
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 2016-2017

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. 2016: 41

 Počet dětí ve Třídě 1: 20

 Počet dětí ve Třídě 2: 21

 Průměrná docházka září 2016 - červen 2017, Třída 1: 14,99 dětí

 Průměrná docházka září 2016 - červen 2017, Třída 2: 15,71 dětí

 Průměrná docházka září 2016 - červen 2017: 30,70 dětí

4. Přijímací řízení

 Do MŠ bylo přijato v září 2016 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

 Barbora Zeráková, DiS., učitelka, Třída 1 - úvazek 1,0

 Pavla Volfová, pedagogická asistentka, úvazek 0,5

Provozní personál

 Jarmila Homolková, vedoucí stravování - úvazek 0,25

 Ivana Žižková, kuchařka - úvazek 1,0

 Ing. Andrea Matějková, školnice - úvazek 1,0

 Martin Záruba, DiS., účetní - úvazek 0,375

6. Vzdělávání pracovnic

Jarmila  Homolková,  učitelka: Kvalifikační  studium  pro  ředitele  škol  a  školských  zařízení  -  vzdělávací
program s akreditací MŠMT, Pardubice. 

Jarmila Homolková a Barbora Venclová, učitelky: Zdravotnický kurz první pomoci, Boskovice

Martin Záruba, účetní: Zákon o finanční kontrole, Pardubice. 

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

8. Spolupráce se ZŠ Brněnec a další pravidelné spolupráce

Spolupráce se ZŠ Brněnec

15.11.2016 – Podzimní návštěva Školní družiny
20.12.2016 – Vánoční setkání s kamarády ze ŠD
15.02.2017 – Návštěva předškoláků 1. třídy ZŠ Brněnec
26.05.2017 – Sůl nad zlato, představení žáků ZŠ
14.06.2017 - Návštěva dětí z 1. třídy s p. u. Švancarovou
21.06.2017 - Návštěva školní družiny

Další pravidelné spolupráce

21.10.2016 – Plyšáčkování pro zdraví, projekt s Nemocnicí Svitavy
21.12.2016 – Vánoční vinšování
06.12.2016 – Vánoční pečení s Libuškou a Jaruškou
02.03.2017 – Návštěva knihovny v Moravské Chrastové
13.04.2017 – Velikonoční vinšování
16.06.2017 - Ukázka práce dobrovolných hasičů



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

Opravy a úpravy budovy MŠ: Vylíčení kuchyně, jídelny, šatny, chodby, sklepa a skladu. 

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

Zhotovení a opravy vybavení MŠ: opravy židlí ve třídách

Nákupy vybavení MŠ:  hračky na pískoviště, odrážela, didaktické pomůcky, vysavač, žehlička, žehlicí prkno,
talíře, misky, hrníčky, vybavení kuchyně, ochranné plachty na pískoviště. 

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.

11. Mimořádné výsledky

Benefiční koncert pro Emičku

12. 12. 2016 se děti s paní ředitelkou a paními učitelkami zúčastnily veřejného benefičního koncertu v Letovicích,
na kterém proběhla finanční sbírka na úhradu asistentky Emičky. Děti ve Sborečku Zpěváčku zazpívaly Emičce
písničky za doprovodu kytary p. uč. Hakla. Celá akce byla pro děti velmi přínosná, hlavně v oblasti soucítění a
dalších morálních hodnot. 

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

14.09.2016 – O perníkové chaloupce
12.10.2016 – Červená Karkulka a O Smolíčkovi Pacholíčkovi
16.11.2016 – Pohádky z pařezové chaloupky, Jak vařili šípkový čaj
16.12.2016 – Krtek a Vánoce, Krtek a sněhulák
24.01.2017 – Pohádka O dvanácti měsíčkách
22.02.2017 – Neználek na Měsíci
27.03.2017 – Ferda mravenec
25.04.2017 - Malá čarodějnice
15.05.2017 – Naše máma
13.06.2017 - Mach a Šebestová jedou na prázdniny

12. Přehled akcí konaných v MŠ (výběr)

Akce probíhaly dle ŠVP a TVP.

Září 2015 
23.09.2016 – Pohádka Z lesní školky, divadélko Jó-Jo
20.09.2016 – Uspávání sluníčka, rozloučení s létem
16.09.2016 – Evakuační cvičení
09.09.2016 – Sluníčková olympiáda
02.09.2016 – Maňáskové divadlo Šternberk

Říjen 2015
27.10.2016 – Karneval
25.10.2016 – Dýňováníčko
07.10.2016 – Podzimní radůstky s Milanem
06.10.2016 – Podzimní tvoření, vaření a pečení



Listopad 2015
22.11.2016 – O dvanácti měsíčkách, divadelní soubor Jó-Jo
15.11.2016 – Ovocno-zeleninový den
11.11.2016 – Svatý Martin, lidová tradice
04.11.2016 – Drakiáda
02.11.2016 – Vycházka k pomníku padlých
01.11.2016 – Halloweenský karneval

Prosinec 2015
19.12.2016 – Vánoční setkání s občany obce Brněnec
15.12.2016 – Vánoční nadílka
14.12.2016 – VÁNOČNÍ SETKÁNÍ, pro rodiče a blízké s občerstvením a dárečky
13.12.2016 – Svatá Lucie – lidová tradice a Výroba vánočních svícínků
12.12.2016 – Koncert pro Emičku
09.12.2016 – Vánoční dílničky
05.12.2016 – Mikulášská nadílka
02.12.2016 – Svatá Barbora, lidová tradice

Leden 2016
18.01.2017 – Perníková chaloupka, divadelní soubor JÓ-JO
09.01.2017 – Velká zimní olympiáda
06.01.2017 – Příchod Tří králů a hledání pokladu od Tří králů
04.01.2017 – Novoroční karneval

Únor 2016
28.02.2017 – Koblížkový bál
17.02.2017 – Zimní radůstky se strejdou Mílou
14.02.2017 – Valentýnský karneval

Březen 2016
31.03.2017 – ZÁPIS NANEČISTO
29.03.2017 – Vystoupení kouzelníka
21.03.2017 – Vítání jara s odemykáním země
17.03.2017 – Vynášení zimy, lidová tradice
14.03.2017 – Velká vycházka do přírody
08.03.2017 – Mezinárodní den žen

Duben 2016
26.04.2017 - 19. Čarodějnický rej s radůstkami Lidušky a Milana
12.04.2017 – Velikonoční dílničky
11.04.2017 – Velikonoční návštěva školní družiny při ZŠ Brněnec
11.04.2017 – Výprava za velikonočním zajíčkem
10.04.2017 – Velikonoční radůstky se strejdou Mílou
07.04.2017 – Velikonoční pečení
05.04.2017 – Jarní vysévání

Květen 2016

31.05.2017 – Besídka ke Dni matek
31.05.2017 – Vyprávění z pralesa, Divadélko Jó-Jo
29.05.2017 – Besídka ke Dni matek, pro babičky
18.05.2017 – Velká výpravná cesta nad Brněncem
12.05.2017 – Poznáváme jarní kytičky
11.05.2017 – Opékání špekáčků

Červen 2016

01.06.2017 - Mezinárodní den dětí s Radůstkami
15.06.2017 - Výprava do Rozhraní s návratem vlakem
19.06.2017 - PASOVÁNÍ DO ŘÁDU ŠKOLÁKŮ
22.06.2017 - Výlet předškoláků do jeskyní v Rudce s přespáním ve školičce



13. Fotografie z akcí
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Rozpočet „krajských“ dotací z účelového znaku 33 353 z kapitoly školství za rok 2016:

Limit pracovníků: 5,85

NIV cekem: 1.922.000,-

Platy celkem: 1.404.000,-

OON: 0

Odvody: 477.000,-

FKSP: 21.000,-

ONIV: 20.000,-

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

NIV cekem: 54.810,-

Platy celkem: 40.450,-

Odvody: 13.753,-

FKSP: 607,-

Neinvestiční příspěvek obce Brněnec na provoz za rok 2016: 430.000,- Kč

Všechny finanční prostředky byly účelové a podléhaly finančnímu vypořádání za rok 2016.
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