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V Ý R O Č N Í Z PR ÁVA
mateřské školy

školní rok 2015/2016

1.

Základní údaje o mateřské škole za školní rok 2015/2016

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Verneřice
Zřizovatel: Město Verneřice
Jméno ředitelky školy: Mgr. Jana Kindlerová
Jméno vedoucí učitelky: Jana Zygulová DiS
Telefon: 412 559 059, mobil 420 605 133 207
Email: msvernerice@seznam.cz
zygulová@zsvernerice.cz
Provozní doba mateřské školy: 6.30-16.00 hodin
2. Přehled vzdělávacích oborů
Mateřská škola pracovala ve školním roce 2014/2015 podle nového Školního vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání pod názvem „S přírodou na slovíčko“.
V tomto roce ve školce byly v provozu dvě třídy – třída „Berušek“ /3-5 let/ - 23 dětí (1 dítě
narozené v říjnu, 1 dítě v listopadu a 1 dítě v lednu) a třída „Veverek“ /5-7 let/ - 18 dětí (všichni
předškoláci, z toho 4 děti s odkladem.)
Věkové sloţení dětí /podle stavu k 30.9.2015/
nar. 1. 9. 2012 a později
nar. 1. 9. 2011
nar. 1. 9. 2010
nar. 1. 9. 2009
nar. 1. 9. 2008
nar. 31. 8. 2008 a dříve -

0 dětí
31. 8. 2012 11 dětí
31. 8. 2011 9
31. 8. 2010 14
31. 8. 2009 4
0 dětí

z toho dívky 5
dětí z toho dívky 5
dětí z toho dívky 5
děti z toho dívky 0

Během školního roku se počet dětí zvýšil o 3 děti.
3. Personální zabezpečení činnosti mateřské školy
Mateřská škola:
Ve školním roce 2015-2016 pracovaly v mateřské škole 3 pedagogické pracovnice na
zkrácený úvazek, jedna na – 0,89 a dvě – 0,92, a jedna pracovnice na plný úvazek.
Vedoucí učitelka: Jana Zygulová DiS, kvalifikovaná s dlouholetou praxí
Učitelka: Pavla Hnízdová – středoškolské vzdělání (nepedagogické), kvalifikovaná (k rozšíření
odbornosti předškolní a mimoškolní pedagogiky – jednoleté zkrácené pomaturitní studium,
ukončené maturitní zkouškou).
Učitelka: Marie Příkopová – středoškolské vzdělání (nepedagogické), kvalifikovaná (k rozšíření
odbornosti předškolní a mimoškolní pedagogiky – jednoleté zkrácené pomaturitní studium,
ukončené maturitní zkouškou).
Učitelka: Jana Kukačková – středoškolské vzdělání, pedagogické/vychovatelství/, kvalifikovaná.
Vzdělání si doplnila na Střední škole pedagogické, hotelnictví a sluţeb, jednotlivou maturitní
zkouškou z pedagogiky předškolního věku. (obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části
maturitní zkoušky)

Školní jídelna:
Vedoucí ŠJ: Jaroslava Vacková má středoškolské vzdělání a dlouholetou praxi v oboru. Jako
vedoucí ŠJ měla úvazek 0,72, jako pomocná kuchařka měla úvazek 0,28.
Kuchařka: Romana Pavlisová je kvalifikovaná a pracuje dlouhodobě v oboru
Kuchařka: Věra Dvořáková je kvalifikovaná
Obě kuchařky pracovaly na zkrácený úvazek, a to 0,875
Školnice: Zlatuše Svatošová pracovala na plný úvazek.
4. Údaje o přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2015/2016
Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2015/2016 proběhl v dubnu 2015. Ţádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání podalo celkem 16 rodičů. Přijímací řízení proběhlo podle přesně daných
kritérií, s nimiţ byli rodiče stejně jako s termínem zápisu předem seznámeni. V dubnu podalo
ţádost 14 rodičů, v červnu 1 rodič a v září 1 rodič.
Všem ţádostem bylo vyhověno.
5. Prevence sociálně patologických jevů
Mateřská škola i v minulém školním roce pracovala podle „Minimálního preventivního
programu“, který obsahuje aktivity směřující ke zdravému ţivotnímu stylu, např. řadu výletů do
přírody, různé hry a sportovní činnosti. Průběţně jsme vytvářeli a rozvíjeli citové vztahy k místu,
kde se děti narodily, a k prostředí, ve kterém ţijí. Vyuţívali jsme výhody kaţdodenního styku
s rodiči a k úzké spolupráci a řešení případných problémů na samém počátku.
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Mateřská škola pravidelně odebírá odborný časopis Informatorium 3-8, z kterého čerpaly
náměty a zkušenosti všechny učitelky. Rovněţ řada metodických příruček a odborné literatury byla
vhodným studijním materiálem k rozšíření znalostí v oboru. Učitelka Pavla Hnízdová se zúčastnila
Základního kurzu logopedické prevence, Preventista řečové výchovy (logopedický asistent),
učitelka Jana Zygulová se zúčastnila semináře - „Projektová podpora školám – Šablony OP VVV.
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

ZÁŘÍ







pěší poznávací výlet do Rychnova po panelce na dětské hřiště (předškoláci)
úklid odpadků u „Skřítka“ /co do lesa nepatří/ (předškoláci)
výstava ovoce a zeleniny v prostorách školky - „MALÁ ZAHRADA ČECH“ (celá školka)
„párty“ na zahradě MŠ – opékání vuřtů
divadelní představení - „Klaun“ (celá školka)
Školička s koníkem (celá školka)

ŘÍJEN
 „Moţná přijde i kouzelník“ - kouzla kouzelníka Pepy (celá školka)

 hledání pokladu na zahradě MŠ (Berušky)
 dlabání dýní – dýňových strašidýlek – večerní rozsvícení na zahradě školky, dýňové
„pochoutky“ (celá školka s pomocí rodičů)
 výroba keramického výrobku (celá školka)
 ukázka psovodů
 Školička s koníkem (celá školka)

LISTOPAD
 „Drakiáda“ - Pouštění draků v různém provedení (celá školka)
 divadelní představení – Sváťovo dividlo – pohádka (celá školka)
 výroba vánočního keramického dárku – DDM Březiny (předškoláci)
 Školička s koníkem (celá školka)
 vánoční focení

PROSINEC
 vystoupení dětí u vánočního stromečku na náměstí ve Verneřicích – „ŢIVÝ BETLÉM“
 pečení a zdobení perníčků (předškoláci)
 čertovský rej, mikulášská nadílka (celá školka)
 vánoční nadílka (celá školka)
 zpívání koled ve Verneřicích (celá školka)
 za zvířátky do lesa – zdobení stromečku pro zvířátka (celá školka)
 vánoční koncert – děti ze základní školy ZUŠ /ve školce/

LEDEN
 divadelní představení – pohádka - „V ZOO“(celá školka)
 keramická dílna – Březiny (předškoláci)
 „Zlatý slavík“ soutěţ ve zpěvu (předškoláci)
 krmení zvířátek v lese (celá školka)
 zimní olympiáda na „Střelnici“ (předškoláci)
ÚNOR
 stavby ze sněhu (celá školka)
 maškarní karneval (celá školka)
 návštěva ve škole na vyučovací hodině v 1. třídě (předškoláci)
 „Vernisáţ“ - výstava výrobků dětí v prostorách školky (celá školka)
 vystoupení kouzelníka „Waldini“- profesionální kouzelník a iluzionista 7. generace (celá
školka)
 velikonoční focení

BŘEZEN
 Masopust (celá školka)
 smaţení „točenek“(Berušky)

 „Měsíc knihy“ - návštěva knihovny ve Verneřicích – předčítání ukázek z kníţek
(předškoláci)
 výprava za bledulemi na Merboltickou křiţovatku (celá školka)
 loučení se zimou, utopení „Baby Zimy“ (celá školka)
 hledání pokladu – zahrada MŠ (Berušky)

DUBEN
 Měsíc bezpečnosti – hry s dopravním námětem na zahradě MŠ celá školka
 Dopravní den v Děčíně (předškoláci)
 „Den země“ jarní úklid „u skřítka“, na zahradě MŠ (celá školka)
 velikonoční zdobení vajíček, výroba velikonočního dárku (celá školka)
 keramická dílna – ve školce – ke „Dni matek“ (předškoláci)
 pálení čarodějnic, čarodějnický rej na zahradě MŠ (celá školka)
 exkurze na „Kozí farmu“ v Příbrami (celá školka)
KVĚTEN
 pěší výlet do Rychnova – dětské hřiště (předškoláci)
 focení na konec školního roku (celá školka)
 sportovní olympiáda mateřských škol v Děčíně (předškoláci)
 kreslení před školkou (celá školka)
 divadelní představení - „Sváťovo dividlo“ (celá školka)
 ukázka dravců (na fotbalovém hřišti ve Verneřicích – společně se školou)
 školní výlet – Mirákulum (celá školka)
 vystoupení ke „Dni matek“(celá školka) v MŠ

ČERVEN
 oslava „Dne dětí“- na zahradě MŠ (celá školka)
 Školička s koníkem (celá školka)
 Rychnov – opékání vuřtů, dětské hřiště, zmrzlinový pohár u p. Kosové (celá školka)
 slavnostní rozloučení s předškoláky (předškoláci)
 Letní sportovní olympiáda (Berušky)
 vystoupení na školní akademii (celá školka)
 „Noc v MŠ“ - téma - „PIRÁTI“ (předškoláci)
Od října do června kaţdý týden probíhala v naší MŠ výuka anglického jazyka, od dubna - 10 lekcí
„Školičky sportu“ ve velké tělocvičně ZŠ.
Po celý školní rok ve školce p. uč. Lukešová docházela na logopedii.

Verneřice 17. 10. 2016

Zpracovala: Jana Zygulová DiS

