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                      VÝROČNÍ ZPRÁVA
Mateřská škola
Mníšek pod Brdy
ul. 9.května
okres Praha- západ
Č.j.102/2018


Projednáno na poradě dne 31.8.2018



Mateřská škola  Mníšek  pod Brdy , ul.9.května, okres Praha – západ je od roku 2015 pětitřídní mateřská škola. Škola dostala od 15.9.2015 ještě přiřazené detašované pracoviště Malé náměstí .Každá třída má své odpovídající hygienické zařízení - WC,umývárnu, sprchový kout, hernu, šatnu, lehárnu a kabinet. Škola je velmi dobře zásobena a i vybavena pomůckami pro všechny druhy výchov. Pomůcky se dle finančních možností neustále obměňují a doplňují, některé se získávají i od sponzorů. Zahrady školy jsou prostorné, účelně řešené a vybavené - průlezkami, pískovišti, houpačkami, dřevěným domečkem, altánkem. Zahrada 9.května má též  své vlastní hřiště dopravní výchovy. Tělocvičny ve škole nejsou, pro tělovýchovné aktivity dětí je využíván  prostor tříd, zahrada a okolí školy při pobytu venku. Budovy školy jsou obě po bezpečnostní stránce zajištěna dostatečně- nový elektronický systém.
Výchovná práce školy je zaměřena na výtvarnou výchovu, kladný vztah dětí k přírodě, rodičům, sourozencům, či  dětem jiných etnických skupin a integrovaných dětí, dále vedeme děti k lásce a úctě k handicapovaným a starým spoluobčanům. 
Škola je od 1.1.2003  právním subjektem.
Učitelky se řídí metodikami, rámcovým programem pro mateřské školy, úkoly ročního plánu školy a měsíčními plány, které  si zpracovávají s ohledem na  věkové složení tříd   intelektuální úroveň dětí a zájem dětí.

Ve škole pracuje 19 pracovnic - žen  
z toho 12  pedagogických pracovnic a 7 provozních. 
Všechny pedagogické pracovnice,až na jednu asistentku pedagoga - která si doplňuje vzdělání, jsou všechny pedagogické pracovnice kvalifikované.

Všechny pedagogické pracovnice se vzdělávají.
1/Individuálně - samostudiem - Předškolní výchovy, Učitelských novin, Školství, studiem příruček, knih z edice Portál, dále  studiem -  předpisů, Zpravodaje, metodik a rámcového programu, vyhlášek
2/Všechny pracovnice se pravidelně – dle svých zájmů zúčastňují dalšího vzdělávání  pedagogických pracovníků - převážně v PC Praha 
3/ Ředitelka školy -   dokončila  studium VŠ - obor  školský management 2005 a pravidelně se účastní vzdělávání v oblasti legislativní a právní
4/Jedna učitelka absolvovala akreditovaný program při PFUK Praha, doplňující pedagogické vzdělání se zaměřením na speciální pedagogiku, doplnila vzdělání 
5/ Jedna učitelka  si zvýšila si  kvalifikaci studiem VOŠ - dis.
6/ Pí. učitelky si  doplňují vzdělání -  o v oblasti hry na hudební nástroje - kytara, klavír
7/ Všechny pracovnice kuchyně  a pracovnice výdeje stravy každoročně pravidelně absolvují školení pracovnic provozu školních stravoven.

Přehled účasti na vzdělávacích akcích akcích   
  - všechny učitelky se každoročně účastní vzdělávání - seminář Prevence poruch chování a 
   narušené komunikace 
- vzdělávání v rámci GDPR - všechny pracovnice školy
- příprava na vstup do ZŠ
- legislativní školení - ředitelka školy
- šablony 
- v  letošním školním roce se učitelky  dále účastnily vzdělávání dle potřeb školy   většina školení    
   pregramotnosti v MŠ s využitím hudebně-pohybových činností,  osobnostně sociální rozvoj  

   pro  pracovnice MŠ
- každoročně jsou učitelky vzdělávány školením v oblasti logopedické a další podpory  dětí s  
  problémy - inkluze a v oblasti přípravy dětí na vstup do ZŠ.


Do prvních tříd bylo odešlo celkem  40 dětí, odklad dostalo 6 dětí  Kapacita školy se snižuje od školního roku 2018/2019 na 112 dětí.
Při zápisu do školy byla 100% naplněna kapacita školy, v případě odchodu některého dítěte z MŠ je toto okamžitě nahrazeno novým, tak, aby byla kapacita školy neustále využívána. Při zápisech u nichž bylo 93 uchazečů , bylo přijato  nakonec 40  nových dětí. Image a pověst školy ve městě a okolí je veliká, naše škola by mohla mít klidně pět tříd a ani tak by zájem rodičů o umístění jejich dětí neuspokojila. Je to pro další práci školy – všech pracovnic inspirující a povzbudivé. 

Závěry z poslední kontroly ČSI -Středočeský inspektorát  ze dne 10.12.  -  16.12.2015 - pí. Mgr. Ležalová , Mgr. Kloudová a Bc. Jungerová, Ing. Drlíková
Od poslední inspekce v říjnu 2009 došlo k pozitivním změnám v materiálních podmínkách školy v podobě dílčích rekonstrukcí a oprav stávající budovy a školní jídelny. Ke zhoršení došlo v oblasti řízení a zajištění speciálně pedagogické péče dětem se zdravotním postižením. V souvislosti s otevřením nového pracoviště byla navýšena kapacita MŠ a rozšířen pedagogický tým. Škola si udržuje kvalitní úroveň průběhu vzdělávání a připravenosti dětí k zahájení povinné školní docházky.


Učitelky plní své úkoly výchovné práce dle jednotlivých měsíčních plánů - dle věku a zvláštnosti dětí. Pravidelná účast dětí zvl. na výtvarných soutěžích je již tradicí naší školy. Práce dětí školy jsou pravidelně vystavovány v místním penzionu důchodců, v ordinaci místní dětské lékařky a pravidelně jsou vystavovány i v prostorách  školy - dětské práce se výrazně podílí na výzdobě školy. Jako každoročně i letošní školní rok děti naší školy pravidelně vystupovaly děti  -- vánoce, velikonoce, svátek matek, s hudebně-  recitačním a pohybovým pásmem v Penzionu a Domově důchodců v Mníšku pod Brdy .Děti pravidelně svým vystoupením vítají i nové občánky našeho města při akci vítání - na Městském úřadě v Mníšku pod Brdy. Tradicí se stalo i vystupování dětí u vánočního stromku při vánočních akcí města.

Hudebně-pohybový kroužek vedla  učitelka školy., nadále nemá zájem vést kroužek. 
Kroužek hry s anglickým jazykem vedla jako tradičně pí.uč. ze ZŠ Soukupová, na detašovaném pracovišti pí. Rogers z centra Eden
Škole se konečně podařilo získat i keramičku a čtyři roky funguje ne škole již keramický kroužek. Naše děti dosahují tradičně i úspěchů ve výtvarných soutěžích - v letošním roce vyhrál se svým výkresem chlapec třetí třídy soutěž s požární tématikou. 
V letošním roce   se na pracovišti 9.května otevřel kroužek hry se zpěvem- bude pokračovat nadále. Výzdobu škol zajišťovaly  všechny učitelky společně s dětmi.

Do  naší školy docházelo  v posledních letech stále více integrovaných dětí . Rodiče problémy dětí škole nesdělí, pak se na něj přijde až v průběhu docházky dítěte a když se dětí vede následně jako dítě integrované, škola má více dětí se speciálními potřebami než je stanoveno vyhláškou. Ve škole je i více problémových dětí, které vyžadují zvýšenou péči. Práce s integrovanými dětmi je velice obtížná, neboť jejich problémy a potíže jsou velice specifické – od lehkých mozkových dysfunkcí ,až po děti s více vadami. Všechny dětí mělo více než tři vady a jejich  pokrok za rok lze vyjádřit několika slovy – dnes by nikdo nepoznal jeho postižení. Práce je velice obtížná a vyžaduje zvláště v oblasti celkového zajištění bezpečnosti všech dětí velkou pozornost ze strany vedení školy i všech učitelek. Z důvodů zajištění bezpečnosti  dětí při vycházkách byl zakoupen i mobilní telefon.Většina rodičů integrovaných dětí spolupracuje se školou i s pracovnicemi SPC, které zajišťují veškeré poradenské, konzultační i ostatní služby- vyšetření, speciální plány, velice aktivně. Rodiče si zvykli na tuto službu, kterou škola poskytuje velice brzy a využívají ji rádi, bez ostychu – zvláště při řešení výchovných problémů s dětmi a dále při stanovení školní zralosti dětí. Je radost vidět jaký pokrok děti ve škole udělaly, zvláště při odchodu do školy. Společná spolupráce centra, školy a rodičů je přínosem nejen pro děti, ale i pro rodiče a školu. Vzájemná důvěra rodičů ve školu, školy v rodiče velice prospívá především dětem, zvláště pak společný postup při výchově a vzdělávání dětí se specifickými potřebami je důležitým faktorem při vzdělávání těchto dětí. Práce s integrovanými dětmi není jednoduchá, přináší jak vedení školy tak i celému personálu školy mnoho práce navíc, ale i tak se škola bude i v budoucnu touto problematikou zabývat i budeme se snažit nabídku služeb v této oblasti ještě rozšiřovat. Společně se základní školou řešíme i další vzdělávání dětí – vstup do základní školy, tak, aby návaznost byla pro všechny děti optimální, aby nedocházelo ke stresu dětí. Navýšením kapacity dvou tříd ( pracoviště 9.května)  se zvýšila kapacita školy , ale také zároveň se zvedly nároky na učitelky. Počty dětí na třídách se staly neúnosnými, zvláště z důvodů velkého nárostu nových - problémových dětí. Je nutné je operativně řešit větším překrýváním učitelek na problémových třídách.  


Spolupráce s rodiči je již vcelku dobrá - škola má v okolí velmi dobrou pověst, zvláště akcemi pro děti a dále vstřícným a příkladným vystupováním všech pracovnic školy. Rodiče s námi pravidelně konzultují problémy, ale i pokroky svých dětí, účastní se i řady akcí pořádaných naší školou, pomáhají nám tyto akce sponzorsky (jak materiálně, tak i finančně) zajišťovat i letošní školní rok jsou tyto prostředky nemalé. Rodiče jsou pravidelně seznamováni s výchovnou činností školy i s výsledky práce jejich dětí - výstavky  výtvarných prací jsou pravidelně  instalovány v šatnách jednotlivých tříd  i v budově celé školy, a pravidelné besídky i ostatní akce školy jak ve škole, tak i mimo ni i na veřejnosti jsou důkazem a zároveň i prezentací výsledků naší práce a dětmi. 


Dobrou spolupráci má škola také se základní školou a se speciální školou- pravidelně  navštěvujeme školu a družinu mládeže, seznamujeme předškolní děti s novým prostředím i učitelkami, abychom tak dětem usnadnili jejich přechod do školy. Konzultace učitelek mateřské školy a jejich návštěva v základní škole jsou již nejsou  samozřejmostí, jsou spíše výjimečné a závisí to od zájmu učitelek ZŠ Školka pořádá i některé akce společně se školou - divadla, koncerty. Spolupráce ředitelek ( zvláště se ředitelkou speciální školy) je velice dobrá a přínosná pro obě školská zařízení.

Velmi dobrou spolupráci má škola s oběma pediatry - pravidelně se na nás obracejí a my na ně, vzájemně konzultujeme problémy dětí,tak, abychom našli optimální řešení  dětských problémů a obtíží, aby se pak děti mohly vyvíjet bez potíží. Zvláště dobrou spolupráci máme s MuDr. Novákovou, která pravidelně jednou do měsíce (bezplatně) naši školu navštěvuje - prohlíží děti, konzultuje s námi jejich obtíže. 

Velice dobrá je i spolupráce s SPC Slunce Stochov u Kladna. Vedoucí zařízení paní doktorka Dvořáková i speciální pedagog speciální psycholog nám pomáhají řešit, ale i diagnostikovat problematické a postižené děti. Vzájemné návštěvy obou stran jsou již zcela samozřejmé a velice přínosné zvláště pro naši školu - pomáhají nám řešit zvláště psychické a pedagogické problémy dětí a konzultujeme vzájemně výsledky a metody výchovné práce u postižených – integrovaných dětí. Centrum provádí ve škole také vyšetření školní zralosti a jejich doporučení akceptuje i základní škola.

Rovněž spolupráce s Městským úřadem v Mníšku pod Brdy je velmi dobrá. Jasné stanovení kompetencí a odpovědnosti jednotlivých pracovníků, přesná evidence majetku a jasné a průhledné hospodaření školy jsou toho znatelným důkazem. 



Vynikající spolupráci máme s vedlejším Penzionem a domovem důchodců – vzájemně se navštěvujeme, pořádáme pro sebe programy, vyměňujeme si dárečky. MŠ pořídí v prostorách DD i karneval – využíváme velkou společenskou místnost penzionu. 


V roce 2005 škola navázala spolupráci s kastelánem místního zámku  -  výsledkem byla prohlídka zámku – dětí naší MŠ a dále krásná akce na zámku – rozloučení se školáky – s vystoupením dětí, rautem a následnou prohlídkou zámku. V letošním roce nám počasí nepřálo, takže tato akce se nakonec konala v místním kulturním domě. 

Spolupráce s místní logopedkou pí. Inderkovou doplňuje komplexnost našich služeb v oblasti a podpory zvýšené péče o děti, které mají v této oblasti problémy. Paní logopedka dochází do školy, provádí depistáže a pak ve své ambulantní ordinaci. V letošním roce  jedna pracovnice dokončila kurz logopedického preventisty a začala v této oblasti s dětmi ( zvláště integrovanými)  pravidelně pracovat.
 
Navázali jsme spolupráci i s ZUŠ a jejím výsledkem je keramický kroužek pro děti přímo v naší škole.

Nově škola, zvláště ředitelka školy spolupracuje i se školskou komisí ( jejíž je členkou) a snaží se  prosazovat  ucelenou  školskou koncepčnost s výhlídkou do budoucích let v Mníšku pod Brdy.
   

Provoz školy začíná v 7.00 a končí v 17.00. Školné se pravidelně pohybuje v relaci okolo 600,-  korun měsíčně. Škola dosahuje velmi dobrých výsledků ve výchově dětí - vede je k ohleduplnosti, kamarádství, vzájemné pomoci a lásce k rodičům a vrstevníkům. Zvláště se zaměřujeme na vřazování dětí ze sociálně slabých a méně podnětných rodin a na integrované děti. Vedeme děti k vzájemné toleranci, ohleduplnosti a pomoci starým, slabším a postiženým, vedeme je k úctě ke stáří.


Veškerá práce školy se odvíjí od velmi dobrých pracovních podmínek, které jsou ve spolupráci s ředitelkou školy a starostou města vytvořeny jak pro zaměstnance, tak i pro děti školy. Nemalý podíl na správném fungování školy je ohleduplnost, ochota, vstřícnost, vzájemné porozumění, dobrá spolupráce a kamarádské vztahy všech pracovnic. Vzájemná ochota, důvěra a celkové zapálení všech pracovnic udělat pro děti něco navíc nad rámec svých běžných pracovních povinností - to je totiž heslo naší školy, které hodnotí většina veřejnosti města i rodičů našich dětí.

Finanční , technické i materiální vybavení - škola má dostatek finančních prostředků jak na provozní, tak i na mzdové výdaje. Celkem disponuje škola vždy prostředky okolo pěti milionů ročně. Finanční ohodnocení pracovnic by mohlo být zajisté lepší, ale vzhledem k ostatním institucím mají pracovnice  alespoň složky odměn pravidelné. Provozní výdaje odpovídají požadavkům školy a jsou vcelku dostačující.  Hospodaření školy  skončilo v letošním roce ziskem. Během několika posledních let škola dostala nová okna, střechu, celkové zateplení pláště, byla odizolovaná budova  s následnou úpravou terénu. Následně byla celá školy vymalována ( a celý interiér byl i malbami vyzdoben), 
Vybavení interiérů a exteriéru školy je neustále obnovováno - třídy mají nový nábytek, koutky, vybaveno je i zázemí pro personál, ředitelna, byla zakoupena i nová technika - tablety, televizory.
Nově se postupně obnovuje a mění vše dle požadavků a hlavně dle potřebnosti, dostupnosti , ale hlavně promyšleně dle funkčnosti. 
Byl obnoven povrch hřiště DV, zakoupeny nové dopravní prostředky pro jízdu na hřišti DV.
Celá budova 9.května byla dovybavena i novým nábytkem.
V roce 2015 se součástí subjektu stalo i detašované pracoviště, které bylo komplexně vybaveno a následně v roce 2016 bylo dovybaveno z grantu - zvláště školní zahrada. V dalších letech byla zahrada dovybavena z grantu - domečkem, vláčkem a také houpačkou
V roce 2017 byla s pomocí grantu Nadace ČEZ - Oranžové hřiště, dokončena komplexní rekonstrukce zahrady 9.května - byly pořízeny nové herní prvky - věž, houpačky, vláček, lezecký domeček, pískohrátky, kreslící tabule, domeček.
.

Celkové hodnocení práce školy za roky 2016 - 2018, závěry a stanovení  úkolů pro školní rok 2018/2020  

Veškerá výchovná činnost je naší škole prováděna systematicky, pravidelně dle stanovených úkolů v měsíčních plánech jednotlivých tříd - tyto plány čerpají úkoly z ročního plánu školy. Činnosti jsou prováděny jak individuálně, tak i ve skupinkách či hromadně - dle zájmu a možností dětí, a to v bodově, tak i mimo ni - na zahradě i venku mimo areál školy. Veškerá činnost, která je ve škole prováděna je podřízena zájmu dětí , jejich přáním, požadavkům, možnostem – děti nejsou do činností nuceny -, naopak je v nich vzbuzován zájem o danou činnost – využíváme hlavně kladné motivační metody – povzbuzení, pochvalu, pohlazení atd. Úlohou a cílem naší školy je především zabezpečit harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte  -bez stresu, strachu, a to se nám ve škole daří velice dobře. Tyto dobré výsledky vyvěrají zvláště z kladného vztahu všech pracovnic nejen k dětem, ale i mezi sebou a dále z velmi dobrých znalostí psychologie všech dětí (pracovnice vědí velmi dobře jaký přístup které dítě potřebuje). Naše škola se věnuje všem a zaměřujeme se i na vřazování dětí z méně podnětných a sociálně slabých rodin a také se specializujeme na integraci postižených dětí do kolektivu naší běžné mateřské školy. V oblasti integrace dosahuje naše škola velice dobrých výsledků. V letošním školním roce integrovala škola mnoho postižených dětí, s různými problémy. V této oblasti došlu k posunu - k integrovaným dětem jsou dvě asistentky a jeden školní asistent, což výrazně ulehčuje práci učitelek. A tak je  třeba konstatovat, že učitelky i celý personál školy zvládal svoji práci výborně a všechny nás pak společně těší pokroky integrovaných dětí, kterých v naší škole dosahují. Všechny integrované děti byly v letošním roce přijaty do běžné základní školy.
Kontrola veškerých výchovných pracovních procesů je pravidelná, průběžná, během celého dne   -takže děti jsou na ni zvyklé a berou ji jako samozřejmost, zrovna tak jako i zaměstnanci školy. Úkoly výchovně-vzdělávacího procesu jsou plněny velmi kvalitně, děti odcházející do ZŠ jsou na školu připraveny ve všech sledovaných oblastech a činnostech. Kroužky - keramický, hudebně-recitační a pohybové výchovy, zrovna tak jako kroužek anglického jazyka, prohlubují zájem dětí o dané činnosti a učí je neustále něčemu novému. Dětem je zcela přizpůsoben obsah veškeré výchovně-vzdělávací činnosti a všech akcí pořádaných školou. Pořádáme pro děti řadu akcí nad rámec našich výchovných činností – výlety, divadla, besídky, oslavy, karneval,výstavy, nadílky, dětský den, drakyádu, plavecký výcvik, kroužek anglického jazyka  atd.- řada těchto akcí je hojně navštěvována veřejností našeho města a rovněž je dotována místními podnikateli. Naše škola je zaměřena na výtvarnou výchovu, na kladný vztah dětí k přírodě, rodičům, sourozenců. Dále vedeme děti k úctě ke stáří a k ohleduplnosti k postiženým a handicapovaným. Pravidelně docházíme s dětmi vystupovat s programem a dárečky do domova důchodců., zpříjemňovat našim staroušků jejich chvíle odpočinku. Spolupráce s domovem důchodců se prohloubila tak, že jeho obyvatelé připravují pro děti nejen dárky ( v rámci terapie) , ale dokonce pro děti pořádají divadelní představení – kde také důchodci účinkují .Je to  nejen pro děti ale pro všechny zúčastněné nezapomenutelný zážitek.
V roce 2016 proběhla na škole kontrola ČŠI. . V důsledků uplatňování opatření docházelo, po kontrole ČŠI v roce 2015, ve škole ke zlepšení výsledků vzdělávání.  ČŠI konstatovala: kola zefektivnila systém sledování a vyhodnocování výsledků vzdělávání. Individuální plány, které pro děti s potřebou podpůrných opatření vypracovává spolu se školským poradenským zařízením., jsou cíleně naplňovány zejména učitelkou pro integrované děti a asistentkou pedagoga. Obě vedou záznamy o individuální práci s těmito dětmi. Ředitelka školy předložila dokument, ve kterém jsou obecně vyhodnoceny skupinové výsledky vzdělávání, tedy i výsledky vzdělávání dětí se speciálními potřebami, k vyhodnocování individuálních výsledků vzdělávání těchto dětí.  Situace ve škole byla po několik měsíců napjatá, ke konci školního roku se však zklidnila, všechny dotčené strany pochopily nutnost společné práce a nutnost naplňování nápravných opatření.  
Výchovná činnost probíhala ve všech třídách po dobu celého školního roku podle plánů. Znalosti, vědomosti a dovednosti dětí jsou ve všech třídách na velmi dobré úrovni. Děti odcházející do základní školy jsou velmi dobře připraveny po všech stránkách, výrazně se spoluprací s logopedkou zlepšil i jazykový projev dětí a s tím i navazující grafomotorický projev.
V posledních dvou letech byla práce s dětmi velice obtížná nastoupila k nám  řada individualit a osobitým projevem a rovněž  průměrný počet docházejících  dětí v této třídě byl velký. Mnoho dětí v této třídě  bylo hyperaktivních, některé měly velice afektivní projevy. Ale paní učitelky práci zvládaly a dosáhly  v mnoha směrech značného pokroku – posunu vpřed.
Složení 2. a 3. třídy bylo v obou třídách stejné -  byla  převážná většina chlapců – proto i v oblasti grafomotoriky, pohybové a hudební výchovy byla práce s dětmi obtížnější. Integrované děti ve všech třídách dosáhly značného pokroku, zapojovaly se samostatně či pod vedením učitelky, pracovaly i individuálně pod vedením učitelky pro integraci. 
Všichni byly s výsledky dětí spokojeni – jak rodiče, děti, učitelky, i SPC.


Závěry pro nový školní roky 2018/2020 

1/ Pokračovat i nadále v nastoupeném směru plánu výchovně-vzdělávacích činností. Využívat  
hru i veškeré řízené i neřízené činnosti průběžně, vytvářet dětem ve škole především klidnou atmosféru a harmonické prostředí, všechny činnosti podřizovat zájmům a potřebám dětí. Kladným a vstřícným příkladem a přístupem učitelek i ostatních personálních pracovnic školy děti motivovat – zvl. pochvalou, povzbuzením, pohlazením a vést je k uspokojování jejich potřeb.

2/ Zaměřovat se i nadále na zlepšování vztahů mezi dětmi, neubližovat si, vést je ke vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci slabšímu, mladšímu, handicapovanému dítěti, či dítěti jiné etnické skupiny. Pěstovat v dětech lásku k rodičům, sourozencům, kamarádům a starým lidem. Do budoucna pokračovat i nadále ve vřazování postižených dětí do naší školy a rozvíjet spolupráci s SPC Slunce Stochov. Poskytovat postiženým dětem  a  jejich rodičům komplexní péči, kterou si zasluhují a potřebují přímo ve škole.


3/ V rámci možností a s ohledem na věk dětí seznamovat je a upozorňovat na nebezpečí drog a jejich účinky a dále na účinky alkoholu..


4/ Snažit se zabezpečit co nejvyšší podmínky pro další vzdělávání  nejen pedagogické výuky, ale i kvalifikovanost ostatních pracovnic – hospodářky, kuchařky. Zajistit a motivovat učitelky pro další pedagogické vzdělávání – VŠ, vytvářet jim patřičné podmínky a zajistit potřebné vzdělávací materiály. Škola navázala spolupráci s klinickou logopedkou pí. Mgr. Inderkovou, která prováděla nápravu řeči přímo ve škole. 

5/ Prohlubovat i nadále se dobře rozvíjející spolupráci se zřizovatelem, školou, dětskými lékaři, se SPC Slunce Stochov i s ostatními organizacemi. I nadále pokračovat ve spolupráci s místními sponzory a  získávat je  nejen pro zabezpečení akcí školy, ale i pro zajištění nových pomůcek. 


6/ Jako letošní školní rok i nový školní rok pokračovat v organizování a zajišťování nadstandardních akcí (akce nad rámec běžných pracovních povinností) – jak pro děti, tak i pro rodiče naší školy. Většinu těchto akcí se budeme opět snažit zajišťovat sponzorsky.

7/ Prohlubovat dále již celkem dobrou spolupráci s rodiči – zajistit co největší účast rodičů na akcích školy, vtahovat rodiče do dění školy, tak aby škole pomáhali nejen materiálně či finančně.
    

8/ Snažit se stále vylepšovat prostředí jak pro děti, zvláště pak i pro zaměstnance , pokračovat ve zlepšování materiálně-technického vybavení i celkové vybavenosti školy – zvláště pomůckami. 
 V posledních dvou letech se vymalovala postupně celá budova, všechny třídy byly kompletně vybaveny novým nábytkem a koutky. Nové koutky mají i ostatní třídy, zrovna tak jako novou techniku - nové celoplošné televizory, zakoupili jsme i nové tablety, které se nám osvědčili zvláště při práci s integrovanými dětmi. Zahrada  9. května byla komplexně zrekonstruována - za pomocí Nadace ČEZ a dostala nové herní prvky - prolézačku domeček, věž, houpačky, kreslící tabuli, pískohrátky, domeček. Rovněž zahrada detašovaného pracoviště dostala z grantu nové prvky - vláček, domeček, sezení a také houpačku.
Do budoucna - opravit  vrata a plot zahrady, dodělat schody u postranní části budovy, natřít opět celý plot školní zahrady.

9/ Pokračovat a rozvíjet započatou spolupráci se složkami záchranného systému – požárníky – auta, helikoptéru, policií – auta, besedy, akce na hřišti DV, navázat spolupráci s blízkým centrem rychlé záchranné služby v Mníšku pod Brdy. 

10/ Udržet v škole všechny kroužky - dle zájmu rodičů a to keramický, hudebně-pohybový, dramatický i hry s anglickým jazykem. během dvou let jsme rozšířili nabídku kroužků o keramický a dramatický, v tomto trendu pokračovat.

11/ Pokračovat i nadále v kvalitním  zajišťování  informací o škole a to jak slovních tak i obrazových na  internetových stránkách školy, vylepšovat neustále četnost záznamů z akcí i dalších informací o dění a výchovně-vzdělávacím procesu školy 

12/ Neustále vylepšovat prostředí a to jak materiálně, technicky i dalším novým vybavením interiéru  i školní zahrady. Vybavovat kabinety novými pomůckami, hračkami, dopravními prostředky na hřiště DV. Zakoupit nové hifi věže do tříd, zakoupit větší počet tabletů.

13/ Věnovat neustále pozornost vztahům na pracovišti, pěstovat důvěru, rovnost a zvláště se pak zaměřit na slušnost, ochotu , korektnost, ohleduplnost, vzájemnou toleranci. Dbát aby se pracovnice k sobě chovaly otevřeně, vyjadřovaly se objektivně. Snažit se ve vztazích  odbourávat sobectví, povyšování, sebeprosazování , neloajalitu, pokrytectví a zvláště nekorektní jednání a chování. 

14/ Pokračovat v práci s integrovanými dětmi a dokázat i, že práce s integrovanými dětmi je opravdu na velice kvalitní úrovni. Zaměřit se v této oblasti zvláště na evidenci práce s dětmi integrovanými, proškolovat v této oblasti pravidelně učitelky. 

15/ Ředitelka školy a zajistila  čerpání peněz z dotačních fondů pro MŠ - šablony a to s přihlédnutím k potřebám školy. Škola má tak dva roky  bezplatně školního asistenta, dále školení v  oblasti  předčtenářské ,  předmatematické gramotnosti a sociálního chování.

16/ Ředitelka zajistí  zvláště překrýváním pracovnic co nejlepší podmínky pro práci učitelek - s přihlédnutím na složení tříd a na počty problémových dětí v jednotlivých třídách. 


Přehled nejzajímavějších akcí školních  roků 2016/2018
Náš školní vzdělávací program, který vychází z tradic města a jeho okolí, má název Půjdem spolu do přírody. Tento program se pak snažíme vhodně doplňovat vhodnými školními akcemi, které dětem přináší řadu zkušeností a zážitků. Motto našeho programu zní: tam, kde se děti rády mají, hrají si a povídají. Sluníčko se na ně směje, spousta lásky všechny hřeje. Každý měsíc mají děti řadu doplňujících programů a já bych nyní ráda poukázala na ty, které jsou pro rodiče a zvláště děti nejzajímavější. 

Uskutečnila se :   

řadu výletů do Prahy a Příbrami, kde jsme shlédli zajímavá divadelní představení
	pořádáme pro děti dílničky
	pořádáme pravidelně 1-2 ročně zahradní párty - skákací hrady, zahradní disco, občerstvení
krásná byla představení 3D sférického kina
každý rok pořádáme výlety ke dni dětí - Malá zoo, park Soběhrdy
	ve škole jsme pořádali mnoho dalších akcí – kouzelníci, seznamování s přírodou a živými zvířátky
	pořádáme mikulášské i čarodějnické reje
	pořádali jsme  přímo ve škole řadu divadelních a hudebních i cirkusových  představení  
docházeli jsme i na akce Klubu mládeže – divadla a hudební akce 
	absolvujeme pravidelně solnou jeskyni a plavecký výcvik
kroužky ve škole –  anglický a keramický, nově - hudebně- pěvecký   
	spolupracovali s SPC Slunce Stochov  u Kladna a zajišťovali tak dětem veškerá vyšetření i následnou péči přímo ve škole
zajišťovali jsme pro děti a rodiče fotografování, nákup nových knih, encyklopedií atd.
účastnili jsme se pracemi našich dětí výtvarných soutěží
zajišťovali jsme pro děti nadílky i akce  – velikonoční, vánoční, dětský den
-      pořádali jsme akce pro rodiče – vánoční besídka a besídka k svátku matek, karneval, schůzka  
        s novými dětmi a rodiči



Zpracovala : Bc. Marie Šretrová
Schválen na poradě: 31.8.2018










































Bc. Marie Šretrová - 60 let, ředitelka školy, SŠ učitelství MŠ, VŠ - obor školský management
41let praxe 
Miroslava Kubová - 57 let , vychovatelství  a učitelství MŠ - středoškolské – 24 let praxe
Miroslava Špačková – 55 roků, středoškolské vzdělání – učitelství MŠ - 19 let praxe
Hosnedlová Zita-   46 let,  středoškolské – učitelství MŠ  - 25  let praxe
Vinická Simona -  43 roků, středoškolské vzdělání , 12 let praxe
Jará Jana  –  23 roků, učitelka pro integrované děti,  3 roky praxe
Hnátnická Dana - 57  let,  praxe 38 let
Lexová Karolína -  20 let začínající učitelka, asistentka
Šandorková Radka -  43 roků,  1 rok praxe, nekvalifikovaná - doplňuje si vzdělání  
Bílá Marie - 46 let, asistent pedagoga - 2 roky praxe
Mgr. Alena Prančlová - 41 let, začínající, kvalifikovaná 
Jana Olšová -  55 let,  školnice - uklízečka 
Alena Petkaničová - 51 let, uklízečka
Hana Tesařová -  48 let, školnice- uklízečka, výdej jídla
Jana Kloudová -  45 let, uklízečka, výdej jídla
Zlata Olahová - 56 let, vedoucí kuchařka
Dagmar Vostřezová - 51 let, vedoucí stravování, pomocná kuchařka
Marie Dolejšová - 67 let, pomocná kuchařka































Září – jako tradičně pořádáme ve škole na zahájení školního roku divadelní představení, to letošní bylo netradiční - Magická show. Dále jsme si s dětmi vyrazili na prohlídku blízkého zámku v Dobříši, děti si nejen prohlédly zámek s podkrovními příšerkami, ale s radostí se proběhly i v bludišti zámecké zahrady.
V říjnu jsme se vypravili s dětmi do divadla U Hasičů v Praze na Hodinu zpěvu s Uhlířem. Je s podivem, že i ti nejmladší se nebáli vystoupit na jeviště a ochotně, nebojácně a se zájmem kouzelníkovi asistovali – právě proto jsme měli první řady. Dále jsme s dětmi absolvovali podzimní výstup na Skalku – se stopovačkou a odměnami je to vždy pro děti dobrodružství. 
Děti shlédly představení O Malence a dále Mísa plná ovoce, která doplnila námětově náš vzdělávací program. Od října do listopadu jsem jezdili s dětmi do solné jeskyně ve Svatém Poli u Dobříše 10 lekcí 1x týdně. 
V listopadu jsme si vyrazili do  království železnic, kde si děti prohlédly celou expozici a moc s jim líbila. Ve školce děti shlédly představení  Zajíček a velká mrkvová záhada a Tři čuníci. proběhla rovněž depistáž řeči dětí paní logopedky Inderkové, zkontrolovala hlasovou výbavu dětí a děti, které potřebovaly odbornou péči si převzala do své poradny.
 Prosinec je vždy na akce bohatý. Letošní rok jsme Mikuláše trávili ve školce na Mikulášském mišmaši , děti si zařádily a domů odnesly nadílku od sponzorů. Vánoční besídka se jako vždy líbila a to nejen vystoupení dětí, ale i tradiční ochutnávka vánočního cukroví našich maminek i babiček. Vzájemně se ochutnávalo, hodnotilo, předávali se i recepty. Děti dále vystupovaly na vánočních trzích i v našem partnerské Domově důchodců, kde potěšily naše staroušky nejen vystoupením, ale i drobnými dárky. Učíme tak děti, aby si vážily stáří, aby byly schopné  jednou svým rodičům i babičkám pomoci a postarat se o ně, nebo jen prostě zahřát duši. Začali jsme s dětmi navštěvovat obnovené divadélko KK v Mníšku a další vánoční představení děti shlédly i v MŠ. Velký úspěch si děti zasloužily i svým krásným zpěvem koled na knoflíkovém trhu, moc se veřejnosti města naše vystoupení líbilo. 
V lednu jsme shlédli krásné představení O Ječmínkovi . Leden byl i měsícem zápisů do základní školy. I my jsme se svými svěřenci navštívily družinu a základní školu – chceme, by děti věděly kam a do čeho, že jdou. Nejdříve jsme navštívily všechny první třídy, zdrželi jsme se v áčku u pí. Souškové , kde je skoro celá třída našich loňských absolventů. Prvňáčci nám ukázali, co už umí- jak píší, něco nám i přečetli. Pro navození kladného pocitu jsme dětem ukázali i nové hřiště, tělocvičnu a jídelnu, kde se mohly i občerstvit. To, že se děti nebojí vstupu do školy, prokázaly už při zápisech, kterých jsem se, jako pedagog zúčastnila. Děti se školy nebojí, ale jen nerady prý budou naši školku opouštět, raději by u nás zůstaly – na to jim vždy říkám -  každý by Vás obral – neumíte si vše spočítat, nic by jste si nepřečetly. Až vyrostete a něčím budete, přijďte se nám pochlubit, vždy Vás rádi uvidíme. Odchod dětí z mateřské školy do ZŠ je vždy pro učitele něčím …. Prostě něčím co se nedá popsat. Do dětí každý z nás dal část sebe, o to teď přichází, ale každá z nás věří -  že to co dětí  vložíme, to také později sklidíme. Tak školáci do toho a nedělejte nám ostudu. Krásná byla dřevíčková dílna v MŠ. Je to něco neuvěřitelného jak pro kluky, tak i pro holčičky. Akademický sochař si nejdřív vybalí svá fidlátka, pak dětem poví krátce o práci se dřevem a následuje praktická část. Každé dítě má svůj dětský ponk s nástroji a na něm má dřevěný polotovar, který si sám dotváří. Je krásné sledovat jak děti s nadšením, hoblují, šmirglují, malují, klíží, ale ten výsledek – vlastní výrobek si každý s hrdostí z dobře vykonané práce odnáší domů. Dále následují další praktické zkušenosti – zatloukání a vytahávání hřebíků, šroubování, pilování tvarů a další zajímavé činnosti se dřevem. Na závěr si každé dítě vybere  ještě  výřezek ze dřeva , který   si chce ještě domů odnést a sochař jej v okamžiku ze dřeva vyrobí.
V únoru  jsme začali jezdit  na plavecký výcvik do bazénu v Příbrami - 10 lekcí až do dubna. Děti jsou pod vedením příjemných a ohleduplných plavčic v pohodě, rády se výcviku účastní, poptávka rodičů vždy převyšuje nabídku.Ve škole děti shlédly dvě zajímavá představení, zaujala je zvláště  Počítačová pohádka a pak také hudební pořad Africké bubínky, kde si děti aktivně a prakticky   vyzkouší všechny rytmy a melodie světa. Únor je pro nás měsícem karnevalu. Náš karneval je pravý karneval se vším, co k němu patří – živá hudba, masky, soutěže, tombola. Za účasti rodičů tančí a zpívají v maskách nejen děti s učitelkami, ale i často i někteří mladší rodiče. Jsme rádi, když se rodiče zapojí a mohou sdílet radost společně se svými dětmi. Nevyhlašujeme nejlepší masky, všechny masky jsou krásné a zajímavé – všechny děti dostanou za masku stejnou cenu. Vyhlašujeme aktivní rodiny a rodiny v maskách, prostě se tím bavíme my i rodiče a podporuje rodinnou sounáležitost. Je krásné, když i maminky přijdou za pankáče, Pipi punčochatou, doktorku, školačky a tatínkové za gaučáka, policajta, klauna, nebo vodníka. Přitom všem hraje k poslechu živá hudba, všichni se mohou občerstvovat – dortíky, chlebíčky, sladkosti, nápoje atd. Na závěr je vydávána i dětská tombola, kde vyhrává každé dítě. Děti i rodiče se nechtějí rozejít a tak je často těch opravdu posledních písniček hned několik. Protože škola nemá tak velký prostor pro pořádání této akce, zapůjčuje nám vždy prostory náš partner Domov důchodců a já bych tímto chtěla poděkovat jeho řediteli panu Honzíkovi Danielovi za jeho vstřícný přístup. V letošním roce se personál školy proměnil za hipísačky a sklidil u rodičů svými převleky i vystupováním velký obdiv.
Březen Děti shlédly také zajímavé představení v divadle KK - Palačinkovou Pepičku, k tomu vždy děti dostanou horkou čokoládu a perníček z  pytle ven a druhý jeden ho podrobily ve škole srovnání s V tomto měsíci vítali naše děti i nové občánky města, někteří vítali i své sourozence a to byl pro ně teprve důvod ukázat, co umí a předvést se.pohádkou, kterou znají. Jsou kritické, nebojí se většinou vyslovit svůj názor a to je dobře, společnost potřebuje nebojácné děti s vlastním názorem. V tomto měsíci jsme pořádali ve škole i den otevřených dveří. Aby měla možnost prohlédnout si naši školu co největší část veřejnosti, zvolili jsme tento den na sobotu. 
Děti opět v tomto měsíci vystupovaly na vítání občánků a také se výkresy zúčastnily různých výtvarných soutěží. Letos jsme se opět umístili a náš předškolák Jirka Svoboda zvítězil ve výtvarné soutěži s požární tématikou. Jen tak dál Jirko...Proběhla vyšetření z SPC Slunce Stochov u Kladna, která pomáhají rodičům se stanovením aktuální úrovně jejich dětí před vstupem do ZŠ. Rodiče tak získávají objektivní a hlavně odborné informace o připravenosti svého dítěte na školu a tak mohou  lépe rozhodnout a zvolit optimální variantu pro své dítě.   
V dubnu jsme  si s dětmi vyrazili do podmořského světa v Praze.  byli jsme jedinou školkou v daný den a tak měly všechny děti volnost pohybu , čehož s radostí využily a pozorně sledovaly všechny živočichy v akváriích. Ve škole jsme měly dvě krásná představení O medvídku Medouškovi a Prasátka, dále jsme navštívili i divadlo KK. 
V květnu jsme jako tradičně pořádali besídku k svátku matek a rovněž jsme vystupovali s programem v domově důchodců a na májových oslavách našeho města. tento měsíc byl na akce hodně bohatý, s dětmi jsme si vyrazili do divadla SH na přestavení jak s Máničkou šili všichni čerti , ve školce dětmi děti zařádily s hudebním pořadem Na farmě. Jako každoročně  jsme pořádali ( u buchet ) schůzku s rodiči nově přijatých dětí, na které si vždy s rodiči vyjasníme, jak to u nás ve škole chodí.  Děti se podílely svým vystoupením i na akci města - májové oslavy. Na konci měsíce jsme v předstihu oslavili i dětský den. Děti dostaly nejen drobný dárek, ale také celodenní výlet ( zdarma od sponzorů) . Výlet byl na farmu, kde děti poznávaly různá domácí i jiná netradiční zvířátka( např. klokany). Dále si děti zajezdily na koních a vyráběly i dárek - dřevěnou ovečku, kterou dokreslily a oblékly do vlny. Výlet se vydařil a všechny děti si pochvalovaly občerstvení i jídlo, zvláště školní piknikový řízek.
V červnu jsem pro děti pořádali požární den. Požární auta, přehlídky požární techniky, vybavení,  pomůcky, hašení, vyprošťování, zkoušení obleků, to všechno děti zajímalo a bavilo. Letos jsme tento den úmyslně zařadili do období června, kdy nevadí že  na děti kápne nějaká ta kapka vody při ukázkách hašení. Požárníci si s dětmi vhodně popovídali o tom jak se chovat v krizových situacích a hlavně jim předvedli vše, co děti chtěly – vyprošťování osob, hašení atd. děti si prohlédly hašičské auto- i na střeše, veškeré pomůcky, měly možnost si vše i vyzkoušet na vlastní kůži. Na závěr roku  jsme se jako každoročně loučili s našimi budoucími školáky. Děti si vždy připraví pro rodiče krátké vystoupení, následuje bude šerpování, předání drobných dárků a volná zábava s občerstvením. Ale letošní rok nám počasí nepřálo a tato akce se uskutečnila v kulturním domě. Převor děti i veškerého materiálu za deště jsme zvládli skvěle. Vystoupení a také tablo bylo námětově laděno do období slávy hudební skupiny Abba. Moc se všem líbilo a zvláště děti hudby plně zaujala a vystoupení předváděly s obrovským nadšení , k podivu všech to bavilo i kluky. také dárky na rozloučení byly v tomto stylu - velké  odznaky a šátky s logem školy. 
Samotný závěr roku vždy slavíme zahradní párty na školní zahradě -  skákací hrad, hudba, občerstvení, to vše nám pomohou zajistit naši sponzoři z řada rodičů Jsme jim za to jménem děti moc vděčni. Děti si  nejen  zatančily  a zařádily na skákacím hradu, ale také popily dětské šampíčko a občerstvily se brambůrkami, pizzou, ovocem ( melouny, jahody, ananas), polárkou. Co říci na konstatování jedné holčičky, když prohlásila Maruš, to je nekrásnější den v mém životě, já nikdy nic podobného nezažila. 



























