Zpráva o činnosti za školní rok 2016/2017
Mateřská škola Kamarád
1. Základní údaje o škole
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Nové Veselí,
příspěvková organizace, Nové Veselí, Na Městečku 1, 592 14
pracoviště Mateřská škola Nové Veselí, Na Výsluní 286, 592 14
IČO: 70881138
DIČ: CZ70881138
Jméno ředitele školy: Mgr. Tomáš Augustýn
Jméno vedoucí učitelky MŠ: Monika Kovalská
Kontaktní údaje:
telefon: +420566667123, +420731948005
e-mail: ms.nove.veseli@seznam.cz
www stránky: www.msnoveveseli. cz

2. Vzdělávací program
Náš školní vzdělávací program se jmenuje: ZEMĚ – PLANETA TISÍCE OSTROVŮ. Program je
zaměřený na environmentální vzdělávání dětí s ekologickým přístupem. Je propojen s dalšími
vzdělávacími a koncepčními záměry, jako je program EVVO, program rozvoje gramotností a koncepce
rozvoje MŠ Nové Veselí. ŠVP podporuje i zapojení mateřské školy do programu Eko-školky a Skutečně
zdravá školka.
ŠVP směřuje ke kompetencím:
Kompetence k učení
rozvíjet vzdělávací dovednosti a chuť dítěte poznávat stále nové věci, podílet se na
ochraně životního prostředí ve všech jeho formách
Kompetence k řešení problémů
podporovat sebevědomí dítěte a vést jej k vědomí, že cesta člověka není jednoduchá a
přináší mnoho úskalí, o to je však radostnější
Kompetence sociální a personální, kompetence komunikativní
podporovat utváření vztahů dítěte, rozvoj jeho osobnosti, komunikace, duševní pohody,
ale i schopnosti podílet se na společenské pohodě ve svém sociálním prostředí
Kompetence občanské a činnostní
rozvíjet vědomí dítěte, že je součástí širšího společenství, ať už přírodního nebo lidského,
v rámci toho se podílí na tvorbě a dodržování pravidel a formuje si osobní odpovědnost
vést dítě ke zdravým životním návykům a postojům, uvést jej do světa materiálních a
duchovních hodnot

3. Údaje o pracovnících školy
a) personální zabezpečení
pracovníci k 31. 8. 2017:
pedagogičtí – 10 (včetně asistenta pedagoga (AP) a chůvy)
provozní – 7 (včetně školníka a vedoucí Šj jako společných pracovníků pro oba subjekty)
celkem - 17
b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
kvalifikovanost pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. v %:
100 % včetně AP a chůvy

c) další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pojmenování výchozího stavu
Učitelky mateřské školy mající odpovídající odborné vzdělání podle zákona o pedagogických
pracovnících – 8
Učitelky doplňující kvalifikační předpoklady - 0
Vedoucí mateřské školy má předpoklady pro výkon vedoucího pracovníka školy podle § 5 odst. 2
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (funkční studium pro ředitele a vedoucí
pracovníky škol).

Studium ke splnění dalších odborných předpokladů
Druh studia

Pracovník

a) Studium pro vedoucí pedagogické
pracovníky

0

b) Specializovaná činnost - koordinace
školních vzdělávacích programů

0

c) Specializovaná činnost – specializovaná 2 – Kovalská, Zichová – Ekoškola, příklady dobré praxe
činnost v oblasti enviromentální výchovy
pro MŠ chystající se k auditu – SEV Sluňákov

Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Název semináře

Počet
účastníků

Jak být dobrým rodičem –
soubor čtyřech seminářů

4

Kratochvílová, Kovalská, Jurmanová, Vyklická

Matematická pregramotnost a
hudebně pohybová výchova

1

Kratochvílová

Matematická pregramotnost u
dětí předškolního věku

1

Kratochvílová

Seminář k programu SZŠ

2

Kovalská, Šrámková

Konference o vzdělávání

4

Kovalská, Kratochvílová, Vyklická, Jurmanová

Konference EVVO Vykev

2

Kovalská, Jurmanová

Inkluze pro všechny

1

Křivská

Vzdělávání pro organizačně – provozní záležitosti
Předmět
Školení 1.pomoci
Pracovní setkání ředitelek a
vedoucích učitelek MŠ

Počet
15

Pracovník
všichni zaměstnanci MŠ
Kovalská

1

4. Zápisy do MŠ pro školní rok 2017/18
Přijímání dětí se řídilo Kritérii pro přijímání dětí pro školní rok 2017/18.
K zápisu přišlo 34 dětí. V souladu s přijatými kritérii byly uspokojeny žádosti rodičů do volné kapacity MŠ
Počet přijatých dětí: 30
Dodatečné žádosti: 0
Zrušené žádosti: 3
K 30.9.2017 celkem: 99 dětí

5. Počet dětí :
Název obce
Nové Veselí
Budeč
Matějov
Újezd
Březí n/O.
Kotlasy
Rosička
Sirákov
Žďár nad Sázavou
Nížkov
Znetínek
Hostákov

Počet dětí
54
2
6
13
15
1
1
3
2
1
1
1

Z toho předškoláci
11
1
4
2
8
0
1
1
0
1
1
1

6. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami
Ve školním roce 2016-17 jsme měli do MŠ integrováno jedno dítě za péče asistentky pedagoga.
Další skupinou dětí se speciálními potřebami jsou děti s vadou výslovnosti. Ve školním roce 2016-17 jich
bylo v péči logopedické asistentky Pavly Zichové 21. Ostatním dětem byla prevence poskytována
v rámci nespacích aktivit. Podmínkou logopedické prevence byla aktivní spoluúčast rodičů – rodiče se
svými dětmi museli navštěvovat klinického pedagoga ve Žďáru n/Sázavou.
Poslední skupinou jsou děti s odkladem školní docházky. Ve školním roce 2016-17 to byly 3 děti.
Důvodem byla sociální a psychická nezralost, případně vada výslovnosti.

7. Využití poradenských služeb pro MŠ
Soustavně spolupracujeme:
s PPP ve Žďáru nad Sázavou – na podporu školní zralosti byl rozjet program úspěšného
předškoláka, proběhla schůzka s rodiči pro jejich aktivní zapojení v programu školní
zralosti
bohužel neproběhla depistáž školní zralosti
s SPC Žďár nad Sázavou – proběhly dvě monitorovací návštěvy
spolupráce s klinickým logopedem Mgr. Pavlíkovou probíhá externě
nepravidelně zajišťujeme pro rodiče vyšetření zvané oční screening, které zajišťuje Mgr.
Jeřábková (dle zájmu rodičů).
V rámci logopedické prevence byla služba poskytnuta: 21 dětem/měsíčně (vše předškolním dětem
vyjma jednoho)
Počet žádostí do základní školy: 31
Odklady povinné školní docházky: 1

8. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery
Rodiče i další rodinní příslušníci nám byli nápomocni při zajišťování vánočního jarmarku, a to výrobou
dárků, dále nám rodiče poskytli různé finanční příspěvky na vánoce.

Spolupráce se základní školou spočívá ve společné koncepci EVVO, v zajištění návštěvy budoucích
prvňáčků v 1.třídě, v zajištění schůzky paní učitelky 1.třídy s rodiči předškoláků, dále jsme zorganizovali
schůzku s rodiči předškoláků před zápisem do ZŠ, pokračujeme v oblíbeném projektu „Čtení dětem“, při
uzavření projektu proběhly společné hry deváťáků s dětmi MŠ na zahradě školky, dramatický kroužek
připravil dramatizaci pohádky Odvanácti měsíčkách na vánoční besídku MŠ a dále nás pozval na
představení v květnu do Sokolovny.
Spolupráce se zahrádkářským svazem – společná výstava
Spolupráce se včelaři – beseda pro děti
Spolupracující firmy a jednotlivci podporující činnost MŠ:
Miluška Hladíková
PKS a.s. Žďár nad Sázavou
rodina Růžičková Nové Veselí
Masopustní průvod
rodina Šimůnkova
rodina Najmanových
Plastia s.r.o.
rodina Markových
rodina Rorichova
rodiče předškoláků 2016-17
rodina Sochorových
rodina Roseckých
rodina Ruberových

1.000 na Vánoce
5.000 na rozvoj školky
2.000 na rozvoj školky
4.000 na rozvoj školky
2.000 na Vánoce
2.000 na rozvoj školky
20.000 na rozvoj školky
2.000 na Vánoce
205 Kč na pomůcky
2.000 Kč na rozvoj školky
1.000 na výtvarný materiál
1.000 na závěsy
1.000 na výtvarný materiál

9. Údaje o mimoškolních aktivitách
a) kroužky při MŠ
Keramika: 24 dětí
Logopedická prevence: 21 dětí
b) další aktivity školy
sběrové soutěže
sběr papíru: Zachraňme strom
sběr hliníku a monočlánků: projekt Recyklohraní
sběr víček: projekt Plastožrout
sběr kaštanů: zvířecí adopce v ZOO Jihlava – 1.000 Kč pro ježka ušatého

c) zapojení MŠ do programů.
Program Ekoškolka
Program Skutečně zdravá školka – získání bronzového certifikátu v 6/2017
d) zapojení MŠ do projektů:
projekt „Ukázková přírodní zahrada"
projekt „Bezpečná školka“
projekt „Mléko do škol“
projekt „Malý zahradník"
projekt „ Ukliďme svět“
projekt „Den bez aut“ (Týden mobility)
projekt „Mrkvička“
projekt „Food revolution day“
e) interní projekty
„Podejme si ruce“ – benefiční aktivity MŠ (jarmark, vánoční divadlo)
„Po stopách kamenných kamarádů“ – poznávání míst v regionu provázaných sochami Michala Olšiaka
„Bejvávalo“ – zřízení babiččiny komůrky na povídání o „starých časech“
„Dědečkova dílna“ – k získávání manuálních dovedností

e) účast MŠ na mimoškolních akcích

viz http://mskamaradnoveveseli.rajce.idnes.cz/

10. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
Ve školním roce 2016-17 nebyla podpořena žádná grantová žádost.

11. Prevence rizikového chování
Ve školním roce 2016 – 17 jsme spolupracovali:
 s Policií ČR, pracoviště Žďár nad Sázavou (1 x návštěva v MŠ)
 se Speciálním pedagogickým centrem na programu Integrace
 se ZŠ Nové Veselí – projekt „Čtení dětem“ – posilování vztahů dětí a dospívající mládeže
 se seniory – Babičko, dědečku, vyprávěj… - posilování mezigeneračních vztahů
 se seniory – Vánoční kavárna
 se seniory – S prarodiči na zahradě, S prarodiči ve školce
 s handicapovanými kamarády z Nového Veselí a okolí – společné vánoční divadlo

12. Zkušenosti se seznamováním s cizím jazykem v rámci vzdělávacího
programu školy
Seznamování s cizím, a to anglickým jazykem, probíhá nahodile a podle situace ve třídě Kuřátek.

13. Environmentální výchova
V roce 2016-17 proběhly tyto aktivity:
- Aktivity na třídění odpadů
- Analýza tématu odpady a celoroční práce tříd k tomuto tématu
- Vedení dětí k šetření energií – ekohlídka u předškolních dětí
- Seznamování s přírodními oblastmi v našem okolí i v kraji - výpravy do okolí, školička v přírodě
na Křižánkách, po stopách kamenných kamarádů
- Program o ptácích v centru PodPovrch
- Návštěva ze záchranné stanice IKAROS
- Hrátky se zvířátky v Bohdalově
- Exkurze na Odas a do bioplynky
- Beseda o zvířátkách v zimě
- Čištění koryta řeky Oslavy
- Den bez aut
- Canisterapie
- Ukliďme svět s Malým zahradníkem
- Exkurze do obalovny APOLY v Ronově n/Sáz.
- Den Země s praotcem Čechem
- Výstava výrobků z odpadového materiálu
- Food revolution day
- Planetárium u nás

14. Multikulturní výchova
-

Děti jsou přijímány jako rovnocenní partneři. Snažíme se, aby se děti k sobě chovaly tak, jak by
si přály, aby se ostatní chovali k nim.
S dětmi tvoříme pravidla soužití v mateřské škole a děti samy poukazují na jejich
porušování, či dodržování.
Děti jsou seznamovány s jinými národnostmi prostřednictvím pohádek, divadelních
představení, pomocí knih a encyklopedií.

15. Počet a výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol
ve školním roce 2016/17
V letošním školním roce neproběhla kontrola ČŠI.

16. Stížnosti na školu (i ŠJ)
V tomto školním roce nebyla podána žádná stížnost vedení školy. Drobné nedostatky hlášené rodiči byly
řešeny ihned na místě.

17. Připomínky a návrhy ke zřizovateli
Spolupráce se zřizovatelem naší mateřské školy je dlouhodobě na dobré úrovni, nejsou žádné
připomínky.
V roce 2016 -17 byla realizována rekonstrukce elektronického vrátného a montáž videotelefonů, oprava
rampy u Šj, položení kobercové krytiny ve třech třídách, výměna kuchyňské linky ve třídě Berušek.
Podněty a návrhy:
*řešení otáčení vozidel ve vjezdu do MŠ bylo zatím zajištěno mobilními stojany a obnovením nátěrů
„Zákaz zastavení“
*výměna zbylých světel na žárovky v různých vedlejších prostorách
*výměna lina na schodech do 1. podlaží a do sklepa
*nový koberec do třídy včeliček
*přeměna pískoviště na zážitkový prostor s názvem Vodní svět
*komplexní rekonstrukce el. sítí a rozvodů – do budoucna nutno řešit, nejlépe z grantu

V Novém Veselí dne 15.10.2017
Zpracovala: Monika Kovalská, vedoucí učitelka MŠ
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