Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI V ROCE 2021
MŠ Jiráskova: 2 třídy, pobočka Větrná: 10 tříd
Provoz MŠ: 6:00 – 16:30

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 2020.2021
-

-

ČŠI ocenila v polovině tříd velmi kvalitní úroveň aplikace prvků programu Začít spolu,
zejména individualizaci a diferenciaci ve vzdělávání a spolupráci s rodiči s efektivní
komunikací prostřednictvím chatovacích aplikací a fotogalerií. Rodiče tak mají
možnost vidět, co se v jejich třídě odehrává, a poskytují MŠ cennou zpětnou vazbu a
nabízí spolupráci.
Nastadardní aktivity: AJ v rámci denních činností, logopedická péče – speciální
pedagog, úzká spolupráce s klinickým logopedem, třídní projektové dny.
Režim Covid: V době uzávěry všech školských zařízení byla naše MŠ otevřena jako
krizová třída pro pracovníky určených profesí. Zapsáno bylo 30 dětí i z jiných
školských obvodů. Od rodičů přicházely opravdu pěkné zpětné vazby na distanční
výuku, kterou jsme poskytovali dětem nejen v posledním roce předškolní docházky.
Pedagogové komunikovali (a komunikují) s rodiči a dětmi i prostřednictvím
uzavřených facebookových skupin, on line setkáváním formou chatovací aplikace
Skype či Google meet nebo formou emailových zpráv. Děti mohly sledovat
písničkové a naučné videozáznamy od svých učitelů nebo se zapojit do
interaktivních příběhů plněním hádanek a úkolů. Úspěch měly i zábavné stezky
Dražovkou.

PROJEKTY
- Dotační program OP VVV– ŠABLONY III: Školní asistenti, školní projektové dny.
- Stravování – Obědy do škol

MATERIÁLNÍ OBLAST, INVESTICE
1) DIDAKTICKÉ POMŮCKY, HRAČKY: částka 200 000Kč pro třídy dle požadavků
- Balanční a masážní prvky, horské kameny
- Soubory senzorických kroužků, obruče,
- Grafomotorický labyrint
- Početní didaktické hry
- Měsíce a roční období
- Hra školou, Spočítej jablíčka, Tvary mini, Doblee Kids, Protiklady, Logické
přiřazování barev, počtů, tvarů, Původ věcí, magnetické číslice, posloupnosti –
příběhy, Prostorové vnímání – pravolevá orientace, Obsahové vnímání –
výmluvné obrázky, Sluchové vnímání – slabikolov a slovolov, Logiko rámečky a
karty, Vzory a logické řady, Bambino cvičná deska, Ovocný koláč – třídění,
Stonožka – číslicová skládačka, Grafomotorické šablony – velká písmena,
Přiřazování čísel

Městská mateřská škola Hořovice, Jiráskova 602, 268 01 Hořovice

-

Tvoříme příběhy, Najdi a doplň
Pexeso pro uši, Poznávání smyslů
Pyramida zdravého jídla, Dobré chování ve škole
Interaktivní nástěnky 6 ks
Nahrávací kolíčky 6 ks
Koberce s figurkami, Safari, Záchranáři
Puzzle Ve školce, Na statku
Veřejné dopravní prostředky, Každodenní bezpečnost
Hrací zvonečky
Maňásky
Glóbusy
Stavebnice Mecaniko a stavební set velký, dřevěná šroubovací stavebnice
Třídím svůj odpad, Chráníme přírodu
Lidské tělo

SPOTŘEBNÍ a TVOŘIVÝ MATERIÁL
- Tonery pro třídy a sborovnu
- Výtvarný a pracovní materiál pro třídy
- MOffice do sborovny
NÁBYTEK, VYBAVENÍ TŘÍDY
- Velké magnetické tabule - Krtci, Motýlci, Kuřátka
- Knihovnička na kolečkách – Veverky
- Laminovačka
- Policové skříně – Žabky
- Relaxační patro - Krtci
LŮŽKOVINY – 50 000Kč
- Nové sady lůžkovin pro třídy: Kuřátka, Motýlky, Broučky
PROVOZNÍ INVESTICE
- Výměna ohřívače kotelna cca 55 000Kč
- Myčka Lvíčata
- Rekonstrukce pískovišť + zastínění: Medvíďat + Lvíčat, cca 60 000Kč
- Výměna ventilátoru ŠJ cca 23 000Kč
- Výměna WC nádrží – Králíčci
+ běžné opravy ( střecha, výtah, elektro zařízení, hromosvod…) a doplnění inventáře
(gastronádoby, bezdrátové zvonky, výměna světel, dřezové baterie, koše na odvoz prádla,
parní mop…)
+ revizní kontroly
Dotace Města nad rámec rozpočtu 435.385 Kč: rekonstrukce havarijního stavu provozního
zázemí IV. Pavilonu.
www.mmshorovice.cz
V Hořovicích, dne 20.12.2021

Bc. Helena Nesnídalová, ředitelka

