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1. základní údaje o škole, charakteristika školy



























Mateřská škola Beroun, Tovární 44, příspěvková organizace
Tovární 44, 266 01 Beroun 2
zřizovatelem je Městský úřad v Berouně, Husovo náměstí 68
statutárním zástupcem je Hana Štětková, ředitelka
škola je zařazena do sítě škol od 12. 2. 1996
součástí školy je prádelna
součástí školy je i školní jídelna, která také dodává jídlo do Katolické MŠ,
do dětské skupiny zřízené Charitou Beroun „Beránek“
škola je od 1.9.2018 pětitřídní ( 4 heterogenní třídy, 1 homogenní pro děti mladší tří let)
provoz školy je od 6,30 do 16,30 hodin
škola je umístěna ve dvou pavilonech
datová schránka: 2sbknda
číslo účtu: KB 51-4867050287/0100
číslo inkasního účtu pro stravné a školné: KB-115-7577190277/ 0100
web:www.mstovarni.cz
e-mail: mstovarni@mstovarni.cz
e-mail:stravne@mstovarni.cz – jen pro komunikaci se ŠJ
e-mail na třídy:
slunicka@mstovarni.cz , medvedi@mstovarni.cz , kotata@mstovarni.cz,
stenata@mstovarni.cz , lentilky@mstovarni.cz
t. č.: 311622872, ředitelka-739478176, pro SMS zprávy a odhlašování stravy-606205406
t.č. na třídy:
Sluníčka:721 988 581, Medvědi:721 988 569, Koťata :721 988 527
Štětňata:721 988 581 , Lentilky: 607 823 838
ve škole se vzdělávají i děti cizinců a je jim věnován individuální přístup
ve třídě Lentilek pracuje s učitelkou chůva, zajišťují výchovu a vzdělávání nejmladších dětí
při překrývání pracovní doby učitelkami se snažíme poskytnout starším předškolním dětem
pocit práce ve skupině dětí stejně starých, zažít pocit soutěže, vítězství, v malé míře
negativní pocity s oporou ze strany učitelky
bohaté materiální vybavení pestře využívané, uspořádané do skupin a koutků
poskytuje nadstandardní nabídku činností
škola umožňuje splnění souvislé praxe studentkám pedagogického oboru – v tomto roce
4 studentky
výchova a vzdělávání probíhá často formou „artefiletiky“
zapojení do mezinárodního vzdělávacího programu „Ekoškola“, který je založený na aktivitě
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dětí a na jejich spolupráci s učiteli, rodiči, zaměstnanci školy.
Cílem programu je, aby zejména děti snižovaly ekologický dopad školy a svého jednání
na životní prostředí a zlepšily prostředí ve škole a jejím okolí. Usilujeme o získání titulu
„Ekoškola“
naše škola je členem sítě mateřských škol se zájmem o ekologii „Mrkvička“
naše škola využívá dotace poskytované EU „Šablony II“ hlavně pro zřízení pozice- chůva
jsme školkou bojující proti zubnímu kazu
škola poskytuje poradenský servis rodičům:
 školní časopis „Motýlek“ vychází na webu školy (v listinné podobě od r. 2007 do 2011)
součástí jsou články tematicky spjaté s mateřskou školou, předškolním vzděláním
a související problematikou
 logopedické poradenství – komplexní předřečová a logopedická péče skupinová
a individuální
 zapojení do projektu „Školního poradenského pracoviště při 2. ZŠ a MŠ v Berouně,
Preislerova ul.“ To nám umožňuje poskytnout rodičům maximální servis a supervizi
hlavně v posuzování školní zralosti a přípravě na vstup do základní školy

2. personální obsazení
Pedagogové
ředitelka
zástupkyně ředitelky

Placena Městem/„Překrývání“dotace
Od 15.1.2019 „Překrývání“dotace
Provozní zaměstnanci
chůva
uklízečky
uklízečka placená ÚP
vedoucí stravování
Kuchařky

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Úvazek 1
Úvazek 1
Úvazek 1
Úvazek 1
Úvazek 1
Úvazek 1
Úvazek 1
Úvazek 0,9375
Úvazek 1

Hana Štětková
Jitka Mužíková
Dana Červenková
Radmila Zbuzková
Veronika Perglerová
Nikola Likavcová
Ludmila Šprunglová
Gabriela Hirnerová
Blanka Lejtnarová

1

Úvazek 0,5
Úvazek 0,5
Úvazek 0,938
Úvazek 1
Úvazek 0,5
Úvazek 0,5
Úvazek 1
Úvazek 0,688

Lucie Tučková
Lucie Tučková
Jaroslava Bilecová
Eva Vykysalá
Ludmila Kvasničková
Ludmila Kvasničková
Marcela Martinková
Božena Poperníková
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1
1
1

1
1
DVPP se zúčastnily všechny pedagogické pracovnice

Cílem: zajistit všem zaměstnancům potřebné rozšiřování znalostí vhodných a potřebných pro
výkon svého povolání v oblastech:
 environmentální vzdělávání
 zpracování estetických zážitků
 komunikace, vztahy, etika, chování
 dvouleté děti v MŠ
 hygiena, zdraví, prevence, pohyb
 plánování, nové zákony
 polytechnické vzdělávání
 bezpečnost, šikana
2

Témata ve vzdělávání
 MAP II
 Obědy do škol-projekt EU
 eko- příklady, Mrkvička, kroky k Ekoškole
 yoga, ranní cvičení, strečink
 novely zákonů
 gramotnosti-matematická
 L.Pekařová-o výchově, dítě s vývojovou dysfázií
 artefiletika
 bezpečnost, první pomoc u dětí
 CO

3. přehled o dětech
 škola je pětitřídní, s celodenním provozem, 4 třídy jsou heterogenní, třída pro
nejmenší děti je homogenní
 počet dětí celkem - 90
počet dětí v jednotlivých třídách:
Koťata – 19 dětí
Medvědi – 20 dětí
Sluníčka – 18 dětí
Štěňata - 18 dětí
Lentilky - 15 dětí
 průměrná docházka dětí ve šk. roce 2018/19 60%
 33 předškolních dětí, 10 dětí s odkladem docházky do ZŠ, 25 dětí odešlo do školy,
pro přijímací řízení bylo 25 volných míst
 přijímací řízení pro rok 2019/2020
13. a 14.května 2019 zapsáno............................. 53 dětí
16.května bylo vráceno žádostí ........................... 52 dětí
10.června přijato .................................................. 25 dětí
zrušená žádost .................................................... 2 děti
nepřijato .............................................................. 25 dětí
z toho přijato do jiných MŠ ................................ 18 děti
nepřijato zbývá ................................................... 7 dětí
z toho nejmladších (nar.po 31.8.) dětí přijato .... 7 dětí
pro školní rok 2019/20 ..................................... 4 děti v povinném předškolním
vzdělávání

4. výchovně vzdělávací proces
Školní vzdělávací program „Cesty“
Vize
 Mateřská škola dětem předškolního věku doplňuje rodinnou výchovu a předkládá
vhodné vzdělávací prostředí. Již v předškolním věku vytváříme základy klíčových
kompetencí (předpoklad pro své celoživotní vzdělávání).
 Školní vzdělávací program "CESTY" nás vede k vytvoření zdravého, bezpečného,
podnětného, zábavného a spolupracujícího prostředí, které je základem pro hledání
vlastní cesty poznání.
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 Školní vzdělávací program „CESTY“ již tradičně rozvíjejí roční programy vždy s jinou
tématikou, která rozvíjí a prolíná základní obsah tohoto dokumentu.
Cíle školního vzdělávacího programu
 rozvíjení komunikace a spolupráce.
 působení na rozvoj každého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb v rámci
celého kolektivu.
 přizpůsobení organizace vzdělávání dětí a pracovní náplně zaměstnanců prostorovým
podmínkám školy.
Ekolínek na cestách s panem Vitamínem
projekt pro školní rok 2018/2019 doplňující školní vzdělávací program
Cíle
 Vytvářet zdravé životní návyky a postoje jako základy zdravého životního stylu, bezpečí,
osobní pohody i pohody prostředí.
 Rozvíjet komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) a kultivovaný projev.
 Posilovat přirozené poznávací city –zvídavost, zájem, radost z objevování.
 Vytvářet základy pro práci s informacemi.
 Získat schopnost záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci.
 Vytvářet prosociální postoje – rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přizpůsobivosti, apod…
 Seznamovat se se světem lidí, kultury a umění, osvojit si základní poznatky o prostředí,
v němž dítě žije a vytvářet kladný vztahu k němu.
 Pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat,
ale také poškozovat a ničit.
 Rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách.
Environmentální činnosti
















pravidelné ekovycházky pro předškoláky
stálá výstavka ve škole-přírodniny, kameny, makety plazů, pavouků
aktuální výstavka přírodnin donesených z vycházky, od rodičů, ze školy v přírodě..
následné pozorování přírodnin mikroskopem….mobilní mikroskop pro sledování hmyzu
na zahradě
péče o šneka ve třídě -oblovka žravá
pozorování zakoupených housenek motýla, jejich vývoj a vypuštění do přírody
pěstování produktů ve své třídní zahrádce, péče o ně..
úklid na zahradě-hrabání listí (někdy s rodiči)
každá třída připravuje ekoúkol pro ostatní třídy, ty jsou umístěny na ekonástěnce
v mezipatře, jednotlivci je chodí odpovědět do vystavující třídy za malou odměnu
dohled na šetření vodou při umývání
práce se stravováním-neplýtvat potravinami
sběr plodů na zahradě-šišky, křídlaté dvounažky…
doplňování hmatového chodníčku
hra s kameny, pozorování
pozorování změn v přírodě-můj strom

Nadstandardní aktivity
 individuální logopedická péče v MŠ – 1x za 2 týdny
 Hbité jazýčky – 1x za 2 týdny skupinové řečové a motorické aktivity
 plavání-duben-červen 2019 – 9 lekcí- příspěvek od zřizovatele školy - 6.000,-Kč
4

účastnilo se 30 dětí
 škola v přírodě
pobyt v Česticích ve stálé škole v přírodě prožilo 7 dnů 20 dětí (od 22.2. do 1.3.2019 )
Kulturní a vzdělávací pořady v MŠ
 6 divadelních a hudebních představení v MŠ
 kino-pohádky
 sférické kino
 2x vědecká show – chemické pokusy
 2x zábavné bublinkové představení












Kulturní pořady – slavnosti pro děti
mikulášská nadílka pro děti v MŠ
vánoční nadílka s návštěvou rodičů
oslava MDD v areálu autoškoly na Zavadilce
akce DDM-Halloween v muzeu
-Rej čarodějnic na Městské hoře
Exkurze pro děti
exkurze –Muzeum betlémů v Karlštejně s dílnami–starší děti
exkurze do městské knihovny
exkurze do ZŠ-starší děti
prezentace výcviku psů Kynologickým spolkem v Berouně
výstava v Holandském domě, v atriu radnice
na Zdejcinu - návštěva soukromé farmy (živá zvířata, zemědělské stroje…)

Výlety
 na lodi na Vltavě v Praze
Výstava
 „Zdravá kuchařka “
 obrázky v atriu berounské radnice
Veřejná vystoupení dětí
 vítání občánků-vybrané děti
 mikulášské vystoupení pro důchodce – vybrané starší děti
 vystoupení pro důchodce v Klubu důchodců, v Domově penzionu pro seniory
ke Dni matek – vybrané starší děti
 vystoupení na velikonočním berounském náměstí – vybrané d.











Akce pro rodiče a s rodiči
informativní schůzka s rodiči + přednáška školní logopedické asistentky „důležitost
správné výslovnosti pro vstup do základní školy“
vánoční besídka s dílnami pro rodiče v MŠ
Den otců v naší škole-den otevřených dveří
výstava výrobků vyrobených dětmi s rodiči-„ Zdravá kuchařka “
slavnostní dekorování předškoláků
schůzka s rodiči nových dětí
drobná materiální pomoc od rodičů
vytvoření nových dřevěných kulatin, herních zahradních prvků panem Staňkem-tatínkem
přítomnost rodičů ve třídě při adaptaci a při řešení výchovných problémů
možnost konzultací kdykoliv dle předchozí domluvy
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 vypsané termíny konzultací nabídnuty v listopadu (pro vhodnost odkladu nástupu do ZŠ)
a v únoru ( pro rodiče všech dětí)
 účast na společném výletu : učitelky, rodiče, děti „Za Lesněnkou na Kodu“
 schránka důvěry
 různé formy předávání informací -nástěnky, webové stránky, školní časopis „Motýlek“
na webu

Spolupráce s partnery
 s rodinou - nabízíme partnerství a spolupráci při plánování a výchovné činnosti,
spoluorganizace školního výletu na loď
 s PPP - v Počáplech - školní zralost
 s MěÚ v Berouně jsme spolupracovali při zajišťování provozu, údržby, sestavování rozpočtu.
 s VISK a dalšími vzdělávacími institucemi při vzdělávacích akcích pro učitele
 s I.Kuncovou při zpracování účetnictví mezd
 s S. Šilingerovou při zpracování účetnictví.
 s firmou Svoboda a Tusan při zajišťování BOZP a PO
 s Plaveckou školou p.S.Pokorné při uskutečnění předplaveckého výcviku dětí.
 s Mateřskou školou Beroun, Vrchlického jsme spolupracovali při pořádání školy v přírodě.
 s Domem dětí a mládeže Beroun při Mikulášské nadílce ( zajišťují čerta a Mikuláše).
Při vycházkách na Městské hoře (Halloween, čarodějnice, MDD). Výrobě a vypalování
keramiky.
 s odbory - na škole pracovaly 3 členky ZOOS, zastupuje je p. Jitka Mužíková.
 s Jungmannovou základní školou – před a při zápisu do prvních tříd ZŠ.. Při návštěvě
prvňáčků ve škole.
 s Kinem Mír – při zajišťování filmových představení.
 se školou v přírodě v Česticích - při pořádání ozdravného pobytu ve škole v přírodě
 s Kynologickým spolkem na Zavadilce – návštěva výcviku psů
 s 2. ZŠ a MŠ Beroun při zařazování do projektu „Školní poradenské pracoviště“
Příprava dětí na školu
 práce se sešitem
 složka s pracovními listy- portfolio
 složka s výkresy
 práce s homogenní skupinou při překrývání učitelek
 ekovycházky-pravidelně 1x měsíčně
 plavání
 exkurze
 logopedická péče
 vyhodnocení úrovně předškolní přípravy před zápisem do ZŠ
 příprava vystoupení pro veřejnost-reprezentace školy
 individuální diferencovaný přístup
 psycholožka-pravidelná péče na škole, kurz grafomotoriky

6. Inspekce a kontroly

 kontrola hospodaření vnitřním auditorem zřizovatele – s kladným výsledkem
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7. Technický stav zařízení, materiální vybavení a opravy














pravidelně sekaná zahrada a zastřihovány keře
umytá a dotažená okna
doplnění výtvarného a didaktického materiálu, hraček, knih, CD, MC
nový CD a radiopřijímač
generální oprava vstupních dveří u Lentilek
dovybavení šatny zaměstnanců v Lentilkách
pořízení nových polic pro cvičební úbory dětí
nový rozkládací stůl pro děti (spoří místo)
vymalování kuchyně , jídelen ve třídách
ucpaný záchod-nutno vyčistit tlakem, uzavřené odvětrání odpadu
nově byly obložené stěny chodeb
upraveny a natřeny byly kryty topení na chodbě
vyměněna všechna světla mimo třídy

8. Problémy






se seřízením funkčností rekuperace v umývárnách a šatnách (nerovnoměrná funkce)
s funkčností WC
poruchovost nově instalovaných ledkových světel
poruchovost žaluzií a rolet
obsazení pracovního místa- kuchařka, asistent pedagoga!!!
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Výroční zpráva
r. 2018-2019

Mateřská škola Beroun, Tovární 44
příspěvková organizace
č.j.PD 130/2019

výroční zpráva byla projednána na pedagogické poradě dne 7.10.2019
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