Čerstvé zprávičky z Barevné, Sedmikráskové a Růženko-šípkové školičky

1. Mateřská škola Dr. E. Beneše ve školním roce 2018/2019 sleduje následující
vzdělávací priority:
1.1. Průběžně vyhodnocuje dopady vzdělávání na očekávané výstupy předškolního
vzdělávání
1.2. Identifikuje děti se vzdělávacími obtížemi a se specifickými výchovnými
potřebami
1.3. Výchovně-pečuje o děti mladší 3 let

Důvodová zpráva: Mateřská škola zhodnotila podmínky, průběh a výsledky vzdělávání
pomocí dotazníku, který se věnoval zejména následujícím oblastem: koncepce a rámec
školy, pedagogické vedení školy, kvalita pedagogického sboru, vzdělávání a vzdělávací
výsledky dětí.
Mateřská škola vytvořila během 1. pololetí školního roku 2018/2019 tři plány
pedagogické podpory pro děti s vzdělávacími obtížemi. Vzhledem k tomu, že
vzdělávací obtíže dětí s poruchami chování byly většího rozsahu, než aby je pokryl plán
pedagogické podpory, doporučila mateřská škola zákonným zástupcům dětí návštěvu
pedagogicko – psychologické poradny se kterou spolupracovala a poskytla jí zprávy o
průběhu vzdělávání dětí. Na tomto základě byla vytvořena podpůrná opatření 3.
stupně a mateřská škola zřídila funkci asistenta pedagoga do třech tříd.
U Jeslí – zelená třída – 0,50 úvazku
E. Beneše – modrá třída – 0,50 úvazku
J. Holuba – třída růžiček – 0,50 úvazku
Mateřská škola přijímá i během školního roku děti k předškolnímu vzdělávání a
vzhledem k tomu, že se jedná od děti mladší 3 let, aplikuje i během roku adaptační
program.
2. Mateřská škola Dr. E. Beneše pokračuje třetím rokem v práci v rámci projektu OP VVV
– Operační program – výzkum, vývoj, vzdělávání. V rámci projektu „ Podpora
vzájemného učení pedagogů v MŠ“, výzvy 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol
I., a je samostatně pracujícím centrem kolegiální podpory v tématu čtenářská
pregramotnost a pro výzvu 02_16_012 Gramotnost povinně volitelné aktivity II.
Důvodová zpráva: Centrum kolegiální podpory, kterým se MŠ Dr. E. Beneše stala,
podporuje vznik prostředí pro vzájemné obohacování předškolních pedagogů mezi
sebou navzájem. Propojuje postgraduální přípravu s praxí, poskytuje příklady dobré
praxe ve formě stáží a vytváří metodické materiály.
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3. Mateřská škola Dr. E. Beneše má ve školním roce 2018/2019 plně kvalifikovaný
pedagogický tým, čítající 20 pedagogů + 3 asistenti pedagoga + 1 pedagog v rámci
rozvojového programu: Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti
v mateřské škole, č. j. MŠMT-31069/2 018-4. Kapacita provozních zaměstnanců i
zaměstnanců školní jídelny je naplněna na výkony.

4. Mateřská škola Dr. E. Beneše v letošním školním roce zřídila Fond nadstandardních
aktiv (FNA), pro každou svou budovu Barevnou školku, Šípkovou Růženku a
Sedmikrásky zvlášť.
Důvodová zpráva: Mateřská škola zajišťuje vyvážené a spravedlivé čerpání příspěvků
tohoto fondu a zároveň průběžné (měsíční) zveřejňuje vyúčtování, které je k dispozici
v elektronické podobě na webových stránkách a v listinné formě na nástěnkách
školy.

5. Mateřská škola Dr. E. Beneše uskutečnila částečnou modernizaci školní kuchyně
budovy E. Beneše a zakoupila konvektomat, ve kterém od prosince 2018 připravuje
dietně vhodnějších pokrmy bez tuků.

2

3

6. Mateřská škola Dr. E. Beneše postupně dovybavuje jednotlivé třídy pianiny tak, aby
všechny děti měly příležitost zažít upokojení ze společného zpěvu s hudebním
doprovodem. V letošním školním roce byla klavírem vybavena žlutá třída U Jeslí.

7. Mateřská škola Dr. E. Beneše se zúčastnila průzkumného šetření neziskové organizace
Centrum podpory zdraví, z. ú. z Ústí nad Labem www.cepoz.cz , která se zabývá zejména
výživou předškolních dětí (projekt Cepík, www.cepik.cz), ale i poruchami příjmu potravy.
Průzkum se týkal rodiny 21. století. Jejího chování a návyků z hlediska zdravého životního stylu.
Dotazník vytvořila Masarykova univerzita, hlavním řešitelem je Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc..

8. Mateřská škola Dr. E. Beneše se zapojila do projektu „Stromy svobody 1918 – 2018“
v rámci kterého vysadí na svých třech školních zahradách tři lípy srdčité k 100. výročí
vzniku republiky.
Důvodová zpráva: Mateřská škola opatřila jednotlivé stromy svobody informačními
tabulkami s datem jejich vysazení.
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9. Mateřská škola Dr. E. Beneše vybavila sociální zařízení v hlavní budově oddělenými
šatními bloky na ručníky koncipovanými podle barev jednotlivých tříd.

únor 2019

Mgr. Pavla Kicková
ředitelka MŠ
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