Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace
Fabián 1215, 691 02 Velké Bílovice
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2011/2012

Základní charakteristika mateřské školy
Název školy: Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace
Zřizovatel školy:Město Velké Bílovice
Ředitel školy: Františka Žemlová
Telefon: 519 346 240, 733339057
Kapacita školy : 144
E – mailová adresa: msvb@seznam.cz
Provoz školy: 6.00 –16.00jednotlivých tříd: 1. 7.30-15.30, 2. 7.30-15.30, 3. 6.00 –16.00,
4. 7.30-15.30, 5. 7.30-15.30, 6. 7.30-15.30
Mateřská škola Velké Bílovice je šestitřídní s celodenním provozem.
Od 1.1.2002 má právní subjektivitu.
Maximální možná kapacita je 144 míst. Ve všech třídách jsou děti věkově smíšené.
MŠ je umístěna v komplexu budov ZŠ, má k dispozici po přestavbě z r. 2008 2x3 třídy ve dvou
nadzemních podlažích, na každém NP vyhovující sociální zařízení a prostornou halu s tělovýchovným
nářadím a relaxačním kuličkovým bazénem, trampolínou, skluzavkami. Za budovou je prostorná
zahrada vybavená průlezkami, houpačkami, pískovišti, skluzavkami, kolotočem, dřevěnýmí domky a
pergolami.
Součástí MŠ je i výdejna stravy. Strava se dováží ze školní jídelny, která je spojena s MŠ chodbami.
Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů činí 300,-Kč na měsíc, mimo prázdniny,
kdy se výše přepočítává podle počtu odchozených dní.

Školní rok
2011/2012

ke 30. 9. 2011
Na konci škol. r.

Počet tříd Počet dětí
(včetně
dětí 5dnů
v měsíci
přijatých
rozhodnutím)
6
134
6
144

Počet dětí Počet
na jednu dětí na
třídu
učitele

Počet dětí
dle zák.
271/2001
Sb.na

4 hodiny
denně
22,3
24

13,8
14.8

4
2

Podle počtu dětí nastoupivších ke 30. 9. dostáváme z KÚ JMK finanční prostředky . Na děti,
které nastoupí později jsme dostáváli finance v dohodovacím řízení. Letos poprvé jsme
v dohodovacím řízení nedostali nic, pouze nám bylo schváleno přesunutí 100 000,-Kč z platů
nepedagogických zaměstnanců do platů pedagogických a z přepočteného počtu zaměstnanců
nepedagogických převést 0,60 úvazku do pedagogických.
Následně ještě v rámci úspor nám bylo odebráno 99 000 Kč /tzv. vázaných prostředků 2,15%,
které byly odebrány všem/ a proto nám finance stačí jen na stávající počet pracovníků.

Výsledky výchovy a vzdělávání
V tomto školním roce jsme měli 48 předškoláků včetně 5 dětí s odloženou školní docházkou.
V únoru provedla Mgr. Eva Sedláčková z PPP v Břeclavi vyšetření školní zralosti s přednáškou pro
rodiče a následnými konzultacemi s rodiči a učitelkami /pokud je rodiče pověřili/. U každého dítěte
specifikovala jeho rezervy, co máme ještě ve spolupráci s rodiči procvičovat a u koho doporučuje
podrobné vyšetření v poradně. 12 rodičů se rozhodlo požádat o odložení školní docházky pro své dítě.
Velká péče se věnuje logopedické prevenci. Spolupracujeme s SPC Hodonín s Mgr. Krýsovou
a Mgr. Horákovou, které provedou depistáž dětí se souhlasem rodičů a následně poradí, které děti
mohou být v péči logopedických asistentek a které potřebují péči promované logopedky. Rodiče si
mohou vybrat, většina volí Mgr. Tesaříkovou, která do MŠ dojíždí každý druhý čtvrtek a od 12.00 do
16.00 hodin pracuje s individuálně s dítětem a jeho rodičem. Přes veškerou péči nemají správnou
výslovnost dvě děti předškolního věku, u nichž je problém složitější – snadno se unaví, mají pomalé
tempo, sociálně-emoční problémy, špatný úchop, i když ho u dětí stále procvičujeme. Dlouho jsem
usilovala o to, aby se některá paní učitelka věnovala logopedické prevenci a pokračovala tak v tradici
po mně a paní učitelky Rybecké. Podařilo se mi získat dvě paní učitelky, aby absolvovaly logopedický
kurz. Obě ho úspěšně zvládly, jedna zůstává v naší MŠ , druhá dostala dostala stálé místo v trvalém
bydlišti,
Velkou péči věnujeme grafomotorice, používáme různé formáty papíru a procvičujeme nejprve
uvolňování ramene, lokte a potom teprve zápěstí. Máme dvě pískovničky, které si půjčujeme na každém
patře po třídách a které jsou velmi vhodné pro procvičování grafomotoriky. Jemnou motoriku
procvičujeme také navlékáním korálků, zapínáním knoflíků, vázáním uzlů, a rovněž prací s papírem,
jako je mačkání, trhání, stříhání, nalepování, práce s různými materiály, přírodninami atd.
Každý předškolák má složku, do které si ukládá pracovní listy, které po vyplnění dáme na
nástěnku a rodiče tak mají možnost sledovat , jak si dítě vede, v čem potřebuje pomoc uč. i rodiče.
Proto se nám velmi osvědčily věkově smíšené třídy, kde je přehled nad výkony předškoláků a dost času
na individuální procvičování té oblasti ve které dítě nedosahuje žádoucích výsledků a zároveň je to
příležitost, aby si děti zažily různé sociální role - toho nejmladšího, co potřebuje ochranu, péči a
ohleduplnost, toho, kdo se již osamostatňuje až k dítěti, které již dovede pomáhat mladším a slabším.
Myslím, že v každé době je zapotřebí kultivovat chování dětí. Některé děti mají problémy
s dodržováním pravidel, i když si je společně vytvořily. Vytváříme takové situace, aby se děti
vyjadřovaly k problému , vciťovaly se do situace druhého, hledaly dobrá řešení.

Péče o integrované děti
V tomto školním roce nemáme integrované dítě, i když jsme u jednoho chlapce s problémovým
chováním podali po dohodě s matkou podnět na Pedagogicko-psychologickou poradnu. Zatím nemáme
písemné vyjádření.

Aktivity a akce
Folklorní kroužek „Hrozínek“ vystoupil na mnoha akcích ve městě i okolí:
- vystoupení dětí při vítání občánků
- společné vystoupení se souborem Bílovčánek při promítání starých snímků o V. Bílovicích
- na charitativním programu Krtek vás má rád
- v domově důchodců s vánočním pásmem a pořadem ke Dni matek
- na dětském krojovém plese
- na dětských krojových hodech
- 1. místo děvčete v sólovém zpěvu, vystoupení v televizi NOE

Výkresy dětí z kuřátek byly vybrány do soutěže a za účast byla pro rodiče uskutečněna přednáška
o tom, jak předcházet rýmě a nachlazení, jak se chovat , když už ji dostaneme a pro děti bylo
zahráno divadelní představení Jak rytíř s rýmou zatočil.
-

uskutečnila se exkurze do Brna do Planetária
výlet na zámek Milotice s převlečením do dobových kostýmů
plavecký výcvik v Břeclavi

-

vánoční koledování
představení pro děti : Písničky z pohádek
Veselé pohádky z čertovy zahrádky
Na káře až do Betléma
Babička vypráví- ukázky starých hudebních nástrojů a hry na ně
velikonoční tvoření s rodiči
dny otevřených dveří při zápisu dětí do MŠ
fotodokumentace do kroniky
Karneval ke Dni dětí
Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ
Rozloučení s předškoláky za účasti učitelek, které budou děti v 1. tř. učit
Prodejní akce pro rodiče Obříkův svět, za kterou každá třída dostala didaktický materiál
a zbytkový papír na kreslení
Účast na projektu ,,Medvídek Nivea“
Vedení praxe u dvou studentek SpgŠ

-

Materiální zabezpečení
V tomto školním roce bylo dokončeno dovybavení všech tříd novými šatnovými skříňkami.
Také pro personál byly vyrobeny dvě trojdílné šatnové skříňky – na každé patro jedna, aby si mohly
ukládat své věci i pracovnice, zastupující za nemoc.
V souvislosti s odchodem paní účetní, které byl v ŠJ zvýšen úvazek a nemohla již pro nás déle
pracovat se zhostila této funkce p.uč. Bc. Kateřina Florianová , byla vyrobena skříňka na dokumenty,
potřebné k účetnictví a zakoupen počítač s patřičným programem.
Byla zřízena datová schránka a elektronický podpis.
Šestá třída dostala pianino, obchod, molitanové tvary a některé hračky a stavebnice na
dovybavení.
Před skleněnou předělovací stěnou ve 2.NP byla kvůli bezpečnosti nainstalována stěna ze
sádrokartonu.
Bylo vymalováno 2.NP a nyní pokračuje malování v přízemí, příští týden se budou obnovovat
nátěry zahradního zařízení. Také pan Turzík dělá některé práce pro MŠ zdarma.

Údaje o pracovnících škol
Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2011/2012
Vzdělání – nejvyšší dosažené
Střední pedagogická škola
VŠ-předškolní výchova
VŠ-speciální pedagogika
Jiné/jaké/

Počet učitelů
7
1
1
2

P. uč. Kuchařová má SPgŠ obor vychovatelství a byla přijata na roční studium předškolní pedagogiky,
aby tím dosáhla požadovanou kvalifikaci.
P. uč. M. Osičková má SVŠ a absolvovala první rok tříletého studia na MÚ v Brně a po úspěšném
studiu by získala kvalifikaci a titul Bc.
Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2011/2012 v %
Počet
fyzických
osob
Kvalifikovaní učitelé

9

Přepočtený
počet na
plně zam.
(úvazky)
8,65

Nekvalifikovaní učitelé

2

1,08

Celkem

11

9,73

% z celkového počtu
(z přepočtených učitelů)

88,9%
11,1%
100%

Věkové složení všech přepočtených učitelů
Počet

do 35let
1,08

35-50 let
5,65

nad 50 let
1

Důchodci
2

Celkem
9,73

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících
pracovníků školy
Školení, kurzy, semináře
Mateřská škola v kontextu kutikulárních změn Celostátní konference pro pedagogy mateřských škol

Počet zúčastněných
pracovníků
1 p. uč. Bc. Florianová

Novinky v účetnictví příspěvkových organizací

1 p. uč. Bc. Florianová

Aktuální a očekávané změny ve školské legislativě

1 p. řed. Žemlová

Školení PO a BOZP – vstupní a periodické

8 a 11

Čertovské dovádění a vánoční hudební nadílka

2 p.uč. Hrabalová
p.uč. Otáhalová
2 p. uč. Kuchařová
p. uč. Otáhalová
1 p. uč. Brůčková

Neklidné dítě – problém zvaný ADHD
Budoucí školní úspěšnost předškoláka
Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR
Příprava uchazečů ke konkurznímu řízení

2 p.uč. Bc. Florianová
p. uč. Otáhalová
1 p.uč. Bc. Florianová

Paní zástupkyně Slámová dokončila studium na MU v Brně a získala titul Bc.
Všechny nabídky školení vhodné pro naši MŠ vytisknu a nechávám kolovat, aby se
s ní seznámily všechny učitelky, což stvrdí svým podpisem a rovněž podpisem projeví
svůj zájem o účast.
Na příští školní rok je přihlášena paní učitelka Kuchařová na seminář ,,Edukačně stimulační program
pro předškoláky“

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
V tomto školním roce inspekce provedena nebyla.
Uskutečnila se kontrola z hygieny, nebyl zjištěn žádný nedostatek.
Kontrola OSSZ byla rovněž bez závad.
Drobné závady při revizi zařízení zahrady byly odstraněny zřizovatelem a panem F.
Brůčkem, který opravu provedl zdarma.

Změna ve vedení školy
Ke 31. 7 .2012 odcházím do důchodu a od 1. 8. 2012 bude řídit MŠ nová ředitelka, které přeji, aby se jí
práce dařila a byla vždy ve prospěch dětí.

Ve Velkých Bílovicích : 31. 7. 2012

Františka Žemlová
ředitelka mateřské školy

