                  


                  Výroční zpráva Mateřské školy při ZŠ v Černé v Pošumaví
       			
              			za školní rok  2004 – 2005.




Charakteristika  školy.

       Mateřská škola je součást  Základní školy v Černé v Pošumaví. V uplynulém  školním roce bylo zapsáno celkem 30 dětí. Z tohoto počtu bylo 8 dětí 2letých, z toho 5 dětí s nepravidelnou docházkou a 8 dětí nastoupilo do I.roč. ZŠ.                         Z celkové kapacity byla v provozu  1 třída.
       
       Budova MŠ je plně vyhovující, vybavení tříd je na velmi dobré úrovni a je postupně, dle finančních prostředků, obměňováno a doplňováno.
Ve třídě a v ložnici byly vyměněny koberce, v herně byly instalovány nové skříňky a kontejnery na hračky a pomůcky.

       Školní zahrada je prostorná  a je průběžně udržována. Bylo obnoveno dětské nářadí a hračky na pískovišti.Byla provedena výsadba okrasných keřů a dřevin a natřeny některé části dětského nářadí.


Vzdělávací koncepce.

       Ve vzdělávací práci jsme vycházeli ze Školního vzdělávacího programu, který byl zpracován dle Rámcového programu a je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti dítěte.
       V MŠ byla též zajišťována logopedická péče, a to paní PaeDr. J.Bártovou.

Pracovnice školy:

p.Dana Růžičková Bc.        zástupce řed.                 stř.odborné                  25 let praxe
				         pro MŠ.                     a bakalářské

p.Hana Kliková                    učitelka                        stř.odborné                  19 let praxe

p.Božena Musilová        nekvalifik.ped.prac.            vyučena                        8 let praxe
                                             školnice


Vzdělávání pedagogických pracovnic.

      V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovnic byla využívána nabídka akcí pořádaných Pedagogickým centrem v Českých Budějovicích. Učitelky se zúčastnily mnoha velmi zajímavých vzdělávacích akcí, avšak pouze do doby, než bylo Pedago-
gické centrum v ČB zrušeno, tj. do 30.11.2004.

Dále jsme využívali nabídek Střediska služby školám v Č.Budějovicích nebo Pedagogického centra v Praze.


Zařazování dětí do MŠ.

       Do mateřské školy jsou přijímány děti od 3let, a to na základě žádosti rodičů a jejich závazné přihlášky.  2 leté děti jsou zařazovány pouze na 5 dnů v měsíci, pravidelně dochází do MŠ tyto děti jen tehdy, jsou-li oba rodiče zaměstnaní, či   soukromě podnikají.


Mimořádné akce.

	Pravidelně každý měsíc bylo v MŠ divadelní představení, či jiný kulturní pořad.

2x vystoupily naše děti s kulturním programem na akci  „vítání občánků“ .
Vystupovaly také na těchto akcích: „ beseda s důchodci „ a  „Den matek“.
Pořádali jsme též  akce pro rodiče: vánoční posezení u stromečku  a
                                                        táborák s opékáním špekáčků.
Dětský karneval v MŠ
Prohlídka  „ Kinematovlaku“ v Horní Plané, děti shlédly i několik pohádek.
Oslava Dne dětí – pohádková cesta za pokladem.
Navštívili jsme Pohádkový dům v Českém Krumlově a prohlédli jsme si okolí
Krumlovského zámku.
	Oslava konce šk.roku – rozloučení s předškoláky – návštěva hotelu  Bohemia 

s občerstvením.


        
         Stav majetku k 31.12.2003.

                Mateřská škola obhospodařuje majetek v celkové hodnotě   457.053,84 Kč.






              
         V Černé v Pošumaví  dne  30.srpna 2005			Zpracovala:
									
									Dana  Růžičková Bc.
                               





