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1. Základní údaje o škole
Název školy:

      Mateřská škola Zvoneček, Pardubice-Polabiny, Sluneční 284

Sídlo školy:

Sluneční 284, 530 09 Pardubice

IČO:

75 018 381

Bank. spojení:

KB č. účtu: 10831561/0100

E-mail:

ms-slunecni@seznam.cz

Webové stránky:

www.ms-zvonecek-pardubice.cz

Právní forma:

příspěvková organizace

Termín zařazení do sítě:

1. 1. 2003

Název zřizovatele:

Statutární město Pardubice

Součást školy:

školní jídelna

IZO:

107585359
102884858
600095959

2. Vedoucí a hospodářští pracovníci
Ředitelka:

Bc. Lenka Klasová

Vedoucí učitelka:

Bc. Ivana Kolaříková

Vedoucí školní jídelny:

Jana Galašová

Ekonomka:

Zdenka Gregorová

Mzdová účetní:

Božena Řezníčková

3. Součást školy
školní jídelna
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4. Charakteristika školy
Mateřská škola Zvoneček usiluje o všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Zaměřuje se zvláště na estetické
a ekologické cítění dítěte. Spolupracuje se základní školou, se ZUŠ, s Ekocentrem, s poradnami a hlavně s rodiči
dětí. Pořádá spoustu akcí pro děti v mateřské škole i mimo ni a organizuje mnoho akcí společných s rodiči.
Poskytuje dětem pocit bezpečí a pohody, je místem, kde se plní přání a touhy dětí po kolektivu vrstevníků a kde je
odbornou individuální péčí rozvíjena jejich tvořivost, schopnosti a tělesná zdatnost. Díky širokému a rozmanitému
okruhu impulsů a nabídek každé dítě objeví svůj talent a může ho dále rozvíjet.
   Dalším naším důležitým cílem školy je, aby každé dítě, které odchází do školy základní, bylo bez řečových vad.
  Na jaře roku 2016 škola dokončila realizaci projektu s názvem: „Školní zahrada v přírodním stylu“
pro celodenní pobyt dětí s netradičními zahradními prvky. Dnešní děti mají stále méně příležitosti pobývat
venku a prostřednictvím vlastních prožitků a bádání získávat potřebné vědomosti a dovednosti. Vytrácí se tak
vztah k přírodě a místu, kde žijí. Děti jsou méně vnímavé a obratné. Školní zahrada je příhodným místem,
kde můžeme s dětmi objevovat, pozorovat, dotýkat se, hrát si, odpočívat a cvičit obratnost. Přirozeně si
osvojují základní znalosti a souvislosti v praxi, ověřují si poznatky, učí se požadovaným postojům a získají tak
pocit bezpečí a pohody v přírodě. Zkoumají rostliny a živočichy i sami sebe. Tady jsou pokládány základy aktivní
ochrany životního prostředí. Zahrada je nejbližší přírodní učebna. Ideální je tedy přírodní zahrada, která co
nejvěrněji kopíruje přírodní podmínky a přirozeně pobízí děti k bádání, objevování, realizaci vlastních nápadů
a pěstování rostlin. Zahrada je i zdrojem zdravé úrody ovoce, zeleniny a bylinek pro zpestření jídelníčku dětí
v mateřské škole.
   Mateřská škola Zvoneček připravuje děti na realitu života, zvyšuje jejich pohybový potenciál a utváří základní
morální a estetické hodnoty. Úzkou spoluprací s rodinou zajišťuje pohodové prostředí pro individuální rozvoj
každého dítěte.

.
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5. Oblast materiálního vybavení školy a oprav
Za II. pololetí 2017 se nám podařilo:
- vybavit kuchyň profesionálním mycím centrem
- vybavit třídy logopedickým materiálem
- vybavit třídy didakt. a cvičebními pomůckami
- vybavit třídu Kuřátek nábytkovou sestavou
- vybavit sklady potravin - kuchyň novými regály
- zrekonstruovat sklady potravin
- zrekonstruovat sociální zařízení pro provozní pracovnice a úklidovou místnost
- vybavit hospodářský pavilon novými dveřmi
- zakoupit kčovinořez na práce na zahradě

Za I. pololetí roku 2018 se nám podařilo:
- zrekonstruovat chodby hospodářského pavilonu,
- pořídit dvě nové lednice pro kuchyň,
- doplnit vybavení dílny - akuvrtačka,
- výměna notebooku,
- doplnit do tříd:
  • sušáky na výkresy
  • zátěžové koberce
  • lavička na cvičení
  • doplnění nábytku ve třídě Žabky
  • nové povlečení,
- vybavit sborovnu - stoly a židle pro 30 osob.
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6. Složení tříd a jejich zaměření
Rozdělení tříd
1. třída – Kuřátka
Sídlí v jednom ze samostatných pavilonů a hrají si zde děti 4 - 5leté.
V letním období mohou pro své činnosti využít i prostornou terasu vysouvací markýzou v barvě svého oddělení.  
Během celého roku děti využívají vybavenou školní zahradu v přírodním stylu s vodními prvky.
2. třída – Žabky
V druhém samostattném pavilonu jsou děti 4leté. Mají zde svá zákoutí, kde se věnují svým hrám.
V letním období mohou také pro své činnosti využít prostornou terasu s markýzou.   Během celého roku děti
využívají vybavenou školní zahradu v přírodním stylu s vodními prvky.
3. třída – Motýlci
Tato třída je umístěna v hlavním pavilonu s dalšími třemi třídami. V přízemí v levé části budovy si hrají
nejmladší děti 3 – 4leté. Mají zde svá zákoutí, kde se věnují svým hrám. V letním období mohou také pro své
činnosti využít  prostornou terasu s markýzou a během celého roku děti využívají vybavenou školní zahradu v
přírodním stylu s vodními prvky.
4. třída – Berušky
V přízemí v pravé části budovy sídlí děti 5 - 6leté. Tato třída je smíšená – předškoláci i mladší. Výchova je tedy
přizpůsobena věkovým skupinám dětí. I zde mají děti možnost v letním období využít pro své činnosti prostornou
terasu s markýzou a během celého roku děti vybavenou školní zahradu v přírodním stylu s vodními prvky..
5. třída - Sluníčka
Nachází se v prvním patře v levé části budovy. V této třídě jsou pouze děti předškolní 5 – 6leté. Vybavení
hračkami a pomůckami je přizpůsobeno přípravě na vstup do základní školy.
Během celého roku děti využívají vybavenou školní zahradu v přírodním stylu s vodními prvky.
6. třída – Ježci
Toto oddělení se nachází v prvním patře v pravé části budovy. Zde jsou jen předškoláci – tedy děti ve věku 5 – 6
let. Vybavení hračkami a pomůckami je přizpůsobeno přípravě na vstup do základní školy.
Během celého roku děti využívají vybavenou školní zahradu v přírodním stylu s vodními prvky.
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7. Personální zabezpečení školy
   Ve škole pracuje celkem dvacetšest zaměstnanců. Z toho je pedagogických pracovníků šestnáct a provozních deset.

8. Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2017/18
Zápis I. kolo:  83 přijatých žádostí, přijato 50 dětí, 2 děti  individuální vzdělávání, nepřijato 31 dětí.
II. kolo zápisu jsme neměli.

9. Výchovně vzdělávací proces
Obsah vzdělávání je uspořádán do jednotlivých integrovaných bloků společných pro všechny třídy MŠ a ty
jsou na úrovni tříd rozpracovány do podoby tematických celků a projektů v Třídních vzdělávacích programech.
Obsah integrovaných bloků zasahuje všechny vzdělávací oblasti z RVP PV. Integrované bloky se vzájemně doplňují,
prolínají a přechází plynule jeden do druhého. Bloky poskytují dostatek zajímavých a různorodých podnětů, rozvíjí
dovednosti a schopnosti dítěte, obohacují jeho praktickou zkušenost a prohlubují jeho poznání. Dítě tak
získává a zdokonaluje své kompetence postupně a průběžně.
   Celoroční téma pro školní rok 2017 – 2018 „Svět je plný písniček“ je závazné pro všechny třídy. Cíle tématu jsou:
• rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí
• pěstovat hluboký vztah k české zemi, prohlubovat poznatky o společenském životě a kultuře
• vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije
• posilovat vztah k mateřštině, seznamovat děti s národními tradicemi, zvyky a písněmi, obohacovat jejich znalosti
  vhodnými národními pohádkami
V mateřské škole Zvoneček jsou nabízeny tyto nadstandardní aktivity:
•

Zvonky - školní kroužek hudebně-pohybové výchovy

•

Přírodovědný a ekologický kroužek se skautskou tematikou Lesní skřítci

•

Procvičování řeči

•

Hudební krůčky - hudební škola Yamaha

Cíl nadstandardních aktivit:
rozšířit programovou nabídku školy a tím zajistit široký okruh impulsů, kde by každé dítě našlo uplatnění  pro rozvoj
svého zájmu a talentu.
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Organizace nadstandardních aktivit:
Nadstandardní aktivity nejsou realizovány na úkor rozsahu a kvality standardního vzdělávacího programu, tzn.
nejsou součástí hlavní vzdělávací činnosti (je vypracován přesný časový plán).
Charakteristika nadstandardních aktivit
Nadstandardní aktivity umožňují dětem vyžití v nejrůznějších oblastech (jazykové, pohybové, sportovní, hudební,
estetické, přírodovědné, tvořivé apod.). Každá nadstandardní aktivita má vypracovaný svůj plán, který je součástí třídní
dokumentace a vypracovávají si je samy pedagogické pracovnice MŠ Zvoneček, které nadstandardní aktivitu vedou.
Obsah nadstandardních aktivit:
Obsahem jsou hry a činnosti, které rozvíjí schopnosti dětí v oblastech, na které je nadstandardní aktivita zaměřena.

10. Prevence sociálně patologických jevů
Výňatek ze školního řádu školy, článek 28.
28. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
28.1. Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního
věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti,
alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
28.2. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské
školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy
mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.
28.3. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem,
mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

11. Další vzdělávání pracovníků za rok 2017/18
Další vzdělávání všech pracovníků v naší škole je organizován dle předem připraveného plánu na základě:
1/ principu rovnosti
2/ potřeb školy
3/ rozpočtu školy
4/ a studijních zájmů pracovníků
   Jsou využívány nabídky NIDV, dále semináře HV p. Jenčkové, přednášky p. Pekařové, semináře VV, logopedie,
školní zralosti, matematické gramotnosti, hygienického minima a semináře Ekocentrum Paleta
9

12. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
   Škola každoročně ogranizuje charitativní akci pro děti z Dětského centra Veská - vždy s velkou účasti rodičů.
Slavnostního předání všech darů pro děti z dětského centra se účastní i děti z naší školy. Po společném výletu k lesu
a pouštění draků se děti spolu sejdou v jídelně u občerstvení.
    Hudebně pohybový kroužek reprezentuje školu v Domovech důchodců, na akcích pořádaných školou - Den
otevřených dveří, besídky, zahradní slavnosti. Každoročně jsou pro rodiče a širokou veřejnost připraveny dvě
Zahradní slavnosti MŠ Zvoneček: Vánoční zvonění s účastí sboru ze Základní školy Prodloužená - krásná společná
akce a Akademie, která je přehlídkou společné práce dětí a paní učitelek za celý školní rok. Již tradicí se stalo
vystoupení pro děti z rehabilitačního centra Lentilka.
   Škola spolupracuje se ZŠ Prodloužená (společný projekt zahrady, pomoc při akcích s rodiči, výběr „talentů“
z MŠ do hudebních tříd ZŠ, společná vystoupení, vzájemné návštěvy), dále spolupracuje se sousedním dětským
rehabilitačním centrem „Lentilka“, se ZUŠ Lonkova (výběr „talentů“ z MŠ do všech oborů ZUŠ, návštěva
představení), s Ekocentrem Paleta, s Městskou policií, s letištěm Pardubice, se sborem hasičů, se Sdružením
občanů „Apolenka“ a dalšími organizacemi.
V tomto školním roce byla vyjímečnou akcí Slavnostní otevření školní zahrady v přírodním stylu s velkou účastí
pozvaných hostů a rodičů. Společná procházka s ukázkou jednotlivých herních, didaktických a vodních prvků.
Doplňkovou činností škola nabízí pro rodiče i pro veřejnost odborné přednášky Pedagogicko psychologické
poradny a Rodinného centra Kulihrášek. V prostorách školy probíhají kurzy hudební školy Yamaha, kurzy angličtiny,
sebepoznávání, besedy o výchově dětí, semináře 1. pomoci a mnoho dalších.
   Společná opakovaná a úspěšná akce s rodiči, dětmi a zaměstnanci školy na školní zahradě je brigáda s občerstvením
a opékáním buřtů nebo velmi oblíbené posezení rodičů, zaměstnanců školy a dětí na školní zahradě.
   S dětmi školy jsou natáčeny „dětské zprávičky“ pro Český rozhlas Pardubice.
Články o akcích MŠ Zvoneček jsou uveřejňovány v denním tisku a letos velmi často. Důvodem takové četnosti
je  obsazení nové pracovní pozice PR manažer - bývalým panem redaktorem, který se účastní všech akcí školy
a na web ihned uveřejňuje články o životě školy spolu s fotografiemi. Někdy mají rodiče na webových stránkách
článek o tom co jeho dítě zažilo a kde bylo na výletě ještě dříve, než se sejdou doma.
   Každoročně se nejstarší děti vydávají na týdenní ozdravný pobyt - Škola v přírodě.
   Ve škole probíhá velmi oblíbená celoroční akce sběr papíru se soutěží.
MŠ Zvoneček na začátku roku 2017 vstoupila do projektu „Šablony“ Personální podpora - Mateřská škola Zvoneček
Pardubice - Polabiny, Sluneční 284, Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003145 - školní
asistent.
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Další aktivity MŠ
Ekocentrum, téma: Bylinky, Svíčky, Velikonoční dílna, Pečení brambor, Krmítka, Vzduch, Odpady ...
-

Pohádková představení v MŠ

-

Návštěva Východočeského divadla, Východočeské galerie, Východočeského muzea v Pardubicích

-

Návštěva Komorní filharmonie Pardubice

-

Návštěva Lanového centra

-

Návštěva ZOO Dvůr Králové

-

Kurzy plavání a lyžování

-

Pobyt v solné jeskyni

-

Návštěva Muzea železnice v Rosicích

-

Keramická dílna

-

Tvořivé dílny rodičů a dětí /keramická, velikonoční, výtvarná, zdobení perníků/

-

Mikulášská nadílka

-

Vánoční koncerty /ZUŠ, ZŠ Polabiny II., Sbor Zvoneček/

-

Vánoční posezení s rodiči - besídka

-

Vánoční zahradní slavnost - rozsvěcování světýlek s rodiči

-

Výlet - Vánoční

-

Výlet do lesa na houby

-

Výstava betlémů

-

Karneval v MŠ

-

Zimní bobování

-

Návštěva v 1. třídě ZŠ Polabiny II

-

Den aktovek

-

Jarní posezení s písničkou - besídka pro rodiče

-

Účast na Městských slavnostech - Město zpívá, město tančí

-

Školní akademie - rozloučení s předškoláky

-

Návštěva Multikina

-

Exkurze do Krajské knihovny v Pardubicích

-

Exkurze do Perníkárny - Pavel Janoš v Pardubicích

-

Den dětí, Den matek, Den Země – oslava

-

Noc v MŠ - přespání - na rozloučenou s MŠ
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-

Letní škola v přírodě

-

návštěva a vystoupení pro Domov důchodců a Domov dětí

-

Celoroční projekt ‚Moje město“ - seznamování s historií města, kultur. památkami a přírodou ve městě

-

Školní výlety – Kunětická hora,  Slatiňany, Heřmanův Městec - sběr kaštanů, žaludů

-

Opékání na školní zahradě

-

Společné vysazování stromů a keříčků na školní zahradě, péče o záhonky

-

Třídní oslavy svátků a narozenin dětí

Škola zpracovává dotační i stavební projekty, o kterých informuje rodiče dětí školy i veřejnost.
.

13. Výsledky externích kontrol a inspekcí
V roce 2017 proběhla ve škole externí kontrola:
1/ Magistrátu Pardubice - Kanceláře tajemníka - finanční oddělení a následná kontrola
2/ Magistrátu Pardubice - odbor školství.
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14. Zpráva o hospodaření za rok 2017
Hlavní činnost
Výnosy školy za rok: 2017
•    Dotace zřizovatele (statutární město Pardubice)
•    Dotace  ze státního rozpočtu
•    Stravné, pitný režim, školné, atd.
•    Ostatní výnosy
•    Dotace  (např. od MO)
•    Zúčtování s fondy
Celkové výnosy

1.325.000,00
7.332.593,00
1.678.064,00
320.343,06
225.065
123.597,89
11.004.662,89

Náklady školy za rok: 2017
•    Platy zaměstnanců
5.786.230,00
•    Odvody na pojištění + nemocenská
1.927.462,00
•    1,5% do FKSP
149.381,00
•    Učební pomůcky
19.221,00
•    Odpisy
79.204,00
•    Opravy a udržování
205.598,35
•    Výdej potravin, pitný režim, atd.
1.059.864,64
•    Náklady na energie
660.342,00
•    Ostatní náklady (spotřeba materiálu)
403.853,60
•    Ostatní služby
713.506,30
      (úroky, poplatky, revize, služby spojů, programy, školení, dopravné, plavání, vstupné a pod.)
Celkové náklady
11.004.662,89
Hospodářský výsledek
0,00
Doplňková činnost:
Výnosy doplňkové činnosti za rok: 2017
•    pronájem učebny a vaření pro cozí subjekty
Celkové výnosy

78.155,00
78.155,00

Náklady doplňkové činnosti za rok : 2017
•    mzdy
•    zdr. a soc. poj.
•    spotř. mat.
•    energie
•    ostatní
Celkové náklady
Hospodářský výsledek

19.200,00
0
1.708,00
3.960,00
1.140,00
26.308.00
51.847,00

Hospodářský výsledek celé organizace
Rozdělení HV:
                        Fond odměn
                        Rezervní fond

51.847,00
0.000
51.847,00
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Zpracovala Bc. Lenka Klasová, ředitelka školy
19. 9. 2018
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