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Důvodová zpráva:

Informace Mateřské školy Chropyně o zahájení školního
roku 2015/2016

1

Počet listů A3:

Mateřská škola předkládá následující informace o zahájení školního roku 2015/2016:

v MŠ je k 1. 9.2015 zapsáno 156 dětí
děti jsou rozděleny do 6-ti tříd s celodenním provozem
tři třídy jsou věkově smíšené (heterogenní), tři třídy jsou homogenní a určeny pouze pro
předškolní děti včetně dětí s odkladem školní docházky
všechny třídy pracují podle školního vzdělávacího programu
k dítěti s autismem je přijata asistentka pedagoga, která dítě doprovází
v mateřské škole je následující složení zaměstnanců pro nový školní rok:
10 učitelek na plný pracovní úvazek
ředitelka a zástupkyně s plným pracovním úvazkem (ale sníženým úvazkem u dětí z důvodu
výkonu funkce)
3 provozní zaměstnanci na plný úvazek
1 provozní zaměstnanec na zkrácený úvazek 0,65
úplata za školní vzdělávání od 1.9.2011 činí 300,-Kč/měsíc
vzdělávání v posledním ročníku je nadále bezplatné, netýká se však již dětí s odloženou školní
docházkou
osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávku v hmotné nouzi, nebo má dítě
v pěstounské péči a tuto skutečnost prokáže

-

Během letních prázdnin bylo provedeno:
vymalování budovy A
oprava osvětlení ve 3. třídě
vybavení nábytkem včetně koberce dvou tříd
oprava a údržba tříd a sociálních zařízení
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-

neuskutečnil se plán vybudování kamerového systému zabezpečovacího zařízení celého objektu
z důvodu křížení této akce s úpravami provozu jídelny v mateřské škole, bude realizováno
souběžné s touto rekonstrukcí
od září je dětmi plně využívána nově vybudovaná školní zahrada

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Chropyně
bere na vědomí
informaci o zahájení školního roku 2015/2016 v Mateřské škole Chropyně, okres Kroměříž,
příspěvkové organizaci.

