Mateřská škola Chvalšiny
Pedagogicko organizační opatření pro školní rok 2016/2017

Organizační a personální zajištění Mateřské školy
Školní rok bude zahájen 1. 9. 2016. Kapacita Mateřské školy je 48 dětí (56 s výjimkou),
docházku zahájí 45 dětí. Zůstávají 3 volná místa. Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním
provozem. Třídy jsou od školního roku 2015/2016 věkově smíšené. Provoz MŠ je zajištěn v čase, od
6.30 hod do 16.30 hod. Učitelka pověřená vedením Mateřské školy je Danuše Pimparová.
Organizace školního roku:


Vánoční prázdniny – uzavření provozu MŠ od 23. 12. 2016 – 1. 1. 2017



Vedlejší prázdniny – provoz MŠ zajištěn (zjišťuje se docházka dětí v době vedlejších prázdnin,
z provozních důvodů a z důvodu zajištění stravování dětí)



Letní prázdniny – provoz je přerušen od 31. 7. 2017 – 31. 8. 2017 (změna vyhrazena)

Přijímání žádostí pro školní rok 2017/2018 proběhne v dubnu 2017. V tomto termínu přinesou
zákonní zástupci vyplněné dokumenty a proběhne krátké posezení s rodiči a dětmi. Výsledky
přijímání budou vyvěšeny na nástěnce Mateřské školy a webových stránkách školy pod registračními
čísly. Týden před přijímáním žádostí si mohou rodiče vyzvednout potřebné tiskopisy v MŠ. Termín
přijímání žádostí bude zveřejněn v místním tisku, v Českokrumlovském deníku a na stránkách školy.
Pro školní rok 2016/2017 bylo přijato 12 dětí k 1. 9. 2016. Uspokojeni byli všichni uchazeči
o předškolní vzdělávání.
Zápis do I. třídy ZŠ proběhne v měsíci - duben 2017 (přesný termín podá ředitel školy)
Ve třídě „ Koťátek“ je 22 dětí.
Třídu vede p. uč. Pimparová Danuše, 100% úvazku a Lenka Ruschaková, 80,65% úvazku. V této třídě
pracuje s jedním dítětem asistent pedagoga – Alena Melmerová.
Ve třídě „ Sluníček“ je 23 dětí.
Třídu vede p. uč. Mácsayová Šárka a Bc. Lamačová Marie, obě 100% úvazek.

Všechny pedagogické pracovnice jsou plně kvalifikované pro pracovní pozici - učitelka mateřské školy.
Pimparová Danuše si rozšiřuje vzdělání na VOŠ SPgš Prachatice. Předpokládaný termín ukončení
studia je v lednu 2017.
Výše úplaty za předškolní vzdělávání byla snížena na 320,- Kč. Na základě - Pokynu ředitele
školy o výši úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Chvalšiny pro školní rok 2016/2017.
Úplatu lze platit v hotovosti u učitelky pověřené vedením MŠ, nebo bezhotovostním převodem.
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Z důvodu zlepšení adaptace nově nastupujících dětí a především dětí mladších 3 let, ve
školním roce 2015/2016, jsme přistoupily i v letošním roce k vytvoření věkově smíšených tříd. Snažily
jsme se, rozdělit děti rovnoměrně podle věku, do každé třídy. Respektovaly jsme příbuzenské vztahy,
a pokud to bylo jen trochu možné i přátelství mezi dětmi.
Děti se scházejí do 7.30 hod v I. třídě „ Koťátek“, následně děti ze třídy „ Sluníček“ odcházejí
do své třídy. Probíhá volná hra dětí. Děti se scházejí do 8.30 hod. V 8.30 – 9.00 hod probíhá ranní
činnost, seznámení dětí s průběhem dne a pohybové vyžití, zdravotní tělocvik, komunitní kruh,
frontální činnosti. V čase od 9.00 – 9.30 hod je dopolední svačina. Od 9. 30 hod probíhá řízená
činnost dětí, která je rozdělena podle věku dětí a jejich individuálních možností. Do 11,30 hod je dle
režimu dne, pobyt venku, kdy upřednostňujeme naší přírodní zahradu, pro přirozený a volný pohyb
dětí. Následuje oběd, odpočinek, od 15.00 hod jsou děti opět v I. třídě MŠ a postupně se rozcházejí
domů. Při řízené činnosti respektujeme potřeby dětí a následně těmto potřebám upravujeme režim
dne. Probíhá také cílená příprava dětí v posledním roce pře zahájením povinné školní docházky, na
vstup do I. třídy ZŠ. Každá třída má svůj „Třídní vzdělávací program“, který respektuje složení dětí ve
třídě. Učitelky pracují podle „Školního vzdělávacího programu“, který splňuje kritéria RVP PV.
S dětmi v posledním roce docházky do MŠ se snažíme cestovat i mimo Mateřskou školu,
navštěvujeme koncerty, výstavy, divadlo, vzdělávací programy, předplavecký výcvik a další vzdělávací
akce. Pro děti mladší pořádáme nadstandartní aktivity v MŠ. Provoz Mateřské školy je ukončen
v 16.30 hod.
Všechny učitelky jsou plně kvalifikované, dále se sebevzdělávají v době vedlejších prázdnin
a v průběhu školního roku účastí na různých seminářích a workshopech. Snažíme se využívat
především semináře hrazené z fondů EU. Témata seminářů si vybírají učitelky samy, podle svých
potřeb. Rozšiřování a prohlubování profesních dovedností je nezbytnou součástí práce každé učitelky
naší MŠ.
Rodičovské schůzky se budou konat v měsíci září, před zápisem do I. třídy ZŠ a dle potřeb MŠ
a rodičů. Pedagogické a provozní porady se budou konat dle potřeb. Z důvodu každodenního
setkávání učitelek není nutné mít pravidelné Pedagogicko-provozní porady. Vše se řeší flexibilně
v průběhu dne.
V letošní m roce dojde k úpravě ŠVP PV.

Výchovně vzdělávací práce a hlavní úkoly práce pro školní rok 2016/2017


adaptace nově nastupujících dětí, především dětí mladších 3 let



zvládání sebeobsluhy a rozvíjení dětí podle individuálních možností dětí



respektování individuality každého dítěte



předcházení vzniku poruch učení, depistáž možných rizik



utváření přátelského kolektivu dětí ve třídě, podporování dětských přátelství
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rozvíjení dětí ve všech oblastech



rozvíjení komunikačních dovedností – logopedická prevence



osvojování si základů slušného a společenského chování



vytváření bezpečného prostředí MŠ



budování a rozšiřování přírodní zahrady



prezentace úspěchů a činnosti mateřské školy



spolupráce s rodinou, jako partnery školy



osvojování si zdravého životního stylu



spolupráce s Obecním úřadem a Základní školou



DVPP



modernizace školy



vybudování venkovní učebny a dílen na zahradě MŠ

Cílem pedagogické práce učitelek je, aby se děti cítily v MŠ bezpečně a dobře, uměly se samostatně
pohybovat po škole. Prioritou práce je vychovat v dětech samostatnou osobnost působící na své
okolí. Aby dokázaly říct ne, pokud to tak cítí a ano, pokud opravdu něco chtějí, nebály se říct svůj
názor. Rozvíjet jejich zájem o poznávání nového a učení se novým věcem. Děti by si měly osvojit
především hygienické návyky, sebeobsluhu, získat základy společenského chování a etiky. Důležité je
zvládat odloučení od rodičů. Důsledná a cílená příprava dětí na vstup do I. třídy, aby jejich
připravenost byla zvládnuta v rámci jejich zralosti. Prohlubovat a rozvíjet cit ke všemu živému
a pozitivní vztah k přírodě.
I v letošním roce budeme spolupracovat s odborníky a citlivě odbourávat obavy rodičů
z odborníků a spolupráce s nimi.
Spolupráce s rodinou
Rodiče jsou pro nás partnery a to především ve výchově dětí. Učitelky jsou odbornice na
jejich vzdělávání, ale vzájemná spolupráce je nezbytnou součástí efektivního rozvíjení dovedností
a znalostí dětí. Snažíme se, efektivní komunikací s rodiči, docílit respektování profese učitelky
mateřské školy, jako odborníka v oblasti vývojové psychologie a vzdělávání dětí v předškolním věku.
V letošním roce budeme pořádat akce školy ve spolupráci s rodiči. Rodiče mají možnost
individuálních schůzek k řešení otázek a problémů týkajících se jejich dětí.
Spolupráce se Základní školou
Spolupracovat se Základní školou budeme především v pořádání společných akcí. Aby se děti
seznámily s prostředím školy. Budeme navštěvovat tělocvičnu školy a využívat jí k rozvoji hrubé
motoriky dětí. Se Základní školou bychom rádi spolupracovali i v různých tvořeních a setkáváních.
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Kamarády, kteří již navštěvují I. třídu ZŠ, rádi pozveme na divadelní představení, které se konají
v budově MŠ. Také je navštívíme před zápisem do I. třídy v ukázkové hodině. Dále se budeme
společně se žáky základní školy účastnit předplaveckého výcviku.

Nadstandartní aktivity MŠ:


Spolupráce při vyšetření zraku společností Lions klub České Budějovice – Tyflokabinet
(rodič se po objednání, musí dostavit s dítětem do ambulance v Českých Budějovicích)



Logopedická depistáž v MŠ



Návštěva výchovného koncertu ZUŠ Český Krumlov



Návštěva Městského divadla Český Krumlov



Návštěva některé složky Integrovaného záchranného systému



Využívání nabídek workshopů financovaných z fondů EU



Divadelní představení a vzdělávací akce v MŠ



Spolupráce s Ekocentry



Fotografování dětí v MŠ



Polodenní a celodenní výlety MŠ



Předplavecký výcvik



Pravidelné akce s rodiči



Slavnostní rozloučení s předškoláky



Vítání občánků v obci



Pohybové aktivity v tělocvičně ZŠ

Mimoškolní aktivity MŠ:


Zpíváníčko – hudebně pohybový kroužek organizovaný DDM ČK (p. Havlíčková Hana)

Ve Chvalšinách 1. 9. 2016

Vypracoval: Mgr. Petr Holba, ředitel školy

Mgr. Petr Holba
ředitel školy
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