
Udaje o mateřské škole za školní rok 2019/2020

Mateřská škola Brnoo Bellovil2,,

Y, V l , aprtspevkova organzace

čest I.

Zá|<|adní charakteristika m ateřs ké š koly

al Název školy: Mateřská škola Bmo, Bellova 2, příspěvkováorganizace

bl Zíwovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno - Kohoutovice

cl Jméno ředitele školy: Mgr. Jindra Wojtková

dl Jméno vedoucí učitelky (u sloučenýchzařízení): Lucie Pešková

el Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol): 75

fl Kontakty: telefon, e - mailová adresa: 547 382 62l,reditel@mskohoutovice.cz

ď Provoz školy (od - do): 6:30 - 16:30

hl Provoz jednotlivýchtříd(od-do): Berušky 7:00-15:40, Sovičky6:30- 15:45, Sluníčka
7:30 - 16:30

it Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole: SRPŠ

skolní rok
201912020 Počet

tříd
Celkový

počet dětí
Průměrný

počet dětí na
iednu třídu

Průměrný
počet dětí
na učitele

Průměrná
docházka

v"Á
třídy standardní J 12 24 12 53,69

třídy speciální-logo 0 0 0 0 0

Celkem J 72 24 12 53,69



čest II.

Výsledky výchovy a vzdé|ání

al Zaméíení mateřské školy:
- Naše MŠ pracuje podle vzd,ěIávacího programtr, který se jmenuje: Hrajeme si se

Cmeláčkem. Dokument byl vytvořen na dobu 3 let a momentálrrě se pracuje na jeho
aktr-ralizaci

- Specializace: Cíle ŠVr, byly prťrběžrrě bělrerrr školrrího roku naplňovát-ty,
prostředí jednotlivých tříd nabízelo dětem vstřícrré a rodirrné prostředí. Každá
třída si vypracovala TVP, které navazovalo rra ŠVP. Různýrni tématy trčitelky
nabízely děterrr bohaté a pestré nabíclky činností a průběžrrě tak rczvijely
všechny konrpetence vzdélávacích oblastí. Učitelky se zaměřily navytvářeni a
dodržování pravidel třídy. Tyto pravidla si děti běl-renr roku postupně dotvářely.
Pravidla pomáhala vytvář,et klidné a bezpečrré prostř,edí ve třídáclr.
Z dalšich cílů bylo nar-rčit děti sebeobslulru a samostatnost. S cloporrrocí starších
dětí a personálu školky se to u nrnoha dětí podařilo, pouze tr pár 3 letých dětí
budeme v těchto nfl,ykáclr intetrzivně pokračovat i v novém školním roce.
Velký diraz byl kladerr na vytváření kladrrého vztal,n ke sportu. Od záŤí byla
rrově rodičům nabídnuta možnost plavárrí pro děti. Kurzy plavání probílraly rra
plaveckém bazénuv Kohoutovicích. Plavání navštěvovalo více jak 20 dětí. Další
aktivitou bylo lyžování s Lemurern. Jelikož kurz byl cenově dražši, lyžovalo
pollze pár dětí. V pr'íštím školním roce zvažuieme znrěnu, aby byl ktrrz
dostuprrější pro více rodičťr. Nově jsrne do progranru zařadlli také dopravní
hřiště, kdy přírno:,,Dopravnílrř,iště,, nachystalo dětem sirrrulaci rušné ulice a
malýnri pojízdnýnri auty si děti vyzkoušely, jaké je to být součástí dopravnílro
provazu. Běhern roku jsnre ve spolupráci s ekologickým centrem Lipka společně
vytvářeli projekt s názvem Starý strom. Děti navštívily centrum na Lipové a
zátoveň pracovníci Lipky rrěkolikrát dojeli k nám do školky, Děti si vytvár*ely
vztahk přírodě, rrčily se jí ochraňovatazároveň se naučily spousty nových věcí.
Během roku ve všeclr tříclách probíhala logopedická prevence pod dozorem
proškolenýclr pedagogťr. V dvou tr'ídách probílral kurz Feuerstein a nově jsme do
nabíciky nabíd]i Edukativrrě stirnulační skupinky.
Ke každénru dítěti bylo přistupováno individtrálně, se snahou pochopit jejich
potřeby. Diagnostikou bylo sledováno jejich pokroky a posllny.
Jednou z velkých zrrrěn byla dlouhodobá nepřítornnost parrí ředitelky, kterou
jsme společnými silami zvládli.
Celý chod školnílro roku narušila kararrténa z dťrvodtr COVIDU 19. Všichnij sme
se učili novému způsobu komunikace. S rodiči isrne konrunikovali
prostřednictvím rozesílání hronradných ernailů a sms.

- dalŠí údaje týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího
vývoje: Z materíálních oblastí patří rrrezi priority výnrěna elektro rozvodťt, výměna
oplocení areálu, oprava venkovního sclrodiště. V tomto školrrím roce se podařilo zakryti



venkovního schodiště. Zbezpečnostního hlediska to považujeme za velký přínos.
Provedli jsme opravu popraskaného oplocení na školní zahradě a opravu zahradního
domku, kam zatékalo.

b/ Odklad povinné školní docházky

počet dětí
Odklad povinné školní docházky J

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0
Celkem 3

c/ Společnévzdé|ávání

d/ Skoly v přírodě

počet dětí
celkelrr

Počet dnů na jedno dítě

0 0

et Úp|ataza předškolní vzdělávání

Mateřská škola vybírá.

Základni výše úplaty: 500,- Kě

fl zaíízeni školního stravování

* Ostatní - ostatní důchodci, zaměstnanci jirrých škol, zarněstnanci jirrých zaměstnavatelťr (firmy)

g/ Počet pracovníků školního stravování (k rlatu): 3l. 6.2020

Fyzické osoby _)

přepočtení na plně zaměstnané 2,1875

Drtrlr postižerrí počet dětí
Sttrperi podpůrrrél-ro

opatření
Emoční porucha sociální nezralosti 1 J
OpožděnÝ psychomotorickÝ vÝvoi 1 J

Typ j ídelny - dle výkazl Z 17 -01 Počet počet strávníků
děti
a žáct

zaměstnanci školy a
vlastní důchodci

ostatní*

1 72 14 0



čast rrt.

účast v soutěžích

Mimoškolní aktivity Lipka, Lemur, Plavecká škola Kometka
Nesoutěžní přehlídky Vánoční vystoupení v Kohoutovicích, vystoupení v kapličce,

vítáni občánků
Soutěže 0

čest rv.

Výkon státní správy

Rozhodnutí Počet
Přiietí dítěte do MS ve šk. roce201912020 21

Ukoněení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.) 0
počet nepřiiatých dětí 30
počet odvolání 0

čest v.

Úaale o pracovnících škol

1. Kvaliíikovanost učitelů ve školním roce201912020 - stav k 30.6.2020

y zdé|ání - neiwšší dosažené počet učitelů
střední pedasosická škola 1

_)

vos pedaeosická l
VS-předškolní výchova 0
vš-speciální pedasosika 2
Jinéliakél 0

2. Kvaliíikovanost učitelů ve školním roce20\912020 - stav k 30.6.2020

Počet
ťyzických
osob

Ztoho
mužů

Přepočtený počet rTa plně
zam. (úvazky)

"Á z ce|kového počtu
(z přepočtených učitelů)

kvalifikovaní uěitelé 6 0 6 l00%
Nekvalifi kovaní učitelé 0 0 0 0

Celkem 6 0 6 100%

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



do 35let 35-50 let nad 50 let Důchodci Celkem
Počet 2 2 2 0 6

4. Asistenti ve škole

5. Ve školním roce 2019t2020 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogickáo Pedagogická
fakulta do pracovního poměru (počet): 0

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

l.Úaaie o dalším vzdélávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně
řídících pracovníků školy

Typ kurzu Počet
zúčastněných
pracovníků

Studium PMP l

FIE 2

Dítě předškolního věku a školní zralost 1

Vedení spisové služby 1

Děti bez hranic 1

skolní zralost l

Síla smyslů 1

ESS 1

SVP v plogramu INSPIS 1

Lipka projekt Budka 2

Efektivní komunikace ve škole 1

Kurz první pomoci 2

štotní asistent Jiný (pedagogickýo osobní)
Celkem

ínřenočtenÝ/fvzickÝ)
Počet 1 2 a

J

Cást VI.



8. Hodnocení MŠ nebo jejich součástí

a/ Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 0

b/ Opatření zavedenánazákladé zjištění České školní inspekce: 0

c/ Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: Audit

d/ Opatření zavedenánazákladě zjištění jiných kontrolních orgánů: nebyl porušen zákon

9. Zmény ve vedení školy

Konkurzní řízení - datunt, výsledek
1. 3.2020jmenování zastupující r'editelky Lrrcii PeškovoLlza dlouhodobě nemocnou

Mgr. Jirrdru Wojtkovou.

Cást VII.

10. Podpora školy ze strukturálních fondů

Název projektu a registrační
číslo projektu

MS Bellova Brlio 63
CZ.02.3.6810.0l0.0l 18 063/001 3848

Délka trvání projektu 1. 6.2019 -3I.5.202I

Operační program Výzkum, vývoj a vzděláni

MŠ a) jako žadatel

b) jako partner

Jako žadatel

Celková výše dotace 486 895, Kč

souhlas zíizovatele s uzavřením
partnerské sml., datum

Ano 10. 4.2019

Stručný popis projektu Personální podpora, sdílení, DVPP

Název projektu a registrační
číslo projektu

Místní akční plár-r rozvoje vzděIáváni ve městě Brně
CZ.02,3.68 l 0.0 l 0.0 l 15 005/0000092

Délka trvání projektu



Operační program Výzkunr, vývoj a vzděláni

MŠ a) jako žadatel

b) jako partner

.Tako žadatel

Celková výše dotace l00 000,-

souhlas zíizovatele s uzavřením
partnerské sml., datum

Ano 27.3,2019

Stručný popis projektu ESS

1l. Zhodnocení azávér

Škola procházízměnami zaměstnanců, postupně se vytváří dobré klima školy, které se
promítá na komunikaci s rodiči. Velkým zásahem byl odchod ředitelky školy na PN a
uzavřeni školského zařízeni z důvodu karantény. Je to výzva k zamyšlen i, jak navázat vetší
komunikaci a distanční výuku v případě opakování situace.

Datum20. 8.2020I Razítko a podpis ředitele
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