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Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace

1. Základní údaje
Název školy:

Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace

Právní forma:

příspěvková organizace zřízena rozhodnutím zastupitelstva města
na dobu neurčitou, číslem usnesení 179/02 ze dne 1.10.2002

IČO:

72741627

Adresa:

Dětská 461, Liberec 25, 463 12

Zřizovatel:

Statutární město Liberec, Nám. Dr.E.Beneše 1, PSČ 460 59

Ředitelka MŠ:

Jaroslava Vacíková

Zařazení do sítě:

12.2.1996

Kapacita školy:

75 dětí

Telefon:

485 130 233, 731 411 515

E-mail:

ms64.lbc@volny.cz

www stránky:

www.msdetska.cz

2. Základní statistické údaje:
Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku
Pracoviště
MŠ Dětská

Počet
tříd
3

Celkem

3

Z toho
spec. tř.
0

Počet
dětí
75

0

Z toho ve
spec. tř.
0

75

Individuálně
integrovaných
3

0

Průměr. roční
docházka v %
78%

3

78%

Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé MŠ)
Kvalifikační
předpoklady
Splňuje
Nesplňuje

do 30-ti let

31až 40 let

41 až 50 let

celk./žen

celk./žen

celk./žen
2

51 až
důchodový věk
celk./žen
2

důchodový věk

Celkem

celk./žen
2

celk./žen
6

Údaj o dalším vzdělávání pracovníků nebo v rámci celoživotního vzdělávání
Název vzdělávacího programu
Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR
Tajemné barvy kolem nás
Diskusní klub ředitelek MŠ
Novely právních předpisů k 1.1.2012
Dítě se specificky narušeným vývojem řeči
Hudební výchova v MŠ
Prevence obezity dětí a mládeže
Kolokvium ředitelů
Proměny školy – etická výchova
Papírování – krabičky pokaždé jinak
Grafomotorika pro předškolní děti

Počet účastníků
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

3. Charakteristika školy- organizace vzdělávání a výchovy

Zvolený vzdělávací program: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Název školního vzdělávacího programu: Sport, pohoda a zdraví – to nás všechny baví
Pedagogické pracovnice pracovaly s dětmi ve třech třídách věkově smíšených od 3 do 7 let.
Dopoledne probíhal výchovně vzdělávací program ve třech třídách, odpoledne ve dvou
třídách. Třetí třída sloužila odpoledne dětem , pro které byly připraveny zájmové činnosti.
Přehled zájmových činností:
MŠ nabízela dětem tyto zájmové činnosti:
- cvičení s gymnastickými balony
- výtvarné a pracovní činnosti
- plavání
- počítače pro děti
- logopedickou poradnu
- seznamování s anglickým jazykem
- cvičení prevence vad pohybového aparátu
- tanečky skupiny Takt
Zájmové činnosti jsou zajišťovány jak pedagogickými pracovnicemi naší mateřské školy –
cvičení s gymnastickými balony, výtvarné činnosti, počítače, logopedická poradna, tak
odbornými instruktory - plavání, anglický jazyk , cvičení prevence vad a tanečky.
Vedení zájmových činností je u pedagogických pracovnic zohledněno v osobním ohodnocení
v rámci přidělených finančních prostředků.
Logopedickou poradnu vede v MŠ naše p. uč. Dana Stará.
Celkový počet ošetřovaných dětí: 29
Náprava ukončena: 13 dětí
Za logopedickou práci je odměňována z rozpočtu školy v nenárokové
složce formou odměny.
Cvičení s gymnastickými balony - 1x týdně, p.uč. Kateřina Jágrová.

Výtvarné a pracovní činnosti

- 1x týdně, p.uč. Kateřina Rudišová, Hana Konečná.
Během roku se děti zapojily do několika výtvarných
soutěží:
•
•
•
•
•
•

Svět kolem nás – Návštěva ZOO
Rodinná fotografie – Centrum Generace
Velikonoční kraslice – ZŠ Doubí
Soutěž Husqarna – tema Pohádková zahrada
O zlatý štětec
Namaluj panáčka Povidlo

Plavání

- 1x týdně, každý rok je o plavecký výcvik v Plaveckém
bazénu velký zájem. Letos se účastnilo plaveckého
výcviku celkem 29 dětí, většina dětí se naučila splývat a
dokonce i plavat.

Seznamování s počítači

- 1x týdně. Tyto činnosti vede p. ředitelka Jaroslava
Vacíková v počítačové učebničce pro pět dětí, kterou
nám z velké části vybavil počítači sponzor p. Vrňata.
Počítače jsou vybaveny počítačovými programy
Terasoft. Činnosti jsou u dětí velmi oblíbené.

Seznamování s anglickým jazykem - výuku zajišťovalo „Centrum slunce“.
Cvičení prevence vad pohybového aparátu - cvičení zajišťovalo rehabilitační centrum
Sarema 1x týdně
Lyžařská školička

- proběhla v době 20.2.-24.2.2012 v areálu Ještědu na
Bucharce jen pro přihlášené děti. Dětem se na lyžích
moc líbilo, oceňuji velmi kladný přístup instruktorů
k dětem během celého výcviku, jejich snahu a trpělivost
děti naučit. Pokud budou podmínky pro lyžování i
v příštím roce, určitě budeme pokračovat ve spolupráci.

Protidrogová prevence

- 4-5x do roka se skupinou nejstarších dětí, formou
rozhovorů, diskuse hovoříme o zdraví, výživě, hygieně,
kouření…

Tanečky skupiny Takt

- velmi oblíbené, 1x týdně pro všechny věkové skupiny

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

4. 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/1

5. Stručné údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti (bez výsledkových listin a
fotodokumentace).
• Ekologický program Včely
• Návštěva ZOO Liberec
• Sponzorství oslíka somálského – rodiče a děti
• Divadlo v MŠ Kouzelný les
• Elementární základy 1. pomoci – Doktora se nebojíme
• O životě pejsků – jak se chovat k pejskům
• ZOO – hudební pořad – dechové nástroje
• Mikuláš v MŠ
• Vánoční besídka pro rodiče v MŠ
• Kouzelník v MŠ
• Preventivní vyšetření zraku
• Naivní divadlo Velbloud, ryba, slepice
• Dopoledne s dopravní tematikou ve spolupráci s krajem
• Divadlo v MŠ – Zimní radovánka
• Návštěva knihovny
• Pohádka O jaru
• Velikonoční dílnička v MŠ pro děti a rodiče
• Výstava Velikonoce očima dětí
• Výtvarné práce v Galerii Liberec, Rumjancevova ul.
• Severočeské muzeum – Loukamosaic – interaktivní výstava s uměleckou dílnou
• Vystoupení v Klubu důchodců ke Dni matek
• Celodenní výlet do Oldřichova v Hájích – Zvířátka na farmě
• Pohádka v ND Písmenková pohádka
• Čarodějnický rej
• Návštěva ZŠ + jídelna
• Hudební představení Perníková chaloupka
• Setkání rodiče + děti – opékání na školní zahradě
• Noc v MŠ se školáky
• Školní výlet Grabštejn
• Divadlo v MŠ – Lvíček a bolavý zub
• Loučení se školáky
• Ukázka cvičení s gymnastickými balony pro rodiče
• Ukázka tanečků pro rodiče
• Ukázka cvičení prevence vad pohybového aparátu
• Sběr papíru na podzim a na jaře
• Hasiči v MŠ – ukázka hasičské techniky
• Malování a výstava dětských prací v minigalerii v Rumjancevově ul.
-

Projekt Papetka- sběr papíru a Pet lahví
zapojení do soutěže vyhlášené organizací A.S.A. Liberec a Sběrné suroviny
sběr papíru: 2. místo v celkovém počtu nasbíraných kg za MŠ
5. místo v počtu kg na jednotlivce

6. 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

Účel

Částka

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – příjmová část včetně ŠJ
Státní dotace
2 631 859

Dotace obce
818872

Poplatky žáků
711950

Hosp. činnost
31785

Ostatní
24029

Celkem
4 218 495

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

Mzdy

1 971 875

Odvody

667064

Učebnice
pomůcky
31234

DVPP

4235

Stipendia

Provozní
náklady

Celkem

-

1 544 087

4 218 495

Schválený
hosp.
výsledek
-

7. Přehled výstupů kontrolních orgánů za uplynulý školní rok (kdo, termín, stručný přehled
kladných a záporných zjištění).
•

Protokol o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění – nebyly
zjištěny nedostatky

8. Ostatní přílohy dle zvážení a rozhodnutí ředitele školy včetně případné fotodokumentace.

