Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10
Za školní rok 2005/2006
Mateřská škola

Část I.
Základní charakteristika mateřské školy

Název MŠ: Základní škola J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10, 61400 Brno

Zřizovatel školy:

ÚMČ Brno – sever

Jméno ředitele školy:
Jméno vedoucí učitelky:

PaedDr. Danuše Filipinská
Hana Maarová

Telefon:

545212408

Kapacita školy:

50 dětí

E – mailová adresa:

www:

zs.namrep@bm.orgman.cz
zsnamrep.cz

Provoz školy mateřské školy:
Provoz jednotlivých tříd:

6.30 – 17.00 hod
dvě třídy, provoz dán provozem školy

Školní rok
2005/2006

Počet tříd Celkový Průměr. Průměr. Prům.
počet dětí počet dětí počet dětí docházna jednu na učitele ka
třídu
v %

Počet dětí
Celkový počet dětí
dle zák.
zaměstna- nezaměst.
117/1995
ných
matek nebo
Sb.na
matek
matek na
4hodiny
mateřské a
denně.
rodičovské
dovolené
40
10
5

tř. standardní

2

50

25

16,6

85

tř. speciální-logo

0

0

0

0

0

0

0

0

tř.speciální- jiné

0

0

0

0

0

0

0

0

tř. internátní

0

0

0

0

0

0

0

0

Celkem

2

50

25

16,6

85

5

40

10

Část II .
Výsledky výchovy a vzdělání

Zaměření

mateřské
školy,
vzdělávací
programy
podle
kterých
škola
pracuje,
specializace
na jednotlivé druhy výchov, kroužky (uveďte přesný počet a druhy kroužků na škole) , zájmové aktivity dětí , další údaje týkající se záměru
školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje – stručný popis.

Celoroční kroužky :
Plavání – využíváme bazén v Kuřimi
Edukativně-stimulační skupiny
Foukání na flétničku
Kroužek lidových písní a tanců
Výtvarný a keramický kroužek – využíváme DDM Paleta
Akce rodičů s dětmi:
- pálení čarodějnic,
- lampionový průvod (uspávání broučků před zimou)
- vynášení Morény
- drakiáda na Kraví hoře
- seznamovací táborák
- rodinnný karneval na konec šk. roku
Akce s dětmi:
- pouštění draků
- Mikulášská nadílka
- vánoční besídka s pohoštěním (děti pekly cukroví)
- karneval
- výlet na přehradu – jízda parníkem + hledání pokladu
- koupání na koupališti
- rozloučení se školáky
- noc v mateřské škole
Vystoupení pro veřejnost:
Vernisáž výtvarných prací v MŠ pro rodiče
Besídka ke Dni matek
Divadelní představení:
- divadlo Radost, divadlo B. Polívky, KIC Rubín, Dělnický dům Jamborova, Musilka
- výstava vláčků
- divadelní představení v mateřské škole
Školy v přírodě:
Zimní v Petříkově – výuka lyžování
Letní v Kutinách
MiniŠvP pro tříleté děti v Kutinách

b/ Věkové složení dětí
Počet dětí
do 3 let
3letí
4letí
5letí
Starší

( nar.1.9.2002 a později)
(nar. 1.9.2001 - 31.8.2002)
(nar. 1.9.2000 - 31.8.2001)
(nar. 1.9.1999 - 31.8.2000)
(nar. 31.8.1999 a dříve)

10
8
23
8
1

c/ Odklad povinné školní docházky
Počet dětí
0
0
0

Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Celkem

d/ Péče o integrované děti
Počet dětí
0
0
0
0

Druh postižení (§ 16 zák. č.561/2004 Sb.)
x
x
x
x

e/ Školy v přírodě
Počet dětí celkem
34

Počet dnů na jedno dítě
15

f/ Úplata za předškolní vzdělávání – škola úplatu vybírala.
Základní výše úplaty: 320Kč

Část III.
Účast v soutěžích
Viz aktivity mateřské školy v oddíle II

Část IV.
Výkon státní správy
Rozhodnutí
Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce 2005/2006
Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.)
Počet nepřijatých dětí

Počet
9
9
5

Část V.
Údaje o pracovnících školy
1. Kvalifikovanost učitelů MŠ ve školním roce 2005/2006 – stav ke 30.6.2006
Vzdělání – nejvyšší dosažené
Střední pedagogická škola
VŠ-předškolní výchova
VŠ-speciální pedagogika
Jiné/jaké/

Počet učitelů
2
0
0

SZŠ + ped. minimum

1

2. Kvalifikovanost učitelů MŠ ve školním roce 2005/2006 – stav k 30.6.2006
Počet
fyzických
osob
3

Přepočtený
počet na plně
3

100

Nekvalifikovaní učitelé

0

0

0

Celkem

3

3

100%

Kvalifikovaní učitelé

% z celkového počtu
(z přepočtených učitelů)

zam. (úvazky)

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů MŠ

Počet

do 35let
1

35-50 let
2

nad 50 let
0

Důchodci
0

Celkem
3

4. Ve školním roce 2005/2006 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta
do pracovního poměru (počet): 0
5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 0
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících
pracovníků školy
Typ kurzu

Počet zúčastněných
pracovníků

Efektivní řízení v mateřské škole
Počítačový kurz pro ped. pracovníky
Škola lidových tradic
Výtvarný kurz – práce s papírem
Dramatická výchova

1
1
1
1
1

Část VI.
Změny ve vedení školy
K datu 1.9.2005 byla jmenována ředitelkou školy PaedDr. Danuše Filipinská.
Ředitelka školy opětně stanovila Hanu Maarovou vedoucí učitelkou mateřské školy.

Datum: 21.8.2006

Razítko a podpis ředitele

