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                     ředitelka MŠ Beruška
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1) Základní   údaje o škole:

Název školy: od 1.04.2004 
Mateřská škola „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvková organizace

Druh a typ školy:
Mateřská škola s celodenní péčí. Provoz od 6,30 hod. – do 16,30 hod.
Pětitřídní mateřská škola – rozdělení dětí dle věku
                                                
Stanovená kapacita :  135 dětí, 27 dětí ve třídě

                I. třída „MOTÝLCI“

             
                II. třída „KUŘÁTKA“   

                III. třída „BROUČCI“
           
                         

          
                                                                                                                                

                                      
          IV. třída „KOŤÁTKA“

        V. třída „BOBŘÍCI“

Právní forma: od  1.01.2003
Příspěvková organizace 

IČO: 72743301 
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IZO: 600 079 163

Adresa: Na Pískovně 761/3, Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14
Zřizovatel školy:                   
Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59  Liberec 1

Kraj: Liberecký 

Zřizovatel školní jídelny:      
Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1 
460 59  Liberec I
             
Druh a typ jídelny:  při mateřské škole -  příspěvková organizace od 1.01.2003

zahájení činnosti mateřské školy „Beruška“ - 1.09.1975
 
Ředitel školy: Bc. Ladislava Sehnoutková

Zastupující učitelka: Martina Eliášová

Vedoucí školního stravování : Gabriela Kulhavá                                                         

Přehled součástí
Mateřská škola IZO 107 564 408 kapacita 135
Jídelna mateřské školy IZO 116 400 960 kapacita 152

Telefon školy: 485 123 010, 608 517 734

e-mail:  ms41.lbc@volny.cz                                                          

WWW stránky: www.ms-beruska.cz

2) Zabezpečení provozu:

Pavilónová  přízemní  bezbariérová  škola,  nacházející  se  na  sídlišti  v městské  čtvrti  zvané
Ruprechtice.   Areál  školy  je  tvořen  čtyřmi  budovami:  budova  A  je  určena  k provozním
účelům, v budovách B a D probíhá výchova a vzdělávání dětí a v budově C školní kuchyně. 

V menší budově  B je umístěna jedna třída předškolních dětí (Bobříci). V druhé větší budově
jsou umístěny čtyři třídy. Všechny třídy mají samostatný vchod ze společného venkovního
prostoru do šaten. Uvedené řešení klade velké nároky na zabezpečení objektů proti vniknutí
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nepovolaných  osob a  na  bezpečnost  personálu  školy  především  v  podzimním a  zimním
období (přenášení stravy, prádla a přechod dětí ze třídy Bobříků na oběd). Stav budovy je
dlohodobě v nevyhovujícím stavu. 
V rámci připravované rekonstrukce budou objekty propojeny.  

Technické zabezpečení - mateřská škola je vybavena 2x interaktivní tabulí, 3x počítačem 
využívaný dětmi v rámci výuky,  2x  notebookem a 2x počítačem umístěným v kanceláři VŠJ a
ředitelky školy.
Rozlehlá zahrada mateřské školy dětem nabízí  pestré vyžití  v přírodě v jakémkoliv ročním
období. 

Stravování – je zajištěno ve školní kuchyni MŠ Beruška. Mateřská škola učí děti správným 
stravovacím návykům, tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku. Ve stravě je zařazen 
zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny, ovocných a zeleninových salátů, luštěninových 
salátů a pomazánek, cereálního pečiva a mléčných výrobků, do jídelníčku se zařazují i 
biopotraviny. Naším cílem je dodržování zásad zdravé výživy dětí tzn., že dětem 
připravujeme jídla ze základních neupravených surovin. Jedná se o zdravě pěstované plodiny 
a produkty zdravě chovaných zvířat. Zařazujeme potraviny minimálně průmyslově 
zpracované – bílé jogurty, máslo, kvalitní pečivo, těstoviny, kvalitní sýry a uzeniny. 
Zařazujeme dříve tradiční a v dnešní době zapomenuté obilné výrobky a pseudoobiloviny 
(kuskus, bulgur, špaldové kernoto, ječné kroupy, jáhly, pohanka,  quinoa). Již nezbytnou 
součástí naší kuchyně jsou mořské řasy, miso pasta, třtinový cukr, mořská sůl, tahiti pasta a 
rostlinné bílkoviny (seitan, tofu).
Je  dodržován  pitný  režim  –  čaj  ovocný,  bylinný,  s  citrónem,  voda  a  mléčné  nápoje.  Po
dohodě rodičů s vedením MŠ a ŠJ je možné individuální řešení potravinových alergií.

Ve školním roce 2016/2017 se naše MŠ „Beruška“ se zapojila do projektu Skutečně zdravá
škola,  což  je  komplexní  program  zdravého  školního  stravování.  Podporuje  využívání
kvalitních a lokálních surovin, pracuje s dětmi, aby si jídla vážily, dokázaly si je vychutnat a
věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. V projektu byla vytvořena akční skupina, která se
skládala  z  řad  učitelů,  zaměstnanců  školy,  rodičů  a  člena  místní  komunity.  Cílem  akční
skupiny  bylo  vyhodnocovat  a  celkově  zlepšovat  školní  stravování  a  kulturu  stravování.
Klíčovými oblastmi akční skupiny byla kvalita potravin, udržitelnost  a zdravá výživa.
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V měsíci  červnu 2017 MŠ Beruška získala  bronzový certifikát  Skutečně zdravá škola na
základě splněných kritérií programu.
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3) Rámcový popis personálního zabezpečení školy

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Pořadatel Počet
účastníků

Grafomotorika pro předškolní děti CVLK (IQ park Liberec) 
1

Manažerské řízení procesu změn ve 
školním stravování – Klíčové kompetence

NIDV, krajské pracoviště
Liberec 

1

Možnosti, přístupy, limity MŠ ve vztahu k 
dětem méně než tříletým

CVLK (budova iQLANDIA),
Nitranská 410/10,

1

Tělovýchovné chvilky v MŠ s prvky jógy ITveSkole
Dr. Milady Horákové 1147/60 

1

Konzultace k výzvě č. 02_16_022 - Šablony 
OP VVV – PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

NIDV, krajské pracoviště
Liberec 

1

Aktuální informace k předškolnímu 
vzdělávání,  změny školského zákona 
- MŠMT

KÚ, U Jezu
3. patro, zasedací místnost
NIDV, krajské pracoviště

Liberec 

1

Novela právních předpisů 
k 1.1.2017 Mgr. Pavel Zeman

ZŠ Sokolovská 328 Liberec 
1

Práce s nadaným dítětem NIDV, krajské pracoviště
Liberec 

1

seminář k aktuálním změnám školské 
legislativy v oblasti MŠ a ZŠ 
PhDr. Mgr. Jiří Valenta 

Magistrát Liberec
 zasedací místnosti č. 11

v budově radnice 
1

Setkání ředitelů/ředitelek mateřských škol 
ORP Liberec
novela školského zákona, zápis  
předškolního vzdělávání 

KÚ, U Jezu
 multimediální sál II. a IV 1

Školení – vedení správního řízení s 
podporou elektronického systému

Magistrát Liberec
ZŠ Lesní

2

v rámci operačního programu OP VVV
Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ v rozsahu 40 hod.

Mgr. Jana Špulířová
Inženýrský. institut

8

v rámci operačního programu OP VVV
Vzdělávání pedag. pracovníků MŠ – DVPP v 
rozsahu 16 hod.
Čtenářská pregramotnost

ITveSkole (PRAK Dr. Horákové) 
NIDV, krajské pracoviště

Liberec 
6
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v rámci operačního programu OP VVV
Vzdělávání pedag. pracovníků MŠ – DVPP v 
rozsahu 16 hod.
Matematická pregramotnost

ITveSkole (Vikýř Jablonec) 6

v rámci operačního programu OP VVV
Vzdělávání pedag. pracovníků MŠ – DVPP v 
rozsahu 16 hod.
Inkluze

ITveSkole (PRAK Dr. Horákové) 
NIDV, krajské pracoviště

Liberec 
5

v rámci operačního programu OP VVV
Specifika práce pedagoga 
s dvouletými dětmi v MŠ v rozsahu 24 hod. ITveSkole (PRAK Dr.Horákové) 8

setkání v rámci ESF projektu - Podpora 
pregramotností v předškolním vzdělání 

Fakulta přírodovědně-
humanitní a pedagogická

Technické univerzity v Liberci 
2

Projekt „Podpora pregramotností v  
předškolním vzdělávání“ 
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663)  
realizovaný v  rámci Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání je financovaný z 
Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu ČR. 

Pedagogická fakulta Univerzita
Karlova

2

4) Výchovně vzdělávací proces

Zapojení MŠ do nejrůznějších přehlídek a soutěží

Sportovní soutěže
 „Běh nás baví“ - Aréna, MŠ LK Sportovní olympiáda, účast 45 dětí z MŠ - běh na 40 m,

jízda na koloběžkách, stavění komínů z kostek, přetahovaná, koulení míče mezi 
kuželkami, skoky v pytlích - školka  celkově se umístila na 2. místě z 20-ti mateřských 
škol,,stříbrný pohár“ + medaile pro jednotlivce (zlatá medaile)

Výtvarné soutěže

 účast na 3. ročníku výtvarné soutěže s názvem „Barevný svět“, kterou pod záštitou 
primátora Statutárního města Liberec Tibora Batthyányho vyhlásil o Obchodní 
centrum FORUM Liberec. - "Barevná popelnice"
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 účast na výtvarné výstavě k celostátnímu  festivalu Mateřinka Nymburk 

 účast na VV soutěžích -  "Zlatý štětec" - ZŠ Ruprechtice – 3. místo
                                                              

 výstavy prací dětí v rámci akce "Adventní odpoledne" v MŠ Beruška

 Účast na výstavě na radnici „Vánoce očima dětí“ 

 účast na VV soutěži – „S Rumcajsem za českými tradicemi“

 Předávání cen na KÚ – účast na dopravní soutěži „Malujeme pro Týden 

bezpečnosti“

Vystoupení pěveckého sboru Berušky - školní rok 2016/2017

            "Skřivánek slaví 30 let" v Jablonci nad Nisou v Městském divadle 
22.10.2016 (sobota)  od 16:00 hod.

           Kouzelné adventní odpoledne + Vánoční dílničky  – vystoupení pro rodiče v MŠ 
Beruška
1. prosince 2016 (čtvrtek) od 17:00 hod.  

          Adventní vystoupení před radnicí - vystoupení před radnicí na náměstí
7. prosince 2016 (středa) - v 16:00 hod.

         
         Veselé Vánoce u babiček a dědečků – pečovatelský dům na Borovém vrchu     
16. prosince 2016 (pátek) v 10:00 hod.

        Vystoupení na ZŠ Vrchlického – „Vánoční dílničky“
17. prosince 2016 (sobota) od 9:00  hod. 

      "Zpíváme si pro radost"- návštěva pěveckého sboru ze ZŠ Vrchlického v MŠ Berušce
6. března 2017 (pondělí)
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         Mateřinka – v ZUŠ  Liberec program „Zdravě jíme, cvičíme a o všem vám povíme“
25. března 2017 (sobota)      
     
       "Velikonoce očima dětí" - vystoupení před radnicí na náměstí
10. dubna 2017 (pondělí) - v 16:00 hod.

         "Písničky od srdíčka“- vystoupení v pečovatelském domě na Borovém vrchu 
4. května 2017 (čtvrtek) – od 10:00 hod.    
   
       VIII. ročník Kytička písniček – v ZUŠ Liberec – MŠ pořadatel akce 
 5. května 2017 (pátek) – od 9:00 – do 12:00 hod.

         Veletrh dětské knihy – Koloseum (venkovní amfiteátr) 
9. června 2017 (pátek) - od 13:30 hod.

      "Krajské slavnosti" – před KÚ 
16. června 2017 (pátek) - od 10:30 hod.

Vánoční besídky v MŠ

Besídky pro moje nejmilejší v MŠ

Berušky rozezpívaly seniory
Děti z Mateřské školy Beruška navštívily klienty Centra zdravotní a sociální péče Liberec v 
blízkém klubu na Borovém vrchu.

Akce byla velmi povedená nejen proto, že děti byly kouzelné, ale také proto, že před 
závěrem celé akce rozdaly děti divákům hudební nástroje a společně si všichni zazpívali 
vánoční koledy. Jelikož byli klienti „rozezpívaní“ z akce Česko zpívá koledy, tak se všem 
krásně hrálo a zpívalo.

Děti přispěly svým vystoupením ke krásné vánoční atmosféře, která nyní panuje na všech 
okrscích v naší organizaci a za to dětem z MŠ Beruška a paní učitelce patří velké poděkování.
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Školní rok: 2016 / 2017

Září
  1.9.2016 Slavnostní netradiční zahájení školního roku
  8.9.2016 Návštěva Divizny Ekoprogram „Včelí království“- V.tř. Bobříci
14.9.2016 Třídní schůzky – V. tř. Bobříci
19.9.2016 Třídní schůzky – II. tř. Kuřátka
20.9.2016 Třídní schůzky – III. tř. Broučci
22.9.2016 Třídní schůzky – I. tř. Motýlci
23.9.2016

účast na 3. ročníku výtvarné soutěže s názvem „Barevný svět“, kterou pod 
záštitou primátora Statutárního města Liberec Tibora Batthyányho vyhlásil o 
Obchodní centrum FORUM Liberec. - "Barevná popelnice"

27.9.2016 Třídní schůzky – IV. tř. Koťátka
Projekt Bobříků „Putování se skřítkem Medovníčkem" 

 Září 2016 "Výroba Podzimníčků" - „ Plníme 1. oříšek veverky Zrzečky“

Říjen
 3.10.2016-   
 7.10.2016

„Skřítek Vitamín“ - ochutnávka ovoce, kreativní tvoření, pečeme jablíčkový 
závin – I.tř. Motýlci

 4.10.2016 Sportovní dopoledne – Bruslení v Tipsport Aréně, návštěva solné jeskyně, 
cvičení – III.tř. Broučci, IV. tř. Koťátka, V. tř. Bobříci

17.10.2016 –
21.10.2016

„Kdo má chytrou hlavičku, denně chroupá mrkvičku“ - zdravé chipsy, 
mrkvičkový salát, tvoření, ochutnávka zeleniny – I.tř. Motýlci

20.10.2016 Projekt „Návštěva skřítka Podzimníčka“, zahrada MŠ – II.tř. Kuřátka
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20.10.2016 Návštěva Divizny „Podzimní království“– IV.tř. Koťátka
21.10.2016 Návštěva Dopravního hřiště – V.tř. Bobříci 
22.10.2016 Vystoupení pěveckého sborečku Beruška v Městském divadle v Jablonci nad

Nisou – 30. výročí pěv. sborečku Skřivánek – „Podzimní radovánky“
27.10.2016 Projekt - „Dýňování“ - vyřezávání dýní, zdobení – II.tř. Kuřátka

Projekt Bobříků „Putování se skřítkem Medovníčkem" 
Říjen 2016 "Výroba draků" - „ Plníme 2. oříšek veverky Zrzečky“

Listopad
1.11.2016 „Podzimní tvořeníčko“ - pro děti a rodiče – I. tř. Motýlci

2.11.2016 Vánoční  focení

4.11.2016 "Zdravý zoubek" – preventivní projekt ve spolupráci se Střední 
zdravotnickou školou – Motýlci, Kuřátka, Broučci, Koťátka, Bobříci

5.11.2016 Podzimní brigáda  s  rodiči „Uklízíme zahrádku“ „ Plníme 3. oříšek veverky 
Zrzečky“

7.11.2016 „Pečení svatomartinských koláčků“ – V.tř. Bobříci

 8.11.2016 Sportovní dopoledne – Bruslení v Tipsport Aréně, návštěva solné jeskyně, 
cvičení – III. tř. Broučci, IV. tř. Koťátka, V.tř. Bobříci

 9.11.2016 Projekt „Přijel Martin na bílém koni“ - V.tř. Bobříci 

 9.11.2016 Cvičení rodičů s dětmi na ZŠ Sokolovská „ Plníme 4. oříšek veverky Zrzečky“

10.11.2016 „Barevný den“ - v barvách svých stolečků – Motýlci

10.11.2016 „Pouštění draků na Cvičáku“ – II.tř. Kuřátka

14.11.2016-
18.11.2016

„Ježkoviny“ - projektové dny (Hledání ježka na zahradě MŠ, beseda s lesními 
pedagogy, výroba ježka z brambory a párátek)- I.tř.Motýlci

15.11.2016 Návštěva Krajské vědecké knihovny výchovně vzdělávací program pro 
předškoláky "Knížka je můj kamarád" - V.tř. Bobříci 

16.11.2016 „Věda nás baví“ - pokusy – voda a vzduch- projekt IV.tř. Koťátka

28.11.2016 Účast na výstavě na radnici „Vánoce očima dětí“ 

29.11.2016 Návštěva Lidových sadů - pohádka "Popelka" - III.tř. Broučci, IV. Koťátka

Projekt Bobříků „Putování se skřítkem Medovníčkem" 

 Listopad 
2016

Výroba s rodiči –  Téma "Vánoční a zimní dekorace" „ Plníme 5. oříšek 
veverky Zrzečky“

Prosinec
  1.12.2016 „Čertovské dopoledne“ + „Mikulášská nadílka“ + pohádka „O Sněhurce“ se 

studenty SOŠPg 
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  1.12.2016 „Kouzelné adventní odpoledne“ v MŠ - vystoupení sborečku Berušky
  1.12.2016 „Kouzelné adventní odpoledne“ - dílničky - zdobení perníčků, zdobení 

chvojky, zdobení vánoční vločky, výroba svícínků z včelích plátů, výstava 
výrobků dětí a rodičů – celá MŠ, pro rodiče  a  děti

  5.12.2016 „Barborka“ - nadílka  v punčošce – I. tř. Motýlci, II.tř. Kuřátka
  6.12.2016 Sportovní dopoledne – Bruslení v Tipsport Aréně, návštěva solné jeskyně, 

cvičení – III.tř. Broučci, IV. tř. Koťátka, V.tř. Bobříci
  6.12.2016 Zdobení vánočních perníčků –  I. tř. Motýlci
  7.12.2016 Zdobení vánočních perníčků – II.tř. Kuřátka
  7.12.2016 „Voňavý svícen“ (pomeranč, svíčka, hřebíčky) –  I. tř. Motýlci
  7.12.2016 Vánoční vystoupení pěveckého sborečku Beruška před radnicí
  8.12.2016 Vánoční besídka pro rodiče IV.tř. Koťátka
  8.12.2016 „Pečeme vánoční cukroví“ -  I. tř. Motýlci
12.12.2016 Vánoční besídka pro rodiče III.tř.Broučci
13.12.2016 Vánoční besídka pro rodiče II.tř. Kuřátka
14.12.2016 Vánoční besídka pro rodiče V.tř. Bobříci
15.12.2016 „Zvyky a tradice Vánoc“ - projektový den II.tř. Kuřátka, V.tř. Bobříci
15.12.2016 Projektový den - „Vánoční stromeček pro zvířátka“ na Cvičáku – Kuřátka, 

Bobříci
15.12.2016 Vánoční besídka pro rodiče I.tř. Motýlci 
16.12.2016 Vystoupení Berušek v pečovatelském domě na  Borovém vrchu
17.12.2016 Vystoupení pěveckého sborečku Beruška na ZŠ Vrchlického „Vánoční 

dílničky“
19.12.2016 "Přiletěl k ním Ježíšek"- nadělování dárečků,  Kuřátka, Broučci, Koťátka, 

Bobříci 
19.12.2016 „Vánoční nadílka v MŠ“ - I.tř. Motýlci

Projekt Bobříků „Putování se skřítkem Medovníčkem" 
Prosinec 
2016

Čertovský úkol - „ Plníme 6. oříšek veverky Zrzečky“  – výroba masek 
čertíků, andílků, Mikulášů na Mikulášskou nadílku (tvoříme s mamkou a 
taťkou)

Prosinec 
2016

Soutěž o nejoriginálnější cukroví - „ Plníme 7. oříšek veverky Zrzečky“

Leden
  6.1.2017 Projektový den „Tři králové“ - III.tř. Broučci, V.tř. Bobříci
  9.1.2017  - 
13.1.2017

Lyžařský výcvik  na Javorníku  – (Broučci, Koťátka, Bobříci) 

12.1.2017 "Soutěž o nejlepšího sněhuláka" - III.tř. Broučci
13.1.2017 „Soutěž o nejhezčího sněhuláka“ – II.tř. Kuřátka, V.tř. Bobříci
13.1.2017 Zimní olympiáda -  I.tř. Motýlci 
13.1.2017 Krmení lesních zvířátek a ptáčků - krmelec v lesoparku – V.tř. Bobříci
17.1.2017 "Zeleninové smothie" -  II.tř. Kuřátka
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17.1.2017 Zimní olympiáda -  V.tř. Bobříci  
20.1.2017 Zimní olympiáda -  III.tř. Broučci, IV.tř. Koťátka, 
25.1.2017 Preventivní screeningového vyšetření zraku dětí 
25.1.2017 Schůzka s rodiči - „Zdravá výživa dětí“
26.1.2017 „Ptáci a zvířata v zimě“ výchovně vzdělávací program s lesními pedagogy 

Lesy ČR -  I.tř. Motýlci 
27.1.2017 „Námořnická pohádka“ divadelní představení v MŠ – III. tř. Broučci,

 IV.tř. Koťátka, V.tř. Bobříci 
30.1.2017- 
3.2.2017

„Moje nejmilejší pohádková knížka“ -  I.tř. Motýlci 

Projekt Bobříků „Putování se skřítkem Medovníčkem" 

Leden 2017 Zimní sporty – bobování, klouzání, koulování

Únor
  7.2.2017 Sportovní dopoledne – Bruslení v Tipsport Aréně, návštěva solné jeskyně, 

cvičení – III.tř. Broučci, IV. tř. Koťátka, V.tř. Bobříci
  8.2.2017 „Pečeme masopustní koláčky“ -  I.tř. Motýlci 
14.2.2017 „Srdíčkový den“-  I.tř. Motýlci 
15.2.2017 „Pečeme masopustní koláče“ - V.tř. Bobříci 
16.2.2017 „Dětský karneval v MŠ“ ( Motýlci, Kuřátka, Broučci, Koťátka, Bobříci)

28.2.2017 Projektový den – „Voláme jaro“- setí  řeřichy -  II. tř. Kuřátka
Projekt Bobříků „Putování se skřítkem Medovníčkem" 

Únor 2017 Výroba karnevalové masky „Plníme 8. oříšek veverky Zrzečky“

Březen
  3.3.2017 „Barevný den“ (v barvách svých stolečků) -  I.tř. Motýlci 
  3.3.2017 Projektový den – „Výroba zdravých kuliček“- II. tř. Kuřátka
  4.3.2017 Jarní veselice XV. – U Košků  - pro rodiče a přátele MŠ
  6.3.2017 „Společné  zpívání“ – návštěva pěveckého sboru ze ZŠ Vrchlického  v MŠ 

Beruška
  7.3.2017 „Bylinková zahrádka“ prožitkové učení, setí semínek -  I.tř. Motýlci 
  8.3.2017 Projektový den- „Bylinkový den“ - sejeme  bylinky (petrželka, pažitka) – II. 

tř. Kuřátka
10.3.2017 „Čajový dýchánek“ (vnímáme všemi smysly, ochutnávka ukázka) -  I.tř. 

Motýlci 
13.3.2017-
16.3.2017

Projektový týden - „Za zvířátky“ - II. tř. Kuřátka

17.3.2017 návštěva Pavlovické jízdárny + koziček, telátek - II. tř. Kuřátka, V.tř. Koťátka
21.3.2017 „Vítání jara“ - odemykání studánky na Cvičáků - II. tř. Kuřátka , V.tř. Bobříci
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24.3.2017 „Výprava za skřítkem Jarníčkem“ - Ruprechtický lesík, cesta za poznáním, 
vítání jara -  I.tř. Motýlci 

25.3.2017 Mateřinka v ZUŠ Liberec „ Zdravě jíme, cvičíme a vše vám o tom povíme“    
27.3.2017 Třídní schůzky rodičů – Motýlci, Kuřátka, Broučci, Koťátka

Projekt Bobříků „Putování se skřítkem Medovníčkem" 
Soutěž o nejoriginálnější jarní a velikonoční dekoraci
„Plníme 9. oříšek veverky Zrzečky“

Duben
  4.4.2017 „Sejeme velikonoční osení“, barvení vajíčka - -  I. tř. Motýlci 
  5.4.2017 Setí velikonoční travičky (Tvořeníčko) – V. tř. Bobříci
  6.4.2017 „Velikonoční tvoření s rodiči a dětmi“ -  I. tř. Motýlci 
  7.4.2017 instalace výstavy na radnici „Velikonoce očima dětí“
10.4.2017 Velikonoční vystoupení pěveckého sborečku Berušky před radnicí
10.4.2017-
13.4.2017

Projektový týden „Co zná správný předškolák“ -  IV. tř. Koťátka, 
V. tř. Bobříci

12.4.2017 Pečení velikonočního beránka – V. tř. Bobříci
13.4.2017 „Zelený čtvrtek“, Velikonoční nadílka, koledování – I. tř. Motýlci
26.4.2017 Projektový den - „Kouzelný lektvar „Krásy  a zdraví“ -  II. tř. Kuřátka
27.4.2017 „Rej čarodějnic“ –  soutěže o nejlepší čarodějnice, dopolední soutěže pro 

děti v MŠ Beruška 
Projekt Bobříků „Putování se skřítkem Medovníčkem" 

Výroba čarodějnic nebo převlek čarodějnice – výstava na zahradě a 
v prostorách MŠ – „Plníme 10. oříšek veverky Zrzečky“

Květen
  3.5.2017 Besídka pro moje nejmilejší – v MŠ, II.tř. Kuřátka

  4.5.2017 Besídka pro moje nejmilejší – v MŠ, I.tř. Motýlci

  4.5.2017 pěvecký sboreček Berušky - vystoupení v pečovatelském domě  pro babičky
a dědečky „Zpívání od srdíčka“ 

  4.5.2017 VV soutěž -  Ruprechtický Zlatý štětec - ZŠ Ruprechtice

  5.5.2017 vystoupení pěveckého sborečku "Berušky" – Kytička písniček VIII.  ZUŠ 
v Liberci – Pořadatelem celé přehlídky pěveckých sborečků - MŠ Beruška

  9.5.2017 Besídka pro moje nejmilejší + Rozloučení s předškoláky – v MŠ, IV. tř. 
Koťátka

11.5.2017 Návštěva Dopravního hřiště, teoretická výuka v učebně s výukou na 
interaktivní tabuli a praktická část na dopravním hřišti - V.tř. Bobříci

11.5.2017 Elektronický zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018 od 9:00 – do 16:00 
hod.

11.5.2017 „Bum, bum na bubínek, kde je Budulínek“ - Ruprechtický lesík -  I.tř. Motýlci

12.5.2017 Návštěva Dopravního hřiště, teoretická výuka v učebně s výukou na 
interaktivní tabuli a praktická část na dopravním hřišti - IV.tř. Koťátka
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12.5.2017 ND – "Zapomněli na mě" - III.tř. Broučci

15.5.2017 Návštěva dětí ze ZUŠ – hra na housle, klavír

15.5.2017 Divadelní představení v Malém divadle „Princové jsou na draka“ -  I.tř. 
Motýlci 

15.5.2017 Besídka pro moje nejmilejší – v MŠ, III.tř. Broučci

16.5.2017 Hřiště na ZŠ Vrchlického – nácvik a trénink na běh III.tř. Broučci, IV.tř. 
Koťátka

17.5.2017 „Běh nás baví“ - Aréna, MŠ LK Sportovní olympiáda, účast 45 dětí z MŠ - běh 
na 40 m, jízda na koloběžkách, stavění komínů z kostek, přetahovaná, 
koulení míče mezi kuželkami, skoky v pytlích - školka  celkově se umístila na 
2. místě z 20-ti mateřských škol,,stříbrný pohár“ + medaile pro jednotlivce 
(zlatá medaile)

18.5.2017 „Hurá do přírody“ - Ruprechtický lesík (míčové hry, překážkový běh)-  I. tř. 
Motýlci 

19.5.2017 Divadelní představení v LS ES „Kufřík“ - V. tř. Bobříci

23.5.2017 Celodenní výlet na Ještěd – V. tř. Bobříci

24.5.2017 Stopovaná v Ruprechtickém lesíku – II. tř. Kuřátka

26.5.2017 „Hurá do přírody“ - Ruprechtický lesík -  I. tř. Motýlci 

30.5.2017 Společné foto dětí

květen 2017 Projekt Bobříků „Putování se skřítkem Medovníčkem" 

Červen
  1.6.2017 MDD na zahradě MŠ – "Z pohádky do pohádky" celá  MŠ, soutěže  pro děti, 

odměny, pohádkové bytosti ve spolupráci se studenty SOŚPg, v dopoledních
hodinách

  2.6.2017 „Hurá do přírody“ - Ruprechtický lesík -  I. tř. Motýlci
  6.6.2017 "Tenis bez hranic" sportovní dopoledne na tenisovém dvorci LTK u ZOO – II. 

tř. Kuřátka, III. tř. Broučci, V. Bobříci
  6.6.2017 Návštěva ND pohádka "O beránkovi, který spadl z nebe"– II. tř. Kuřátka
  7.6.2017 LS pohádka"Čert a Káča" + celodenní výlet na Libereckou výšinu, výstup na 

rozhlednu - III. tř. Broučci, IV. tř. Koťátka 
  8.6.2017 Besídka pro moje nejmilejší - v MŠ, Rozloučení s předškoláky – Pasování na 

školáka - na zahradě MŠ – V. tř. Bobříci
  9.6.2017 „Hurá do přírody“ - Ruprechtický lesík -  I. tř. Motýlci
  9.6.2017 pěv. sboreček „Berušky“ - vystoupení na Veletrhu dětské knihy – Koloseum 

venk. amfiteátr
13.6.2017 Návštěva domácích zvířat, koníků v Krásné studánce – V. tř. Bobříci
14.6.2017 Návštěva knihovny – III. tř. Broučci
14.6.2017 „Noc ve školce“ v rámci Odpoledne s Beruškou
15.6.2017 Návštěva ZOO - II.tř. Kuřátka
15.6.2017 Letní sportovní olympiáda na hřišti ZŠ Vrchlického – III. tř. Broučci, IV. tř. 

15

mailto:ms41.lbc@volny.cz


Mateřská škola „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvková organizace
Na Pískovně 761/3, Liberec 14  460 14

tel. 485 123 010         
e-mail: ms41.lbc@volny.cz

Koťátka, V. tř. Bobříci
15.6.2017 Třídní schůzky nových rodičů
16.6.2017 pěv. sboreček „Berušky“ - vystoupení na Krajských slavnostech – před KÚ 

Liberec
16.6.2017 „Hurá do přírody“ - Ruprechtický lesík -  I.tř. Motýlci
20.6.2017 Předávání cen na KÚ – účast na dopravní soutěži „Malujeme pro Týden 

bezpečnosti“
21.6.2017 „Letní olympiáda Motýlků na zahradě MŠ“
23.6.2017 „Hurá do přírody“ - Ruprechtický lesík -  I. tř. Motýlci
27.6.2017 Slavnostní předávání MŠ Berušce – Bronzová medaile  za projekt „Skutečně 

zdravá škola“
29.6.2017 „Ruprechtická jízdárna“- I. tř. Motýlci

Projekt Bobříků „Putování se skřítkem Medovníčkem" 
Červen 2017 Slavnostní vyhlášení soutěže o sběr pomerančové kůry, plnění oříšku 

veverky Zrzečky, soutěže ve sběru Pet lahví a sběru papíru
Diskotéka – rozloučení se školním rokem 

Spolupráce s rodiči, aktivity pro rodiče - V naší mateřské škole úspěšně realizujeme projekt
 
„Maminko,  tatínku,  pojďte s námi do mateřské školky“,  jehož cílem je zapojit rodiče do
dění mateřské školy a připravit pro ně netradiční formy spolupráce.  Vytvářet atmosféru
domova,  kde je dobře dětem i rodičům.  Společně s rodiči a dětmi plníme oříšky veverky
Zrzečky.

Snažíme se, aby koncepce naší předškolní výchovy byla zaměřena na kladné a bohaté citové
prožitky dětí,  k duševnímu a fyzickému zdraví dítěte,  jeho potřeb tvořivé činnosti a
svobodnému projevu. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se
různých programů,  dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí.  Jsou pravidelně a
dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje.
Veškeré činnosti v mateřské školce se uskutečňují formou hry se zaměřením na hudební,
tělesný, výtvarný a duševní rozvoj dětí.

Spolupráce rodičů s mateřskou školou Beruška – sběrové aktivity:
 Sběru papíru , PET lahví, Tetra paky
 Sběru pomerančové kůry
 Sběru kaštanů a žaludů
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Rodiče s dětmi byli při sběru velmi snaživí a za to jim patří veliké poděkování.   
Ve sběru papíru a PET lahví jsme získali částku + 24.402,- Kč 
KOVOŠROT GROUP CZ a.s., papírnická 604/3, 405 36 Děčín V nás odměnil poukazem na 
odběr zboží v hodnotě:
Soutěž mateřských škol ve sběru PET Lahví ve školním roce 2015/2016
1. cena ……………….   2.000,- Kč

Soutěž mateřských škol ve sběru papíru ve školním roce 2015/2016
1. cena ……………….    3.000,- Kč

Soutěž mateřských škol ve sběru papíru ve školním roce – na dítě 2015/2016
3. cena …………………  1.000,- Kč

Sběr pomerančové kůry – 2.448,- Kč

Sběr kaštanů a žaludů – 4.175,- Kč
Spolupráce rodičů s mateřskou školou Beruška – pomoc rodičů při údržbě zahrady. 

Aktivity pro rodiče a děti - 

Plníme 1. oříšek veverky Zrzečky - "Výroba Podzimníčků" 

Plníme 2. oříšek veverky Zrzečky - "Výroba draků"

Plníme 3. oříšek veverky Zrzečky - Podzimní brigáda s rodiči „Uklízíme zahrádku“

Plníme 4. oříšek veverky Zrzečky - Cvičení rodičů s dětmi na ZŠ Sokolovská 

Podzimní tvořeníčko s rodiči 

Plníme 5. oříšek veverky Zrzečky - Výroba s rodiči –  Téma "Vánoční a zimní dekorace"

„Kouzelné adventní odpoledne“ - dílničky - zdobení perníčků, zdobení chvojky, zdobení 
ozdob z fólie, výroba svícínků z včelích plátů, výstava výrobků dětí a rodičů – celá MŠ, pro 
rodiče a děti

Plníme 6. oříšek veverky Zrzečky -   čertovský úkol – výroba masek čertíků, andílků, 
Mikulášů na Mikulášskou nadílku
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Plníme 7. oříšek veverky Zrzečky – pečení nejoriginálnějšího cukroví na vánoční besídku 

Plníme 8. oříšek veverky Zrzečky - výroba karnevalové masky na Dětský karneval v MŠ

Jarní veselice XV. – v restauraci U Košků  - pro rodiče a přátele MŠ

Velikonoční tvořeníčko s rodiči 

Plníme 9. oříšek veverky Zrzečky - Soutěž o nejoriginálnější jarní a velikonoční dekoraci

Plníme 10. oříšek veverky Zrzečky -  Výroba čarodějnic nebo převlek čarodějnice – výstava 
na zahradě a v prostorách MŠ

návštěva koníčků a domácích zvířat v Krásné  Studánce – spolupráce s rodinou 

"Není knížka jako knížka" - ve spolupráci s rodinou

„Včelička nás odmění, za každé předčítání“ -  ve spolupráci s rodinou

návštěva rodičů v MŠ prostřednictvím – třídních schůzek, vánočních besídek, Besídek pro 
moje nejmilejší, Rozloučení s předškoláky, individuálních pohovorů s rodiči, veřejných 
vystoupeních dětí v pěveckém sborečku "Berušky", setkání rodičů s odborníky v rámci 
šablon 

Prostupnost a spolupráce mateřských škol se ZŠ, SŠ nebo zaměstnavateli
                                            
spolupráce se základními školami - ZŠ Vrchlického, ZŠ  Sokolovská, ZUŠ Frýdlantská ul.
spolupráce se středními školami - SOŠPg Liberec,  
projekt ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou "Zdravý zoubek" 
spolupráce s vysokými školami - TUL 
spolupráce s dětským pěveckým sborem Skřivánek z Jablonce nad Nisou
spolupráce s PPP (odkladové děti...)
spolupráce s Policií ČR, s DHZS,  
spolupráce s Nadací škola hrou
spolupráce s Prima Vizus, o.p.s. - nestátní zdravotnické zařízení 
spolupráce s Centrem pro zvířata v nouzi ARCHA
spolupráce s Leteckou zdravotnickou záchranou službou (LZZS) Libereckého kraje
spolupráce s Fit Kids (spolek zaměřený na sportovní aktivity pro děti předškolního věku)
spolupráce s IZS Jablonec nad Nisou
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     ♥
Další pomoc jsme našli ve společnosti Komunitní práce Liberec, o.p.s. která nám pomáhá od 
roku 2005 prostřednictvím svých pracovníků – údržba školy, úklid zahrady…

♥                                                                             
Zapojili jsme se do velmi prospěšné akce - Fondu Sidus,o.p.s. ve sbírce na vybavení dětských
zdravotnických zařízení přístroji Fakultní nemocnice v Motole. 

Praxe studentů   - SOŠPg Liberec - vedení pedag. praxe – celoroční (20 studentek 3. ročníku), 
měsíční (3 studentky), 
                               TUL - vedení pedag. praxe – celoroční (2 studentky) 

Prostupnost a spolupráce   MŠ a ZŠ
ZŠ Nám. Míru - výtvarná soutěž "Zlatý štětec" - 
ZUŠ  - spolupráce při organizaci přehlídky dětských pěveckých sborečků "Kytička písniček"
ZŠ Sokolovská - účast zaměstnanců ZŠ na Vánoční besídce v MŠ 
ZŠ Vrchlického - účast pěveckého sboru ZŠ Vrchlického na společném zpívání v MŠ Beruška
ZŠ Vrchlického - účast pěveckého sborečku "Berušky" na akci ZŠ  "Vánoční dílničky" - kulturní
program, prohlídka školy, vánoční výrobky
pěvecký  sboreček  „Skřivánek“  z  Jablonce  nad  Nisou  –  spolupráce  při  vystoupení  v
Městském divadle v Jablonci nad Nisou, 
spolupráce s mateřskými školami – při hudebním rozvoji dětí, vzájemné sdílení MŠ (viz 
příloha programu „Kytička písniček“)     
ZŠ Vrchlického – besedy pro rodiče v rámci společného setkání rodičů s odborníky (šablony) 
– p. ředitel, výchovný poradce   

aktivity mimo provozní dobu MŠ   - “Odpoledne s Beruškou” - příprava na školu, indiv. péče

                                                                "Noc ve školce" -  večer plný her, zábavy a překvapení

pobytové aktivity pro děti – denně ve školce provádíme ranní cvičení, cvičení v tělocvičně
ZŠ,  bruslení,  lyžování,  bobování,  hry  se  sněhem,  plavání,  polodenní  a  celodenní  výlety,
pořádání  sportovních  olympiád  (zimní,  letní),  stopovaná,  pohyb  na  školní  zahradě  -
koloběžky,  zahradní  sestavy,  houpadla,  hry s  míčem (používáme velké branky na fotbal),
švihadla, gumy.... 
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9. Údaje o řízení, dalších záměrech, zhodnocení, závěr

realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2016/2017
Příprava dětí na úspěšný vstup do ZŠ, jazykové dovednosti -  Projekt Bobříků "Putování se
skřítkem Medovníčkem". 
Projekt Bobříků - „Celoroční projekt „Včelička tě odmění, za každé tvé vyprávění“ je určen
pro nejstarší věkovou skupinu dětí mateřské školy ve spolupráci s rodinou. K ideálnímu rozvoji
dítěte je třeba spolupráce rodiny a mateřské školy.  Cílem projektu je  vybudovat pozitivní
vztah k dobré knize, literatuře a kultuře vůbec, připravit je na vstup do ZŠ, přinést sdílený
hluboký citový prožitek prostřednictvím příběhu, vytvořit silné citové pouto mezi rodičem a
dítětem, formovat bezpečné a láskyplné prostředí potřebné pro pozitivní rozvoj.
V neposlední řadě vytváří dobré a užitečné vzory chování a modely pro budoucnost – svou
vlastní  i  budoucích  dětí.  Motivací  v  projektu  je  včelička  z  papíru,  kterou  dítě  získá  po
reprodukovaném vyprávění  své  donesené knížky  z  domova.  Za  nejvíce  získaných  včeliček
během roku je čtenář odměněn krásnou novou knihou.  Čtenářské chvilky probíhají každý
den (cca 15 minut) v komunitním kruhu, kde uprostřed sedí dítě s jeho oblíbenou knihou, o
které dokáže souvisle vyprávět ostatním dětem.

Zaměření se na výchovu a vzdělávání  dětí  v  oblasti  vztahu člověka k přírodě a životnímu
prostředí, k sobě samému a lidem okolo nás - využití materiálů a pomůcek ze seminářů při
vzdělávání dětí, realizace polodenních a celodenních výletů, většina programů probíhala  v
přímém kontaktu s přírodou.
Vést  děti  ke  zdravému  životnímu  stylu  a  utváření  životních  hodnot  -  rozvoj  zdravých
stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí - 
 jídelníček pro děti se stále vylepšuje – MŠ Beruška získala bronzový certifikát v programu
Skutečně zdravá škola, pokračovat dle možností i v dalších letech 
 dětem bylo nabídnuto dostatečné pohybové vyžití  - cvičení v tělocvičně ZŠ, sportovní
aktivity (plavání, bruslení, lyžování, turistika, bobování), volné pohybové hry v přírodě a na
zahradě MŠ
V budoucnu bychom rádi znovu pro děti připravily pobyty ve škole v přírodě.
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Zaměření  se  na  bezpečnost  dětí  –  probíhá  systematicky  a  pravidelně.  Děti  se  mohly
seznámit s prací Policie, Hasičů a Záchranářů. 

systém managementu kvality (ISO, EFGQM, CAF,…)
------------

autoevaluace
                                             
V      jakých      oblastech      škola      dosahuje      dobrých      výsledků   ?  
Naše školka se snaží pro děti vytvořit příjemnou,  přátelskou a pohodovou atmosféru pro
předškolní vzdělávání. Myslíme si, že jsme se již „zaběhly“ ve školním vzdělávacím programu.
Rodiče jsou spokojeni s naší MŠ (na základě evaluačního dotazníku),  nejen kvůli zajímavým
činnostem pořádaných pro děti a rodiče, ale i pro individuální přístup k dětem. Děti formou
hry se rozvíjí ve všech oblastech. Nadstandartní aktivity  vedou především naše pí.  učitelky,
které jsou velmi schopné a umí děti něco nového naučit.  Výborné výsledky dosahují
v pěvecké oblasti (pěvecký sbor Berušky),  pohybové   (plavání,  bruslení,  lyžování...)  a
výtvarné oblasti.    

V      jakých      oblastech      je      třeba      úroveň      vzdělávání      a     podmínek      vzdělávání      zlepšit   ? 
Paní  učitelky  v  rámci  DVPP  se  snaží  neustále  získávat  nové  poznatky  a  zkušenosti  buď
samostudiem nebo vzdělávacími akcemi.

Jazyková a řečová úroveň dětí je stále velmi špatná, proto jsme  se zaměřily na  zařazování
více logopedických aktivit,  povídání  si  nad  obrázky,  obrázkovou  knihou,  poslech  čtení  z
knížek, větší zapojení rodičů do projektů předčtenářské gramotnosti.

Intenzivněji se zaměřovat:    na individuální péči s dětmi.
                                               - na sebevědomí dětí, povzbuzovat je v činnostech, ve kterých si
nevěří.
                                            - upevňovat u dětí vzájemné kamarádské vztahy, naučit je lepší
komunikaci a to především svým příkladem.  
Stále pracovat na vztazích se zaměstnanci, jejich komunikaci s vedením. Vylepšování vztahů
mezi pracovníky navzájem.
Je potřeba se stále věnovat dalším projektům a následnému získávání grantů.    

předpokládaný vývoj (dopady demografického vývoje)
O mateřskou školu je stále velký zájem, to například nasvědčuje Zápis dětí do mateřské školy.
Sídliště Ruprechtice se omlazuje, bydlí zde mladé rodiny s dětmi. Dle našeho posouzení bude
mateřská škola Beruška nadále vyhledávaným předškolním zařízením.

materiálně technické, investiční
Rekonstrukce celé budovy bude probíhat ve školním roce 2017/2018.

výchovně vzdělávací
polytechnické vzdělávání dětí
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předmatematické vzdělávání
předčtenářská dovednost
hudební dovednosti

vývojové trendy
moderní trendy vaření v rámci zdravé výživy
práce s interaktivní tabulí

10) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI a výsledcích dalších
kontrol provedených v daném školním roce

příloha Zpráva o výsledku kontroly VZP

11) Základní údaje o hospodaření školy/zařízení

příloha výroční zprávy tabulka finančního vypořádání za rok 2016
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