Mateřské školy
Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012
Část I.
Základní charakteristika mateřské školy
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/
ch/
i/

Název školy: (dle výpisu z rejstříku škol ) ): Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28.října 22
Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánské nám. 2, 601 69, Brno
Jméno ředitele školy: Mgr. Ludmila Altmanová
Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení): Věra Gallová, DiS
Telefon: : MŠ – 545 577 057, ZŠ – 545 212 165
Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol): 46
E – mailová adresa: info@osmec.cz
Provoz školy (od - do): 6,30 – 16,15 hod.
Provoz jednotlivých tříd (od - do): 6,30 – 16,15 hod.
Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole

Školní rok
2011/2012

Počet tříd

Celkový
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Průměr.
počet dětí
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28
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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.

Mateřská škola je součástí Základní školy a mateřské školy Brno, nám. 28. října 22. Pracuje podle
RVP PV a programu Začít spolu.
Škola se nachází v centru města a navštěvují ji převážně děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí,
převážně děti z romské komunity.
Prostředí MŠ je uspořádáno do center aktivit ve kterých probíhají činnosti dětí.
MŠ je začleněna do Koncepce včasné péče, kde spolupracuje s učitelkami přípravných a I. tříd ZŠ.

1

Další spolupráce se ZŠ – účast na Rómském dni, Mikulášská nadílka, konzultace k zápisu do ZŠ,
úspěšnému vstupu do ZŠ, úrovně znalostí a dovedností dětí , karneval, fotografování, společná práce
v centrech aktivit, vzájemné návštěvy a konzultace.
Předškoláci a jejich rodiče i v tomto školním roce využívali Edukativně stimulační skupiny jako cílenou
přípravu na úspěšný vstup do ZŠ.
Pro rodiče byly uspořádány dílny vánoční a velikonoční , besídky, pasování školáků, opékání špekáčků,
rodiče byli pravidelně zváni k účasti na každodenním dění v MŠ.
Do MŠ docházela 2x měsíčně logopeda z LOGO kliniky Vsetínská, logopedická prevence prolínala
všemi činnostmi v MŠ – děti žijí ve vícejazyčném prostředí – nutnost neustálé práce na pojmotvorném
procesu…
Děti navštěvovaly 1y týdně CVČ Lužánky – zde spolupracujeme s Mgr. Obrátilovou v kroužku keramiky
a Markétou Wernischovou ve skleníku a u zvířátek.
V průběhu celého školního roku děti navštěvovaly divadelní představení – divadlo Radost, Divadlo Bolka
Polívky – akce pořádané panem Lazarem, koncert ZUŠ Vranovská.
Další trendy vývoje:
Naším dlouhodobým cílem je větší zapojení rodin dětí do dění v mateřské škole, větší podíl rodičů při
tvorbě programu.
Chceme prohloubit práci v programu Začít spolu, upravit lépe prostředí MŠ pro práci v centrech aktivit.
Spoluprací se zřizovatelem a rodiči vylepšit prostředí MŠ a přilehlé zahrady.

b/ Věkové složení dětí
do 3 let ( nar.1.9.2008 a později)
3letí (nar. 1.9.2007 - 31.8.208)
4letí (nar. 1.9.2006 - 31.8.2007)
5letí (nar. 1.9.2005 – 31.8.2006)
Starší (nar. 31.8.2005 a dříve)

Počet dětí
0
3
14
10
1

c/ Odklad povinné školní docházky
Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Celkem

Počet dětí
1
0
1

d/ Péče o integrované děti
Počet dětí
0

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

2

e/ Školy v přírodě
Počet dětí celkem
0

Počet dnů na jedno dítě
0

f/ Úplata za předškolní vzdělávání
Mateřská škola vybírá.
Základní výše úplaty: 270,-Kč

Část III.
Účast v soutěžích
Mimoškolní aktivity
• Spolupráce s Dromem – umístění a docházky dětí do MŠ
• Kroužek keramiky v CVČ – Lužánky ( vyučující Naďa Obrátilová ) + spolupráce se skleníkem
( vyučující Markéta Wernischová)
• Logoped v MŠ – spolupráce s LOGO klinikou Vsetínská – depistáž, 2x měsíčně logoped v MŠ
Nesoutěžní přehlídky: prostory MŠ
Soutěže: 0
Část IV.
Výkon státní správy
Rozhodnutí
Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce 2011/2012
Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.,)
Počet nepřijatých dětí

Počet
14
3
0

Část V.
Údaje o pracovnících škol
1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2011/2012 – stav k 30. 6. 2012
Vzdělání – nejvyšší dosažené
Střední pedagogická škola
VŠ-předškolní výchova
VŠ-speciální pedagogika
VOŠ pedagogická
Jiné/jaké/

Počet učitelů
1
0
0
1
0

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2011/2012 – stav k 30. 6. 2012

3

Počet
fyzických
osob

% z celkového počtu
(z přepočtených učitelů)

Kvalifikovaní učitelé

2

Přepočtený
počet na
plně zam.
(úvazky)
2,0

Nekvalifikovaní učitelé

0

0,0

0%

Celkem

2

2,0

100%

100%

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

do 35let
0

35-50 let
1,0

nad 50 let
1,0

Důchodci

Celkem
2,0

4. Ve školním roce 2011/2012 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do
pracovního poměru (počet): 0
5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 0
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy
Typ kurzu

Počet zúčastněných
pracovníků
1 –Gallová Věra

Proutěný víkend
MŠMT ČR 28145/2009-25-581
První pomoc
2 - Gallová Věra
Akreditace 2010/463-PK
Říhová Jarmila
Specifika předškolního vzdělávání soc. znevýhodněných dětí 1 –Gallová Věra
MŠMT ČR 3106/2011-25-18
Grunnlaget – CTM – Koncept Teaching Model Certifikate
1 –Gallová Věra

Část VI.
Změny ve vedení školy
Konkurzní řízení – datum, výsledek: 0

Datum 29.6.2012

Razítko a podpis ředitele
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