Mateřská škola Choltice
Závěrečné hodnocení školního roku ještě není
dokončeno v písemné podobě, tak Vám zasílám alespoň
základní informace o průběhu roku 2011/2012, který,
musím říci, byl pro nás i naše děti pohodový.
Přehled akcí
- předškolní děti absolvovaly plavecký výcvik
v Chrudimi
- 19 dětí, které nemohly
mohly jezdit na plavecký výcvik,
absolvovaly 10 návštěv
ávštěv Solné jeskyně v BIRDIE
v Pardubicích
-

16 děti navštěvovalo 1 x týdně kroužek angličtiny s Ing. Tefrovou

-

27 dětí ve dvou skupinách celý rok pískalo
pískal na flétničky
ky pod vedením paní učitelek
M. Dubské a B. Taichové

-

MŠ získala sponzorský dar ve výši 8 500 Kč

-

děti absolvovaly 3 celodopolední akce s výjezdem mimo Choltice

-

2 dopoledne se dětem
em věnovaly profesionální firmy:
firmy: Dřevíčkova dílna (práce
s dřevem) a Malování na hedvábí (výroba šátku mamince)

-

pedagogické pracovnice absolvovaly 29 vzdělávacích seminářů, 2 paní učitelky
získaly titul „Logopedická asistentka“

-

1 paní učitelka si doplnila vzdělání maturitou na SŠ a jedna dokončila studium na VŠ
a získala titul Bc.

- společné akce s rodiči: plavba lodí Arnošt z Pardubic na Svátek matek
vánoční dílnička s pohoštěním před Vánoci
besídky k ukončení školního roku – budou 19. 6. a 21. 6.
2 x sběr papíru – zatím vyúčtován pouze 1 – 2 680 Kč
-

oslava Dne dětí v MŠ:: 31. 5. celodopolední pobyt v zábavním parku pro děti
v TONGO Hradec Králové
1. 6. celodopolední akce na zámku v Cholticích - expozice
vodníků a černého divadla

-

6 x přijela za dětmi do MŠ profesionální divadla
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-

1 celodenní výlet na Kunětickou horu a Perníkovou chaloupku v Rábech na závěr roku
– pojedeme 14. 6. 2012

-

poslední spaní předškoláků v MŠ spojené s opékáním a noční hrou v oboře bude
závěrem června – z 28. 6. na 29. 6.

Ostatní informace
-

do naší mateřinky je zapsáno 75 dětí (47 z okolních obcí).

-

do základní školy nastupuje 33 dětí

-

v MŠ je na pracovní poměr zaměstnáno 9,95 zaměstnanců a na dohodu o provedení
práce jsou zaměstnány 3 pracovnice

-

spolupráce se základní školou je velmi dobrá a bezproblémová – v letošním roce jsme
se účastnily v ZŠ hudební soutěže „Zlatý slavíček“, navštívily představení
dramatického kroužku „Vejce na vandru“ a navštívily výstavu zvířátek ŠD

-

zápis do MŠ proběhl v měsíci únoru: po dořešení OŠD k 31. 5. 2012 bylo přijato 35
dětí, odmítnuto 6 dětí

-

finance ze státního rozpočtu jsou po vázání výdajů (pokyn MŠMT) velmi nízké
a nevím, zda nebudu muset od 1. 9. 2012 učinit úsporná opatření

-

finance od zřizovatele jsou využívány v rámci schváleného rozpočtu

-

úplata za vzdělávání byla použita na vybavení MŠ, nákup hraček a didaktických her
pro děti, odborných knih…

-

proběhly kontroly z městyse Choltice a KHS Pardubice – obě v pořádku

-

týden před Vánoci proběhla v naší MŠ hloubková kontrola ČŠI Pardubice. Naše
dopadla k velké radosti nás všech velmi dobře, hodnotící zpráva je umístěna
na webových stránkách ČŠI a kopie byla předána choltickému panu starostovi

-

Zřizovatel městys Choltice nevyužil možnost vypsat konkurz na místo ředitelky MŠ
a oficiálně mi předal „Potvrzení o prodloužení pracovního poměru na dalších 6 let“
(velmi milé a příjemné setkání za účasti starosty Mgr. Tomáše Bolka a místostarosty
Mgr. Jana Pavlíka)

-

Největší naší starostí v současné době je nevyhovující školní zahrada. Sice byla
prostorově rozšířena, ale toto muselo být uhrazeno rozpočtu MŠ a nyní nám nezbývají
finance na její dovybavení, tak aby odpovídalo stávajícímu počtu dětí. Naštěstí máme
blízko oboru, která je pro nás všechny velmi důležitá a kde se konají téměř veškeré
aktivity při pobytu venku.

Eva Nevolová – ředitelka MŠ Choltice
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