ZÁPIS ZE SCHŮZKY RODIČŮ V ÚTERÝ 10. 2. 2015
 seznámení s výroční zprávou o hospodaření mateřské školy
 seznámení s výroční zprávou o hospodaření spolku
 informace o projektech spolku a mateřské školy
 plán akcí a aktivit mateřské školy a spolku na další období
 16:00 individuální konzultace o dětech ve třídách
 V příloze - Výroční zpráva o hospodaření mateřské školy
( ředitelka upozornila, že do 1. 9. 2015 se sníží úplata za školní vzdělávání
na 570 Kč měsíčně)
 V příloze -Výroční zpráva o hospodaření spolku
 Mateřská škola společně s Místem pro děti podala 21 žádostí o dotace, zatím
víme, že jsme získali na dotaci na projekt Projekt RODINA a DÍTĚ s
handicapem
Komplexní péče o rodinu s dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
zejména autismem a pořádání terapeutických pobytů
Ostatní žádosti jsou zatím posuzovány.
 V příloze-plán aktivit a akcí školky a spolku
Ředitelka upozornila rodiče na omezení provozu o jarních prázdninách a uzavření
mateřské školy o letních prázdninách. Informace o náhradní školce jsou ve vývěsce
ve vchodu.
 Diskuse
Rodiče mají zájem o změnu náplně společných akcí, moc se jim líbilo Čertovské
rejdění. Dohodnuto – Dětský den organizujeme sami společně s našimi rodiči
Ředitelka požádala o pomoc při údržbě dětských dopravních prostředků. Kola a
koloběžky pomůže opravit p. Fárek a p. Kolář
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Výroční zpráva o hospodaření mateřské školy
Kapacita mateřské školy je 120 dětí.
Statistika integrovaných dětí ve speciálních třídách k 1.9.2014 :
10 dětí s vadami řeči, 24 s poruchou autistického spektra, 6 tělesně postižených, 2 mentálně retardované,
V běžných třídách zajišťujeme individuální logopedickou péči pro 34 dětí. Škola má povoleno KÚ MSK
zřídit funkci asistenta pedagoga v rozsahu 4,0 úvazku
V rámci mimoškolní činnosti děti navštěvují lidový taneční soubor, výuku hry na zobcovou
flétnu, aktivity keramické a výtvarné, kurz jazyka anglického, 6 skupin metody dobrého startu
a 2 aktivity pro nadané děti ve spolupráci s MENSA Praha, I tik-aktivita pro práci s didaktickou technikou.
Zájmových aktivit se týdně zúčastní 125 dětí . Předplavecký výcvik probíhal po celý školní.rok v Sanatoriích
v Klimkovicích pro 62 dětí včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
Pořádali jsme vzdělávací pobyt v přírodě pro integrovanou skupinu 57 dětí včetně dětí s těžkými vadami,
pětidenní lyžařský výcvik na Bílé pro 24 dětí.
Mateřská škola společně s Místem pro děti -spolkem realizovala v roce 2014 celkem 10 projektů
z různých zdrojů . Projekty dotovaly vybavení školky - modernizace speciální třídy, aktivity dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami, kluby nadaných dětí, speciální vzdělávání dětí porubských mateřských škol,
vzdělávání pedagogů škol a neziskovek, rodičů.
V roce 2014 dobíhal druhý devatenáctiměsíční projekt z ESF v celkové výši 1 815 tis. Kč
Celková výše získaných dotací pro mateřskou školu a spolek v roce 2014
1 192 000
Spolupráce se školami, školskými zařízeními a jinými vzdělávacími institucemi
* spolupráce s PF Ostravské univerzity – získali jsme statut Fakultní školy . V rámci spolupráce souvislé praxe
organizujeme souvislé praxe logopedů. Dále studenti v rámci recipročních aktivit pomáhají při
mimoškolních aktivitách, lyžařském výcviku
* Místo pro děti - spolek sdružuje rodiče a přátele školy, pomáhá zabezpečovat finanční zdroje
a realizovat náročné mimoškolní aktivity již od roku 1998
* spolupráce se speciálními pedagogickými centry – v rámci projektu Kluby maminek, význam pro časnou
integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
* spolupráce se Stacionáře pro tělesně postižené děti, kdy naše děti využívají konzultace senzorické integrace
a jejich děti naši lezeckou stěnu.
* spolupráce s VOŠ sociální – souvislé praxe sociálních pracovnic
* spolupráce se SŠ – souvislé praxe vychovatelek
* spolupráce se školami, kam nastoupí po prázdninách naše děti ZŠ Ukrajinská , Komenského, Klimkovice
Speciální škola pro děti s více vadami Ostrava-Mar. Hory, Železárenská, Prima škola s.r.o.
* Spolupráce s Národním institutem pro další vzdělávání: stáže pro vedoucí pracovníky Moravskoslezského kraje,
přednášky a stáže v naší škole pro pedagogy MSK pečující o děti s autismem
* Spolupráce s Krajským vzdělávacím a informačním centrem-stáže pro asistenty pedagoga
* Spolupráce s mateřskými školami,které integrují děti se spec. vzdělávacími potřebami v rámci projektu ESF
Spolupráce s jinými institucemi
* spolupráce s Úřadem práce v rámci rekvalifikace akreditované MPSV (šikovné stážistky velmi pomohou
při sebeobslužných činnostech v rámci speciálních tříd, v roce 2014 u nás rekvalifikovalo 13 stáží
* spolupráce s Probační a mediační službou - pomoc při údržbě školy a zahrady-úspora
* spolupráce s Mensa ČR se sídlem v Praze ) projekt péče o nadané děti)
* spolupráce s hotelem Park Inn – v rámci projektu odpovědný podnik
* Získali jsme titul SMART vzorová škola.
Smart školy jsou moderní školy, které podporují nové myšlenky ve vzdělávání a klade důraz
na zapojení dětí.Intenzivně využívají interaktivní technologie a další moderní pomůcky.
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* Spolupráce s neziskovkami, které se věnují dětem s autismem : Alfi,z.s ( realizace víkendových pobytů
pro děti s autismem, společná oragnizace přednášek pro rodiče), ABC, ops.
Další mimořádné aktivity
V rámci projektu SMO proběhl projekt vzdělávání našich rodičů a pedagogů
Pravidelně se scházely v rodinném centru maminky dětí s poruchou autistického spektra, někdy samy, někdy za
podpory psychologa
Úspěšně realizujeme společné aktivity pro rodiče a děti :
Jedenkrát týdně odpoledne po provozu mateřské školy pracují Terapeutické kluby pro rodiče a děti s autismem
jedenkrát měsíčně se scházejí kluby nadaných dětí porubských mateřských škol,
dvakrát proběhla sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi
Dvanáct odpolední strávili naši rodičové společně se svými dětmi v mateřské škole na besídkách
a ukázkových hodinách.
Více informací o naší mateřské škole, včetně fotodokumentace je na webu skolkaexilu.cz, facebook.com,
mistoprodeti.cz. Rodiče mají možnost navštěvovat naše videookénko a fotogalerii s fotkami tříd ( obě jsou pod
heslem)
Máme aktivní facebook, který zachycuje mnohé z našich aktivit
Tabulka schválených a upravených příspěvků v tisících Kč
Druh příspěvku

skutečnost

provozní od SMO-MOb Poruba
dotace ze st. rozpočtu

1 210,00
9 043,11

Celkem

10 253,11

Výnosy v tisících Kč
Celkem
druh výnosu

Hlavní
činnost
650,3
455,7
2,1

stravné
úplata za školní vzdělávání
úroky z účtů
výnosy z dopln.činnosti

Doplňková
činnost

37,4

ostatní výnosy

219,0
Celkem

1327,1

650,3
455,7
2,1
37,4
219,0

37,4

1364,5

Náklady v tisících Kč -provozní
Celkem
druh nákladu

Hlavní
činnost

Materiál celkem

153,7

Materiál -projekty

Doplňková
činnost
2,3

139,5

0,0

168,8

16,5

DDHM

168,8
DDHM -projekty

5,4

potraviny

649,6
spotř. energie
spotř. el. energie

561,0
131,7
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649,6
0,0

561,0
131,7

spotř. plynu
spotř. vody

4,5
98,1

4,5
98,1

326,7

326,7

opravy a údržba

333,1

333,1

služby z toho

203,0

spotř. tepla, teplé vody

služby -projekty

75,7

jiné ost. náklady
jiné ost. náklady-projekty
DDHM celkem
DDHM nad Kč 3000 Kč-proj

59,8
14,4
158
39,1

odpisy

0,7

75,7
11,0
0

95,0
celkem

2382,4

14,0

Neinvestiční dotace celkem
9 043 105

Přímé náklady na vzdělávání
8 990 000
6 527 000
65 000
2 277 355
120 645

z toho:
a) platy zaměstnanců
b) OON zaměstnanců
c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV)
d) ostatní ONIV
z toho
učební pomůcky, literatura
osobní ochr. pomůcky
DVPP
pojistné

48 057
14 386
3 450
27 057

e) ONIV -náhrady

27 695

Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ v roce 2014
14 058
z toho:
a) platy zaměstnanců
10 413
b) ostatní (pojistné + FKSP)

3 645

Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků RgŠ v roce 2014
39 047
z toho:
a) platy zaměstnanců
28 924
b) ostatní (pojistné + FKSP)

70,8
14,4
158,4
95,0

Hospodaření s dotacemi poskytnutými ze státního rozpočtu v Kč

v tom:

203,6

10 123

Závěr
Výsledek hospodaření je poprvé za celou dobu trvání právního subjektu vysoce kladný.
Podařila se významná úspora energií vlivem slabé zimy. Dále se podařilo ušetřit invalidní daň,
veškerý materiál i z projektů byl nakupován s náhradním plněním
Zisk z projektu Stáže ve firmách nebyl použit, byl ponechán pro vytvoření rezervního fondu
V roce 2015 musíme provést údržbu proti zatékání, neboť přívalové deště nám pravidelně
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2379,9

přivádějí vodu do suterénu a zaplavují hernu a infrasaunu.
Pokoušíme se vytvořit rezervní fond, který by pokryl opravu fasády mateřské školy.
Interiér mateřské školy je velmi pěkný, díky projektovým prostředkům moderně vybaven.
Zvenku však vypadá budova velmi zanedbaně.je na ní vidět stáří 56 let.

PLÁN AKCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A MÍSTA PRO DĚTI DO LETNÍCH PRÁZDNIN
akce s rodiči

datum
11.2.

Klokánek
plavání Klimkovice

12.2.
16.2-20.2.

jarní prázdniny-omezený provoz

Maškarní rej

24.2.

4.3.

plavání Klimkovice
divadlo Šikulka v mš-Jak zachránili
veverku

4.3.

15:30 Klokánek

5.3.

Klub nadaných dětí

11.3.

15:30 Klokánek

12.3.

plavání Klimkovice
Divadlo loutek -O ošklivém káčátku jdou Delfínci

26.2.

13.3.

17.3.

ALFI SOBOTA PRO DĚTI S PAS
Vzdělávání pedagogů MSK -PAS-akce
Národního institutu a naší školky

18.3.

15:30 Klokánek

14.3.

přednáška psychiatra MuDr Matyse

18.3.
24.3.

zápis do Mš

přednáška psychologa Mgr Kvardová-Vztahy v rodině

24.3.
25.3.

15:30 Klokánek

26.3.

plavání Klimkovice

1.4

Klokánek

2.4.

DEN AUTISMU

7.4.

Velikonoční prázdniny, omezený provoz
akce s PČR-9:15-10:00-HONZÍKOVA
CESTA

8.4.

Klokánek

2.-3.4.

plavání Klimkovice

9.4.
9.4.

Klub nadaných dětí

15.4.

Klokánek

22.4.

Klokánek

23.4.
29.4.

plavání Klimkovice
Klokánek
TŘÍDENNÍ terapeutický pobyt pro
rodiny dětí z Klubů

1.-3.5.
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6.5.

Klokánek
plavání Klimkovice

7.5.
7.5.

15:00 Klub nadaných dětí

13.5.

Klokánek
plavání Klimkovice

14.5.
19.5.

akce s PČR-9:15-10:00-BESIP

20.5.

Klokánek

27.5.

Klokánek

30.5.

ALFI SOBOTA PRO DĚTI S PAS
plavání Klimkovice

4.6.
4.6.

Klub nadaných dětí

Dětský den

9.6.
15.-19.6.

pobyt v přírodě

1.7. -9.8.

letní prázdniny-škola uzavřena

10.8.

prázdninový provoz

6

