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Mateřská škola Libina, okres Šumperk, příspěvková organizace

Výroční zpráva školy
školní rok 2016 – 2017
1.

Charakteristika školy

Mateřská škola Libina, okres Šumperk, příspěvková organizace

REDIZO:

600 147 321

788 05 Libina 211

IČO:

70991120

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

1. 1. Budovy na náměstí Libina 211
Budovy na náměstí v Libině 211 byly postaveny a uvedeny do provozu v roce 1984. K hlavním
stavebním úpravám patří zateplení budov, rekonstrukce školní jídelny včetně nového
dispozičního uspořádání, výměna oken, navýšení kapacity MŠ o 12 míst, rekonstrukce školní
zahrady v přírodním stylu, založení bylinkových zahrádek. Rekonstrukce komunikací mezi
budovami a kolem pozemku MŠ a ŠJ, rekonstrukce oplocení a nové vstupy s portály,
vybudování parkoviště. V roce 2017 přibylo také nové technické zabezpečení budov firmou
SAFY kombinace biometrických otisků prstů a videotelefonů. Rovněž vnitřní vybavení je
průběžně modernizováno, zázemí šaten pro zaměstnance, nábytek a hračky pro děti, vybavení
kabinetů, modernizace spisovny apod.
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. Významnou změnou je zvýšení
bezpečnosti dětí a návštěvníků areálu mateřské školy. Nové vybudované parkoviště doplnily rovněž
portály při vstupu do zahrady a herní centra, dřevěné konstrukce vhodně zastíněné zelení a sítěmi.
Neustálá obnova zeleně a nově bylinkové zahrádky, dále pak vzrostlé stromy umožňují přímé
pozorování koutků živé přírody po celý rok. Vybavenost přenosným i stálým posezením, dřevěné
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.
1. 2. Odloučené pracoviště MŠ Libina 94
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.
Mateřská škola prošla řadou rekonstrukcí, od zateplení , výměny oken a dveří, modernizací vybavení
výdejny, herny, šatny dětí, rekonstrukcí kotelny a školní zahrady v přírodním stylu. Vnitřní
uspořádání budov je rovněž přizpůsobeno potřebám k plnění vzdělávacího programu. V rámci úprav
bylo modernizováno rovněž vnitřní vybavení, modernizace vybavení dětským nábytkem, nové
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osvětlení, propojení skladů na lůžkoviny a tv. nářadí, výměna radiátorů a kotle na pevná paliva, byl
zaveden elektronický domovní otvírač dveří, nové vybavení výdejny stravy, zrekonstruované některé
podlahové krytiny, opraveno zahradní posezení, inovován přístupový chodník k budově, bylo
osazeno zábradlí. Významným krokem ke zvýšení bezpečnosti bylo vybudování nového oplocení a a
zpevnění prostoru před zahradou pro plánované parkoviště u MŠ.
1.3.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 MŠ Libina: http://www.mslibina.cz, prostřednictvím e-mailu: mskola.libina@seznam.cz,
v Libinských novinách a přímou komunikací s učitelkami či vedením školy.
ŠVP – Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je 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).

2. Inovace ve školním roce 2016/2017
2. 1 . Oblast materiálně technická a personální
 V materiálně technickém vybavení dále pobíhala modernizace nákupem didaktických pomůcek a
nábytku.
 Došlo k dovybavení třídy Broučků ve výdejně novou kuchyňskou linkou, myčkou nádobí a drobným
nábytkem, nově jsme pořídili šatní skříňky. V prostorách kabinetů u jednotlivých tříd a skladu
použitého prádla byly nainstalovány nové regály.
 Vstupy do budov na náměstí byly nově vybaveny technickým zabezpečením tzv. Biometrickým
otisky prstů a videotelefony.
 V personální oblasti ukončila zástup za mateřskou dovolenou Bc sl. Lucie Lehká, zastoupila ji
učitelka na rodičovské dovolené paní Martina Táborská, na krátkodobé zástupy v rámci DVPP ze
šablon vypomáhala další učitelka na rodičovskíé dovolené Petras Goldová.
K integrovanému dítěti na plný úvazek se státní dotací asistentka pedagoga se doplňovali Danuše
Tesařová s AP panem Tomášem Vymazalem (na začátku školního roku) a poté s AP paní Ivou
Stejskalovou.
 Všeobecné informace – pro rodiče a veřejnost v MŠ – formou plakátů na dveřích u vstupu do objektu
a na informačních nástěnkách u každé třídy. 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 – sportovky v MSC při ZŠ Libina, kroužek mažoretek, hry na zobcovou
flétnu, logopedická poradna kroužek cizího jazyka- angličtiny, Malá technická univerzita pro děti,
ekoprogramy, relaxační pobyty v solné jeskyni, kurz plavání, část dětí prošla i lyžařským kurzem.
 Vzdělávání pedagogů směřovalo k polytechnické výchově, environmentálnímu vzdělávání,
prosociální programy z dotačních programů pro konkurence schopnost škol. DiS Jana
Oulehlová úspěšně absolvovala kurz koordinátora EVVO, podařilo se jí impelementovat prvky
matematické pregramotnosti do EVVO.
 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.
 MŠ Libina čerpá dotace z výzvy č 02 16 022 operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
formou zjednodušeného vykazování tzv. Šablon
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Dislokace zaměstnanců a organizace dne MŠ Libina
Mateřská škola Libina 211:
Třída Včelky
předškolní třída
5 – 7 leté děti (28 dětí)
ředitelka Aranka Jarošová
učitelka Kateřina Dostálová
zástup za MD

ÚSO
ÚSO

Třída Koťátkasmíšená třída 4- 6 leté děti (28 dětí)
Zástupkyně ředitelky
Miluše Podešvová
Učitelka
Ilona Pokorná
Školnice, POP
Jana Slováková

ÚSO
ÚSO

Třída Kuřátka smíšená třída 2 - 3 leté děti (21 dětí)
Učitelka
Eliška Grmelová
Učitelka
Bc. Lucie Lehká, 2. pololetí Martina Táborská zástup za MD
uklízečka, chůva Schovánková Oldřiška

ÚSO
VŠ, ÚSO

Třída Broučci
Učitelka
Učitelka
Uklízečka, POP

smíšená třída 3-5 leté děti (24 dětí)
DiS Jana Oulehlová MD
Bc. Lucie Lehká, 2. pololetí Martina Táborská zástup za MD
Dagmar Schovánková

Mateřská škola Libina 94- Motýlci
třída 3 – 7 leté děti (20 dětí)
Učitelka
Bc. Jarmila Zouharová
Učitelka + AP Danuše Tesařová
AP
Tomáš Vymazal, Iva Stejskalová
Školnice, kuchařka, topič Ludmila Gogolková

VOŠ

VŠ
ÚSO
SŠ

logoped- Mgr. Jaroslava Konečná – poradna v MŠ Libina 211.
lektorka anglického jazyka v MŠ Libina Bc. J. Zouharová, Dis J. Oulehlová a K. Dostálová
Všechny pedagogické pracovnice se spolupodílejí na zabezpečení provozu ve všech třídách MŠ Libina

Školní stravovna při MŠ Libina 211:
Vedoucí školní jídelny
Hlavní kuchařka
Kuchařka
Pracovnice obchodního provozu
Hlavní účetní organizace:

Chromá Eva
Juráčková Lenka
Martinů Eliška
Schovánková Oldřiška
Suchá Dagmar
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2.2.





















Oblast výchovně vzdělávací
Zájmové kroužky a další aktivity:
Logopedická náprava dětí v MŠ- Mgr. Jaroslava Konečná
Kroužek hry na flétnu- třída předškoláčků, individuální a skupinové instrumentální činnosti v ranních hrách a
v odpoledních zájmových činnostech.
Kroužek mažoretek (pro děti od 4 let)- vedoucí Aranka Jarošová a Eliška Grmelová
Aktivní seznamování dětí s cizím jazykem – WOW Wattsenglish - koordinátorka Bc. Jarmila Zouharová,
učitelky Kateřina Dostálová, Martina Táborská a DiS Jana Oulehlová
Besídky pro rodiče a přátele školy 2 x ročně ( po 15. 00 hod.), Vítání občánků na Obecním úřadu
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, společenské odpoledne Tančíme a zpíváme s Míšou“ v KD
Libina, Drakiáda, Dětský den, Dětský maškarní karneval, Otvírání studánek, společné dílny.....
Výstavy a vystoupení s kulturním pásmem pro veřejnost: Vítání občánků OÚ, vystoupení v Domově
důchodců Libina (Sociální služby Libina), v Klubu důchodců, slavnostní vyřazení budoucích prvňáčků
Pravidelné návštěvy seniorů - Sociálních služeb Libina – společné dílna, besídky
Keramické dílny ve třídách MŠ ve spolupráci se Školní družinou při ZŠ 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). Letos se zapojilo 76 dětí.
Ozdravné a rehabilitační pobyty v solné jeskyni Relax centra Libina 27, přihlášeno cca 100 dětí
Lyžařský výcvik se školou „Lyžujeme se sluníčkem“- Přemyslov – zapojeno 20 dětí.
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.
Sportovky pro předškolní děti v MSC pod vedením Aranka Jarošové a Elišky Grmelové
Malá technická univerzita pro všechny děti MŠ- polytechnická výchova
Koncerty ZUŠ Uničov pro předškoláčky
Ekoprogramy- sdílení, vzájemné návštěvy MŠ Hrabišín a MŠ Libina 94, MŠ Oskava a MŠ Libina 211,
návštěvy Pevnosti poznání v Olomouci, Sluňákova v Horce nad Mor., Švagrova u Šumperka

Adaptační nástroje – důležitá výměna informací mezi MŠ a rodiči, která dává počáteční představu o reálných
potřebách přijímaného dítěte i přání rodičů a také požadavky MŠ.
Dětem je poskytován dostatečný prostor a čas na adaptaci.
K usnadnění adaptace dětí napomáhá rovněž spolupráce s rodiči a rozdílnost třídních vzdělávacích programů,
které respektují postoje, potřeby dané věkové skupiny v jejím aktuálním složení.
Učitelka je pro děti oporou i důvěrníkem, vztahy ve třídě harmonizuje a podporuje prosociální chování.
Vedení školy se snaží minimalizovat spojování tříd tak, aby děti nebyly zbytečně stresovány.
Ve třídě 2 letých dětí byla přidělena k výpomoci učitelkám chůva a byl snížen počet dětí
Převážně homogenní třídy, kdy je přednostně naplňována třída předškoláků (5-7 letých) a ostatní třídy dle
věku (u těchto tříd je přihlíženo také na přání rodičů, kamarádství dětí, jejich potřeby a stupeň dovedností dětí
-příklad: některým dětem vyhovuje menší zařízení rodinného typu v heterogenní skupině – MŠ Libina 94, pro
některé děti je přijatelnější pobyt u mladších dětí ve třídě Kuřátek Libina 211- kde jsou v samostatné budově,
s oddělenou částí zahrady od dalšího početnějšího kolektivu apod.).
Děti vedeme k tomu, aby chápaly, že všechny mají rovnocenné postavení, bez ohledu na případný
handicap, odlišnou barvu pleti, vyznání, národnost či jiné fyzické, psychické či sociokulturní odlišnosti.
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 2-7 let)
20 dětí
MŠ Libina 211
Kuřátka (homogenní třída 2-4 let )
17 dětí
Broučci (homogenní třída 2- 4 leté)
22 děti
Koťátka (homogenní třída 4-5 let)
28 dětí
Včelky (homogenní třída 5-7 let)
28 dětí
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Motýlci - věkově smíšená třída, vhodná pro děti s problémy adaptace na větší kolektiv vrstevníků,
uspořádáním je blízká rodinnému prostředí. MŠ také svojí polohou, vybaveností a kapacitou nabízí možnosti
integrace handicapovaných dětí (po doporučení odbornou veřejností). V letošním školním roce zařazeno jedno
dítě s kombinovanými těžkými vadami- motorickou a zrakovou.
Kuřátka a Broučci – pro děti začínající s docházkou do MŠ, umožňují snadnější adaptaci. Třídy zpravidla pro
3-4 leté děti, které si vytvářejí základy k samostatnosti v sebeobslužných činnostech, ve stravovacích
návycích, základy zdravé životosprávy. Učí se odloučit na určitou dobu od rodičů, učí si hrát v kolektivu.
Vytvářejí si začátky charakterových vlastností.
Koťátka a Včelky – třídy pro děti, které jsou věkem převážně poslední rok před zahájením povinné školní
docházky a pro děti s odkladem školní docházky. Dislokace dětí je prováděna dle dosaženého věku, ale také
jejich individuálních potřeb. U Koťátek jsou zařazovány 5 leté, mladší děti, u Včelek děti nejstarší, které
reprezentují školu na veřejných vystoupeních a prochází zvýšenou náročností výchovně vzdělávacího procesu
směřujícího k celkové samostatnosti nutné pro jeho další rozvoj. V letošním školním roce 38 předškolních dětí
z toho 10 s odkladem povinné školní docházky a 1/3 dětí podzimových, tím se dalo s dětmi pracovat jako s
přípravnou třídou ZŠ. Děti ze třídy Včelek prošly kurzem na podporu školní zralosti MAXÍK, kurzem hra na
zobcovou flétnu, základy hry 3 tónů (a1, h1, g1) zvládla celá třída.
Všechny třídy pracují se ŠVP „Pavučinka“ a připravují děti na vstup do ZŠ, respektive na start do života a
vytváří podmínky pro další zdravý rozvoj osobnost dětí.

2.3. Spolupráce MŠ s 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.



spolupráce s MŠ Oskava a s MŠ Hrabišín- akce na zahradách Mš Libina v rámci EVVO

2.

Spolupráce se ZŠ Libina



Zápis do 1. třídy – informace pro rodiče



Společné kulturní akce - výpomoc s KaŠK – Cesta za velikonočním vajíčkem, Otevírání
studánek, Jarní dobové trhy,
Rozsvícení vánočního stromu, IZS, Dětský den



Ředitelka MŠ Libina umožní hospitaci učitelky 1. stupně ZŠ u předškolních dětí, seznámení se
ŠVP



Keramické dílny ve spolupráci se školní družinou



pravidelné Sportovky a mažoretky v Multifunkčním sportovním centru při ZŠ Libina

3.

Spolupráce s Obcí Libina



Dotace , příspěvek obce na činnost MŠ Libina, investiční i neinvestiční akce, spolupráce při
realizaci plánu oprav a údržby budovy a zahrad



Při pořádání kulturních a společenských akcí ve spolupráci s KaŠK k výše jmenovaným u ZŠ
dále besedy, slavnostní vyřazení předškolních dětí, vítání občánků, IZS a další



Spolupráce při plánování rozpočtu MŠ, zapojení investičních záměrů obce a ozdravných
opatření k závěrům prověrek BOZP, PO a hygieny.



Využití dotací z EU – projekt šablony do škol, projekty KŽP při RO Libina apod.
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4.

Spolupráce s rodiči a veřejností



Spoluúčast rodičů na akcích MŠ Libina pro děti a veřejnost



Sponzorské dary rodičů a veřejnosti na provoz MŠ



Třídní schůzky: září 2016, prosinec 2016, květen 2017



Přijímací pohovory s rodiči nových dětí



Spolupráce s Místní knihovnou při pořádání kulturních akcí MŠ Libina



spolupráce s Policií ČR, se SDH Libina, ČČK- prevence sociopatologických jevů



Spolupráce s klubem důchodců



Spolupráce s odborníky – Mgr. Konečnou J. v logopedické nápravné a poradenské péči



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 zpravidla od 2 do
7 let pro rodiče i veřejnost.



Spolupráce se Spolkem mažoretek z.s. - věřejná vystoupení – na Kloboukovém dni vu vily
Doris v Šumperku, vystoupení pro SONS „S bílou holí za bílou pastelkou“ v Šumperku, na
Dětském dni v Orlovně Troubelice, na kácení máje u Lišáka v Libině, na Hudbě bez hranic v
Šumperku a v Dolních Studénkách, při pořádání Dětského dne „Hurá prázdniny“ na libinských
slavnostech 18. ročníku Přehlídky mažoretek Libina 2017

2.4. Evaluace
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.
Motto: „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.“
2.4.1.
2.4.2.
2.4.4.
2.4.5.

Řízení MŠ - ředitelka školy:
Pracovní a pedagogické porady
Kontrolní činnost ředitelky
Uplatňování podílu rodičů na vzdělávání v mateřské škole:

Usiluje o partnerské vztahy s rodiči- osobní kontakt pedagoga s rodiči (dny otevřených dveří, vzájemná
komunikace při příchodu a odchodu dětí z MŠ, telefonické hovory, společná setkání
Adaptační program pro rodiče ( postupná adaptace, kdy dítě chodí do školky s rodičem na kratší dobu, dítě do
školky přivádí rodič, ke kterému má dítě větší respekt- většinou otec, učitelka osobně přebírá dítě, vezme ho
za ruku a pomůže mu zapojit se do hry, pokud se nepodaří adaptační potíže zmírni běhe 4-6 týdnů, je vhodné
vstup do školky odložit)
Zapojení rodičů do akcí třídy, společné dílny
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
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Sdílená forma diagnostické činnosti- diagnostický proces akcentující roli rodiče a dítěte

Dítě, rodič, učitel

Dítě, rodič, učitel

Komunikace zjištění
Plánování a zavedení opatření

Sběr dat











učitelka poznává schopnosti a individuální potřeby dětí do hloubky a v širším kontextu
rodič poznává schopnosti a individuální potřeby svého dítěte komplexněji a z jiného úhlu pohledu
rozvoj dítěte se stává společným zájmem rodiče i učitelky
učitelka na základě zjištění lépe individualizuje a diferencuje proce vzdělávání a výchovy (využívá
efektivní strategie ve spolupráci s rodiči, využívá podpory v rodinném prostředí)
rodiče a učitelky společně usilují o maximální rozvoj dítěte a zvyšují tak vědomě efektivitu výchovně
vzdělávacího procesu
dítě má možnost pozorovat zájem dospělých o svůj rozvoj a na rozvoji participovat
všichni zúčastnění se podílejí na rozvoji klimatu vzájemného respektu, bezpečí a spolupráce
učitelka získává podklady pro průběžnou i sumativní evaluační činnost a učí se komunikovat výsledky
dítěte vůči rozdílným partnerům komunikace
pedagog si vytváří tzv. Diagnostické portfolio, což jsou složka výkresů a pracovních listů, složka s
diagnostickými údaji o dítěti (lze v papírové i elektronické podobě), plní tyto funkce ve vztahu k
dítěti: informační, motivační, komunikační – se všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu,
autoregulační – rozvojová, diagnostická, podklad k individuálnímu vzdělávacímu včetně podpůrných
opatření

2.4.6.
Výchozí a závazné dokumenty k evaluaci
 Dokumentace třídy- třídní knihy, knihy docházky dětí a TVP v souladu se ŠVP včetně myšlenkových map
 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 (o výchovně vzdělávací činnosti školy a zpráva o hospodaření do školy )
 Hodnotící zpráva školy (jednou za tři roky a s ní související anketa pro rodiče a dotazníky pro
zaměstnance školy) pro vlastní rozvoj školy
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 a komunitní společnost
Zápory:
 rodiče na odloučeném pracovišti mají špatný kontakt s ředitelkou MŠ
 nejsou využívány odborné besedy pro rodiče
 chybí zprávy učitelek pro rodiče u tříd na webových stránkách MŠ Libina
 chybí místnost pro rodiče na individuální pohovor - možnost využití kanceláře- logopedie
 zákonní zástupci nedostatečně využívají oficiálních webových stránek obce k i formacím o akcích a
možnosti komunikace přes e mail školy
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3.

Aktivity ve školním roce 2016/2017

3.1.

Aktivity MŠ Libina 211

pravidelné aktivity: angličtina ve školce, hra na flétnu, sportovky v MSC u školy, kroužek mažoretek

rok 2016

září : adaptační programy pro děti a rodiče
ve středu: 7.9. v 9,00 hod.
maňáskové divadlo v MŠ Libina 211 k zahájení školního roku
Sluníčko Šternberk „Jak si dráček našel kamarády“
ve středu : 7.9.od 15,00 hod.
odpoledne pro rodiče s dětmi kulturní program- vystoupení oblíbené
zpěvačky pro děti Míši Růžičkové- KD Libina
ve čtvrtek: 15.9. od 8,00 hod.
keramické dílny ve spolupráci se ŠD – MŠ Libina 211
v pondělí: 19.9. ve 14,30 hod.
třídní schůzky v MŠ Libina 94 (třída Motýlci Horní Libina)
v úterý: 20.9. v 15,00 hod.
třídní schůzka SRPŠ MŠ Libina 211
v pátek: 23.9. v 9 hod.
Včelky – výlet do neznáma
říjen :
ve čtvrtek: 6.10. od 14,45 hod.
ve čtvrtek 13.10. od 8,00 hod.
26.9.-10.10., 11.10.-24.10:
ve středu: 19.10. od 9 hod.
listopad :
v úterý 8.11. v 10,15 hod.
ve středu 16.11. v 8,00 hod.
v pátek 11.11. v 8 hod.
v pondělí 21.11. v 8,30 hod.
v pátek 25.11. dopoledne
v neděli 27.11. v 16,00 hod.
prosinec:
v pátek 2.12.
v pondělí 5.12. dopoledne
v úterý 6.12.
v úterý 13.12.
ve čtvrtek 15.12.
v pátek 16.12.
ve čtvrtek 17.12.
rok 2017:
11.1. 2017

v sobotu 14.1. od 15,00 hod.
v úterý 17.1.2016
v úterý 24.1. v 8,00 hod. :
16.1.-20.1.2017
únor :
14.2. dopoledne
ve čtvrtek 16.2.

Zábavné odpoledne s rodiči : “Drakiáda“
keramické dílny ve spolupráci se ŠD – MŠ Libina 211
ozdravné pobyty v solné jeskyni Relax centra Libina
Beseda „O myslivosti“ s ukázkami loveckých psů a dravců
Divadlo ve školce „Princezna na hrášku“
keramické dílny ve spolupráci se ŠD – MŠ Libina 211
Bradelská stezka celodenní vycházka předškolních dětí
Screeningové vyšetření zraku v MŠ Prima Vizus
předškolní děti divadlo „Kam se schoval citronek“
Včelky a Koťátka - předškolní třídy účast na „Slavnostním rozsvícení
vánočního stromu“ u kostela sv. Jiří
Mikulášská nadílka
focení dětí v MŠ
besídka pro Klub seniorů
ve 14,45 hod. Vánoční besídky a třídní schůzky s rodiči v MŠ
keramické dílny ve spolupráci se ŠD – MŠ Libina 211
Besídka pro Sociální služby Libina
keramické dílny ve spolupráci se ŠD – MŠ Libina 211
screeningové vyšetření školní zralosti – možnost v MŠ Libina 211
kontakt: PPP Šumperk, Husitská 12, telefon: 583 215 279 lze rovněž
individuálně a také ve SPC Schola-Viva Šumperk, Erbenova 16,
telefon: 583 214 153
Dětský maškarní karneval ve spolupráci se SDH Dolní Libina
Kouzlení s klaunem ve školce
keramické dílny ve spolupráci se ŠD – MŠ Libina 211
lyžařský kurz v Přemyslově
Divadlo v batohu pohádka o Nebojsovi
Den otevřených dveří v MŠ Libina pro veřejnost
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v pátek 17.2. v 8,00 hod.
v pátek: 24.2. dopoledne
březen :
ve čtvrtek 16.3. v 8,00 hod.
ve středu 8.3. v 8,00 hod.
v neděli 12.3. v 10,30 hod.
ve středu 15.3. v průběhu dne
16.-17.3.- dopoledne
ve čtvrtek a v pátek 23.-24.3.
v pátek 31.3. v 9,30 hod.

keramické dílny ve spolupráci se ŠD – MŠ Libina 211
Masopustní maškarní karneval pro děti v MŠ Libina
pohádka, tanec, soutěže

211 hry,

keramické dílny ve spolupráci se ŠD – MŠ Libina 211
Výlet do Sluňákova v Horce na Moravě – předškolní třídy Včelky a
Koťátka – ekoprogramy : „Pilné včeličky“, „Duhové počasí“
Vítání občánků na Obecním úřadu – třída Včelky
keramické dílny ve školce
projekt Stavitel mostů -Malá technická univerzita pro děti
pokračování polytechniky Stavitel města a Stavitel věží
společná dílna Včelek v Domově důchodců

duben :
v sobotu 15.4. ve 14,00 hod.
ve čtvrtek 20.4. v 8,00 hod.
v neděli 23.4.dopoledne:

Zveme rodiče s dětmi na Cestu za velikonočním vajíčkem
keramické dílny ve spolupráci se ŠD – MŠ Libina 211
Pouť k sv. Jiří, divadlo pro děti a klaunem Vikim , dobové trhy u
kostela Sv. Jiří – atrakce pro děti- ruční řemesla, atrakce pro
děti/pořádá KaŠK RO
duben – červen
od 8:30hod. pátky : 28.4., 5.5., 12.5., 19.5., 26.5., 2.6.,
9.6., 23.6. a náhradní termín 27.6. (úterý)
plavecký bazén Uničov
v průběhu dubna projekt Malý architekt, inženýr, projektant a energetik- pilotně ve třídě Včelek
ve čtvrtek 27.4. dopoledne
ve spolupráci Se ZŠ Libina „Otvírání studánek“
ve čtvrtek 27.4. v 16,00 hod.
vernisáž a ocenění k výtvarné soutěži KaŠK
v Místní knihovně Libina
květen:
duben-červen:
Děti z našich mateřských škol se zapojí do Sportovních her MŠ
Olomouckého kraje – atletické závody pětiboj,beseda s Policií ČR
ve čtvrtek: 4.5.
v pátek 5.5.
v neděli 7.5. večer
v pondělí 8.5. Státní svátek

Zápis dětí do MŠ Libina na školní rok 2017/2018
Světový den hygieny rukou – připojujeme se ke kampani
oslavy konce 2. světové války, ohňostroj
Kloboukový den v Šumperku u Vily Doris – letní divadlo, vystoupení
mažoretek ve 14 hod.
Ve čtvrtek 11.5. v 10,30 hod.
Koncert ZUŠ Uničov v KD Libina
v pondělí 15.5. v 8,00 hod.
keramické dílny ve spolupráci se ŠD – MŠ Libina v úterý :
16.5. dopolednedopoledne závody na kolách, koloběžkách, tříkolkách
v MŠ Libina 211
ve středu 17.5.
SONS Šumperk akce Pastelka – vystoupení dětí
ve čtvrtek 18.5. od 14,30 hod.: Dětský a den pro děti a veřejnost- soutěže, hry, atrakce
divadlo BO z Jeseníku pro děti na zahradě MŠ Libina 211
v úterý 23.5. v 8, 00 hod.
školní výlet předškolní děti Včelky a Koťátka na
ekoprogramy „Pevnost poznání „v muzeu Olomouc„Lidské tělo „ a „Tvrdá doba kamenná“
červen :
1.6. v 9,00 hod.
Vystoupení dětí z naší MŠ, soutěže na běžecké dráze
13. ročník - Integrovaný záchranný systém na stadionu
Dr. Urbáška v Libině-KaŠK RO - prevence úrazů, hry, soutěže pro
děti, Vojenská policie, hasiči, ukázky práce záchranářů- ČČK, Policie
ČR, HZS, paintball Mostkov …
termín upřesníme
focení dětí k závěru školního roku
13.6. v 7,00 hod.
Autobusem linkou návštěva MŠ Oskava – ekoprogram – předškolní
třídy Včelky a Koťátka
17.6. v sobotu od 13 hod.
18. ročník Přehlídky mažoretek Libina 2017 –vystoupení dětí z naší
MŠ, akce Hurá prázdniny, sférické kino pro děti i dospělé
ve středu 21.6.
Slavnostní vyřazení budoucích prvňáčků v obřadní síni OÚ
Libina a poslední spaní předškoláčků v Mš Libina 211
v pondělí 26.6.2017 od 7,30 hod
všechny třídy MŠ Libina - školní výlet na dopravní hřiště
DDM Mohelnice
v úterý 27.6. v 8,30 hod.
Závěrečná lekce plavání s ukázkou pro rodiče – plavecký bazén
Uničov
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AKTIVITY MŠ Libina 94
1. POLOLETÍ

2016/17 – MOTÝLCI

Září : adaptační programy pro děti a rodiče
Ve čtvrtek : 8.9. od 15.00 hod.
Odpoledne pro rodiče s dětmi kulturní program – vystoupení
oblíbené zpěvačky pro děti Míši Růžičkově – KD Libina
Ve středu 14. 9.
Exkurze do pekárny Libina
Pondělí 19.9. ve 14.30 hod.
Třídní schůzky v MŠ Horní Libina
Říjen:
Ve čtvrtek 6.10. od 14.45 hod.
26.9.-10.10.11.10.-24.10.
Ve středu 12. 10.
Listopad:
Ve středu 2. 11.
V pondělí 7. 11.
( v 8.10. hod. )
V úterý 15.11.
Prosinec:
V pondělí 5.12.
Ve čtvrtek 15. 12.
(ve 14.30 hod. )
V úterý 20.12.
( v 9.00 hod. )

Drakiáda – zábavné odpoledne s rodiči
Ozdravné pobyty v solné jeskyni Relax centra Libina
Keramika v MŠ
Podzimné tvoření – spolupráce s rodiči
Pohádka – Putování ztracené kapky KD Šumperk
Keramika v MŠ
Mikulášská nadílka - dopoledne
Vánoční besídka s dětmi v MŠ – pro rodiče
Vycházka s rodiči ke krmelci - „Vánoční stromeček pro zvířátka“

2. POLOLETÍ
ÚNOR
16.2 – (čt)
17. 2 –(pá)
22.2. - (st)
BŘEZEN
10.3. -(pá)
16.3. - (čt)
23.3. - (čt)
13.3.
DUBEN
5. 4. - (st)
10.4.- (po)
23.4. -(ne)
27.4. (čt)
28.4. -(pá)
KVĚTEN
4.5. - (čt)
7.5. (ne)
10.5. (st)
18. 5. (čt) 15 00 h
ČERVEN
1.6. (čt) 9 00 h
17.6. (so)
21.6. (st) 9 00 h

Den otevřených dveří
Masopustní karneval – rodiče, připravte dětem masky
Keramika ve školce
Stavitel města – Malá technická univerzita – plátce MŠ
Stavitel mostů – //-Stavitel věží – // –
koncert Pavla Nováka – kulturní dům Šumperk
Keramika
Vodnická pohádka- KD Šumperk
Dobové trhy u kostela Sv. Jiří- atrakce pro děti- ruční řemesla
vernisáž a ocenění k výtvarné soutěži KaŠK v knihovně Libina
zahájení plaveckého výcviku na bazéně v Uničově – pak dle
rozpisu
Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2017/18
oslavy konce 2. svět. Války
Keramika
Dětský den na zahradě MŠ na náměstí
Integrovaný záchranný systém- - stadion Dr. Urbáška- prevence
úrazů a bezpečí obyvatel – hry, soutěže, Hzs, Policie ČR
18. ročník přehlídky mažoretek
slavnostní vyřazení předškoláků v Obřadní síni OÚ Libina
společné setkání s partnerskou školkou MŠ Oskava
školní výlety do Švagrova u Šumperka- ekoprogram a na dopravní
hřiště DDM Mohelnice
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Plánované uzavření MŠ Libina v době školních prázdnin
od 17.7.2017 do 11.8.2017
zahájení provozu v pondělí 14.8.2017

4.

ROK V NAŠÍ ŠKOLIČCE

4.1. U Motýlků, Včelek, Koťátek, Broučků a Kuřátek
V letošním školním roce 2016/2017 jsme byli opět kapacitně naplněni – 20dětí.
Pracovní kolektiv se skládal ze 4 pracovnic- 2 učitelky MŠ - Bc. Jarmila Zouharová Danuše
Tesařová (část úvazku AP
- 2 AP
– Tomáš Vymazal,později Iva Stejskalová
- 1 školnice , kuchařka a topič - Ludmila Gogolková

Naše zahrady byly slavnostně otevřeny v květnu 2016. Od té doby jsou je plně využívány . Děti mají možnost
naplnit své zájmy a potřeby. Zahrady přinášejí radost a uspokojení ve všech oblastech jejich vývoje.
ROZDĚLENÍ OBLASTÍ VYUŽITÍ ZAHRADY.
I. ENVIRONMENTÁLNÍ ČINNOSTI
1. Tvorba bylinkové zahrádky.
Cíl- rozvoj vztahu k neživé přírodě
Výstup- děti se seznámí se základní mi bylinkami, jejich pojmenováním dle vzhledu,
chutě i vůně.
- naučit děti starat se o rostliny
Děti společně nasadily mátu, meduňku, pažitku, oregano, libeček, a jiné. Učí se je správně
využívat, porovnávat vzhled i vůni a chuť. Dle potřeby okopáváme a zaléváme.
2.Tvorba skalničkové zahrádky
Cíl-vytvořit základy pro kladný postoj k přírodě
Výstup- děti se seznámí s některými méně náročnými rostlinami – skalničkami.
- naučí se starat o rostlinky a pojmenovat aspoň jednu
Děti společně skalničky zasadily, průběžně o ně pečujeme- zalévání, pletí. Na jaře ostříhání.
Učí se plet rostliny s opatrností, aby se nepoškodil ostatní kořínky. Zdůrazňujeme při tom účel pletí- vzduch ,
světlo, kypření.
3. Tvorba jahůdkové zahrádky
Cíl- vytvořit základní představy o tom, kde se bere ovoce
Výstup- děti se seznámí s tím, že ovoce neroste jen na stromě, ale na záhoně. Naučí se pojmenovat části
rostliny. Děti poznají podle listů jahodník, naučí se sázet pod fólii, která zabraňuje vysušování kořenů a růstu
plevele.
4. Uspávání broučků,
Starost o ptáčky v zimě.
Cíl- rozvoj kladného vztahu k živé přírodě
Výstup- umět se starat o živočichy- broučky, ptáčky v zimě apod.
Děti si do hmyzích domečků nosily různé přírodniny dle svého uvážení. Řekly vždy, pro které broučky
chystají postýlku.
V zimním období jsme se po celou dobu starali o ptáky . Sypali jsme slunečnici do krmítek a z povzdálí je
pozorovali. Při tom se děti naučily některé ptáky pojmenovat- sýkorka, kos, vrabec.
5. Pověz, jak ptáci bydlí
Cíl:
vytvořit element. Základy pro otevřený a odpovědný postoj k živé přírodě
Výstup: Rozvoj úcty k životu, chránit přírodu v okolí
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Děti se seznámily s hnízděním ptáků, jak jejich hnízda vypadají a naučily se je rozeznat a pojmenovat který
pták k němu patří. labutˇ- hnízdo na vodě, vlaštovka- pod střechou, špaček- budka, dutina stromu, čáp –
komín,… Na jaře a v létě máme možnost poslechu ptačího zpěvu a bzukotu včel jako relaxační činnost.
6. Jak se žije u zvířátek
I stromy umí mluvit
Cíl- naučit děti vnímat živou i neživou přírodu
Výstup- seznámit děti s některými volně žijícími zvířaty
- umět pojmenovat základní části stromu a jejich potřeby k životu
Děti se naučily pojmenovat lesní zvířata a ptáky, zahrály si různé pohybové hry o zvířátkách, seznámily se s
jejich životem. Tyto činnosti prolínají jazykovou průpravu- básně, hudební – písně o zvířatech , poznávání
přírody - nové pojmy, atd. Z poznatků o neživé přírodě se naučily základní vědomosti o stromech- rozdělení,
druhy stromů, pojmenovat smrk, borovici, břízu, ukázali jsme si základní části stromů. Také jsme si vysvětlili,
jak stromy chránit.
II. TĚLOVÝCHOVNÉ ČINNOSTI
1. Hry a činnosti v době pobytu venku
Cíl: podporovat fyzickou pohodu dětí, zlepšovat jejich tělesnou zdatnost, podporovat pohybové dovednosti
a zdravý růst.
Výstup: - děti budou rozvíjet svou pohybovou zdatnost v oblasti hrubé motoriky
- vytvořit osobní uspokojení a pohodu při pohybu
Děti mají možnost se denně , s ohledem na počasí, rozvíjet na dětském hřišti, kde si hrají, učí se skluzu ze
zvýšené plochy, houpat bezpečně na houpačkách, hnízdě, učí se lozit po balančních prvcích- most, krokodýl.
Mají možnost volné hry s proběhnutím, vybírat si při hře role a tolerovat se při ní.
2. Zimní hry a sporty, pokusy se sněhem.
Cíl : mít povědomí o významu péče o zdraví, rozvoj zdatnosti při neobvyklých hrách
Výstup: umět sjíždět menší svah na saních, naučit děti manipulovat s nimi a bezpečně se na svahu pohybovat.
Činnosti jsou zaměřené na zimní období, kdy je sníh a máme možnost ho plně využít. Dětem hry na sněhu
přináší radost a uspokojení. Učí se také správně oblékat a sníh plně pro hru využít nejen ke sportu , ale i k
tvoření. Hráli jsme i hru?,Na detektivy“- hledání dle stop.
3. Cvičení na zahradě
Cíl: podporovat rozvoj pohybových a manipulačních cvičení
Výstup : rozvoj lokomotoriky a manipulačních dovedností s náčiním
Děti občas cvičí na čerstvém vzduchu, kdy se učí využít přírodní prostředí ke cvičení , učí se manipulovat s
náčiním při cvičení. Sami si navrhují překážkovou dráhu, a plnění úkolů. Také rozvíjíme udržení pozornosti
venku, kdy tato pozornost je často odvedena jinými podněty. Mají zde větší prostor k sebeuspokojení. Chůze v
pocitovém chodníčku.
III.TVOŘIVÉ ČINNOSTI
I. Hry s v písku
Cíl : rozvoj tvořivosti a fantazie
Výstup : - rozhodovat o svých činnostech, naučit se poznat vlastnosti písku
Děti mají možnost při hře manipulovat s pískem různým bezpečným způsobem, vyjadřovat se s kamarády,
cvičit projevování citů , sebeovládat se a mít nápomocného kamaráda.
Hry- Na pekaře, Na kuchaře, Na stavaře, Na řidiče, Na rodinu,…
Během hry poznávají vlastnosti písku, jeho podobu, mají možnost využití smyslů- zraku a hmatu. Děti
využívají hlavně fantazii.
2. Hry s přírodninami
Cíl:
vytváření základů pro práci
Výstup: rozvoj tvořivosti a zručnosti při práci s přírodninami
Děti si sbírají během roku různé přírodniny a pak z nich vyrábí různé věci:
- Sovičky ze šišek, Podzimníčky, Zajíčky z polínek, Věnce z listí, Ježci, Bramboráčci
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3. Využití pergoly
Cíl- pobyt na čerstvém vzduchu
Výstup- rozvoj soustředěnosti ve vnějším prostoru MŠ – činnosti u stolečku
Jsou to různé denní aktivity, které lze vykonávat v pergole a je zapotřebí stůl a lavečka.
4. Grafomotorika
Cíl- grafické znázornění skutečnosti
výstup- děti se naučí zachytit svůj zážitek kresbou křídy na tabuli
- nácvik grafických cviků-uvolnění ruky, paže, lokte

IV. KOMUNIKATIVNÍ ČINNOSTI
1. Společné hry na trávě dece, v pergole.
2. Komunikativní kruh.
Cíl- rozvoj komunikace mezi dětmi a dospělými
Výstup- učit děti tvořit věty v gramaticky správně, mluvit bez ostych, otevřeně sdělit svůj zážitek nebo příběh.
Děti si mohou hrát dle výběry hračky ze třídy, vzájemně mezi sebou komunikují, pomáhají si ve stavbách ze
stavebnic, povídají si o obrázcích v knížkách, hrají si s kočárky,apod. Také se s dětmi se scházíme v pergole,
nebo na dece, kde se děti mohou verbálně projevit, sdělit , co se jim líbí nebo nelíbí. Společně plánujeme další
aktivity dle zájmu dětí.
V. AKCE ORGANIZOVANÉ MATEŘSKOU ŠKOLOU VE SPOLUPRÁCI S JINOU
ORGANIZACÍ.
1. Akce s MŠ Hrabišín a MŠ Oskava- ,,Pojďte s námi za zvířátky“
Akce se uskutečnila na podzim 1.11. 2016. a 24.5. 2017. Hry byly formou plnění úkolů zdatnosti a šikovnosti
na 5 stanovištích. Na každém stanovišti bylo jedno lesní zvířátko. Děti si vyzkoušeli odvahu, tělesnou zdatnost
a procvičily šikovné ruce. Za splněný úkol dostaly děti vždy razítko od zvířátka a v závěru velkou odměnu .
Obě školičky vytvořily ježka ze šišek a vzájemně si ho na památku vyměnily. Děti měly ohromnou radost.
Děti si našly nové kamarády a těší se na další setkání.
2.Ekologická akce- ,,Uklízíme Česko“
Cíl: Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí
Výstup: děti se naučí dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, chránit přírodu v okolí.
Do této akce jsme se zapojili všichni, děti činnost bavila, měly radost a potěšení z odvedené práce. Pochopily,
že čistota a pořádek přispívá ke krásnému zdravému prostředí.
To pak přispívá k našemu zdraví.
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Nové herní prvky v přírodním stylu u obou zahrad MŠ Libina 94 a MŠ Libina 211 jsou využívány celoročně
ke spontánním hrám dětí, experimentování s přírodninami, k pohybovým aktivitám, k přímému pozorování
přírody v přirozeném prostředí. Zahrady slouží rovněž k aktivitám s partnerskými školami MŠ Oskava a MŠ
Hrabišín k setkávání s rodiči, sourozenci i s veřejností.
Na záhoncích děti pěstují s učitelkami bylinky, zeleninu, pozorují drobné živočichy, zapojují se do úklidu
zahrady, sběru odpadků i hrabání listí.
Na přilehlých chodnících procvičují jízdu na koloběžkách i malých odrážedlech, malují křídami na chodník i
vestavěné tabule.
V letních měsících posezení v altáncích i zastínění pískovišť je vhodným prostředím a ochranou před
slunečním žárem.
Děti rovněž hojně i v zimních měsících využívají multifunkčních prolézaček, houpadel, balančních prvků,
prohazovadel i hřiště s brankami.
Smyslový chodníček si děti sami zaplnily nasbíranými přírodninami z lesa.
Nové vybavení lze využívat i s malými 2 letými dětmi pod dohledem dospělého doprovodu.
Zahrada v přírodním stylu je výborným pomocníkem k naplňování školního vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání s názvem: „Pavučinka“.
V rámci úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko ,ukliďme Libinu„ děti malovaly
SKLOŽROUTY

PLASTOŽROUTY

PAPÍROŽROUTY

KOVOŽROUTY
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KAPKOŽROUTY A BIOŽROUTY

Co všechno děti nasbíraly

17
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4.2.

Zpráva o činnosti škol ve školním roce 2016/2017

Libinské školky vykročily do nového školního roku opět s celou řadou novinek a aktivit v rámci
Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Pavučinka. V letošním roce se nově zapsalo 14
dětí dvouletých, které během školního roku dovršily 3 let věku. Pro tyto nejmenší byl vytvořen a uzpůsoben
hrový koutek v části zahrady u zeleného pavilonu. V souvislosti se získáním dotací z OP VVV z MŠMT na
projekt: “Podpora žáků a pedagogických pracovníků MŠ Libina“ je z finančních zdrojů Evropské unie ve výši
395 243 Kč, z národních zdrojů v částce 69 749,- Kč financováno další vzdělávání pedagogů, doplněno
vybavení škol pomůckami pro 2 leté děti a zajištěna chůva, výpomoc u dvouletých dětí po dobu dvouletého
trvání projektu.
Aktivity s adaptačními programy probíhaly po celý podzim. Zahájení zábavným představením
Zpíváme a tančíme s Míšou Růžičkovou „Hrajeme si se zvířátky“ za účasti rodičů v KD Libina, maňáskové
divadlo ve školce „Jak si dráček našel kamarády“, proběhly seznamovací třídní schůzky s rodiči v jednotlivých
školkách a výlet předškolních dětí do neznáma (návštěvy farmy JK Jestřábi ve Václavově)s návštěvou lesa.
Relaxační pobyty takřka 100 dětí v září až říjnu v solné jeskyni Relax centra Libina a odpolední vycházka s
rodiči „Drakiáda“ – tradiční pouštění dráčků za sídlištěm, listopadová vycházka Bradelskou stezkou. Děti i
rodiče poslední výlet zvládli bez problémů a poradili si i v podmáčeném, blátivém terénu.
V rámci EVVO se uskutečnila také setkání s partnerskými školami na nově zrekonstruovaných
zahradách. Horní školku navštívily 2 krát děti z MŠ Hrabišín a vytvořily společně krásné podzimníčky a letní
hrátky se zvířátky. Školka na náměstí uspořádala pro partnerskou MŠ Oskava 2 x společné setkání, aktivity a
vyprávění o myslivosti u nás, s ukázkou loveckých trofejí i práce s loveckými psy. V květnu děti z Oskavy
plnily drobné úkoly a došlo i na pomlázku. Děti si užily rovněž letního setkání tentokráte výletu školkypředškoláčků do MŠ Oskava s dobrodružnou lesní výpravou. Turistický výlet s baťůžky naplněnými
dobrůtkami z domova a řízky z naší jídelny dětem dodávaly kuráž a nadšení. Pěší chůze z rozcestí nad
Libinou do Václavova, Mostkova až do MŠ Oskavy děti zvládly a na školní zahradě si s nadšením a s
neskrývanou radostí pohrály s novými kamarády. Předaly si vzájemně dárečky a pokračovaly za tajuplnou
výpravou do lesa nad oskavskou školičkou. Děti si užily dobrodružné hry na stopaře, stavitele příbytků pro
lesní skřítky i zdobení paletkových náramků přírodninami z lesa. Zpět do školičky jsme se vraceli autobusem.
Podzimní keramické dílny jsme obohatili nezvyklou besedou s Mgr. Szmekovou „Kam se poděl
citronek“, zábavnou chemií pro předškolní děti, aneb jak nakládat s nebezpečnými a jedovatými látkami. MŠ
uspořádala preventivní šetření pro včasné zjištění vad zraku a jejich možností nápravy. Rodičům jsme
umožnili provést tzv. screeningové vyšetření očí svých dětí zdravotním zařízením Prima Vizus přímo ve
školce. Opět byly odhaleny některé případy, kdy dětem byla doporučena speciální nápravná péče optika.
Pro zlepšování kvality spolupráce a optimálního řešení stavebně technického zabezpečení školy, jsme
zapojili rodiče do ankety ohledně jejich názoru na volbu vhodného řešení. Prioritou bylo ochránit bezpečí dětí
i zaměstnanců školky, a rovněž majetku. Rodiče vybírali ze dvou variant, klasické videotelefony u vstupů do
budov nebo biometrické řešení,formou identifikace pomocí tisku prstů. Zřizovatel respektoval názory
veřejnosti a byl nainstalován dvojí systém zabezpečení: kombinace čipového řešení a videotelefonů. Rovněž
na základě upozornění rodičů horní školky byla řešeno parkování u oplocení. Tímto děkujeme rodičům a
návštěvníkům za pochopení provizoria při rekonstrukci zabezpečení budov a stavebních úprav parkování u
zastávky v Horní Libině.
Adventní čas je oblíbeným obdobím našich dětí. Pro dospělé ovšem obdobím plným starostí, s
nakupováním dárků pro blízké, předvánočním úklidem, pečením cukroví, starostí s uzávěrkami končícího
roku, pracovními povinnostmi spojenými s přípravou roku nového. Advent je rovněž časem očekávání,
těšením se na setkání s přáteli, vzpomínáním, odpočinkem v rodinné pohodě i hodnocením úspěchů končícího
roku. Naše školičky se snažily přispět ke zpříjemnění a zpestření předvánočního shonu dárečky, které potěší,
ale v obchodech je nenakoupíte. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí zahájilo první adventní
neděli. V programu tradičně vystupovali i naši předškoláčci. Děti se svými učitelkami zvládly náročné pásmo
říkanek i autorských písní a mohly se radovat ze sladké odměny. Pro rodiče a veřejnost připravujeme obdobné
pásmo na „Vánoční besídky„ , které se uskuteční individuálně, ve třídách Mateřské školy v polovině měsíce
prosince. Děti se rovněž těší na tvořivé dílny s rodiči, na kterých si společně vyrobí dárečky, které si poté
odnesou domů. Pro veřejnost připravujeme s předškolními dětmi ze třídy Včelek ještě další předvánoční
nadílku v podobě vystoupení v programu na slavnostech v Domově důchodců – Sociálních službách Libina.
Novinky nastaly v našich školkách také v souvislosti se změnami školské legislativy, novelizací
školského zákona 561/2004 Sb. , Vyhlášek o předškolním vzdělávání a novým Rámcovým vzdělávacím
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programem pro předškolní vzdělávání a dalších souvisejících předpisů. Zásadní změnou je povinné vzdělávání
pro děti v posledním ročníku před zahájením povinného základního vzdělávání v ZŠ s účinností od 1.1.2017 a
s tím souvisejícího řádného a odůvodněného odhlašování těchto dětí z docházky. Novinky jsou zakotveny ve
Školním řádu a vnitřních předpisech MŠ Libina. Nově jsme začali přijímat odhlášky ze stravného den předem
do 12,30 hod., z důvodu zabraňování nehospodárného provařování při ranních a pozdních odhláškách.
ŠVP Pavučinka probíhá další inovací, předně zapojením tzv. podpůrných opatření pro děti se speciálními
potřebami, péče o nadané děti, zaměření na elementární dovednosti a zájmy dětí. Součástí vzdělávacího
programu je seznamování s anglickým jazykem WOW, zpracované Steevem a uznávané MŠMT, zdravé
pískání pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky, rozšíření pohybových aktivit mimo kroužku
mažoretek o Sportovky předškoláčků v tělocvičně u měšťanky, zapojení předplavecké průpravy pro všechny
děti, nejpozději do ukončení jejich docházky v MŠ. Pilotně zahajujeme výukový program pro zkvalitnění
přípravy předškoláčků na vstup do ZŠ tzv. MAXÍK nastartování motoriky, grafomotoriky, sluchové a vizuální
percepce, komunikativní dovednosti dětí. Pokračujeme v logopedické poradně pro děti pod vedením Mgr, J.
Konečné.
Zaměření výuky na environmentální výchovu neznamená pouze teoretické seznamování s přírodou,
ale v širším pohledu prožitkovým učením vytváření základů vztahu k přírodě, ke zdravému životnímu stylu,
včetně stravování i vztahu mezi lidmi a generacemi, vztahu k místu, ve kterém bydlíme, známe jeho
současnost, kulturní dědictví i přírodní krásy. K tradičním zvykům patří Masopustní karneval, vynášení
Morany, Otevírání studánek, výtvarná a literární soutěž s aktuálním názvem „Očima generací 2017“,
předvelikonoční dílny v domově důchodců, již tradiční „Cesta za velikonočním vajíčkem“, „Pouť k sv. Jiří
(letos spojená s Vikiho klauniádou) , výtvarná soutěž “Děti, pozor, červená“, Dětský den v květnu a Hurá
prázdniny v červnu. Každá třída si volí doplňující programy a aktivity i mimo prezentované akce. Děti ze třídy
Motýlků v Horní Libině pravidelně navštěvují divadla v KD Šumperk např. „Putování ztracené kapky“,
koncert Pavla Nováka ml., v dubnu navštívily „Vodnickou pohádku“, aj. zajímavé akce.
V rámci polytechnické výchovy jsme doplnili pro děti starší tří let projekty Stavitele: Malou
technickou univerzitu s proškoleným lektorem. Děti se učí konstruktivnímu myšlení, vytváří si logický postup
a orientaci v pláncích a návodech. Hravou formou získávají osvědčení Malý stavitel města, mostů a věží. Ve
třídě 6 letých dětí u Včelek, jsme vyzkoušeli rozšířený pilotní program Malý architekt, inženýr, projektant a
energetik. Děti ze třídy Koťátek a Včelek si dále doplnily program ze Sluňákova „Duhové počasí„ a „Pilné
včeličky“. Velkým zážitkem byla pro děti návštěva Pevnosti poznání v Olomouci. Prožitkovým učením děti
získávaly poznatky o životě lidí v době kamenné, vyzkoušely si dobové kostýmy, logické hry a hlavolamy,
poznatky z fyziky, chemie, elektroniky, stavby lidského těla, jak funguje lidské oko, poruchy vidění, jak
funguje lidský mozek. Děti zaujal rovněž svět hmyzu, hlavně strašilek.
Závěr školního roku probíhal ve znamení školních výletů a plaveckého výcviku. Děti pravidelně
plavaly v krytém bazénu v Uničově, kde získávaly plavecké dovednosti pod vedením zkušených lektorek z
Plavecké školy Delta Mohelnice. Letos se do projektu „Plaveme se školkou“ zapojilo 76 dětí ve věku 3-6 let.
Pro děti a veřejnost jsme rovněž uspořádali dvě významné akce „Den dětí“ na zahradě MŠ Libina 211
propojený soutěžemi o ceny a společnou taneční show s divadélkem BO Jeseník. Další akce proběhla na
stadionu Dr. Urbáška „Hurá prázdniny“, kde se dětem věnovaly paní učitelky z horní školičky, byl přistaven
zdarma skákací hrad „Ledové království“ a zapůjčeny vozítka a další pomůcky ze školky k tvořivým a
pohybovým aktivitám. S dětmi jsme navštívili dopravní hřiště DDM Magnet Mohelnice.
Předškoláčci si užili Slavnostní vyřazení v obřadní síni OÚ Libina, kde byli pasováni panem starostou
Mgr. Ing. Tomášem Kobzou na žáčky 1. třídy. Paní učitelky připravily s dětmi krátké kulturní pásmo písní a
říkanek k povolání, s ukázkou dovedností hry na flétnu a znalosti angličtiny. Výjimečný den, plný nevšedních
zážitků byl završen tzv. „Posledním spaním“ školáčků ve školce, zpestřené výpravou do centra obce a noční
hrou s hledáním pokladu v areálu zahrady.
Co se týče naplněnosti školek, i v letošním roce jsme využívali povolené výjimky od zřizovatele z
maximálního počtu dětí a ve třídách Včelek a Koťátek docházelo 28 dětí. V malých třídách vzhledem k
nejmenším dětem bylo 17 a 21 dětí, horní školka naplněna do 20. Poprvé probíhal jednotný zápis dle
spádových Mš v souladu s celostátním termínem Zápisu dětí na nový školní rok 2017/2018, 4. května 2017.
Do 30.6.2017 je nově zapsáno 21 dětí. Docházku do MŠ Libina ukončilo nástupem do ZŠ od 1.9.2017 celkem
39 dětí.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem za celoroční spolupráci, přízeň i čas, který jste věnovali našim
školičkám. Děkuji zřizovateli za jeho podporu i našim zaměstnancům za jejich pracovní nasazení a plnění
náročných úkolů. Přeji krásné, letní, dovolenkové dny, prožité ve zdraví, lásce, štěstí a spokojenosti.
Za kolektiv MŠ Libina ředitelka Jarošová A.
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4.3. Seznamy dětí- dislokace v jednotlivých třídách

Průměrná docházka dětí ve školním roce 2016/2017 třída Včelky

Září
Říjen

24

Listopad

20

Prosinec

16

Leden

12

Únor
Březen

8

Duben

4

Květen

0

Průměrný počet dětí

21

Červen

Průměrná docházka dětí ve školním roce 2016/2017 třída Koťátka
Září

28
24

Říjen
Listopad
Prosinec

20
16

Leden
Únor

12
8

Březen
Duben

4
0

Květen

Průměrný počet dětí

22

Červen

23

Průměrná docházka dětí ve třídě Broučci ve školním roce 2016/2017
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Průměrný počet dětí

24

MŠ Libina 94

Září
Říjen

18

Listopad

16

Prosinec

14

Leden

12
Únor

10
8

Březen

6

Duben

4
Květen

2

Červen

0
Průměrný počet dětí
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5.

Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců

26

6.

Zpráva o hospodaření školy v roce 2016

6.1. Fondy účetní jednotky
Stavy fondů k 31. 12. 2016
Fond odměn
Fond kulturních a sociálních potřeb
Rezervní fond
Fond reprodukce majetku, fond investic

účet 411
účet 412
účet 413,414
účet 416

988,00 Kč
70 808,72 Kč
86 258,82 Kč
369 863,50 Kč

Část fondu reprodukce majetku a fondu investic plánujeme se souhlasem zřizovatele,
v roce 2017 zapojit do investiční akce, technického zabezpečení budov MŠ Libina 211,
projektu s názvem „Bezpečná školka“.

6.2. Souhrnný přehled o hospodaření školy za rok 2016
Náklady celkem: 8 877 044,73 Kč
Hlavní činnost:
Hospodářská činnost

8 171 156,24 Kč
705 888,49 Kč

Výnosy celkem: 8 886 651,07 Kč
Hlavní činnost:
Hospodářská činnost:

8 175 868,07 Kč
710 783,00 Kč

Hospodářský výsledek ( zisk ) celkem: 9 606,34 Kč
Zisk hlavní činnost:

4 711,83 Kč

Zisk hospodářská činnost:

4894,51 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 9 606,34 Kč byl Radou obce Libina odsouhlasen k převedení
do fondu reprodukce majetku a do investičního fondu.
1. Přehled o hospodaření školy za rok 2016
Výnosy ( 6. účtová třída )
Celkové výnosy: 8 886 651,07 Kč
Provozní dotace od zřizovatele:

2 005 000,- Kč

Dotace ze SR
Přímé náklady na vzdělávání ( ÚZ 33 353 ):
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ( ÚZ 33 052 ):
Projekt OP VVV-chůva:

5 133 500,- Kč
132 351,- Kč
49 285,- Kč

Z Fondu odměn:

6 000,- Kč

Zúčtování časového rozlišení transferu v souvislosti s odepisováním:
Poplatky od rodičů a jiných zákonných zástupců:
Výnosy za stravné děti:

62 328,- Kč
9 150,- Kč
565 840,- Kč

Výnosy za stravné zaměstnanci:

97 020,- Kč
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Výnosy hospodářské činnosti:

710 783,- Kč

Výnosy za školné:

114 975,- Kč

Úroky z BÚ:

419,07 Kč

Náklady ( 5. účtová třída )
Celkové náklady: 8 877 044,73 Kč
Přímé náklady na vzdělávání ( ÚZ 33 353 ): celkem
5 133 500,- Kč
Náklady na platy pracovníků školy:
3 749 500,- Kč
Zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění, odvody FKSP:
1 331 377,- Kč
Ostatní neinvestiční výdaje - ONIV:
52 623,- Kč
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ( ÚZ 33 052 ): celkem
132 351,- Kč
Náklady na platy pracovníků školy:
97 676,- Kč
Zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění:
33 210,- Kč
Odvody FKSP:
1 465,- Kč
Projekt OP VVV – chůva-personální podpora MŠ: celkem
49 285,- Kč
Náklady na platy pracovníků školy:
30 122,- Kč
Zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění:
10 240,- Kč
Odvody FKSP:
453,- Kč
Ostatní neinvestiční výdaje – ONIV:
8 470,- Kč
Provozní náklady ( Obec - zřizovatel ):
2 856 020,24 Kč
Náklady hospodářské činnosti:
705 888,49 Kč
Hospodářský výsledek
Zisk celkem:
Zisk hlavní činnost:
Zisk hospodářská činnost:

9 606,34 Kč
4 711,83 Kč
4 894,51 Kč

6.3. Vyúčtování dotace od Krajského úřadu Olomouc - rok 2016
Přímé náklady na vzdělávání ( ÚZ 33 353 ) celkem poskytnuto: 5 133 500,- Kč
Přímé náklady na vzdělávání ( ÚZ 33 353 ) celkem čerpáno:

5 133 500,- Kč

Přehled čerpání

Platy
OON
Odvody ( celkem )
Z toho FKSP
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
ONIV celkem
Z toho : učební pomůcky

Návrh rozpočtu ( Kč )
k 29. 11. 2016
3 749 500,0
1 331 000,-

53 000,-
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Čerpáno ( Kč )
k 31. 12. 2016
3 749 500,0
1 331 377,56 332,937 540,337 505,52623,52623,-

V rozpočtovém roce 2016 MŠ Libina z celkové účelové dotace přímých nákladů na
vzdělávání, čerpala na platy v přepočteném počtu zaměstnanců 16,072 úvazků provozních
pracovníků a pedagogických pracovníků, včetně asistenta pedagoga .
3. Vyúčtování dotace od Krajského úřadu Olomouc - rok 2016
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ( ÚZ 33 052 )
celkem poskytnuto: 132 351,- Kč
Zvýšení platů pracovníků regionálního školství ( ÚZ 33 052 )
celkem čerpáno: 132 351,- Kč

Platy
Pojistné
FKSP
Dotace celkem

Závazné ukazatele
( Kč ) v roce 2016
97 676,33 210,1 465,132 351,-

Čerpáno ( Kč )
k 31. 12. 2016
97 676,33 210,1 465,132 351,-

6.4. Vyúčtování dotace- Projekt OP VVV – chůva-personální podpora MŠ:
Projekt OP VVV – chůva-personální podpora MŠ
celkem poskytnuto: 278 995,20,- Kč
Projekt OP VVV – chůva-personální podpora MŠ:
celkem čerpáno: 49 285,- Kč
Čerpáno ( Kč )
k 31. 12. 2016
30 122,10 240,453,8 470,49 285,-

Platy
Pojistné
FKSP
ONIV
Celkem
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6.5. Vyúčtování příspěvku od zřizovatele - rok 2016
Celková výše příspěvku: 2 005 000,- Kč
Ostatní výnosy: 855 732,07 Kč
Celkem výnosy: 2 860 732,07 Kč
Celkové náklady: 2 856 020,24 Kč
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti ( zisk): 4 711,83 Kč

Čerpání ( Kč)
k 31. 12. 2016
565 841,17
119 852,81
15 477,15
147 908,89
18 612,60
47 045,35
84 305,98
46 291,65
93 776,00
53 663,70
384 934,60
124 630,60

Název
Potraviny děti MŠ
Potraviny zaměstnanci
Osobní ochranné pracovní pomůcky
Učební pomůcky
Předplatné
Čistící a úklidové prostředky

Spotřební materiál
Kancelářské potřeby, tonery
Spotřební materiál pro děti
Vodné, stočné
Elektrická energie, teplo
Opravy a udržování
Cestovné
Údržba HW,SW
Poštovné
Telefon, internet
Nájemné tělocvičny
Svoz komunálního odpadu

14 496,80
30 970,11
1 880,59
39 262,81
600,00
15 022,10
49 026,10

Semináře, školení
Dovoz obědů do MŠ 94

44 390,00

Revize, bezpečnost práce, požární ochrana
Údržba zeleně
Zpracování mezd, účetní práce

12 184,38
37 754,10
96 798,80
60 225,45
165 920,85
403 324,75
50 385,00
4 811,00

Praní prádla
Ost. služby – poradenství, div. představení
Pořízení DDHM
Mzdové prostředky + OON + z fondu odměn
Zákonné sociální pojištění + FKSP

Jiné soc. pojištění
Bankovní popl.
Odpisy DHM
Odpis nedobytné pohl.
CELKEM

16 328,00
6 294,50
103 308,40
696,00

2 856 020,24
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6.6. Vyúčtování hospodářské činnosti - rok 2016
Výnosy hospodářské činnosti:

710 783,00 Kč

Náklady hospodářské činnosti:

705 888,49 Kč

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti ( zisk):

4 894,51 Kč

Výnosy hospodářské činnosti:

710 783,00 Kč

Výnosy za stravné - cizí strávníci:

710 783,00 Kč

Náklady hospodářské činnosti:

705 888,49 Kč

Spotřeba potravin a materiálu:

364 782,04 Kč

Spotřeba energií:

23 473,70 Kč

Opravy a udržování :

4 093,10 Kč

Cestovné :

156,20 Kč

Ostatní služby:

29 763,85 Kč

Hrubé mzdy zaměstnanců :

203 631,- Kč

Zdravotní pojištění :

16 493,- Kč

Sociální pojištění:

50 195,- Kč

Zákonné pojištění odpovědnosti :

814,- Kč

Základní příděl do fondu FKSP :

3 055,- Kč

Odpisy :

9 431,60 Kč
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