Mateřská škola „ Nad přehradou „
Liberec, Klášterní 149/16
příspěvková organizace
46001 Liberec 5, Klášterní 149/16
tel. 485108340

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK
2011/2012
( na základě zák. 564/90 § 6 odst. 3. ve znění pozdějších předpisů )

Zpracovala : Bc. Lucie Opalecká

V Liberci dne 17. 9.2012

Část 1.
Základní charakteristika mateřské školy.

název školy : Mateřská škola „ Nad přehradou „ , Liberec,Klášterní 149/16,
příspěvková organizace

sídlo : Klášterní 149/16 Liberec 5
právní forma : příspěvková organizace
IČO : 72741945
Tel. 485108340
e- mail : ms01.lbc@volny.cz
web
: mskolka.eu
zřizovatel školy : Statutární město Liberec
sídlo : Liberec 1, Nám. Dr. Edvarda Beneše 1, PSČ : 46059
Kraj : Liberecký
IČO : 00262978

typ školy a její zaměření : příspěvková organizace – poskytuje předškolní
výchovu, uspokojuje potřeby dítěte a rozvíjí jeho
osobnost
sdružuje : mateřskou školu
školní jídelnu
celková kapacita : 50 dětí
ředitelka školy : Iva Pluhařová / od 1.8. 2012 Lucie Opalecká /
zařazení do sítě : 15.2.1996

Část 2.
Specifika MŠ Klášterní 149/16 „ Nad přehradou“
Mateřská škola „Nad přehradou „ je dvoutřídní, kapacita je 50 dětí. Je umístěna v rodinné vile
v klidné části Liberce, avšak lehce dostupná ze středu města. Je obklopena velkou, členitou
zahradou s přímým přístupem k Liberecké přehradě a umožňuje maximální pohybové vyžití
dětí v zimě i v létě, což koresponduje se specializací školky na podporu zdraví dětí.
Zahrada je velmi dobře vybavena tělovýchovnými prvky, které se neustále doplňují.Děti mají
k dispozici 2 pískoviště, 2 kolotoče, 5 houpaček , skluzavku, pružinové prvky, trampolínu,
mohou jezdit na koloběžkách, hrát fotbal či basket. V letním období mají k dispozici bazén,
v zimním mají možnost bobování.
Prostory budovy mají stále prvky původního vybavení – / dřevěné obložení a schodiště/, jsou
členité a vytvářejí pro děti zajímavé koutky ke hrám. Veškeré vnitřní vybavení je nové,
moderní a dobře vybavené hračkami a pomůckami.
Rozmístění tříd je přehledné, děti mají umožněn samostatný pohyb ve školce.
Budova školky potřebuje nutně několik oprav, zejména omítka je značně poškozená a působí
nevzhledně.
Zájem o umístění do této školky je tradičně vysoký nejen pro její příznivou polohu, ale i pro
individuální přístup a rodinnou atmosféru, kterou nabízí. Děti v obou třídách jsou věkově
smíšené, což usnadňuje adaptaci nových dětí.Malé děti se rychleji vžívají do vytvořených a
vžitých pravidel života ve školce, starší děti malým rádi pomáhají.
Organizace a řád v mateřské škole je uspořádán tak, aby umožnil zajistit individuální potřeby
dětí – v tempu, potřebě spánku , jídla a pití, možnost docházet a odcházet podle potřeby,
doprovodu rodičů a jejich pobytu ve školce s dítětem po dobu zvykání.
Důraz klademe na dostatek volného pohybu, který je pro zdravý vývoj dětí nepostradatelný.
Kromě základních pohybových aktivit především na školní zahradě zařazujeme pravidelné
polodenní výlety se staršími dětmi a prodloužené vycházky s tělovýchovnou náplní v okolí
přehrady.
Dbáme na zdravou výživu podáváním pestré, plnohodnotné a vyvážené stravy, odpovídající
biologickým potřebám vyvíjejícího se dětského organizmu. Respektujeme individuální
potřebu jídla závislou na konstituci dítěte, zdravotním stavu, či přání rodičů.
Pro děti se snažíme vytvářet prostředí nabízející dostatek podnětů pro spontánní hry, zajistit
dobré vybavení hračkami a pomůckami, které se neustále doplňují.

Vzdělávací činnost zajišťují 4 odborně kvalifikované pedagogické pracovnice.
Vzdělávací činnosti probíhají podle třídních plánů zpracovaných do 10 bloků, vždy s 3
podtématy:
Měsíc

Blok

ZÁŘÍ

Vítáme tě ve školce

ŘÍJEN

Podzimní barevná krása

LISTOPAD

Padá listí, padá všude…

PROSINEC

Brzy budou vánoce

LEDEN

Všude dobře, doma nejlíp!

ÚNOR

Kam chodí máma s tátou do
práce?

BŘEZEN

Jaro se vrací!

DUBEN

Máme rádi zvířata!

KVĚTEN

Vše kolem kvete leze, skáče.

ČERVEN

A je tu léto!

Téma na týden
Kdo jsou moji kamarádi ?
Jak to bylo pohádko?
To jsou prsty, to jsou dlaně, voda s mýdlem
patří na ně!
V lese, na zahradě, na poli.
Barevná paleta podzimu.
Kde najdu domeček na zimu?
V lese je krásně!
Prší, prší, celý les, ve vodě se topí dnes.
Není to príma, když trápí nás rýma.
Mik, Miku,Mikuláš, přišel s čertem na kol..
Zima je, každý se raduje!
Vánoce, vánoce, přicházejí!
U nás doma.
Moje město.
Když jsem chodil po světě.
Čím budu?
Co nakoupíme, uděláme, vyrobíme ?
Stavíme dům!
Co všechno musí probudit jaro!
Jarní úklid.
Svátky jara.
Když jsem já sloužil.
Dneska jdeme do ZOO!
Kdo žije v lese?
Nejkrásnější kytka pro maminku.
Ptáčku, jak zpíváš?
Ze života hmyzu.
Děti mají svátek!
Co se může stát?
Šťastnou cestu!

Na škole je rodičům nabízena možnost výuky AJ, cvičení jógy,taneční a rytmická výchova a
keramika.

Část 3.
Údaje o pracovnicích školy a docházce dětí
Pracovník

Vzdělání

Praxe

Ředitelka
Ředitelka
Učitelka

SPgŠ
SPgŠ + VŠ
SPgŠ

40 let do 31.7.2012
4 roky od 1.8.2012
13 let

Učitelka

SPgŠ

30 let

Učitelka

SPgŠ + VŠ

3 roky

Kuchařka

vyučená kuchařka

Školnice

střední odborná

Provozní

Obchodní akademie - obor hospodářsko-ekonomický

Věková skladba učitelského sboru

PP
Do 31.7.2012

do 30 let
1

Od 1.8.22012

2

31 – 40 let
1
1

41 – 50 let
1

nad 51 let

1

Další vzdělávání pracovníků ve školním roce 2011/2012 :
DVPP i samostudiu je ze strany všech pedagogických pracovníků věnována vysoká
pozornost. Výběr témat je orientován na potřeby školy a dětí.

důchodci
1

Část 4.
Docházka dětí
Počet zapsaných dětí : 50
Průměrná docházka : 36
Prům. docházka v % : 72
Počet dětí odcházejících do ZŠ : 17
Počet nově zapsaných dětí
: 17
Počet odkladů školní docházky : 4

Část 5.
Údaje o dalších aktivitách školy
Akce, kterých se zúčastnily děti z naší školy
-

-

-

návštěva DIVIZNY 4x – programy - Proč už ryby neberou
Ženu, ženu ovečky
Smysly
Semínko
návštěvy divadel /LS/

/ND/

Máša Paraša
Pantomima Kufřík
Moje tělo – můj hrad
Velbloud, ryba, slepice
O Kulišákovi
Budulínek

Návštěva galerie U rytíře – prožitková hra Oči vlčí
Akce Zdravý zub
Čert a Mikuláš
Zdobení vánočního stromečku v ZOO
Polodenní výlet s ekologickým programem ke krmelci
Výstava Vánoce očima dětí
Vánoční zpívání pro rodiče a veřejnost
Lyžařský výcvik
Soutěž o nejtalentovanější MŠ – tenisový klub
Výstava Velikonoce očima dětí
Cyklokurz

-

Ples v mateřské škole
Slet čarodějnic v mateřské škole
Svatba v mateřské škole
Den dětí – karneval
Dopravní hřiště
Výlet na Ještěd
Rozloučení se školáky

Rodiče mateřské škole sponzorsky věnovali a pomohi
-

ukázka hasičské techniky

-

návštěva hráze liberecké přehrady

-

zajištění programů – ukázka výcviku psů
„
o bylinkách
www stránky mateřské školy

Akce učitelek
Učitelky mateřské školy nadále finančně podporují ve studiu chlapce z Bangladéše Khalka
Proshanta.

Část 6.
Kontroly
Ve školním roce 2011/2012 byla provedena kontrola hospodaření se zaměřením na účelnost,
efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací
listiny za období 2010 a 2011.
Kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné použití poskytnutého příspěvku na provoz
organizace.

Část 7.
Platové podmínky zaměstnanců
Kalendářní rok

2011

Celkový počet pracovníků

2012

7

7

Průměrná výše měsíční mzdy

PP

18.600,-

21332,-,-

Průměrná výše měsíční mzdy

NP

12.622,-

12622,-

Průměrná výše nenár. složek platu PP

1.400,-

1.957-

Průměrná výše nenár. složek platu NP

280,-

280,-

Část 8.
Zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2011 a první pololetí
2012 – přílohy :
1. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011
2. Zpráva o hospodaření – komentář a stav majetku
3. Čerpání rozpočtu do 7/12
4. Náklady na mzdy za 2011
5. Náklady na mzdy do 7/12

