Mateřská škola Linetka s.r.o.
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Našim cílem jsou šťastné , spokojené a vzdělané děti!

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy
Za školní rok 2016 – 2017
Vypracoval: Jana Řeháková
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY
………………………………………………………

Milí přátelé, co Vám říci na úvod, abych do něj dostala veškerá pozitiva, která přinesl minulý
školní rok? Někdo si řekne – nemuselo se vždy všechno vydařit, jak jsme si představovali –
ale myslím si, že školní rok 2016 – 2017 byl opravdu úspěšný.
Ať už to byla rozšířená výuka, hlavně pro předškoláky, jejich příprava k zápisu do Základní
školy, kdy proběhly ukázkové hodiny pro rodiče. Dále úspěšně zakončené soutěže v recitaci,
ve zpěvu, oblíbené kroužky – výuky angličtiny, hry na zobcovou flétnu a další.
Velkou oblibou se stal i aerobik pro děvčata, sportování pro chlapce a polytechnika pro
všechny se zájmem o práci se dřevem, kovem a plastem. Několikaletou tradicí je i pravidelná
návštěva různých středisek Linetu pod názvem „ Malí vynálezci z Linetky“
Úspěšná byla i spolupráce s rodiči, kde se stále zlepšuje komunikace.
A tak jako každý rok přeji Linetce mnoho ůspěchů, spokojené děti a jejich rodiče.

Jana Řeháková
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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:

Asistent pedagoga:
Chůva:
Asistent pedagoga:

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
Soukromá Mateřská škola
5:45 – 18:00
2 (kapacita 41 dětí)
zaměstnanci 800,- ostatní 3500,6
Jana Řeháková
Bc. Hana Šimonovská ukončila PP k 31.8.2017
Tereza Němečková ukončila PP k 31.8.2017
Jana Hančová
Veronika Posová nastoupila k 1.9.2017
Jiří Charypar
Ivana Trnková nastoupila k 1.1.2017 ( hrazeno ze šablon)
Kateřina Řeháková

Počet provoz.zam:

0 (úklid i výdej jídla zajišťuje externí firma Okin a Sodexo)

webové stránky:
e-mail:
právní forma:
provozní doba:
počet tříd:
výše úplaty :
počet ped. prac.:
ředitelka školy:
učitelé:
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2. Informace o zaměstnancích
Ve školním rok 2016/2017 ukončili k 31.8.2017 pracovní poměr učitelky Hana Šimonovská a
Tereza Němečková – Vykouková. K 1.1.2017 byla přijata chůva Ivana Trnková ( hrazeno ze
šablon) a k 1.9.2017 byla přijata učitelka Veronika Posová
Složení pedagogického sboru od 1.9.2017







Ředitelka školy Jana Řeháková
Zástupce ředitelky, učitelka Jana Hančová
Učitelka Veronika Posová
Chůva Ivana Trnková
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:
 Loutka - kamarád i učitel v časovém rozsahu 6 hodin
 Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, změny školského zákona v časovém
rozsahu 4 hodiny
 Bezpečnost ve školách a školských zařízeních – minimální standart bezpečnosti v praxi
v časovém rozsahu 4 hodiny
 Primární logopedická prevence v časovém rozsahu 60 hodin
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Paní učitelka Hana Šimonovská se zúčastnila následujících akreditovaných vzdělávacích
akcí:
 Předškoláci ve školce – školní zralost a připravenost v praxi mateřských škol v časovém
rozsahu 6 hodin
 Vyhláška o spisové službě a novela archivního zákona v podmínkách školství v časovém
rozsahu 6 hodin
Paní učitelka Jana Hančová se zúčastnila následujících akreditovaných vzdělávacích akcí:
 Vědecko technický kroužek Zkoumálek při gymnáziu Slaný (fyzika a chemie ) v časovém
rozsahu 6 hodin
Slečna učitelka Tereza Němečková se zúčastnila následujících akreditovaných vzdělávacích
akcí:
 Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ v časovém rozsahu 16 hodin
Pan asistent Jiří Charypar se zúčastnil následujících vzdělávacích akcí:
 Minidílny k poznávání neživé přírody prostřednictvím pokusů v časovém rozsahu 6 hodin
 Výchovné problémy a agresivita u dětí předškolního věku

Slečna asistentka Kateřina Řeháková se zúčastnila následujících vzdělávacích akcí:
 Jak pracovat s dětmi od dvou let v časovém rozsahu 24 hodin
Chůva Ivana Trnková se zúčastnila následujících vzdělávacích akcí:
 Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Učitelka Veronika Posová se zúčastnila následujících vzdělávacích akcí:
 Nástup 1.9.2017 seznamování s organizací a chodem MŠ

3. Údaje o počtech dětí
Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo naši mateřskou školu 41 dětí, čímž byla naplněna
kapacita školy. Z celkového počtu bylo 33 dětí zaměstnanců Linetu, 8 dětí bylo z blízkého
okolí.
Údaje o složení třídy:
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Školní rok
2016/2017

Celkem
dětí
41

Dívky

Chlapci

Předškoláci

18

23

10

Děti s
OŠD
1

Děti se
SVP

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 2016/2017
K zápisu do mateřské školy Linetka, který se konal 13.4.2016 se dostavilo 16 dětí, z toho 15
dětí bylo přijato k předškolnímu vzdělávání.Dodatečně bylo přijato 5 dětí. 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.
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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
Třídu starších dětí navštěvovalo ve školním rove 2016/2017 21 dětí z toho 10 holčiček
a 11 chlapců.Ve druhém pololetí se počet dětí zúžil na 20, kdy odešel jeden chlapec.K
zápisu šlo 9 dětí, které v září odchází do ZŠ, jedna holčička má na žádost rodičů OŠD (
časté absence v MŠ, špatná výslovnost, horší adaptace ve starší třídě).
Před zápisem se konala schůzka pro rodiče předškoláků, na které jsme je informovali o
celkové přípravě dětí a případných nedostatcích. Všichni předškoláci byli u zápisu
úspěšní a byli připraveni na vstup do ZŠ.
S předškoláky jsme celý rok pracovali individuálně každý den v rámci dopoledních
činností. Preferovali jsme u nich hlavně větší a delší soustředěnost a samostatnost při
práci a také smysl pro povinnost. Tato forma přípravy předškoláků plně
vyhovovala.Zvykli si pracovat každý den a sami projevovali zájem o nabízené činnosti.
Všichni předškoláci úkoly zvládali bez větších obtíží.
U mladších dětí jsme se zaměřili hlavně na adaptaci v nové třídě, na větší
samostatnost při oblékání, stolování, hygienu a také na správnou výslovnost.
Logopedickými vadami se jejich nápravou se v naší MŠ zabývá p. uč. Šimonovská,
která vede kroužek Breptík. Ten na začátku roku navštěvovalo 16 dětí, ve druhém
pololetí se zúžil na 13. Práci v této třídě jsme přizpůsobili věku dětí – od lehčího
k těžšímu, s tím, že i mladší děti se okrajově seznamovaly s náročnějšími úkoly a
čerpaly více informací.Začátek roku byl pro mladší děti náročnější a museli jsme u nich
často IP, ale ve druhém pololetí byl u většiny vidět velký pokrok a to ve všech
oblastech výchovně vzdělávací práce.
Školní rok 2016 – 2017 hodnotím kladně, stanovené cíle a úkoly byly splněny.
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6. Akce školy:
































Dvadlo v kufru
Besídka pro tatínky
Pečení perníčků
Zamykání lesa
Zdravá výživa Vanda a Standa
Vánoční besídka
Vánoční koncert na recepci
Odpady se hromadí MTU
Dopravní výchova – beseda
Den dědečků a babiček
E- liška ( o životě lišky Miy)
Schůzka rodičů předškoláků
Stavitelé mostů MTU
Odemykání lesa
Velikonoční radovánky ( DDM Ostrov)
Den otevřených dveří
Kino Slaný
Malí energetici MTU
Pěvecká soutěž Skřivánek
Brigáda na zahradě
Den maminek
Jarní koncert na recepci
Fotografování dětí
Den dětí
Školní výlet – zámek Ploskovice
Akademie
Cesta za pokladem
Laborky – pokusy v Gymnáziu Slaný
Celoroční předplatné divadla Slaný
Malí vynálezci z Linetky (10x)
Rozloučení s MŠ – opékání buřtů
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Malí vynálezci z Linetky

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.

Pokusy na základě návštěvy Gymnázia Slaný – kroužek Zkoumálek

8. Zájmové aktivity
Kroužek keramiky – 2 x měsíčně
Kroužek angličtiny – 1 x týdně
Kroužek výtvarný – v rámci denních činností
Kroužek flétny – 2 x týdně
Kroužek hudební – v rámci denních činností
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Kroužek logopedie – 2 x týdně
Kroužek pro předškoláky v rámci denních činností
Kroužek dramatický – 1 x měsíčně
Divadelní předplatné – 1 x měsíčně
Aktivita

Počet dětí

Počet výrobků

Soutěže a
vystoupení
2
2

keramika
angličtina

21
21

9

výtvarný
Flétna

15
11

16
12 písní,
6 říkadel

Hudební

21

6

recitace

4

6

logopedie

16

předškoláci
dramatický

10 z toho 1
odklad
41

Divadlo Slaný

21

Malí vynálezci z
Linetky

10

1
5

Do května 2017
vyřazeno 9 dětí

Log. vady
odstraněny u 9
dětí

Dramatizace
pohádek

9

úspěchy

Besídky,
koncerty
Ostrovský
skřivánek
místo
2.čestná
uznání

I.

Besídky pro
rodiče

10
Návštěvy
jednotlivých
oddělení Linetu

9. Spolupráce s rodiči
V letošním roce jsme také 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 malý dárek 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.
Rodiče jednou za rok vyplňují elektronicky dotazníkové šetření ohledně spokojenosti. Většina
rodičů byla spokojena. Proběhly úpravy školní zahrady za pomoci rodičů. V květnu se
uskutečnila schůzka pro rodiče dětí, které budou do mateřské školy teprve nastupovat a v
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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 klinickým logopedem, s psychologickou poradnou ROSA 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, s Gymnáziem Slaný, s Malou technickou
univerzitou ( Malí stavitelé, malí architekti….)
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 opravy zařízení mateřské školy, tak i zahrady.
Truhlář provedl opravy některých dřevěných hraček a nábytku. Nechali jsme vyrobit stojany
na kelímky pro děti. Stojany jsou opatřeny značkami dětí, takže každé dítě má svůj kelímek
na pití. Velký stojan je také na školní zahradě. Byl doplněn sklad výtvarného materiálu, vždy
dle potřeby. Doplněna byla také knihovna, ať už literaturou pro pedagogy, tak i pro děti.
Přibylo také mnoho didaktických pomůcek a hraček, tím můžeme dětem předkládat pestřejší
a atraktivnější nabídku činností.
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Bobování na zahradě

12. Projekty
V tomto školním roce jsme se účastnili 1 projektu, který vyhlásilo Ministerstvo školství
a mládeže „ Projekt zjednodušené šablony „ Z projektu můžeme financovat chůvu pro děti od
2 let a učitelé mohou navštívit vybrané semináře ( matematická pregramotnost, sdílení
zkušeností pedagogů různých škol). Naše škola prezentuje svoji práci v médiích, v regionálním
i firemním tisku. V rámci firmy jsme s dětmi navštívili deset oddělení firmy Linet a prohlídku
ukončili na výstavním sále.
Název novin
Firemní noviny Linet
Slánská radnice

Počet článků
11
4
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13. Hospodaření školy 2016

k 31.12.2016

Hospodaření školy
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 lékárnička
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

3 493 461
1 959 600
666 265
124 454
17 303
63 222
43 929
71 747
57 158
8 996
2 809
2 285
499
151 512
36 492
64 000
20 638
500
16 878
3 500
9 504
10 000
5 331
680
56 081
96 844
313 052
31 793
6 102

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

3 303 978
866 784
900 000
1 485 804
51 390

Hospodářský výsledek - ztráta

-

189 483
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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. V tomto školním roce
jsme se zaměřili na doplnění kvalifikací 2 zaměstnanců, jeden ho dokončí, druhý je
přihlášen a dokončí ho v dalším školním roce.













Školní vzdělávací program nadále zkvalitňovat a efektivně a účelně ho využívat
Dokončit kvalifikaci pedagogů a nadále se vzdělávat
Zkvalitňovat přípravu předškoláků
Usnadňovat adaptaci dvouletých dětí
Rozvíjet spolupráci s rodiči, zřizovatelem i odborníky (spolupráce s Gymnáziem
Slaný)
Dobře informovat rodiče i okolí o dění v MŠ
Průběžně dovybavit MŠ
Podporovat demokratický přístup a svobodu volby
Podporovat rodinu a spolupráci s ní
Dětem připravovat klidné a podnětné prostředí
Zkvalitňovat vybavení školy
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15.

Fotografie z vybraných akcí školy

Na výstavním sále

Na školní zahradě

16

V tréninkovém centru

Na výletě ve Slaném

17

Interaktivní program o bezpečnosti dětí

Babičky a dědečkové ve školce

18

E – liška (ekologie, příroda)

Škola v přírodě - Kokořínsko
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 bude veřejně přístupná na
webových stránkách školy: www.skolka@linet.cz i v ředitelně školy.

V Želevčicích dne…….

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