Příloha č. 3

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem,
příspěvková organizace
Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem, tel: 487 851 504, e-mail: info@zsstraz.org

Výroční zpráva o činnosti MŠ U Potoka
za školní rok 2018/2019

Vypracovala Mgr. Ivana Hojdová

Obsah

1

Podmínky vzdělávání .......................................................................................................... 3

2

Organizace vzdělávání ........................................................................................................ 3

3

Vnitřní uspořádání .............................................................................................................. 3

4

Průběh vzdělávání a výchovy ............................................................................................. 4
4.1

Výsledky vzdělávání.................................................................................................... 4

5

Spolupráce MŠ a veřejnosti ................................................................................................ 4

6

Doplňující aktivity ve školním roce 2018/2019 .................................................................. 4

7

Projekty ............................................................................................................................... 7

8

7.1

Podpora inkluze na ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem ........................................................ 7

7.2

Projekt „Za jeden provaz“ ........................................................................................... 7

7.3

Projekt „Úsměv“ .......................................................................................................... 8

7.4

Projekt „APIV“ ............................................................................................................ 8

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ...................................................................... 8

1 Podmínky vzdělávání
V mateřské škole ve školním roce 2018/2019 pracovalo 11 kvalifikovaných pedagogů.
Od ledna 2019byly přijaty dvě asistentky pedagoga.
V provozu mateřské školy pracovaly 3 provozní zaměstnanci. Dovoz a výdej jídel ze
školní jídelny zajišťovaly 2 kuchařky.
.

2 Organizace vzdělávání
Ve školním roce 2018/19 bylo do mateřské školy zapsáno k předškolnímu vzdělávání
144dětí. Byly integrovány dvě děti s diagnózou pervazivní vývojová porucha, Atypický
autismus, lehká mentální retardace .
Složení dětí dle státního občanství: Česká republika 123 a 21 cizinců. Ve všech třídách
probíhala výchova a vzdělávání v českém jazyce.
52 dětí bylo u zápisu do 1. třídy základní školy. Z toho bylo navrženo 8 odkladů povinné
školní docházky.
Během školního roku se z mateřské školy odhlásilo 16 dětí. Uvolněná místa byla průběžně
obsazována dle stanovených kritérií přijímání k předškolnímu vzdělávání.
14. května 2019 proběhl zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2019/2020. Žádost k předškolnímu vzdělávání podalo 46 dětí, všechny byly přijaty.
K předškolnímu vzdělávání nastoupilo 45 dětí.

3 Vnitřní uspořádání
Mateřská škola je šestitřídní. Děti byly zařazovány do tříd do maximálního počtu 24.
Z důvodu zařazování dětí i v průběhu roku se vytvářejí smíšené kolektivy, v kterých
zachováváme přibližně věkově podobné skupiny dětí.
Třídy jsou tvořeny ze dvou částí: pracovny neboli jídelny a herny, která je také
lehárnou. Funkce jednotlivých úseků tříd se střídají dle potřeb učitelek a dětí. Velkou
předností mateřské školy je nová tělocvična, která je po celý školní rok plně využívána
v dopoledních hodinách dětmi, v odpoledních hodinách cvičením pro maminky a děti.
K mateřské škole náleží také prádelna, sušárna, sklady prádla a zázemí pro provozní personál.
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4 Průběh vzdělávání a výchovy
Ve školním roce 2018/2019 probíhal výchovně vzdělávací program podle programu
pro předškolní vzdělávání „Projdeme se krokem celým rokem“. Tento program vychází
z ročních období a přirozenou formou podporoval získávání nových dovedností a vědomostí
dětí.

4.1 Výsledky vzdělávání
Ve školním roce 2018/2019 se podařilo naplnit výchovně vzdělávací plány ve všech
třídách. Aktivity a činnosti byly doplňovány prožitkovým

a situačním učením

i experimentováním. Nejvíce používané v praxi bylo učení na základě praktické zkušenosti a
přímých zážitků. Přihlíželo se k individuálním potřebám dětí. Tři třídy vyjely do školy
v přírodě v počtu 32 dětí na 5 dní. Plavecké výuky se zúčastnilo 39 dětí.

5 Spolupráce MŠ a veřejnosti
Ve školním roce jsme spolupracovali se základní školou, základní uměleckou školou
V. Snítila v Mimoni, organizací PANDA SPORT ve Stráži pod Ralskem, Městským úřadem
ve Stráži pod Ralskem - organizací SPOZ, domovem pro seniory Pampeliška ve Stráži pod
Ralskem. Paní učitelky se společně s dětmi podílely na akcích pořádaných jinými
organizacemi (velikonoční a vánoční dílny, vítání občánků, vystoupení pod vánočním
stromem, vánoční výstava na základní škole, návštěva dětí z mateřské školy v prvních třídách,
zápis do prvních

6 Doplňující aktivity ve školním roce 2018/2019
Rok v mateřské škole byl naplněn zajímavými aktivitami a akcemi, které přispívaly
k všestrannému rozvoji dětí.
Srpen


společná schůzka s novými rodiči



pedagogická porada

Září


třídní schůzky



návštěva výstavy chovatelů



vítání občánků



projekt „Úsměv“ – tvořivá dílna – mezigenerační setkání
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Říjen


divadelní představení „O bubácích a hastrmanech“



projekt „Úsměv“ – mezigenerační setkání



vítání občánků



vánoční fotografování dětí



exkurze u policie ve Stráži pod Ralskem

Listopad



Exkurze u policie ČR ve Stráži pod Ralskem
Divadelní představení „Já nic, já muzikant“



projekt „Úsměv“ – „Pojď si se mnou hrát“ – mezigenerační setkání



vystoupení dětí na rozsvícení vánočního stromu

Prosinec


divadelní představení „Velká čertovská pohádka“



mikulášské den v MŠ



vánoční dílna v DK



vánoční výstava na základní škole



projekt „Úsměv“ vánoční dílna – mezigenerační setkání



vánoční besídky ve všech třídách



plavecký výcvik

Leden


plavecký výcvik



pedagogická porada



projekt „Úsměv“ – muzicírování a rytmika – mezigenerační setkání

Únor


plavecký výcvik



vítání občánků



maškarní reje v MŠ



projekt „Úsměv“ – pojďte s námi do divadla – mezigenerační setkání
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Březen


plavecký výcvik



schůzky k ŠvP



Schůzka s rodiči předškoláků



Spaní v MŠ „Nocování s Bublinkou“



Návštěva dětí z MŠ v prvních třídách



Divadelní představení „O chytré Mance“



projekt „Úsměv“ – jaro je tu – mezigenerační setkání

Duben


ŠvP Maxov (Světlušky)



Velikonoční dílna DK



Společné fotografování



SvP Maxov (5. + 4. tř)



Vystoupení na ZUŠ DK „Námořníci“ (Žabky)



Výlet Zoopark Doksy (Žabky)



projekt „Úsměv“ – sportovní soutěže – mezigenerační setkání

Květen


Den otevřených dveří v MŠ



Zápis do MŠ



Den matek – projekt Úsměv Pampeliška



Výlet Ekocentrum Brniště (Světlušky)



projekt „Úsměv“ – Den matek – mezigenerační setkání



výlet Minifarma Sloup (Žabky)



výlet Ekocentrum Brniště (Světlušky)



spaní v MŠ „Indiánská stezka“ (Sluníčka)



výlet „Cesta za pokladem“ (Sluníčka)
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Červen


sportovní hry ke Dni dětí – hřiště



exkurze k hasičům – předškoláci



ŠvP Bedřichov (Sluníčka)



projekt „Úsměv“ závěrečné vystoupení – mezigenerační setkání



předávání ceny –„ Mezigeneračně“ Světlušky v Pampelišce



vítání občánků



výlet do Ekocentra v Brništi (Světlušky)



Závěrečné besídky



Výlet Zoopark Doksy (Broučci)

7 Projekty
7.1 Podpora inkluze na ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem
Ve školním roce 2018/2019 byla ukončena k 31. 8. 2019 realizace projektu Podpora
inkluze na ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
– reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004259. V rámci tohoto projektu se učitelky
zúčastnily těchto seminářů:


Individualizace



Logopedický asistent



Inkluze



Osobnostně sociální rozvoj pedagoga

7.2 Projekt „Za jeden provaz“
Organizaci zajišťuje vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. z operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání. Zahájení projektu bylo 1. 11. 2016, datum ukončení projektu je
31. 10. 2019. Cílem projektu je posílení sdílení zkušeností a kolegiálních vztahů na pracovišti
pomocí interního mentoringu. Individualizovat učení pomocí týmové výuky a moderních
interaktivních pomůcek).
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7.3 Projekt „Úsměv“
Spolupráce mateřské školy s pečovatelským domem pro seniory Pampeliška ve Stráži
pod Ralskem. Každý měsíc bylo připraveno tematické setkání se seniory a dětmi
v pečovatelském

domě

Pampeliška.

Tato

setkávání

vyvrcholila

předáním

ceny

„Mezigeneračně“, kde byly paní učitelky oceněny za výchovu dětí ve vztahu ke stáří.

7.4 Projekt „APIV“
Mateřská škola je zapojená do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi –
inkluze v praxi. Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi je pod záštitou
vzdělávacího centra v Liberci NIDV a je spolufinancován EU.
V rámci tohoto projektu se učitelky zúčastnily těchto seminářů:


Diagnostika dětí



Vzdělávání žáka se spec. vzděl. potřebami

8 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků proběhl seminář:


Práce na interaktivní tabuli – program Včelka



Práce na interaktivní tabuli – program Chytré dítě

Ve Stráži pod Ralskem 30. 9. 2019

Vypracovala Mgr. Ivana Hojdová
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