Mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace
se sídlem Průběžná 299, 407 01 J í l o v é

Hodnotící zpráva
o činnosti školy v období září 2007 - srpen 2008

Obsah:
1) Podmínky pro vzdělávání
2) Hodnocení cílů školy
3) Posouzení způsobu plnění stanovených cílů
4) Oblast pozitiv a negativ
5) Hodnocení personálních podmínek¨
6) Hodnocení ekonomické oblasti

1. Podmínky pro vzdělávání.

Mateřská škola vznikla 01.01.2003 jako právní subjekt, sloučením dvou
stávajících MŠ na území města Jílového, / MŠ Průběžná a MŠ Javorská /, pod
názvem: Mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace
se sídlem Průběžná 299, 407 01 J í l o v é.
Mateřská škola, Javorská 312, J í l o v é – je odloučeným pracovištěm.
Zřizovatelem je Městský úřad v Jílovém, okres Děčín.
Statutární zástupce školy: p. Říhová Helena - ředitelka
Zástupkyně ředitelky školy: p. Slapničková Anežka
Zástupkyně ředitelky školy na odloučeném pracovišti: p. Fořtová Jana
Provoz v obou budovách je zajišťován v době: 6.00 – 16.00 hodin
Počet tříd: MŠ Průběžná … 4
Od září 2004 jsou v provozu třídy 3 / potřeba vychází z počtu přihlášených dětí
k předškolnímu vzdělávání. 4 třída slouží jako tělocvična a místnost pro
společenské události odehrávající se v mateřské škole/.
Počet pedagogických pracovníků: 6 / včetně ředitelky/
Počet provozních pracovníků:
5
/ V počtu provozních pracovníků je uvedena vedoucí stravování, která má místo
výkonu práce rozděleno a vykonává je v obou budovách školy/.
Počet tříd : MŠ Javorská…… …………2
Od září 2004 je v jedné třídě pouze jedna pedagogická pracovnice . / Potřeba
opět vychází z počtu přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání/.
Počet pedagogických pracovníků: …….3
Počet provozních pracovníků: …………2
V MŠ pracuje ještě účetní, která zajišťuje oblast ekonomickou, mzdovou a
personalistiku.
Ve spolupráci s městem Jílové je zajišťována údržba budov.

Na mateřské dovolené jsou 2 pedagogické pracovnice.
Celkem má Mateřská škola 18 zaměstnanců.
Podmínky pro předškolní vzdělávání lze hodnotit jako velmi dobré.
Obě budovy prochází postupně rekonstrukcemi, drobné opravy a údržba jsou
prováděny ihned s ohledem na předcházení větším závadám nebo škodám.
V obou budovách je připojení k internetu, neustále se doplňuje didaktický
materiál pro výchovnou práci s dětmi, pedagogická, odborná i dětská literatura,
průběžně se doplňuje i vybavení školy podle jejího zaměření. / viz výchovné
cíle/. Podle plánovaného harmonogramu byla provedena oprava vstupních bran
do areálů u obou budov.Na školních zahradách pokračuje 2.etapa jejich
rekonstrukce, a to vybudováním nových pískovišť, opravou, zakrytím a
zastíněním stávajících. V obou budovách byly vymalovány kuchyně i
s příslušným, zázemím. Stále je věnována zvýšená péče přeměně interiérů .
V Javorské byla provedena rekonstrukce kanceláře vedení školy, nově vybavena
šatna a třída dětí nábytkem a dalším potřebným pro výchovnou práci s dětmi.
Zároveň byla dokončena akce – instalace nových osvětlovacích těles v celé
budově školy. V Průběžné je hlavní akcí celková rekonstrukce sociálního
zařízení jedné ze tříd. Byla dokončena montáž a rekonstrukce krytů na topení,
vybavení tříd novým nábytkem a provedena výměna osvětlovacích těles v jedné
třídě.
Obě budovy Mateřské školy splňují předepsané požadavky na provoz
předškolních zařízení. Plnění těchto požadavků je však stále finančně
náročnější. Vybavenost škol pro výchovnou práci s dětmi je na velmi dobré
úrovni . Naší snahou je , aby Mateřská škola v Jílovém měla nejen vynikající
úroveň v oblasti poskytování předškolního vzdělávání, ale aby její prostředí
bylo příjemné, estetické , funkční a zároveň hospodárné a plně sloužilo svému
účelu.

2. Hodnocení cílů školy.
Mateřská škola si na základě Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání vypracovala vlastní Školní vzdělávací program s názvem
: „ Společně poznáváme svět „.
Tento program je výsledkem práce celého pedagogického kolektivu. Zúročují
se v něm zkušenosti s práce s dětmi, využívají se různé nápady a náměty, které
nám poskytují rodiče dětí.
Využíváme prostředí našeho malého města, využíváme světa, v němž naše malé
město je. V tomto světě se objevuje malý človíček a my mu chceme pomoci
objevovat, poznávat, ale hlavně : cítit se bezpečně.
Filozofie školy:
Mateřská škola v Průběžné i Mateřská škola v Javorské ulici má v rámci tohoto
programu své specifické zaměření. Pro obě je však společné jedno. Morální
hodnoty.
Chceme, aby děti poznaly, že vzájemná tolerance, úcta, pomoc druhému
nejsou jen slova. Chceme děti seznamovat s lidskou společností ve smyslu
společného prožívání, poznávání výsledků lidské činnosti, prožívání radosti
z vlastní tvůrčí činnosti.
Základem této práce je individuální přístup ke každému dítěti. Cíl vzdělávací
nabídky je přispět k výbavě dítěte pro celoživotní učení dříve, než zahájí
povinné školní vzdělávání.

Vzdělávací program Mateřské školy v Průběžné :
Putování se sluníčkem.
Tento projekt byl zaměřen na podporu citlivého vztahu k přírodě, naučit
se vnímat její řád a koloběh. Děti cestou se sluníčkem poznávaly nové věci, jevy
a souvislosti. Další zaměření směřovalo k poznávání člověka. Vzdělávací
nabídka byla rozdělena do 4 integrovaných bloků, výsledkem každého byly
očekávané výstupy, které byly zpětnou kontrolní vazbou.
Integrované bloky:

1. Na barevné cestě
2. Je zima skutečně jenom bílá ?
3. Jak sluníčko posvítilo do pohádky
4. Sluníčko je život

Cíle a očekávané výstupy byly splněny, vzdělávací nabídka slučovala všechny
vzdělávací oblasti, kterých se předškolní vzdělávání dotýká.
1) Dítě a jeho tělo
2) Dítě a jeho psychika
3) Dítě a ten druhý
4) Dítě a společnost
5) Dítě a svět

Vzdělávací program mateřské školy v Javorské :
Objevujeme lesní království
Tento projekt byl zaměřen na poznávání přírody, zejména lesa a života
v něm. Bezprostředním kontaktem s přírodou – lesem, jeho pozorováním,
prožitky i praktickými činnostmi vytvářel u dětí schopnost ekologického
myšlení a jednání. I zde byla nabídka rozdělena do 4 integrovaných bloků:
1.
2.
3.
4.

Jak lesní skřítek hledal kamarády
Jak chystal v lesním království zimu a naděloval
Jak lesní království na jaře probudil
Jak vyčaroval léto

Cíle i očekávané výstupy byly splněny, vzdělávací nabídka obsahovala a
slučovala všechny oblasti, kterých se předškolní vzdělávání dotýká.

Doplňující programy a projekty:
1) Integrace zrakově postiženého dítěte
Vycházíme –li z naší filozofie, že každé dítě, a to i handicapované, potřebuje
vyrůstat v láskyplném rodinném prostředí, hrát si s vrstevníky a to především
v běžném prostředí, pak tyto děti k nám do Mateřské školy rozhodně patří. Při
integraci úzce spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem
Démosthenes v Ústí nad Labem.
Cílem integrace je zlepšení života zrakově postiženého dítěte.
Ve zmiňovaném období se podařilo citlivým individuálním přístupem
k dítěti minimalizovat možné překážky, zapojit dítě mezi vrstevníky a
odstranit některé předsudky a bariéry. Výborná byla komunikace
s rodinou dítěte.
2) Plavecký výcvik
Je připravován pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání, pod vedením
instruktorů. Vzhledem k dostupnosti Plavecké haly si zajišťujeme vlastní
dopravu.
Cílem je zbavit děti strachu z vody, hrát si v ní a s ní. Naučit se, že pohyb
v tomto prostředí je naprosto přirozený a voda je součástí našeho života.
I zde lze velmi pozitivně hodnotit aktivní přístup rodičů i vzájemnou
spolupráci.
3) Zájmové kroužky
Jsou součástí vzdělávací nabídky a smysluplně a účelně ji doplňují.
Probíhají vždy v odpoledních hodinách.
MŠ Průběžná nabízela:
 Sportovní kroužky
Zařazujeme do nich děti aktivní, které se vydovádí , ale i děti bojácné a méně
obratné. Těm je postupně zvyšováno sebevědomí a přestávají mít strach
z úrazu.kroužky jsou dva a děti v nich jsou rozděleny podle věku.
 Pěvecký sbor Jílováček
Má již dlouholetou tradici. Podporuje u dětí chuť zpívat, rozvíjí hudební vlohy a
nadání. Neméně důležité je naučit děti , že prostřednictvím zpěvu lze přenést
dobrou náladu na sebe, ale i na druhé.

 Kroužek dramatické výchovy
Seznamuje děti se světem kolem nás prostřednictvím pohádky. Ta je dětské duši
nejbližší.
 Kroužek basketbalu
Zařazujeme děti, u kterých se projevil smysl pro pohybové aktivity, kde jsou
dána přesná pravidla a základ je položen na kolektivní spolupráci.
MŠ Javorská nabízela:
 Ekologický kroužek
Zapojují se všechny děti se zájmem o přírodu. Formou výtvarných činností děti
tvoří a poznávají ji i z další strany.
 Sportovní kroužek
Nabízel řadu pohybových aktivit, které mají za cíl rozvíjení pohybových
dovedností dětí.

Všechny kroužky vycházely z programu školy a měly jednu
společnou myšlenku: Důležitější je sám tvořivý proces, nikoli
výsledek .

V závěru lze zhodnotit celkově, že Školní vzdělávací program
splnil svůj cíl. Velmi důležitým faktorem je, že vycházel
z podmínek a prostředí, ve kterém byl realizován.
Na tento program volně navazuje Školní vzdělávací program na
další školní rok . Průběžná má připraven projekt: Hvězdičkové
pohlazení „ a Javorská :Objevujeme luční království

3. Posouzení způsobu plnění stanovených cílů
I přesto, že obě školy jsou součástí jednoho právního subjektu, každá z nich
pracuje podle vlastního výchovného programu. Jejich zaměření spolu však úzce
souvisí a dá se velmi dobře provázat.
Ve hodnoceném období byly prováděny akce, které školu propojily v mnoha
oblastech. Mezi nejvýraznější patří společný plavecký výcvik předškolních dětí.
V letošním roce jsme navázali na loňskou, velmi úspěšnou akci. Veřejného
vystoupení dětí, školní akademie s názvem:“ Elce, pelce v naší školce“.
Akademie se pořádala v děčínském divadle a měla nebývalý úspěch. Kladné
hodnocení bylo tentokrát nejen ze strany rodičů, ale i jílovské veřejnosti.
Poděkování, ohodnocení i povzbuzení do dalších akcí tohoto typu zaznělo i od
zřizovatele školy. Všechny ohlasy nás velmi potěšily a zároveň namotivovaly
pro další práci s dětmi. Tato akce v praxi ukázala, jak zodpovědně a svědomitě
všechny pedagogické pracovnice přistupují k práci s dětmi. Dokázaly získat
nejen děti, ale i jejich rodinné příslušníky a ti nám pomáhali. Nebyl snad nikdo,
kdo by „ nepřiložil ruku k dílu“. Myslím, že v tuto chvíli není potřeba psát o
tom, jak přínosná a důležitá je spolupráce s rodinou. Toto byl praktický důkaz
toho, že v naší mateřské škole tato spolupráce funguje. Funguje jako otevřené
partnerství, které se vzájemně doplňuje, utváří, formuje. Obě strany mají
společný cíl: spokojené dítě. Nezasvěcený by řekl: „ Jenom ? „ Zasvěcený ví, že
to není vůbec malý cíl.
Ve spolupráci s Městem Jílové vítáme do života malé občánky a řada dalších. /
viz přehled akcí/.
Určitě stojí za zmínku i akce, které nejsou předem plánované, akce, které reagují
na potřeby výchovné práce s dětmi v tu konkrétní dobu.
Obě školy mají shodnou provozní dobu, stejný Vnitřní řád, kde jsou stanovena
základní pravidla.Obě školy však mají současně prostor pro tvorbu pravidel
vlastních, vycházejících z problematiky dané školy.
Pro neustálé zkvalitňování pedagogické práce s dětmi věnují všechny učitelky
velkou část své profesní práce dalšímu vzdělávání. Vzdělávání není pouze
získávání nových poznatků, ale především jejich realizace v praxi. Všechny mají
předepsanou kvalifikaci k učitelství v mateřských školách.

Výchovné cíle jsou plněny následujícími formami:
- individuálním přístupem k dítěti
- respektováním každodenních potřeb dětí
- podnětností prostředí mateřské školy
- správnou životosprávou, výživou, pohybovou aktivitou
- kolektivními nebo skupinovými činnostmi

Základní hodnotou, kterou dětem nabízíme je svoboda a vzájemné
respektování se za jasně stanovených pravidel. Při tvorbě těchto pravidel se
účastní i děti. Snažíme se, aby dítě poznalo a naučilo se, že může ovlivňovat
svoji situaci a jednat svobodně, ale že nese za své jednání odpovědnost.
Nejdůležitějším prvkem je ale citlivý, komunikativní a vstřícný přístup a postoj
učitelky k dítěti.
Formy, které používáme při své práci jsou pro nás tvořivé, plně vyhovující,
dávají nám dostatek prostoru pro realizaci výchovné práce, budeme je používat
i nadále.

4. Oblasti pozitiv a negativ

Oblast pozitiv:
- stálý kolektiv pracovníků s dostatečnou pedagogickou praxí, s chutí objevovat
a zkoušet něco nového
- dostatečná vybavenost škol pro výchovnou činnost
- spolupráce se zřizovatelem na velmi dobré úrovni / vzájemné pochopení,
tolerance, slušnost/
- promyšlená koncepce vedení školy, pravidelnost a podnětnost pedagogických
porad i porad ve vedení školy
- rozdělení kompetencí mezi jednotlivé pracovníky školy
- sounáležitost celého kolektivu
-široká možnost seberealizace
- ochota pomoci si navzájem / zástupy za nemoci apod/ v obou budovách
vzájemně
- vstřícnost rodičů ke spolupráci

Oblast negativ:
- vysoký počet dětí ve třídách / odvíjející se s přihlédnutím k tvorbě mzdových
prostředků normativním způsobem/
- značná náročnost administrativní práce ředitelky školy
- vedení školy by mělo fungovat mimo pedagogickou práci s dětmi/ bez přímé
výchovné práce s dětmi/

5. Hodnocení personálních podmínek

V mateřské škole pracuje dostatečný počet zaměstnanců. Jejich počet se odvíjí
od počtu zapsaných dětí. Oba školní roky je počet pracovníků stejný.
počet pedagogů
Průběžná

6

počet provozních
zam.
2

Javorská

3

1

počet zam.
kuchyně
3
1

/ vedoucí stravování je uvedena v počtu zam. kuchyně v Průběžné, pracuje , ale
v obou školách/.
V tomto školním roce absence z důvodů nemoci byla krátkodobé a nijak provoz
školy neomezovaly. Nebylo tedy potřeba přijímat mimořádná opatření.

6. Hodnocení ekonomické oblasti
Financování naší mateřské školy je dvojím způsobem.
Mzdová oblast je zajišťována státem prostřednictvím Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
Provozní prostředky jsou vypláceny Městem Jílové, který je zřizovatelem
Mateřské školy.
Účetnictví je průběžně kontrolováno nadřízenými orgány a institucemi.

Audit hospodaření neshledal žádné pochybení a ve sledovaném období proběhl
bez výhrad.

příloha č. 2
Nadstandardní aktivity školy:
Nejvýznamější akce MŠ v průběhu školního roku: ( výčet je za obě MŠ)
- návštěva Městského divadla v Děčíně
- společné cesty a výpravy za přírodou v okolí Jílového
- divadelní představení v MŠ
- fotografování dětí
- návštěva v 1. třídách ZŠ
- návštěva Městské knihovny a celoroční spolupráce
- Dny otevřených dveří v MŠ
- Dny otevřených dveří zájmových kroužků
- 2. školní akademie : „ Elce pelce v naší školce
- Školní a třídní výlety / ZOO Děčín a Ústí n. Labem, /- oslavy MDD
- Poradenská činnost ředitelky školy pro rodiče
- Vítání občánků – spolupráce s Mú v Jílovém
- Slavnostní rozloučení s předškoláky
- Oslavy svátků a narozenin dětí – společné akce tříd
- Společné týdny s rodinami

Sponzorství
MŠ má jednoho pravidelného sponzora. Pořádání akcí školy podpořili finančně i
rodiče našich dětí, další podnikatelé z Jílového i Děčína. / Jednalo se o akci – 2.
školní akademie/.

7. Závěry pro práci v příštím školním roce
Vzhledem k počtu přihlášených dětí bude v příštím školním roce otevřena
do provozu 4 třída v Průběžné, / celkem je zapsáno 100 dětí, což je maximální
hygienická kapacita této budovy/. Požadavek na umístění dětí v Javorské
zůstává přibližně stejný. / do 40 dětí /
2.
Výchovnou práci v obou školách směrovat nastavenou cestou tak, aby MŠ
plnila co nejlépe svoje poslání, aby výchovný program skutečně vycházel
z potřeb dětí, z podmínek školy a využíval všech možností, které nabízí
prostředí, ve kterém žijeme.
Z dlouhodobějšího hlediska je prioritním cílem mít v Jílovém takovou
mateřskou školu do které se budou děti těšit, mateřskou školu, na kterou budou
vzpomínat jako na zdroje poznání a objevování světa kolem nás, mateřskou
školu, která se v určitém životním období stane nedílnou součástí života nejen
dětí, ale i jejich rodičů a přinese co nejvíce pozitivního pro obě strany.
Zodpovídá ředitelka školy a vedení školy termín: úkol trvalý
3.

Vypracovat vzdělávací obsah ŠVP na následující školní rok 2009/10.

Zodpovídá: všechny pedagogické pracovnice termín: duben 2009
Hodnotící zpráva o činnosti školy projednána na pedagogické poradě
dne: 22.08.2008

V Jílovém dne 22.08.2008

Říhová Helena, ředitelka školy

