Výroční zpráva Mateřské školy Řisuty okres
Kladno za školní rok 2015/2016

se sídlem Řisuty 84, 273 78

Ředitelka Mateřské školy Řisuty okres Kladno vydává dle ustanovení § 10 odst.
3 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a dodatků, a podle
ustanovení § 4 a násl. vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění,
výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2015/2016. Tato výroční zpráva bude
zveřejněna na webových stránkách školy (www.msrisuty.cz) a současně bude k
nahlédnutí u ředitelky školy.

Část I.
Základní charakteristika mateřské školy
a/ Název školy: Mateřská škola Řisuty okres Kladno
b/ Adresa: Řisuty 84, 273 78
c/ Zřizovatel školy: Obec Řisuty
d/ Jméno ředitele školy: Mgr. Barbora Tvrdíková
e/ Právní forma: příspěvková organizace
f/

Kapacita školy : 25 dětí

g/ Kontakt MŠ : 725 527 171 (školka), 773 259 404 (ředitelka)
h/ E – mailová adresa: info@msrisuty.cz
ch/ Provoz školy (od - do): 6:30– 16:30hod.

Škola je jednotřídní s kapacitou 25 dětí, z čehož vyplývá, že třída je věkově
heterogenní. Škola má svou kuchyň, která vaří obědy i pro veřejnost. Škola má
možnost využívat tělocvičnu, která se nachází v přízemí budovy. Budova má přilehlou
zahradu, která čeká na rekonstrukci a vybavení, aby ji mateřská škola mohla

využívat. Mateřská škola Řisuty je „vesnickou“ školou, která maximálně využívá
přednosti vesnice nejen pro pobyt venku – klidné polní, luční cesty, blízkost lesa,
ustájené koně, ovce atd.

Část II.
Přehled pracovníků školy
Mgr.Barbora Tvrdíková (ředitelka MŠ) – vzdělání vysokoškolské (obor vychovatelství
pro speciální zařízení), maturita (obor předškolní a mimoškolní pedagogika), 34 let
Dis.Gabriela

Maťátková

(učitelka)

–

vyšší

odborné

vzdělání

(obor

firemní

management), aktuelně ukončila studium zakončené maturitou (obor předškolní a
mimoškolní pedagogika), 31 let
Šárka Dvořáková (vedoucí stravovny, uklízečka), 47 let
Pavla Ulrichová (kuchařka, uklízečka), 28 let

Část III.
Další vzdělávání zaměstnanců MŠ
Dis.Gabriela Maťátková si během celého roku 2015/2016 doplňovala odbornou
kvalifikaci studiem oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky na Spgš Beroun, které
ukončila maturitou.
Mgr.Barbora Tvrdíková

– seminář Zahrady v MŠ


Absolvování odborných kurzů (biotechnologie, hudba,
chemie, stavebnictví, strojírenství)



Soft skills pro učitele mateřských škol



seminář

Šablony

pro

MŠ

(zjednodušené

dotační

výzvy)


konference Bezpečná škola

Sebevzdělávání: Pedagogové i nepedagogický personál čerpají informace Z odborných
publikací, knih,časopisů, internetu. Zajímavosti pro rodiče vyvěšujeme na nástěnkách
a pravidelně obměňujeme.

Část IV.
Přijímání dětí do MŠ a do ZŠ
Během školního roku 2015/2016 byly vyřazeny 2 děti, v jednom případě z
důvodu nenastoupení k předškolnímu vzdělávání a v druhém případě z důvodu
porušování školního řádu (neplacení školného). Obě volná místa byla obratem
zaplněna, nově přijatými dětmi.
13.4.2016 se konal zápis. MŠ přijala 5 žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.Ve
školním roce 2015/2016 byly přijaty k základnímu vzdělávání 2 děti z MŠ, z čehož
vyplývá, že jsme během zápisu mohli přijmout pouze 2 děti .

Část V.
Přehled předškolního vzdělávání
Filosofií naší školy je umožnit každému dítěti rozvíjet fyzickou, psychickou a
sociální samostatnost. Snažíme se vytvořit pro děti dobré psychosociální klima - pocit
bezpečí, radosti, klidu a pohody.
Formou hry se snažíme o rozvíjení dítěte a o jeho schopnosti učení. Předáváme
dětem nové zkušenosti, nové znalosti, dovednosti a vědomosti. Podporujeme jejich
tělesný rozvoj, spokojenost a pohodu. Rozvíjíme u dětí schopnost přemýšlet a
rozhodnout se, chápat lidská práva, komunikovat s kamarády, s dospělými. Učíme je

spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé.
Snažíme se vytvářet vhodné vzdělávací prostředí, vstřícné, podnětné, zajímavé
a obsahově bohaté, v němž se děti mohou cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a
které jim zajišťuje možnost projevovat se, bavit se, hrát si a zaměstnávat se
přirozeným dětským způsobem.
Školní vzdělávací program jakožto výchovně vzdělávací dokument vycházející z
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, vydaného v souladu s §
4 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání je stále v procesu tvorby. Během školního roku jsem
absolvovala kurzy, které jsou podmínkou pro zpřístupnění metodických materiálů pro
výchovně vzdělávací proces a následnou registraci MŠ do projektu „Technické
mateřské školy“. Tento projekt jsme si vybrali, neboť je nám svou filosofií velmi blízký
a ideální pro venkovskou školu. Blíže na: http://www.technicke-ms.cz/.

Část VI.
Aktivity a prezentace školy
Vzhledem k tomu, že MŠ zahájila svou činnost v září 2015, hledáme
nejideálnější a nejvyváženější cestu nadstandartních aktivit v rámci dne v MŠ. Jedná
se o výběr divadelních představení, která navštěvujeme, nebo která přijedou přímo do
naší MŠ. Dále pořádáme různé výlety a návštěvy sportovišť. Pravidelně nabízíme
dětem: „Hudebně pohybový kroužek s flétnou“, „Lezeckou stěnu“ a „Dětskou jógu“.
Na základě stanoviska České školní inspekce k placeným kroužkům, budeme muset v
následujícícm

školním

roce

provést

v

nabízených

aktivitách

http://www.csicr.cz/html/BulletinCSI_duben/flipviewerxpress.html

změny.

Více

na:

Během školního roku se naše MŠ měla možnost prezentovat dvakrát na dnech
otevřených dveří. Poprvé za účasti ministryně pro místní rozvoj

Karly Šlechtové:

http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/Tiskovezpravy/2015/Ministryne-navstivila-den-otevrenych-dveri-materske-skolky-v-obciRisu
a podruhé ku příležitosti 700letému výročí obce Řisuty jakožto zřizovatele :
http://www.jerimalitus.cz/risuty/data/deska/700let.pdf

Část VII.
Výsledky inspekční činnosti
Ve školním roce 2015/2016 nebyla provedena inspekce Českou školní inspekcí.

Část VIII.
Základní údaje o hospodaření školy
K 11.5.2015 vznikla Zřizovací listina Příspěvkové organizace (PO) Mateřská škola
Řisuty okres Kladno, jejímž zřizovatelem je Obec Řisuty, která součaně kontroluje její
hospodaření s poskytnutými finančními prostředky a majetkem, který ji byl svěřen k
užívání. Mateřská škola funguje od 1.9.2015.

Základní zdroje financování PO:

1. Dotace ze státního rozpočtu poskytnuté na úhradu přímých výdajů.

Normativně z prostředků přidělených ze státního rozpočtu. Mzdové náklady na
pedagogické pracovníky a na nepedagogické, provozní pracovníky a ONIV.

Celková dotace na rok 2015:

359 618,- Kč

2. Příspěvek poskytnutý zřizovatelem:
Celková dotace na rok 2015:

346 078,07,- Kč

3. Další zdroje příjmů: sponzorské dary, příspěvky od okolních obcí,
doplňková činnost, která je blíže definována ve zřizovací listině účelové
dotace z různých zdrojů, například rozvojové programy MŠMT, dotační
programy EU.

Příspěvek od obce Studeněves na rok 2015:

50 000,- Kč

Příspěvek od obce Malíkovice na rok 2015:

20 000,- Kč

Dar od Kratochvíl s.r.o. v roce 2015:

10 000 ,- Kč

V příloze přikládáme Výkaz zisků a ztráty za rok 2015 ke 31.12.2015.

v Řisutech dne 7.6.201 vypracovala

…...............................................................
Mgr.Barbora Tvrdíková
(ředitelka MŠ Řisuty okres Kladno)

