Výroční zpráva o činnosti školy
Mateřská škola
s křesťanskou výchovou ,
Uherský Ostroh,
Školní 679 , okr. Uh.Hradiště
šk. rok 2016-2017

I. Charakteristika MŠ

Mateřská škola s křesťanskou výchovou, ul. Školní 679, Uh.Ostroh 687 24,
tel. 572 591 491, IZO - 600 123 936, IČO- 70938164

zřizovatel – Město Uh.Ostroh, Zámecká 24

právní subjekt MŠ od 1.1.2002

ředitelka MŠ- Zdeňka Baladová

tel. 572 591 491, 732316286, e-mail: mskuhostroh @ uhedu.cz, www.uhostroh.cz/kms.html

poslední aktualizace v síti škol – 10. 5. 2006

součást školy dle Rozhodnutí o zařazení do sítě – ŠJ (kapacita MŠ: 75, ŠJ: 115)

tři třídy heterogenní s křesťanskou výchovou
II. Výsledky výchovně vzdělávací činnosti

a)

profilace školy
heterogenní třídy
křesťanské zaměření, zavádění prvků Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta (CPFK)
logopedická péče ( vyškolené pedagogické pracovnice – logoped. asistentky)
psychopedická péče (vyškolené ped.pracovnice – všechny proškoleny - Dobrý start, grafomotorika)
MŠ má své samostatné internetové stránky
b) zájmové aktivity
plavání předškolních dětí (uč. Procházková, Pavlačková, školnice – pátky 7.30 I.pol.)
bruslení (1x týdně na ZS od 10.30 – 11.30 h. na ZS –uč. Veselá, Vozábalová, Procházková)
kroužek zákl.angličtiny (Nikol Procházková, Hana Pavlačková- středa odpol.)
kroužek country tanců (ředitelka, Nikol Procházková – pondělí odpol.)
hravá dopoledne pro děti s rodiči – dopoledne dle zájmu rodičů
Projekt Naši kamarádi v Domovince
Projekt Pro knížku do knihovny (spolupráce s pí knihovnicí Hrdinkovou)- každá první středa v měsíci
Projekt Těšíme se do školy (uč. Pavlačková, Procházková)
Pohádkové čtení (po domluvě - dopol. prarodiče, rodiče dětí )
Projekt Kamarádi s knihou (spolupráce se ZŠ žáci 4.třídy)
Cvičení na trampolínách (Relax21 – starší děti 2.pol pátek)
Rada rodičů při KMŠ (schůzky dle potřeby)
c)

integrace zdravotně postižených dětí (ZPD) - nebyla

III. Údaje o pracovnicích školy
počet provozních prac. (bez ŠJ)
k l..9.
k 31.6.
fyz.pr. přep.pr. fyz.pr. přep.pr.
2

1,5

2

1,5

počet prac. ŠJ
k l..9.
k 31.6.
fyz.pr. přep.pr. fyz.pr. přep.pr.
2

1,7

2

1,7

počet pedagogických pracovníků
k 1.9.
k 31.6.
fyz.pr přep.
fyz.
přep.
5

4,8

5

4,8

pedag.pracovnice: řed. Baladová Zdeňka
uč. Veselá Ivana
Marie Vozábalová,
Bc. Nikol Procházková
Mgr. Hana Pavlačková (od 27.5. Tokošová), odchod na MD, za ni nastoupila Bc. Michaela Nováková
provozní prac. : školnice Šišperová Ludmila / od 1.2.odchod do důchodu – nová prac. Šišperová Magdaléna,
uklizečka Omastová Zdenka / souč. i chůva u nejmenších dětí 2-3 letých
pracovnice ŠJ : ved.strav.+kuchařka Polehňová Helena / od 1.2. nová prac. Hana Galušková (půl úv. jako ved.ŠJ)
kuchařka Křížanová Martina a Zavadilová Monika (půl úv.)
údržbář :
p. Lopata Josef
praktikantky: nebyly
IV. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně ředitelky školy
srpen Baladová Zd.
Veselá I.
Vozábalová M.
Procházková N.
Pavlačková H.
září

Baladová Zd.
Vozábalová M.

listopad Baladová Zd.
Veselá I.
Vozábalová M.
Procházková N.
Pavlačková H.

Mám uši, koukej jak mi sluší – PFK Mgr. Eva
Muroňová, PhDr. Cyril Havel
Mám uši, koukej jak mi sluší - PFK
Mám uši, koukej jak mi sluší - PFK
Mám uši, koukej jak mi sluší - PFK
Mám uši, koukej jak mi sluší - PFK
Sebereflexe učitelky MŠ – PhDr.Jan Svoboda
Sebereflexe učitelky MŠ – PhDr.Jan Svoboda

Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Zlín
Zlín

Já tě vidím, ty mě vidíš – PFK -Marianne Bauer
Já tě vidím, ty mě vidíš – PFK
Já tě vidím, ty mě vidíš – PFK
Já tě vidím, ty mě vidíš – PFK
Já tě vidím, ty mě vidíš – PFK

Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna
Slavkov u Brna

Baladová Zd.

Členská schůze spolku PFK

Slavkov u Brna

Baladová Zd.

Jak komunikovat s rodiči – Mgr. Karel Opravil

Zlín

listopad-prosinec
Pavlačková H.
Omastová Z. (chůva)

Dvouleté dítě v MŠ – Mgr. Alena Vlková
Dvouleté dítě v MŠ – Mgr. Alena Vlková

Uh.Hradiště
Uh.Hradiště

leden Baladová Zd.

Schůzka ředitelek PFK – E.Muroňová, C.Havel

Brno - Petrov

únor

Baladová Zd.
Veselá I.

Stáž v MŠ Vídeň Kindergerten-und Hort Leiterin Renate Berger
Stáž v MŠ Vídeň Kindergerten-und Hort Leiterin Renate Berger

Procházková N.

Výtvarné inspirace – Mgr. Jana Podzemná

březen Baladová Zd.

Docházka dětí mladších tří let – konference

květen Baladová Zd.

Místně zakotvené učení - MAS Horňácko a Ostrožsko

Vídeň
Vídeň
Uh.Hradiště
Praha
O.N.Ves

červen Vozábalová M.

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ

květen - stále trvá Veselá I.

Roční seminář v oblasti 2-3 leté dítě v MŠ

Zlín
Uh.Hradiště

Certifikát Wattsenglish International TEFL Certificate pro výuku anglického jazyka předškolních dětí mají Hana Pavlačková a
Nikol Procházková

V. Další údaje o MŠ
a) účast MŠ v soutěžích, výstavách

vystoupení (Vánoce, Velikonoce) pro veřejnost

Křížová cesta s rodiči v kostele, Hra Ukřižování v kostele

kroužek Minicountry (různá vystoupení- besedy,Domovinka, country bál M.Písek, Veselí n.Moravou, aj.)

zapojení se do výstavy výtvarných prací dětí na téma Pohádky – Reduta Uh.Hradiště
b)














spolupráce s dalšími subjekty
se ZŠ – návštěva našich uč. při hodinách v ZŠ u prvňáčků, přednáška učitelek ze ZŠ - Předškolní zralost, p. ředitelem Mgr.
P.Bělohradem – během celého roku, závěrečné pasování školáků, návštěvy tělocvičny ZŠ-předškoláci
s Domem dětí Pastelka – výstavy, soutěže, Pohádkový les, výtvarné dopoledne – Vánoce, Velikonoce (předšk.)
návštěva logopedky v MŠ Mgr. Vaňková (1x)
spolupráce s duchovním farnosti (akce Díkůvzdání)
spolupráce s divadelní a šermířskou skupinou Memento-mori (Díkůvzdání, Letní slavnost)
besídky pro rodiče v jedn.třídách (Vánoce, Den matek, Den otců, odpol. s prarodiči) - CPFK
exkurze - místní provozovny (sklenářství, dřevovýroba, domácí zvířata u jednotlivých dětí)
návštěvy knihovny na zámku - Projekt
výlet ZOO Hodonín
Den dětí –Pohádkový les, divadlo , hry a soutěže na zahradě
8. rokem sponzorujeme zvíře: medvěda, žraloka – ZOO Hodonín
atletická olympiáda na hřišti ZŠ (Pastelka)
pěvecká a recitační soutěž






účast dětí a pedagogů na životě obce, různé aktivity
ředitelka je členkou Společnosti PFK
odpoledne na zahradě školky – Díkůvzdání, vánoční vystoupení na zámku, hra Ukřižování v kostele pro veřejnost , akce ke
svátku dětí pro širokou veřejnost – Pohádkový les, pasování na školáky Letní slavnost
divadelní soubory u nás v MŠ
pravidelné příspěvky do místního časopisu – Ostrožské listy
vystoupení pro veřejnost s kroužkem country (plesy, pódiová vystoupení,……)
návštěva pedagogických pracovnic MŠ Vídeň (práce s dětmi do 3 let)

d)

zájmové, občanské sdružení působící při MŠ



Spolek rodičů KMŠ (registrace na Ministerstvu vnitra

c)



e) zapojení školy do rozvojových programů
nebylo

VI. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI - neproběhla
Závěry z inspekce 6.2013:
1. Škola vykonávala činnosti v souladu s rozhodnutím o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení.
2. ŠVP PV byl v době inspekce v souladu s právními předpisy a RVP PV.
3. Škola zajišťovala na požadované úrovni rovný přístup ke vzdělávání všem dětem. Zajistila rovněž rovné podmínky pro
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.
4. Vedení školy se prokazatelně zabývalo průběžným plánováním a vyhodnocováním všech oblastí činnosti školy
vedoucích k jejímu postupnému zkvalitňování. Kvalita vzdělávání byla na požadované úrovni.
5. Vzdělávací nabídkou a využíváním účinných metod a pedagogických přístupů při vzdělávání dětí škola poskytovala
osobnostně orientované předškolní vzdělávání, vytvářela základy klíčových kompetencí podporovala rozvoj
elementárních funkčních gramotností.
6. Organizace vzdělávání s ohledem na kvalitní personální a prostorové podmínky školy byla na požadované úrovni.
7. Škola vytvářela bezpečné prostředí pro děti prostřednictvím účinných administrativních a organizačních opatření.
8. Materiální podmínky školy byly na požadované úrovni a vytvářely kvalitní předpoklad pro naplňováním ŠVP PV.
9. Ekonomické podmínky školy umožňovaly realizaci ŠVP PV na požadované úrovni. Škola využila finanční prostředky
ze státního rozpočtu v souladu se stanovenými závaznými ukazateli.
10. Spolupráce s partnery a prezentace školy na veřejnosti byla na nadstandardní úrovni.
VII. Jiné inspekce a kontroly, pracovně-právní oblast
Soud rozhodl ve prospěch MŠ ve věci soudního jednání – neplatnost výpovědi. Pani Endrychová se odvolala, soudní jednání
bude pokračovat.
VIII. Zhodnocení

ve třídách průběžně doplněny stavebnice, hračky, did. pomůcky

drobné opravy v interiéru i na zahradě

vymalování– dle potřeby

zahájení vybavení spodní třídy-prostory bývalého bytu- pro nejmenší děti.

tradiční, úspěšné akce pro veřejnost (Velikonoce-hra Ukřižování v kostele, Pohádkový les.)

od září 2012 pracuje MŠ dle svého školního programu. Zlepšování školního programu dle Rámcového programu pro MŠ
zůstává úkolem na delší časové období (dle praxe a získaných zkušeností z plánování, DVPP, časopis Informatorium, Duha,
Sluníčko, Integrace a inkluze, Školství)

všechny pedagogické pracovnice absolvovaly stáže v MŠ v Jižním Tyrolsku, které již ukončeny přesto individ. spolupráce
s MŠ Laatsch (ředitelka). Nyní spolupráce s MŠ Víděň (děti do 3 let).
Podpora spolupráce s MŠ v Jižním Tyrolsku i s MŠ Vídeň ze strany zřizovatele !

do ZŠ odchází 13 dětí

zápis dětí pro šk.rok 2017-18 proběhl obvyklým způsobem v měsíci květnu

pro příští šk.r. zapsáno 62 dětí.

U provozních pracovnic bude část mzdy pí kuchařce kompenzovat z provozního rozpočtu školy (mzdový rozp.)









Provoz KMŠ o hl.prázdninách – měsíc červenec, srpen zavřeno, zač. šk.roku v pondělí 4.9.
Naše MŠ již 8.rokem sponzoruje dvě zvířata v ZOO Hodonín, kam pravidelně jezdíme na výlet (žraloka a medvěd), již po
třetí v této ZOO výchovný program pro děti.
Dobrá a aktivní spolupráce s Radou Spolku rodičů.
Dobrá spolupráce se zřizovatelem – vedení města Uh.Ostroh.
Úspěšný projekt Těšíme se do školy, cvičení na trampolínách,
Kamarádi s knihou z důvodu dlouhodobé nemoci pani knihovnice nebyl tak často jako v min.roce (půjčování knih zůstává,
pouze besedy na dané téma omezeny)
Méně zapojeni rodiče,prarodiče – dopoledne čtení
Velmi kladné hodnocení ze strany rodičů rozjezdu prvním rokem samostatné dopolední třídy pro Malošky (2-3 leté děti)

IX. Poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb.,o svobodném přístupu k informacím
Ze strany rodičů, příp. veřejnosti nepodána žádost o poskytnutí informací.
Datum zpracování zprávy: 25.8.2017
Na pedag.provozní poradě projednáno dne: 1. 9. 2017
Přílohy: Hodnocení vých.vzděl.práce v jednotlivých třídách

Zdeňka Baladová – ředitelka KMŠ

