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Výroční zpráva o činnosti
školy

 za školní rok 2017/2018

předkládá: Bc. Ladislava Sehnoutková   
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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.
Čtyřtřídní mateřská škola – rozdělení dětí dle věku
                                                
Stanovená kapacita :  100 dětí  (v náhradním prostoru Věkova 318, Liberec 14 (75 dětí) + 
ZŠ Nám. Míru, Liberec14 (25), (25 dětí ve třídě)

 
                I. třída  „ŽELVIČKY“ 
             
                                     
               III. třída „KUŘÁTKA“   

               IV. třída „BROUČCI“
           
                                                                                                                                                    
                                      

        V. třída „KOŤÁTKA“

 

Právní forma: od  1.01.2003
Příspěvková organizace 

IČO: 72743301 

IZO: 600 079 163

Adresa: Na Pískovně 761/3, Liberec XIV – Ruprechtice, 460 14 (náhradní prostor v době 
rozsáhlé rekonstrukce Věkova 318, Liberec 14, 460 14)
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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

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:
Po dobu školního roku 2017/2018 probíhala rozsáhlá rekonstrukce objektu MŠ Beruška, Na 
Pískovně 761/3.
Pro školní rok 2017/2018 byla SML  poskytnuta budova pro dočasný náhradní provoz. 
Veškeré potřebné hygienické a bezpečnostní podmínky byly pro provoz zařízení splněny. 

Stravování  – ve školní kuchyni MŠ Beruška byly připravovány přesnídávky a svačiny pro tři
třídy ve Věkově ulici a jednu třídu Koťátek v budově tělocvičny ZŠ Nám. Míru. Obědy pro dvě
třídy byly zajištěny firmou Gaston, která je dovážela do budovy ve Věkově ulici. Dvě třídy
předškolních dětí se stravovaly v jídelně ZŠ Nám. Míru, kde obědy připravovala pí. kuchařka z
MŠ Beruška.  
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Ve stravě byl zařazen zvýšený podíl čerstvého ovoce a zeleniny. Naším cílem je dodržování
zásad zdravé výživy dětí  a to jsme se snažili  dodržovat  alespoň v přípravě přesnídávek a
svačin tzn zařazujeme potraviny minimálně průmyslově zpracované – bílé jogurty,  máslo,
kvalitní pečivo a kvalitní sýry. 
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.  V měsíci červnu 2017 MŠ
Beruška  získala  bronzový certifikát  Skutečně  zdravá škola  na  základě  splněných  kritérií
programu.
Podporujeme využívání kvalitních a lokálních surovin, pracujeme s dětmi, aby si jídla vážily,
dokázaly si je vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. 
Z důvodu omezených možností  ve stravování  jsme se více zaměřili  na teoretickou část  s
prožitkovým učením v rámci tříd MŠ Beruška.

Ve školním roce 2017/2018 jsme se opět zapojili  do projektu „Zdravá 5“ v rámci úvodního
semináře, kde byla proškolena pí. učitelka, která se stala koordinátorkou celého projektu o
Zdravé výživě. V rámci projektu jsme se přihlásili  do kuchařské soutěže Zdravé 5, kde děti
připravily  originální zdravou  svačinku  pro klienty denního Stacionáře U Antonína. Děti se
také zúčastnily pěvecko - dramatické  soutěže na téma Zdravá výživa, kde se jim podařilo
získat nejvyššího ocenění. 
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3) Rámcový popis personálního zabezpečení školy

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Pořadatel Počet
účastníků

OP VVV – šablony pro MŠ a ZŠ I“
Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ v rozsahu 40 hod.
 PhDr. Jan  Svoboda

Mgr. Jana Špulířová
Mládí 1558, 755 01 Vsetín, 

IČO 76017141
Akreditovaná vzdělávací instituce
MŠMT ČR k provádění programů
DVPP, č.j. MSMT – 36218/2015

Krajská vědecká knihovna
Liberec

8

OP VVV – šablony pro MŠ a ZŠ I“
Specifika práce pedagoga s dvouletými 
dětmi v MŠ v rozsahu 24 hod.

Agentura Amos
Dr. Milady Horákové 1147/60

2

OP VVV – šablony pro MŠ a ZŠ I“
Osobnostně sociální rozvoj předškolních 
pedagogů MŠ v rozsahu 40 hod.
PhDr.Mgr. Věra Facová 

Mgr. Jana Špulířová
Mládí 1558, 755 01 Vsetín, 

IČO 76017141
Akreditovaná vzdělávací instituce
MŠMT ČR k provádění programů
DVPP, č.j. MSMT – 36218/2015

Krajská vědecká knihovna
Liberec

8

„Zdravá a pružná páteř II." DDM Větrník Liberec 1

OP VVV – šablony pro MŠ a ZŠ I“
Specifika práce pedagoga s dvouletými 
dětmi v MŠ v rozsahu 24 hod.

Agentura Amos
Dr. Milady Horákové 1147/60

2

„Výtvarné a pracovní činnosti s dvouletými
dětmi“

NIDV, krajské pracoviště
Liberec 1

Školeni - GDPR

SML
 zasedací místnost č. 11

v budově radnice 
2

Školení hygienického minima, GDPR a 
školní jídelna KÚ, U Jezu

1
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Školeni - GDPR
SML

DPMLJ 2

Školeni - GDPR
SML

DPMLJ 2

Školení – zápisový portál pro MŠ
SML

ZŠ U Soudu 2

Zdravá 5 – pět didaktických námětů na 
podporu výchovy
ke správné výživě dětí a mládeže

KÚ, U Jezu
1

P41-01-17-181
Řízení školního stravování 

NIDV, krajské pracoviště
Liberec 

1

Správní řízení v MŠ  - 
Mgr. Eva Martínková 

KÚ
 zasedací místnost č. 11

v budově radnice 
1

W98-02-17-181 - Jak úspěšně vést 
mateřskou školu 

NIDV, krajské pracoviště
Liberec 1

Školeni - GDPR

SML
 zasedací místnosti č. 11

v budově radnice 
2

Školeni - GDPR

SML
 zasedací místnosti č. 11

v budově radnice 
4

Školeni - GDPR

SML
 zasedací místnosti č. 11

v budově radnice 
3

"Prevence úrazů a otrav u dětí a 
dospívajících"

Státní zdravotní ústav

budova Krajské hygienické
stanice Liberec, Husova 64,

Liberec
2

6



Mateřská škola „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvková organizace
Na Pískovně 761/3, Liberec 14 -  460 14
telefon: 485 123 010, 608 517 734         

e-mail: ms41.lbc@volny.cz
www. ms-beruska.cz

Školeni - GDPR

SML

ZUŠ, Frýdlantská ulice 2

„Změna financování regionálního školství 
pro mateřské školy, základní školy a školní 
družiny“ 

MŠMT
Centru Babylon,

Nitranská 415/1, Liberec 1

setkání v rámci ESF projektu - Podpora 
pregramotností v předškolním vzdělání 

Fakulta přírodovědně-
humanitní a pedagogická

Technické univerzity v Liberci 
2

UČITELEM MODERNĚ A ODBORNĚ –
projekt FP TU v Liberci, registrační č. 
projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006908

Fakulta přírodovědně-
humanitní a pedagogická

Technické univerzity v Liberci 
1

ukázka výukové metody „Figurková 
školička“ v rámci ESF projektu„Podpora 
pregramotností v předškolním vzdělávání“ 

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
 „Mateřinková olympiáda“ - na hřišti ZŠ Aloisina výšina, účast 20 dětí z MŠ Beruška - 

běh na 50 m, štafetový běh 5 x 100 m, skok z místa, hod míčkem do dálky, 
1. místo ve štafetě, 2. místo v celkovém pořadí z 5-ti mateřských škol,
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Výtvarné soutěže
 účast na 4. ročníku výtvarné soutěže s názvem „Hvězdy nad Libercem“, kterou pod 

záštitou primátora Statutárního města Liberec Tibora Batthyányho vyhlásil o 
Obchodní centrum FORUM Liberec. 

 Předávání cen na KÚ – za účast v dopravní soutěži „Malujeme pro Týden 
bezpečnosti“ - „Buď viděn nejen na podzim“  - 5. místo

 účast na VV soutěži -  „Namaluj si svého tygra" - Tygr dělá uáá" 

 účast na VV soutěži -  "Veselý stroj na vesmírnou cestu"  (Nadační fond GAGO ve 
spolupráci se science centrem iQlandia) 

 účast na VV soutěži -  "Zlatý štětec" - ZŠ Ruprechtice – 2. místo, 4. místo, 5. místo
                                                              

 společné vytváření rodičů a dětí - akce „Dýňování" v prostorách vnitřních a 
venkovních MŠ Beruška

 Účast na výstavě na radnici „Vánoce očima dětí“ 

 účast na  VV soutěži -  „Čokoláda“ - Čokoládový festival Centrum Babylon Liberec

 Účast na výstavě na radnici „Velikonoce očima dětí“ 

 účast na VV soutěži – „Nehodáčkův sen“ - 3. místo, 4. místo – Tým silniční 
bezpečnosti KÚ
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Vystoupení pěveckého sboru Berušky - školní rok 2017/2018

           
           
            Adventní vystoupení před radnicí - vystoupení před libereckou radnicí na náměstí
7. prosince 2017 (čtvrtek) - v 15:30 hod.

         
            Vánoční koncert v kostele sv. Antonína Paduánského v Ruprechticích – celá MŠ 
Beruškas- 
 12. prosince 2017 (úterý) od 15:30  hod. 

           Veselé Vánoce u babiček a dědečků – pečovatelský dům na Borovém vrchu     
13. prosince 2017 (středa) v 10:00 hod.
      

               „Vystoupení mateřské školy „Beruška“ na akci Policie ČR"- projekt „Žádné dítě 
neváhá, správné číslo zavolá“ - kavárna POŠTA
11. ledna 2018 (čtvrtek) od 13:00  hod.

             Liberecká Mateřinka 2018 – v ZUŠ  Liberec program „Zavoláme kluka, holku, 
postavíme svoji školku“
24. března 2018 (sobota)
          
            "Velikonoční vystoupení v denním stacionáři pro seniory  - U Antonína 
v Ruprechticích" 
26. března 2018 (pondělí) - od 10:00 hod.

     
           "Velikonoce očima dětí" - „Velikonoční zpívánky“ vystoupení před libereckou radnicí 
na náměstí
27. března 2018 (úterý) - v 15:30 hod.
      
          IX. ročník Kytička písniček – v ZUŠ Liberec – MŠ pořadatel akce 
 18. května 2018 (pátek) – od 9:00 – do 12:00 hod.
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          „Festival talentů 2018“ – vystoupení před libereckou radnicí na náměstí
13. června 2018 (středa) - od 14:20 hod.
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Školní rok: 2017/2018

Září
18.9.2017 Projekt „Ovoce a zelenina, to je zdraví, to je síla“- I. tř. Želvičky 
19.9.2017 „Podzimní výlety do nedalekého lesoparku“ – spojeny se sportovní aktivitou

– IV. tř. Broučci, V.tř. Koťátka
Projekt „Kuchařské umění“ - (příprava zeleninového a ovocného talíře, 
ochutnávky..) - V. tř Koťátka

26.9.2017 „Projekt Zdraví dětem“  - V. tř. Koťátka, IV. tř. Broučci (jak správně žít, 
sportovat a jíst)
Projekt Želviček a Kuřátek „Putování se skřítkem Mechovníčkem“ – 
pravidelné dopolední podzimní výlety na Cvičák v Ruprechticích 

 Září 2017 "Dýňování" - „ Plníme 1. oříšek veverky Zrzečky“

Říjen
 4.10.2017
 5.10.2017

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV. tř. Broučci, 
V. tř. Koťátka

 6.10.2017
Projekt „Víme, co jíme“ (ochutnávka zeleniny, třídění ovoce x zeleniny...)- 
IV. tř. Broučci  

10.10.2017 Třídní schůzky – I. tř. Želvičky
11.10.2017 Třídní schůzky – III. tř. Kuřátka
11.10.2017
12.10.2017

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV. tř. Broučci, 
V. tř. Koťátka

12.10.2017 Třídní schůzky – IV. tř. Broučci
12.10.2017 Program TSB Besip – chování v silničním provozu – IV. tř. Broučci
13.10.2017 Program TSB Besip – chování v silničním provozu -  V. tř. Koťátka
15.10.2017 Kavárna Pošta - „Žádné dítě neváhá, správné číslo zavolá“ - Policie ČR – 

ocenění v projektu
16.10.2017 Projekt „Návštěva skřítka Podzimníčka“ - prožitkové učení v lese Na Cvičáku

– IV. tř. Broučci
17.10.2017 Projekt „Podzimní vyrábění“ - (housenky z listí, sběr různých druhů listí) – 

I. tř. Želvičky
18.10.2017 Třídní schůzky – V. tř. Koťátka
18.10.2017
19.10.2017

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV. tř. Broučci,
 IV. tř. Koťátka

 Říjen 2017 Projekt Želviček a Kuřátek „Putování se skřítkem Mechovníčkem“ – 
pravidelné dopolední podzimní výlety na Cvičák v Ruprechticích 
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 Listopad
  6.11.2017

účast na 4. ročníku výtvarné soutěže s názvem „Hvězdy“, kterou pod 
záštitou primátora Statutárního města Liberec Tibora Batthyányho vyhlásil o 
Obchodní centrum FORUM Liberec. 

  8.11.2017 Polytechnické vzdělávání (zajištěno Malou technickou univerzitou)– 
program „Stavitel věží“ - V. tř. Koťátka, IV. tř. Broučci

  9.11.2017
10.11.2017

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV.tř. Broučci, 
V. tř. Koťátka

13.11.2017 „Podzimní herbář“ - I. tř. Želvičky

13.11.2017 Projektový den - „Vánoční nadílka pro zvířátka“ na Cvičáku – I.tř. Želvičky, 
Kuřátka, 

22.11.2017 Vánoční  focení

23.11.2017
24.11.2017

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV. tř. Broučci, 
V. tř. Koťátka

30.11.2017 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV. tř. Broučci, 
V. tř. Koťátka

30.11.2017 „Adventní zdobení stromečků v zoologické zahradě" – IV. tř. Broučci

30.11.2017 „Adventní zdobení stromečku v areálu tř. Koťátek" – V. tř. Koťátka

 Listopad    
 2017

Výroba s rodiči –  Téma "Výroba přírodní ozdoby na stromek v ZOO " 
„ Plníme 2. oříšek veverky Zrzečky“

 Listopad  
 2017

Výroba s rodiči –  Téma "Vánoční dekorace a ozdoby" „ Plníme 3. oříšek 
veverky Zrzečky“

Prosinec
  4.12.2017 „Barborka“ - nadílka  v punčošce – I. tř. Želvičky, III. tř. Kuřátka
  5.12.2017 „Čertovský špíz“ - výroba zdravého čertovského špízu – III. tř. Kuřátka
  6.12.2017 „Čertovská školka“ - čertovské dopoledne v V.tř. Koťátek
  7.12.2017 „Čertovské dopoledne“ + „Mikulášská nadílka“ + pohádka „O Dvanácti 

měsíčkách“ se studenty SOŠPg 
  7.12.2017 Účast na výstavě na radnici „Vánoce očima dětí“ 
  7.12.2017 Vánoční vystoupení pěveckého sborečku Beruška před radnicí
  7.12.2017
  8.12.2017

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV. tř. Broučci, 
V. tř. Koťátka

12.12.2017 Vánoční koncert celé MŠ Beruška v Ruprechtickém kostele Svatého 
Antonína Paduánského

13.12.2017 Vystoupení Berušek v pečovatelském domě na  Borovém vrchu
14.12.2017
15.12.2017

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV. tř. Broučci, 
V. tř. Koťátka
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Prosinec 
2017

Čertovský úkol - „ Plníme 4. oříšek veverky Zrzečky“  – výroba masek 
čertíků, andílků, Mikulášů na Mikulášskou nadílku (tvoříme s mamkou a 
taťkou)

Leden
  4.1.2018
  5.1.2018

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV. tř. Broučci,
 V. tř. Koťátka

11.1.2018
12.1.2018

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV. tř. Broučci, 
V. tř. Koťátka

17.1.2018 Zimní olympiáda na Cvičáku -  I. tř. Želvičky, III. tř. Kuřátka
18.1.2018
19.1.2018

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV. tř. Broučci,
V. tř. Koťátka

18.1.2018 "Soutěž o nejlepšího sněhuláka" – I. tř. Želvičky, III. tř. Kuřátka
24.1.2018 Zimní olympiáda na Cvičáku -  IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, 
22.1.2018 Projekt „Ptačí říše“ - instalace vymodelovaných ptáčků – V. tř. Koťátka
25.1.2018
26.1.2018

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV. tř. Broučci, 
V. tř. Koťátka
Projekt Kuřátek - „Velké metodické karty – čtenářská strategie“ (rozvoj 
předčtenářské pregramotnosti)
Projekt Broučků „Emušáci - Ferda a jeho mouchy"  (rozvoj předčtenářské 
pregramotnosti)
Projekt Koťátek - „Týden s knihou“ „Ferda a jeho mouchy"  (rozvoj 
předčtenářské pregramotnosti)

Leden 2018 Zimní sporty – bobování, klouzání, koulování

Únor
  1.2.2018
  2.2.2018

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV. tř. Broučci,
 V. tř. Koťátka

  8.2.2018 „Dětský karneval v MŠ“ - průvod v maskách (Želvičky, Kuřátka, Broučci, 
Koťátka)

  8.2.2018
  9.2.2018

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV. tř. Broučci,
 V. tř. Koťátka

15.2.2018
16.2.2018

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV. tř. Broučci,
 V. tř. Koťátka

16.2.2018 „Sportovní zápolení v tělocvičně ZŠ Nám. Míru“ - IV. tř. Broučci x V. tř. 
Koťátka

22.2.2018
23.2.2018

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV.tř. Broučci,
 V. tř. Koťátka

Únor 2018 Projekt Kuřátek „Emušáci - Ferda a jeho mouchy"  (rozvoj předčtenářské 
pregramotnosti)

Únor 2018 Projekt Koťátek - „Týden s knihou“ „Ferda a jeho mouchy"  (rozvoj 
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předčtenářské pregramotnosti)
Únor 2018 Projekt Broučků „Ferda a jeho mouchy"  (rozvoj předčtenářské 

pregramotnosti)
Výroba karnevalové masky „Plníme 5. oříšek veverky Zrzečky“

Březen
  7.3.2018
  8.3.2018

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV. tř. Broučci,
V. tř. Koťátka

  9.3.2018 Preventivní screeningového vyšetření zraku dětí 
13.3.2018-
16.3.2018

Projektový týden - „Oslava velikonoc“ („Modré pondělí“, „Žluté úterý“, 
„Škaredá středa“, „Velikonoční pozdrav“ ) – V. tř. Koťátka

14.3.2018
15.3.2018

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV. tř. Broučci,
V. tř. Koťátka

20.3.2018 „Bylinková zahrádka“ prožitkové učení, setí semínek -  I. tř. Želvičky
21.3.2018 Projekt „Zdravá 5“ (Vaření s dětmi – pohoštění pro denní stacionář pro 

seniory  - U Antonína v Ruprechticích" ) -  IV. tř. Broučci
21.3.2018 „Velikonoční tvoření s dětmi“ -  I. tř. Želvičky
22.3.2018 instalace výstavy na radnici „Velikonoce očima dětí“
24.3.2018 Mateřinka v ZUŠ Liberec „Zavoláme kluka, holku, postavíme svoji školku “   
26.3.2018 "Velikonoční vystoupení v denním stacionáři pro seniory  - U Antonína 

v Ruprechticích"- vystoupení pěveckého sborečku Berušky
27.3.2018 Velikonoční vystoupení pěveckého sborečku Berušky před radnicí
Březen 2018 Projekt Kuřátek „Emušáci - Ferda a jeho mouchy"  (rozvoj předčtenářské 

pregramotnosti)
Březen 2018 Projekt Broučků „Ferda a jeho mouchy"  (rozvoj předčtenářské 

pregramotnosti)
Březen 2018 Projekt Koťátek - „Týden s knihou“ „Ferda a jeho mouchy"  (rozvoj 

předčtenářské pregramotnosti)
Soutěž o nejoriginálnější velikonoční dekoraci -„Plníme 6. oříšek veverky 
Zrzečky“

Duben
 5.4.2018
 6.4.2018

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV.tř. Broučci,
 V. tř. Koťátka

10.4.2018 účast na VV soutěži -  "Veselý stroj na vesmírnou cestu"  (Nadační fond 
GAGO ve spolupráci se science centrem iQlandia) 

10.4.2018 „Zdravá 5“ - beseda o zdravé výživě + pohádka „Péťa + Evička“ - 
IV. tř. Broučci

11.4.2018 „Zdravá 5“ - beseda o zdravé výživě + pohádka „Péťa + Evička“ - 
V. tř. Koťátka
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12.4.2018
13.4.2018

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV. tř. Broučci,
 V. tř. Koťátka

16.4.2018-
20.4.2018

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

19.4.2018
20.4.2018

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV. tř. Broučci,
 V. tř. Koťátka

19.4.2018 účast na VV soutěžích -  "Zlatý štětec" - ZŠ Ruprechtice – 2. místo, 4. a 5. 
místo

25.4.2018 Výlet ke kapličce v Ruprechticích – V. tř. Koťátka
25.4.2018 Projektový den - „Čarodějnický rej“, návštěva ve Stacionáři – průvod v 

maskách do okolí MŠ  -  IV. tř. Broučci
26.4.2018 Sportovní dopoledne – Slovan Liberec – IV. tř. Broučci
26.4.2018 „Rej čarodějnic“ –  soutěže o nejlepší čarodějnice, dopolední soutěže pro 

děti v MŠ Beruška 
Duben 2018 Projekt Kuřátek „Ferda a jeho mouchy"  (rozvoj předčtenářské 

pregramotnosti)
Duben 2018 Projekt Broučků „Ferda a jeho mouchy"  (rozvoj předčtenářské 

pregramotnosti)
Duben 2018 Projekt Koťátek - „Týden s knihou“ „Ferda a jeho mouchy"  (rozvoj 

předčtenářské pregramotnosti)
Výroba čarodějnic nebo převlek čarodějnice – výstava na zahradě a 
v prostorách MŠ – „Plníme 7. oříšek veverky Zrzečky“

Květen
  3.5.2018 Elektronický zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018/2019 od 9:00 – do 16:00 

hod.
  3.5.2018
  4.5.2018

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV. tř. Broučci,
 V. tř. Koťátka

  7.5.2018 „Mateřinková olympiáda“ - na hřišti ZŠ Aloisina výšina, 1. místo ve štafetě, 
2. místo v celkovém pořadí z 5-ti mateřských škol,

  9.5.2018 Sázení osení ječmene a pšenice – IV.tř. Broučci

10.5.2018
11.5.2018

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV. tř. Broučci,
 V. tř. Koťátka

11.5.2018 ND – "Pohádka do dlaně" – III. tř. Kuřátka, V. tř. Koťátka

18.5.2018 vystoupení pěveckého sborečku "Berušky" – Kytička písniček IX.  ZUŠ 
v Liberci – Pořadatelem celé přehlídky pěveckých sborečků - MŠ Beruška

21.5.2018 Výroba smouthie z osení, jablka a banánu – IV. tř. Broučci

21.5.2018 Projekt „Tajemství proutěného košíku“ - V. tř. Koťátka

23.5.2018 Návštěva Krajské vědecké knihovny výchovně vzdělávací program pro 
předškoláky "Knížka je můj kamarád" – V. tř. Koťátka
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23.5.2018 ND – "O Liazce" – IV. tř. Broučci

24.5.2018
25.5.2018

Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Nám. Míru – IV. tř. Broučci,
 V. tř. Koťátka

květen 2018 Projekt Kuřátek „Ferda a jeho mouchy"  (rozvoj předčtenářské 
pregramotnosti)

květen 2018 Projekt Broučků „Ferda a jeho mouchy"  (rozvoj předčtenářské 
pregramotnosti)

květen 2018 Projekt Koťátek - „Ferda a jeho mouchy"  (rozvoj předčtenářské 
pregramotnosti)

Červen
  1.6.2018 MDD - „Cesta za pokladem“ - výlet k Lesnímu koupališti v dopoledních 

hodinách – I. tř. Želvičky, III. tř. Kuřátka
  1.6.2018 MDD na Cvičáku – "Sportovní aktivity v přírodě"  soutěže  pro děti, 

pohybové hry, sportovní klání a činnosti, přetahovaná, odměny,  v 
dopoledních hodinách – IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka

  4.6.2018 Návštěva Ekoparku – V. tř. Koťátka
  7.6.2018 „Mateřinková olympiáda“ na ZŠ Aloisina výšina – IV. tř. Broučci, V. tř. 

Koťátka 
12.6.2018 Společné foto dětí na zahradě MŠ
13.6.2018 pěv. sboreček „Berušky“ - vystoupení na Festivalu talentů – před radnicí
14.6.2018 „Rozloučení s předškoláky“ - dopolední zahradní slavnost na zahradě MŠ – 

V. tř. Koťátka
19.6.2018 „Prevence úrazů, loutkové divadlo a hry“ – seznámení s riziky úrazů – IV. tř. 

Broučci, V. tř. Koťátka
20.6.2018 „Rozloučení s předškoláky“ - dopolední zahradní slavnost na zahradě MŠ – 

IV. tř. Broučci
21.6.2018 „Rozloučení s předškoláky“ - dopolední zahradní slavnost na zahradě MŠ – 

III. tř. Kuřátka
22.6.2018 Předávání cen v Krajské vědecké knihovně – účast na dopravní soutěži 

„Nehodáčkův sen“- 3. místo, 4. místo
28.6.2018 „Loučení se školkou“ ve Věkově ulici“

Projekt Broučků „Ferda a jeho mouchy"  (rozvoj předčtenářské 
pregramotnosti)

Červen 2018 Slavnostní vyhlášení soutěže plnění oříšku veverky Zrzečky, soutěže ve 
sběru Pet lahví a sběru papíru
Diskotéka – rozloučení se školním rokem 
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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

Rodiče s dětmi byli při sběru velmi snaživí a za to jim patří veliké poděkování.   
Ve sběru papíru a PET lahví jsme získali částku + 8.469,- 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 2017/2018
1. cena ……………….   2.000,- Kč

Soutěž mateřských škol ve sběru papíru ve školním roce 2017/2018
2. cena ……………….    2.000,- Kč

Soutěž mateřských škol ve sběru papíru ve školním roce – na dítě 2017/2018
3. cena …………………  1.000,- Kč
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Aktivity pro rodiče a děti - 

Plníme 1. oříšek veverky Zrzečky - Výroba s rodiči "Dýňování" – výstava na zahradě a 
v prostorách MŠ 

Plníme 2. oříšek veverky Zrzečky - Výroba s rodiči "Výroba přírodní ozdoby na stromek 
v ZOO "

Plníme 3. oříšek veverky Zrzečky - Výroba s rodiči "Vánoční dekorace a ozdoby"

Plníme 4. oříšek veverky Zrzečky - čertovský úkol – výroba masek čertíků, andílků, Mikulášů 
na Mikulášskou nadílku

Plníme 5. oříšek veverky Zrzečky - –  výroba masky na Dětský karneval v MŠ

Plníme 6. oříšek veverky Zrzečky -   Soutěž o nejoriginálnější jarní a velikonoční dekoraci

Plníme 7. oříšek veverky Zrzečky – Výroba čarodějnic nebo převlek čarodějnice – výstava na
zahradě a v prostorách MŠ 

"Není knížka jako knížka" - ve spolupráci s rodinou

návštěva rodičů v MŠ prostřednictvím – třídních schůzek, vánočního koncertu v kostele,   
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 Nám. Míru, ZŠ Vrchlického, 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 PPP (odkladové děti...)
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spolupráce s Policií ČR, s DHZS,  
spolupráce s Prima Vizus, o.p.s. - nestátní zdravotnické zařízení 
spolupráce s  TSB Besip
spolupráce s denním stacionářem pro seniory  - U Antonína v Ruprechticích" 

     ♥
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…

♥                                                                             
Praxe studentů   - SOŠPg Liberec - vedení pedag. praxe – celoroční (20 studentek 4. ročníku), 
měsíční (2 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"

pobytové aktivity pro děti – denně ve školce provádíme ranní cvičení, cvičení v tělocvičně ZŠ
Nám. Míru, bobování, hry se sněhem, polodenní a celodenní výlety, pořádání sportovních
olympiád (zimní, letní), stopovaná, pohyb na školní zahradě - zahradní sestava, hry s míčem,
účast na sportovní Mateřinkové olympiádě.... 
 
spolupráce s mateřskou školou – 
MŠ Čtyřlístek – umístění dětí v době stěhování MŠ, 
MŠ Korálek – výměna zkušeností - sdílení, 
MŠ Stromovka – výměna zkušeností - sdílení 
MŠ Jablůňka – uložení archivace, výměna zkušeností - sdílení 
spolupráce s mateřskými školami – při hudebním rozvoji dětí, vzájemné sdílení MŠ (viz 
příloha programu „Kytička písniček“)       

9. Údaje o řízení, dalších záměrech, zhodnocení, závěr

realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2017/2018
Příprava dětí na úspěšný vstup do ZŠ, jazykové dovednosti - Projekty celé mateřské školy -
„Velké  metodické  karty  –  čtenářská  strategie“  (rozvoj  předčtenářské  pregramotnosti)
„Emušáci - Ferda a jeho mouchy"  (rozvoj předčtenářské pregramotnosti)

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
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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 - 
 příprava zdravých svačinek za pomoci dětí
 dětem bylo nabídnuto dostatečné pohybové vyžití  -  cvičení  v  tělocvičně ZŠ,  sportovní
aktivity, turistika, bobování), volné pohybové hry v přírodě a na zahradě MŠ
Zaměření se na bezpečnost dětí prostřednictvím IZS. 

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  a výtvarné oblasti.    

V      jakých      oblastech      je      třeba      úroveň      vzdělávání      a     podmínek      vzdělávání      zlepšit   ? 
Paní učitelky se v rámci DVPP a šablon snaží neustále získávat nové poznatky a zkušenosti,
které ve své praxi aktivně využívají. Vzdělávání proběhlo i formou samostudia.

Jazyková a řečová úroveň dětí je stále slabá,  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
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mateřská  škola  Beruška  nadále  vyhledávaným  předškolním  zařízením  i  z  důvodu
zrekonstruované MŠ.

materiálně technické, investiční
Ve školním roce 2017/2018 probíhala celková rekonstrukce celé budovy mateřské školy.  MŠ
Beruška umístěna v náhradních prostorech Věkova 318,  Liberec (bývalá  MŠ),  ve třídě ZŠ
Nám. Míru (nad tělocvičnou)

výchovně vzdělávací
polytechnické vzdělávání dětí
předmatematické vzdělávání
předčtenářská dovednost
hudební dovednosti

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

11.  Údaje  o  výsledcích  inspekční  činnosti  provedené  ČŠI  a  výsledcích  dalších  kontrol
(zřizovatel, KÚ LK, OHES, Hasiči, Inspekce práce aj.)

Kontrolní orgán účel kontroly výsledek
1 – bez nedostatků
2 – drobné nedostatky odstraněny
na místě,
3  –  nedostatky  zaznamenané  do
protokolu,  ke  kterým bylo  nutné
přijmout opatření 

OSSZ
Kontrola  plnění  povinností  v
nemocenském,  důchodovém
pojištění  atd.  od 1.4.2015 do
28.2.2018

1 – bez nedostatků

12. Základní údaje o hospodaření školy/zařízení

příloha výroční zprávy tabulka finančního vypořádání za rok 2017
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