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Výroční zpráva o činnosti
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 za školní rok 2018/2019
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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 :  129 dětí 

 
                          I. třída  „ŽELVIČKY“   (23 dětí)
            
         

                           II.  třída „MOTÝLCI“    (24 dětí)           
                                     
            

                        III. třída „KUŘÁTKA“   (27 dětí)  

        
                       IV. třída „BROUČCI“    (27 dětí)                                               
                                      

       

                       V. třída „KOŤÁTKA“   (28 dětí)

 

Právní forma: od  1.01.2003
Příspěvková organizace 

IČO: 72743301 

IZO: 600 079 163
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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

Vedoucí školního stravování : Gabriela Kulhavá                                                         

Přehled součástí

Mateřská škola IZO 107 564 408 kapacita 165

Jídelna mateřské školy IZO 116 400 960 kapacita 165

Telefon školy: 485 123 010, 608 517 734

e-mail:  ms41.lbc@volny.cz                                                          

WWW stránky: www.ms-beruska.cz

2) Zabezpečení provozu:
MŠ Beruška má nainstalovaný kamerový systém. Důvodem je zabezpečení školy a přilehlých 
prostor.  Za účelem ochrany majetku před krádeží,  ochrany majetku před vandalismem a
prevence proti vandalismu. Jednotlivé kamery jsou umístěné na budově B (třída Sovičky) a
budově  C  (kuchyň).  Kamerový  systém  je  zaměstnavatelem  využíván  pouze  v  určených
veřejných prostorech – vstupní prostory u hlavní brány I. a  vstupní prostory hlavní brány II.
Všechny osoby jsou při vstupu monitorovaných prostor na přítomnost kamerového systému
upozorněny (nálepky na informativní tabuli) a ve Školním řádu.
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Hlavním cílem bezpečnostních opatření je bezpečnost dětí. Zajistit jejich bezpečný pobyt ve
školce (jak při hrách, tak i v rámci výchovných a vzdělávacích aktivit), zajistit jejich předávání
jen pověřeným osobám a zamezit nežádoucímu kontaktu s cizími lidmi. Na těchto opatřeních
musí  spolupracovat  všechny  zainteresované  strany.  Není  možné,  aby  hlavní  tíha
zodpovědnosti byla jen na mateřské škole. Zodpovědnost je i na rodičích. Tímto také jsou
rodiče pořádáni o spolupráci nevpustit do budovy MŠ cizího člověka a dveře při průchodu
zkontrolovat, zda došlo k jejich úplnému dovření.
Za účelem zajištění alternativního vstupu do MŠ se používá bezpečnostní systém Safy. 
Vstupy  do  mateřské  školy  (I.  +  II.  hlavní  vchod  )se  otvírají v  6:30  hod.   pomocí
biometrického otisku prstu, čipu a nebo rodiče zvolí zvonek nainstalovaný na budově u
hlavních vchodů. 

Stravování –  V rámci rekonstrukce MŠ Beruška máme kompletně vybavenou školní kuchyň,
v které s láskou pracují naše šikovné pí. kuchařky.
„Není  nám nic  dražšího,  než  zdraví  vašeho dítěte“. Tímto  mottem působíme na děti  a
tvoříme jim základ správných stravovacích návyků tak důležitých pro celý život. Snažíme se
vymýšlet s  zkoušet nové receptury jídel.  Chutně,  zajímavě a správně sezóně zpracovávat
zeleninu.  Vzhledem  k  tomu,  že  při  dnešních  trendech  je  těžké  vyhovět  chutím  malých
strávníků, i tak se nám práce daří, děti jsou spokojené a s nimi i jejich rodiče. Naše jídla jsou
kvalitní,  pestrá,  pravidelná  bez  obsahu „Éček“,  solí,  glutamátů.  Používáme bylinky,  které
vypěstovaly děti na školní zahradě. Polévky zahušťujeme bezlepkovými moukami., Bulgur,
jáhly, pohanka a kroupy patří k oblíbeným zavářkám a přílohám. Pitný režim splňuje veškeré
požadavky zdravého pití bez přídavku cukru. 
Děti  si  oblíbily  100%  ovocné  koncentráty  od  firmy  Severofrukt,  která  nabízí  spoustu
rozmanitých příchutí a ovocné a bylinkové čaje od firmy Sonnentor. 
Po dohodě rodičů s vedením MŠ a ŠJ je možné individuální řešení potravinových alergií.
Jídlo má základ v rodině, jí se špatně, rychle, jednoduše, vaří se z polotovarů. Pokud se nám
alespoň částečně podaří toto změnit, naše práce a působení na rodiny má smysl a přináší
nám motivaci do další práce. 
Kultura stravování probíhá v klidném a harmonickém prostředí, děti mají  dostatek času  a
klidu si jídlo vychutnat. Naše předškolní děti mají možnost si předškolní svačinky připravit,
namazat a dozdobit podle vlastní představy. Samozřejmostí je přání dobré chutě nejenom
dětem ale i dospělým. O připravovaném jídle vždy hovoříme a snažíme se dětem vysvětlit,
proč je správné ho jíst.
V  projektu  „Skutečně  zdravá  škola“,  což  je  komplexní  program  zdravého  školního

stravování, do kterého jsme se zapojili  ve školním roce 2016/2017. Ve školním roce
2018/2019 jsme získali další stříbrné ocenění. 
V projektu „Zdravá 5“ ve kterém  působíme od školního roku 2017/2018 , jsme v květnu
2019 na Celostátní soutěži v Praze získali 2. místo o nejlépe  připraveném  pokrmu. 

Nadále pracujeme se Stacionářem U Antonína, kde již tradičně každé jaro chystáme zdravou
svačinku pro klienty stacionáře. 
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3) Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Pořadatel
Počet

účastníků

setkání v rámci ESF projektu - Podpora 
pregramotností v předškolním vzdělání  -
Mentoring

Fakulta přírodovědně-
humanitní a pedagogická

Technické univerzity v Liberci 
2

Školeni - GDPR
SML

DPMLJ 3

Celostátní konference „Skutečně zdravá 
škola – jak na to“

Skutečně zdravá škola
Impart Hub Praha, Drtinova

10, Praha 5 – Smíchov
4

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

Agentura Amos
Dr. Milady Horákové 1147/60

v MŠ Beruška
3

Specializovaný kurz instruktor „Děti na 
startu“ pozice šéftrenér kurzu

Český svaz aerobiku a fitness
FISAF.cz 

7

Grafomotorika s písní aneb jak na to hravě 
a vesele 

Fakulta přírodovědně-
humanitní a pedagogická

Technické univerzity v Liberci 
1

Seminář "Změna financování regionálního 
školství (pro MŠ, ZŠ)", Liberecký kraj

 Aula Technické univerzity 
v Liberci, budova G, Univerzitní

náměstí 1410/1, Liberec 
1

Školení hygienického minima pro 
pracovníky školních jídelen KÚ, U Jezu 2
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Kolokvium ředitelů
NIDV, krajské pracoviště

Liberec 
1

Jak uvést do souladu ŠVP PV s RVP PV Agentura Amos, s.r.o., 
Dr. Milady Horákové, Liberec

1

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

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

3

4) Výchovně vzdělávací proces
Zapojení MŠ do nejrůznějších přehlídek a soutěží

Sportovní soutěže

 „Mateřinková olympiáda“ - na hřišti ZŠ Aloisina výšina, účast  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, 1. místo v celkovém pořadí z 10-ti mateřských škol,

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

Výtvarné soutěže

 účast v soutěži „Welove maps – MILUJEME MAPY  Barbary Petchenik“ ( česká 
kartografická společnost ve spolupráci s Katedrou geografie TU v Liberci – 

             1. místo ( postup do Mezinárodního kola – práce vystavena v rámci Mezinárodní
             kartografické konference v Tokiu v Japonsku

8. místo, 9. místo, 10. místo
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 Předávání cen na KÚ – za účast  v dopravní soutěži MDV „Markétina dopravní 
výchova „Cestování s prarodiči“ - 4. místo

                                                              
 společné vytváření rodičů a dětí - akce „Dýňování" vystaveno ve venkovních 

prostorách  MŠ Beruška

 Účast na výstavě na radnici „Vánoce očima dětí“ 

 Účast na výstavě na radnici „Velikonoce očima dětí“ 
Zdravá 5 

• Celostátní soutěž  v přípravě zdravého pokrmu – postup do finále „Zdravá 5“ - 

             v Národní m zemědělském muzeu – 2. místo 
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Vystoupení pěveckého sboru Berušky - školní rok 2018/2019

           
           Kouzelné adventní odpoledne + Vánoční dílničky  – vystoupení pro rodiče v MŠ   
           Beruška
           28. listopadu 2018 (čtvrtek) od 17:00 hod.  
            
          Adventní vystoupení před radnicí - vystoupení před libereckou radnicí na náměstí
          30. listopadu 2018 (pátek) ve 14:20 hod.
                   
           Veselé Vánoce u babiček a dědečků – pečovatelský dům na Borovém vrchu  
          13. prosince 2018 (čtvrtek) v 9:30 hod.

           Vystoupení na ZŠ Vrchlického – „Vánoční dílničky“
           15. prosince 2018 (sobota) od 9:00  hod. 
13. prosince 28 (čtvrtek) v 9:30 hod.
           Liberecká Mateřinka 2019 – v ZUŠ  Liberec program „Oheň, voda, země , vzduch –      
           živly, které tvoří kruh“
           30. března 2019 (sobota)
      
          "Velikonoce očima dětí" - „Jaro slaví svátek“ vystoupení před libereckou radnicí na       
            náměstí
           15. dubna 2019 (pondělí) - v 15:20 hod.

            

             „Velikonoční koncert katedry primárního vzdělávání“  - v aule budovy G  na  
             Univerzitním náměstí - Název vystoupení - „Jaro slaví svátek“
            16.04.2019 (úterý) – od 16:30 hod.
                       
             Vystoupení v pečovatelském domě na Borovém vrchu –  Název vystoupení - „Jaro     
             slaví svátek“
             16. května 2019 (čtvrtek) – od 14:15 hod.

             
              X. ročník Kytička písniček – v ZUŠ Liberec – MŠ Beruška pořadatel akce 
              17. května 2019 (pátek) – od 9:00 – do 12:00 hod.
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             Festival dětského čtenářství – v areálu Lidových sadů – program „Broučci na jarní   
             louce“
             6. června 2019 (čtvrtek) – od 15:30 hod.
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Školní rok: 2018/2019

Září

  7.9.2018 Projekt „Podzimní hrátky“ - V. tř. Koťátka

20.9.2018 Dopolední výlet k „Jezírku“ u ZOO - V. tř. Koťátka

24.9.2018 Projekt „Zdravé dobroty“ -  pečeme jablíčkový štrůdl - V. tř. Koťátka

25.9.2018 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

25.9.2018 Třídní schůzky – V. tř. Koťátka

26.9.2018 Třídní schůzky – III. tř. Kuřátka

Projekt Broučků „Pohádkování s Čmeldou a Brundou“  a projekt Koťátek 
„Zdravě jíme a zdravě žijeme“ 

 Září 2018  Plníme 1. oříšek veverky Zrzečky  - "Dýňování" 

Říjen

 1.10.2018 Třídní schůzky – II. tř. Motýlci

  2.10.2018 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

  2.10.2018 Třídní schůzky – IV. tř. Broučci

  3.10.2018 Třídní schůzky – I. tř. Želvičky

  9.10.2018 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

10.10.2018 Polodenní výlet k „Liberecké přehradě“ -  V. tř. Koťátka

12.10.2018 Vánoční  focení

16.10.2018 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

17.10.2018 Pouštění draků „Drakiáda“– III. tř. Kuřátka, IV. tř. Broučci

24.10.2018 Projekt „Ježečkovy špízy“ - krájení a napichování ovoce, III. tř. Kuřátka

24.10.2018 Projekt „Na kuchaříky“ - vyrábíme zeleninové smoothy - V. tř. Koťátka

25.10.2018 Projekt „Návštěva skřítka Podzimníčka“ - prožitkové učení v lese Na Cvičáku
– III. tř. Kuřátka, IV. tř. Broučci

31.10.2018 Projekt „Strašidelná středa“ (strašidelné tvoření) – IV. tř. Broučci

 Říjen 2018 Projekt Broučků „Pohádkování s Čmeldou a Brundou“  a projekt Koťátek 
„Zdravě jíme a zdravě žijeme“ 

 Říjen 2018  Plníme 2. oříšek veverky Zrzečky  - "Sběr  plodů pro lesní zvířátka" 
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 Listopad

  6.11.2018
Výukový program „Ze života netopýrů“  - V. tř. Koťátka

  8.11.2018 Oslava Sv. Martina – pečení svatomartinských rohlíčků, „Cesta Martina 
světem“ - II. tř. Motýlci

  9.11.2018 Projekt „Bílý den“ - III. tř. Kuřátka

10.11.2018 Podzimní brigáda s rodiči „Uklízíme zahrádku“ „ Plníme 3. oříšek veverky 
Zrzečky“

13.11.2018 Program „Netopýr“ ( o životě netopýrů) - IV. tř. Broučci

13.11.2018 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

15.11.2018 „Program pokoje paní Láryfáry (interaktivní místnost) – Lesnění (Motyčkovic
klika) - IV. tř. Broučci

20.11.2018 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

21.11.2018 Návštěva galerie „Malířovy Vánoce“ - V. tř. Koťátka

28.11.2018 „Kouzelné adventní odpoledne“ - dílničky - zdobení perníčků, zdobení 
chvojky, zdobení vánoční ozdoby, výroba svícínků z včelích plátů, výstava 
výrobků dětí a rodičů – celá MŠ, pro rodiče  a  děti

28.11.2018 „Kouzelné adventní odpoledne“  - vystoupení pěveckého sborečku 
„Berušky“

27.11.2018 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

29.11.2018 Účast na výstavě na radnici „Vánoce očima dětí“ 

30.11.2018 Vánoční vystoupení pěveckého sborečku Berušky před radnicí

Listopad  
2018

Projekt Broučků „Pohádkování s Čmeldou a Brundou“  a projekt Koťátek 
„Zdravě jíme a zdravě žijeme“ 

 Listopad  
2018

 Plníme 3. oříšek veverky Zrzečky  - "Uklízíme s rodiči podzimní zahrádku" 

 Listopad   
2018

 Plníme 4. oříšek veverky Zrzečky  - "Vánoční dekorace a ozdoby"

Prosinec

  4.12.2018 „Barborka“ - nadílka  v punčošce –  III. tř. Kuřátka

  4.12.2018 Divadelní představení v LS „Vánoční příběh“ - V. tř. Koťátka

  5.12.2018 „Čertovský rej“ - V. tř. Koťátka

  6.12.2018 „Čertovské dopoledne“ + „Mikulášská nadílka“ + pohádka „O Vánoční 
hvězdě“ se studenty SOŠPg 
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11.12.2018 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

11.12.2018 Vánoční besídka pro rodiče „Jak krtek uspával zvířátka“ - II. tř. Motýlci

12.12.2018 Vánoční besídka pro rodiče – III. tř. Kuřátka

13.12.2018 Vánoční besídka pro rodiče – V. tř. Koťátka

13.12.2018 Vystoupení Berušek v pečovatelském domě na  Borovém vrchu

15.12.2018 Vystoupení na ZŠ Vrchlického – „Vánoční dílničky“

17.12.2018 Vánoční besídka pro rodiče - IV.tř. Broučci

17.12.2018 Vánoční besídka pro rodiče - I.tř. Želvičky

17.12.2018 Předvánoční posezení  s vystoupením  ve Stacionáří „U Antonína“ - V.tř. 
Koťátka

18.12.2018 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

Prosinec    
 2018

Projekt Broučků „Pohádkování s Čmeldou a Brundou“  a projekt Koťátek 
„Zdravě jíme a zdravě žijeme“ 

 Prosinec
 2018

 Plníme 5. oříšek veverky Zrzečky  - "Čertovský úkol“ ( výroba masek 
čertíků, andílků, Mikulášů na Mikulášskou nadílku, tvoříme s mamkou a 
taťkou)

Leden

  8.1.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

11.1.2019 Zimní olympiáda (házení sněhovou koulí, lední hokej, sjezd na ježdíku) – 
III. tř. Kuřátka,  IV. tř. Broučci

15.1.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

18.1.2019 Zimní olympiáda -  I. tř. Želvičky

22.1.2019 Projekt „Zimní příroda“ - prožitkové učení v Ruprechtickém lesíku - V. tř. 
Koťátka

25.1.2019 Projekt „Pomáháme lesním zvířátkům“- krmení lesních zvířat na Cvičáku v 
Ruprechtickém lesíku – III. tř. Kuřátka, IV. tř. Broučci

28.1.2019
  1.2.2019

Odpolední lyžařský výcvik v Bedřichově na Dolině – IV. tř. Broučci, V.tř. 
Koťátka

29.1.2019 Projekt „Zvířátka v zimě“ - krmení ptáčků – II. tř. Motýlci

Leden 2019 Projekt Broučků „Pohádkování s Čmeldou a Brundou“  a projekt Koťátek 
„Zdravě jíme a zdravě žijeme“ 

Leden 2019 Zimní sporty – bobování, klouzání, koulování
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Únor

  5.2.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

  5.2.2019 Návštěva SEV Divizny – program „Ženu, ženu ovečky“  - V. tř. Koťátka

11.2.2019 Projektový týden III. tř. Kuřátek „Týden s knihou“  (rozvoj předčtenářské 
pregramotnosti)

12.2.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

19.2.2019 Návštěva horolezeckého centra Makak v rámci projektu „Děti na startu“ - 
V.tř. Koťátka

21.2.2019 „Dětský karneval v MŠ“ - průvod v maskách (Želvičky, Motýlci, Kuřátka, 
Broučci, Koťátka)

24.2.2019 Projekt I. tř. Želviček – „Pečeme  dort s kočičkou a pejskem“

27.2.2019 Beseda s Dopravní policií – bezpečnost na silnicích – II. tř. Motýlci, III. tř. 
Kuřátka, IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka

Úmor 2019 Projekt Broučků „Pohádkování s Čmeldou a Brundou“  a projekt Koťátek 
„Zdravě jíme a zdravě žijeme“ 

Únor  2019  Plníme 6. oříšek veverky Zrzečky  - "Výroba karnevalové masky"

Březen

  1.3.2019 Beseda s hasiči, prohlídka hasičského auta – I. tř. Želvičky, II. tř. Motýlci, III. 
tř. Kuřátka, IV. tř Broučci, V. tř. Koťátka

  1.3.2019 Beseda s pí. spisovatelkou Hanou Duškovou knížka „Prázdniny s Kateřinou“
- V. tř. Koťátka

  1.3.2019 Projekt „Slavíme narozeniny v zdravém duchu“ - příprava oslavy narozenin, 
vyrábění špízů, stolování, výzdoba, tanec, slavnostní okamžik – III. tř. Kuřátka

  8.3.2019 Beseda s Policií ČR – I.tř. Želvičky, II. tř. Motýlci, III. tř. Kuřátka, IV. tř. 
Broučci, V.tř. Koťátka

12.3.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

13.3.2019 Projekt s knížkou „Domácí zvířátka“ - III. tř. Kuřátka

18.3.2019 Projekt „Zdravá 5“ - pečení Mrkviček – V. tř. Koťátka

19.3.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

20.3.2019 Návštěva denního stacionáře pro seniory „U Antonína“ - Vaření s dětmi – 
pohoštění pro denní stacionář pro seniory  - U Antonína v Ruprechticích" )  
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Mrkvičky plněné vajíčkovou pomazánkou – V. tř. Koťátka

20.3.2019 „Otvírání studánky“ - na Cvičáku v Ruprechtickém lesíku - III. tř. Kuřátka, IV. 
tř. Broučci

23.3.2019 XVI. Jarní veselice  na téma „Cesta kolem světa“  – U Košků  - pro rodiče a 
přátele MŠ 

26.3.2019 Návštěva Lidových sadů – pohádka „Příhody včelích medvídků“ -  IV. tř. 
Broučci

26.3.2019 Návštěva Divizny  - výukový program  „Ženu, ženu ovečky“ - V. tř. Koťátka

30.3.2019 Mateřinka v ZUŠ Liberec „ Oheň, voda, země, vzduch – živly, které tvoří 
kruh“                                    

Březen 2019 Projekt Broučků „Pohádkování s Čmeldou a Brundou“  a projekt Koťátek 
„Zdravě jíme a zdravě žijeme“ 

Duben

  2.4.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

  2.4.2019 Třídní schůzky s rodiči – zápis do ZŠ, V. tř. Koťátka

  3.4.2019 instalace výstavy na radnici „Velikonoce očima dětí“

  3.4.2019 Projekt „Malý zahradník“ - pozorování klíčení hrášku  a jeho růstu – II. tř. 
Motýlci 

  5.4.2019 Projekt „Na zahradníky a zahradnice“ - setí semínek, bylinek, cukety, dýně 
do zahradnického stolu – III. tř. Kuřátka

  5.4.2019 Projekt „Sázíme a pěstujeme “ - setí semínek, sázení fazolek – V. tř. Koťátka

  8.4.2019 „Velikonoční tvořeníčko s rodiči“ - II. tř. Motýlci

  9.4.2019 Projekt „Na zahradníčky“- sázíme bylinky, I. tř. Želvičky

  9.4.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

10.4.2019 Návštěva Motyčkovic kliky v Kateřinkách – ekoprogram Jarování – V.tř. 
Koťátka

11.4.2019 Pečení velikonočního beránka – IV.tř. Broučci

15.4.2019 Velikonoční vystoupení pěveckého sborečku Berušky před radnicí

16.4.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

16.4.2019 „Velikonoční koncert katedry primárního vzdělávání“  - v aule budovy G 
 na  Univerzitním náměstí - Název vystoupení - „Jaro slaví svátek“  - 
vystoupení pěveckého sborečku Berušky

23.4.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

25.4.2019 „Rej čarodějnic“  –  odpoledne s rodiči, soutěže o nejlepší čarodějnici, 
soutěže pro děti na zahradě MŠ Beruška , posezení u ohýnku,rej čarodějnic, 
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spolupráce s DHS Sever – zahrada MŠ, 

26.4.2019 Návštěva divadelního představení v LS „Jak se zachraňuje země“ - V.tř. 
Koťátka

30.4.2019 Preventivní screeningového vyšetření zraku dětí – projekt „Koukají na nás 
správně?“

Duben  2019 Projekt Broučků „Pohádkování s Čmeldou a Brundou“  a projekt Koťátek 
„Zdravě jíme a zdravě žijeme“ 

Duben  2019   Plníme 7. oříšek veverky Zrzečky  - "Velikonoční a jarní výzdoba" 

Duben  2019   Plníme 8. oříšek veverky Zrzečky  - "Výroba čarodějnic nebo převlek 
čarodějnice – výstava na zahradě a v prostorách MŠ 

Květen

  7.5.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

  7.5.2019 Besídka pro moje nejmilejší – v MŠ, I. tř. Želvičky

14..5.2019 Elektronický zápis dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020 od 9:00 – do 16:00 
hod.

14.5.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

15.5.2019 Besídka pro moje nejmilejší – v MŠ, IV. tř. Broučci

17.5.2019 vystoupení pěveckého sborečku "Berušky" – Kytička písniček X.  ZUŠ 
v Liberci – Pořadatelem celé přehlídky pěveckých sborečků - MŠ Beruška

21.5.2019 Besídka pro moje nejmilejší  („Myší besídka“) – v MŠ, II. tř. Motýlci

21.5.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

22.5.2019 Projekt „Tajemství proutěného košíku“ ( sběr květů z černého bezu, 
ochutnávka čaje, sázení dýní - V. tř. Koťátka

 22.5.2019 Besídka pro moje nejmilejší – v MŠ, III. tř. Kuřátka

23.5.2019 Besídka pro moje nejmilejší – v MŠ, V. tř. Koťátka

23.5.2019 -
31.5.2019

Projekt „Námořnický týden“ - (návštěva námořníka Pepka, plnění úkolů, 
pasování, výprava za pokladem) – III. tř. Kuřátka

25.5.2019 Celostátní soutěž – finále „Zdravá 5“ - v Národním zemědělském muzeu – 
2.místo (V. tř. Koťátka)

27.5.2019 Sportovní dopoledne na tenisovém kurtu – TKL  IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka

28.5.2019 Návštěva Ruprechtické knihovny - pohádka „O medvídkách“ - III. tř. 
Kuřátka, IV. tř. Broučci

30.5.2019 „Mateřinková olympiáda“ - na hřišti ZŠ Aloisina výšina, 1. místo ve štafetě, 
1. místo v celkovém pořadí z 10-ti mateřských škol,
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31.5..2019 MDD návštěva kasáren - „Dětský den u chemiků“ - V. tř. Koťátka

Květen  2019 Projekt Broučků „Pohádkování s Čmeldou a Brundou“  a projekt Koťátek 
„Zdravě jíme a zdravě žijeme“ 

Červen

   3.6.2019 Sportovní dopoledne na tenisovém kurtu – TKL  IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka

   4.6.2019 Sportovní dopoledne – Slovan Liberec – V. tř. Koťátka

   6.6.2019 MDD na zahradě MŠ  – „Pohádkové dopoledne“, soutěže  pro děti,  odměny,
v dopoledních hodinách – I. tř. Želvičky,II.tř. Motýlci, III. tř. Kuřátka, IV. tř. 
Broučci, V. tř. Koťátka

   6.6.2019 Festival dětského čtenářství – v areálu Lidových sadů – program „Broučci na
jarní louce“vystoupení  pěv. sboreček „Berušky“ 

10.6.2019 Návštěva volejbalového klubu DUKLA Liberec – V. tř. Koťátka

10.6.2019 Návštěva LS – pohádka „O slepičce a kohoutkovi“ - III. tř. Kuřátka

12.6.2019 Sportovní dopoledne na tenisovém kurtu – závěrečn é vyhodnocení tenisu 
TKL  IV.tř. Broučci, V. tř. Koťátka

17.6.2019 Rozloučení s předškoláky  + vyhlášení sběrových aktivit v dopoledních 
hodinách -  IV. tř. Broučci

18.6.2019 Společné foto dětí na zahradě MŠ

18.6.2019 „Rozloučení s předškoláky“ - odpoledne pro rodiče – V. tř. Koťátka

20.6.2019 Návštěva ZOO – IV. tř. Broučci

20.6.2019 Návštěva ZŠ Vrchlického I.A – ukázková hodina  - V. tř Koťátka

24.6.2019 Celodenní výlet do Bedřichova – III. tř. Kuřátka

Červen 2019 Projekt Broučků „Pohádkování s Čmeldou a Brundou“  a projekt Koťátek 
„Zdravě jíme a zdravě žijeme“ 

Červen 2019 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
 Sběru pomerančové kůry
 Sběru kaštanů a žaludů

Rodiče s dětmi byli při sběru velmi snaživí a za to jim patří veliké poděkování.   
Ve sběru papíru a PET lahví jsme získali částku + 15.767,- 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 2018/2019
1. cena ……………….   2.000,- Kč

Soutěž mateřských škol ve sběru papíru ve školním roce 2018/2019
1. cena ……………….    3.000,- Kč
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Soutěž mateřských škol ve sběru papíru ve školním roce – na dítě 2018/2019
1. cena  …………………  2000,- Kč

Sběr pomerančové kůry – 1.382,- Kč

Sběr kaštanů a žaludů – 1.600,- Kč

Spolupráce rodičů s mateřskou školou Beruška – pomoc rodičů při údržbě zahrady. 

Aktivity pro rodiče a děti - 

Plníme 1. oříšek veverky Zrzečky  - "Dýňování" 

Plníme 2. oříšek veverky Zrzečky  - "Sběr  plodů pro lesní zvířátka" 

Plníme 3. oříšek veverky Zrzečky  - "Uklízíme s rodiči podzimní zahrádku" 

Plníme 4. oříšek veverky Zrzečky  - "Vánoční dekorace a ozdoby"

Plníme 5. oříšek veverky Zrzečky  - "Čertovský úkol“ (výroba masek čertíků, andílků,   
Mikulášů na Mikulášskou nadílku, tvoříme s mamkou a taťkou)

Plníme 6. oříšek veverky Zrzečky  - "Výroba karnevalové masky"

Plníme 7. oříšek veverky Zrzečky  - "Velikonoční a jarní výzdoba" 
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 Plníme 8. 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 Aule TUL,   
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, ZUŠ Frýdlantská ul., ZŠ Aloisina výšina
spolupráce se středními školami - SOŠPg Liberec,  
spolupráce s vysokými školami - TUL 

spolupráce s PPP (odkladové děti...)
spolupráce s Policií ČR, s DHZS, s Dopravní policií 
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…

 ♥
Spolupráce s ÚP, zajištění dalšího provozního pracovníka.

 ♥
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 4. ročníku), 
měsíční (2 studentky), 
                               TUL - vedení pedag. praxe – celoroční (2 studentky) 
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Prostupnost a spolupráce   MŠ a ZŠ
ZUŠ  - spolupráce při organizaci přehlídky dětských pěveckých sborečků "Kytička písniček"

pobytové aktivity pro děti – cvičení v tělocvičně ZŠ Vrchlického, 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, zapojení se do pohybových aktivit na TKL, návštěva horolezecké stěny Makak,
návštěva fotbalového klubu Slovan Liberec, návštěva volejbalového klubu Dukla Liberec.... 
 
spolupráce s mateřskou školou – 

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 2018/2019
Příprava dětí na úspěšný vstup do ZŠ, jazykové dovednosti - Projekty celé mateřské školy -
„Velké metodické karty – čtenářská strategie“ (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
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,…)
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autoevaluace
                                             
V      jakých      oblastech      škola      dosahuje      dobrých      výsledků   ?  
Naše školka se snaží pro děti vytvořit příjemnou,  přátelskou a pohodovou atmosféru pro
předškolní vzdělávání.   Děti formou hry se rozvíjí ve všech oblastech.  Aktivity  a projekty
vedou především naše pí. učitelky, které jsou velmi schopné a učí děti vnímat a seznamovat s
novými  věcmi.  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. Pomohla k tomu i celková rekonstrukce školy. Sídliště
Ruprechtice  se  omlazuje,  bydlí  zde  mladé  rodiny  s  dětmi.  Dle  našeho  posouzení  bude
mateřská škola Beruška nadále vyhledávaným předškolním zařízením i z důvodů vytvořených
podmínek pro děti ml. 3 let..

materiálně technické, investiční
Ve školním roce 2018/2019  byl zahájen provoz  MŠ Beruška po celkové rekonstrukci. 
Dle projektové dokumentace jsou částečně nově vybavené prostory s kombinací s  původním
vybavením. Dle finančních  prostředků nadále vybavujeme prostory novými prvky.

V rámci rekonstrukce se velmi zlepšily  pracovní podmínky zaměstnanců, zejména 
vytvořením zakryté chodby, která propojuje všechny budovy MŠ Beruška. 
MŠ Beruška se stala kontaktní pro zaměstnance, rodiče a děti.
  

23



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

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 

ÚP
Kontrola u příjemce veřejné
finanční podpory
14. června. 2019

1 – bez nedostatků

12. Základní údaje o hospodaření školy/zařízení

příloha výroční zprávy tabulka finančního vypořádání za rok 2018
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Mateřská škola,,Beruška" Liberec p.o.

Mimorozpočtové zdroje
Kdo poskytuje Částka Účel
Statutární město Liberec mzdy pedagogů MŠ
Liberecký kraj Kytička písniček
Úřad práce dotace Úřad práce 
ESF Šablony

Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hosp. činnost Ostatní Celkem

 - Kč 

investiční výdaje Mzdy Odvody DVPP Stipendia Provozní náklady Celkem 

 - Kč 

V Liberci dne 3.6.2019

Zpracovala: Martina Mikulová 

1.      Ekonomická část – mimorozpočtové zdroje jako jsou granty obce, kraje, nadace, prostředky EU a pod. Část údajů z výroční zprávy o hospodaření za up

 200 000 Kč 
 10 000 Kč 
 218 847 Kč 
 198 778 Kč 

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – příjmová část včetně ŠJ

 5 583 170 Kč  2 040 419 Kč  1 015 485 Kč  743 044 Kč  9 382 118 Kč 

Z výroční zprávy o hospodaření za uplynulý kalendářní rok – výdajová část včetně ŠJ
Uč.pomůcky, 
hračky

 54 910 Kč  4 840 819 Kč  1 731 203 Kč  190 071 Kč  85 771 Kč  2 534 254 Kč  9 382 118 Kč 



 - Kč 

plynulý kalendářní 

Schválený hosp. 
výsledek
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