Výroční zpráva Mateřské školy Valtice, okres Břeclav, příspěvková organizace
Jabloňová 298, 691 42 Valtice


Údaje o mateřské škole za školní rok 2021/2022



Část  I.

Základní charakteristika mateřské školy


a/	Název školy: Mateřská škola Valtice, okres Břeclav, Jabloňová 298, 691 42 Valtice
b/ 	Zřizovatel školy: Město Valtice
c/ 	Jméno ředitele školy: Mgr. Vladimíra Tesaříková
d/ 	Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení): X
e/ 	Telefon: 519352132, 724 177 871
f/ 	Kapacita školy (dle výpisu ze sítě): 125
g/ 	Emailová adresa: ms.valtice@tiscali.cz
h/ 	Provoz školy (od - do): 6.30 – 16.30 
ch/ 	Provoz jednotlivých tříd (od - do): A- 6:30 – 16:30, B – 6:30 – 16:00, C – 7:00 – 16:30, D – 6:30 – 16:30, E – 7:30 – 16:00
         


Školní rok
2020/2021

Počet tříd
Celkový počet dětí 
Průměr. počet dětí na jednu třídu
Průměr. počet dětí na učitele
Prům.
docház-ka
 v  %
Počet dětí dle zák. 271/2001
Sb.na
5dní/měs.
Celkový počet dětí







zaměstna-ných matek
nezaměst. matek nebo matek  na mateřské a rodičovské
 dovolené
tř. standardní
5
115
23
10,5
85
0
nezjišťuji
nezjišťuji
tř. speciální-logo








tř.speciální- jiné








tř. internátní








Celkem
5
115
23
10,5
85
0














Část II .

Výsledky výchovy a vzdělání



a/ Zaměření mateřské školy, vzdělávací programy podle kterých škola pracuje: 
Ve školním roce 2021/2022 nedošlo k žádným změnám ve školním vzdělávacím programu. Je tvořen na 3 školní roky a jeho inovace nás čeká pro školní rok 2023/2024.
Školní vzdělávací program naší MŠ vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a užívá prvků Kurikulum podpory zdraví.
Základní principy kurikula MŠ jsou:
	respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce – vycházíme s Maslowa
	rozvíjení komunikace a spolupráce – respektujeme fyziologické potřeby, biorytmy a zvyky dětí, vytváříme pocit bezpečí a sounáležitosti, projevujeme uznání (neshazujeme, nezesměšňujeme), přispíváme k realizaci dítěte (nemanipulujeme s ním, nevyžadujeme slepou poslušnost, umožňujeme výběr, volbu a diskuzi, povzbuzujeme a motivujeme dítě k osobnímu vývoji), , organizujeme a rozvíjíme kooperativní hry, realizujeme komunitní kruh
	Dlouhodobý projekt předškolního vzdělávání
	Školní vzdělávací program má název Hrajeme si u jablůňky a je vytvořen pro celou MŠ, tedy pro všech 5 tříd

Cílem školního vzdělávacího programu není omezovat tvůrčí potenciál pedagogických pracovnic. Počet integrovaných bloků a dílčí vzdělávací cíle integrovaných bloků jsou společné a závazné pro všechny třídy, ale konkrétní náplň výchovně vzdělávacích činností a do určité míry i časový rozsah pedagogické pracovnice plánují dle potřeb dětí ve třídě a podmínek konkrétní třídy.
Školní slavnosti, divadelní představení a výlety doplňují život školy. Některé slavnosti a výlety se staly tradicí. Plánujeme je na celý školní rok vždy na začátku školního roku.

Naším cílem je, aby dítě, které odchází s naší MŠ, bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů a to jak po stránce tělesné, psychické a sociální, aby mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život ve zdraví.

Výchova ke zdraví se děje celostně a zabírá všechny oblasti rozvoje dětské osobnosti:
	biologická – dítě zná svoje tělo a využívá je dle svých možností k dalšímu vývoji motoriky a samostatně vykonává běžné úkony denní potřeby
	psychická – dítě si uvědomuje svoji identitu, umí vyjádřit svoje pocity a přání, přiměřeně řeší problémy a důvěřuje si
	interpersonální – dítě navazuje kamarádské vztahy, je schopno komunikovat bez zábran, srozumitelně, umí naslouchat, dokáže přijmout autoritu cizí osoby
	sociálně – kulturní – dítě respektuje pravidla, orientuje se v nejbližším okolí, chápe různé sociální role
enviromentální – dítě vnímá různorodost světa a a zaujímá k němu kladný postoj

umožňuje vzdělávat společně v jedné třídě děti bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti a učební předpoklady

Metody a formy práce
prožitkové a kooperativní učení, situační učení, spontánní učení
aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte
didakticky zacílené činnosti, které jsou učitelkou přímo nebo nepřímo motivované, je v nich zastoupeno spontánní a záměrné (cílené a plánované) učení, probíhá v malé skupině nebo individuálně
	individualizace vzdělávacího procesu v MŠ

Vzdělávací nabídka
Každá třída má svůj vlastní třídní vzdělávací program, který zahrnuje celoroční dění kolem nás, inspirace je dána ročním obdobím, svátky, rodinou, kamarádskými vztahy nebo aktuální situací.

Cíl školního vzdělávacího programu

Naším cílem je vytvářet přátelskou atmosféru pro získání důvěry dětí, připravit je na vstup do ZŠ, upřednostňovat učení prožitkem, rozvíjet osobnost dítěte s ohledem na jeho individuální potřeby, uvědomovat si sounáležitost s přírodou a lidmi ve všech výchovných oblastech. Třídní vzdělávací plány vychází z potřeb dětí, dále jsou zpracovávány podle ročních období a zaměřují se na vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání a učení. Každá třída má svůj denní program, který je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či změněné potřeby dětí.
	Laskavým, vstřícným a přátelským prostředím chceme probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť, dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat ale i s odvahou ukázat, co vše umí, zvládne a dokáže.
	Hlavní a nejdůležitější prostor má hra a spontánní aktivity dětí. Dále pak činnosti pro potěšení a činnosti řízené, které jsou práce, zaměstnání a experimenty. Jednou z hlavních metod je používání komunitního kruhu, který pomáhá budování vztahů založených na vzájemné úctě, důvěře a respektu. Učitelky mají dostatečně velký prostor pro vlastní tvůrčí přístup k práci s dětmi. Prostory mateřské školy jsou zcela využívány, vyhovují individuálním i skupinovým aktivitám. Vybavení hračkami a pomůckami je dobré, jejich uložení přehledné. Průběžně se odstraňují nevhodné a doplňují nové.
	Zahrada se vybavuje novými herními prvky, staré se postupně odstraňují. Na zahradě je k dispozici zahradní nábytek. Děti v letních měsících na zahradě u stolů svačí, malují, hrají si s konstruktivními hrami. Na zahradě máme také malý bazén, který v letních měsících slouží k otužování dětí. Malá zahrada byla doplněna mlhovištěm – kde je otužování pozvolné. Snažíme se, aby se děti staraly o nově zbudované záhonky. Nově mohou děti ke hrám využívat i dřevěnou terasu, kde je možné v létě trávit i odpolední odpočinek.

Kulturní aktivity v naší MŠ
V tomto školním roce se nám podařilo uskutečnit kulturní aktivity v podstatě v běžném režimu. Takže dětem bylo zváno jednou za měsíc divadélko – různé hudební programy, maňásková divadla, sférické kino, logohrátky atd. V září se na zahradě mateřské školy uskutečnilo podzimní tvoření z dýní. V listopadu potom i tradiční svatomartinský průvod. Bohužel, se nepodařilo uskutečnit tradiční zahájení adventu na náměstí a to z důvodu restrikcí kvůli onemocnění covid – 19. Děti v rámci výuky absolvovaly několik projektových týdnů zaměřených na klasické tradice – vánoční, velikonoční, fašank. A začaly chodit jedenkrát týdně sportovat na sportovní halu. Na jaře se uskutečnil karneval a navštívili jsme seniory v místním domově. A děti věku od čtyř let začaly jezdit na lekce plavání do plavecké školy Delfín. V dubnu jsme zorganizovali a uskutečnili akci v rámci projektu Ukliďme Česko. V květnu proběhl den otevřených dveří. A v červnu jsme se tradičně rozloučili na zahradní slavnosti s předškoláky.  

Prevence sociálně patologických jevů

Etika a mravní výchova prolíná všemi činnostmi výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole. Děti jsou vedeny ke zdravému životnímu stylu (pohybové aktivity, správná životospráva, pitný režim, pobyt v přírodě i za špatného počasí – vhodné oblečení). Rozvíjíme pohybové dovednosti dětí – letos nově školka docházela sportovat jedenkrát týdně na sportovní halu, jejich zájmy, tvořivost. Děti poznávají a zkouší nové výtvarné techniky. Pečují o prostředí herny i mateřské školy. Učíme děti ohleduplnosti ke kamarádům, mladším a pomalejším dětem. Úctě ke starším lidem, lidské práci, přírodě. Prevenci sociálně patologických jevů provádějí všechny pedagogické pracovnice.



Prevence rizik

Personál dbá o zvýšený dohled nad dětmi při pobytu venku, při úklidu hraček, při přesunech. Je třeba důkladně organizovat zmíněné činnosti, předvídat rizika. 
Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví dětí je jednou z priorit práce školy. Zejména je třeba se zaměřit na prevenci úrazů, učit děti dodržovat zásady bezpečného chování a k tomu přizpůsobit organizační opatření a vzdělávací nabídku. Tato problematika je opakovaně projednávána na pedagogické a provozní poradě se všemi pracovníky školy. 

Odklad povinné školní docházky


Počet dětí
Odklad povinné školní docházky
6
Dodatečné odložení povinné školní docházky
0
Celkem
6
žáci vzdělávaní v domácím prostředí (IV)
3



Úplata za předškolní vzdělávání

Mateřská škola vybírá úplatu.

Základní výše úplaty: 400,-
Část III.

                                                            Mimoškolní aktivity

  

                                                        Část IV.


                                        Výkon státní správy 
       
Rozhodnutí
Počet
Přijetí dítěte do MŠ pro šk.rok 2020/2021
36 – 5 UA
Ukončení docházky dítěte-( §35 zák.561/2004 Sb.,)
1
Počet nepřijatých dětí
9








Část V.

Údaje o pracovnících škol

Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2021/2022 – stav k 1. 9. 2021
V měsíci únoru došlo ke změně statutárního zástupce mateřské školy.
    
Vzdělání – nejvyšší dosažené
Počet  učitelů
Střední pedagogická škola
7
VŠ-pedagogika volného času
1
VŠ-speciální pedagogika
1
VŠ – předškolní pedagogika

studující
2




2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2021/2022 – stav k 30. 6. 2022


Počet fyzických osob
Přepočtený počet na plně zam. (úvazky)
 % z celkového počtu
(z přepočtených učitelů)
Kvalifikovaní učitelé
9
9
90%
Nekvalifikovaní učitelé
2
1,11
10%
Celkem
       11
10,11
100%




3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických !)


do 35let
35-50 let
nad 50 let
Důchodci
Celkem
Počet
4
4
3
0
11



4. Ve školním roce 2021/2022 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do pracovního poměru (počet):      3
    

5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 0

6. využití poradenských služeb pro MŠ (hodnocení spolupráce, přínos, PPP, SPC, speciální pedagog)
S PPP pravidelně spolupracujeme v souvislosti s posouzením školní zralosti. Jeden žák má diagnostikovaný autismus SPC Brno a doprovází ho asistent a jeden ADHD, taktéž vzděláván s asistentem.

Logopedická péče – Mateřská škola Valtice poskytuje službu školní logopedie pro děti, které potřebují systematickou pomoc a podporu při rozvoji komunikačních schopností a korekci řečových vad. Rodičům je nabídnuta komplexní logopedická diagnostika, písemná zpráva o výsledcích diagnostiky, pomoc při sestavování IVP ke korekci řečových obtíží. 
Dětem se specifickými vzdělávacími potřebami je poskytována komplexní logopedická intervence. 
Všechny děti, které navštěvují poslední – předškolní ročník mateřské školy jsou v měsíci záři, se souhlasem rodičů, diagnostikováni. Ve školním roce 2021/2022 službu logopedické péče využívalo 25 dětí, z toho 15 předškoláků.
Děti se účastnily individuálních terapií 1 x za týden vždy v dopoledních hodinách. Každé dítě má svoji osobní složku, do které školní logopedka vkládá cvičení pro domácí procvičování – artikulační cvičení, básničky, obrázkový materiál apod. Rodiče mohou s logopedkou konzultovat dle potřeby. Pokud se rodiče do domácího procvičování zapojí aktivně, jsou výsledky více než uspokojivé. 
Ve školním roce 2021/2022 došlo k rozšíření logopedické péči v mateřské škole na úrovni prevence – dvě paní učitelky v rámci prevence vedly logopedický kroužek pro nejmladší děti. Záměrem pro příští školní rok je další vzdělávání pedagogických pracovnic v oblasti rozvoje řeči u dětí, aby docházelo k preventivnímu působení na děti a docházelo častěji ke včasné eliminaci řečových vad. Pavilon A – kde sídlí i školní logopedka byl a dále bude využit z nadpoloviční části využit pro vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností. Zbytek třídy bude obsazen intaktními dětmi, z důvodu pozitivního řečového vzoru. 
Podporujeme vzdělávání integraci dětí s určitým postižením a snažíme se tyto děti začlenit mezi ostatní vrstevníky. Dbáme na to, aby vzdělávání těchto dětí vyhovovalo jejich potřebám a možnostem. 
Péče o integrované děti 

Počet dětí
Druh postižení (§ 16 zák. č.561/2004 Sb.,)
1
Autismus
1
ADHD






7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy


Typ kurzu
Počet zúčastněných pracovníků
Školní a třídní vzdělávací program v praxi
1
Jak provádět autoevaluaci v MŠ
1
Kriteria školní zralosti
2
Problémové děti v MŠ
4
Edukačně – stimulační program pro předškolní děti
2
Rámcový program v MŠ
1
Aktuální změny ve školské legislativě a jiná těmata
10
Pedagogická diagnostika pro MŠ
10


8. spolupráce s rodiči a ostatními partnery
Zahajovací schůzka s rodiči a pedagogickými pracovnicemi na začátku školního roku – individuální schůzky rodičů s učitelkami příp. ředitelkou jsou realizovány dle zájmu rodičů. 
Pohovory na základě výchovných nebo administrativních problémů realizuje ředitelka.
Sponzorství a pomoc škole ze strany rodičů – finanční pomoc, věcné dárky při rozloučení s předškoláky, účast rodičů na akcích školy, doprovod dětí na veřejných akcích – vítání občánků, vystoupení na veřejnosti. 
Od tohoto školního roku využíváme ke komunikaci s rodiči inovované webové stránky a nově také aplikaci Twigsee, prostřednictvím které rodiče omlouvají děti z docházky, dostávají informace a fotografie z různých aktivit a akcí. Tato aplikaci je plně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.


9. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
- viz stránky mateřské školy

Další kontroly: kontrola BOZP,  kontrola pokladní hotovosti, v rámci GDPR byla kontrolována opatření v souvislosti  s nakládáním s písemnostmi a archivaci, k dodržování vnitřních směrnic a kontrola stavu pohledávek


10. Opravy a rekonstrukce prostředí ve škole

Došlo k opravě herních prvků na školní zahradě. Vodovodního potrubí v kotelně. A došlo k odstranění škod způsobených tornádem – oprava střechy, výměna výplně jednoho okna a asi 20 kusů sítí proti hmyzu. 


Datum: 1.9.2022								Razítko a podpis ředitele
		
									Mgr. Vladimíra Tesaříková





