MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO – BELLOVA 2

Údaje o mateřské škole za školní rok 2015 – 2016

Zpracovala: Miroslava Havlová
ředitelka školy

Část I.
Základní charakteristika mateřské školy
a/

Název školy:

Mateřská škola Brno,Bellova 2,příspěvková organizace

b/

Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno – Kohoutovice

c/

Jméno ředitele školy: Miroslava Havlová

d/

Telefon: 547 382 621

e/

Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol): 84 dětí

f/

E – mailová adresa: msbellova@post.cz

g/

Provoz školy (od - do): 6,15 – 16,45

h/

Provoz jednotlivých tříd (od - do): 6,15 – 16,45
7,oo - 16,oo
7,oo - 15.45

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


Na škole působí od roku 2001 Studio Paprsek, které svoji činnost zaměřuje na všestrannou
výchovu dítěte v různých zájmových kroužcích.



Logopedické poradenství pro širokou veřejnost

Školní rok
2015/2016

Počet tříd Celkový Průměr. Průměr. Prům.
počet dětí počet dětí počet dětí docházna jednu na učitele ka
třídu
v

%

tř. standardní
tř. křesťanská
Celkem

2
1
3

56
28
84

28
28
28

14
14
14

76%
74%
75%

Počet dětí
dle zák.
117/1995
Sb.na

4hodiny
denně.
0
0
0

Část II .
Výsledky výchovy a vzdělání

a/ Zaměření mateřské školy


Vzdělávací programy,podle kterých školy pracuje:
K 1.9.2012 byl vytvořen nový Školní vzdělávací program,v souladu s RVP PV.
ŠVP s názvem „ Kdo si hraje nezlobí“ byl vytvořen na období 4 let, podle potřeb
je doplňován a aktualizován .
Organizujeme vzdělávání tak,aby vedlo k rámcovým cílům prostřednictvím rozvíjení
klíčových kompetencí, které reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii.



Specializace na jednotlivé druhy výchov:
Mateřská škola má dvě třídy klasické a jednu třídu s křesťanskou výchovou.
Vzdělávání dětí a tím průběžné naplňování cílů ŠVP ,je prováděno prostřednictvím
5 tematických celků,ve kterých se objevuje maskot školy a kamarád dětí – čmeláček
Belláček.Ten také pro děti každý měsíc připravuje školní časopis,jehož obsah úzce souvisí a
doplňuje vzdělávání dětí.
Každá třída zpracovává svůj individuální TVP,kde jsou závazné pouze tematické celky.
Jsou dodržovány individuální potřeby dětí s ohledem na vytváření osobnosti dítěte.
Kriteria společného soužití ve třídě stanovují piktogramy,které děti respektují.
Důraz je kladen na tělesnou a psychickou zdatnost dětí. Děti mají možnost pohybového
vyžití během celého dne nejen ve třídě,ale i na školní zahradě. Třídy i zahrada jsou průběžně
doplňovány o nové herní prvky a pomůcky.
Velký důraz klademe na plynulý přechod předškoláků do 1.třídy ZŠ. Předškoláci jsou
nenásilně vedeni připravováni na ZŠ ve svých kmenových třídách. Nadstandardem jsou
Edukativní skupiny a Školáček v odpoledních hodinách.Pro rodiče školáků každoročně
připravujeme besedu s psycholožkou PhDr. Šmardovou z PPP Kohoutova na téma
„Školní zralost“.
Třídy jsou smíšené,což kladně působí na všechny věkové skupiny při osvojování si
hygienických,sebe obslužných a společenských návyků.
Ke sledování pokroků u jednotlivých dětí nám slouží denní záznamy a diagnostické archy
dětí.S těmi jsou rodiče pravidelně seznamováni.
Zvláštní pozornost věnujeme ekologické výchově.Třídíme odpad .Máme Eko panáčky –
Petáčka, Papíráčka a Hliníčka,kterým děti přinášejí jednotlivé suroviny. Do zvláštních
nádob odevzdáváme malé baterie a obaly od sprejů.Po celý den si děti mohou půjčovat
materiály s eko tematikou,který je průběžně aktualizován.
Na škole je paní učitelka – logopedická asistentka,která po celý rok provádí logopedickou
prevenci pod garancí SPC Veslařská.Vytypovaným dětem je věnována individuální péče .
Logopedická poradenská činnost se osvědčila i pro širokou veřejnost.
Celý kolektiv MŠ pracuje s velkým nasazením, škole věnuje spoustu času ze svého osobního
volna a za pomoci rodičů,kteří jsou spokojeni s péčí školy o jejich děti,se postupně inovuje její
vybavení. Pomoc rodičů je jak v materiálních, tak finančních darech, které jsou využívány při
realizaci různých akcí pro děti.Velkou pomocí jsou materiály pro pracovní a výtvarné činnosti.



Nadále se budeme zaměřovat na pomoc dětem a lidem se zdravotním postižením.
Ke sběru plyšáků do Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník ve Chvalčově
jsme přidali sběr plastových víček z PET lahví pro chlapečka Nicolase.



Další údaje týkající se záměru školy, její orientace,předpoklady a trend dalšího vývoje:
Ve školní roce jsme realizovali nákup :
1. Koberce do jedné třídy
2. Šatnových bloků do všech tříd
3. Monitorovacího zabezpečovacího systému (2x kamera,3x monitory do tříd)
4. Lednice na zbytky
5. Velkého nerezového mycího dřezu do ŠJ
6. Dvou kreslících tabulí na školní zahradu
7. Nového kombinovaného sporáku do ŠJ
Ve školním roce jsme realizovali následující větší opravy:
1. Oprava garáže a domku na zahradní hračky (odstranění grafitů,nová střešní krytina,
nová fasáda
2. Oprava obvodového zdiva včetně nové omítky mezi šk. zahradou a dvorem MŠ
3. Oprava vnějšího schodiště MŠ – schodové stupně,fasáda

Do budoucna plánujeme opravu chodníku k mateřské škole, nákup nových záclon do celé MŠ
a malování interiéru.
Co se týká kolektivu počítáme s omlazením jak u pedagogických pracovníků tak u personálu ŠJ.
(odchod pracovnic do starobního důchodu)


Kroužky:
Odpolední zájmové aktivity
- Školáček
- celoroční pozvolná příprava na přechod do ZŠ (bez rodičů)
- Edukativně st.sk.
- příprava na vstup do ZŠ (za přítomnosti rodičů)
- Sportovní hry
- Studio Paprsek
- Dramatický kroužek - Studio Paprsek
- Výtvarný kroužek - Studio Paprsek
- Baletní průprava - vede bývalá baletka paní Kubaláková
- Seznamování s angličtinou – jazyková škola Slon
- Kuřátka
- pozvolná příprava dětí na vstup do MŠ,koná se za přítomnosti
rodičů
Nadstandardní péče
- Preventivní zubní prohlídky - 2x ročně
- Logopedické poradenství pro veřejnost
- Screeningové vyšetření zraku - 1x ročně – prevence očních poruch a vad

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

3
0
3

c/ Péče o integrované děti
Počet dětí
0

Druh postižení (§ 16 zák. č.561/2004 Sb.,)

d/ Školy v přírodě
Počet dětí celkem
0

Počet dnů na jedno dítě
0

e/ Úplata za předškolní vzdělávání
Mateřská škola vybírá úplatu.
Základní výše úplaty: 500,- Kč / měsíčně

Část III.
Účast v soutěžích
Mimoškolní aktivity





















Nový ročník školního měsíčníku Čmeláček Belláček
Sběr druhotných surovin
Táborák na zahájení školního roku
Divadelní představení každý měsíc:
Divadlo Kozlík – Vodnická pohádka
Spolek IKAROS – Poznávejme sovy
Divadlo Sluníčko – Budka, Budulínek,Máša a medvěd
Divadlo Netratrdlo – O hloupých čertech
Divadlo Úsměv – Zimní radovánky se zvířátky
Naučný pořad – Včelí bzučení
Divadlo paní Skálové – Momo a hvězdy
Divadlo Paravánek – O Míně a kouzelné babičce
Divadlo genus – krteček a myška
Divadlo Květinka – pohádka o heřmánku
Divadlo pana Sedláka – Večerníčkovy pohádky
Divadlo Koráb – Sněhurka a sedm trpajzlíků
Návštěvy v ZŠ Pavlovská – 1.třídy,akce školy apod. (sportovní den,divadelní představení)
Kroužky na MŠ
Focení dětí na Vánoce, Velikonoce,ke Dni matek,na společné tablo
Zpívání v kapli – Křesťanská třída 4x v roce
Pravidelné návštěvy pana faráře v kř. třídě
Preventivní zubní prohlídka – 2x v roce
Návštěva knihovny J.Mahena – 2x v roce včetně vých.programu
Vystoupení dětí s programem u kohoutovického vánočního stromu
Mikulášská nadílka v MŠ
Vánoční posezení u jesliček – program pro rodiče
Vánoční nadílka v MŠ
Vánoční vystoupení dětí z kř. třídy v DPS v Kohoutovicích
Tři Králové v MŠ
Masopustní karneval s pochováváním basy
Loučení se Zimou – vynášení Moreny




Velikonoční klapání – kř. třída
VOŠZ – „ Nemocnice zvířátek“ – prevence úrazů






Výlet na závěr roku – zámek Bučovice – prohlídka + divadlo Na káře
Oslava narozenin maskota školy – Čmeláčka Belláčka
Preventivní oční vyšetření – screening
Akce pro nové děti a rodiče (šk.rok 2016/2017) – Mámo,táto, pojď si hrát
To všechno budu umět
Div.představení
Třídní schůzka
Slavnostní stužkování předškoláků
Táborák na zakončení školního roku




Soutěže
 Sběr papíru s panem Popelou – vyhlášená společností A.S.A.
 Sportovní soutěže na ZŠ Pavlovská
 Výtvarná soutěž – „ Požární ochrana očima dětí pro rok 2016 „

Část IV.
Výkon státní správy
Rozhodnutí
Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce 2015/2016
Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.,)
Počet nepřijatých dětí
Počet odvolání

Počet
33
0
29
1

Část V.
Údaje o pracovnících škol
1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2015/2016– stav k 30. 6. 2016
Vzdělání – nejvyšší dosažené
Střední pedagogická škola
VŠ-předškolní výchova
VŠ-speciální pedagogika
VOŠ pedagogická
VŠ – tělesná výchova a sport

Počet učitelů
5
1

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2015/2016–stav k 30. 6. 2016
Počet
fyzických
osob
Kvalifikovaní učitelé

6

Přepočtený
počet na
plně zam.
(úvazky)
6

Nekvalifikovaní učitelé

0

0

Celkem

6

6

% z celkového počtu
(z přepočtených učitelů)

100%
100%

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů
Počet

do 35let
1

35-50 let
1

nad 50 let
2

Důchodci
2

Celkem
6

4. Ve školním roce 2015/2016 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta
do pracovního poměru (počet): 1 SPgŠ

5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 1

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících
pracovníků školy
Počet zúčastněných
pracovníků

Typ kurzu

Krajská konference hromadného stravování

1

Systém HACCP a SVP podle EU

1

Novinky v předpisech pro školní stravování

1

Krajská konference hromadného stravování + semináře 1
Jak individualizovat,když je třída MŠ plná dětí

1

Část VI.
Změny ve vedení školy
Konkurzní řízení – datum, výsledek
Změny ve vedení školy nebyly.

Část VII.
Podpora školy ze strukturálních fondů
Ve školním roce 2015/2016 nebylo realizováno.

Datum: 13.7.2016

Miroslava Havlová
...............................................
razítko a podpis ředitele

