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1. Obecná charakteristika
1.1. Charakteristika zřizovatele
Společnost byla vytvořena dle zákona O obecně prospěšných společnostech se správní a dozorčí
radou v počtu vždy tři členů, každá rada má svého předsedu. Správní a dozorčí rada pracovala ve
složení dle aktuálního výpisu . V čele společnosti stojí její ředitelka, která společnost řídí .
Ředitelka je dle zákona O obecně prospěšných společnostech zapsána v rejstříku Obchodního soudu
jako statutární zástupce společnosti.
1.2. Základní informace o mateřské škole
Mateřská škola Sluníčko Olomouc o.p.s., sídlí v budově magistrátu města Olomouce za nájemné
stanovené Radou města Olomouce a specifikovaném v nájemní smlouvě mezi magistrátem a
společností. Budova, kde sídlí mateřská škola se nachází v Olomouci na Blahoslavově ulici 2 na
břehu řeku Moravy, je jednopodlažní a využívá pro svoji činnost i zahradu, která se nachází
v uzavřeném prostoru mezi domy za budovou mateřské školy. V budově je velká třída rozdělena na
hernu, pracovní kouty, malý jídelní koutek pro nejstarší děti, pracovní kout pro individuální
vzdělávání nabízené dětem formou samouky, vestavěná šatna, dále je jídelna, kde také probíhají
zájmové činnosti, sociální zařízení pro děti a dospělé, kancelář, která slouží i k individuálním
činnostem dětí, kuchyňka, příruční sklad. Kapacita mateřské školy je určena pro 25dětí s
každodenní docházkou.

Zřizovatel:

Obecně prospěšná společnost Mateřská škola Sluníčko Olomouc,o.p.s.

IČO:

268 18 868

Provoz školy:

6.55 - 16.15

Mateřská škola ukončila čtrnáctý školní rok a měla uzavřenou smlouvou s Olomouckým krajem na
příjem dotací od MŠMT ČR. Pro nově zahájený školní rok je smlouva také uzavřena.

1.3. Zaměření mateřské školy
Mateřská škola si zaměřila svůj VVP na pedagogiku Montessori s integrací dětí se zdravotním
postižením, těžkou adaptabilitou na kolektivní zařízení, dále zájmové kroužky pro rozvíjení
talentovaných dětí. Chceme vždy naplnit pro veřejnost možnost integrace dítěte s postižením (v
hodnoceném školním roce byla integrovaná dívka s PAS - kombinované postižení.)

2. Personální obsazení
Dvě pedagogické pracovnice, učitelka a ředitelka, obě jsou kvalifikované učitelky pro pedagogiku
Montessori-Diplomový kurz Marie Montessori absolvovala ředitelka, učitelka je absolventkou
dílčích kurzů Montessori pedagogiky vedených paní Starklovou. Obě učitelky jsou zároveň
speciální pedagogžky. Asistenta pedagoga zastávala vysokoškolsky vzdělaná pracovnice –
absolventka střední pedagogické školy učitelství MŠ (3/4 úvazku) a dále školní asistentka na 1/5
úvazku – středoškolské vzdělání a absolventka kurzu pro asistenty pedagoga, doplňovala asistenta
pedagoga úvazkem 1/3. Další pracovnicí je paní školnice, která už u nás pracuje několik let.
Letos jsme spolupracovali pravidelně na Dohodu o provedení práce se studentkami UP –
absolventkami středních pedagogických škol oboru učitelství pro MŠ a to proto, že paní učitelka po
dřívějším návratu z rodičovské dovolené pracovala na zkrácený úvazek. Byla to pro nás velmi těžká
situace, ale vše jsme zvládli.
Spolupracujeme s externími pracovníky pro výuku angličtiny, hry na flétnu, výcviku plavání a
logopedie.
3. Zapsaní žáci
Do mateřské školy bylo zapsáno 24 dětí, pro každodenní docházku , z toho je 13 dívek. Z toho
jedna dívka integrovaná s doporučenou asistencí. Tato dívenka od nás na konci školního roku
odchází. Předškolních dětí bylo 10. O odklad školní docházky rodiče nežádali.
4. Vzdělávací činnost
Mateřská škola pracuje dle Výchovně vzdělávacího plánu nazvaného „Pomoz mi, abych to dokázal
sám“,vypracovaného pro celou společnost, z tohoto plánu vychází Třídní kurikulum- třídní plán
„Život v mateřské škole plyne jako řeka Morava“. Plán je rozdělen do šesti projektů, úkoly
Montessori z praktického života, senzorické oblasti,matematiky, jazyka, kosmická výchova jsou
součástí projektů. Projekty jsou v souladu s ročními obdobími, jsou ctěny tradice a pamatujeme na
budování ekologického zaměření dětí.

VVP ctí oblasti:
„ Dítě a jeho tělo“, „Dítě a jeho psychika“, „ Dítě a ten druhý, „Dítě a společnost“, „ Dítě a svět“

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN schválila správní rada společnosti.

5. Zájmová činnost
V rámci běžného provozu školy jsme nabízeli stále široké spektrum zájmové činnosti. V tomto
školním roce 9 dětí absolvovalo kurz Plavecké školy. Probíhá pravidelná výuka hry na zobcovou
flétnu a výuka anglického jazyka., kroužek logopedie navštěvovalo 7 dětí. Jedno dopoledne v týdnu
pracovala spolu s učitelkou lektorka angličtiny ze vzdělávací agentury Skřivánek. Každé úterý a
čtvrtek odpoledne keramika, ve středu kroužek logopedie, v pondělí odpoledne angličtiny.
Pravidelně se setkáváme s rodiči při informativních schůzkách a společenských událostech, kdy děti
předvedou něco z programu, který mají ve školce. Předvánoční besídka“ se uskutečnila na Svatém
Kopečku v ambitech kostela. „Zahradní slavnost“ proběhla v prostorách evangelického kostela –
nepřízeň počasí pro uskutečnění besídky na naší zahrádce. . Při pohoštění probíhala družná zábava
6. Hospodaření společnosti
Není součástí této zprávy. Je na určených tiskopisech.
7. Závěr
Hodnocení školního roku 2017/18 je velmi příznivé jak po stránce přípravy dětí do školy tak po
stránce ekonomické. Pokračujeme v práci s VVP-„Pomoz mi abych to dokázal sám“, který jsme
obnovili k 31.8.2017. Třídní plán jsme zpracovali do šesti projektů, prozatím se nám práce takto
zvolená osvědčila. Do projektů byly zakomponovány vzdělávací úkoly z pedagogiky M.
Montessori.
V letošním školním roce byly zahájeny úpravy toku řeky Moravy a pro nás se život docela
komplikuje. Již nyní jsou před budovou ploty, na zahradě se zajistila stavba přístupového chodníku
k vybudovanému zadnímu vchodu do školky. Přes velkou prašnost, kterou už nyní zažíváme a ještě
ruch a hluk, se těšíme, že výsledek bude velmi krásný. Jen nás čekají asi 3 školní roky s náročným
provozem. Doufejme, že neodradí rodiče svěřovat děti do našeho zařízení.
V zařízení dětským nábytkem jsme variabilní pro děti všech velikostí.
Za pomoci finanční dotace Magistrátu města Olomouce jsme mohli pokračovat

s obnovou

knihovny pro děti i pedagogy. Získané finanční prostředky od Magistrátu jsme také využili na
dotování provozních nákladů a účast pedagogů na seminářích.
V Olomouci 31. srpna. 2018

Bc. Marie Rumanová
ředitelka společnosti

