Příloha č. 1. Výroční zprávy Základní školy a Mateřské školy Habry
Výroční zpráva Mateřské školy Habry za školní rok 2018/2019
Charakteristika školy:
V rekonstruované budově mateřské školy jsou čtyři oddělení pro denní pobyt dětí. V odpoledních
hodinách jsou z úsporných opatření děti umístěny pouze ve 3. a 4. třídě.
Dvě herny jsou umístěny v přízemí budovy, mají společné sociální zařízení. Třetí a čtvrtá třída jsou
umístěny v 1. poschodí. Nachází se zde i sociální zařízení pro děti a ložnice. 3. a 4. třída má šatnu v 1.
poschodí.
V přízemí se nachází i kuchyňka pro přípravu svačin a výdej obědů, které se k nám dovážejí ze školní
jídelny.
Děti svačí ve svých hernách a obědvají pouze v hernách 1. a 2. oddělení.
U mateřské školy je zahrada pro rekreační pobyt dětí venku.
Zařízení jednotlivých místností v MŠ odpovídá jejich účelu.
Celá budova je vytápěna plynem.
Mateřská škola v Habrech je od 1. 1. 2003 součástí právního subjektu ZŠ Habry.
Provoz MŠ je od 6.15 hodin do 16.00 hodin.
Od 1. 8. 2006 má náš právní subjekt nový název: Základní škola a Mateřská škola Habry.

Údaje o zaměstnancích školy:
Pedagogickou činnost školy zajištuje 5 pedagogických pracovnic. Všechny paní učitelky jsou
kvalifikované. Čtyři paní učitelky pracují na plný úvazek a jedna paní učitelka na 3/4 úvazek.
Úklid v celé budově a přilehlých pozemcích provádí uklízečka školy také na plný pracovní úvazek.

Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ:
Zápis dětí do mateřské školy se řídí platnou vyhláškou o předškolním vzdělávání. Proběhl v měsíci
květnu 2019. Bylo přijato 19 nových dětí ve věku od 2,5 do 6 let, z toho 3 děti byly přijaty v září
2019. K 30. 9. 2019 je do MŠ Habry zapsáno 58 dětí.
Do ZŠ odešlo 15 dětí a 6 dětí má OŠD.

Údaje o výsledcích školní inspekce ČŠI:
Ve školním roce 2018/2019 v naší MŠ nebyla inspekce ČŠI.

Údaje o výchovně vzdělávací činnosti MŠ v Habrech:
Výchovně vzdělávací činnost naší školy se řídí platnými zákony a vyhláškami.
Pracujeme s vlastním programem s názvem Já, příroda a tradice aneb skřítci, kteří hlídají krásy
přírody, dobývají lidská srdce, zpracovaným dle rámcového výchovně vzdělávacího programu pro
MŠ.
Třídní vzdělávací programy pro šk. r. 2018 / 2019
1. třída – sluníčková – Zamotáme, rozmotáme
2. třída – večerníková - Hrajeme si a svět poznáváme, radosti se přitom nevzdáváme
3. třída – jablíčková – V jablíčkách se máme rádi, vždyť jsme všichni kamarádi
4. třída – hrušková – Svět kolem nás
Hodnocení výchovné činnosti provádíme písemně i ústně. Po skončení každého tématu provádějí
hodnocení i samy děti na hodnotících listech.
Děti mají možnost výběru mezi řízenou činností a volnou hrou. Řízenou činnost, pokud to organizace
dovolí, provádíme po skupinkách, někdy individuálně. Snažíme se vytvářet prostor pro verbální
projev a sebevyjádření dítěte při hře i řízené činnosti.
Pracujeme s rozvolněným denním režimem.
Podporujeme samostatnost dětí.
Naše MŠ nabízí rodičům adaptační program a individuální spánkový program pro všechny děti.

Přehled činností a akcí v MŠ:
ZÁŘÍ - PROSINEC 2018
září – listopad – plavecký výcvik v krytém bazénu v Havlíčkově Brodě pro 20 dětí
10. – 14. 10. – projekt Havelské posvícení (pečení a roznášení koláčů)
19.10. – rytmická show pro děti
24.10 – logopedická depistáž paní Dubské pro přihlášené děti v doprovodu rodičů
listopad 2018 – prodejní výstavka knih od nakladatelství Svojtka
8.11. – divadlo Šternberk – loutkové divadlo pro děti
11.11. – vystoupení vybraných dětí na vítání občánků na MÚ Habry
12. 11. – roznášení martinských rohlíčků po třídách v MŠ s krátkým programem
1.12. – vystoupení vybraných mladších dětí na setkání důchodců v sokolovně
2.12. – zahájení adventu ve městě, lampiónový průvod, zdobení stromečku před školkou
5.12. – mikulášská nadílka v MŠ
7. 12. – vystoupení vybraných dětí s pásmem písní a básní na setkání ZOD Habry
10. – 14. 12. - pečení vánočního cukroví v MŠ
18.12. – divadlo Emillion – vánoční tématika – Nad betlémem svítí hvězda

19. 12 - vánoční nadílka v MŠ
MŠ uzavřena o školních vánočních prázdninách (22. 12. 2018 – 3. 1. 2019)
LEDEN – SRPEN 2019
7. 1. - tříkrálová koleda v MŠ
10.1. – oční vyšetření pro přihlášené děti v MŠ (PRIMA VIZUS)
28.2. – divadlo Kůzle
15.2. – ukončení Masopustu na náměstí s programem
19.3. – karneval pro děti v sokolovně
20.3. – návštěva Dne otevřených dveří ve společnosti Strom a.s.
21. 3. – vynášení Morany s dětmi z MŠ
5. 4. – zápis dětí do ZŠ Habry
14. 4. – vystoupení vybraných dětí na vítání občánků na MÚ Habry
17.4. – velikonoční řehtání městem
25.4. – vystoupení Základní umělecké školy Golčův Jeníkov
29.4. – 30.4. – Den otevřených dveří v Mateřské škole
30.4. – čarodějnické třídní párty
květen 2019 - sběr starého papíru, pomerančové kůry
3.5. – exkurze do společnosti Xaverov, a.s. – do líhně kuřat
13.5. – 14.5.– zápis dětí do MŠ
14.5. – návštěva Základní školy Habry (1. a 2. třídy) s předškolními dětmi
6.6. – výlet do ekocentra Chaloupky v Horní Krupé
16.6. – závěrečná školková besídka v sokolovně, slavnostní rozloučení s předškolními dětmi
24.6. – cesta za poznáním ve spolupráci s žáky 9.třídy ZŠ
24.6.- informační schůzka s rodiči nově přijatých dětí
MŠ uzavřena od 1.8. do 31.8.2019.

Přehled porad, hospitací a školení:
 4 hospitace

- u každé pedagogické pracovnice 1 x

Proveden zápis.
 1 schůzka s rodiči

4.2.2019

 pedagogické a provozní porady – srpen 2018, září 2018, únor 2019, důležité informace pro
zaměstnankyně jsou průběžně vedeny v sešitu organizačních záležitostí

 Ze všech porad a schůzek jsou vedeny písemné záznamy.
Dle možností a zájmu se každá učitelka účastní DVPP v Havlíčkově Brodě, MŠ odebírá odborné
časopisy, nejvíce čerpáme z Informatoria.

Oblast materiálního vybavení a oprav:
Všechny třídy byly vybaveny novým nábytkem a sestavami. Do hruškové třídy byl zakoupen nový
koberec.
Byly zakoupeny nové hračky a pomůcky ze sponzorských příspěvků těchto dárců:
Obecní úřad: Bačkov, Sedletín, Kámen, Leškovice
Pekárny p. Červinka, Čerpací stanice Haberka, ZOD Habry, COOP Havlíčkův Brod, STROM
PRAHA- HABRY a.s.
Závěr:
Podklady pro tuto zprávu byly schváleny na pedagogické radě dne 30. 8. 2019.

V Habrech 30. 9. 2019

Vypracovala Lucie Čermáková, DiS. – zástupkyně ředitelky pro MŠ

