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.'Koncepce školy - příloha k žádosti VŘ

I. Představení organizace

1. Název a adresa organizace, právní forma,

•••••
:!Q).' ....:0 :• ••••••
Profit: Logo: viz.obrázek

Slogan: Díscendo docebís, docendo disces

Základní škola a Mateřská škola s.r.o.

Loučská 237, PSČ: 751 31 Lipník nad Bečvou

Odloučená pracoviště:

ul. Bajákova 18, PSČ: 750 02 Přerov

2. Historie, poslání a vize organizace

Společenské změny po roce 1989 vytvořily podmínky pro změny ve vzdělávací soustavě. Na tuto

skutečnost jsme reagovali zřízením Základní a mateřské školy "Sluníčkol/( 1992).

V současné době naše zařízení provozuje mateřskou školu propojenou ve své koncepci se základní

školou, školní družinou, školním klubem a střediskem volného času, které jsou z hlediska kapacity

maximálně vytížené. Současný stav nás nutí zamyslet se nad dalším rozvojem tohoto zařízení.

(zavádění Školniho vzdělávacího programu dále jen ŠVP "Sluníčkol/)

Ověřujeme vlastní školní vzdělávací program s rozšířenou výukou jazyků, anglického a francouzského.

Učební plány jsou zpracovány od přípravného ročníku MŠ (3 let)až po 9.ročník ZŠ (15-ti let), zakončené

dvěma jazykovými zkouškami.

Jde tedy koncepci dvoujazyčného vzdělávání dětí od 3 do 151eL

Koncepce zahrnuje také činnost střediska volného času, které garantuje výchovně-vzdělávací aktivity

nejen dětem ale i dospělým. V zájmových útvarech pod odborným vedením pracuii nejen děti zaosané

v ZŠ a IV1ŠSluníčko. V současné době byla tato činnost rozšířena o vzděláváni dospělych v oblast:

-

jazykové- výuka anglického a francouzskéno .iaz\/k2 Organizace zaiistuie rovne; Slľ2i'O\l?r:j of.;i é 2.~
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ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o. Jedná se o celodenní zajištění stravy, která se dováží do výdejny mateřské a

základní školy z vývařoven zřizovaných městem. (Lipník, Přerov).

3. Předmět podnikání

- Poskytování výchovy, vzdělávání a školských služeb podle zákona číslo 561/2004 Sb

(školský zákon), v platném znění

- Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona

- Silniční motorová doprava osobní

Hostinská činnost

4. Klíčové osobnosti organizace

Bc Věra Pospíšilová - jednatelka, zřizovatelka a ředitelka ZŠ a MŠ Sluníčko SJ.O.

Je absolventkou VŠ UP FF v Olomouci, Střední pedagogické školy v Přerově, absolventkou dvouletého

studia alternativního vzdělávacího programu "Zdravá škola", absolventkou zahraničních jazykových

kurzů ( AJ,Fr) a dále absolvovala bezpočet vzdělávacích aktivit pořádaných vzdělávacím střediskem

v Přerově, Prostějově a Olomouci.

5. Popis činnosti, plnění předmětu výběhového řízení

Výuka probíhá dle Školního vzdělávacího programu Sluníčko (schválený ČŠ!)

- jazykové vzdělávání dětí od 3 do 15 let (výuka předmětů v cizím jazyce, příprava

na jazykovou zkoušku), interaktivní výuka pomocí leT technologií,

provozování anglického oddělení MŠ Bajákova, přípravka na ZŠ"

školní stravovna s celodenním stravováním (školní jídelna-výdejna)

školní doprava

provoz táborů a rekreačních pobytů, ŠVP, sportovní olympiády,

projektové dny, zajištění provázanosti školy s rodinou (Zahradní slavnost, Vánočni jarmark.

lyžařské kurzy; velikonoční dílny, Dětský den, příměstský tábor v fv1Š)

-
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6. Obsahu vzdělávací, zájmové a ostatní činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Sluníčko s.r.o. působí v Přerově a v Lipníku nad Bečvou,

prostřednictvím vlastní dopravy svážíme děti a žáky ze šíršího okolí. Cílovou skupinou jsou pro nás děti

a žáci od 3 do 15 let.

Díky projektové činnosti spolupracujeme s mnohými zahraničními školami (od r. 1998). Jedná se o

výměnu žáků z partnerských škol, začleňování cizinců do výuky (azylanti a zahraniční manažeři). V roce

2012 byl ukončen v srpnu projekt užívání ICT ve výtvarném projevu dětí mateřských škol.

(projekt byl prezentován v Bruselu, jako jeden z úspěšných projektů spolupráce evropských mateřských

škol)

Zájmové a ostatní činnosti mateřské školy v Přerově:

Hudební kroužek a sborový zpěv zajišťují kvalifikovaní pedagogové s hudebním vzděláním

Výtvarný kroužek, práce s netradičními materiály, netradiční technika (nabídka účasti rodičů na

MO)

Čtenářská gramotnost, mimo jiné čtení maminek při spaní.

Angličtina pro nejmenší odpolední kroužek, přípravka na celodenní program v AJ.

fŠikovné ručičky - pracovní činnosti, tvorba z různých materiálů.

Sportovní hry (fotbal, tenis).

Mimo jiné sledujéme kulturní nabídku města, účastníme se soutěží a olympiád pro nejmenší. Pořádáme

vlastní kulturní a sportovní akce pro děti s rodiči.

7. Zajištění financování mateřské školy a stravování dětí: MŠ Bajákova

Provoz mateřské školy bude nadále zajišťován z těchto zdrojů:

Školné rodičů současný stav: 550,-fžák f měsíc

Příspěvek města: 350 tis .. frok

Sponzorské dary: částky se mění dle nabídky sponzorů od 10 - 20 tisíc ročně.

Mandatorní provozní nál~lady za rol,; ční 670 tis. - 700 ti~:.

Výdaje: v tis. na numý provoz budovy, provoz zahrady a hřiště, dovoz stravy. íeolo 2 ostaínl energie,

revize, drobné opravy a údržbz.

-
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Mandatorní výdaje, jsou výdaje, které se neustále navyšují a nelze je nerealizovat ani omezovat. Pokud

by se nenavyšoval příspěvek od města, bude nutné promítnout zvyšování cen energií a služeb do výše

..školného. Výše uvedený údaj v tisících vždy ovlivní cena za energie a délka zimního období.

8. Předpokládaného počtu dětí mateřské školy včlenění dle typu docházky do
mateřské školy (dítě "celodenní", "čtyřhodinové", apod.) a místa trvalého
pobytu těchto dětí;
předpokládané výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro
děti v členění dle typu jejich docházky a zařazení do ročníku (hrazené
zákonným zástupcem dítěte);

Předpokládaný počet docházejících dětí: 100 s trvalým pobytem v Přerově a blízkém okolí.

Při zápisu dětí máme stanovena kritéria přijímání dětí do mateřské školy tak, aby především splňovaly

zajištění služby pro zaměstnané rodiče s trvalým pobytem v Přerově a přilehlých obcí. Dle možnosti

kapacity vyhovujeme rodičům pro polodenní provoz a provoz pětidenní v měsíci. Nabízíme různé

kroužky a služby pro rodiče na mateřské dovolené. V případě nenaplnění MŠ nabízíme místa rodičům

mimo Přerov. Tento systém bychom zachovali i nadále.

Předpoklad školného za celodenní pobyt - 550,· Kč (při zachování výše příspěvku z města)

Předpoklad škclnéhc za polodenní pobyt - 550,· Kč. (dítě je v MŠ každý den 8 omezuje tak kapacitu

naplněné třídy).

Předpoklad školného za dítě pětidenní v měsíci -100,·Kč (neomezuje kapacitu naplněné třídy).

Doprava dětí v městě by se stanovila dle počtu dopravovaných dětí, to se týká rovněž dopravy mimo

město Přerov. V současné době je škola naplněna dětmi z blízkého okolí.

9. Stravování dětí MŠ Bajákova předpokládané vyse úplaty za školní
stravování v mateřské škole pro děti v členění dle typu jejich docházky a
zařazení do ročníku (hrazené zákonným zástupcem dítěte);

-
Stravování dětí je zajištěno dovozem stravy ze zařízení města, které je zařazeno v síti školních jídelen

dále jen síť zařizení MŠMT ČR. Rodiče si hradí potraviny přímo do školni jídelny. Tento způsob bychom

zachovali, neboť zde nedocházi k diskriminaci daňových poplatníků a děti mail službu zachovanou ve

stejném režimu, jako děti ostatních maíeřských škol. Dopravu stravy bychom hradili z přiirnů mateřské

školy.
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Výše stravného bychom neovlivnili, neboť toto je stanoveno dle spotřebního koše jídelnou, která stravu

pro děti vyváží do naší výdejny. Nejedná se tedy o příjem naší školy.

Pokud by se změnila politika města a stravu bychom museli zajistit z vlastních zdrojů, znamenalo by to

zvýšení školného a zařazení naší vývařovny do sítě škol. Toto řešení je rovněž schůdné, ale není

efektivní pro nás ani pro město Přerov.

10. Návrh podmínek užívání nemovitých a movitých věcí ve vlastnictví
statutárního města Přerova pro účely plnění předmětu výběrového řízení

Mateřskou školu využíváme na 100% pro předškolní výchovu a vzdělávání dětí 3-6 leté. Veškeré

aktivity se tedy nadále budou týkat pouze plnění předmětu výběrového řízení provozu mateřské školy.

Nemáme v úmyslu předmět nájmu dále pronajímat třetím osobám.

Reference:
ZŠ a MŠ Sluníčko s.r.o. má za sebou 20 let provozování mateřského školství.

ZŠ a MŠ Sluníčko SJ.O. získalo jazykovou cenu .Label" (2005).

zřizovatelka a ředitelka školy získala ocenění 1.stupně Ministra školství ČR

bezúhonnost zřizovatelů, poptávka od rodičů převyšuje nabídku

bezpečná doprava dětí Sluníčkobusy

15- 20 letá historie zaměstnanců, stabilita týmu pracovníků

14 let praxe v projektové činnosti Comenius (partnerství škol EU), v letošním roce byl

oceněn projekt spolupracuiicich mateřských škol (Brusel 2012)
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