VÝROČNÍ ZPRÁVA
Školní rok 2013-2014
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Výroční zpráva za školní rok 2013/2014
Mateřské školy Libina, okres Šumperk, příspěvková organizace
Úvod :
Typ zařízení :

právní subjekt

Zřizovatel :
Vedoucí mateřské školy:

Obec Libina
ředitelka
Aranka Jarošová
zástupkyně ředitelky Miluše Podešvová
vedoucí školní jídelny Eva Chromá

Předškolní zařízení sdružuje:
1.
Mateřská škola
2.
3.

Školní jídelna
školní jídelna – výdejna

MŠ Libina 211
a odloučené pracoviště MŠ Libina 94
kapacita
350 jídel

kapacita
kapacita

104 dětí
20 dětí

Budovy na náměstí v Libině 211 byly postaveny a uvedeny do provozu v roce 1984. Hlavní
rekonstrukce zateplení budov a výměna oken je prováděna v průběhlu letních prázdnin.
MŠ Libina využívá k předškolnímu vzdělávání budovy pavilónového typu na náměstí v Libině – dvě
patrové budovy s provozem 4 tříd s kapacitou max. 104 děti (převážně homogenní třídy) propojených s
budovou školní jídelny. Vlastní školní stravovna zajišťuje stravování dětí, zaměstnanců a zájemců z řad
veřejnosti.
Budovy v centru obce se nacházejí v těsné blízkosti sídliště. Dominantu zahrady tvoří sestava houpaček s
různými dřevěnými prolézačkami a dřevěný hrad se šplhací stěnou a skluzavkou. Neustálá obnova zeleně
a nově bylinkové zahrádky, dále pak vzrostlé stromy tzv. „lesík“ umožňují přímé pozorování koutků živé
přírody po celý rok. Vybavenost přenosným i stálým posezením, dřevěné domečky a také altánky dávají
velký prostor pro hry s dětmi v menších skupinkách, k pořádání akcí pro děti i veřejnost a v neposlední
řadě umožňuje společné setkávání dětí různých věkových skupin. V roce 2014 zde bude vybudováno
parkoviště pro klienty pošty i návštěvníky MŠ.
Jednopodlažní budova na odloučeném pracovišti v části horní Libina 94 (jednotřídní, heterogenní,
s max. kapacitou 20 dětí, postavena v roce 1965) její součástí je i výdejna stravy. v letošní školním roce
v měsících červenec-srpen se plánuje zateplení a rekonstrukce kotelny a výměna oken v této budově.
Vnitřní uspořádání budov je rovněž přizpůsobeno potřebám k plnění vzdělávacího programu.
Všeobecné informace – pro rodiče a veřejnost v MŠ – formou plakátů na dveřích u vstupu do objektu, na
informačních nástěnkách u každé třídy a na oknech spojovací chodby. Další možnosti na webu obce,
prostřednictvím e-mailu, v Libinských novinách a přímou komunikací s učitelkami či vedením školy.
ŠVP- vyvěšen ve vázané formě v budovách školy, u každé třídy je pro rodiče vystavena myšlenková
mapa pro daný zpravidla týdenní plán-třídní vzdělávací program s výstupy pro děti, říkanka, písnička či
motivační obrázek, pracovní list k danému integrovanému bloku.
Správu kotelen – zajišťuje Teplo Rýmařov

(majitel – Obec Libina).
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I.

Inovace v tomto školním roce se dotýkala všech oblastí rozvoje školy.

Charakteristika vzdělávacího programu
Motto.„Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se jako ryby. Zbývá jediné, naučit se žít na
Zemi jako lidé.“ (G. B. Shaw).
Kolektiv pracovnic Mateřské školy Libina

Pavučinka
Filozofií naší MŠ je vytvořit dětem prostředí, které se maximálně přizpůsobuje vývojovým,
fyziologickým, sociálním a emocionálním potřebám dětí předškolního věku, kde jsou vývojová specifika
dětí v plné míře respektována. Představujeme vám program, který ve své podstatě vytváří kurikulum pro
zachycení celistvého rozvoje osobnosti předškolního dítěte v souladu s rámcovým programem. Tyto
oblasti reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Každá oblast představuje barevnou
nitku, ze které učitelky v každodenních činnostech sestavují pavučinku cílů a dosažených kompetencí
dítěte, které na sebe vzájemně navazují a doplňují se. Slunce svými paprsky barví svět a provází naši
Pavučinku po celý rok. Integrovaný blok s názvem:
Rok v naší školičce aneb „POZNÁVÁME SVĚT A SVĚT POZNÁVÁ NÁS“ je dále členěn na 5
integrovaných bloků, každý v časovém úseku 2 měsíců, které společně tvoří jeden integrovaný celek.
Zářivé barvy duhy prolínají všechny oblastí rozvoje dítěte v podobě sezónních činností a her.
ŠVP je dokument, se kterým pracují zaměstnanci školy v každodenních činnostech, reaguje na potřeby
naší společnosti a místních podmínek, na zvyky a tradice v obci, kterou je naše mateřská škola součástí.
Nechybí rovněž poznávání lidové moudrosti v podobě seznamování s pranostikami a příslovími.
V neposlední řadě se naplňování principů ŠVP pro zdraví a připravenost dítěte na život ve společnosti
neobejde bez přímé účasti a pomoci rodičů.
Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole:
 Usiluje o partnerské vztahy s rodiči
 Odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě a za možnost podílet se na
činnosti s dětmi
 Umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy a jeho hodnocení
 Vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech.
 Formy vzdělávání
Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole naskytnou.
Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit, řízených činností
v menších či větších skupinách nebo individuálně, vycházejí z dětské volby, z dětské zvídavosti a
potřeby objevovat. Do denního programu učitelka pravidelně zařazuje řízené zdravotně preventivní
pohybové aktivity, dodržuje principy činnostního a interaktivního učení, dbá na vyváženost spontánních a
řízených činností v denní nabídce dětem. Má na zřeteli, že volnost a osobní svoboda je vyvážena
s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád a pravidla soužití. ŠVP
umožňuje pedagogům v jednotlivých třídách pracovat samostatně, tvořivě, s uskutečňováním svých
nápadů a s uplatňováním své odborné způsobilosti. Je dokumentem otevřeným, který na základě
evaluačních činností umožňuje dotvořit nebo přeměnit vzdělávání. Všechny děti mají rovnocenné
postavení a žádné není zvýhodňováno. Počítá s uplatňováním evaluačních postojů a využívá jejich
výsledků.
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 V materiálně technickém vybavení dále pobíhala modernizace vybavení notabucky pro pedagogické
pracovnice do tříd a nový PC pro děti ve třídě Koťátek. Byly opraveny dřevěné herní prvky na zahradě MŠ
a dokončeno zateplení budov na náměstí. . Konečná verze barvy fasády byla provedena dle návrhu Ing. p.
Trefila realizační firmou Prumhor Šumperk. Ve spolupráci s rodiči byly vytvořeny tunely, zahrádka týpí
z vrbového proutí, které připravila Mgr. I. Zedníková. K doplnění zásoby hraček napomohl sponzorský dar
Jednoty SD Zábřeh, která v rámci podpory předškolních zařízení vybrala naši MŠ společně s desítkou
dalších na pořízení hraček pro děti, v hodnotě 10 000,- Kč. Dle anonymní ankety mezi rodiči byly
provedeny vedením školky účinné kroky ke zlepšení podmínek škol zejména po stránce bezpečnosti
provozu. Paní ředitelka oslovila obce s potřebou vyřešení parkování u budovy MŠ Libina 94 /v horní
Libině, kde rodiče podstupují s dětmi každodenní riziko při dopravě dětí auty (blízkost autobusové
zastávky, úzká vozovka, téměř žádná možnost parkování. Zřizovatel, zadal projekci Cekr vypracovat
studie možností vytvořit parkování ve spodní části zahrady MŠ nebo na dalším pozemku, kde je ale
předpoklad menšího počtu parkovacích míst. Obec získala dotace na provedení zateplení a rekonstrukce
topení v Mš Libina 94. realizace stavby do 31.8.2014.
 V personální oblasti Nově nastoupily jako zástup za mateřskou dovolenou na základě konkurzního
výběrového řízení sl. Hana Kluková (za učitelku Petru Goldovou) do třídy Kuřátek a paní Kateřina
Dostálová (za Mgr. Ivetu Zedníkovou) ve třídě Včelky.
 Všeobecné informace – pro rodiče a veřejnost v MŠ – formou plakátů na dveřích u vstupu do objektu, na
informačních nástěnkách u každé třídy a na oknech spojovací chodby. Další možnosti na webu obce,
prostřednictvím e-mailu, v Libinských novinách a přímou komunikací s učitelkami či vedením školy.
 ŠVP- vyvěšen ve vázané formě v budovách školy, u každé třídy je pro rodiče vystavena myšlenková mapa
pro daný zpravidla týdenní plán-třídní vzdělávací program s výstupy pro děti, říkanka, písnička či
motivační obrázek, pracovní list k danému integrovanému bloku. Probíhaly kroužky mažoretek, hudebně
pohybový kroužek, kroužek mažoretek, hry na zobcovou flétnu, logopedická poradna kroužek cizího
jazyka- angličtiny. Akce a aktivity školy směřovaly k oslavám 30. výročí otevření budov MŠ Libina 211.
 Škola včas řeší v rámci možnosti rozpočtu a ve spolupráci s zřizovatelem a se zaměstnanci obce
podněty vycházející z řad vedení a zaměstnanců MŠ, z revizních zpráv, ze zjištění z odborných kontrol,
z požadavků KHS, z provedených energetických auditů jednotlivých budov, ze spolupráce zákonných
zástupců dětí a veřejnosti.

II.

Organizace školy a personální zajištění ve školním roce 2013/14:

Počet pracovníků pedagogických i nepedagogických se řídí počtem zapsaných dětí, tzv. výkony s tím spojeným
rozpočtem na daný školní rok. Koeficient výkonů v daných zařízeních pak určuje i výši úvazků a platů a další
finanční prostředky z MŠMT na zařízení.
MŠ Horní Libina 94: 20 dětí -2 pedagogické pracovnice, 1 provozní (školnice, kuchařka u výdeje stravy, topič)
MŠ a ŠJ Libina 211: 104 dětí -7 pedagogických pracovnic, 6 provozních pracovnic (školnice a pracovnice
provozu, 2 uklízečky, 2 kuchařky, vedoucí školní stravovny 1).
Denní řád je dodržován rámcově, činnosti se mohou během dne střídat dle potřeb a výběru náplní (např. pohybové
aktivity zařazené po řízené činnosti apod.)
Soukromí dětí je respektováno jak při pobytu v sociálním zařízení nebo v koutku pro „Moje soukromí“ tak
možností využívat herní koutky s výběrem kamarádů či určité činnosti (nelze při plném počtu dětí dostatečně
zajistit.). Efektivní a odborné personální zajištění je zárukou a podstatou dobrého fungování provozu MŠ.
Maximální počty ve třídách při udělení výjimky zřizovatelem jsou naplňovány takto:
odloučené pracoviště Libina 94
Motýlci (heterogenní třída 3-7 let)
20 dětí
MŠ Libina 211
Kuřátka (homogenní třída 3-4 let )
24 dětí (další 4 děti doba určitá)
Broučci (homogenní třída 3-4 leté)
24 děti
Koťátka (homogenní třída 4-5 let)
28 dětí
Včelky (homogenní třída 5-7 let)
28 dětí
Jsme si vědomi, že vysoké počty dětí ve třídách nejsou nejvhodnějším řešením pro naplňování principů ŠVP.
Počítáme dle přihlášek i v následujícím školním roce s vyšším počtem dětí a s náročnou pedagogickou i provozní
prací. Ideálním výchovně vzdělávacím prostředím MŠ je 20 dětí ve třídě.
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III.

Výchova a vzdělávání :

„Pravý účel není v podstatě nic jiného, než aby byla škola dílnou lidskosti
a předehrou života. Aby zde probíhalo vše, co člověka činí člověkem.“
J. A. Komenský
Předškolní vzdělávání v naší MŠ umožňuje vzdělávání dětem zpravidla od 3 –7 let.

1. Obecné úkoly:
 Rozvíjet identitu a autonomii osobnosti /poznávat vlastní já, uvědomovat si své nedostatky,
působit kladně na formování harmonické osobnosti/
 Rozvíjet schopnost verbální i neverbální komunikace
 Podporovat objevnost /pronikání do reality, radost z poznávání/
 Osvojovat si vlastnosti jako je zvídavost, úcta, umění oceňovat ostatní a pocit sounáležitosti
s nejbližším okolím a jeho kulturními a uměleckými projevy
 Učit děti ochotně a otevřeně vnímat okolní svět, reagovat vstřícně na projevy přátelství a
respektovat povahové odlišnosti ostatních
 Dodržovat pravidelnost a důslednost ve všech činnostech
 Vytvářet podmínky pro kreativnost, samostatnost, hravost a rozvoj fantazie dětí
 Pravidelnou pohybovou výchovou a relaxací vytvářet potřebné pohybové dovednosti a návyky
 Působit na rozvoj intelektu dle možností dětí – využít různé formy poznávání tématu
 Připravovat děti na vstup do základní školy a další zapojování do života společnosti.
 Respektovat osobnost dítěte a rozvíjet ji všestranně dle individuálních potřeb, možností a
charakteru osobnosti, stupně vývoje dovedností.
 Vyvíjet maximální úsilí při vzdělávání dětí a možností jejich rozvoje mimo jiné u dětí
talentovaných a u dětí se specifickými poruchami učení.

2. Dílčí úkoly:
1) Provádět pravidelnou preventivní logopedickou činnost – využívat ve všech třídách logopedické
chvilky k intenzívnímu rozvoji řeči, rozvíjet grafomotorické dovednosti, využívat v široké škále
pracovní listy a individuální výchovu řeči, práci s různými materiály a pomůckami pro děti k
rozvoji řečových schopností s motorikou dětí. Pomáhat rodičům zabezpečovat odbornou logoped.
nápravnou péči u dětí s vadami–využití prostoru v kanceláři (hlavní budova Libina 211).
2) Adaptační programy individuální pro děti a rodiče- kulturní akce v začátku roku: divadlo v MŠ
4.9. divadlo ze Šternberka „O pejskovi a kočičce“ a další, vystoupení Míši Růžičkové v MŠ
Libina 211- 12.9. odpolední program s rodiči. Akce ve Václavově- projížďka na koni a skákací
hrad, hry s rodiči .
3) Pokračovat ve hře na flétnu – kroužek se skupinou vybraných dětí využití barevných notiček –
omalovánky pro děti /inovace programu – Jarošová u Včelek/.
4) Využívat keramických dílen ve školní družině při ZŠ Libina a Na komíne při Vile Doris
v Šumperku – velmi dobrá spolupráce s klubem seniorů v Libině.
5) Předplavecký kurz pro celou skupinu dětí – plavecká škola Delta Uničov- vedoucí paní Dana
Petřivalská: termín duben - červen 2014, přihlášeno 60 dětí,
(v maximální míře podporovat zdravé sportování a otužování dětí a zájem rodičů
o pohybové aktivity s dětmi), relaxační pobyty v solné jeskyni Relax centra Libina (říjen- listopad
2013).
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6) Zařazovat maňáskové a loutkové divadlo v zařízení – 1x za měsíc.
7) Zajišťovat preventivní prohlídky zubů dětí /MUDr. M. Kůrová/, pravidelné čištění zubů po
obědě.
8) Zařazování akcí dle sezónních činností a církevních svátků do měsíčních plánů.
9) Přiměřeně oblékat děti dle teploty prostředí, provádět ranní filtr při scházení dětí, dodržovat pitný
režim.
10) Udržovat pořádek na pracovišti po skončení činnosti a zřizovat výstavu prací dětí tak, aby
nepřekážela v další práci.
11) Podporovat enviromentální výchovu a preventivní programy sociálně patologických jevů a
sexuální výchovu v souladu se ŠVP - dodržovat návaznost TVP.
12) Programy zaměřené na seznamování dětí s cizím jazykem- v rámci režimu dne (anglický jazyk souhlas rodičů), škola bude reagovat na zájem rodičů.
13) Pokračovat ve zdravém sportování dle pravidel 8. sportovních her MŠ Olomouckého kraje s
využitím metodiky – pětiboj- trénování základů po celý rok (zahájit dle pravidel ze 4. ročníku).
14) Diagnostiky dětí zapisovat do formulářů: připravené tabulky charakteristik třídy, Inventář
vývojových řad vybraných cílových dovedností a osobnostních charakteristik, další individuální
záznamy po dětech.
15) Vést dokumentaci k dítěti- evidenční listy, přihlášky, rozhodnutí o přijetí, zmocnění zákonných
zástupců a další vyžádané podklady do školní matriky.
16) Vést řádně dokumentaci třídy- zápisy v třídní knize a v knize docházky, hlásit případné odhlášky
do 9. hodiny vedoucí školní jídelny
17) Vést evaluační a autoevaluační záznamy, poznatky k vlastnímu hodnocení školy dle systému
(plánu) evaluace školy: materiálně technické, profesní- porady, hospitace, ankety apod. vlastní
vzdělávací činnost- TVP ve srovnání se ŠVP, týdenní autoevaluace tematických celků vzhledem
ke klíčovým kompetencím z RVP PV a dílčí cíle 5 oblastí obsahu předškolního vzdělávání.

Zájmové kroužky a další aktivity:
 Logopedická náprava dětí v MŠ- zajišťuje Schola Viva Šumperk
 Kroužek hry na flétnu- individuální činnosti v ranních hrách a v odpoledních zájmových
činnostech.
 Kroužek mažoretek ve spolupráci s Dechovým souborem Libinka- sekcí mažoretek Libina
(pro děti od 3 let)
 Seznamování s cizím jazykem – výuka anglického jazyka ve spolupráci s externím lektorem
(převážně u předškolních dětí)
 Besídky pro rodiče a přátele školy 2 x ročně ( po 15. 00 hod.)
 Dny otevřených dveří : pobyt rodiče s dítětem v zařízení dle potřeby dítěte k usnadnění adaptace
(při menším počtu přítomných dětí : od 7.30 hod. do 11.00 hod.)
 Společné ukončení školního roku s rodiči dětí, Drakiáda, Dětský den, Dětský maškarní
karneval, Otvírání studánek, Radovánky na sněhu, společné dílny.....
 Výstavy a vystoupení s kulturním pásmem pro veřejnost: Vítání občánků OÚ, vystoupení
v Domově důchodců Libina,v klubu důchodců, slavnostní vyřazení budoucích prvňáčků
 Pravidelné návštěvy Domova důchodců Libina – společná dílna, besídky
 Keramické dílny ve školní družině při ZŠ Libina ve spolupráci s MK a Klubem seniorů Libina.
 Výtvarné soutěže – pravidelná účast: výtvarné soutěže PC a DDM Vila Doris Šumperk, soutěž
Děti, pozor, červená, Kniha a já, soutěže pořádané Kulturní a školskou komisí Rady obce Libina
a další.
 Pravidelné předplavecké kurzy pořádané plaveckou školou (otevřené pro všechny děti, které
nemají pro tuto činnost zdravotní omezení).
 Ozdravné a rehabilitační pobyty v solné jeskyni Relax centra Libina 27- účast 2/3
zapsaných dětí
 Lyžařský výcvik se školou „Lyžujeme se sluníčkem“- Přemyslov.
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 Kulturní programy pro děti v MŠ: návštěvy divadelních skupin v zařízeních – pohádky pro
nejmenší.
 MŠ Libina 94 více využívá kulturních nabídek DK Šumperk, muzikoterapie a keramických
dílen Na komíně v Šumperku.
IV.

Spolupráce MŠ s ostatními subjekty :
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Spolupráce s MŠ, ZŠ, s rodiči, OÚ a ostatními subjekty
1.







Spolupráce mezi budovami MŠ
při pořádání kulturních akcí / divadlo v MŠ- 6x za rok /
školní výlety
návštěva dopravního hřiště v Mohelnici
společný plavecký výcvik v plavecké škole Delta Uničov
společný lyžařský výcvik
popřípadě pomoc při zastupování za nemoc, aj.

2.





Spolupráce se ZŠ Libina
Zápis do 1. třídy – informace pro rodiče
Hospitace učitelky MŠ a dětí v 1. třídě ZŠ
Společné kulturní akce /2 x za rok/
Ředitelka MŠ Libina umožní hospitaci učitelky 1. stupně ZŠ
u předškolních dětí, seznámení se ŠVP









Keramické dílny v budově školní družiny u kostela
Rozsvícení vánočního stromu pro veřejnost
IZS – akce pro děti a veřejnost
Jarní dobové trhy
Dětský den
Kloboukový den
Cesta za velikonočním vajíčkem

3.



Spolupráce s Obcí Libina
při uskutečňování plánu oprav a údržby budovy a zahrady
při pořádání kulturních a společenských akcí /divadlo, Den dětí, slavnostní vyřazení
předškolních dětí, vítání občánků, IZS, Dobové trhy, Cesta za velikonočním vajíčkem…/
podklady k plánovanému rozpočtu, ozdravná opatření k závěrům prověrek BOZP.


4.







Spolupráce s rodiči a veřejností
Spoluúčast rodičů na akcích MŠ Libina- „Pojďte si s námi hrát“
Spolupráce s mateřským centrem Libísek
Sponzorské dary rodičů a veřejnosti na provoz MŠ
Třídní schůzky:
září 2013, prosinec 2013, květen 2014
Přijímací pohovory s rodiči nových dětí
Spolupráce s Místní knihovnou při pořádání akcí MŠ Libina
spolupráce s Policií ČR, se SDH Libina, ČČK- prevence sociopatologických jevů





Spolupráce s klubem důchodců
Spolupráce s odborníky – Mgr. Zahradníkovou na výuce AJ
Spolupráce s PPP Šumperk a PC na screeningovém vyšetření školní
zralosti dětí a v logopedické péči- Schola VivaŠumperk



MŠ Libina poskytuje poradenskou činnost k výchovně vzdělávací práci dětí od 3 do 7 let
pro rodiče i veřejnost.
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Spolupráce s Dechovým souborem Libinka- Sekcí mažoretek Libina- akce s dětmi v MŠ Libina 211 a jejich veřejná
vystoupení (v květnu 2014 na Kloboukovém dni v Šumperku, na Bambiriádě v Šumperku, na Dnech hudby bez hranic
v Dolních Studénkách, pořádání 15. ročníku Přehlídky mažoretek 22.6. 2013 v Libině – DS Libinka, slavnostní
položení základního kamene Multifunkčního centra při ZŠ Libina.
Dílčí závěry
Klady:
 rodiče jsou dostatečně informování o týdenním plánu pro děti
 mají možnost k nahlédnutí do ŠVP
 aktivně spolupracují
 vytváříme s nimi partnerský vztah
Zápory:
 rodiče na odloučeném pracovišti mají špatný kontakt s ředitelkou MŠ

Řízení MŠ - ředitelka školy:

V.

Pracovní a pedagogické porady
Stálé úkoly pedagogických porad :






Výměny zkušeností z praxe
Předávání poznatků z četby a odborných seminářů
Zprávy z ředitelských aktivů – seznamování
Evaluace ŠVP a TVP, autoevaluace vlastní práce, – vnitřní i vnější evaluace
Diskuse o aktuálních otázkách výchovně vzdělávací práce, průběžném plnění úkolů a závěry
hospitace.
 Plány DVPP, samostudia
Pracovní porady :
Termíny jsou shodné s pedagogickými poradami, dále dle aktuální potřeby.
Hlavní okruhy :








Organizace údržby budovy, čistota prostředí
Kontroly a revize
Sezónní práce na zahradě
Používání OOPP
Dodržování BOZP a PO, Rozpočet školy – dotace z Obce Libina, státní rozpočet
Rozpočet FKSP
Plány dovolených na celý rok

Kontrolní činnost ředitelky
Průběžná kontrola :
Vytváření podmínek k dodržování individuálního přístupu a respektování dané osobnosti dítěte.
1.
2.

Kreativnost, užívání nových metod a přístupů v práci s dětmi.
Vedení předepsané dokumentace - včasný zápis: příchod, docházka dětí
do 9.00 hod., zápisy v třídní knize, záznamy o dětech, evidenční karty dětí, týdenní
hodnocení a evaluace TVP a ŠVP apod.

3.

Prevence sociálně patologických jevů, řešení konfliktů – mezi dětmi, komunikace s
rodiči, s odbornou veřejností.
Vytváření vhodných projektů a metod motivace k činnosti dětmi.
Účast na akcích školy, prezentace práce školy, DVPP aj. školení.
Prostředky a metody vedoucí k prožitkovému učení - snaha o celistvost, zapojování všech
smyslů a obou mozkových hemisfér do procesu učení, experimentace.

4.
5.
6.
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7.
8.
9.
10.
11.

Způsob spolupráce s rodiči, kroužky s dětmi akce pro rodiče s dětmi
Srozumitelnost a přiměřenost v zadávání úkolů a otázek dětem.
Spolupráce s ostatními zaměstnanci školy.
Řádné vedení předepsané dokumentace, rozborů činnosti - hodnocení
Estetika prostředí, úprava tříd a výzdoba interiéru informace – nástěnky
pro rodiče, pořádek v kabinetech, udržování pořádku v exteriéru (zahrada,
hřiště...

12.

Další oblasti kontroly: dodržování pracovních náplní, BOZP, PO, a dalších
specifických úkolů.

13.

Hospitační činnost ředitelky:






Plánování a příprava na činnost (dokumentace)
Materiální podmínky pro činnost (prostředí třídy, materiály, pomůcky)
Psychohygienické podmínky
Motivace a hodnocení dětí
Interakce, komunikace a klima třídy

Konkrétní cíle hospitace (pro každou hospitaci stanoveny 1 – 2 cíle)












Učitelka dává dětem prostor k vyjadřování pocitů a myšlenek
Učitelka plánuje aktivity tak, aby vytvářely příležitost pro spolupráci s dětmi
Učitelka plánuje dílčí témata tak, že zahrnují činnosti ze všech 5 oblastí RVP
Učitelka dává dětem možnost volby alespoň ze 2 různorodých činností
Učitelka vytváří prostor k sebehodnocení dětí
Učitelka řádně vede dokumentaci třídy
Rodiče mají k dispozici aktualizované informace o dítěti, o práci třídy a plánovaných akcí
Prostředí třídy umožňuje skupinové i individuální činnosti dětí
Ve třídě jsou dětem pomůcky dostupné, mohou si je brát samostatně
Ve třídě převažují samostatné činnosti dětí nad řízenými učitelkou
Učitelka napomáhá dětem k prožitkovému učení

Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole:
 Usiluje o partnerské vztahy s rodiči
 Odpovídá za umožnění přístupu rodičů ke svým dětem ve třídě a za možnost podílet se na činnosti
s dětmi
 Umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy a jeho hodnocení
 Vede s rodiči průběžný dialog o jejich dětech.
Předmět evaluace:
práce a činnosti, které s dětmi provádíme, reakce a chování dětí i celé skupiny, individuální rozvoj,
relativní posun dítěte i celé skupiny, vývoj kvality pedagogické práce učitelek, věcné podmínky,
životospráva, psychosociální podmínky, organizace řízení MŠ, personální a pedagogické zajištění,
spoluúčast rodičů.
Tajemství úspěchu v poznání dítěte tkví v umění získat s ním kontakt, pochopit jeho potřeby a
stát se pro něj partnerem činnosti, v níž sice pedagog většinou víc nabízí, ale vzájemným
vztahem jsou si rovni.
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Výchozí a závazné dokumenty k evaluaci
 Dokumentace třídy- třídní knihy a TVP v souladu se ŠVP
 Charakteristika třídy (na začátku školního roku)
 Záznamy o dětech- základní vstupní informace
 Inventář individuálních vývojových řad vybraných cílových a osobnostních charakteristik (dva krát
ročně)
 Evaluace tematických celků pomocí klíčových kompetencí a Evaluace pomocí dílčích cílů (zpravidla
každý týden)
 Dotazníky pro PPP a PC aj.
 Výroční zpráva školy (ročně)
 Hodnotící zpráva školy (jednou za tři roky a s ní související anketa pro rodiče a dotazníky pro
zaměstnance školy) pro vlastní rozvoj školy
Dislokace zaměstnanců MŠ Libina, okres Šumperk
Školní rok 2013/2014
Mateřská škola Libina 211:
Třída Včeličky
předškolní třída
5 – 7 leté děti (28 dětí)
ředitelka Aranka Jarošová
dosažené vzdělání: ÚSO
učitelka Mgr. Iveta Zedníková do 25.2.2014
ÚSO, VŠ
učitelka Kateřina Dostálová zásatup za MD
ÚSO
Třída
Koťátka
smíšená třída 4- 6 leté děti (28 dětí)
Zástupkyně ředitelky
Miluše Podešvová
ÚSO
Učitelka
Ilona Pokorná
ÚSO
Školnice, POP
Jana Slováková
Třída Kuřátka
smíšená třída 3 -4 leté děti (24 dětí)
Učitelka
Eliška Grmelová
ÚSO
Učitelka
Hana Kluková
ÚSO
Uklízečka
Dagmar Schovánková
Třída Broučci
smíšená třída 3-5 leté děti (24 dětí)
Učitelka
Martina Táborská
ÚSO
Uklízečka
Schovánková Oldřiška
Mateřská škola Libina 94- Motýlci třída 3 – 7 leté děti (20 dětí)
Učitelka
Jarmila Zouharová
Bc.
VŠ
Učitelka
Danuše Tesařová
ÚSO
Školnice, kuchařka, topič Ludmila Gogolková
logoped- Mgr. Jaroslava Konečná – poradna v MŠ Libina 211.
učitelka anglického jazyka Bc. Kateřina Šimůnková
Všechny pedagogické pracovnice se spolupodílejí na zabezpečení provozu ve všech třídách MŠ
Libina
Školní stravovna při MŠ Libina 211:
Vedoucí školní jídelny
Chromá Eva
Hlavní kuchařka
Juráčková Lenka
Kuchařka
Martinů Eliška
Pracovnice obchodního provozu
Schovánková Oldřiška
Hlavní účetní organizace:

Suchá Dagmar
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Keramické dílny ve školní družině při ZŠ Libina -školní rok 2013/14 MŠ Libina 211
Pátek
Pátek
Pátek
Pátek
Pátek
Pátek
Čtvrtek
Pondělí
Pátek

20.09.2013
18.10.2013
15.11.2013
13.12.2013
17.01.2014
21.02.2014
13.03.2014
19.04.2014
16.05.2014

„Nechtějme dítě pouze pozorovat, sledovat, nezávisle posuzovat a věcně popisovat jeho činnost,
ale snažme se citlivě a s porozuměním vnímat osobitý způsob myšlení, chápat charakteristické
rysy a strategie chování, a tím také podmínky, které potřebuje k tomu, aby se mohlo přirozeně a
volně projevovat a cítilo se při tom dobře.“ (výběr z Metodiky pro podporu individualizace
vzdělávání VÚP Praha 2007)

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Ředitelka
MŠ
2. st.

Zástupkyně

ředitelky 1

1 . st.

Provozní
pracovníci MŠ

Hlavní
Účetní
1

Školnice 2
Uklízečka 2
Topič 1

Pedagogické
pracovnice
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Vedoucí školní
jídelny Provozářka 1,

1.st.
Kuchařky 3
Pracovnice
provozu 2

6.30 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 9.50
9.50 – 11.50
11.50 –12.50
12.30- 14.10
14,10 - 14.30
14.30 - 16.00

Organizace dne v MŠ
scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
indiv. péče o děti se specifickými potřebami
převlékání, cvičení
hygiena, svačina
didakticky zacílené činnosti
kolektivní,skupinové
převlékání,pobyt venku, hygiena
hygiena, oběd, čištění zubů
převlékání, odpočinek
převlékání hygiena, svačina
odpolední zájmová činnost

k 30. výročí založení MŠ Libina 211

Mateřská škola Libina, okres Šumperk, příspěvková organizace vydává

V Libině 16.1.2014 Aranka Jarošová, ředitelka

Pamětní list
k 30. výročí založení MŠ Libina 211
V Libině 16.1.2014 Aranka Jarošová, ředitelka
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AKTIVITY ŠKOLY: ve školním roce 2013/2014
září 2013 :

adaptační programy pro děti a rodiče

ve středu: 4.9.v 8,30 hod.

maňáskové divadlo v MŠ Libina 211 k zahájení školního roku
Sluníčko Šternberk „O pejskovi a kočičce a dal. “ aj. pohádky
divadlo

ve čtvrtek: 12.9.od 15,00 hod.

odpoledne pro rodiče s dětmi kulturní program- vystoupení
oblíbené zpěvačky pro děti Míši Růžičkové- na stadionu dr.
Urbáška

v pátek 20.9. od 8,00 hod.

keramické dílny ve školní družině – MŠ Libina 211 ve spolupráci
s klubem seniorů

v pondělí: 23.9. ve 14,30 hod. třídní schůzky v MŠ Libina 94 (třída Motýlci Horní Libina )
v úterý: 24.9. v 15,00 hod.

třídní schůzka SRPŠ MŠ Libina 211

říjen 2013 :
ve čvrtek: 3.10. od 14,45 hod.

Zábavné odpoledne s rodiči : “Drakiáda“

10.10. v 9,00 hod.

divadlo pro děti p. Bartoš Povídám, povídám pohádku

v pátek 18.10. od 8,00 hod.

keramické dílny ve školní družině – MŠ Libina 211 ve spolupráci
s klubem seniorů

30.9.-4.10., 7.10. - 11.10., pozor, změna termínu !: 14.10.- 18.10. a 21.10.- 25.10. ozdravné pobyty
v solné jeskyni Relax centra Libina
listopad 2013 :
v pátek 15.11. v 8,00 hod.

Keramické dílny ve školní družině ve spolupráci s KS

ve čtvrtek: 21.11. v 10,15 hod.

maňáskové divadlo Olomouc - Jak vodníček vyzrál nad čerta

ve čtvrtek: 28.11.ve 14,30 hod. Mikulášská pohádka- Taškařice
prosinec 2013 :
v neděli: 1.12. v 16,00 hod.

Včelky - předškolní třída účast na „Slavnostním rozsvícení
vánočního stromu“ u kostela sv. Jiří

termín upřesníme

společná akce s Místní knihovnou Libina výstava, adventní čtení
s babičkou Boženkou

ve středu 4.12.

dopoledne návštěva Domova důchodců v Libině – kulturní pásmo
a dárečky

ve čtvrtek 5.12.

Bradelská stezka- vycházka s rodiči na Bradlo

v pátek 6.12.

Mikulášská nadílka ve spolupráci se ZŠ Libina

v úterý 10.12.:

ve 14,45 hod. Vánoční besídky a třídní schůzky s rodiči v MŠ

11.12. dopoledne

návštěva místní fary- výstava betlémů

ve čtvrtek : 12.12.

dopoledne pro děti- Vánoční nadílka pro děti v MŠ

v pátek 13..12.

Keramické dílny ve školní družině ve spolupráci s KS

ve čtvrtek 19.12.

v 8,45 hod. pohádka pro děti “Jak si Ježíšek užil České vánoce“
16

leden 2014 :
v úterý 7.1. odpoledne

návštěva Klubu seniorů se Včelkami MŠ Libina 211

v úterý 14.1. – dopoledne

exkurze do místní provozovny - cukrárna U sněhové trubičky

ve středu 15.1.

divadlo pro děti Zdravověda s Radkem a Šárkou

ve čtvrtek 16.1. – dopoledne

exkurze do místní pekárny u Šimberů

ve čtvrtek 16.1.

přátelské setkání pracovníků MŠ Libina k 30. výročí

v pátek 17.1. v 8,00 hod. :

keramické dílny ve školní družině při ZŠ Libina ve spol. s
maminkami

v sobotu 18.1. od 15,00 hod.

dětský maškarní karneval ve spolupráci s JO SDH Dolní Libina

screeningové vyšetření školní zralosti – individuálně, kontakty:PPP Šumperk, Husitská 12,
583 215 279, SPC Schola-Viva Šumperk, Erbenova 16, telefon: 583 214 153

telefon:

únor 2014 :
lyžařský kurz

10.-14.2. 2014 Přemyslov

v úterý 11.2. v 9,00 hod.

Moravské divadlo – pohádka pro děti Komáři se ženili

ve čtvrtek 20.2.

Den otevřených dveří v MŠ Libina a zápis dětí do MŠ na školní rok
2014/2015

v pátek 21.2. v 8,00 hod.

keramické dílny ve školní družině ve spol. s KS

v úterý 25.2.dopoledne

vyšetření očí u dětí společností OTLLENS, s.r.o.

ve středu 26.2. dopoledne

Masopustní maškarní karneval pro děti v MŠ Libina 211 hry,
pohádka, tanec, soutěže

výtvarné soutěže: „ Děti, pozor, červená“ – DDM Vila Doris a „Školka plná dětí“
březen 2014 :
ve čtvrtek: 13.3. v 8,00 hod.

keramické dílny ve školní družině ve spolupráci s Klubem
důchodců Libina

ve středu 26.3. v 9,15 hod.

účast dětí MŠ Libina na akci MK v Libině- beseda Ondřej Sekora
„Knížky Ferdy Mravence“

ve čtvrtek 27.3.v 10,15 hod.

maňáskové divadlo Olomouc „Jak Matěj zachránil sluníčko„

v pátek 28.3. v 9,30 hod.

společná dílna Včelek v Domově důchodců Libina

duben 2014 :
v úterý 15.4. v 10, 00 hod.

koncert žáků ze ZUŠ Uničov v MŠ Libina 211

ve středu 16.4. a ve čtvrtek 17.4.- Muzikoterapie s paní Mösnerovou po třídách
v pátek: 18.4. v 8,00 hod.

keramické dílny ve školní družině ve spolupráci s KS

na Bílou sobotu 19.4.

Zveme rodiče s dětmi na Cestu za velikonočním vajíčkem

22.4.2014- 24.6.2014

(v úterý) plavecký výcvik dětí v Uničově

ve čtvrtek 24.4. v 10,15 hod. divadlo „Janku, co to znamená, když ti svítí červená“
ve čtvrtek 24.4. v 16,00 hod. vernisáž a ocenění k výtvarné soutěži KaŠK
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v Místní knihovně Libina
v pátek 25.4. dopoledne

ve spolupráci s MO ČSSD Libina „Otvírání studánek“

v neděli 27.4. dopoledne:

Dobové trhy u kostela Sv. Jiří – atrakce pro děti- ruční řemesla,
atrakce pro děti/pořádá KaŠK RO

květen 2014 :
březen - květen:

Děti z našich mateřských škol se zapojí do Sportovních her MŠ
Olomouckého kraje – atletické závody pětiboj

ve středu 7.5. v 10,15 hod.

divadlo pro děti „Červená sukýnka, červená Karkulka“

v pátek: 16.5. v 8,00 hod.

keramické dílny ve školní družině ve spolupráci s KS

ve čtvrtek 22.5.od 14,30 hod.: Dětský den pro děti a veřejnost- soutěže, hry,
atrakce
v pátek : 23.5. dopoledne

dopoledne závody na kolách, koloběžkách, tříkolkách u MŠ Libina
211

ve čtvrtek 29.5.

školní výlet do ZOO na sv. Kopečku u Olomouce

červen 2014 :
ve čtvrtek 5.6. v 9,00 hod.

Integrovaný záchranný systém na stadionu /KaŠK/
Dr. Urbáška v Libině- prevence úrazů, hry, soutěže pro děti,
Vězeňská služba Mírov, hasiči, ukázky práce záchranářů- ČČK,
Policie ČR, HZS, …

v pondělí 9.6. po obědě

školní výlet na dopravní hřiště DDM Mohelnice

ve středu 18.6.

Slavnostní vyřazení budoucích prvňáčků v obřadní síni OÚ Libina
Poslední spaní předškoláčků v Mš Libina 211 , vystoupení na
slavnostním položení základního kamene Multifunkčního zařízení
u ZŠ Libina

21.6. v sobotu

jubilejní 15. ročník Přehlídky mažoretek Libina 2014 – vystoupení
dětí z naší MŠ
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AKTIVITY NA ROK 2013/2014 – MOTÝLCI
Září:
–
12. 9. (čt)- 15 00 h- odpoledne s Míšou Růžičkovou – oblíbenou zpěvačkou pro děti- kulturní akce na stadioně
Dr. Urbáška
–
16.9. (po) - pohádka O pračlovíčkovi – KD Šumperk - odjezd 9 30 h , cena 35,- Kč (+ autobus asi 35,- )
–
23.9. (po) – 14 30 h - třídní schůzky
Říjen:
–
30. 9. - 11. 10. ( 10 návštěv – 2 týdny)- ozdravné pobyty v solné jeskyni Relax centra Libina
–
16.9 . st)- 8 30 – exkurze do nemocnice na dětské oddělení v Šumperku
–
(35,- Kč)
–
3.10. ((čt) – 14 45 h – Drakiáda s rodiči- za paneláky - akce
s MŠ na náměstí
–
23. 10 (st) – Tisk na textil- v Šumperku – odjezd 8 30 h, cena 35,- Kč
+ autobus
Listopad:
- 14.11. (čt) – 8 00 h -Podzimní tvoření s rodiči- v MŠ
–
7.11. (čt) – Keramika Šumperk- odjezd 8 30 h, cena 35,- Kč + autobus
–
26.11. - (po) -pohádka Matylda zasahuje – odjezd 9 30 – KD Šumperk
cena 35 Kč + autobus
Prosinec:
–
6.12. (pá) - 9 00 h – mikulášská nadílka
–
12.6. - 14 30 – (čt) – vánoční posezení u stromečku- s rodiči, besídka
Leden:
–
16.1 2014 ( čt) – Keramika Šumperk + autobus
–
18. 1. (so) – 15 00 h - dětský maškarní karneval ve spolupráci s SDH Dolní Libina( Kulturní dům Libina)
AKTIVITY NA 2. POLOLETÍ 2013/2014 – MOTÝLCI
Únor
10. - 14.2. - Lyžařský kurz Přemyslov
21.2. ( pá)Maškarní karneval- připravte , prosím, dětem masku – od 9 00
27.2.- Muzikoterapie Šumperk (čt)- odjezd 8 30, cena 40,- Kč + 35,autobus
Březen
5.3. (st)Jarní věnec- tvořivá práce- Šumperk- odjezd 8 30 h35.- + 35.- Kč bus
14.3. (pá) - 9 30 h – fotografování dětí
24.3. ( po) divadlo Vodníkův svět odjezd 9 30 h – Šumperk
40,- + 35,- Kč bus
Duben
- 22.4 . (úterky)-plavecký výcvik UNIČOV
7.4. - (po) - Koncert PAVEL NOVÁK – Šumperk odjezd 9.30. cena 40,- + 35,- bus
–
Otvírání studánek – hra v terénu s plněním úkolů – termín upřesníme
-24.4. (čt) – v 16 00 h- ocenění výtvarné soutěže v knihovně
-27.4.- Dobové trhy u kostela - atrakce pro děti – ruční řemesla
Květen
5.5. - (po)- Keramika – 8 30 odjezd - ( 40.- + 35,- Kč)
-Sportovní hry v MŠ -8.ROČNÍK – ZÁVODY PĚTIBOJE
-22.5. (čt) 14 30 h – Dětský den pro děti a veřejnost
-26. 5. (po) divadlo – KD Šumperk – 9 30– Letní pohádka (40,- Kč + 35,-)
-29.5.-( čt) -7 30 h– výlet do ZOO Olomouc
Červen
-5.6. (čt) - 9 00 h – Integrovaný záchranný systém - na stadioně Dr. Urbáška
-9.6. (po) – 12 30 h - Dopravní hřiště Mohelnice
-18.6. - (st) – 9 00 – slavnostní vyřazení předškoláčků na OÚ v Libině
v obřadní síni
21. 6(so) - přehlídka mažoretek – stadion -15. ročník – odpoledne
25.6.(st)- poslední spaní předškoláků ve školce od 18 00h do
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Další vzdělávání pedagogických pracovnic 2013/2014

Mgr. Zedníková

Sluňákov - Horka n. Mor.

Jarošová

školení koordinátora EVVO
Projekty a žádosti v EVVO Olomouckého
kraje

Jarošová

konference EVVO

Sluňákov

Mgr. Zedníková

školení koordinátora EVVO

Sluňákov - Horka n. Mor.

Bc. Zouharová

Projektové vyučování s pohádkou

Schola Servis Hanácká 159/2 Špk

Podešvová

Hry a tance s písničkou

ZŠ Hálkova , Olomouc

Kluková

Zlatý klíček

Sluňákov - Horka n. Mor.

Tesařová

Tématické dny v MŠ

Schola Servis Hanácká 159/2 Špk

Mgr. Zedníková

školení ČERTOVSKÉ ROJENÍ

Sluňákov - Horka n. Mor.

Grmelová, Jarošová

Poznávací zájezd Obce Libina

Kroměříž

Jarošová

Občanský zákoník

Olomouc - Regionální centrum

Mgr. Zedníková

obhajoba koordinátorka EVVO

Sluňákov -Horka na Moravě

Jarošová-Chromá

nové školské předpisy

ZŠ Sluneční Šumperk

Jarošová

lyžařský kurz s dětmi

Přemyslov

Chromá Eva

Manažerské řízení ve školním stravování

NIDV -Wellnerova Olomouc

Kluková Hana

Kurz EVVO

Švagrov u Šumperka

Jarošová

školení Nový občanský zákoník

MěÚ v Špk- Jesenická 31

Tesařová

Pohybové hry s hudbou- Jenčková

Komenského 9 Špk

Chromá E. VŠJ

Hygienické normy

Sluneční Špk.

Bc. Zouharová

Integrace žáka se zrakovým postižením ve škole

UP Olomouc

Chromá E. VŠJ

Hygienické minimum

Šumperk

Jarošová

ředitelský aktiv - rozpočet

MĚÚ Špk

Dostálová

Tvořivá hra v MŠ

Prievidzská Špk

Jarošová

Praha konferenční sál Vavruška

Jarošová

konference - angličtina pro nejmenší
Aktuální stav o pedagogických
zaměstnancích

Chromá E. VŠJ

seminář školní stravování HACCAP

Šumperk- ZŠ Sluneční 38

Táborská M.
Táborská,
Zouharová,
Dostálová

Rok v HV

Olomouc

Seminář AJ TWO

Olomouc
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Sluňákov - Horka n. Mor.

Olomouc RIC Jeremenkova 40b, salonek

ROK V NAŠÍ ŠKOLIČCE
Seznamy dětí ve školním roce 2013/2014
MŠ Libina 94

Motýlci

Horníček Miroslav
Kappel Filip
Kopečný Antonín
Kotrysová Tereza
Navrátilová Karolína
Pelikán Philip Paul
Pluskalová Sofie
Sládek Jiří
Sládek Michal
Širc Samuel
Vlček Petr
Vojáčková Lucie
Wiedermanová Adéla
Svobodová Veronika
Žampach Ladislav
Baženovová Aneta
Lišková Eva
Žampach Jakub
Varga Šimon
Varga Štěpán
Karásek Matyáš
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MŠ Libina 211 třída KUŘÁTKA

Baklík Alex
Baklíková Emma
Baklíková Kristýna
Boxan Marek
Čápková Teodora
Černý Ladislav
Grézlová Vendula
Janků Nikola
Kauf Vojtěch
Kovářová Natálie
Krobot Michal
Kubešová Karolína
Malá Tereza
Matýsková Aneta
Novák Jan
Petrovský Marek
Sedláčková Anna
Skála Marián
Soldán Marek
Straka Martin
Suchá Barbora
Šafaříková Anežka
Táborský Daniel
Tinka Matyáš
Vodlub Matěj
Vodlubová Viktorie
Wiesnerová Eliška
Zahradníková Ema
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MŠ Libina 211 třída KOŤÁTKA

Beneš Matyáš
Bartoněk Václav
Göbelová Nela
Kašpar Matěj
Mertová Karolína
Navrátilová Valerie
Ošlejšek Vojtěch
Pařil Eduard
Pelikán Adam
Peštuka Marek
Petr Lukáš
Poláková Natálie
Pospíšil Matěj
Pospíšilová Klára
Přibylová Denisa
Rébl Václav
Sedláček Lukáš
Skála David
Snášel Adam
Šenk Jiří
Ševčík Michal
Ševčík Tomáš
Tosecký Dominik
Utěšený David
Valenta Michal
Vyhnálek Pavel
Zahradník Matouš
Žáková Tereza
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MŠ Libina 211 třída Broučci

Aubrecht Jaroslav
Bartoněk Luděk
Bártová Beáta
Berger Vojtěch
Brachtlová Justýna
Cihlář Andreas
Čech Marek
Červenková Michaela
Číka Miroslav
Kleveta David
Kluga Leoš
Krischková Zuzana
Kučera Patrik
Kudelová Aneta
Maršálková Simona
Matěj Lukáš
Nováková Erika
Ošlejšek Matěj
Paterová Julie
Unger Daniel Petr
Ušela Maxmilián
Vodička Aleš
Žáčková Vendula
Žák Kristián

24

MŠ Libina 211 třída VČELKY

Baklík Ondřej
Beránková Nikol
Čechová Laura
Drábková Natálie
Greplová Natálie
Halouzka Daniel
Hanáková Nela
Hrochová Natálie
Kaňák Jan
Klíčová Jana
Kozáková Sára
Kressová Veronika
Kristlíková Monika
Ledr David
Lukas Pavel
Němečková Denisa
Nováková Hana
Pavlíková Petra
Peštuková Michaela
Petrovský Kryštof
Piňos Štěpán
Pluskal David
Polák Tomáš
Skála Adrian
Soldán Pavel
Soldánová Daniela
Spurný Slávek
Vlčková Aneta
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Zprávy z Libinských novin ve školním roce 2013/14
Mateřská škola Libina, okres Šumperk, příspěvková organizace
Zprávy z naší školky 9/2013
Mateřská škola vstoupila do nového školního roku 2013/2014 v rozpracované podobě. Náročná
rekonstrukce budov u pošty probíhá dle plánu. Ozývají se rozporuplné ohlasy, i když dílo není hotové. Je
to stejné, jako když kritizujete malířův obraz, na kterém teprve začal probarvovat skicu. Záměrem nového
barevného řešení budov MŠ je spojitost s historií obce textilkou či drátěnkou a také propojení s ekologií
tedy prolínání přírodních živlů- zdravá zelená- symbol životadárné země, modrá- síla vody, oranžová
oheň a čistý vzduch nad námi, který dýcháme. To vše je nedílnou součástí zelené zahrady, která budovy
obklopuje a tvoří tak s nimi architektonický celek. Rozdílnost barev jednotlivých pavilonů má také více
napomoci dětem v adaptaci a veřejnosti v orientaci v areálu školy. O prázdninách 2014 nás čeká rovněž
zateplení budovy a rekonstrukce kotelny v MŠ v horní Libině. Jsme rádi a děkujeme zřizovateli, obci
Libina, že se podařilo získat dotaci na obě akce.
I v letošním roce nás čekají změny v personálním zajištění provozu školy, ve třídě Broučků
nastoupila učitelka paní Martina Táborská a ve třídě Kuřátek učitelka slečna Hana Kluková. Všechny
třídy máme dětmi plně obsazené. Ve třídách 3-4 letých dětí u Broučků a Kuřátek po 24 dětech, ve třídách
5letých a předškoláčků u Koťátek a Včelek po 28 dětech. Rovněž třída Motýlků v horní Libině má
přihlášeno 20 dětí dle stanovené kapacity.
Ve výchovně vzdělávací činnosti pokračujeme v inovativních prvcích environmentální výchovy –
sepjetí školy s přírodou. Plánujeme s předškolními dětmi výlet za koníčky tentokráte do Václavova,
pěstování pokojových květin, zapojení rodičů do tvoření z vrbového proutí, keramické dílny a další.
Rozšiřujeme nabídku kroužku angličtiny i pro děti mladší od 3 let, zajišťujeme dle zájmu rodičů
logopedickou poradnu ve školce a dále taneční kroužek a hru na zobcovou flétnu, výtvarné dílny v rámci
provozního režimu MŠ. Přijímáme rovněž do konce měsíce září 2013 nové děti do skupin mažoretek
(nabídka se týká již 3 letých dětí).
Naše mateřská škola i nadále plánuje blízkou spolupráci s rodiči, s odbornou veřejností, s místními
spolky/JOSDH, klub senioru, domov důchodců, Místní knihovna Libina, skautský oddíl, TJ Libina…)
tak, aby vzdělávací nabídka byla pestrá, pro všechny zajímavá a přínosná.
V rámci usnadnění adaptace našich dětí v mateřské škole nabízíme řadu aktivit šitých na míru
potřebám dětí i možnostem školy. V prvním týdnu školního roku jsme zařadili maňáskové představení
pro děti divadélka ze Šternberka sérii pohádek O pejskovi a kočičce, další týden se mohou děti těšit na
diskotéku s Míšou Růžičkovou „Námořnickou šou“, tentokráte v prostorách stadionu dr. Urbáška
(z důvodu probíhající rekonstrukce kulturního domu). Zábavný pořad se uskuteční ve čtvrtek 12.9. 2013
od 15,00 hod. Opět pro velký zájem rodičů plánujeme ozdravné a rekreační pobyty v solné jeskyni Relax
centra Libina ve dvou termínech 30.9.-11.10.a 11.11.-22.11.2013. Pro pohybovou zdatnost dětí a posílení
zdraví i letos pořádáme kurz lyžování lyžařské školy „Lyžujeme se sluníčkem“ a plavecký výcvik
Plavecké školy Delta Mohelnice v Uničově.
Bližší informace o aktivitách školy získají rodiče na třídních schůzkách SRPŠ, v pondělí
23.9.2013 od 14,30 hod. v MŠ Libina 94 a v úterý 24.9.2013 od 15,00 hod.v MŠ Libina 211.
O bohaté nabídce aktivit mateřské školy a dalších zajímavostech jste průběžně informováni mimo jiné na
webových stránkách obce www.libina.cz, oddíl školství. Pro snadnější komunikaci s Vámi uvádíme
důležitá telefonní čísla MŠ: ředitelství a budovy Libina náměstí 583 233 281, 731 555 385, školní jídelna
při MŠ 583 233 364, MŠ Libina 94 (horní Libina) 583 233 320.
V závěru mi dovolte popřát všem, aby se nám v naší obci líbilo, měli všichni dostatek sil,
optimismu, štěstí a dobré nálady, které jsou základem zdraví i úspěchu.
Za kolektiv MŠ Libina ředitelka Jarošová A.
Zprávy z naší školky 12/2013
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30. výročí MŠ Libina 211
1983 -2013
Naše školička byla otevřena v září 1983 v hlavní budově s hospodářským pavilonem u
pošty a postupně během školního roku byly zprovozněny všechny třídy včetně oddělení jeslí
(dnes zelený pavilon).
1. MŠ Libina původně sídlila v prostorách budovy dnešní služebny Policie ČR, kde
zahájila svoji činnost již ve školním roce 1956 /57.
V září roku 2002 došlo ke spojení mateřských škol v Libině (Horní Libina 94, Libina náměstí
211 a Dolní Libina 187- ta byla zrušena v září 2004) pod společné ředitelství. Dnes školička
sdružuje 4 třídy mateřských škol v budovách Náměstí 211 a jednu třídu na odloučeném
pracovišti v Libině 94. Součástí MŠ je školní jídelna, která zajišťuje stravu pro děti a
pracovnice školy a připravuje obědy také pro cizí strávníky. Mateřská škola Libina má
celkem 17 zaměstnanců, z toho 9 pedagogických pracovnic. V letošním školním roce je
zapsáno k docházce do MŠ celkem 124 dětí ve věku od 2,7 do 6 let.
MŠ Libina 211 prošla řadou změn, které umožnily zkvalitnit práci školy a nabídky aktivit pro
děti i veřejnost.
V roce 2004 jsme získali dotace z Operačního programu Olomouckého kraje na projekt
„Zahrada a hřiště dětem“.
V roce 2007 byla zrekonstruovaná školní stravovna při MŠ Libina 211. Výrazné stavební
úpravy a výměny vybavení se dotýkaly varny, přidružených skladů a přípraven v
hospodářském pavilonu. Nově byla vybudována školní jídelna s kapacitou 20 míst a sociální
zařízení pro dospělé strávníky.
Byl vytvořen bezbariérový vstup do areálu ŠJ a provedena výměna podlahové krytiny ve
spojovacím koridoru.
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V roce 2008 v rámci projektu „Zelená Libina“ byla obnovena zeleň, k přirozenému
zastínění zahradních hracích ploch pro děti a nově zřízeny bylinkové zahrádky kolem budov.
V roce 2011 došlo plynofikaci MŠ z důvodu nevyhovujícího havarijního stavu stávající
elektrokotelny a rovněž z důvodu nákladného vytápění prostor.
Opakovaně se zřizovatel (Obec Libina) pokoušel získat dotace na zateplení budov MŠ na
náměstí i v horní Libině, což se podařilo až v letošním roce. Děkujeme obci, zaměstnancům
obecního úřadu i zastupitelům obce za pěkný dar k 30. výročí působení Mateřské školy Libina
211 v centru obce.
Jsme rádi, že nám byla přislíbena i dotace na zateplení a k rekonstrukci kotelny v MŠ
Libina 94 na rok 2014, a že se řeší pro bezpečnost dětí i veřejnosti parkovací místa u pošty a u
škol v horní Libině.
V rámci možností rozpočtu jsme postupně modernizovali vybavení školy novým
nábytkem a většinu osvětlení ve všech třídách. Čeká nás postupná rekonstrukce sociálních
zařízení, rozvodů vody, odpadů, výměna topných těles a podlah. Pracuje se i na vybavení
zahrad. Chtěli bychom touto cestou poděkovat také rodičům za jejich pomoc a vstřícnost při
naplňování vzdělávacího programu Pavučinka a jejich zapojení do společných aktivit s dětmi a
spoluvytváření přirozeného prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a příjemně. Děkujeme
všem, kteří se zapojili do vybudování vrbových prvků na zahradě, výroby krmítek, společných
výtvarných dílen, vycházek apod.
Od února 2006 do letošního června 2013 aktivně působilo v 1. poschodí
(v prostorách bývalé budovy jeslí) Mateřské centrum Libísek - pro potřeby maminek a rodičů
na mateřské dovolené. Koordinátorkami byly paní Naděžda Čápková a Mgr. Jana Talandová.
MC organizovalo vlastní volnočasové aktivity pro děti a jejich rodiče, ale také pro veřejnost.
Jmenujme alespoň některé z nich: různé tvořivé dílny, semináře a besedy s odborníky, laktační
poradnu, burzy dětského oblečení a potřeb, cvičení pro rodiče s dětmi, relaxační cvičení pro
dospělé a další. Dovolte nám touto cestou poděkovat oběma za velmi záslužnou práci pro děti i
veřejnost a neméně významnou spolupráci s MŠ Libina.
Závěrem bych ráda poděkovala rovněž zaměstnankyním mateřské školy za jejich obětavou a
náročnou práci pro naše děti.
Přeji všem krásné a spokojené svátky, hodně štěstí, pohody a dobré nálady v novém roce 2014.
Za kolektiv MŠ Libina Aranka Jarošová
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Zprávy z naší školky
Do nového roku jsme vykročili s dětmi řadou zajímavých akcí. Lednová návštěva v klubu seniorů,
exkurze v místních provozovnách pekárny a cukrárny, maškarní karneval v kulturním domě ve spolupráci
se SDH Dolní Libina, divadlo s Radkem a Šárkou ke Zdravovědě, jak se nebát návštěvy u lékaře,
očkování, co je správné pro zdraví apod.
Pěkné byly rovněž oslavy 30. výročí otevření školy v Libině na náměstí, kdy se sešli zástupci obce
a současné i bývalé pracovnice MŠ Libina 211. Děti ze školky vystoupily s krátkým kulturním
programem, bohatá fotodokumentace školy i kroniky osvěžily vzpomínky na počátky mateřské školy
v Libině. Velkou událostí pro děti byl i lyžařský kurz v Přemyslově, kterého se letos účastnilo 23 dětí. I
přes „nepřízeň“ počasí nám sněhové podmínky vydržely a kurz byl úspěšný.
Ve čtvrtek 20. 2. 2014 se konal v našich školách „Den otevřených dveří“ spojený se zápisem dětí do MŠ
Libina na školní rok 2014/15. Zápis proběhl po schválení zřizovatelem, byl řádně vyhlášen, vyvěšen na
úřední desce obce i na webových stránkách www.libina.cz. Opětovně nás potěšil velký zájem rodičovské
veřejnosti o zápis dětí do libinských mateřských škol. Všechny přijaté žádosti byly posouzeny z hlediska
kritérií schválených zřizovatelem. Plně bylo vyhověno všem 34 podaným žádostem zákonných zástupců
dětí.
Děti ze třídy Včelek reprezentují MŠ na kulturních akcích obce – Vítání občánků, vystupují v
programu na vernisážích nadace SONS v Šumperku Na Komíně (tentokrát s názvem „Jaro všemi
smysly“). V rámci environmentální výchovy se snažíme udržet alespoň část lidových tradic jako je
masopustní rej- průvod masek obcí, návštěvy domova důchodců, pozorování přírody. Jsme rádi, že
udržujeme u rodičů a dětí zájem o jarní vycházky za velikonočním vajíčkem, která je letos naplánována
na 19.4. Těšíme se rovněž na Otvírání studánek, které připravujeme s MO ČSSD na pátek 25.4.2014. Děti
se také mohou těšit na zábavný program v rámci dobových trhů 27.4. na zahradě ZŠ u kostela (tanec,
malování na obličej, kouzelnická šou a aj. překvapení).
Připravujeme pro děti další zajímavé i zábavné akce:
 22.4.-24.6. Plavecký kurz v Uničově
 22.5. Dětský den
 23.5. Závody na koloběžkách, kolech, odrážedlech apod.
 29.5. Školní výlet do ZOO na sv. Kopečku u Olomouce
 5.6. Integrovaný záchranný systém na stadionu Dr. Urbáška v Libině
 9.6. Odpolední výlet na dopravní hřiště v Mohelnici
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 18.6. Slavnostní vyřazení budoucích prvňáčků v Obřadní síni OÚ a poslední spaní
v MŠ
 21.6. Vystoupení našich dětí na jubilejním 15. ročníku Přehlídky mažoretek Libina 2014
Pravidelně s dětmi navštěvujeme keramické dílny ve školní družině, probíhají kroužky anglického jazyka
i pro nejmenší děti, divadelní představení ve školce, muzikoterapie s paní Mösnerovou a další.
Všechny avizované akce jsou vyvěšeny v MŠ a na webu obce.
Upozorňujeme zákonné zástupce dětí na předpokládané uzavření MŠ Libina v době letních
prázdnin od 14.7. do 10.8.2014.
Závěrem velmi dobrá zpráva od zřizovatele, Obce Libina, v horní Libině, v době letních prázdnin
proběhne rekonstrukce topení a zateplení budovy MŠ Libina 94.
Přejeme všem plno optimismu, dostatek pohody a radost z jarního sluníčka.
Za kolektiv MŠ Libina ředitelka Jarošová A.
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Co se dělo u Motýlků?
Než nám začnou ty krásné chvíle letních prázdnin, zkusme si připomenout, co jsme u nás všechno
prožili.
Školní rok byl sice dlouhý, ale během něj jsme měli spoustu zábavných činností a akcí. Mezi ty
každoroční patří keramika, angličtina, návštěvy divadelních představení, muzikoterapie, vycházky do
přírody spojené s krmením zvěře, čištěním studánky, apod. Celý rok se také účastníme výtvarných soutěží
na různá témata. Nejúspěšnější bylo pro nás téma ,, Jaro všemi smysly“ organizované vilou Doris v
Šumperku , kde náš Filípek Kappel získal ocenění.
V září jsme nově zavedli taneční kroužek, do kterého chodilo poctivě 10 dětí. S nimi jsme pak
vystupovali nejen na třídních besídkách, ale i letos poprvé v Domově důchodců. Zde nás velmi vlídně
přivítali lidé o několik generací starší. Za naše vystoupení nám s vděčností poděkovali milým úsměvem,
který přemaloval všechny vrásky na jejich tvářích. Tato zkušenost byla pro nás všechny velmi citová.
Budeme se určitě těšit na další setkání v příštím roce, abychom potěšili srdíčka našich staroušků. Vždyť i
tito lidé mají právo potěšení a pohlazení po jejich křehkých duších.
Na závěr bych chtěla připomenout, že na naší školičce, během prázdnin, proběhne výměna oken
rekonstrukce kotelny a zateplení budovy včetně nové fasády. Za tuto akci jsme nesmírně vděčni naší paní
ředitelce a také firmě, která tuto modernizaci provede.
Přeji vám všem krásné léto a v naší staronové školičce v září na shledanou!
Za kolektiv MŠ Horní Libina Bc. Jarmila Zouharová
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