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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY
………………………………………………………

Další školní rok utekl jako voda a nastal čas
rekapitulace a zamyšlení. Za velmi
pozitivní považuji, že Linetka si našla místo
mezi předškolními zařízeními ve zdejší
lokalitě a že zájem o ni mají nejen
zaměstnanci firmy Linet, ale i lidé z okolí.
Přispělo k tomu povědomí lidí z tisku,
zpětné vazby od rodičů, ale také ochota
spolupracovat s rodinami, být přátelští a
otevření lidem, nápadům.
Letošní rok byl obohacen o Den
otevřených dveří, kde rodiče měli možnost

Seznámit se nejen s vybavením školy,
s učiteli, ale i se školním vzdělávacím
plánem a metodami vzdělávání. Celý
školní rok byl bohatý na spoustou akcí
nejen pro děti, ale i pro rodiče, či pro
zaměstnance firmy.
Linetce do dalších let přeji mnoho
úspěchů, spoustu spokojených dětí a
rodičů.
Jana Řeháková

1. Základní informace o škole
Zřizovatelem mateřské školy je firma Linet s.r.o. Mateřská škola byla založena
k 1.9.2009. Do rejstříku škol byla mateřská škola Linetka zapsána k 1.9.2011

Identifikátor:
IČO:
IZO:
Telefon:
Mobil:
webové stránky:
e-mail:
právní forma:
provozní doba:
počet tříd:
výše úplaty :
počet ped. prac.:
ředitelka školy:
učitelé:

Asistenti pedagoga:
Počet provoz.zam:

691 003 025
248 46 864
181 027 895
312 576 590
725 511 065 (ředitelka)
725 511 062 ( školka)
www.skolka@linet.cz
skolka@linet.cz , jana.rehakova@linet.cz
společnost s ručením omezeným
5:45 – 18:00
2 (kapacita 41 dětí)
zaměstnanci 800,- ostatní 3500,6
Jana Řeháková
Bc. Hana Šimonovská
Tereza Němečková
Jana Hančová
Jiří Charypar
Kateřina Řeháková
0 (úklid i výdej jídla zajišťuje externí firma Okin a Sodexo

2. Informace o zaměstnancích
Ve školním rok 2015/2016 ukončila k 30.6.2016 pracovní poměr asistentka pedagoga Jana
Kaprálková a místo ní byla přijata slečna Kateřina Řeháková
Složení pedagogického sboru:







Ředitelka školy Jana Řeháková
Zástupce ředitelky, učitelka Bc. Hana Šimonovská
Učitelka Jana Hančová
Učitelka Tereza Němečková
Asistent pedagoga Jiří Charypar
Asistent pedagoga Kateřina Řeháková

Pedagogický sbor se po celý školní rok věnoval svému dalšímu vzdělávání v rámci DVPP

Paní ředitelka Jana Řeháková se zúčastnila následujících akreditovaných vzdělávacích akcí:
 Jak se připravit na inspekci v časovém rozsahu 6 hodin.
 Den otevřených dveří v propagaci školy v časovém rozsahu 6 hodin
 Základní postupy při aktualizaci ŠVP v MŠ v časovém rozsahu 8 hodin
Paní učitelka Hana Šimonovská se zúčastnila následujících akreditovaných vzdělávacích
akcí:
 Předškoláci v MŠ – školní zralost v časovém rozsahu 6 hodin
Paní učitelka Jana Hančová se zúčastnila následujících akreditovaných vzdělávacích akcí:
 Tunely a mosty krátí vzdálenosti (stavby a tvoření ze stavebnic) v časovém rozsahu 6
hodin
 Jóga pro děti II. v časovém rozsahu 6 hodin
Slečna učitelka Tereza Němečková se zúčastnila následujících akreditovaných vzdělávacích
akcí:
 Kreativní materiály – podzimní a zimní dekorace v časovém rozsahu 4 hodiny
 Kreativní materiály – samotvrdnoucí hmota v časovém rozsahu 4 hodiny
Pan asistent Jiří Charypar se zúčastnil následujících vzdělávacích akcí:
 Písničky Pavla Jurkoviče – spojení hry s pohybem v časovém rozsahu 6 hodin
Paní asistentka Jana Kaprálková se zúčastnila následujících vzdělávacích akcí:
 Učíme se hrou – tvořivá hra v MŠ v časovém rozsahu 4 hodiny

Slečna asistentka Kateřina Řeháková se zúčastnila následujících vzdělávacích akcí:

 Nástup 1.8.2016

3. Údaje o počtech dětí
Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo naši mateřskou školu 41 dětí, čímž byla naplněna
kapacita školy. Z celkového počtu bylo 36 dětí zaměstnanců Linetu, 5 dětí bylo z blízkého
okolí.
Údaje o složení třídy:
Školní rok
2015/2016

Celkem
dětí
41

Dívky

Chlapci

Předškoláci

25

16

12

Děti s
OŠD
1

Děti se
SVP
0

V tomto školním roce došlo k jednomu vážnějšímu úrazu a to zlomenině ruky při pobytu na
škole v přírodě. Děti jsou během školního roku poučovány o bezpečném chování na školní
zahradě i v prostorách školy.(zápisy v třídních knihách)

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2015/2016
K zápisu do mateřské školy Linetka, který se konal 13.4.2016 se dostavilo 17 dětí, z toho 14
dětí bylo přijato k předškolnímu vzdělávání. Před zápisem dne 5.4.2016 proběhl v naší škole
Den otevřených dveří, kde měli rodiče i se svými dětmi možnost si školu prohlédnout,
seznámit se s jejím vzdělávacím plánem a osobně si popovídat s pedagogy.

4. Výsledky vzdělávací činnosti mateřské školy

V tomto školním roce byl vytvořen školní vzdělávací plán (dále jen ŠVP), který je sestaven na
základě podmínek školy, individuálním potřebám dětí i efektivního využití okolí školy. ŠVP je
koncipován tak, aby byl variabilní a umožňoval zapojení mladších i starších dětí dle
náročností úkolů a metod práce. Společně pedagogy byl ŠVP přepracován, aby odpovídal
potřebám dětí.
Na základě ŠVP byly zpracovány pedagogy jednotlivé týdenní plány pro každou třídu zvlášť.
Snažili jsme se, aby plány byly variabilní, obsahovaly mnoho námětů a témat. Samozřejmě
pedagogové mohou témata měnit podle potřeb a situací. Během jednotlivých témat jsme se
snažili u dětí rozvíjet všech pět oblastí daných Rámcovým vzdělávacím programem.

1. Dítě a jeho tělo.
Podporována byla tělesná a fyzická zdatnost dětí, zdokonalování jemné a hrubé
motoriky, koordinace a manipulace s předměty. Seznámení s anatomií člověka,
zdravého životního stylu, péčí o zdraví a bezpečností.
2. Dítě a jeho psychika.
Podporováno bylo zvládání emočních situací, řešení vztahových problémů. Rozvoj byl
zaměřen i na oblast citů, vztahů v rodině i mezi kamarády.
3. Dítě a ten druhý.
Zaměřili jsme se na navazování vztahů s vrstevníky, na respektování druhých i jejich
odlišností. Podporovali jsme vzniklá přátelství a společné prožitky.
4. Dítě a společnost.
V této oblasti jsme se zaměřili na seznamování dětí s kulturou a tradicemi naší země,
poznávali jsme jiné kultury, národy a národnosti a učili děti respektovat jejich
odlišnosti. Děti jsme seznamovali se správným společenským chováním.
5. Dítě a jeho svět.
V této oblasti jsme děti seznamovali s přírodou, jejími zákonitostmi, s okolím školy i
blízkým městem. Děti jsme vedli k ochraně životního prostředí.
Naše škola nabízí velké množství zájmových aktivit, které mohou děti využívat.

5. Individuální práce s předškolními dětmi
Děti, které v tomto školním roce odcházely do školy, byly připravovány nejen v rámci
školního vzdělávacího plánu, ale i v kroužku pro předškoláky, kde byly znalosti a
dovednosti upevňovány.
Pro děti předškolního věku byla připravena návštěva základní školy a seznámení
s děním v první třídě. Proto k zápisu přicházely děti bez obav a s radostí.
Tyto návštěvy se osvědčily, proto v nich i se spoluprací se základními školami budeme
pokračovat.

6. Akce školy:




































Bramborový den
Zamykání lesa
Divadlo Slaný ( celoroční předplatné)
Den otevřených dveří ( říjen)
Divadlo v MŠ /říjen, prosinec, březen)
Ukázková hodina – předškoláci
Den tatínků
Malý architekt – projektové vyučování
Fotografování dětí
Mikulášská nadílka v MŠ
Výroba medových svíček
Zdobení perníčků
Vánoční besídka
Vánoční koncert na recepci
Návštěva ZŠ předškoláci
Návštěva výstavního sálu - Linet spol. s r.o.
Karneval v MŠ
Jak se chovat na silnici – dopravní výchova
Slánka – recitační soutěž
Návštěva knihovny Slaný
Zdobení perníčků – velikonoce
Pletení pomlázky
Den otevřených dveří – Linetka
Odemykání lesa
Skřivánek – pěvecká soutěž
Brigáda pro rodiče
Malý inženýr – projektové vyučování
Den maminek – besídka
Jarní koncert na recepci
Sférické kino – Den dětí
Škola v přírodě – Šumava
Školní výlet – ZOO Chleby, Mirákulum
Akademie 2016 – rozloučení s předškoláky
Noc ve školce
Rozloučení se školním rokem 2015-2016, opékání buřtů

Sférické kino

7. Technické vzdělávání v naší škole
V naší mateřské škole klademe důraz na rozšířené vzdělávání v oblasti předmatematických
představ (používáme některé prvky z Hejného metody), technické a manuální zručnosti.
V projektu „ Malí vynálezci z Linetky“, pravidelně navštěvujeme různá oddělení firmy, kde se
děti seznamují jak s provozem a výrobou, tak s vývojem, konstrukcí i administrativou.
V tomto školním roce se děti seznamovaly s vývojovým centrem společnosti Linet. Zde viděly
ověřování funkčnosti jednotlivých dílů k vyráběným lůžkům, které jsou navrhovány
oddělením konstrukce. Děti viděly, kolika zátěžovými testy musí jednotlivé díly projít, než
dojde k samotné montáži.

Malá technická univerzita – Malí projektanti

8. Zájmové aktivity
Kroužek keramiky – 2 x měsíčně
Kroužek angličtiny – 1 x týdně
Kroužek výtvarný – 1 x týdně
Kroužek flétny – 1 x týdně
Kroužek hudební – 2 x týdně
Kroužek logopedie – 2 x týdně
Kroužek pro předškoláky (příprava na ZŠ) – 1 x týdně
Kroužek dramatický – 1 x měsíčně
Divadelní předplatné – 1 x měsíčně
Aktivita

Počet dětí

Počet výrobků

keramika

21

9

Soutěže a
vystoupení
1

angličtina
výtvarný

18
7

14

2
2

Flétna

11

11 písní

5

hudební

21

logopedie

18

předškoláci
dramatický

13
41

Divadlo Slaný

21

5
Do května 2015
vyřazeno 13 dětí

Log. vady
odstraněny u 13
dětí

Dramatizace
pohádek

9

úspěchy
1 čestné
uznání
2 čestná
uznání
Besídky,
koncerty
Ostrovský
skřivánek

Besídky pro
rodiče

10

9. Spolupráce s rodiči
V letošním roce jsme připravili pro rodiče, ještě než nastoupí jejich děti do Mateřské školy,
Den otevřených dveří v Linetce. Rodiče měli možnost si prohlédnout zařízení Mateřské školy,
popovídat si s učiteli a seznámit se se školním vzdělávacím plánem. Děti si mohly pohrát a
na památku si odnesly domů pastelky z Linetky.
Na začátku každého roku mají rodiče možnost určit si, jak dlouhou adaptační dobu jejich dítě
potřebuje. Každý rodič vyplní dotazník, kde se dozvíme o jejich dětech, jak se chovají doma,
jaké mají oblíbené hry , co rádi dělají apod. Rodiče jsou informováni o všech akcích
prostřednictvím nástěnek, webových stránek a měsíčními emaily. V tomto školním roce

jsme zprovoznili nové webové stránky, kde mají rodiče možnost sledovat dění ve školce
( aktuality , příspěvky).
Rodiče jednou za rok vyplňují elektronicky dotazníkové šetření ohledně spokojenosti. Většina
rodičů byla spokojena. Proběhly úpravy školní zahrady, zvětšili jsme ji o svah a na něj nechali
umístit tobogan, tím se rozšířily venkovní aktivity dětí. V květnu se uskutečnila schůzka pro
rodiče dětí, které budou do mateřské školy teprve nastupovat a v září pro ostatní. Při této
schůzce jsou rodiče seznámeni se školním řádem, provozem školy i školním vzdělávacím
programem. Pro rodiče je naše škola otevřená a jsme rádi za každý nápad a pomoc. Velmi
děkujeme rodičům za jejich ochotu při každoročních brigádách na školní zahradě i drobných
opravách prádla apod. Také děkujeme firmě Linet za spolupráci.

10. Spolupráce s dalšími odborníky
Během školního roku jsme pokračovali ve spolupráci s odborníky, jejichž práce souvisí
s předškolním vzděláváním. Je to spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou
Kladno, s asociací pomáhající lidem s autismem Apla Praha, s klinickými logopedy, s
psychologickou poradnou ROSA Kladno, se speciální logopedickou ambulancí Kladno, se
Základní školou Na Hájích Slaný. Stále spolupracujeme s organizací bojující proti zubnímu
kazu u dětí „ Nechci kazy“. Spolupracujeme se základní uměleckou školou Slaný, s Městskou
knihovnou Slaný, s městským muzeem Slaný a DDM Ostrov Slaný.
V neposlední řadě oceňujeme spolupráci s firmou Linet a s rodiči pracujícími ve firmě , ať už
se jedná o návštěvy firmy našimi dětmi nebo o pomoc s údržbou školy a školní zahrady.

11. Materiálně technické vybavení školy, budovy
V tomto školním roce jsme se zaměřili na vybavení školní zahrady. Zahradu jsme rozšířili o
svah, kde mohou děti v zimě sáňkovat, nainstalovali jsme novou 6 metrovou klouzačku,
zatravnili prostor mezi pružinovými houpačkami a samozřejmě provedli nezbytné úpravy a
opravy. Ve spolupráci s firmou Linet jsme nechali nainstalovat branku do plotu obklopující
celou firmu a tak můžeme s dětmi na vycházky do přírody a nemusíme obcházet firmu po
silnici. K zabezpečení školky jsme nechali instalovat vrátkofon a tak se nikdo nepovolaný do
školky nedostane.

Nová skluzavka na zahradě

12. Projekty
V tomto školním roce jsme se účastnili 1 projektu, který vyhlásilo Ministerstvo školství
a mládeže „ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015“. Projekt
jsme pečlivě zpracovali, ale bohužel nebyl vybrán. Naše škola prezentuje svoji práci v médiích,
v regionálním i firemním tisku. V rámci firmy jsme s dětmi ukončili projekt návštěvou
vývojového centra a jako poslední navštívili výstavní sál.
Název novin
Firemní noviny Linet
Slánská radnice

Počet článků
11
5

13. Hospodaření školy 2015
Náklady celkem
Mzdové náklady
Sociální a zdravotní náklady
Spotřeba energií
z toho voda
z toho topení
z toho el. Energie

Materiál
z toho výtvarné potřeby, hračky
z toho dětské knihy, DVD
z toho vybavení školky
z toho lékarnička
z toho ostatní

Služby
z toho dopravné děti
z toho vedení účetnictví a audit
z toho aktivity pro děti (divadlo, soutěže)
z toho poštovné
z toho ostatní
z toho revize hřiště
z toho praní prádla

Vzdělávání a semináře
Opravy
Cestovné zaměstnanci
Odpisy
Ostatní náklady
Stravné děti
Pojištění
Poplatky za vedení účtu

Výnosy celkem
Příspěvky rodičů - školné + stravné
Dar Linet
Dotační příspěvek od kraje
Jiné

3 347 613
1 807 589
707 125
135 768
18 876
68 976
47 916

124 818
50 161
15 441
41 022
2 285
15 910

195 686
36 366
67 865
32 515
506
43 088
3 471
11 875

9 520
9 918
370
86 409
270 410
243 148
21 399
5 863

3 099 722
916 350
779 000
1 403 760
612

14. Naše cíle
Naše cíle se zaměřují nejen na zkvalitnění předškolního vzdělávání, ale i na technické
vybavení naší školy a rozšíření spolupráce s dalšími odborníky.








15.

Školní vzdělávací program nadále zkvalitňovat a efektivně a účelně ho využívat
Zvyšovat a prohlubovat kvalifikaci pedagogů (polytechnické vzdělávání,
předmatematická gramotnost, práce s dvouletými dětmi, týmová spolupráce)
Zkvalitňovat přípravu dětí do základních škol
Nadále rozvíjet spolupráci s rodiči, zřizovatelem i odborníky
Dětem připravovat klidné a podnětné prostředí
Zkvalitňovat vybavení školy

Fotografie z vybraných akcí školy

Na výstavním sále

Hrajeme si na kuchaře

V tréninkovém centru

Malí stavitelé

Návštěva policie

Koncert na recepci

Karneval

Po pořádné oslavě

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 bude veřejně přístupná na
webových stránkách školy: www.skolka@linet.cz i v ředitelně školy.

V Želevčicích dne…….

……………………………………
Podpis ředitelky a razítko školy

