Výroční zpráva
o činnosti mateřské školy ve školním roce 2015/2016

Mateřská škola
Dlouhá Brtnice

Zpracovala: Martina Krčálová
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1. Základní údaje o škole
Název školy: Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková
organizace
Zřizovatel školy: Obec Dlouhá Brtnice
Jméno ředitele školy: Mgr. Ivana Konečná
Jména učitelek: Ivana Burdová
Martina Krčálová
Telefon: 602 441 676
Kapacita školy: 23 míst
E-mailová adresa: zs@dlouhabrtnice.cz
Provoz školy (od - do): 6:30 - 15:30
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2. Údaje o dětech v mateřské škole
Ve škole je jedno smíšené oddělení.
Počet dětí zapsaných na rok
2015/2016
Počet dětí k 1. 9. 2015
Počet dětí se zdravotním postižením
Počet dětí k 30. 6. 2016
Počet dětí s odloženou docházkou
Počet dětí odcházejících do ZŠ
Přestup ze ZŠ do MŠ
Přestup do jiné MŠ
Děti s nepravidelnou docházkou do
MŠ k 1. 9. 2015
Děti s nepravidelnou docházkou do
MŠ k 30. 6. 2016
Zápis dětí do MŠ na školní rok
2016/2017 (4. 5. 2016)
Počet dětí na zkušební dobu
Předběžný počet dětí na školní rok
2016/2017
Průměrná docházka do MŠ (září –
červen) 2015/2016

21
21
0
21
2
3
0
5
0
0
9
0
23
17

Škola pracovala podle ŠVP: Jaro, léto, podzim zima….
Věkové složení dětí: 2,5 – 7 let

3. Personální zajištění provozu
Ivana Burdová – učitelka MŠ + vychovatelka ŠD
Martina Krčálová – učitelka MŠ + vychovatelka ŠD + učitelka ZŠ
Radka Štanclová – školnice MŠ + dovoz a výdej stravy
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4. Údaje české školní inspekce
Inspekce na naší mateřské škole ve školním roce 2015/2016 neproběhla.

5. Úplata za předškolní vzdělávání
Mateřská škola nevybírá úplatu. ( školkovné se v naší MŠ neplatí)

6. Mimoškolní činnosti pg pracovnic mateřské školy
Podle svých možností se zúčastňujeme vzdělávacích akcí. Ve škol.roce 2015/2016 paní učitelka
M. Krčálová absolvovala vzdělávací program – Individualizace práce v MŠ (21. 10. 2015),
vzdělávací program – Jak na kooperativní činnosti v MŠ ( 5.11.2015) a praktický seminář –
Rozvoj technického myšlení předškolních dětí prožitkem ( 15.3.2016). Paní učitelka I.
Burdová absolvovala vzdělávací program – Rozvoj komunikačních schopností a dovedností
v MŠ ( 1.10.2015), vzdělávací program - Mimořádné události ve škole a jejich řešení (
3.11.2015) a vzdělávací program - Řečová výchova u dětí – náměty a inspirace (16. 2. 2016)

7. Zajištění BOZP, PO na naší mateřské škole
Před zahájením nového šk.roku jsou všechny pracovnice školy proškoleny k problematice
BOZP na pracovišti, PO – hlavně z hlediska ochrany zdraví, ZP a z toho všeho vyplývajících
povinností pro klidnou a bezpečnou práci všech pracovnic naší mateřské školy. Naše pracovní
náplň a z ní vyplývající specifické úkoly máme všechny v osobních spisech. Dne 21. 10. 2015
p.Vařeka překontroloval BOZP na naší MŠ.

8. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti
Mateřská škola opět pracovala tento školní rok podle ŠVP: „Jaro, léto, podzim,
zima…“doplněný o dva projekty. Jedním z nich je projekt „Brzy budu školákem", podle
kterého učitelky pracují po celý šk. rok s budoucími školáky. Druhým je projekt „Svět zeleného
ticha“, který učitelky plní po celý rok, podle ročního období se všemi dětmi.
Paní učitelka M. Krčálová vyučuje hru na zobcovou flétnu dle zájmu dětí.
Na začátku prosince navštívil naši mateřskou školu, jako každý rok, čert a Mikuláš.
Na první adventní neděli (29. 11. 2015) jsme již po několikáté, společně s občany naší vesnice,
rozsvítili ván.strom u mateřské školy. Po té jsme se přesunuli do místního KD, kde si rodiče a
ostatní spoluobčané mohli prohlédnout čtvrtou vánoční výstavu a vyrobit si něco pěkného v naší
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ván. tvořivé dílně. Děti z naší MŠ všem předvedli krátké ván. vystoupení.
23. ledna se uskutečnil Maškarní ples SRPŠ ve spolupráci pedagogů a rodičů.
V květnu se uskutečnilo tradiční „Odpoledne s maminkou“ spojené s tvořivou dílnou pro
maminky a děti, připravené ke Dni matek.
Mimoškolní aktivity:
Mateřská škola spolu se základní školou pravidelně připravuje pro děti:
- Dětský karneval
- od února do dubna mají budoucí prvňáčci možnost plaveckého výcviku, společně s žáky ZŠ
- Cestu za pokladem ke Dni dětí.
- Celodenní výlet na konec škol.roku ( Výlet na Roštejn – Pohádkový Roštejn)

10. Podmínky ke vzdělání
a) materiální vybavení mateřské školy
V září byla provedena oprava myčky (nový kondenzátor) a výměna zásuvky za myčkou.
V listopadu byla provedena revize plynového kotle a nainstalovaná nová vodovodní páková
baterie v jídelně. Dále byl vykopán beton kolem budovy MŠ a nahrazen kamennými oblázky. V
srpnu byly namontovány nové boxy na ručníky a kelímky na čištění zubů v umývárně a také 2
ks nových polic do třídy. Tyto police budou sloužit převážně pro pomůcky do VV a PV.

11. Průběh školního roku v naší mateřské škole
7. září 2015 se uskutečnila schůzka rodičů (seznámení s důležitými náležitostmi
v MŠ). Dále se projednávala organizace ohledně pořádání maškarního plesu.
V letošním škol. roce nás navštívila tato divadla: (v září) divadlo Šikulka, s
pohádkou „O zdraví a přátelství “ , ( v říjnu) Jan Hrubec a jeho loutkové divadlo –
„Kouzelný zvon “, (v listopadu) divadlo Úsměv - L. Frištenské – „ Boudo budko“,
(v prosinci) Divadélko p. Bedřicha Němečka – „ Pojďte si hrát děti“, (v únoru)
Kateřina Paclíková – „ Program s přírodními hudebními nástroji“, (v březnu)
Hudební představení p. Urbánek - „ Zvířecí karneval“.
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15. 9. 2015 přijela firma FOTODIENST Brno a provedla podzimní focení dětí.
Možnost vyfotit se měli i sourozenci dětí naší MŠ. Většina rodičů této možnosti
využila. Fotky se moc povedly.
30. 9. 2015 pan R. Mátl opravil poruchu na myčce v jídelně. Myčka byla v záruce.
Poruchu způsobila vadná zásuvka.
1. 10. 2015 pan Fr. Novák opravil vadnou zásuvku za myčkou a světlo na půdě.
2. 10. 2015 proběhla na naší MŠ kontrola KHSK Vysočina (krajská hygienická
stanice kraje), která provedla kontrolu jídelny a výdejny. Kontrola proběhla bez
závad.
21. 10. 2015 nás navštívil pan J. Vařeka, který provedl kontrolu BOZP a proškolil
zaměstnance v oblasti BOZP
3. 11. 2015 proběhla revize plynového kotle a byla vyměněna stará páková baterie
v jídelně za novou.
5. 11. 2015 zaměstnanci OÚ vykopali beton okolo školky a obsypali MŠ
kamennými oblázky.
29. 11. 2015 jsme před naší MŠ, společně s veřejností, rozsvítili ván. strom a poté
se v místním KD, uskutečnila vánoční výstava s ván. dílnou. Děti naší mateřské
školy předvedly krátké vystoupení pro všechny zúčastněné.
4. 12. 2015 nás navštívil čert a Mikuláš, který dětem rozdal mikulášské balíčky.
7. 12. 2015 se konala třídní schůzka SRPŠ ohledně konání tradičního plesu.
17. 12. 2015 nás ve školce navštívil Ježíšek, děti si donesly cukroví, rozbalily
dárečky…
21.12 2015 jsme si s dětmi upekli a nazdobili vánoční perníčky.
22. 12. 2015 jsme si udělali den s Ježíškem, vánočními zvyky, koledami atd.
13. 1. 2016 navštívili budoucí prvňáčci (5 dětí) místní základní školu společně
s paní učitelkou M. Krčálovou.
23 . 1 .2016 se uskutečnil tradiční maškarní ples. Výtěžek z plesu se používá na
financování různých aktivit během školního roku. K poslechu a tanci hrála hudeb.
skupina Faethon. Jako každoročně, tak i letos, na plese vystoupili žáci ze ZŠ
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Stonařov se svým tanečním číslem, pod vedením paní učitelky Renaty Měrtlové.
23. 2. 2016 byl zahájen předplavecký výcvik předškoláků. Výcvik trval 10 týdnů
(konec v dubnu).
26. 2. 2016 se uskutečnil karneval v ZŠ, který pořádáme společně se žáky naší ZŠ.
Děti si karneval velice užily.
4. 3. 2016 navštívila naši MŠ p. O. Lazárková , která s dětmi vytvořila během
celého dopoledne spoustu krásných obrázků technikou zvanou Enkaustika.
8. 3. 2016 nastoupil do naší MŠ nový chlapeček ze Stonařova, který přestoupil
z MŠ v Jihlavě.
9. 3. 2016 bylo v naší školce provedeno screeningové vyšetření zraku předškolních
dětí. Vyšetření provedla firma Prima Vizus. Cena jednoho vyšetření byla 150,- Kč.
Přihlášení zájemci si vyšetření platili sami.
24. 5. 2016 proběhl zápis na škol.rok 2016/2017 (zapsáno bylo 9 dětí - 5 dětí
z Dlouhé Brtnice, 2 z Hladova a 2 ze Stonařova).
9. 5. 2016 se uskutečnilo „ Odpoledne s maminkou“. Děti si pro maminky
připravily krátké vystoupení, pěkný dáreček a poté si mohly něco vyrobit v tvořivé
dílně – malování chňapky pro maminku barvami na textil , a zdobení perníčků.
6. 6. 2016 jsme se fotografovali na závěr školního roku 2015/2016 . Focení
prováděla paní Kamila Růžičková z Brtnice.
10. 6. 2016 se uskutečnila cesta za pokladem. Z důvodu nepřízně počasí se cesta
nekonala společně se ZŠ. Děti naší MŠ absolvovali kratší cestu za pokladem na
hasičské hřiště za kostelem, kde podle předem připraveného plánku našly svůj
poklad. Děti ze ZŠ jako každý rok absolvovaly trasu delší, až k rybníku Grošák.
16.6 .2016 jsme společně se ZŠ jeli na celodenní výlet autobusem na hrad Roštejn.
30. 6. 2016 jsme se rozloučili s předškoláky. Všichni předškoláci dostali kytičku,
upomínkovou knihu, „Vysvědčení předškoláka“ a tričko na památku. Pro malý
počet odcházejících předškoláků, se přespání v MŠ, nekonalo.
MŠ byla uzavřena od 4. 7. 2016 do 8. 7. 2016 z důvodu čerpání řádné dovolené.
Od 11. 6. 2016 do 15. 6. 2016 byla MŠ opět otevřená a od 18. 7. 2016 do 19. 8.
2016 opět zavřeno z důvodu čerpání řádné dovolené všech pracovnic a z důvodu
uzavření škol. jídelny ve Stonařově.
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22. 8. 2016 byl provoz opět zahájen.

V Dlouhé Brtnici dne 31. 8. 2016.

