Mateřská škola Břeclav, Okružní 7, příspěvková organizace
Výroční zpráva
za šk.rok 2021/22
Zřizovatelem školy je město Břeclav
Sídlo zřizovatele: 690 81 Břeclav, nám. T.G.Masaryka 3
Statutární orgán: Mgr. Zdeňka Stanická
Telefon: 519 335 332, mobil. 728 754 767, ŠJ 702265856
Součástí školy je školní jídelna
Kapacita školy: 75 dětí
ŠJ : 90 dětí
e-mail.: skolka@okruzni7.cz web: www.msokruzni7.cz
ID: f3bk8ep
Provoz školy: od 6.30 -16.00 hod
Charakteristika školy
Naše MŠ se nachází v okrajové části Břeclavi, ve čtvrti Poštorná. Její poloha je
ideální, protože leží v klidném prostředí blízko lesa a polí. Je dostupná městskou dopravou.
Před lety byla založena místním podnikem „Fosfa“ a sloužila pro děti jeho zaměstnanců. Je
velmi dobře zařízena a vybavena. Škola leží uprostřed velké zahrady osázené stromy,
vybavené dvěma pískovišti, průlezkami, tobogánem, pružinovými a váhadlovými
houpačkami, domeček pro děti, zastřešenými stoly a lavičkami, brouzdalištěm, sprchou,
pitnou fontánou. Dále se zde nachází horolezecká stěna, lanový mostek a kolotoč. V letošním
roce jsme otevřeli zahradní knihovnu. Součástí zahrady je umývárna se záchodky, sklad
venkovních hraček a sportovního náčiní. U vchodu do areálu zahrady je stolářská dílnička se
dvěma truhlářskými hoblicemi pro práci dětí a kuchyňka v pískovišti, tři záhony, 1000 l nádrž
na dešťovou vodu ze střechy, která je využívána na zalévání, venkovní tabule s počítadlem.
Tři prostorné třídy jsou velmi dobře zařízeny a nadstandartně vybaveny. Jejich součástí jsou
moderní sociální zařízení, výdejny jídla a šatny. Třídy jsou rozděleny na pracovní a hrací
kouty. V každé třídě je tablet, v letošním roce jsme začali pracovat s elektronickou hračkou
Bee Bot, kde se děti učí prvním krokům programování. Máme 1 interaktivní tabuli a 1 x
pojízdný interaktivní display, dostatečný výběr hraček, pomůcek, dětské literatury a
encyklopedie. Děti mohou pracovat s keramickou hlínou-máme vlastní keramickou pec.
Součástí školy je vlastní kuchyň, která je od roku 2014 zrekonstruovaná.
Od roku 1994 je naše MŠ právním subjektem .
Pracuje zde 14 člený stabilní kolektiv. V letošním roce jsme měli 2 asistenty pedagoga a
jednoho školního asistenta ze šablon III k 3 dětem se vzdělávacími problémy.
Přijímání dětí probíhá podle stanovených kriterií /viz vnitřní řád MŠ/
Děti jsou zařazovány do tříd dle přání rodičů a potřeb tříd.
Rodiče mohou přivádět své dítě v průběhu dne. Mají možnost navštívit třídu svého dítěte a
pohrát si s ním. Pracujeme s heterogenními / smíšenými/ třídami. Máme zájem na tom, aby se
u nás děti cítily spokojeně a v bezpečí. Pedagogičtí zaměstnanci naší školy mají předepsanou
odbornou kvalifikaci. Všichni zaměstnanci školy jsou loajální, aktivně přistupují ke svému
dalšímu vzdělávání a získané poznatky využívají při své práci. Jednají, chovají se a pracují
profesionálním způsobem.

Naše škola organizuje projektové dny, netradiční tvořivé akce pro rodiče s dětmi, ze kterých
pořizuje fotodokumentaci, kterou mají rodiče k dispozici na webových stránkách školy.
Od letošního školního roku má škola aplikaci Lifle-správu školy, přes kterou komunikuje
s rodiči, dále pracuje s diagnostikou Isophi a využívá interaktivního programu isophi Smart.
Velmi dobře zde pracuje sdružení rodičů, které se aktivně podílí na dění ve škole.
Půjčujeme rodičům odbornou literaturu.
Všechny učitelky se neustále vzdělávají a k tomu slouží také semináře organizované v naší
MŠ. Máme dobrou spolupráci se ZŠ Komenského v Břeclav- Poštorné a s PPP v Břeclavi a
SPC Štolcova v Brně.
Počty dětí: 2021/22
Počet tříd: 3
Počet dětí na třídu – 25
V celé mš 73 dětí
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Průběh a výsledky vzdělávání
Mateřská škola pracuje dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Školní vzdělávací program je zpracován na dobu tří let (2020-23)
má název -“Krok za krokem každým rokem“
Cíl: „Cestou přirozené výchovy rozvíjet osobnost zdravě sebevědomého, sociálně zralého
jedince připraveného pro budoucí život“ byl plněn prostřednictvím pěti tématických bloků,
které učitelky rozpracovaly v TVP.
Úkoly na školní rok (2021/22) vycházely z analýzy předešlého školního roku. Vzdělávací
nabídka vycházela ze zájmu dětí a složení třídy. Ve třídách probíhalo plánování pomocí
“ Gardnerovy metody,“. Plánování probíhalo předem, i z podnětů dětí.
Děti s logopedickými vadami : celkem je v MŠ 26 dětí, k logopedovi dochází 20 dětí
Zájmové aktivity
Škola organizovala na základě zájmu zákonných zástupců dětí další aktivity.
V rámci školy „ seznámení s flétnou“
„Seznámení s AJ“

Projektové dny
Dále byly dětem nabídnuty formou projektových dnů zajímavé poznatky a praktické
zkušenosti. Ovečky v mš
Den s truhlářem
Včely
Návštěva v dílně u keramika
Dále spolupráce s (MAP) vzdělávání v ORP Břeclav
Akce ve školním roce 2021/22
Dýňování
Divadlo v MŠ
Mikuláš v MŠ
Výlet do Lednice
Karneval
Návštěva kouzelníka
Dílničky s tatínky
Jarní zpívání
Prarodiče čtou dětem
Aktivity s canisterapeutickými psy
Dopoledne se sanitkami
Buďme kamarádi
Předškoláci strávili noc v MŠ
Dopravní výuka pro předškoláky
Výlet lodí
Návštěva archeoparku
Rozloučení s předškoláky

Prezentace školy
Dále píšeme o naší činnosti do regionálního tisku – „Radnice, rodiče i veřejnost informujeme
na našich web stránkách a facebooku, kde jsou fotografické záznamy ze všech našich akcí.
Prezentace dění školy na FB a webu školy, Lifle - správa školy pro komunikaci s rodiči
Výkon státní správy
Rozhodnutí
Počet přihlášek na šk.rok 2022/23
Přijetí dítěte do MŠ na šk. rok 2020/21
Ukončení docházky dítěte (odchod do ZŠ)
Odvolání
Kontroly v roce 2021/22
Audit účetní závěrky

k 31.12.2021
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Kvalifikovanost učitelů
Počet fyzických osob Přepočtený počet na plně
zam. (úvazky)
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Kvalifikovaní učitelé
Nekvalifikovaní učitelé
Asistent pedagoga
Školní asistent
Celkem

Vzdělání – nejvyšší dosažené
Střední pedagogická škola
VŠ-předškolní výchova
Jiné/jaké/VŠ – školský management,
Asistent pedagoga středoškolské
Asistent pedagoga proškolený v kurzu pro AP

Počet učitelů
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3

Věkové složení všech přepočtených učitelů a asistentů

⌀

35-50 let

nad 50 let

Důchodci

Celkem
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Další vzdělávání pg.pracovnic v roce 2020/21 probíhalo online
Diagnostika Isophi
Poslech hudby ve škole
Duševní hygiena a prevence syndromu vyhoření v MŠ

6
3
1

Vzdělávání žáků s PAS
BEE-BOT v MŠ
Prevence logopedie v MŠ
Změny zákonů -Zeman

1
2
1
1

Zdeňka
Stanická
V Břeclavi 31.10.2022
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Zdeňka Stanická
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Ředitelka školy Mgr. Zdeňka Stanická
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