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Mateřská škola Řícmanice, příspěvková organizace, okres Brno-venkov se sídlem Řícmanice, Komenského 68 



          VÝROČNÍ    ZPRÁVA   ŠKOLNÍ  ROK  2018/2019


1.Charakteristika školky

Název školy, adresa:  Mateřská škola Řícmanice, okres Brno – venkov,
                  příspěvková organizace se sídlem  Komenského 68 Řícmanice  664 01 
Zřizovatel školy:  Obec Řícmanice, Komenského 68, Řícmanice  664 01 
Zahájení provozu mateřské školy: 1.3.2008
Ředitelka školy:  Mgr. Hana Janošková
Kapacita školy:   24 dětí
Popis školy: jednotřídní, smíšená, pro děti ve věku zhruba od 3 let do 6let 
Telefon:  545 213 692
Mobil:  725 908 885
Email adresa: skolka@msricmanice.cz
Webové stránky: www.msricmanice.cz
Provozní doba: 6.30 – 16-30h.


Počet tříd                  1 
Počet  chlapců          11
Počet děvčat             13
Počet pedagogů           2
Počet provozních zaměstnanců       1

                                              
2. Výsledky   výchovy a vzdělávání

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu – ŠVP, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu - RVP pro PV, pod názvem „ S beruškou a  broučkem za čtyřlístkem“. Na základě ŠVP je dále vypracován třídní vzdělávací program- TVP, podle kterého probíhá výchovně vzdělávací činnost školy celý školní rok. Třída je uspořádána do tzv. center aktivit, zkratka „CA“, využíváme ve své práci prvky z programu „Začít spolu“.
Společně s dětmi a pedagogy vytváříme  a plánujeme hry, činnosti, akce v průběhu školního roku, pravidla chování apod. 
 Symbolem mateřské školy je čtyřlístek,  který máme v dřevořezbě pověšený nad vstupními dveřmi do šatny dětí.  Symbol používáme na tisk triček pro děti i zaměstnance, kšiltovky, hrníčky, propisky. Také je uveden na našich webových stránkách školy.  
Máme smíšenou třídu dětí “ berušek a broučků“ ve věkové skupině zhruba od 3 do 6 let, které „žijí“ v “ Krtečkové zemi“.
Kapacita školky je 24 dětí ve třídě.
Máme k dispozici v dopoledních hodinách  tělocvičnu, o rozloze 70m2, v prvním patře budovy, kterou využíváme k rannímu cvičení s dětmi nebo dalším aktivitám podle denního programu. Dále pak využíváme knihovnu k pořádání různých kulturních akcí školy. 
Ve třídě máme rozdělený nábytek podle  center aktivit, jsme vybavení  pomůckami a hračkami  zaměřené  také k environmentální výchově dětí.
Od roku 2011 je mateřská škola zařazena do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu Mrkvička. 
Jsme zařazeni v projektu „Zdravá abeceda“, „ Zelená škola“ .
Vedeme děti k samostatnosti - při převlékání, úklidu,  hygieně, používání WC, přípravě svačinky, při jídle, pití…. 
Myšlenka výchovně vzdělávací činnosti vychází z programu Začít spolu, který ve školce využíváme. Snažíme se více o spolupráci s rodinou, rodiči a  prarodiči dětí. Založili jsme novou funkci „třídní důvěrník“ , který byl zvolen z řad rodičů. Po vzájemném závěrečném vyhodnocení pedagogů s rodiči jsme se shodli, že v ní nebudeme v dalším školním roce pokračovat. Nesplnila vzájemné očekávání.  

 Naše školní zahrada  získala v červnu 2013 ocenění přírodní zahrada a byla zařazena do sítě škol s přírodní zahradou. Děti společně s pedagogy  pečují  o zahradu, pěstujeme zeleninu, ovoce, bylinky, květiny. …..Zahrada je společnými silami s rodiči pravidelně udržována. Pořádáme  i dobrovolné brigády pro rodiče  i s dětmi.
V letošní školním roce byla provedena oprava pískoviště  a dalších hracích prvků pro děti.
Prořezáváni stromů, údržbu živého plotu a sekání trávy nám provádí  nový zahradník. 

Dětem ve školním roce 2018/2019 jsme nabízeli tyto rozšířené činnosti, aktivity:
- grafomotorická cvičení
- výtvarné a pracovní aktivity 
- individuální činnosti a příprava předškoláků, dětí s OŠD
- podporujeme nadané děti, pomáháme sociálně slabším rodinám
- veselé pískání, zdravé dýchání
- keramiku
- sprchování a masáže plosky nohy „ Zdravé nožky“
- kolektivní logopedická péče 
- Edukativně stimulační program - pro předškoláky  a rodiče 
- rozšířené pohybové a tělocvičné aktivity 
- anglické dopoledne
 - tajemný hrnec s kuchařkou
- „lesní“ pedagogika, pozorování přírody
- čtení dětem rodiči, prarodiči, přátelé školky
- návštěva místní knihovny
Pravidelně děti na ranním kruhu  probírají dané téma dne , týdne,  měsíce podle tematického celku, dětem je poskytována skupinová logopedická péče, využíváme  logopedických zrcadel a dalších pomůcek  k dechovému cvičení a uvolňování mluvidel.
Ve školce také pracujeme v rámci projektového vyučování. V tomto školním roce jsme měli dva celoroční průřezové projekty a to  „Rok s krtkem “ a „ Život v úlu“. V projektech  vzájemně spolupracují všichni zaměstnanci, děti, rodiče a přátelé školky.  
Věnujeme pravidelnou  péči v oblasti grafomotorického cvičení, a to v různých formách, např. v prostoru,  u tabule, ve školkovém sešitě apod. 
 Pro předškoláky  jsme nabízeli tzv. Edukativně stimulační program  kde se děti se svými rodiči během 10 lekcí připravují na úspěšný vstup a výuku v 1.třídě  ZŠ. V letošním školním roce nebyl o program zájem. 
Návštěvy 1.tříd okolních základních škol byly uskutečněny se všemi předškoláky.
Naše paní kuchařka má pro děti připraven pravidelně 1x za měsíc tzv. „Tajemný hrnec s kuchařkou“, kde se děti seznamují se základními správnými návyky stravování, s potravinami, jejich složením a významem. 
Keramiku měly děti 1x za měsíc s externím lektorem v Bílovicích nad Svitavou. 
Anglické dopoledne probíhalo pravidelně pod vedením třídní učitelky metodicky hravou a pohybovou formou. 
Program Veselé pískání,  zdravé dýchání rozšiřuje dětem oblast rytmického vnímání, správného dýchání a hudební výchovy. 
V oblasti pohybového rozvoje dětí nabízíme  rozšířenou pohybovou aktivitu TS Mateřinka,  kde děti tančí,    pohybují se podle  rytmu a hudby z různého hudebního žánru, a zdravé cvičení dětí- např. jóga, posilování klenby nohy, cvičení na správné držení těla, sportovní hry…
Aktivity jako je  lyžování s Lemurem, plavecký výcvik, solné jeskyně jsme neuskutečnili a to především z důvodu nižšího věkového složení třídy, velká náročnost  na cestování a provozní zajištění.  
V oblasti zdravotní výchovy a otužování máme pravidelně zařazenou aktivitu  tzv. zdravé nožky, kde si děti sprchují nožky střídavě teplou nebo studenou vodou přiměřeně podle počasí venku. Poté děti  vedeme k  chůzi po zdravotních pomůckách s různým povrchem a  k masážím plosky nohy relaxačními válečky či míčky. 
Vzdělávání dětí probíhá podle tematických celků a daných témat TVP. Celý školní rok se zaměřujeme také na dodržování lidových tradic a obyčejů.  
V rámci výtvarných činností pro děti s námi spolupracuje jedna z maminek, která je ve svém pracovním životě výtvarnicí. 
Děti vedeme k sebehodnocení. Za jednotlivé činnosti nebo aktivity si děti na své berušky a  broučky lepí tečky jako odměny. 
Ve třídě máme grafické znázornění plnění ŠVP, TVP a postup našich berušek a broučků vzhůru ke čtyřlístku, jak už napovídá název ŠVP. 
Při stravování vedeme děti motivačními básničkami ke klidnému obědu a svačince a ochutnávání  všech potravin. Pitný režim dětí je zajištěn kdykoliv dle potřeby, děti si samostatně chodí pro vodu, čaj,  štávy do varné konvice se samoobslužným kohoutkem.  Dětem nápoje  pokud možno nesladíme. Dbáme na to,  aby dostatečně pily všechny děti. 
K nabízenému programu naší školky patří také další akce, na které se děti  a pedagogové velmi těší, např. environmentální programy,  programy prevence sociálně patologických jevů, projektové vyučování, vycházky do okolních lesů, lesní programy,  besídky, výlety, brigády,  exkurze, divadelní představení, maškarní karneval, spaní ve školce, slet čarodějnic,  Den stromů, Den země,  Den vody ,  Den rodin, zahradní slavnost,  společné akce s rodiči, ...apod.
Podle plánu činností na daný školní rok máme různé akce  na každý měsíc. 
MDD jsme s dětmi oslavili dobrodružným výletem do Bílovic nad  Svitavou pod názvem:
„ S krtečkem a myškou za sýrem„ 
V červnu  také proběhla tradiční  a oblíbená  Rákosníčkova zahradní slavnost, kde program letos zajistilo divadlo Koráb i včetně slavnostního pasování předškoláků do řad školáků.  
Závěrečnou akcí  školního roku bylo pro děti i učitele  spaní ve školce spojené s dobrodružnou cestou  hledání  pokladu,  opékáním špekáčků,  hraním her a zpíváním při společném posezením na zahradě školky pod názvem: „ Kam ukryl krtek svůj poklad“. 
Spolupracujeme s místními zájmovými organizacemi ,  s okolními základními školami, s PPP  Hybešova  15 Brno,  dalšími odbornými institucemi dle dané potřeby při vzdělávání dětí. 
 Všichni zaměstnanci si průběžně rozšiřují a doplňují  své vzdělání na různých odborných  vzdělávacích seminářích.




Výše úplaty za předškolní vzdělávání bylo po dohodě se zřizovatelem školy stanoveno ve výši 400,- Kč/ dítě za měsíc, v měsíci červenec z důvodu částečného  přerušení provozu, se hradí 300,- Kč za měsíc. Srpen je školka uzavřena.  Nadále pokračuje příspěvek  na školní pomůcky  ve výši 600,- Kč/ dítě za každé pololetí školního roku. Povinnosti a výjimky hrazení úplaty jsou stanoveny ve vnitřní směrnici MŠ. Úplata se hradí  v předepsaných termínech bezhotovostně na účet školy. 


VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY
3 letí     (nar. 2016)            3
4letí      (nar.2015)            8
5 letí     (nar. 2014)           7          
6letí      (nar. 2013)           5     
7letí      (nar.2012)            1
      
                 
               
                 


Odklad  školní docházky     1
Počet předškoláků            6
Integrované děti                    0
Škola v přírodě                     0 
Výcvik plavání                     ne
Lemur lyžování                      ne
Solné jeskyně                         ne


3. Správní  rozhodnutí a řízení

 Počet  rozhodnutí přijetí dítěte                            6
 Počet rozhodnutí nepřijaté děti                             6 
Počet odvolání rozhodnutí                                  0
Počet  ukončení docházky                                 6





4. Údaje o zaměstnancích  školy

Ředitel školy         1       VŠ  UP PdF Olomouc 
                         magisterské vzdělání – předškolní pedagogika + SPP
Třídní učitelka       1    SPgŠ Boskovice – předškolní a mimoškolní pedagogika
 Provozní zaměstnanec      1    střední  odborné učiliště


5. Hodnocení školy a kontrolní orgány 

Česká školní inspekce   - pedagogická kontrola         provedena   
Česká školní inspekce   - finanční kontrola             provedena
KHS  Brno                                           neprovedena                    

	
6. Změny a  zhodnocení  školy,  závěr

K zásadním změnám ve vedení školy a provozu školky nedošlo.
Program školky se orientuje také na ekologickou/environmentální výchovu dětí, vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, pracujeme s dětmi v programu „Začít spolu“, vytváříme si podmínky pro práci s přírodou, v okolí  i na zahradě. 
Vedeme děti také  k třídění odpadu,  vzájemné pomoci, úctě, slušnému chování,  vzájemné komunikaci a důvěře. Vytváříme si ve třídě, při pobytu venku příjemně klidnou atmosféru pro hru dětí , aktivity a  různé činnosti.  
Společně s rodiči a dětmi podnikáme veřejné akce, začleňujeme se do dění v obci. 
Školka je otevřena rodičům, kteří tak mohou trávit společné chvíle s dítětem ve školce během dne dle svých možností a potřeb a to nejenom v době  adaptace.
Zařadili jsme aktivitu čtení  pohádek dětem před spaním od členů rodiny nebo přátel školy.
Mateřská škola letos dokončila svojí  aktivní účast v projektu EU „ Prezentace místního přírodního a kulturního dědictví pro mladou generaci,  se zapojením i nejstarších obyvatelů obcí Dolné Saliby Řícmanice“ v rámci kterého spolupracovala s MŠ a ZŠ z obce Dolné Saliby na Slovensku. Rozšířili  jsme také nabídku vzdělávání ještě o lesní pedagogiku se zaměstnancem ŠLP Křtiny. 
Mateřská školka splňuje zásady a podmínky předškolního vzdělávání, splňuje hygienické normy a požadavky.


 V Řícmanicích     dne    28.8.2019
                                                   

                                                         Mgr. Hana Janošková
                                                            ředitelka MŠ                                              

