
řské škole za školní k 20181201

Mateřská škota Brnoo BeIIov z 2,

příspěvková organizace

čest t.

Zák]adní charakteristika mateřské školy

al Název školy: Mateřská škola Brno, Bellova 2, příspěvk ová organizace

!"uíáT\ru::"jrHfi§tatutární město Bmo, městská část Brno - Kohoutovice se sídlem

cl Jméno ředitele školy: Mgr.Jindra Wojtková
dl Jméno vedoucí učitelky: Lucie Pešková

el Kapacita školy: 75

fl Kontakty: telefon, e - mailová adresa: 547 382 621
gl Provoz školy: 6:30 - 16:30

hl Provozjednotlivých tříd: Berušky 7:00 - 75:40,Sluníčka 7:30 _ 15:45,
Ptáčci 6:30 - 16:30

: 
seznam zájmouých, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole.

i\emame.

Počet
tříd

Celkový
počet dětí

I Průměrný
počet dětí na

;#l.q.
Průměrný
počet dětí
na učitele

Průměrná
docházka

v"Átřídv standarrlní J 73
12, 166 70,06

třídy speciální-loso 0 0 U 0

Celkem
0

J 73 ,JJJ 12,166 70,06

201812019

-



Cást II.

Výsledky výchovy a vzdělání

al Zaměření mateřské školy:- NaŠe MŠ Pracuje Podle Švr 
^kter,ý_ 

se jmenuje: ,,Hrajeme si se čmeláčkem,,.
P."j.}ili i:iJJ|,""fir:iÁu, : r.t,"e.h.,i',"i,"'"uaáur * p.,ruolrr!-aktualizuje.

- zájmové aktivity dětí - bto ..nt.rm Lipka, Filiánek - výukové programy, dobrovolní

|T8L:ffi*,},.'1anetáriu-m--Ůu'u,u, 
Feuerstein, Ň"mo.,ri" e iviríteive spolupráci- dalŠÍ Údaje týkaj Ící se záměru školy, její orientace, předpok lady arrend dalšího vývoje- záměrem naŠí školY j 

" 'u"h'o'u7,oáňn5i tyf ;ý;ir;;y, ve spolupráci s rodinou. Jeden
ÍrÍÍffj.í:T:rŮ 

je-ekologi" 
" "'r"^;; ;i;";iířo"i.o.tr"aí, všestrann á pŤíprava na' z materiální o.blasti p.atří mezi priority obohace ní zahradypřírodními herními prvky,

;§ffi, i:f;!|jŤ:. 
a jeho zastřešerrí,""ýr;;;-;"Jřrry 

v kuchyni, dovybavení tříd

c/ Společn é vzd,ělávání

d/ Školy v přírodě

b/ Odklad povinné škotní d,ocházky

9d\]edpou@

Druh postižení

YýrazněopoZaOnar"ipo.ucna-
koncentrace

el Úplataza předško lnívzdélávání

počet dětí
celkem

Počet dnů naPdno dite

0 U



Mateřská škola vybírá úplatu.

Základní výše úplaty je 500 Kč/měsíc.

f/ zařízení školního súravování

Typjídeln@
počet strávnrků

zaměstnanci školv a
y]e§lní důchodci

tení na plně ziměstnané

tr4imoškolní aktivity
Nesoutěžní přehlídky

Soutěže

čest ut.

účast v soutěžích

Lipka, Paprsek

;ilr:ffi ;i"r:Ti;Šo 
h o LI1 ovi c ích. vysto u pení v kapl ičce.

0-

Cást IV.

čast v.

Úaa;e o pracovnících škol

1, Kvaliíikovanost učitelů ve školním roce201812019 - stav k 30.6,2019

Výkon státní správy

Rozhodnutí
ii"ti aitět"

poěet odvolárř

.t-* Ostatní

*1Š!"?,"ov,níků štolnitro stravování k 30. 6.20l9:



VzděIání - rre

§trŤnip.a;ffilostň

2, KvaliÍikovanost učiúetů ve školním roce2018/2019 - stav k 30. 6. 2019

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů(z eíyzických!)

do 35let 35-50 let nad 50let Důchodci Celkemťočet 2
1 1J

1 7

4. Asistenti ve škole

řňilTlTT";ffi ,1T i:1llli"ď "' 
a bs o lven ti SP gŠ, Vo š p e d a go gi cká, Pe d a go gická

6. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené: 0

l.Údajeo dalším v
řídící,ct pr;;;;r-ffffiánÍ Pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně

Počet
fyzických
osob

Z toho
mužů

Přepočtený ňčď 
"" 

pŇ
zam, (úvazky)

oÁ z cett Ň"nolottu
(z přepočtených učitelů)

_
_

\vanlllkovaní učiteléffi 6 0 J.b+5,2
1 0 U.)UelKem 7 0 o.Il+)2

lUU"/o

školní asistent Jiný (pedagogický, osobní)
1 (asistent pedagoga)

Typ kurzu

Oiagnostik@
IJrazy a p.uru poňi

Plán pedag"Gi"ké podpo.y



klima v

FIE - a.u.^

'uO 
o.u.ou

rsychologffi
Změny u" St otrt e t"gi.lutiř
kolní zraloJidítBte

stimulace

Cesty.potuffi
Logopedic
Pr.aSil"iri,"-r'#;;T" 

Pro PracovníkY v

MS Excel -,iák].dr-í p"lžl-tí

Kvatifit@
Seminář GDPR

Lipka - pór.kt Brdk"

Cást VI.

8. Hodnocení MŠ nebo jejich součástí

a/ konlroly provedené Českou školní inspekcí:Kontrola proběhla ve dnech 24:,.:;ě.^;^.;rlr9.

bl Opatření zavedená na základězjištění České školní inspekce:-instalovány ochranné kryty n:n žJh.oia rět.ru

;?r=- l"n i::;Žti"l 
ŽaPi'Y 

" o"'i;"'', potvrzenío očkování, dohody o docházce dětí,

-iltTÍá:Xl::ll'ffŤJi,1'# Y zabraňující absenci zápisůa překračování počtu dětí ve třídě
-nastavování autoevaluace
-provedena externí dotazníkov á evaluace-prováděny hospitace ve výuce
-na pedagogických radách se věnujeme pedagogickému procesu-kurz pro pedagogick" p.uňnitřrár*'."y na tvorbu hranic a komunikaci



-vytvořena nová pedagogická diagnostika
-nově nastavena
-přijata".d;ť;,'il[l:Í:?:.:#í!: jfi §ti:,":ilTffil"r"T5tJ.."*1ř§luníček

irtůTi::11-.i?íi',eff T:ffiltťl*F?::illůlo"uladyprov}ton,";i.hfunkce
-DVPP je nasměřouáno na metoJiti'p.a.. s dětmi-hospitace učitelek nu H.lŠ Š"u;;;;"u
-sdílení v oblasti řízení, V§ ÁJlii.
-změněny postupy u svačin u oueat, naden větší důrazna individu alizaci-ve třídách je ukotveno průběžnJ ,)'a^ttarani

c/ Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:, 22,10,2018 - Kontrorá rr".pJ"iJ s u"r";,ými prostředk y -bez ná.ezu,

Ó,riiiJ,|;#JfiÉ,'"?iť;"*ir-'o 
nu veřejnů zd,avátnípojisteni a á'održováníostatních

,'n|;)3,"9 
- ZPrivanezávislého odborníka (Audit daně) o prověrce účetní uzávěrky _bez

- 27 '5 '2019 - Kontrola Plnění Povinností u_n"1o"9lrském pojištění, v důchodovém pojištění affiXl",:* 
Pojistného ;" 

'";iá;i^rŠ"rp"c"ri u pii.peur.u"na státní politiku zaměstnanosti _

o' oŠ::;:'rXZ:í;:^ na základ,ězjištění jiných kontrolních orgánů:

9. Změny ve vedení škoty

Nebylo vyhlášeno konkurzní Ťízení,

čest vtt.

10. Podpora školy ze strukturáIních fondů

)á.zev p-j.kň; *gi.ř"č, í
clslo projektu Bellova Brnoň

CZ,02.3 .68 / 0,0 / 0.0 / 1 6 _022 / 0004403netka trvan-lroJektu
od l .6. 2017 do 3 -kvěňa 201 9

oP VVV
a)jako žadatď

b).iako partner
Celková vYSÓmtace

Souhlas 
"rironut"te i u"avrenň-

partnerské sml., datum
11 .5.2016



St.uenY pápis p.oJettu
P..sonální
Podpořeny : a3ti ohrožené šk"ilí,";,i.pe.n.r, sdílenízkušeností v partnerske,out"r.r.i;di":

i

77.Zhodnocenía závěr

Ťt":l prochází změnami v řízení i změr,době jsou již nastaven y základ,níp.uuidl'u'' 
v nastavení Pedagogického procesu. V současné

Provozn ích a uč i te I skýc.n. ur." i".ň ; "";i il§XT "j?-,i,|,]iilla vým ěna'r. p"li. i. r,
PodPoře všech pracovníků ';v rrYrll uPevntt a ukotvit nastavené p.ln.i'pYl věnovat se

'//r-
ďáupodpisředitele

Datum :24, 6.2019

H:-,;iitxÉ.,5r",:{"ř:§,w.sffičf'"


