VÝROČNÍ ZPRÁVA

Mateřská škola “Čtyřlístek”

Tovačovského 166/27
460 14 Liberec 14
k datu 31.8. 2012

tel: 485 108 232
e-mail:ms30.lbc@volny.cz

Základní údaje

Název školy:

Mateřská škola „Čtyřlístek“, Liberec,
Tovačovského 166/27, příspěvková organizace

Právní forma:

příspěvková organizace

Identifikační číslo:

72742976

Adresa:

Tovačovského 166/27, 460 14 Liberec 14

Kraj:

Liberecký

Zřizovatel školy:

Statutární město Liberec, nám. Dr. Edvarda
Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Identifikační číslo:

600079287

Ředitelka:

Jaroslava Kalinová

Zástupkyně ředitelky:
Hospodářka/VPJ

Jana Šrámková - MŠ Tovačovského
Věra Najmanová - vedoucí učitelka odl. pracoviště
MŠ F.L.Věka
Jana Šrámková

Datum zařazení do sítě škol:

1.ledna 2003

Celková kapacita školy:

120 dětí

Kapacita školní jídelny:

130 obědů

Telefon:

485 108 232

E – mail:

ms30.lbc@volny.cz

Charakteristika školy

Mateřská škola „Čtyřlístek“ se svým odloučeným pracovištěm se nachází v okrajové
části Liberce – Ruprechticích.
Obě budovy jsou vilového typu, svým charakterem navozují rodinné prostředí. Jsou zasazeny
do velmi pěkných, velkých a členitých zahrad. Vnitřní interiéry obou školek zdobí původní
dřevěné schodiště.

MŠ Tovačovského je dvoutřídní, děti jsou rozděleny do dvou věkových kategorií.
Každá třída je vybavena nábytkem tak, aby děti mohly pracovat v malých i větších skupinách
a bezpečně se pohybovat po třídě. Materiálové vybavení tříd je dostatečné, dětem volně
dostupné.

MŠ F. L. Věka je trojtřídní. Pavilonová přístavba byla nevyhovující, proto byla
k 30.6. 2012 uzavřena. V měsíci srpnu došlo k bourání objektu a na stávajících základech
bude vystavena nová kontejnerová MŠ. Děti z přístavbového pavilonu budou od 3.9. 2012
umístěny do prostor družiny v ZŠ na náměstí Míru. Předpokládaný termín dokončení stavby
je 15.11. 2012.
Třídy jsou vybaveny nábytkem tak, aby mohly pracovat v malých i větších skupinách a
bezpečně se pohybovat po třídě.
Materiálové vybavení tříd je dostatečné, dětem volně dostupné.
Vybavení obou školních zahrad je nedostačující, naše finanční prostředky nám bohužel
nedovolují zakoupit zahradní komponenty.

Aktivity školy a prezentace

Škola nabízí program dětem odpovídající věku, schopnostem a zájmům, podporuje
jejich tvůrčí schopnosti, estetické cítění, zdravé sebevědomí a uspokojuje jejich
přirozené dětské potřeby. Při výchově a vzdělávací práci úzce spolupracujeme s rodiči.
Zájmové činnosti nabízíme takové, ve kterých se dá i nadále pokračovat, pokud děti
odejdou na ZŠ. Zájmové aktivity se otvírají dle nabídky školy a zájmu rodičů.
turistika - poznávání krás přírody při polodenních a celodenních výletech do
Jizerských hor, Českého ráje a dále chráněných oblastí, kde se děti učí přírodě
rozumět a chránit ji. Výlety: k Lesnímu koupališti, Střelnice – lesní cesta k lomu,
Králův Háj – hřiště s horolezeckou stěnou, lanovkou, Ještěd, Kozí farma, Sychrov,
Jizerské hory
taneční kroužek - vystoupení ve stacionáři sv. Antonína pro starší občany
pěvecký kroužek – vítání občánků
kroužek flétny - dosahoval vysoké úrovně, dětmi velmi oblíben
výtvarný kroužek - MŠ F.L. Věka zaznamenala mnoho úspěchu v soutěžích
odpolední aktivity pro děti - rehabilitační cvičení, Star Dance – moderní tanec s
angličtinou, JUDO
výuka anglického jazyka
Homoláčová

-

pod vedením lektorky z JaV Slunce zajistila p.

účast ve výtvarné soutěži - “ O zlatý štětec Ruprechtic “ a jiných účastí dle nabídek
návštěvy divadelních představení - 1x v měsíci přímo ve škole,
zdravá výživa ve škole - chutná úprava jídel, dostatek ovoce a zeleniny
návštěvy ZOO a Botanické zahrady v Liberci - zdobení vánočního stromku a
další spolupráce dle oslovení
drogová a celkově návyková prevence je prováděna formou pohádek a následného
vysvětlení a rozhovoru dětí s učitelkou formou komunitního kruhu.

Další významné aktivity MŠ zajištěné pro děti a rodiče:
Výlet na st. Zámek Sychrov
Den knihoven – loutková pohádka v knihovně v Ruprechticích. Za pohádkou do
knihovny
Zajištění pohádkového čtení pro děti a rodiče v knihovně v Ruprechticích, výtvarné
soutěže – prezentace výrobků pro veřejnost v knihovně
Zajištění a organizace fotografování dětí z MŠ i se svými sourozenci nebo rodiči
Besídky pro rodiče i veřejnost – Mikulášská, Vánoční, Den matek
Pečení vánočního cukroví s rodiči
Návštěva předškoláků a spolupráce se ZŠ v Ruprechticích, Lesní, Sokolovskou
Maškarní reje
Tajné výlety
Zajištění dětského dne
Spolupráce s hasiči – soutěže pro děti
Spaní ve školce – opékání s rodiči a dětmi, stezka odvahy, rozloučení se školáky
Hrajeme si s dětmi – odpolední vyrábění s rodiči z výtvarného materiálu
Spolupráce MŠ se ZŠ Lesní, Sokolovskou s odloučeným pracovištěm v Ruprechticích je na
velmi dobré úrovni, třídní učitelé z prvních tříd jsou spokojeni s přípravou dětí v MŠ na ZŠ,
to znamená, že školní vzdělávací program je plně funkční.
Řešení stížností – bez stížnosti
Grantové projekty – na základě zpracování projektu „I malé ruce dokážou velké věci“
byla dne 23.2.2012 poukázána částka na projekt 7 000,-Kč.
Dne 21.6.2012 jsem předkládala další pokračování v projektu. Výsledek zatím neznám.
Nadstandardní práce a prezentace školy – MŠ se pravidelně účastní akcí zřizovatele –
vánoční a velikonoční výstava na radnici, Vítání občánků, vypisování grantů.
Nabídka volnočasových a prázdninových aktivit - mateřská škola i po dobu letních
prázdnin pokračuje v provozu tak, aby vyšla vstříc potřebám zaměstnaných rodičů. Uzavření
obou škol se překrývá pouze třemi týdny, potřebu náhradní MŠ nikdo z rodičů neuplatňoval.
Dle potřeby děti z uzavřené MŠ navštěvují v tu dobu právě otevřenou MŠ.

Plnění učebních osnov a plánu
Obě mateřské školy jednotně pracují podle Rámcového programu pro předškolní
vzdělávání s názvem „Beruška“.
Obsah vzdělávání je stanoven tak, aby v návaznosti na současné trendy ve výchovněvzdělávacím procesu odpovídal cílům a záměrům předškolního vzdělávání a aby respektoval
věk, předpoklady a zkušenosti dětí předškolního věku, jejich současné a budoucí potřeby.
Stejně tak i prostředí a možnosti obou mateřských škol.
Výchovná práce je s ohledem k věkovým zvláštnostem dětí přiměřená, nechybí
návaznost, dostatek opakování a procvičování získaných poznatků a vědomostí. Průběžně
doplňujeme materiály pro výchovně vzdělávací činnost.
Všestranné rozvíjení talentu v oblasti výtvarné a hudební - taneční kroužek, výtvarný
kroužek.
Ve třídách jsou děti rozděleny podle věku na mladší a starší kategorii.

Záměry školy

Naším záměrem je především umožnit dětem maximální fyzický a duševní
rozvoj se zaměřením na hudebně - pohybové a výtvarné aktivity, pobyt v přírodě s využitím
sezónních sportů a činností.
Dále pak získání základních hygienických návyků, návyku slušného chování
v kolektivu a získání vědomostí, které by měly zvládnout vzhledem ke svému věku a
možnostem(např. dostatečná slovní zásoba, správná výslovnost, způsob vyjadřování,
grafomotorika, rozvíjení citů a soc. chování, manipulační, technické a estetické činnosti,
tvořivost jako alternativa k pasivnímu konzumu atd.).

Přijímání a zařazování dětí do MŠ

V květnu se konal zápis do MŠ, přijímají se děti ve věku 3 - 6 let dle kriterií
pro přijetí. Před nástupem do školy obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte na celodenní
docházku s nástupem k 1. 9. 2012.

Školní rok 2011/ 2012 – MŠ - Tovačovského
zapsání do 1. třídy
26

počet žádostí o odklad
1

nastoupí do 1.třídy
25

Školní rok 2011/2012 – odl. prac. F.L.Věka
zapsání do 1. třídy
35

počet žádostí o odklad
3

nastoupí do 1. třídy
32

Správní řízení

K zápisu na MŠ Tovačovského se dostavilo 58 dětí, z toho:
Druh rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí
Zamítnutí žádostí
Odvolání ke zřizovateli

Počet
25
8
0

K zápisu na odl. prac. F.L.Věka
Druh rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí
Zamítnutí žádosti
Odvolání ke zřizovateli

Počet
32
6
1

Přes velký počet dětí u zápisu (na MŠ Tovačovského je 8 dětí, na MŠ F.L.Věka je
6 dětí, které čekají na uvolněné místo v MŠ), proběhl zápis klidně a důstojně, bez
hysterických emocí. Rodičům dětí, které nesplňovaly kriteria MŠ pro přijetí, byla celá
situace vysvětlena. Děti jsou vedeny v pořadníku.

Údaje o žácích:
Přehled vývoje počtu tříd a žáků

Počet tříd
2011/2012

5

2011/2012

Celkový počet
žáků

Počet žáků na jednu
třídu

Počet žáků na
učitele

2011/2012

2011/2012

2011/2012

5

120

2011/2012

120

24

2011/2012

24

13,3

2011/2012

13,3

Počet zapsaných a zařazených žáků celkem:

Školní rok 2010/2011
Zapsaní
Počet
do1.třídy
žádostí o
odklad
48
15

Nastoupilo
do 1.třídy
33

Školní rok 2011/2012
Zapsaní do
Počet žádostí o
1.třídy
odklad
63

Průměrná roční docházka v % :
MŠ Tovačovského:

69 %.

Odl. prac. F.L.Věka: 69%.

6

Nastoupilo do 1.třídy

57

Údaje o výsledcích kontrol

Krajská hygienická stanice - 6.2.2012 na odl. prac. F.L.Věka

Kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a v důchodovém pojištění
8.12. 2011.
Viz přílohy.

Personální obsazení

a/ MŠ Tovačovského 166/27
Jaroslava Kalinová
Severýnová Ivana
Baboráková Jindřiška
Vodseďálková Eva

ředitelka
učitelka
učitelka
učitelka

Severýnová Marcela
Šrámková Jana

školnice
hospodářka/VPJ, zástupkyně řed.na MŠ Tovačovského

Kubínová Miloslava

kuchařka

b/ MŠ F. L. Věka 318/14

Feixová Radka
Kyrianová Tereza
Mokrá Helena
Kostková Jindra
Najmanová Věra

učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
vedoucí MŠ F.L.Věka

Stará Martina
Handlovičová Marie
Bednářová Ludmila
Velková Jiřina

kuchařka
pomocná kuchařka
školnice
uklizečka

Údaje o pedagogických pracovnicích
p.č.PP

pracovní zařaz., funkce

úvazek

kvalifikace

praxe

1.

Jaroslava Kalinová - ředitelka

1,00

SPgŠ

21 let

2.

Baboráková Jindřiška - učitelka

1,00

SPgŠ

33 let

3.

Severýnová Ivana - učitelka

1,00

SPgŠ

39 let

4.

Vodseďálková Eva - učitelka

1,00

SPgŠ

5.

Mokrá Helena - učitelka

1,00

SPgŠ

6.

Feixová Radka – učitelka

1,00

SPgŠ

7.

Najmanová Věra - učitelka

1,00

SPgŠ

28 let

8.

Kostková Jindra

1,00

SPgŠ

24 let

9.

Kyrianová Tereza

1,00

SPgŠ

4 roky
25 let
2 roky

3 roky

Počet pedagogů, kteří nastoupili nebo odešli

nastoupili
odešli

OPZ

školní rok 2010 – 2011

školní rok 2011 - 2012

1
na jinou školu mimo školství
1

1
na jinou školu
1

do 30 let 31 až
40 let

41 až
50 let

51 let až
důch. věk

důch.věk

mimo školství

Celkem žen

OPZ
úplná
nově
přijatí
pedag.

3

0

3

2

1

9

1

0

0

0

0

1

Ukončené
PP
pedagogů

0

0

0

0

0

0

Údaje o nepedagogických pracovnících

Pořadové číslo NP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pracovní zařazení - funkce Úvazek
Školnice
1
Školnice
1
Uklizečka
1
Kuchařka
1
Kuchařka
1
Pomocná kuchařka
0,6
VPJ
0,8
Administrativní pracovnice
0,3

Vzdělávání zaměstnanců :

Kalinová Jaroslava

- Diagnostika poruch učení
- Sociální dovednosti předškolního pedagoga

Mokrá Helena

- Vyrábíme šperky.

Kostková Jindra

- Speciální pedagogická diagnostika dítěte
/osobnost a vztahy dítěte v kresbě /.

Evaluační zhodnocení školy
Kolektiv pedagogických pracovnic vede ředitelka s odpovídající kvalifikací a délkou
praxe 21 let. Do funkce jsem byla jmenovaná s nástupem od 1.5.2010. Úzce spolupracuji se
zástupkyní, vedoucí učitelkou našeho odloučeného pracoviště F.L.Věka a sedmi učitelkami.
Velmi dobrá je i spolupráce pedagogických zaměstnanců s provozními zaměstnanci.
Všechny pedagogické pracovnice mají možnost se zapojit do vzdělávacích kurzů a
školení dle nabídek.
Paní učitelky mají zájem účastnit se vzdělávacích akcí, ale kapacita kurzů je někdy malá.
Všechny paní učitelky i v letošním roce přispívají k úpravě a zlepšení estetického
prostředí na obou mateřských školách. Prezentují MŠ na veřejnosti a svým jednáním
navozují vřelé vztahy u rodičů.

Materiálně - technické podmínky
Mateřské školy jsou umístěny ve dvou vilách ( jedna s přístavbou), prostory zahrady
jsou vybaveny zahradními prvky. Objekty jejichž stáří je asi 80 let vyžadují stavební zásahy.
Prostory ve škole odpovídají předpokladům pro realizaci našeho školního vzdělávacího
programu.
Vybavení didaktickými pomůckami a hračkami je dostatečné. Ředitelka dbá, aby na
škole byly jak klasické, tak i hračky zcela moderní a to v dostatečném množství.
Společné setkávání dětí, na velké zahradě se osvědčilo jako přínosné, děti se lépe
poznávají.
Školní zahrady – MŠ Tovačovského i našeho odl. prac. F.L.Věka nejsou
vybaveny zahradními komponenty pro děti. Je nutné zahrady vybavit, ale finanční
prostředky nám to zatím nedovolují. Dle revizních zpráv byly věžičky se skluzavkami
nevyhovující , musely být odstraněny.
Třídy průběžně doplňujeme vhodnými edukativními hračkami a učebními
pomůckami ( chytré hračky).
Na MŠ Tovačovského byly vyměněny nefunkční vchodové dveře za plastové.
Odstraněna byla expanzní nádrž z půdních protor, která byla v havarijním
stavu.
Firmou Florian byla svedena do prostor kotelny.
Na jaře došlo k havárii odpadové jímky, musely být vyměněny kanalizační
trubky, vedoucí z prostorů kuchyně ven a provedeno pročištění až do hlavní kanalizace.
Na MŠ F.L.Věka byla dokončena výměna sociálního zařízení v 1. třídě
v pavilonové části. Byly provedeny nejtíživější opravy dle revizních zpráv.
V současné době došlo k bouracím pracem přístavbových pavilonů na MŠ
F.L.Věka. Na stávajících základech se budeme těšit na novou kontejnerovou MŠ.

Technické zhodnocení obou budov mateřských škol – za úzké spolupráce se
zřizovatelem dle doporučení na základě provedených kontrol.
Do oprav a pořízení nových věcí se do mateřských škol investovalo 191 000,-Kč.

Hodnocení vzdělávacího procesu
Vzdělávací program je realizován v souladu s obecnými cíli předškolní výchovy.
Informace týkající se organizace a chodu školy pro rodiče jsou vždy a s dostatečným
předstihem vyvěšovány na nástěnkách. Informace o dětech poskytují učitelky průběžně nebo
po předběžné dohodě. Ředitelka a obě zástupkyně mají pravidelné konzultační hodiny pro
rodiče, kteří je v letošním školním roce nevyužili.
Evaluace probíhá mezi pedagogy pravidelně, evaluace tříd na závěr školního roku.
Vytvářet ve škole prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů
k aktivnímu rozvoji a učení dětí. Vzdělávání zasahuje celou osobnost dítěte. Proto je
potřeba nerozlišovat jednotlivé izolované disciplíny!
Učitelky akceptovaly doporučení ředitelky pro prolínání vzdělávacího programu a
individuální výchovně vzdělávací práci, svědomitě se připravují, děti správně motivují.
To se odráží v připravenosti dětí na vstup do ZŠ a spokojenost rodičů.

Průběh a výsledky DVPP
Škola se řídí směrnicí o DVPP. Plánování a organizace vzdělávacích programů se
odvíjela od nabídky NIDV a CVLK.

Především se zaměřujeme na sebevzdělání - návštěva knihovny, internet a jiné
nabízející se a vyhovující možnosti.
Vytvářet prostor pro diskuzi v pedagogickém kolektivu

Zpráva o hospodaření za rok 2011

Viz příloha.

Výroční zprávu zpracovala dne 31.8. 2012

Jaroslava Kalinová

v Liberci dne 12.9.2012 předkládá

Jaroslava Kalinová
ředitelka školy

V Ý R O Č N Í Z PR ÁVA

Základní charakteristika školní jídelny

Název školy, sídlo, IČO :

Mateřská škola “Čtyřlístek” Liberec
Tovačovského 166/27
Liberec 14
72742976

Zřizovatel ŠJ

Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1
Liberec 1

:

Druh ŠJ :

školní jídelna při mateřské škole

Zařazení do sítě :

1. 1. 2003

Vedoucí školního stravování :

Jana Šrámková
Roveň 9
Všelibice
463 48

Celková kapacita zařízení :

130 strávníků

Zaměření zařízení na stravovací programy

V mateřské škole je dětem podávána pestrá, plnohodnotná strava bohatá na zeleninu,
ovoce, mléčné výrobky a vitamínové nápoje, které odpovídají biologickým potřebám dětí.
Mateřská škola není zaměřena na žádný speciální stravovací program a děti se stravují dle
zásad zdravé výživy, pravidelným zpracováváním spotřebního koše.

Zaměřujeme se na několik hlavních zásad :
- snížit množství cukrů / podávání ovocných čajů, méně slazených /
- snížit příjem živočišných tuků / zvláště používáme netučné, převážně bílé maso ryby, drůbež /
- zvýšit příjem hrubé vlákniny, minerálních látek a vitamínů / zvýšeným používáním
zeleniny, hrubozrnných obilnin, luštěnin a ovoce /
- částečně nahradit živočišné bílkoviny bílkovinami rostlinnými / luštěniny, sója /
- jako hlavní tuk používat rostlinný olej
- zajistit dostatek tekutin během celého dne /pitný režim/
- s jídelníčkem se pravidelně seznamují rodiče
- MŠ se zapojila do projektu „Školní mléko“.

Hodnocení a závěr

Ve školním roce 2011-2012 se vařilo pro 120 zapsaných dětských strávníků
a 16 dospělých.
Na MŠ Tovačovského byla vyměněna v prostorech kuchyně dlažba, včetně vymalování.
Postupně obnovujeme technické vybavení kuchyní, dle finančních prostředků.
Kapacita školních jídelen je naplněna na plánovanou kapacitu strávníků, pro příští školní rok
je zapsán rovněž maximální počet strávníků.

Výroční zprávu zpracovala dne 31.8.2012

Jana Šrámková
vedoucí stravování

Přílohy:
Krajská hygienická stanice - 6.2.2012 na odl. prac. F.L.Věka
Kontrola bezpečnosti práce Tovačovského - 19.4. 2012
Kontrola bezpečnosti práce odl.pracoviště F.L.Věka - 3.5. 2012
Zpráva o hospodaření za rok 2011
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011
Finanční vypořádání za rok 2011

