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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 , jsou přístupné podle z. č. 99/2019 Sb.
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
Štěňata:721 988 581 , Lentilky: 607 823 838
využíváme mobilní aplikaci „Strava.cz“ – rodiče si snadno odhlašují stravu pro děti z mobilu
vstup do školy umožňuje čtecí zařízení biometrických údajů z otisku prstu, tím je zvýšeno zajištění
bezpečnosti
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 ve škole se vzdělávají i děti cizinců a je jim věnován individuální přístup

 ve škole se vzdělává 5 dětí s podpůrnými opatřeními za asistence 3 asistentů pedagoga
 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
 všech 5 tříd je již vybaveno interaktivní technikou (interaktivní monitory, Magicbox, tripanel)
 škola umožňuje splnění souvislé praxe studentkám pedagogického oboru – v tomto roce
1 studentka
 výchova a vzdělávání probíhá často formou „artefiletiky“
 škola je zapojena do mezinárodního vzdělávacího programu „Ekoškola“, který je založený
na aktivitě 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
naše úsilí směřuje k získání titulu „Ekoškola“
 naše škola je členem sítě mateřských škol se zájmem o ekologii „Mrkvička“
 má propůjčený titul „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 1. stupně“
pro roky 2020 - 2022
 využíváme dotace poskytované EU „Šablony III“ hlavně pro zřízení pozice- chůva
 dotace „Obědy do škol ve Středočeském kraji III“ financované z Operačního
programu potravinové a materiálové pomoci, který podporuje zlepšení sociálního začlenění
dětí ze znevýhodněného rodinného prostředí
 zřizovatel získal finanční prostředky z Evropské unie - z fondu soudržnosti v rámci
Operačního programu Životního prostředí a od 1.7. do 30.11.2021 proběhlo zateplení budov naší
mateřské školy, včetně obou střech
na střeše hospodářského pavilonu byla zřízena vlastní fotovoltaická elektrárna, jejím zprovoznění
dochází k úspoře nákupu elektrické energie téměř o 2/3
 velmi těsně spolupracujeme s realizátory Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v území ORP
Beroun II. (MAP II.) , Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je finančně
podpořen z prostředků EU a státního rozpočtu ČR v oblasti síťování škol, vzdělávání pedagogů a
rodičů, rozvoji materiálních podmínek…..
 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
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2. personální obsazení
13
Pedagogové
ředitelka
1
zástupkyně ředitelky
1
učitelka
1
učitelka
1
učitelka
1
učitelka
1
učitelka
1
učitelka
1
učitelka
1
učitelka
1
učitelka
1
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
1
asistentka pedagoga
1
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Provozní zaměstnanci
chůva
1
uklízečka
uklízečka
1
uklízečka
1
vedoucí stravování
1
kuchařka
kuchařka
1
kuchařka
1
kuchařka
1
DVPP se zúčastnily všechny pedagogické pracovnice

Úvazek 1
Úvazek 1
Úvazek 1
Úvazek 1
Úvazek 1
Úvazek 1
Úvazek 1
Úvazek 1
Úvazek 1
Úvazek 1
Úvazek 0,4032
Úvazek 0,6375
Úvazek 1
Úvazek 0,5

Hana Štětková
Jitka Mužíková
Veronika Perglerová
Radmila Zbuzková
Blanka Lejtnarová
Gabriela Hirnerová
Ludmila Šprunglová
Nikola Likavcová
Kateřina Hnízdilová
Dana Červenková
Olga Landovská
Olga Landovská
Petra Horáková
Anna Matýsová

Úvazek 0,5
Úvazek 0,5
Úvazek 1
Úvazek 1
Úvazek 0,625
Úvazek 0,375
Úvazek 1
Úvazek 1
Úvazek 0,688

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

Cílem: zajistit všem zaměstnancům potřebné rozšiřování znalostí vhodných a potřebných pro
výkon svého povolání v oblastech:








environmentální vzdělávání
vzdělávání ekokoordinátora
komunikace, sociální vztahy
hygiena, zdraví, správné stravování, prevence patologických jevů, pohyb –Jóga
legislativa a její změny
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
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 průměrná docházka dětí ve šk. roce 2020/2021 byla 63%
 předškolních dětí 39, dětí s odkladem docházky do ZŠ
1 se odstěhovalo, pro přijímací řízení bylo 26volných míst
 přijímací řízení pro rok 2021/22 proběhlo
od 3. do 12.května 2021 zapsáno online ...... 72 dětí
4.června přijato .............................................. 26 dětí
z toho povinné předškolní vzdělávání .......... 8 dětí
nepřijato ......................................................... 46 dětí
z toho přijato do jiných MŠ ........................... 17dětí
nepřijato zbývá .............................................. 29děti
z toho mladší 3 let do 31.8. ........................... 23 dítě

12,

26 dětí odešlo do školy,

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.
 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.
Voda voděnka pro Ekolínka - cesty pana Kapičky
projekt pro školní rok 2020/2021 doplňující školní vzdělávací program, byl prodloužen ze
školního roku 2019/2020, protože témata byla vyčerpána jen z části, z důvodu dlouhého lockdownu
Cíle
 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, rozvoj a užívání všech smyslů
 zdokonalování dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky
 rozvoj komunikativních dovedností - verbálních i neverbálních – a kultivovaného projevu
 rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení, řešení problémů
 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a učení
 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity , získané prožitky vyjádřit
 vytváření prosociálních postojů, rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.
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 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, k přírodnímu bohatství
 vytváření povědomí o sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi,
společností, planetou Zemí
 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale
také poškozovat a ničit
 uvědomovat si důležitost vody pro život
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 zodpovědět 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
hry a experimenty s vodou a jejími skupenstvími
pozorování změn v přírodě-můj strom

Nadstandardní aktivity
 individuální logopedická péče v MŠ – 1x týdně
 Hbité jazýčky – 1x týdně skupinové řečové a motorické aktivity
Kulturní pořady – slavnosti pro děti
 Mikulášská nadílka pro děti v MŠ
Výstava
 „Zahradní ozdoba “ vyráběli rodiče s dětmi
Akce pro rodiče a s rodiči









výstava výrobků vyrobených dětmi s rodiči-„ Zahradní ozdoba“
besídka s rozloučením s předškoláky
schůzka s rodiči nových dětí
drobná materiální pomoc od rodičů
přítomnost rodičů ve třídě při adaptaci a při řešení výchovných problémů
možnost konzultací kdykoliv dle předchozí domluvy, on-line
schránka důvěry
různé formy předávání informací -nástěnky, webové stránky, školní časopis „Motýlek“
na webu, hromadné i individuální maily
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Spolupráce s partnery















s rodinou - nabízíme partnerství a spolupráci při plánování a výchovné činnosti
s PPP - v Počáplech - školní zralost
s SPC – při Dětském domově a mateřské škole v Berouně
s SPC – při SŠZŠ Beroun
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 Domem dětí a mládeže Beroun při Mikulášské nadílce ( zajišťují čerta a Mikuláše).
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..
s 2. ZŠ a MŠ Beroun při zařazování do projektu „Školní poradenské pracoviště“
s KHS-p. Jelínková při řešení karantén Covid 19

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
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

Distanční výuka předškoláků
Od října 2020 ztěžovala naši práci epidemie výskytu Covid 19.
22.-31.10 proběhla 1. karanténa v 1. patře MŠ (Medvědi a Sluníčka), 2. karanténa proběhla v 1. patře
MŠ od 22.1. do 30.1., v Lentilkách ve 2. budově byla karanténa od 26.1. do 5.2. ( v této době byla
zavřená i kuchyně MŠ a jeden týden dodával stravu Scholarest), od 19.2. do 27.2. byla ohlášená
karanténa opět v 1. patře MŠ ( v Medvědech a Sluníčkách) , od 1.3. do 11.4. bylo celostátní
uzavření mateřských škol, lockdown, 12.4. by opětovně zahájen provoz za přísných opatřeních (2x
týdně probíhalo testování ve škole -všech přítomných ve škole ) , ale jen pro děti s povinnou předškolní
docházkou a dětí, kterých rodiče pracovali pro IZS, od 1. 5.2021 byly mateřské školy otevřeny pro
všechny děti
Pedagogové připravovali různé náplně distančního vyučování. Např.
 edukační videa na webu ČT EDU
 přiblížení významu roušek a jejich výroba společně s dětmi
 videa na FB z pg-psych.poradny STEP –co procvičovat u předškoláků
 aplikace ke stažení na procvičování matematických kompetencí "Tam a sem s myšákem" a zde
řadu pracovních listů ze všech zmiňovaných oblastí rozvoje dítěte
 Zdravá 5 - pracovní listy a videa ke zdravé výživě, recepty
 Chystáme se do 1. třídy -e-book zdarma fy Novadida 2019, příručka pro rodiče i učitele, 41 stran
 Dnes je DEN ZEMĚ - přemýšlejte o naší planetě a zkuste si pár jednoduchých úkolíčků
 Zítra budou létat ČARODĚJNICE - splňte si pár úkolů, co Vám posílají (pro děti z celé MŠ)
 MAMINKY - pojďme jim něco nachystat (pro děti z celé MŠ …….
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6. Inspekce a kontroly
 kontrola hospodaření vnitřním auditorem zřizovatele - bez připomínek
 audit hospodaření školy proběhl bez připomínek

7. Technický stav zařízení, materiální vybavení a opravy












pravidelně sekaná zahrada a zastřihovány keře
vybavení zahrady novým mobiliářem
bezpečnostní úprava vzrostlých keřů a stromů
doplnění výtvarného a didaktického materiálu, hraček, knih, CD, MC
nový CD a radiopřijímač
obložení chodby hospodářského pavilonu dlažbou
výměna linolea v kanceláři vedoucí ŠJ a v chodbičce u vchodu na zahradu
výměna klik ve všech dveřích v hospodářském pavilonu
do všech tříd byly zakoupeny „chytré“ telefony
nový povrch podlahy v prádelně
dokoupení interaktivní techniky

8. Problémy
S průběhem zateplení budovy, které trvalo do konce října :
 -organizační příprava provozu školy
 -prostorová příprava, vyklizení , zajištění proti škodám
 -pravidelná účast na kontrolních dnech
 -zajištění náhradního prázdninového provozu v cizích školách
 -zajištění chodu školy společně se stavbou
 -informace pro rodiče v odpovídající míře, uklidnit je a vše vysvětlovat
 -vysvětlení otevření školního roku v Lentilkách až 14.9.2020
 -vysvětlit situaci zaměstnancům, uklidnit je (jejich odpovědnost, zabezpečení
vzdělávání..)
 -skloubení provozu školy ve staveništi s anticovidovými podmínkami provozu
 -komunikace se stavbou
 -likvidace havárií způsobenými stavbou, zajišťování řemeslníků
 -komunikace s pojišťovnou
 -prodloužení termínu dokončení stavby……
 V rámci zateplení byla škola značně vytopena 1x, 2x došlo k menším zatečení, 2
koberce byly poškozeny, jeden musel být vyměněn, byl poškozen nábytek v 1. patře
školy(nožičky), byl poškozen rozvod elektriky (příčina se nenašla, muselo se v celém
1. patře nahradit vedení lištami) malba ve všech místnostech, při opravách zedníci
poškodili rolety, zašpinili koberce, poškodili kresbu dopravního hřiště….
 Řešení komplikovaných vztahů s rodiči

zapsala Hana Štětková, ředitelka
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