateřské školy:

1 / 40% úvazek → v r.2016 zrušeno

•

V r.2015 vedoucí školní jídelny:

1 / 35% úvazek → v r.2016 zrušeno

•

V r.2015 kuchařka:

1 / 95% úvazek

→

V r.2016 kuchařka:

1 / 85% úvazek

•

V r.2015 pomocná síla v kuchyni:

1 / 50% úvazek → v r.2016 39%, od 19.1. zrušeno

•

V r.2015/2016 školnice:

1 / 65,6% úvazek

•

V r.2015 uklízečka:

1 / 65,6% úvazek

→

V r.2016 uklízečka:

1 / 50% úvazek

V r.2015 pradlena:

1 / 30% úvazek → v r.2016 zrušeno

•
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Pedagogičtí pracovníci
Požadavek na odbornou kvalifikaci učitele mateřské školy splnilo:

1 ředitelka mateřské školy - střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání
zaměřeném na přípravu učitele předškolního vzdělávání. Od 1.1.2016 změna → ředitelka
mateřské školy nyní na pozici učitelky MŠ.

vzdělání splňuje

z celkového počtu 4 učitelek mateřské školy v následujícím členění:
1 učitelka → od 1.1.2016 vedoucí učitelka MŠ, má vysokoškolské vzdělání
v navazujícím magisterském studijním programu Pedagogika se specializací
Předškolní pedagogika a pedagogika I.stupně.

vzdělání splňuje

1 učitelka – vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu Předškolní
pedagogika a pedagogika I.stupně.

vzdělání splňuje

1 učitelka - střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na
přípravu učitele předškolního vzdělávání

vzdělání splňuje

4. Specifika školního vzdělávacího programu (na co se škola zaměřuje, čím je
specifická):
Naše mateřská škola plně respektuje vývoj dítěte předškolního věku - je to doba, na kterou
v dospělosti vzpomínáme, ke které se vracíme a která zanechává v naší paměti výrazné stopy.
Ideál šťastného dětství rozvíjíme především v činnostech hudebních, pohybových, výtvarných
i dramatických a to vše v souladu s rozvíjením lásky k přírodě.
Naším cílem je vytvářet vhodné sociální klima, které se zakládá na vzájemné důvěře, úctě
a dodržování třídních pravidel. Klademe důraz na volnou hru dětí, která je v tomto věku velmi
důležitá. Hra je živnou půdou pro rozvíjení dítěte, je jejich hlavní činností a ověřeným
pomocníkem edukace. Dítě se samo posouvá prostřednictvím svého vnitřního popudu
i okolních situací, na které chce reagovat.
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Úzce spolupracujeme s rodinou, rodinnou výchovu podporujeme a pomáháme rodičům v péči
o dítě. O naší práci rodiče informujeme. Máme na zřeteli, že předškolní věk je z hlediska
socializace dítěte a jeho společenské adaptace klíčovým obdobím.
Rodiče mohou připravovat své dítě na vstup do MŠ v adaptačním programu / společný pobyt
s dětmi na zahradě, návštěva MŠ při Dni otevřených dveří, účast na školních akcích –
Karneval, Dětské radovánky apod.
V tomto školním roce zaměření na rozvoj práce s nadanými dětmi, cílený rozvoj rozumových
funkcí, procvičování zákl.oblasti intelektu - paměť, verbální a matematické schopnosti,
logika, prostorová a plošná představivost, postřeh, abstraktní myšlení, fantazie a tvořivost.
Rozvoj potencionálních vloh a nadání pomocí metody NTC Learning - viz Menza.cz.
Součástí ŠVP je doplňkový program - Podpora zdraví. Podpora zdraví v mateřské škole
zahrnuje otužování vzduchem, v letním období vodou, škola v přírodě, hry a sportovní
aktivity na zahradě, výlety a vycházky do okolí, zubní hygienu – denně po obědě. Děti mají
rády cvičení na nářadí, s míči, pohybové hry s pravidly i hudbou. Cvičením se snažíme
předcházet vadnému držení těla.
Naše aktivity:
"TVOŘIVÍ UMĚLCI" - výtvarné a pracovní činnosti rozvíjející jemnou motoriku, kreativitu a
fantazii, práce a experimenty s přírodním materiálem, používání
nejrůznějších zábavních technik.
"MALÍ SKŘIVÁNCI" - hlasová a dechová výchova rozvíjející práci s hlasem, artikulaci,
správné dýchání a cit pro hudební nástroje.
"HÝBEME SE PRO RADOST" – cvičení, nácvik tanečků a dětská jóga rozvíjí u dětí hrubou
motoriku, rytmus, správné držení těla, prostorovou orientaci a vztah ke
sportu.
"ANGLIČTINA S FRANCHESKOU" - úvod dětí do světa cizího jazyka, vše hravou a
zábavnou formou za pomocí didaktických pomůcek „Chytré makovičky“
www.fabule.cz.
"CO CHCI UMĚT, CO CHCI ZNÁT, DNES SÁM SI BUDU DIKTOVAT" - opakování a
prohlubování získaných dovedností a vědomostí k danému tématu, práce
předškolních dětí s časopisem „Předškolák“ (rozvoj matematických
představ, grafomotoriky, logického myšlení, smyslového vnímání aj..)

Do třídních vzdělávacích plánů si pedagogové zahrnuli a vytvořili tyto projekty:
Samostatný projekt č.1
„Skřítek Jarošek seznamuje děti, aneb moji kamarádi a lidé kolem mě“
Samostatný projekt č. 2
„Jarošek a doprava“
Celoroční projekt A
„Za dobrodružstvím dnes a denně“
Celoroční projekt B
„Vzdělávat a hrát, u toho se smát“
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5. Přehled aktivit a prezentace školy na veřejnosti:

Září
I. Třídní schůzky
Adaptační výlet - Dětský zábavní park Bílá 19.9.2015
Říjen/ Listopad
Halloweenské odpoledne s rodiči 29.10.2015
Mobilní planetárium v MŠ 12.11.2015
Schůzka rodičů s vedením MŠ + ZŠ Majakovského
Vítání občánků v MěDK 22.11.2015
Prosinec
Interaktivní tabule v ZŠ 2.12.2015
Mikulášský rej v ZŠ 4.12.2015
Vánoční besídky obou tříd
Leden
II. Třídní schůzky, sloučení MŠ a ZŠ Majakovského
Plavání (10.lekcí) od 7.1.2016
Návštěva I.třídy ZŠ 15.1.2016
Zápisy do ZŠ - propagace
Únor/březen
Divadlo v MŠ 3.2.2016
Karneval MŠ + ZŠ 18.2.2016
Lyžařský kurz – Bukovec 7.3.-11.3.2016
Ovoce do škol 14.3.2016
Jarní tvoření v ZŠ 15.3.2016
Pedagog. kolečko ZŠ v MŠ 15.3. – 29.3.2016
Den otevřených dveří v MŠ 22.3.2016
Beseda s panem Holbou 16.3.2016
Sokolníci s dravými ptáky 31.3.2016
Duben
Zápis dětí do MŠ 6.4. a 7.4.2016
Výlet - Svět techniky Ostrava 18.4.2016
Hravá věda v MŠ 19.4.2016
Květen
Jarní besídky ke dni matek
Školka v přírodě 9.- 13.5.2016
Pohádková zahrádka skřítka Knihomolníčka 26.5.2016
Klauní Show 31.5.2016
Červen
Akce ke Dni dětí: 1.6. Čokoládové mlsání v jídelně ZŠ, 3.6. Dětský den s rodiči
Modrá je dobrá aneb ŠMOULOVÁNÍ v MŠ 1.6. – 10.6.2016
Prázdniny bez úrazu 7.6.2016
Radovánkya rozloučení s předškoláky 13.6.2016
Sportovní den v ZŠ
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6. DVPP:
Práce s dětmi s odlišnými projevy chování 11.2.2016
Na jedné lodi aneb Jak prohlubovat spolupráci rodiny 7.3.2016
Metodická poradna 17.5.2016
Integrace dětí se spec.vzděl. potřebami v MŠ 30.5.2016

7. Údaje o spolupráci s různými organizacemi a partnery při plnění úkolů ve vzdělávání:
• Spolupráce se Základní školou Majakovského je plněna podle předem vypracovaného
plánu akcí, který společně tvoříme. Jedná se o řadu akcí, které probíhají průběžně po
celý rok jak na ZŠ, tak i na naší mateřské škole.
• Aktivní spolupráce se ZUŠ Karviná, s ostatními MŠ
• Spolupráce s agenturou LENA+, s Regionální knihovnou Karviná a MěDk, Menza.cz.,
Plavecký bazén Stars Karviná, Lyžařský areál Bukovec, Zábavní park Bílá, Domov
důchodců v Karviné, s policií, s hasiči, se Sokolníky, aj..
• Zapojení do výtvarných soutěží
• Spolupráce s rodiči – společné akce u příležitosti svátků a různých příležitosti (velmi
se vydařila akce Halloween, Den dětí, Šmoulování)

Zpracovala:
Dne:

