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 ze sítě škol..) Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28.října 22
Zřizovatel školy: MČ Brno - střed
Jméno ředitele školy: Mgr. Ludmila Altmanová
Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení): Vladimíra Šabacká
Telefon: 545 212 165 - kl. 15 /MŠ/
Kapacita školy (dle výpisu ze sítě): 25
E – mailová adresa: www.info@osmec.cz
Provoz školy (od - do): 6.30 - 16.00 hod
Provoz jednotlivých tříd (od - do): 6.30 - 16.00 hod
Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole: --

Školní rok
2011/2012

Počet tříd Celkový Průměr. Průměr. Prům.
počet dětí počet dětí počet dětí docházna jednu na učitele ka
třídu
v %

tř. standardní
tř. speciální-logo
tř.speciální- jiné
tř. internátní
Celkem

1
1

25
25

25
25

12,5
12,5

70
70

Počet dětí
Celkový počet dětí
dle zák.
zaměstna- nezaměst.
117/1995 ných
matek nebo
Sb.na
matek
matek na
4hodiny
mateřské a
denně
rodičovské
dovolené
23
2
23
2

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 program – škola pracuje podle RVPPV, ŠVP – Šimon, Toník a jeho kamarádi v mateřské škole.
Specializace na druhy výchov – estetické výchovy /výtvarná a hudební výchova/, kultura - divadlo, čítárna u
Čerta s knihou, knihovna v ZŠ- literární programy, četba na pokračování, hudebně pohybové činnosti, pracovní
výchova - práce s hlínou, keramika, jazyková výchova - logopedická prevence, environmentální výchova
k ochraně životního prostředí – třídění odpadu v MŠ, péče o zdraví a tělesný rozvoj – solná jeskyně, cvičení
v tělocvičně ZŠ, Cvičeníčko. Záměry školy: nabízet širokou škálu kulturních akcí, podporovat a rozvíjet
schopnost dětí vnímat umělecké a kulturní podněty. Vytvářet a udržet příjemnou, klidnou a vstřícnou atmosféru
rodinného typu jako protiklad neklidné a uspěchané době a životnímu stylu dnešní společnosti. Získáním důvěry
dětí a jejich rodičů a vytvořením podmínek pro vzdělávání a výchovu dětí zvyšovat efektivitu výchovně
vzdělávacího procesu.
b/ Věkové složení dětí
do 3 let ( nar.1.9.2008 a později)
3letí (nar. 1.9.2007 - 31.8.2008)
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
1
9
3
10
2

1

c/ Odklad povinné školní docházky
Počet dětí
2
2

Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Celkem
d/ Péče o integrované děti
Počet dětí
Druh postižení (§ 16 zák. č.561/2004 Sb.,)
-

e/ Školy v přírodě
Počet dětí celkem Počet dnů na jedno dítě
f/ Úplata za předškolní vzdělávání
Mateřská škola vybírá úplatu.
Základní výše úplaty: 270,- Kč /měs ./žák
Část III.
Účast v soutěžích
Mimoškolní aktivity: besídky pro rodiče, účast na akcích CVČ, cvičeníčko, neformální
setkání s rodiči, výlety
Nesoutěžní přehlídky: stálá přehlídka dětských prací v prostorách MŠ – výtvarné práce, keramické
výrobky
Soutěže: ------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
7
2
-

Část V.
Údaje o pracovnících škol
1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2011/2012 – stav ke 30.6.2012
Vzdělání – nejvyšší dosažené
Střední pedagogická škola
VŠ-předškolní výchova
VŠ-speciální pedagogika
Jiné/jaké/

Počet učitelů
2
-

2

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2011/2012 – stav k 30.6.2012
Počet
Přepočtený
% z celkového počtu
fyzických počet na
(z přepočtených učitelů)
osob
plně zam.
(úvazky)
Kvalifikovaní učitelé
2
2,0
100%
Nekvalifikovaní učitelé

-

-

-

Celkem

2

2,0

100%

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

do 35let
-

35-50 let
50%

nad 50 let
50%

Důchodci
-

Celkem
100%

4. Ve školním roce 2010/2011 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do
pracovního poměru (počet): --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
2

Kurz první pomoci
DVPP společně s ped. ZŠ ( Začít spolu, Inkluzívní škola )

2

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

Datum : 30.6.2012

Razítko a podpis ředitele

3

