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Mateřská škola Brno, Bellova 2

příspěvková organizace

čast I.

záHadnicharakteristika 
mateřské školy

alNázevškoly:MateřskíškolaBrno,Bellova2,příspěvkováorganizace

bl zťtzovate|školy: statuární město Brno, městská část Brno - kokoutoviceo okres

Brno - město

cl Jméno ředitele školy: Mgr, Jindra \Yojtková

dl Jméno zástupce ředitele: Lucie Pešková

el Kapacita školy: 75

ft Kontak§: telefon : ý1738262:^, mail msbellova@rrost.cz, ID datové schránky

599y7c

ď Provoz školy: od 6: 30 hodin do 1ó:30 hodim,

ht Provoz jednotlivých tříd : §luníčka 7: 30 hodin ůl5l30 hodin, Berušky 7: 30 hodin

ažl5z30 hodin, Ptáčci 6:30 ů,16: 30 hodin,

il seznam zájmových, občanslých, příp. dalších sdružení působících na škole _

nemáme

,^

Počet
tříd

Celkový
počet dětí

Průměrný
počet dětí na
iednu třídu

Průměrný
počet dětí
na učitele

Průměrná
docházka

v o/o

) 50 25 12,5 76.'/"_

1 25 ?§ 12.5 72 "/"

3 /5 25 12,5 74 o/o

}al,í í7a§



č*st rr-

Yýsledky výchovy a vzdělrání

al Zaméíení mateřské školy:
- vzdé|ávací program, podle kterého škola pracuje

Od 1. g.2OL7 ÍkoU pracu.le s ŠVP, který je v souladu s RVP PV,
_ speciali 7Áge _běžnďmateiská škoía p.á*li.i podle šVp
_ kroužky _ Studio paprsek, togopebictď intirvence, jazyková škola Slon, baletní

průprav4
- nadstarrdartní péče _ screeningové vyšetření zraku l x ročně, vyšetření plochonozí 1 x

ročně
_ další údaje, týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšiho

qývoje:
škola se bude v příštím školním roce pokračovat v environme .'tÁlnl qichově formou

projektů ve spolupráci s domem ekologické qýchovy Lipka, Další z priorit je

všestranná pxřunu na školní docházku, podpořená školeními uČitelŮ a zavedením

programu Jazykové uvědomovaní podle 
-Elkonina 

a Feuersteinova insťumentální

ouot'*o".e''idovýchovně_vziělávacíhoprocesuškoly.

trl Odklad povinné školní docházky

c/ Společnévzdéláváni

Druh postižení



el Štoty v přírodě

počet dětí
celkem

Počet dnů na jedno dítě

0 0

e/ Úplata za předškolní vzdělávání

Mateřská škola vybírá úplatu.

Zělkladt\výše úplaty: 500 Kč/ měsíc

f l zařueni školního stravování

j*Y"t škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelŮ (firmy)

91 Počet pracovníků školního stravování k 30- ó.2018:

Fyzické osoby -)

Přepočteni na plně zaměstnané 2.38

č*st ru.

účast v soutěžích

Mimoškolní aktivity
-Vydávaní nového ročníku časopisu
-Divadlo Sluníčko - 3 lidové pohadky
-Táborrák na zahájení školního roku
-ZahájerÉ výuky anglického jazyka
-IKAROS pornál áme dravce
-Týden dopravní výchovy
-Mikuláš v MS
-Focení děti Vánoce
-Zpív ání v kohoutovické kapli
-Vystoupení dětí u kohoutovického Yránočního stromu - Ptáčči
-Vrlnoční vystoupení pro rodiče
-malování nahrníčky
-Předvánoění návštěva parra faráře v MŠ - kř. Třída
-Nadílka u stromečků v jednotlivých třídách

Typ jídelny- dle výkazu Z ú-al Počet počet strávníků
děti
ažáci

zaměstnanci školy a
vlastní důchodci

ostatní*

Škohí kuchyně 1 75 9 2



-Vystoupení dětí z křesťanské řídy v DPS Kohoutovice
-Tři krrálové v MŠ
-Divadlo Netratrdlo - Otesánek
-Divadlo paní Skálové - Pravěký kmen
-Divadlo pana Sedlráka - Ziínrri pohadka

-Masopustrú kameval
-Cvičení předškoláku - Kounicova
-NávšĚvá předškolaků v 1. třídě před ápisem do školy
-Divadlo Genus - Opice v Africe
-Vyšetření plochonoží
-Loučení se ámou- vynášení Moreny
-Návštěva dětí v místní knihovně
-Planetárium v MŠ
-Divadlo Paravánek-Pohádky ze Špafi čku
_zpiv aniv kohoutovické kapli maminkám_ křesťansk á třida
-věelí bzučení
-Vítání občanků-Berušky
-Blahopřaní seniorum-Berušky
-Divadlo Úsměv-Drárek pro maminku
-Den matek a otců - vystoupení dětí
-Štotni qýlet na hrad Pernštejn s doprovodným pťogťamem

-Zubni prevence
-Divadlo Kozlik-Jak šel Kozlík do světa
-Stužkování předškoláků

čest rv.

Výkon státní správy

Rozhodnutí Počet
Přiietí dítěte do MŠ ve šk. roce2017l2O|8 26

Uto"ee"i docházky dítěte (§ 35 ,4tsé§li2991§bJ 30

Počet nepřiiatých dětí 29
počet odvolání J

čest v.

Úaaje o pracovnicích škol

1. Kvaliíikovanost učitelů ve školním roce}at7B0r8 - stav k 30. 6. 2018

Vzdělání - nejvyšší elosažené, počet učitelů
Střední pedagogická škola 4

vo§pedagogická 0

VŠ-předškolní výchova 0



n

VŠ-specialni pedagogika 2

Jinéliakéi 0

2. Kvaliíikovanost učitelů ve školním roce 201712018 - stav k 30. 6. 2018

3. Yěkové složení všech přepočtených učitelů (nefyzických!)

4. Asistenti ve škole

5. Ve školním roce20l7l2018 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická
fakulta do pracovního poměru (počet): 0

6. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 0

z. Úaaje o da§ím vzdé|ávání pedagogických a nepedagogiclcých pracovnikŮ vČetně

řídících pracovníků školy

Typ kurzu Počet
zúčastněných
nracovníků

Diaenostika předškolního věku
1

BoZP 1

Týden dopravy l

Bezpečnost na silnicích 1

Dokumentace v MS 1

Kolegiální podpora - environmentální výchova 2

Počet

$zických
osob

Z toho
muzu

Přepočtený počet na plně
zam. (úvazky)

oÁ z celkového počtu
(z přepočtených učitelů)

kvalifikovarrí učitelé 6 0 5,65 100 %

Nekvaliťrkovaní učitelé 0 0

Celkem 6 0 5,65 100%

do 35let 35-50let nad 50let Důchodci Celkem
Počet 0 1 4 1 6

št olni asistent Jiný (pedagogický, osobní)
Celkem

(přepočtenÝ/fvziclcý)

Počet 2 0 2



F"rkč"í ,t"di"m pro vedoucí pracorrníky ve školství

Feuersteinovo instrumentální obohacování

komunikace s rodiči

Zpétná v azb a - mentoring

Trénink jazykových schopností podle Elkonina

Základni ovládání počítače

koordinátor svp

Sdílení zkušeností dobré praxe MS Kociarrka

Jaro a Den nratek

č*tvr.

8.Ilodnocení MŠ nebo jeiich součástí

a/ Kontroly provedené Českou školní inspekcí: žáóné kontroly neproběhly

b/ Opatření zav edená na zikJadé zjištění České školní inspekce: nejsou

c/ Kontroly provedené jinými konfiolními orgány: Krajskáhygienická stanice JK, Audit za 1.

až 3 - čtvrtleti 20t7, Audit rcéni zarok 201 7

d/ opatření zavedená na záHadě zjištění jiných kontrolních orgárrŮ: jednání o Úpravě

sociálního zaťaent pro provozní personál.

9.Zmény vevedení školy

Konkurzní řizr:ni- datum, qýsledek
Neproběhl a žádaá konkurmí iizení



část vn.

10. Podpora školy ze strukturálnich fondů

Název projektu a registrační číslo
projektu

MŠ BellovaBmo22
CZ. 02.3.6810.0 l 0.0l 16 02210004403

Délka trvání projektu 1. 6.2017 *31.5.2019

Operační program Výzkum, vlvoj a vzdé|áviní

MŠ a) jako žadatel

b) jako partner

Žadatel

Celková výše dotace 384 800

souhlas zřizovatele s uzavřením
partnerské sml., datum

l1.5.2016

Stručný popis projektu Sablony pro MŠ a ZŠ
-personální podpora (školní asistent)
-Osobnostně sociální a profesní rozvoj ped.MŠ

11. Zhodnocení azávér

Štotni rok proběhl v tvůrčí a pracovní atmosfeře.

Datum.. 
" /..%4,...Zr:Q.....

/Z,,^_
/ n*i*oa podpis ředitele

Mateřská škola Brno,
příspěvková organizace
Bellova 2,623 00 Brno

lel.: 547 3B2 621
lčo: 70B 69 21g


