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Předškolní zařízení s názvem
mateřská škola „KORÁLEK“ Liberec,Aloisina výšina 645/55
s identifikačním číslem 72742186
Na adrese:
Aloisina výšina 645/55
460 15 Liberec 15
Právní forma:
příspěvková organizace
Zřizovatel:
Statutární město Liberec
Právní forma:
obec,IČO: 00262978
se sídlem Nám.Dr.E.Beneše 1/1
460 59 Liberec
Předškolní a školská zařízení,která předškolní zařízení sdružuje:
1.mateřská škola“ KORÁLEK“ Liberec, Aloisina výšina 645/55
kapacita k 1.9.2002 90 dětí,kapacita plánovaná 90 dětí
kapacita k 1.9.2003 90 dětí,kapacita plánovaná 90 dětí
identifikační číslo: 72742186
2.Školní jídelna MŠ Liberec,Aloisina výšina 645/55
kapacita k 1.9.2002 90 jídel,kapacita plánovaná 90 jídel
kapacita k 1.9.2003 90 jídel, kapacita plánovaná 90 jídel
identifikační číslo: 72742186
Mateřská škola s celodenním provozem,třemi třídami a jednou speciální
logopedickou třídou.
Datum zařazení do sítě škol,předškol.zař. a škol.zař.: 15.02.1996
Ředitelka školy: Jurigová Vladimíra
jmenovaná do funkce konkurzním řízením 12.11.1991
Počet tříd:
Celkový počet žáků:
Počet žáků na třídu:
Počet žáků na učitelku:
Průměrná docházka:

3+1speciální třída
90
26 +12 ve speciální třídě
13,2
86%

Počet pedagogů:
Lektorka VHČ:
Provozní zaměstnanci:
Školní jídelna:
Vedoucí stravování:

8
1
2,5
2
0,4

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku
Pracoviště
MŠ Korálek Liberec

Počet
tříd
4

Z toho
spec. tř.
3

Počet
dětí
90

Z toho ve
spec. tř.
12

Individuálně
integrovaných

Průměr. roční
docházka v %
85

Celkem

Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé MŠ)
Kvalifikační
předpoklady
Splňuje
Nesplňuje

do 30-ti let

31až 40 let

41 až 50 let

celk./žen
3

celk./žen

celk./žen
4

51 až
důchodový věk
celk./žen
1

důchodový věk

Celkem

celk./žen
0

celk./žen
8

Údaj o dalším vzdělávání pracovníků nebo v rámci celoživotního vzdělávání
Název vzdělávacího programu
Kineziologie one brain
IT kurz pro pokročilé

Počet účastníků
1
2

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY
V mateřské škole pracujeme podle třídních vzdělávacích
programů, které vychází ze Školního vzdělávacího programu, který je v
souladu s Rámcovým programeme předškolního vzdělávání.
Motto našeho ŠVP zní podle citátu R.Fulghama „ Všechno, co
opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“
Cílem vzdělávacího programu naší školy je proto všestranný
a harmonický rozvoj osobnosti dítěte.
Předškolní výchova je v naší zemi na velmi vysoké úrovni a záleží
na té které mateřské škole, jak děti povede a připraví je na vstup
do života.
Vytvořily jsme si tedy svůj vlastní školní program tak, aby se v něm děti
cítily přirozeně a aby splňoval veškeré požadavky na rozvoj osobnosti
dítěte. Děti u nás žijí v odnětném a přirozeném prostředí a do činností se
zapojují spontánně. Velký důraz klademe na prožitkové učení, kde jsou
získané poznatky skutečně velmi dlouhodobé a intnzívní.
Náš program vede děti k samostatnosti, komunikaci, osvojení
si pracovat na určitém cíli, a to vše formou zábavných a motivovaných
činností s vlastním prožitkem.
Nelze úplně uvolnit režim dítěte, ale plně ho přizpůsobit jeho potřebám
V mateřské škole Korálek máme tři třídy, ve kterých je zapsáno 27 dětí.
Tyto třídy jsou věkově smíšené, navštěvují je děti od 3 do 6 let.
Jedna třída na škole je vedena jako speciální třída a kapacita této třídy je
12 dětí. Do speciální třídy jsou vřazeny děti na základě doporučení SPC,
pediatra, či Pedagogicko-psychologické poradny.
Na škole pracuje celkem 8 pedagogů, všechny pedagogické pracovnice
splňují pedagogickou i odbornou způsobilost v souladu se zákonem
563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících.

Školní vzdělávací program naší školy je testován od roku 2003
a v současné době je ve formě, která odpovídá poslání naší školy.
Ze ŠVP vyplývají třídní vzdělávací programy, které jsou vytvořeny
učitelkami školy v souladu s RVP a ŠVP. Pracujeme s dětmi ve
výchovných programech a využíváme projektové metody.
Organizace dne na naší mateřské škole je plně přizpůsobena potřebám
dětí, protože pracujeme s věkově smíšenými třídami, jsou plně
respektovány i věkové zvláštnosti dětí. Pro předškolní děti máme
vypracované individuální plány a spolupracujeme se sousední
30.základní školou Kunratická.
Kromě výchovné práce s dětmi, kterou praktikujeme na základě plánů
výchovné práce s dětmi,r ozdělených na jednotlivá roční období,
doplňují činnosti na naší škole nadstandartní aktivity, které vedou naše
učitelky, které mají speciální kurzy a kvalifikační předpoklady, pro
vedení kroužků..
S dětmi pracujeme spontánně, vedeme je k veřejným prezentacím.
Kromě stálých programu,ve kterých je obsažena výchovná práce podle
metodik pracujeme s dětmi i s programy hudebními, dramatickými a
pohybovými. V programu Veselé pískání se děti seznamují se základy
hry na zobcovou flétnu, Hrajeme si s angličtinou zase poznávají formou
hry cizí jazyk.Hudebně dramatický program vede k děti k souladu mezi
zpívám a mluveným slovem a vytváří harmonii a smysl pro estetické
cítění.V pohybovém programu mají děti možnost cvičit jump aerobic,
jogu a předtaneční výchovu.
V oblasti práce ve speciální logopedické třídě se logopedka zaměřila na
spolupráci s centrem pro děti s vadami sluchu, nadále pracuje logo
poradna a výše uvedená spolupráce v oblasti logopedie se základní
školou.
Za spolupráce a podproxy rodičů se nám podařilo vytvořit na škole
ateliér Hliněnky, ve kterém se děti ralizují při tvořivé práci s hlínou v
keramickém kroužku.
Naší největší akcí, které se účastní MŠ z Libereckého kraje je organizace
festivalu tvořivosti dětí z mateřinek LIBERECKÁ MATEŘINKA.
Tato akce podporuje prezentaci předškolní výchovy a je akreditována
MŠMT ČŘ jako metodická akce pro učitelky mateřských škol.
.

Přehled organizace předškolního vzdělávání v rámci spolupráce
s ostatními subjekty:
SOŠP Liberec – jsme cvičná škola pro studnety SOŠP od roku 1990
Centrum Sluníčko – spolupracujeme formou poskytování respirační
péče
( na škole funguje respirační ambulance)
Spolupráce s německou mateřskou školou – od roku 2008 jsme ve
spolupráci s Česko-německým forem žen a spolupracujeme s partnerskou
školou v Ecklatsbergu – Zittau ( vzájemné návštěvy a projekty na
příhraniční spolupráci, Němčina se Sluníčkem)
Celostátní síť mateřských škol se zájmem o enviromentální výchovu
Mrkvička – jsme členem od roku 2008
V rámci vzdělávacího programu školy prakttikujeme metodu
prožitkového učení v rámci enviromentálního vzdělávání mimo jiné
i pobytem dětí v Jizerských horách
Mateřinka – celostátní projekt za podpory MŠMT ČR a UNESCO,
pořádáme oblastní kolo pro Liberecký kraj, Liberecká Mateřinka
Nadace Syner – od roku 2000 spolupracujeme s Nadací na projektu
Pomoc potřebným – patronát nad Domovem seniorů v Českém Dubu
( připravujeme s dětmi tematická pásma – Vánoce, Velikonoce a Den
matek)
VHČ – vedlejší hospodářská činnost školy:
zaměřujeme se především na mimoškolní aktivity, které podporují rozvoj
dovedností předškoláků v souvislosti s předškolním vzděláváním
− Třída s rozšířenou výukou angličtiny
− Němčina se sluníčkem
− Joga
− Rytmika
− Veselá flétnička
Odpolední školička
V rámci poskytování služeb v mimoškolní výchově provozujeme
Odpolední školičku, kterou navštěvují děti od tří do čtyř let, jejichž
maminky jsou na MD s mladším sourozencem a tyto děti nemohly být z
kapacitních důvodů přijati k předškolnímu vzdělávání. Děti získají
základní návyky a dovednosti, zvyknou si na prostředí mateřské školy
a postupně přejdou do předškolního vzdělávacího procesu.
Organizace letních tematických pobytů pro děti od 6 – 10 let
( v době letních prázdnin)
V době letních prázdnin a uzavření školy z důvodu dovolené mají rodiče
možnost děti přihlásit na tematický pobyt v přírodě ( Jizerské hory).
Tematický pobyt je zaměřen na enviromentální výchovu, pohybové a
sportovní hry. Jedná se o týdenní pobyt, program zajišťují učitelky naší
školy spolu se studenty SOŠP.

Nabídka výuky základů cizího jazyka (vkládejte zkratky Nj, Aj, Fj, Rj apod.)
Aj

Nj

Organizace poradenských služeb (působnost níže uvedených zaměstnanců) na škole včetně počtu
zaměstnanců (logopedická poradna).
Odpovídejte formou ( ano/ne/počet) jen s odpovídajícím kvalifikačním předpokladem
Školní psycholog

Speciální pedagog

Logoped
ano

Stručné údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (bez výsledkových listin a
fotodokumentace).
Ekonomická část - mimorozpočtové zdroje jako jsou granty obce, kraje, nadace, prostředky EU
a pod. Část údajů z výroční zprávy o hospodaření).
Mimorozpočtové zdroje
Kdo poskytuje
Krajský úřad LK

Částka

Město Liberec
Město Liberec
Město Liberec

10000

Účel
Liberecká Mateřinka 2011

34450
14000
11000

Němčina se sluníčkem
Keramická dílnička
Liberecká Mateřinka 2011

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – příjmová část včetně ŠJ
Státní dotace
3562860

Dotace obce
924204

Poplatky žáků
773081

Hosp. činnost
493770

Ostatní
110668

Celkem
5864583

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – výdajová část včetně ŠJ
Investiční
výdaje
0

Mzdy
2883586

Odvody
942102

Učebnice
pomůcky
53690

DVPP
7390

Stipendia

Provozní
náklady

Celkem

0

1873186

5759954

Schválený
hosp.
výsledek
105000

Přehled výstupů kontrolních orgánů za uplynulý školní rok (kdo, termín, stručný přehled
kladných a záporných zjištění).
23.6.2011 – Statutární město Liberec – dokumentace školy, kontrola stravovacího
zařízení, BOZP a FKSP. Závěr – vše v pořádku
Ostatní přílohy dle zvážení a rozhodnutí ředitele školy včetně případné fotodokumentace.
−

Výchovné působení
Školní vzdělávací program naší školy je testován od roku 2003 a v současné době
je ve formě, která odpovídá poslání naší školy.
Ze ŠVP vyplývají třídní vzdělávací programy, které jsou vytvořeny učitelkami
školy v souladu s RVP a ŠVP. Pracujeme s dětmi ve výchovných programech a
využíváme projektové metody.
Organizace dne na naší mateřské škole je plně přizpůsobena potřebám dětí,
protože pracujeme s věkově smíšenými třídami, jsou plně respektovány i věkové
zvláštnosti dětí. Pro předškolní děti máme vypracované individuální plány a
spolupracujeme se sousední 30.základní školou Kunratická. Úzká spolupráce je
zvláště s učitelkami 1.stupně a v rámci logopedie, kdy děti z 1.stupně ZŠ
navštěvují podle depistáže logopedky MŠ logopedickou poradnu při MŠ
Korálek.
Kromě výchovné práce s dětmi, kterou praktikujeme na základě plánů výchovné
práce s dětmi,r ozdělených na jednotlivá roční období, doplňují činnosti na naší
škole nadstandartní aktivity, které vedou naše učitelky, vyjímečně externí
učitelky.
S dětmi pracujeme spontánně, vedeme je k veřejným prezentacím, kterých jsme
v roce měli dostatek.
Kromě stálých programu,ve kterých je obsažena výchovná práce podle metodik
pracujeme s dětmi i s programy hudebními, dramatickými a pohybovými. V
programu Veselé pískání se děti seznamují se základy hry na zobcovou flétnu,
Hrajeme si s angličtinou zase poznávají formou hry cizí jazyk.Hudebně
dramatický program vede k děti k souladu mezi zpívám a mluveným slovem a
vytváří harmonii a smysl pro estetické cítění.V pohybovém programu mají děti
možnost cvičit aerobic,j ogu a předtaneční výchovu.
V oblasti práce ve speciální logopedické třídě se logopedka zaměřila na
spolupráci s centrem pro děti s vadami sluchu, nadále pracuje logo poradna a
výše uvedená spolupráce v oblasti logopedie se základní školou.
Naší největší akcí, které se účastní MŠ z Libereckého kraje je organizace
festivalu tvořivosti dětí z mateřinek LIBERECKÁ MATEŘINKA. Tato akce
podporuje prezentaci předškolní výchovy a je akreditována MŠMT ČŘ jako
metodická akce pro učitelky mateřských škol.
Nedílnou součástí úspěchu práce MŠ a efektu z výchovného působení na děti je
spolupráce s rodičovskou veřejností.Stejně jako v minulých letech hodnotíme
tuto spolupráci velmi kladně.
Spolupracujeme s Centrem pro děti s vadami sluchu v Liberci, Speciálním
centrem pro děti s autismem v Turnově a s Centrem zdravotní a sociální péče,
Pedagogicko-psychologickou poradnou a Základní školou Aloisina výšina, Na
výběžku a Barvířská.
V tomto roce jsme získaly finanční prostředky z fndu na podporu a rozvoj
vzdělávání:
Odbourávání jazykových bariér – Němčina se sluníčkem
Keramický kroužek - Kdo si hraje nezlobí

