Mateřské školy

Údaje o mateřské škole za školní rok 2015/2016

Část  I.

Základní charakteristika mateřské školy


a/	Název školy: (dle výpisu z rejstříku škol ) 
Základní škola a Mateřská škola, Brno,příspěvková organizace, Elišky Přemyslovny 10, 625 00 Brno
b/ 	Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno – Starý Lískovec
c/ 	Jméno ředitele školy: Mgr. Margita Kotásková
d/ 	Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení): Bc. Šárka Anderlová
e/ 	Telefon: 547 353 136
f/ 	Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol): 48
g/ 	E – mailová adresa: skola@zspremyslovny.cz
h/ 	Provoz školy (od - do): 6:30 – 16:30
ch/ 	Provoz jednotlivých tříd (od - do): 6:30 – 16:30
i/ 	Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole



Školní rok
2015/2016

Počet tříd
Celkový počet dětí 
Průměrný počet dětí na jednu třídu
Průměrný počet dětí na učitele
Průměrná
docházka
 v  %
Počet dětí dle zák. 117/1995
Sb.na
4hodiny denně







třídy standardní
2
48
24
12,83
77,35

třídy speciální-logo
0





Celkem
2
48
24
12,83
77,35



Část II .

Výsledky výchovy a vzdělání


a/ Zaměření mateřské školy, vzdělávací programy podle kterých škola pracuje, specializace 
na jednotlivé druhy výchov, kroužky (uveďte přesný počet a druhy kroužků na škole), zájmové aktivity dětí, další údaje týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje – stručný popis. 

Vzdělávací programy, podle kterých škola pracuje:

Školní vzdělávací program byl vytvořen v souladu s RVP PV, jehož dalším podkladem byla analýza minulých let, záměry a podmínky MŠ. ŠVP s názvem „Podívánky do světa“ byl vytvořen na období 4 let. Během tohoto období byl také 2x aktualizován.

Specializace na jednotlivé druhy výchov:
Záměr výchovně vzdělávací práce – pootevřít dětem „Okno do světa“ přírody a lidí kolem nás s akcentací enviromentální výchovy. Důraz klademe na samostatnost a tvořivost jedince.  Vzdělávání plánujeme dle zájmu dětí aktuálních situací. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, věnujeme se prevencisociálně – patologických jevů. Vycházíme z prožitků dětí.
 
Chceme pokračovat v trendu modernizace zařízení a vybavení školy. Stále rozšiřovat vzdělávání pedagogických pracovníků.

Kroužky:
Odpolední zájmové aktivity a nadstandardní péče:
Sportovní aerobic – Kristýna Anderlová
Seznámení s anglickým jazykem – Mgr. Martina Staňková
Edukativně – stimulační skupina – ved. uč. MŠ
Věda nás baví – Mgr. Radek Bartoš
Sportík

b/ Odklad povinné školní docházky


Počet dětí
Odklad povinné školní docházky
3
Dodatečné odložení povinné školní docházky
0
Celkem
3

c/ Péče o integrované děti 

Počet dětí
Druh postižení (§ 16 zák. č.561/2004 Sb.,)
0








d/ Školy v přírodě

Počet dětí celkem
Počet dnů na jedno dítě
29
5


e/ Úplata za předškolní vzdělávání

Mateřská škola vybírá úplatu.

Základní výše úplaty: 380,- Kč
Část III.

Účast v soutěžích

Mimoškolní aktivity
Drakiáda, Podzimní ohýnek, Den otevřených dveří, Pečení s babičkami, Vánoční posezení, Karneval, Vynášení zimy, Čarodějnice, Celodenní výlet Valtice, Škola v přírodě, Slavnostní rozloučení s předškoláky, Zahradní slavnost, Divadla, Koncerty, Klub Leitnerova , vystoupení v domě seniorů

Nesoutěžní přehlídky
Vernisáž „skřítek podzimáček“

Soutěže
Výtvarné – dobrovolní hasiči












Část IV.

Výkon státní správy


Rozhodnutí 
Počet
Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce 2014/2015
17
Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.,)
0
Počet nepřijatých dětí
60
Počet odvolání
0



Část V.
Údaje o pracovnících škol

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2015/2016 – stav k 30. 6. 2016
    
Vzdělání – nejvyšší dosažené
Počet učitelů
Střední pedagogická škola
1
VOŠ pedagogická
1
VŠ-předškolní výchova
2
VŠ-speciální pedagogika
0
Jiné/jaké/
0



2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2015/2016 –stav k 30. 6. 2016


Počet fyzických osob
Přepočtený počet na plně zam. (úvazky)
 % z celkového počtu
(z přepočtených učitelů)
Kvalifikovaní učitelé
4
3+0,74
100%
Nekvalifikovaní učitelé
0
0

Celkem
4
3,74
100%

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



do 35let
35-50 let
nad 50 let
Důchodci
Celkem
Počet
2
1
1
-
4

4. Ve školním roce 2015/2016 přijatí  absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do pracovního poměru (počet): 0
  
5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 1











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

Typ kurzu
Počet zúčastněných pracovníků
Logopedická prevence
1
Eko mrkvička, konvička
1
Raabe konference Pdf MU
1
Joga pro předškolní věk
1
Školní zralost
1
Edukativně stimulační skupiny
1










Část VI.

Změny ve vedení školy

Konkurzní řízení – datum, výsledek


Část VII.

Podpora školy ze strukturálních fondů

Název projektu a registrační číslo projektu

Délka trvání projektu


Operační program


MŠ a) jako žadatel

       b) jako partner


Celková výše dotace


Souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské sml., datum

Stručný popis projektu






Datum 4. 8. 2016 					Razítko a podpis ředitele

