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1.Základní údaje  
 

 Mateřská škola „ Kamarád “ Liberec, 

Dělnická 831/7, příspěvková organizace,  

460 06  Liberec 6 

 Zřizovatel : Statutární město Liberec 

 Právní subjekt : 1.1.2003 

 Ředitel školy : Milena Choutková 

 Kapacita : 130 dětí 

 Počet tříd : 5 

 Počet pedagogů : 10 / 9,9 / 

 Počet provozních zaměstnanců : 7 / 6,55 / 

 IČO : 72742585 

 

 

 2.Základní statistické údaje  

 

 

Pracoviště Počet 

tříd 

Z toho 

spec. 

tř. 

Počet 

dětí 

Z toho ve 

spec. tř. 

Individuálně 

integrovaných 

Průměr. 

ročnídocházka 

v % 

 5 0 130 0 0  

       

Celkem 5 0 130 0 0 66% 

 

Pedagogičtí pracovníci -  učitelé MŠ 

 

 

Kvalifikační 

předpoklady 

do 30-ti 

let  

31až 40 let  41 až 50 

let 

       51 až 

důchodový 

věk 

důchodový věk Celkem 

celkem 

/žen 

celkem 

/žen 

celkem 

/žen 

celkem /žen celkem /žen celkem/žen 

Splňuje 0 2 6 3 1 10 

Nesplňuje       

 

 

Údaj o dalším vzdělávání pracovníků nebo v rámci celoživotního vzdělávání 

 

Název vzdělávacího programu Počet účastníků 

Efektivní komunikace s dětmi 1 

Speciální pedag. diagnostika dítěte 2 

Rozvíjení grafomotorikypomocí  rytmických  

cvičení 

1 

Hyperaktivní,hypoaktivní a agresivní dítě 2 

Diskusní klub ředitelek 1 

 

 samostudium 

 



3.Charakteristika školy 
 

Mateřská škola je 5 třídní se 130 dětmi. Sídlištní, panelová , dvoupodlažnív provozu od roku 

1980. V roce 2010 proběhla rekonstrukce v rámci energetického auditu – oprava střechy, 

výměna oken a zateplení budovy a byla vybudovaná 5 třída.16.7.2012 byla zahájena 

rekonstrukce topného systému. 

 

 Školní vzdělávací program „ Kamarád “ 

 

Motto : „Každé dítě je talentované, každé v sobě nese svůj úspěch, třeba i malý.   

              Na dospělých je, aby mu pomohli jeho talent najít.“ 

 

Školní vzdělávací program odpovídá základním požadavkům pro výchovu a 

vzdělávání dětí předškolního věku (viz RVP pro předškolní vzdělávání).  

Název naší MŠ „Kamarád“ vybízí k tomu, že se více každodenně a při všech činnostech 

zaměřujeme na vztahy, na rozvoj smyslu pro kamarádství, soucítění, vzájemnou spolupráci, 

komunikaci, respektování pravidel, na vytváření pozitivního klimatu ve škole, ve třídě. Na 

prostředí bezpečí a jistoty se podílí děti a kolektiv mateřské školy „Kamarád “ . 

Na základě rámcových cílů předškolního vzdělávání si naše MŠ vytyčila koncepci, ve které se 

budeme snažit denně směřovat k našemu mottu.  

S touto filosofií se snažíme naplňovat cíle RVP, podle kterého naše škola pracuje. 

Hlavní pedagogický záměr je orientován směrem k dítěti a směřuje k tomu, aby děti získaly 

kvalitní základy do života a aby byly schopny zvládat další životní a vzdělávací etapy.  

Hra je nejlepším a nejvýznamnějším výchovným prostředkem. Tento cíl vytyčil již před třemi 

stoletími J.A.Komenský, proto jsme se rozhodli nazvat náš ŠVP v duchu pohodové, klidné a 

kamarádské atmosféry „ KAMARÁD “.      

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné, zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, 

položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. 

Rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, o děti talentované – mimořádně 

nadané. 

Nabízíme řadu doplňkových aktivit v oblasti tělesného rozvoje a držíme se hesla: „V zdravém 

těle zdravý duch“ a naším cílem je dostatek pohybu.Základy atletiky učíme děti v areálu MŠ, 

ale i ZŠ Dobiášova,taneční kroužek  je nová aktivita pod vedením jedné paní 

učitelky.Turistika je provázena naším celoročním programem.Využíváme nabídky AStylu 

Liberec – bruslení, pohybovou průpravu a návštěvu solné jeskyně.Zajišťujeme návštěvu 

kulturních a společenských akcí, logopedickou prevenci, základy šachových dovedností. 

Praktikujeme výtvarné a hudební činnosti. Zvýšenou pozornost věnujeme bezpečnosti a 

ochraně zdraví. Ve vzdělání upřednostňujeme rozvíjení smyslného vnímání jako základu 

veškerého přirozeného poznávání. Důraz klademe na spolupráci s rodinou.Snahou všech 

zaměstnanců je, aby děti byly v MŠ „KAMARÁD“ šťastné a spokojené a bylo naplněno motto 

naší mateřské školy. 

 

 
 



 
 
Naše školka Kamarád chodí ráda sportovat. 
 
Kopretinky ,Pampelišky, Sluníčka, jsou tam samá zlatíčka. 
 
Berušky a Motýlci hodní jako andílci. 
 
Atletika, aerobic , středa ,čtvrtek, budem FIT ! 
 
Úterý je bruslení čas, do Arény se těší každý z nás. 
 
Máme se tu všichni rádi, však jsme přeci kamarádi 
 
 
 

 Doplňková činnost  - nadstandardní nabídka - zajišťoval kolektiv 
učitelek 

 

 Využití tělocvičny v ZŠ Dobiášova –počátky atletiky / 2 třídy / 

 Využití počítačové učebny k výuce na PC v ZŠ Dobiášova / 2 třídy / 

 Využití počítačů v MŠ / ve  všech 5  třídách /  

 Ekologická výchova – spolupráce s ekologickým centrem Divizna a Střevlík  

  Logopedická péče 

 Počátky šachových dovedností 

 Ve spolupráci s A Stylem – pravidelné bruslení,taneční průprava a návštěva solné 

jeskyně v TipSport Aréně / 2 třídy / 

 Taneční průprava  - Mažoretky 

 

 

 

 Spolupráce 
 

 spolupráce ZŠ Dobiášova – pravidelná návštěva tělocvičny, výuka na PC v ZŠ 

 spolupráce s učitelkami 1. tříd, návštěva dětí ve škole 

 příležitostná spolupráce se ZŠ Broumovská, ZŠ Husova, ZŠ Barvířská 

 spolupráce s PPP a logopedickou poradnou 

 spolupráce s SMML a KÚ 

 spolupráce s pediatry 

 spolupráce s NIDV a CVLK 

 spolupráce s SPgŠ - praxe 3 studentky 

 spolupráce s SPŠSE a VOŠ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Organizace poradenských služeb  
 

Odpovídejte formou ( ano/ne/počet) jen s odpovídajícím kvalifikačním předpokladem 

 

Školní psycholog Speciální pedagog Logoped 

0 0 0 

 

 

 

 

 

 

5. Aktivity školy a prezentace 
 

 Olympiáda v ZŠ Dobiášova – oslava Dne dětí ve spolupráci s SPŠSE A VOŠ 

 Vánoce a Velikonoce očima dětí – radnice 

 Vánoční a velikonoční výstava v prostorách školy / organizovali rodiče, výtěžek do 

fondu rodičů / 

 Kytička písniček 

 Mateřinka – vystoupení Mažoretky 

 Vystoupení Mažoretek: 

    - v Domě seniorů – sídištěRochlice 

    - v Mateřské škole Pod Ještědem 

    - v Mateřské škole Gagarinova  

    - v ZŠ a MŠ pro tělesně postižené v Liberci 

 

 

6. Ekonomická část –viz příloha 
 

7. Kontroly – viz příloha 
 
       Státní energetická inspekce 
 

 

       8. Přílohy  
 Akce MŠ 
 Fotodokumentace 
 Články v mediích 

 
 
 



 
 
9.Ostatní 

 
Tento školní rok byl provázen napětím při realizaci rekonstrukce topného systému.  

16.7.2012 byl objekt předán firmě, která měla uskutečnit daný plán.Mateřská škola byla 

uzavřena 6 týdnů, ale v této době práce hotové nebyly.Zřizovatel podepsal smlouvu a 

předání objektu na 30.8.2012, i když mateřská škola pro děti byla otevřená 

27.8.2012…Průběh byl narušen naprostou nekoordinovaností stavby, nefungovala 

systematická práce. Mě i moje zaměstnankyně , které jsme mateřskou školu navštěvovaly 

v době dovolené hodně trápilo poškození majetku a znehodnocení budovy…Po skončení  

prací vyplynulo hodně závad, z nichž některé byly a budou odstraněny a některési z 

rozpočtu školy a s pomocí rodičů, zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků budeme 

odstraňovat.Děkuji všem svým zaměstnankyním, že jsme tuto nelehkou situaci zvládly a 

mohly dětem připravit radostný vstup do mateřské školy. 

Školní rok 2012 byl zahájen tak, aby výchovná činnost nebyla narušena a výčet akcí 

ukazuje, že děti nepřišly o řadu doplňkových činností, i když to nebylo jednoduché, protože 

ještě koncem září není  stavba úplně ukončená… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


