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1.Základní údaje










Mateřská škola „ Kamarád “ Liberec,
Dělnická 831/7, příspěvková organizace,
460 06 Liberec 6
Zřizovatel: Statutární město Liberec
Právní subjekt: 1. 1. 2003
Ředitel školy: Milena Choutková
Kapacita: 130 dětí
Počet tříd: 5
Počet pedagogů: 10
Počet provozních zaměstnanců: 7
IČO : 72742585

2. Zabezpečení provozu






Mateřská škola je 5 třídní se 130 dětmi. Sídlištní, panelová, dvoupodlažní v provozu
od roku 1980. V roce 2010 proběhla rekonstrukce v rámci energetického auditu –
oprava střechy, výměna oken a zateplení budovy a byla vybudovaná 5 třída. Od
července 2012 do listopadu 2012 probíhala rekonstrukce topného systému.
2 budovy jsou spojené chodbou s hospodářským pavilonem, venkovní nepropojení
výrazně omezuje plynulý a bezpečný provoz….
Ve dvou pavilonech se nachází 4 prostorné třídy s výdejnami jídla a šatnami,
v hospodářském pavilonu je umístěna 1 třída s výdejnou jídla, šatnou, sauna,
prádelna, kuchyň a přilehlé prostory. Školní zahrada je prostorná, preferujeme
dostatek pohybových aktivit, herní prvky jsou postupně dle možností doplňovány…
Od října 2015 do ledna 2016 havárie vody, 2 třídy mimo provoz !!!

3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Věková skladba a gendrové složení pedagogických pracovníků (fyzické počty)
Celkem
pedagogů

Z toho muži

Průměrný věk

10

0

50

Věková skladba
<30

31 - 40

41 -50

51 – 64

1

4

5

65 +

Změny v pedagogickém sboru (ke kterým došlo od 1. 9. do 31. 8.)
nastoupili
celkem

z toho absolventi
(po ukončení studia)

odešli
celkem

odešli na jinou školu,
školské zařízení

odešli mimo
školství

z toho učitelé do 3
let praxe

0

0

0

0

0

0
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Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost k 30. 6. 2016
Počet
(přepočtení na plně zaměstnané)

Z toho bez odborné
kvalifikace

10

0

Z toho specializované činnosti
školní psycholog
školní speciální pedagog
logopedický preventista
logoped
asistent pedagoga

Počet
(přepočtení na plně
zaměstnané)

z toho bez
kvalifikace

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Přehled pedagogických pracovníků
1.
Střední pedagogická škola
2.
Střední pedagogická škola
3.
Střední pedagogická škola
4.
Střední pedagogická škola
5.
Střední pedagogická škola
6.
Střední pedagogická škola
7.
Střední pedagogická škola
8.
Střední pedagogická škola
7.
Střední pedagogická škola
8.
Střední pedagogická škola
9.
Střední pedagogická škola
10.
Střední pedagogická škola

Skladba nepedagogických zaměstnanců
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pracovní zařazení
VPJ
kuchařka
kuchařka
pomocná kuchařka
domovnice
domovnice
domovnice
obsluha plynových kotlů

Úvazek
0,9
1
1
0,4
1
1
1
0,1

Poznámky

Změny na úseku nepedagogických zaměstnanců
Změna (ukončení PP, vznik PP)

0

Důvody
(Organizační, PP na dobu určitou,
zdravotní, MD, důchod aj.)

0

Pracovní zařazení

0
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání)

Počet
účastníků
1

Pořadatel

Funkční školení

NIDV

4. Údaje o počtu dětí
Třídy a děti
Pracoviště / školní rok
(k 30. 9.)

Počet tříd

Počet žáků
na jednu třídu

Počet žáků

14/15

15/16

14/15

15/16

14/15

15/16

5

5

130

130

26

26

Charakteristika dětí dle věku
Počet dětí
s odkladem
ŠD

5

Počet dětí v posledním roce před
zahájením ŠD, 5 letí (k 31. 8.2015)

4 letí
(k 31. 8.2015)

3 letí
(k 31. 8.2015)

mladší 3 let

43

45

35

2

Charakteristika dětí dle trvalého bydliště
bydliště Liberec

bydliště MO Vratislavice

bydliště mimo Liberec

130

0

0

Speciální třídy a integrovaní žáci (Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť ke 30. 6.
příslušného roku)
Celkový počet tříd

Pracoviště

Celkem

Z toho speciálních
tříd

Celkový
počet žáků

Z celkového počtu
ve speciálních
třídách

Z celkového počtu
Individuálně
integrovaných

0

Přijetí k předškolnímu vzdělávání pro budoucí školní rok
Celkový počet žádostí o
přijetí

Počet rozhodnutí o
přijetí

Počet rozhodnutí o nepřijetí

Počet dětí, které
skutečně k 1. 9. 2016
nastoupily

87

41

14

41
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5. Údaje o spolupráci se sociálními partnery















spolupráce se základními školami – Dobiášova – využití tělocvičny v ZŠ – počátky atletiky –
2 třídy, využití PC učebny k výuce na PC, spolupráce se základními školami - Broumovská,
Barvířská, Husova…, návštěva dětí před nástupem do ZŠ Dobiášova, společná výuka…
spolupráce se středními školami – SPŠSE a VOŠ – olympiáda, Čert a Mikuláš
spolupráce s vysokými školami – Čert a Mikuláš / otec dítěte /
spolupráce s PPP, SPC
praxe studentů SpgŠ
spolupráce s NIDV a CVLK
spolupráce se SZŠ – Zdravý zoubek
spolupráce s organizací Komunitní práce Liberec o.p.s. – pomoc při běžném úklidu,
údržba zahrady, úklid spadaného listí a úklid sněhu i ze střechy / výrazná pomoc finanční /
spolupráce s rodiči, prodejní Velikonoční a Vánoční výstava, maturita, promoce
rodiče – účast na společných akcích ve třídách, rozsvícení vánočního stromu, Olympiáda
pomoc rodičů při drobné údržbě
praxe studentů
spolupráce s rodiči, aktivity pro rodiče

Prostupnost a spolupráce MŠ a ZŠ
Komunikace se zákonnými zástupci
Držitel značky Rodiče vítáni
ANO/NE

Besedy pro rodiče
ANO/NE

Ukázkové hodiny
ANO/NE

Zapojení rodičů do výuky
ANO/NE

ne

ano

ano

ano



rozsvícení vánočního stromu – rodiče, děti, zaměstnanci



olympiáda ke „ Dni dětí “ – děti, zaměstnanci, rodiče



besídky ke Dni matek, vánoční a velikonoční posezení



třída Pampelišek – zapojení do projektu „ Čteme dětem“ – děti, rodiče, zaměstnanci

Aktivní spolupráce se zřizovatelem
Příklady zapojení ve školním roce 2015/16

ANO/NE

Účast MŠ na přehlídce „Mateřinka“

ne

Prezentace výrobků MŠ na akce „Vánoce očima dětí

ano

Vystoupení dětí MŠ na programu SML v rámci Vánoc 2015

ne

Prezentace výrobků MŠ na akce „Velikonoce očima dětí

ano

Vystoupení dětí MŠ na programu SML v rámci Velikonoc 2015

ne

Účast MŠ na přehlídce „Kytička písniček“

ne

Kulturní vystoupení v rámci občanských obřadů (vítání občánků a jiné akce)

ne

Festival Talentu 2016

ne

Vystoupení v Domově důchodců

ano

Certifikace v oblasti stravování a zdravého životního stylu

- ne
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6. Stručné údaje o dalších aktivitách a prezentaci MŠ





vlastní prezentace školy – „ Velikonoce a Vánoce očima dětí “- radnice
aktivity mimo provozní dobu MŠ – „ Velikonoční a Vánoční prodejní výstava “ s rodiči
2. ročník – rozsvícení vánočního stromu se zpíváním koled společně s rodiči
Den dětí – „ Olympiáda“ – v ZŠ Dobiášova – spolupráce SPŠSE a VOŠ – účast rodičů

7. Údaje o poradenských službách


Logopedie - depistáž – září – doporučení logopedické péče

8. Údaje o řízení MŠ



evaluační a autoevaluační systém byl vytvořen nově pro školní rok 2014/15 a pokračování ve
školním roce 2015/16
dotazníky pro rodiče – spokojenost rodičů / poděkování /

9. Údaje o dalších záměrech MŠ, zhodnocení, závěr
 školní rok – 2015/16 - výměna lina ve třídě Motýlků, rekonstrukce 2 tříd po havárii vody
 postupně doplňujeme a budeme doplňovat herní prvky na školní zahradu
 částečná oprava chodníků na školní zahradě
 školní rok 2015/16 – investice – rekonstrukce kuchyně, bohužel se neuskutečnila, přislíbeno
v roce 2016/17
 dokončení opravy chodníků na školní zahradě – plán oprav 2016/17
 výměna oken a dveří v prostorách spojovací chodby – plán oprav 2016/17
 nátěr plotu
 výchovně vzdělávací – Motto : „Každé dítě je talentované, každé v sobě nese svůj úspěch,
třeba i malý. S touto filosofií se snažíme naplňovat cíle RVP, podle kterého naše škola
pracuje.
Hlavní pedagogický záměr je orientován směrem k dítěti a směřuje k tomu, aby děti získaly kvalitní
základy do života a aby byly schopny zvládat další životní a vzdělávací etapy.
Hra je nejlepším a nejvýznamnějším výchovným prostředkem. Tento cíl vytyčil již před třemi stoletími
J.A.Komenský, proto jsme se rozhodli nazvat náš ŠVP v duchu pohodové, klidné a kamarádské
atmosféry „ KAMARÁD “.
Na dospělých je, aby mu pomohli jeho talent najít.“
Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné, zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit
základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. Rozvíjet péči o
děti se specifickými vzdělávacími potřebami, o děti talentované – mimořádně nadané. Věnujeme
velkou pozornost integraci – romských dětí a dětí cizinců. Nabízíme řadu dílčích projektů v oblasti
tělesného rozvoje a držíme se hesla: „V zdravém těle zdravý duch“ a naším cílem je dostatek pohybu.
Základy atletiky učíme děti v areálu MŠ, ale i ZŠ Dobiášova. Od 1. 10. 2014 máme obnoven provoz
sauny v naší MŠ. Turistika je provázena naším celoročním programem. Zajišťujeme návštěvu
kulturních a společenských akcí, logopedickou prevenci, základy šachových dovedností. Praktikujeme
výtvarné a hudební činnosti. Zvýšenou pozornost věnujeme bezpečnosti a ochraně zdraví. Ve
vzdělání upřednostňujeme rozvíjení smyslného vnímání jako základu veškerého přirozeného
poznávání. Důraz klademe na spolupráci s rodinou. Snahou všech zaměstnanců je, aby děti byly v MŠ
„KAMARÁD“ šťastné a spokojené a bylo naplněno motto naší mateřské školy.
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Naše školka Kamarád chodí ráda sportovat.
Kopretinky , Pampelišky, Sluníčka, jsou tam samá zlatíčka.
Berušky a Motýlci hodní jako andílci.
Úterý je sauny čas, těší se tam každý z nás.
Atletika, aerobic , středa , čtvrtek, budem FIT !
Ještě k tomu budem plavat, ve vodě se s chutí cachtat.
Máme se tu všichni rádi, však jsme přece kamarádi.

Do zpracování strategie byli Je materiál každoročně Je dokument veřejně přístupný pro
vyhodnocován a
rodiče
zapojeni:
případně dle potřeby
Pokud ANO tak uvést odkaz nebo
1 – ředitel (nejužší vedení)
2 – rodiče
doplňován?
informaci o dostupnosti dokumentu
3 – jiní (uvést kdo)
A/N
/NE
0
0
0

Strategický dokument
(období nastavených cílů
od - do)
0

10. Údaje o zapojení do projektů
0
11.Údaje o výsledcích inspekční činnosti a kontrol
 zprávy, protokoly o kontrolách a zápisy správních orgánů zařaďte do příloh.

10. Základní údaje o hospodaření školy/zařízení
Jako přílohu výroční zprávy vložit tabulku finančního vypořádání za rok 2015

Závěr :
Od října 2015 do ledna 2016 byla situace v MŠ velmi obtížná. Přes víkend byly vyplaveny 2 třídy
vinou prasklého roháčku u dětského záchodu. Nebylo kde umístit 56 dětí… S pomocí všech
zaměstnanců a s pochopením rodičů, byly děti umístěné ve fungujících třídách a v náhradních
prostorách prádelny.V této nelehké situaci jsem velmi ocenila svůj stabilní kolektiv, který i ve svém
volnu věnoval čas a sílu, abychom co nejdříve třídy zprovoznily a děti se mohly vrátit ke svým
dětem , učitelkám a hlavně do svého prostředí. Děkuji všem svým zaměstnankyním za celoroční
práci, ochotu, vstřícnost a dobrou spolupráci všech, děkuji jim za překrásné rozloučení s nimi i
dětmi. 31. 8. 2016 ukončuji svoji činnost ve funkci ředitelky a moc bych si přála, aby školka
pokračovala v nastaveném programu pod vedením nové paní ředitelky…
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