
Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy
Brněnec 22, 569 04 Brněnec

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Mateřské školy U dvou sluníček,
Brněnec, okres Svitavy

za školní rok 2015-2016

Motto:
Pojďme se sluníčky putovat,
vše nové se učit a poznávat.

Vypracovala Ludmila Lujková, ředitelka.
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1. Základní charakteristika

 Název: Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy
 Se sídlem: Brněnec 22, PSČ 569 04 Brněnec
 Identifikátor: 600100286
 Právní forma: příspěvková organizace
 IČ: 75016257
 Zřizovatel: Obec Brněnec, Moravská Chrastová 77, 569 04  Brněnec, Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

2. Charakteristika MŠ a koncepční záměr

Od  roku  2003  získala  MŠ  právní  subjektivitu. Budova  MŠ  je  charakteristická  svou  členitostí,  která
umožňuje variabilně využívat všechny prostory. Místnosti jsou propojeny, zařízení je sestaveno pro potřeby dětí a
navozuje atmosféru domova.  Okolí  MŠ tvoří dvě zahrady se stromy, s průlezkami,  pískovištěm, lavičkami ze
dřeva,  trampolínou,  kuchyňkou  a  pojízdným  obchůdkem.  V  dlouhodobé  koncepci  MŠ  se  zaměřujeme  na
systematické získávání, vyhodnocování a praktické využívání poznatků z výchovně-vzdělávacích činností, které
dětem slouží pro osobnostní, komunikační a morální rozvoj.

Školní  vzdělávací  program byl  zpracován  podle  Rámcového  vzdělávacího  programu  pro  předškolní
vzdělávání,  vydaného  MŠMT  ČR  č.j.  14132/01–22  jako  základní  pedagogický  dokument  usměrňující
institucionální  předškolní  výchovu  a  vzdělávání.  Specifickou  součástí  ŠVP  jsou  i  dílčí  projekty  a  programy
systematicky zaměřené na prohlubování estetiky – viz Nadstandardní aktivity. Školní vzdělávací  program byl
realizován prostřednictvím třídních vzdělávacích programů.

V MŠ každoročně probíhá na začátku školního roku logopedický průzkum, na základě jeho výsledků
doporučujeme rodičům, aby navštěvovali s dětmi logopeda.

V MŠ vychází Slunečníček - měsíční zpravodaj. Všichni rodiče obdrží výtisk, kde najdou důležité provozní
informace, kalendář akcí, básničky, články učitelů o konaných akcích, příspěvky rodičů, blahopřání, poděkování
atd. 

Naše MŠ má své webové stránky. Průběžně jsou aktualizované a doplňované. Jsou pravidelně navštěvované
rodiči s dětmi, čtou si články a prohlížejí fotografie z akcí, píšou k nim komentáře.

3. Počet dětí a průměrná docházka

 Počet standardních tříd: 2
 Počet dětí k 1. 9. 2015: 41
 Počet dětí ve Třídě 1: 20
 Počet dětí ve Třídě 2: 21
 Průměrná docházka září 2015 - červen 2016, Třída 1: 16,54 dětí
 Průměrná docházka září 2015 - červen 2016, Třída 2: 13,44 dětí
 Průměrná docházka září 2015 - červen 2016: 29,98 dětí

4. Přijímací řízení

 Do MŠ bylo přijato v září 2015 celkem 11 dětí.



5. Personál školy

Pedagogický personál:
 Ludmila Lujková, ředitelka, Třída 2 - úvazek 1,0
 Jarmila Homolková, učitelka, Třída 1 - úvazek 1,0
 Barbora Venclová, DiS., učitelka, Třída 1 - úvazek 1,0
 Lenka Kabelková, DiS., učitelka, Třída 2 - úvazek 1,0 (do 31. 12. 2015)
 Barbora Zeráková, DiS., učitelka, Třída 1 - úvazek 1,0 (od 1. 1. 2016)

Provozní personál:
 Jarmila Homolková, vedoucí stravování - úvazek 0,25
 Jana Báčová, kuchařka - úvazek 1,0 (do 30. 9. 2015)
 Lenka Millerová, kuchařka - úvazek 1,0 (od 1. 10. 2015)
 Ing. Andrea Matějková, školnice - úvazek 1,0
 Martin Záruba, DiS., účetní - úvazek 0,375

6. Vzdělávání pracovnic

Jarmila Homolková, učitelka: 
 Střední  škola  informatiky  a  cestovního  ruchu  Svazu  českých  a  moravských  spotřebních  družstev

Humpolec, s.r.o.- dokončeno studium, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

7. Nadstandardní aktivity
 Pěvecký sbor „Zpěváček“: Milan Hakl (zdarma)
 Radůstky – tematická hudebně-literární pásma: L. Lujková a M. Hakl

8. Spolupráce se ZŠ Brněnec a další pravidelné spolupráce

Spolupráce se ZŠ Brněnec

 17.12.2015 – Vánoční setkání s kamarády z družiny ZŠ
 14.01.2016 – Informativní schůzka rodičů předškoláků s p. uč. ze ZŠ Brněnec
 27.01.2016 – Návštěva předškoláků 1. třídy ZŠ Brněnec
 21.04.2016 – Navštívily nás děti ze školní družiny
 20.06.2016 – Návštěva prvňáčků v MŠ
 21.06.2016 – Návštěva dětí ze školní družiny

Další pravidelné spolupráce

 Obecní úřad Brněnec: veřejné akce v obci, vystupování dětí.
 Plyšáčkování pro zdraví, pokračování projektu s Nemocnicí Svitavy
 Pedagogicko – psychologická poradna ve Svitavách.
 Logopedická ordinace Letovice - Mgr. Iva Vitouchová.
 Knihovna Moravská Chrastová – Brněnec: návštěvy a besedy s paní knihovnicí Ivanovovou.
 Sbor dobrovolných hasičů Brněnec
 Paní Libuše Drábková a Jarmila Kouglová - pečení svátečního cukroví.



9. Opravy a úpravy v MŠ ve spolupráci s OÚ Brněnec
Opravy a úpravy budovy MŠ:

 Výměna oken a dveří v budově MŠ
 vylíčení všech prostor MŠ
 čištění koberců a matrací

Opravy a úpravy v areálu MŠ:
 úpravy a doplnění okrasné zeleně

Zhotovení a opravy vybavení MŠ:
 opravy židlí ve třídách

Nákupy vybavení MŠ:
 ložní povlečení pro děti
 hrnky a konvice pro děti

10. Pomůcky k výuce
 Během školního roku byly průběžně zakupovány didaktické pomůcky pro děti: velké molitanové kostky,

dřevěná pexesa, vkládačky, domina,  hlavolamy, obrázkové atlasy, pohádkové knihy, leporela, dřevěné
hračky, bludiště apod. 

11. Mimořádné výsledky

Projekt „Pohádka na každý měsíc“, vedoucí projektu – Jarmila Homolková

 29.09.2015 – František Hrubín, Kuřátko a obilí, projekt Pohádka na každý měsíc
 26.10.2015 – Pohádka O Červené Karkulce, projekt Pohádka na každý měsíc
 27.11.2015 – Pohádka O Budulínkovi, projekt Pohádka na každý měsíc
 29.01.2016 – Pohádka O dvanácti měsíčkách, projekt Pohádka na každý měsíc
 29.02.2016 – První pohádka, projekt Pohádka na každý měsíc
 31.03.2016 – O Smolíčkovi, projekt Pohádka na každý měsíc
 20.04.2016 – Malá čarodějnice, projekt Pohádka na každý měsíc
 12.05.2016 – Ferda Mravenec, projekt Pohádka na každý měsíc
 16.06.2016 – Zvířátka a loupežníci, projekt Pohádka na každý měsíc



12. Přehled akcí konaných v MŠ

Akce probíhaly dle ŠVP a TVP.

Září 2015 

29.09.2015 – František Hrubín, Kuřátko a obilí, projekt Pohádka na každý měsíc
22.09.2015 – Uspávání sluníčka, rozloučení s létem a výlet na Rozhraní
08.09.2015 – Sluníčková olympiáda
02.09.2015 – Sluníčková pohádka, divadélko Sluníčko

Říjen 2015

26.10.2015 – Pohádka O Červené Karkulce, projekt Pohádka na každý měsíc
19.10.2015 – Dýňováníčko
12.10.2015 – Mášenka a medvěd, představení divadelního souboru Jó-Jo
01.10.2015 – Plyšáčkování pro zdraví, pokračování projektu s Nemocnicí Svitavy

Listopad 2015

27.11.2015 – Pohádka O Budulínkovi, projekt Pohádka na každý měsíc
24.11.2015 – Pohádka O statečném kapitánu Ploutvičkovi, soubor Pernštejn
19.11.2015 – Ovocno – zeleninový den
12.11.2015 – Výpravná cesta za strýčkem Podzimem
11.11.2015 – Svatý Martin, lidová tradice
06.11.2015 – Drakiáda
02.11.2015 – Vycházka k pomníku padlých hrdinů
02.11.2015 – Dušičkové tvoření a vysévání

Prosinec 2015
18.12.2015 – Vánoční setkání s rodiči a blízkými
17.12.2015 – Vánoční setkání s kamarády z družiny ZŠ
17.12.2015 – Vánoční nadílka v MŠ
16.12.2015 – Vánoční vinšování
15.12.2015 – Vánoční pečení s Libuškou a Jaruškou
14.12.2015 – Vánoční setkání s babičkami
11.12.2015 – Svatá Lucie, lidová tradice
07.12.2015 – Rampouchová pohádka, divadelní soubor JÓ-JO
04.12.2015 – Mikulášská nadílka v MŠ
03.12.2015 – Svatá Barbora, lidová tradice

Leden 2016

29.01.2016 – Pohádka O dvanácti měsíčkách, projekt Pohádka na každý měsíc
28.01.2016 – ZÁPIS NANEČISTO
27.01.2016 – Návštěva předškoláků 1. třídy ZŠ Brněnec
22.01.2016 – Velká zimní olympiáda
14.01.2016 – Informativní schůzka rodičů předškoláků s p. uč. ze ZŠ Brněnec
12.01.2016 – Hrnečku, vař!, pohádka divadla JÓ-JO
08.01.2016 – Po stopách tří králů, výpravná cesta
05.01.2016 – Novoroční karneval



Únor 2016

29.02.2016 – První pohádka, projekt Pohádka na každý měsíc
18.02.2016 – Malostranská zimní pohádka v Letovicích
16.02.2016 – Koblížkový bál

Březen 2016

31.03.2016 – O Smolíčkovi, projekt Pohádka na každý měsíc
30.03.2016 – Vítání jara s odemykáním země
23.03.2016 – Výprava sluníček za velikonočním zajíčkem s hledáním pokladu
22.03.2016 – Velikonoční vinšování a Hledání ztracených vajíček na zahradě MŠ
21.03.2016 – Aprílová pohádka, vystoupení divadélka Jó-Jo
18.03.2016 – Velikonoční pečení
16.03.2016 – Velikonoční dílničky
15.03.2016 – Vynášení zimy, lidová tradice
09.03.2016 – Malujeme hasiče
04.03.2016 – Návštěva Městské knihovny ve Svitavách
02.03.2016 – Jdeme do knihovny v Moravské Chrastové
01.03.2016 – Královská hudební hostina – vystoupení varhanního virtuóza Martina Kubáta

Duben 2016

29.04.2016 – 18. čarodějnický rej s Radůstkami
27.04.2015 – Kašpárek v pekle, loutkové divadlo
26.04.2016 – Šlehačka plná smetany, vystoupení varhanního virtuóza Martina Kubáta
21.04.2016 – Navštívily nás děti ze školní družiny
20.04.2016 – Malá čarodějnice, projekt Pohádka na každý měsíc
13.04.2016 – Návštěva medvídka Kubíka v MŠ
01.04.2016 – Rytmická show

Květen 2016

27.05.2016 – Výchovný koncert p. uč. M. Hakla „Písničky o zvířátkách“
23.05.2016 – Besídka ke Dni matek
20.05.2016 – Besídka ke Dni matek, pro babičky
17.05.2016 – Cirkusová pohádka, vystoupení divadélka Jó-Jo
12.05.2016 – Ferda Mravenec, projekt Pohádka na každý měsíc

Červen 2016

28.06.2016 – Vítání léta s letní olympiádou
23.06.2016 – Výstava modelů železnic v Muzeu Svitavy
22.06.2016 – Pasování předškoláků do řádu školáků
21.06.2016 – Návštěva dětí ze školní družiny
20.06.2016 – Návštěva prvňáčků v MŠ
16.06.2016 – Zvířátka a loupežníci, projekt Pohádka na každý měsíc
07.06.2016 – Setkání s brněneckými hasiči
01.06.2016 – Mezinárodní den dětí v MŠ



13. Fotografie z akcí





www.msslunicka.cz



Příloha 1: Výroční zpráva o hospodaření

Rozpočet „krajských“ dotací z účelového znaku 33 353 z kapitoly školství za rok
2015:

- Limit pracovníků: 6,26

- NIV cekem: 1.949.000,-

- Platy celkem: 1.430.000,-

- OON: 0

- Odvody: 485.000,-

- FKSP:  14.000,-

- ONIV: 20.000,-

Přidělení  finančních  prostředků  na  rozvojový  program  „Zvýšení  odměňování
pracovníků regionálního školství v roce 2015“ - ÚZ 33 051

- NIV cekem: 10.005,-

- Platy celkem: 7.411,-

- Odvody: 2.520,-

- FKSP: 74,-

Přidělení  finančních  prostředků  na  rozvojový  program  "Zvýšení  platů
pracovníků regionálního školství" - ÚZ 33 052

- NIV cekem: 51.435,-

- Platy celkem: 38.100,-

- Odvody: 12.954,-

- FKSP: 381,-

Neinvestiční příspěvek obce Brněnec na provoz za rok 2015: 430.000,- Kč.

Všechny finanční prostředky byly účelové a podléhaly finančnímu vypořádání za
rok 2015.
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