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Charakteristika školy

Mateřská škola zřízená městem Nové Město na Moravě je vícetřídní předškolní zařízení

s celkovou kapacitou 358 dětí a s celodenním provozem od 6,15 doI6,l5 hodin. Navštěvují ji

děti zpravidla od 2 do 6, 7 let z města Nové Město na Moravě a dalších přilehlých obcí.

Mateřská škola se skládá ze čtyř míst výkonu vzdělávání a školských služeb, které mají

celkem 13 heterogenních tříd:

Místo výkonu a vzdělávání
školských služeb Počet tříd

________

Drobného 7

Žd‘árská 4

Pohledec

Slavkovice

Každé místo výkonu a vzdělávání školských služeb naší školy má prostornou zahradu
s dětským pískovištěm a širokou škálou bezpečnostních herních prvků. Pracoviště Drobného a
Slavkovice se může pochlubit nově zbudovanou krásnou přírodní zahradou a pracoviště
Pohledec si svoji přírodní zahradu více rozšířilo.

Prostory pro činnosti dětí mají velmi dobré materiálně technické vybavení vyhovující

nejnovějším parametrům ve vzdělávání dětí předškolního věku. K příjemnému domácímu

prostředí mateřské školy přispíváme výzdobou třída šaten dětskými výtvory, které jsou

průběžně obměňovány podle ročních období a příležitostí.

Místnosti, vybavení hračkami, materiály a doplňky dávají dětem široký prostor k hráni a
činnostem, které podporují rozvoj jejich osobnosti. Pro děti je to nejpřirozenější způsob
získávání poznatků, zkušeností a dovedností.

Specifikace materiálních podmínek

• Prostorné třídy rozměrově odpovídají požadavkům legislativy.
• Osvětlení tříd jev souladu s příslušnou vyhláškou.
• Budovy jsou udržovány s ohledem na hygienické a bezpečnostní požadavky.
• Jednotlivé třídy všech pracovišť jsou pečlivě udržovány v čistotě a teplota vzduchu je

pravidelně kontrolována odpovědným pracovníkem. Velikost stolů a židlí je upravena
tak, aby vyhovovala výšce dětí.

• Zdravotně hygienická zařízení jsou vybavena v souladu se závaznými předpisy.
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• Místo výkonu a vzdělávání školských služeb Drobného — byla instalována nová
termoportárna pro kuchyň, nákup a instalace nových programů na IT, oprava průlezek
na zahradě, vybudování zvýšeného pískoviště, dřevěného chodníku s lanem do svahu,
pěstebných záhonů, postaven přístřešek na kočárky a pořízen nový iPad pro dítě
se specifickými vzdělávacími potřebami.

• Af/sto výkonu o vzdělávání školských služeb Fohledec‘ — vybudován nový dřevěný altán
na školní zahradu, nové sociální zařízení pro provoz, nákup laminátoru a tiskárny pro
děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

• Ai/sto výkonu a vzdělávání školských služeb Slavkov/ce — v průběhu měsíců červenec a
srpen proběhla oprava dopravních značek, obrubníků a nouzového východu.

• M/sto ý*onu a vzděláváni školských služeb Žcüirská — vybudován nový obklad
podezdívky na budově školy, zakoupeny balančni schody, laminátor a tiskárna pro dítě
se specifickými vzdělávacími potřebami.

• Nákup hraček a pomůcek ze šablon pro polytechniku a tělovýchovu.
• Pomůcky a školní potřeby jsou pravidelně obměňovány a doplňovány.
• Didaktická technika zahrnuje CD přehrávače, televizi, interaktivní tabuli, celá

organizace má k dispozici počítače s tiskárnou s napojením na internet. který je
rozveden do všech tříd.

• V každé třídě je umístěn klavír.
• V uplynulém školním roce se sortiment hraček a pomůcek značně rozšířil i díky

četným sponzorským darům.

Personální podmínky

Druh práce Celkový počet Celková výše úvazků

Pedagog

________

26,81

Asistent pedagoga 6 - 4,00

Provozní zaměstnanec 14 10,15

Kuchařka 7

______

8,10

- VedoucíŠi I 1.00

Ekonomka

________

I

______________

0.80

____

9počtář. finanční referent I

—

1.00

Řidič I

__________

69

Zaměstnanců ceikern -
- 58 52,54
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V souladu s * 3 a * zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících paní ředitelka
splňuje předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy a všechny paní učitelky splňují
předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka.

• 10 učitelek má vysokoškolské vzdělání, 3 učitelky mají VOŠ, ostatní mají SŠ.
• Všestrannost pedagogických pracovníků a ochota pracovat nad rámec svých

povinností umožňuje uspokojit velké množství zájmů dětí i rodičů.
• Uskutečňují se metodická setkávání logopedických asistentů, provádíme vzájemné

náslechy pedagogů na třídách.
• Vytváří se stav podpory a pomoci začínajícím pedagogům, asistentům pedagogů a

chůvám.
• Péči o 2leté děti zajišťují 2 chůvy a péči o děti s SVP zajišťují asistentky pedagoga.
• Všichni zaměstnanci se společně podílejí na příjemném, klidném a estetickém

prostředí mateřské školy.

Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání

Všem žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 bylo

vyhověno. ato v době zápisu i individuálně v měsících červen, červenec a srpen 2019.

celkový počet dětí

_________

309

OŠD

____

II

děti se SVP

_____

10

cizinci_________ 7

Zapojení mateřské školy do projektů:

• MAP II.
• Logopedie — spolupráce s SPC Březejc.
• APIV — Vzdělávání pro MNG.
• lnkluze společné vzdělávání.
• SPR — profesní portfolio pedagogického pracovníka.
• APIV B — Společné vzdělávání v pedagogické praxi na Vysočině.
• Ukázková Přírodní zahrada.
• F POINT — Cizinec ve třídě.
• Potravinová pomoc pro sociálně slabé rodiny umožnila všem dětem stravovat se v naší

mateřské škole; z celkové částky 263.466,- Kč bylo vyčerpáno 138.626,- Kč.
• Projekt Šablony II. — Podpora kompetencí k iniciativě a kreativitě dětí ve výši

1.107.488,- Kč nám umožnil pokrýt náklady na kvalitní vzdělávání pedagogů, péči
o 2leté děti prostřednictvím chův, besedy a semináře pro rodiče, projektové dny.
komunitně osvětovou činnost.
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• Čistá Vysočina.
• Mrkvička — Eko Program.

Účast na soutěžích

• Zapojení do celorepublikové soutěže O nej školku“ —5. místo.
• Zapojeni do celorepublikové soutěže ..Nejchutnější svačinky v MŠ“ —3. místo.
• Zapojení do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí. umístění:

okresní kolo: I - 2. 3. místo
krajské kolo: 2 x 3. místo
ce/os!áíní kolo: 2. místo.

—.

j‘v
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Prezentace organizace, spolupráce při realizaci akcí města a s jinými subjekty;

Prezentace organizace:

• Webové stránky města, Novoměstsko, výstavy na MÚ, Bejvávalo pro veřejnost.

přednáška PhDr. Pekařově, den otevřených dveří.

• Mís/o výkonu ti vzdělávání školskÝch služeb Slavkoviee — karneval pro veřejnost

zpívání pro radost — akademie, sportovní odpoledne s rodiči, vánoční zpívání koled

v kostele.

• Mís/o výkopní o vzděláváni škoílqÝcIi služeb Fohledee — zahradní slavnost k 670.

výročí založeni obce. 110. výročí ZŠ. 100. výročí SDH, 44. výročí MŠ.

Spolupráce při realizaci akcí města:

• Vystoupeni dětí na Nova Civitas. výstavy prací na MÚ. zapojení do akce MDD. účast

na přehlídce traktorů, účast na preventivních osvětových programech na náměstí.

Spolupráce s jinými subjekty:

• ZUŠ — Zuškopestřec májový hudební program pro děti.

• Horácké muzeum — výstavy hraček. k 140. výročí hasičského sboru, včelaři, horácký

mlýnek. podzemí, výsÉava jablek s ochutnávkou.

• l-lorácká galerie — česká poštovní známka, workshop. kreativní dílna k výstavě

Vladimíra l-januše. keramická dílna.

• Základní školy a školní družiny — vzájemné návštěvy, diskuze, setkání ředitelů

s rodiči.

• Portimo — návštěva s dětmi, zaškolení na AIPED, zapojení do projektu Sdílení

zkušeností u dětí s SVP v rámci okresu, zapůjčení pomůcek.

• Novoměstské lázně — plavecká výuka.

• Knihovna — prohlídka, návštěva čítárny, tématické programy pro děti.

• SPC A PPP —Žd‘ár, Jihlava, Havlíčkův Brod, Březejc.

• Chaloupky — výlet na Drátenickou skálu.

• SK Vrchovina — fotbalový turnaj.

• Spolek Čtyřlístek — odborné přednášky, podzimní zahradní slavnost, vzájemné

rozloučení se školním rokem.

• Podlesí — vánoční program pro rodiče a děti, občerstvení, workshop.

• Čsž a SHD v Pohledci.

• Gymnázium — návšlěva u příležitosti 100 let ČR. prohlídka.

• Exkurze — Policie, Záchranná služba v nemocnici. Hasiči. Agro Radešínská Svratka.

včelaři, arboretum, farma manželé Šaclovi.
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Další vzdělávání pracovníků

• Odborné semináře různého zaměření jsou přístupné pro všechny zaměstnance a
využívané dle nabídky NIDV Jihlava. Vys—edu Zďár. SPC Jihlava Zdár a Havlíčkův
Brod. dále ze Šablon a různých příspěvkových organizací.

• Semináře pořádané v naší organizaci mohou navštívit i okolní MŠ.
• Je zakoupena odborná literatura, smysluplně vytvářen plán vzdělávání podle zájmu a

potřeb škol i jednotlivých pedagogických n provozních zaměstnanců.
• Je vypracován plán podpory pro začínající pedagogy a asistenty pedagoga.
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• Cílenějsou prováděny vzájemné náslechy pedagogů na třídách.
• Podporujeme Spolek rodičů Čtyřlístek s pořádáním přednášek pro rodiče a učitelky

v prostorách naší mateřské školy. tzv. Kavárničky.
• Paní učitelky jezdí po celý rok na odborné semináře do Žďáru, Jihlavy, Bystřice.

Nového Veselí a Brna.
• Semináře zaměřené na postižení dětí s PAS, DM0, inkluzi, 2 leté děti, Levorukost,

Psychomotorický vývoj dětí. Rozvoj grafomotoriky. Rizikové chování, Metodické
setkání logopedických asistentů, ADHD. Emoce a jejich stabilita.

• Nákupem a studiem odborné literatury zajišťujeme co nejlepší péči o naše nejmenší.
• Provozní zaměstnanci studují odbornou literaturu vzhledem ke své profesi např. knihy

se zahradní tématikou, hygienické normy, normy pro stravováni. gasro časopis.

Kontrolní činnost

• Kontrolní činnost probíhá po celý rok na základě namátkových vstupů do tříd.
• Hospitace probíhají podle předem vypracovaného rozvrhu u každé paní učitelky ]Jrok

a u začínajících učitelů 2x/rok nebo dle potřeby.
• Máme stanovené cíle hospitací, které jsou všem pedagogickým pracovníkům známé.
• Kontroly jsou prováděné iu asistentek pedagoga — práce s dítětem s postižením. IVP.

PLPP. vedeni denních záznamů o dítěti. výsledky práce, portfolio.
• Paní učitelky ve spokipráci s asistentkami dosahují velmi dobrých výsledků u dětí

se SVP. S dětmi se pracuje individuálně, ve skupině, v kolektivu tříd, cíleně se
snažíme tyto děti zapojit do všech aktivita činností školy.

• Dětem je poskytována široká nabídka činností, jsou využívány metody názorné,
praktické, pozorování, pokusy a experimenty.

• Předškolákům je věnována zvýšená péče při každodenním plnění úkolů a vytváření
portfolií každému dítěti před vstupem do dalšího vzdělávání.

• Velký důraz je kladen na pravidla soužití ve třídě, jejich dodržování a rituály.
• Cíleně se zaměřujeme na prevenci sociálně patologických jevů vhodnou formou

přiměřenou věku dítěte.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Inspektorát v Kraji Vysočina

Termín inspekční činnosti 7-13.52019

Závěry

• Vývoj školy: průběžné zkvalitňování materiálních podmínek vzděláváni děti
• Silné stránky: funkční spolupráce s dalšími partnery při předškolním vzdělávání
• Příležitosti ke zlepšení: kontrolní a hospitační činnost neprobíhá ve všech oblastech

efektivně
• Doporučení pro zlepšení činnosti školy: zajistit v plné míře celodenní organizaci

jednotlivých tříd bez častého spojování a zajistit tak optimální psychosociální
podmínky pro rozvoj dětí
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Hospodaření za rok 2018

l-llavními zdroji financování školy jsou dotace a příspěvky poskytnuté ze státního rozpočtu a

od zřizovatele a VHČ (vedlejší hospodářská činnost).

Učetnírn obdobím školy je kalendářní rok. Z tohoto důvodu předkládáme výsledek

hospodaření školy k 3 1.12.2018.

Přehled dotací a příspěvků na rok 2018:

dotace od zřizovatele 3 897 528.00 Kč

dotace ze státního rozpočtu 18 854 999,00 Kč

dotace Šablony 436 251,20 Kč

dotace Potravinová pomoc 284 3 57,32 Kč

Celkem poskytnuté dotace 24 473 135,52 Kč

Hospodářský‘
Cinnost k 31.12.2018 Výnosy Náklady výsledek

Hlavní 26 324 895.16 Kč 26 445 660,10 Kč -120 764.94 Kč

VHČ 282612,00 Kč 124 740,91 Kč 157 871,09 Kč

37 106,15 Kč

Společná vize do dalších let:

• Dokončit projekt Šablony 11.
• Dle nabídky MŠMT se zapojit do Sablon III.
• Zajistit péči, hygienické a bezpečnostní podmínky pro vzdělávání a výchovu 2letých

děti za pomoci chůvy.
• Zapojit mateřskou školu do nových vzdělávacích projektů (‘e/é Česko čte c/čtem a

nekončí :a vrátky, cvičíme se zvíM/kv. Seznámit s těmito projekty zákonné zástupce
děti i přátele naši školy.
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• V souladu s platnou legislativou a v návaznosti na celkový počet 2letých dětí přijatých
k předškolnímu vzdělávání v dalších letech vytvořit samostatnou třídu pro tuto
věkovou skupinu.

• Zajistit besedu pro rodiče s tématem školní zralosti a připravenosti dětí na vstup do I.
třídy jako primární prevenci odkladu školní docházky.

• Dle požadavku a přání zákonných zástupců v souladu s dotazníkovým šetřením
vytvořit v dalším školním roce 2020/2021 samostatnou třídu pro předškoláky.

• Nadále zlepšovat spolupráci se zákonnými zástupci dětí a vytvářet vzájemné pozitivní
vztahy, podporu a respekt pro vytvoření příjemného a přátelského prostředí v naši
mateřské škole.

• Zaměřit se na celkový proces komunikace se zákonnými zástupci dětí, na přesné a
včasné předáváni informací s využitím informačních technologií.

• Srozumitelně vysvětlit zákonným zástupcům dětí jejich práva a povinnosti v souladu
s vnitřními předpisy mateřské školy, které vycházejí ze školského zákona n vyhlášky
o předškolním vzdělávání.

• Udržet prestiž učitelů s cílem přiblížení velmi náročné a důležité práce této profese
zákonným zástupcům dětí.

• Prohloubit spolupráci se spolkem rodičů Čtyřlístek působící na pracovišti Drobného, a
to se snahou podpory zapojení většího počtu rodičů i z ostatních odloučených
pracovišť naší mateřské školy. Nastavit pravidla vzájemné komunikace i možnosti
předávání inlbrmací. námětü, jejichž cílem bude vytváření přemného bezpečného
prostředí pro všechny aktéry předškolního vzdělávání.

• Zvyšovat odbornou úroveň pedagogů zejména v oblasti inkluze. začlenění a
vzdělávání 2letých dětí v mateřské školy.

• Nadále reprezentovat mateřskou školu na webových stránkách města. v místním a
republikovém tisku.

• Na začátku každého školního roku prezentovat zákonným zástupcům děti jednotlivé
originální třídní vzdělávací plány a obdivuhodnou individuální práci učitelů ve všech
13 třídách.

• Následně nu konci školního roku vytvořit prezentaci práce celého týmu zaměstnanců
mateřské školy ve společné Kronice mateřské školy, která se stane součástí vlastního
hodnocení školy.

• Ve spolupráci se ZS uskutečňovat vzájemnou výměnu zkušeností a umožnit intaktní
populaci i dětem se SyP snadnější přechod do základní školy.

• Prezentovat ukázkovou přírodní zahradu ve Slavkovicích.
• V návaznosti na rozpočet a finanční možnosti mateřské školy nadále zlepšovat

materiální podmínky pro zaměstnance školy a vzdělávání dětí (např. úpravu chodníku
před pracovištěm Drobného, zastínění pískovišť).

• Vytvořit systém interní komunikace a zefektivnit sdílení informací mezi zaměstnanci
školy s cílem rozvoje vzájemné komunikace a spolupráce mezi všemi aktéry
předškolního vzdělávání.

• Ve spolupráci s týmem ICT NMNM vytvořit nový software pro zápis k předškolnímu
vzdělávání.

V Novém Městě na Moravě dne 12.10.2019

_____________________________

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy

Mateřská škola Nové :sto . Moravč
přispévková organizace
Drobného 299

592 31 Nové Město na Moravě
ičo: 70995559 tp fi6 598 2O


