Základní škola a Mateřská škola Verneřice
Tel.: 412 559 063
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VÝROČNÍ

IČO: 71 01 25 24
Číslo účtu: 925864329/0800

Z PR ÁVA

mateřské školy

školní rok 2018/2019

1.

Základní údaje o mateřské škole za školní rok 2018/20189

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 2018/2019 podle Školního vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání pod názvem „S přírodou na slovíčko“, zaměřené na vztah k
přírodě, její ochranu a rozvoj zájmu o ţivotní prostředí přiměřeně k věku.
V tomto roce ve školce byly v provozu dvě třídy – třída „Berušek“ /3-4,5 let/ - k 30.9. 20 dětí a třída „Veverek“/4,5-7 let/ 21 dětí.
Věkové sloţení dětí /podle stavu k 30.9.2018

nar. 1.1.2016
nar. 1.9.2015
nar. 1.9.2014
nar. 1.9.2013
nar. 1.9.2012
nar. 1.9.2011

-

31. 8. 2016
31.12.2015
31. 8. 2015
31. 8. 2014
31. 8. 2013
31. 8. 2012

1 dítě z toho dívky 1
6 dětí z toho dívky 2
18 dětí z toho dívky 10
7 dětí z toho dívky 3
8 dětí z toho dívky 4
1 dítě z toho dívky 1

Během školního roku byly přijaty 3 dětí, 2 děti se odhlásily.
3. Personální zabezpečení činnosti mateřské školy
Mateřská škola:
Ve školním roce 2018 - 2019 pracovaly v mateřské škole 4 učitelky 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 : 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)
Učitelka : Eliška Zygulová – středoškolské vzdělání pedagogické, dokončila studium na UJEP Ústí
nad Labem, předškolní a mimoškolní pedagogika, získala titul Bc.
Školní jídelna:

Vedoucí ŠJ : Jaroslava Vacková má středoškolské vzdělání a dlouholetou praxi v oboru. Jako
vedoucí ŠJ měla úvazek 0,8, jako pomocná kuchařka měla úvazek 0,2.
Kuchařka : Romana Pavlisová je kvalifikovaná a pracuje dlouhodobě v oboru.
Kuchařka : Dagmar Hunková
Obě kuchařky pracovaly na plný úvazek, v lednu Romana Pavlisová ukončila pracovní poměr a
nastoupila kvalifikovaná kuchařka Milada Jiskrová.
Školnice : Jaroslava Rokosová pracovala na plný úvazek.
4. Údaje o přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019
Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2018/2019 proběhl v řádném termínu. Ţádost o
přijetí k předškolnímu vzdělávání ke dni zápisu podalo celkem 19 dětí 18 přijetí, 1 nepřijetí. do
konce školního roku 2018/2019 byly přijaty 3 děti, 2 se odhlásily - odstěhovaly./ přijato1 dítě v
říjnu, 1 v prosinci a 1 v lednu 2019./
Přijímací řízení proběhlo podle přesně daných kritérií, s nimiţ byli rodiče stejně jako s termínem
zápisu předem seznámeni. Jedné ţádosti nebylo 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. Na zahradě školy jsme s pomocí rodičů vybudovali dva
záhony, kde děti sázely, plely a zalévaly rostliny. 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 zkušennosti všechny učitelky. Rovněţ řada metodických příruček a odborné literatury
byla vhodným studijním materiálem k rozšíření znalostí v oboru. Učitelka Jana Zygulová se
zúčastnila dvoudenního semináře v Ústí nad Labem - „Inkluze v MŠ“ - o společném vzdělávání v
prostředí MŠ“.Učitelka Pavla Hnízdová se zúčastnila semináře v Ústí nad Labem - „Práce se
vzdělávacím cílem“ Labem, učitelka Eliška Zygulová pokračovala a úspěšně ukončila v studiu na
UJEP v Ústí nad Labem.

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Proběhlé akce školky:
ZÁŘÍ
 pěší poznávací výlet na Bobří vodopády (Veverky) – kvůli nepříznivému počasí – po
panelce do Rychnova – sběr hub
 výstava ovoce a zeleniny v prostorách školky - „MALÁ ZAHRADA ČECH“ (celá školka)

 „odpolední párty“ na zahradě MŠ – opékání vuřtů s účastí rodičů
 ukázka záchranářů – ve školce na zahradě (celá školka)- neuskutečnila se, z důvodu
pracovního vytíţení záchranářů
ŘÍJEN
 dlabání dýní – dýňových strašidýlek – večerní rozsvícení na zahradě školky, dýňové
„pochoutky“ (celá školka s účastí rodičů)
 focení – vánoční foto (celá školka)

LISTOPAD





divadelní představení – Sváťovo dividlo – pohádka (celá školka)
výrobky dětí a rodičů na „vánoční mimijarmark“(celá školka)
nácvik na vánoční besídku pro rodiče
pečení perníčků (Veverky)

PROSINEC
 vystoupení dětí na vánoční besídce pro rodiče
zdobení perníčků společně s maminkami
 vánoční minijarmark s účastí rodičů (celá školka)
 čertovský rej, mikulášská nadílka (celá školka)
 vánoční nadílka (celá školka)
 zpívání koled ve Verneřicích (celá školka)

LEDEN





dopoledne se sněhuláky – výroba sněhuláků uvnitř i venku (celá školka)
krmení zvířátek v lese (celá školka)
zimní olympiáda na „Střelnici“ (celá školka)
den plný pokusů se sněhem, ledem a vodou (celá školka)

ÚNOR







maškarní karneval (celá školka) – přesunuto z velké nemocnosti děti na červen
„Vernisáţ“ - výstava výrobků dětí v prostorách školky (celá školka)
Masopust (celá školka)
velikonoční focení (celá školka)
divadelní představení – kouzelník Waldini
velikonoční focení

BŘEZEN

 „Měsíc knihy“ - návštěva knihovny ve Verneřicích – předčítání ukázek z kníţek (celá
školka)
 čtení pohádek dětem ve školce (prarodiče) – jedna babička chodila dětem celý měsíc (2x
týdně číst pohádku na spaní)
 výprava za bledulemi na Merboltickou křiţovatku (celá školka)
 loučení se zimou, utopení „Baby Zimy“ (celá školka)
 výroba dárku ke „Dni matek“ (celá školka)
 pečení velikonočních perníčků (Veverky)

DUBEN









„Měsíc bezpečnosti“ – hry s dopravním námětem na zahradě MŠ (celá školka)
Dopravní den v Děčíně (předškoláci)
zdobení perníčků společně s maminkami
„Den země“ jarní úklid na zahradě MŠ (Veverky), malé hřiště (Berušky)
velikonoční zdobení vajíček (celá školka)
návštěva v 1. třídě ZŠ (Veverky)
pálení čarodějnic, čarodějnický rej na zahradě MŠ (celá školka)
divadelní představení - „Maňáskové divadlo“ (celá školka)

KVĚTEN








pěší výlet do Příbrami na „Kozí farmu“ – (celá školka)
zápis do MŠ – děti ze školky – výlet do interaktivní tělocvičny v Děčíně
focení na konec školního roku, na tablo (celá školka)
pěší výlet na Víťovu rozhlednu (celá školka)
sportovní olympiáda mateřských škol v Děčíně (předškoláci)
vystoupení ke „Dni matek“(celá školka) v MŠ
„Vědecké pokusy“ pro děti ve školce - „Mladí vědátoři“

ČERVEN









oslava „Dne dětí“+ karneval na zahradě MŠ (celá školka)
Školní výlet – Soběhrdy
Rychnov – opékání vuřtů, dětské hřiště, zmrzlinový pohár u p. Kosové (celá školka)
oslava „Dne otců“, soutěţe na zahradě MŠ společně s tatínky (celá školka)
slavnostní rozloučení s předškoláky (předškoláci)
vystoupení na školní akademii (celá školka)
„Noc v MŠ“ - téma - „Ať ţijí duchové“ (předškoláci)
divadelní představení „Sváťa“
ochočená liška Mia ve školce

Verneřice 29. 9. 2019

Zpracovala: Jana Zygulová DiS

