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

Počet
tříd
2

Celkem

2

Z toho
spec. tř.
0

Počet
dětí
50

0

Z toho ve
spec. tř.
0

50

Individuálně
integrovaných
0

0

Průměr. roční
docházka v %

0

Pedagogičtí pracovníci (pouze učitelé MŠ)
Kvalifikační
předpoklady
Splňuje
Nesplňuje

do 30-ti let

31až 40 let

41 až 50 let

celk./žen
1

celk./žen

celk./žen
2

1

51 až
důchodový věk
celk./žen
0
0

důchodový věk

Celkem

celk./žen
0
0

celk./žen
3
1

Údaj o dalším vzdělávání pracovníků nebo v rámci celoživotního vzdělávání
Název vzdělávacího programu
Diskusní klub ředitelek MŠ LB
Specifika předškolního vzdělávání sociálně
znevýhodněných dětí
Speciální pedagogická diagnostika dítětě
Dyslexie v předškolním věku
Grafomotor ika pro předškolní děti
7A- 7x o alergii a astmatu pro školu

Počet účastníků
1
1
1
1
1
1

3. Charakteristika školy-organizace vzdělávání a výchovy
Zvolený vzdělávací program

Mateřská škola Sedmikráska pracuje podle RVP pro předškolní vzdělávání.
Náš školní vzdělávací program má název:
SKLÁDANKOU SEDMIKRÁSKY POZNÁVÁME SVĚT
Proč jsme zvolili tento název?
Kromě příjemného rodinného prostředí (to poskytuje vila školy a zaměstnanci), kde je zdůrazněna především dětská
individualita, skládáme denně jednotlivé lístky sedmikrásky (5 stále se prolínajících oblastí předškolního vzdělávání)
a tím děti poznávají svět a připravují se na život jako takový. Filozofií naší MŠ je předávat a zprostředkovávat dětem
základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání, založeném na
principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Chceme rozvíjet zdravé sebevědomí dětí, sebejistotu a tvořivost.
Vycházíme z přesvědčení, že dítě je partner a osobnost se svými starostmi, radostmi a potřebami a naší snahou je
poskytnout dětem jistotu, že u všech zaměstnanců naší školy najdou porozumění, pochopení a pohlazení.
Spolupráce se studentkou VŠ - 14-ti denní praxe.

Nabídka výuky základů cizího jazyka
0

4. Organizace poradenských služeb
Odpovídejte formou ( ano/ne/počet) jen s odpovídajícím kvalifikačním předpokladem
Školní psycholog
0

Speciální pedagog
0

Logoped
0

5. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Prezentace školy 2011/12
-vítání občánků na liberecké radnici
-účast na velikonoční výstavě na radnici
-účast na vánoční výstavě na radnici
-spolupráce s organizací zdravotně postižených „Sever“
-výtvarné soutěže
-sběrová akce papíru „PAN POPELA“
Přehled aktivit:
Projekt ŠVP „Zdravotníček“
- zdravotní cvičení
- cvičení dětí v tělocvičně ZŠ 5.května
- pravidelné návštěvy solné jeskyně
- cvičení jógy
Projekt ŠVP(environmentální) „Pohádková příroda“
-spolupráce s ekologickým centrem „Střevlík“, „Čmelák“, „Divizna“, ZOO Liberec
-seznamování a bezprostřední kontakt dětí s přírodou
-turistické vycházky
Projekt ŠVP „My se školy nebojíme“
-návštěva našich předškoláků v ZŠ 5.květen, ZŠ Husova
-výtvarný kroužek
-návštěvy kulturních akcí – ND,ES, výstavy, knihovna
-dětský den v kasárnách
-rozloučení se „školáky“
-spolupráce s hasiči v Růžodole

6. Ekonomická část - mimorozpočtové zdroje
Částka

Kdo poskytuje

Účel

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

Dotace obce

Poplatky žáků

Hosp. činnost

Ostatní

Celkem

2 030 522Kč

385 633 Kč

406 148 Kč

420 Kč

67 Kč

2 822 820 Kč

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

Mzdy

1492 504Kč

Odvody

Učebnice
pomůcky

507 469Kč

16 582 Kč

DVPP

Stipendia

-Kč

Provozní
náklady

Celkem

805 952Kč

2 822 505Kč

7. Přehled výstupů kontrolních orgánů za uplynulý školní rok (kdo, termín, stručný
přehled kladných a záporných zjištění).
A) ČŠI-státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a
souvisejících a prováděcích právních předpisů v oblasti školního stravování s ohledem
na cílovou skupinu
strávníků a na typ školy, pro který školské zařízení zajišťuje služby.
Termín kontroly: 6.,8. a 9. prosince 2012
Výsledek kontroly: Školní stravování je v MŠ Sedmikráska poskytováno
na výborné úrovni.

B) ČŠI-předmět inspekční činnosti i závěrečné hodnocení školy-příloha č.1
Termín kontroly: 6., 8. a 9. prosince2012

C) STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBERECstravovacího zařízení, BOZP, FKSP.
Termín kontroly: 23.2.2012

kontrola

povinné

dokumentace

MŠ,

Výsledek kontroly:
Povinná dokumentace MŠ i celkový přístup vedení školy je
profesionální. Kontrola bez připomínek.
D) SML-odbor kontroly a interního auditu-následná kontrola zaměřená na plnění
opatření k nápravě nedostatků zjištěných při veřejnoprávní kontrole v roce 2011.
Termín kontroly: 8.2.2012
Výsledek kontroly: Kontrolou bylo zjištěno, že nedostatky zjištěné minulou kontrolou se
již neopakovaly.

Schválený
hosp.
výsledek
315

