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Výroční zpráva o činnosti
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 za školní rok 2019/2020
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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 17:00 hod.
Pětitřídní mateřská škola – rozdělení dětí dle věku
                                                
Stanovená kapacita :  145 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)

                     
                    VI. třída „Sovičky“   (27 dětí)

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: Šárka Marková

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                                                          

informační systém:  
Safy 2   – mobilní aplikace pro rodiče 
Safy 2  -  mobilní aplikace pro zaměstnance
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
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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.
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 požádáni 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. 
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V projektu „Zdravá 5“ jsme ve školním roce 2019/2020  v Celostátní soutěži vyhráli 
1. místo o nejlépe  připravený  pokrm “Energetické kuličky”. 
Nadále pracujeme se Stacionářem U Antonína, kde již tradičně chystáme zdravou svačinku
pro klienty stacionáře. 

3) Rámcový popis personálního zabezpečení školy

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Název vzdělávacího programu (typ vzdělávání) Pořadatel
Počet

účastníků

„Jak pracovat s metodikou dopravní 
výchovy pro MŠ“
"Celorepublikové implementace 
certifikované Metodiky dopravní výchovy 
pro mateřské školy" 

Ministerstvo dopravy 
Hotel Merkur s.r.o.

Anenské nám. 4340/8 Jablonec
nad Nisou

1

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

Fakulta přírodovědně-
humanitní a pedagogická

Technické univerzity v Liberci 
1

Školeni - GDPR
SML

DPMLJ 5

150 let v mateřské škole - odborná 
konference

Agentura Amos
Krajský úřad Libereckého
kraje, multimediální sál 

2

Školení hygienického minima 

ATIV institut vzdělávání
Hotel Liberec, Šaldovo náměstí

1345/6
46001 Liberec 

2

Pestrá strava a nutriční doporučení dětí MŠ
a ZŠ

IZZS (Institut zdravého
životního stylu s.r.o.)

Krajská vědecká knihovna
v Liberci, Rumjancevova

1362/1, 460 01 Liberec, 2.
patro  

2
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Celostátní konference „Skutečně zdravá 
škola – jak na to“

Skutečně zdravá škola
Impart Hub Praha, Drtinova

10, Praha 5 – Smíchov
4

„Luční školka v praxi“
- ekologický program 

SEV DIVIZNA
2

OP VVV – šablony pro MŠ a ZŠ II“
Polytechnické vzdělávání 
v rozsahu 8 hod.

Agentura Amos
Dr. Milady Horákové 1147/60

on-line seminář
8

OP VVV – šablony pro MŠ a ZŠ II“
Microsoft Office pro pedagogy – 
začátečníci v rozsahu 8 hod.

Agentura Amos
Dr. Milady Horákové 1147/60

v MŠ Beruška
9

„Dopad koronaviru na hygienu a stravování
v MŠ“

Eduardo
Nakladatelství Forum

webinář
5

Studium – asistent pedagoga
NIDV, krajské pracoviště

Liberec 
1

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

Výtvarné soutěže

 účast v soutěži “Svět očima dětí” - soutěž Ministerstva vnitra – téma Integrovaný 
záchranný systém

 účast v soutěži „Soutěž o nejlepší výkres se zimní tématikou“  - téma Zimní sporty 
( producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně s.r.o.) 4. místo         

Policie ČR – KŘP Libereckého kraje “Děti zpívají složkám IZS”
https://www.policie.cz/clanek/posilame-hudebni-pozdrav-z-liberce-vsem-zachranarum.aspx
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 Zpěv a tanec je to nejlepší rozptýlení.   

Přemýšleli jsme nad tím, čím můžeme přispět ke zlepšení nálady v této neradostné době, a
nakonec jsme vsadili na hudební a taneční pásmo dětí z liberecké mateřské školy Beruška,
které vzniklo v rámci našeho společného preventivního projektu v roce 2018. Podle nás má
potenci stát se hitem letošního roku. Jestli je náš odhad přehnaný, tak se jistě nemýlíme v
tom, že vás originální  písničky dětí  určitě pobaví  a potěší.  Posíláme je samozřejmě nejen
záchranářům, ale všem, kteří potřebují povzbudit. 
                                                              

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

 Účast na výstavě na radnici „Vánoce očima dětí“ 

Zdravá 5 

• Celostátní soutěž  v přípravě zdravého pokrmu – postup do finále „Zdravá 5“ - 
“Energetické kuličky”  – 1. místo 

7



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

Vystoupení pěveckého sboru Berušky - školní rok 2019/2020

           
           Kouzelné adventní odpoledne + Vánoční dílničky  – vystoupení pro rodiče v MŠ   
           Beruška
           3. prosince 2019 (úterý) od 17:00 hod.  
                                    
           Veselé Vánoce u babiček a dědečků – pečovatelský dům na Borovém vrchu  
           4. prosince 2019 (středa) ve 9:30 hod.
  
          Adventní vystoupení před radnicí - vystoupení před libereckou radnicí na náměstí
          4. prosince 2019 (středa) ve 15:30 hod.
          
           Vystoupení na ZŠ Vrchlického – „Vánoční dílničky“
          14. prosince 2019 (sobota) od 9:00  hod. (:30 hod.
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Školní rok: 2019/2020
Září

10.9.2019 Projekt „Pohádková babička“ - IV. tř. Broučci, V.tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

17.9.2019 Projekt „Pohádková babička“ - IV. tř. Broučci, V.tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

17.9.2019 Třídní schůzky – VI. tř. Sovičky

18.9.2019 Třídní schůzky – I. tř. Želvičky

19.9.2019 Návštěva Divizny  - výukový program  „Lesní království – Podzimní 
království“ - VI. tř. Sovičky

23.9.2019 Projekt „Sklízíme úrodu fazolí“ - V. tř. Koťátka

23.9.2019 Třídní schůzky –  V. tř. Koťátka

24.9.2019 Projekt „Zdravé dobroty“ -  pečeme jablíčkový štrůdl - IV. tř. Broučci

24.9.2019 Projekt „Pohádková babička“ - IV. tř. Broučci, V.tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

24.9.2019 Třídní schůzky – III. tř. Kuřátka

25.9.2019 Třídní schůzky – II. tř. Motýlci

26.9.2019 Třídní schůzky – IV. tř. Broučci

Projekt Soviček „Čtenářské středy“ (za 1 vyprávěnou knížku děti dostávaly 
děti 1 sovičku),  „Putování s Medovníčkem“

 Projekt Koťátek „Zdravě jíme a zdravě žijeme“ , „Keramika pro děti“, 
„Enkaustika pro děti“ 

Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra 
AMIKUS) čtou pohádky pro naše dětičky – tř. Broučci, tř. Koťátka, tř. 
Sovičky

 Září 2019  Plníme 1. oříšek veverky Zrzečky  - "Dýňování" 
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Říjen

1.10.2019 Návštěva Ruprechtické knihovny „Jak to chodí v knihovně“ – V. tř. Koťátka

1.10.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Děti na startu“

1.10.2019 Projekt „Pohádková babička“ - IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

2.10.2019 Projekt „Dráček Fráček“ - odpolední vyrábění s rodiči – IV. tř. Broučci

7.10.2019 Projekt „Co si povídají houby v háji“ - IV. tř. Broučci

8.10.2019 Návštěva IQParku  -  VI. tř. Sovičky

8.10.2019 Projekt „Pohádková babička“ - IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

8.10.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

8.10.2019 Návštěva Ruprechtické knihovny „Jak to chodí v knihovně“ – III. tř. Kuřátka, 

15.10.2019 Polytechnické vzdělávání – pokusy – III. tř. Broučci

15.10.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Děti na startu“

15.10.2019 Projekt „Pohádková babička“ - IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

17.10.2019 Vánoční  focení

18.10.2019 Návštěva Divizny  - výukový program  „Příběh neobyčejného semínka“ - V. 
tř. Koťátka

21.10.2019 Sportovní dopoledne s Bílým tygrem na zahradě MŠ Beruška – I. tř. Želvičky, 
II. tř, Motýlci, III. tř. Kuřátka, IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

22.10.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 
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projekt „Děti na startu“

22.10.2019 Projekt „Pohádková babička“ - IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

24.10.2019 Výlet do Ruprechtického lesíka, spojený s pozorováním přírody a sběrem 
přírodnin – I. tř. Želvičky

29.10.2019 Keramika pro děti - “Vánoce”

31.10.2019 Projekt „Strašidýlkování“ (den ve strašidelných kostýmech) – I. tř. Želvičky

Říjen 2019 Projekt Soviček „Čtenářské středy“ (za 1 vyprávěnou knížku děti dostávaly 
děti 1 sovičku),  „Putování s Medovníčkem“

 Projekt Koťátek „Zdravě jíme a zdravě žijeme“, „Keramika pro děti“, 
„Enkaustika pro děti“ 

Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra AMIKUS)
čtou pohádky pro naše dětičky – tř. Broučci, tř. Koťátka, tř. Sovičky

 Říjen 2019 Plníme 2. oříšek veverky Zrzečky  - "Sběr  plodů pro lesní zvířátka" 
Plníme 3. oříšek veverky Zrzečky  - "Dráček Fráček" – odpolední vytváření s 
rodiči ve třídě Broučků 
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Listopad

5.11.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Děti na startu“

5.11.2019 Projekt „Pohádková babička“ - IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

11.11.2019 Projekt „Svatomartinský den“ - III. tř. Kuřátka

11.11.2019 Pečení Svatomartinských rohlíčků – VI. tř. Sovičky

12.11.2019
Návštěva Krajské vědecké knihovny -  VI. tř. Sovičky

12.11.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 
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projekt „Děti na startu“

12.11.2019 Projekt „Pohádková babička“ - IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

16.11.2019 Podzimní brigáda s rodiči „Uklízíme zahrádku“ „ Plníme 4. oříšek veverky 
Zrzečky“

19.11.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Děti na startu“

25.11.2019 Účast na výstavě na radnici „Vánoce očima dětí“ 

26.11.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

26.11.2019 Projekt „Pohádková babička“ - IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

Listopad  
2019

Projekt Soviček „Čtenářské středy“ (za 1 vyprávěnou knížku děti dostávaly 
děti 1 sovičku),  „Putování s Medovníčkem“

 Projekt Koťátek „Zdravě jíme a zdravě žijeme“ , „Keramika pro děti“, 
„Enkaustika pro děti“ 

Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra AMIKUS)
čtou pohádky pro naše dětičky – tř. Broučci, tř. Koťátka, tř. Sovičky

Listopad  
2019

 Plníme 4. oříšek veverky Zrzečky  - "Uklízíme s rodiči podzimní zahrádku" 

Listopad   
2019

 Plníme 5. oříšek veverky Zrzečky  - "Vánoční dekorace a ozdoby"
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Prosinec

3.12.2019 Návštěva Ruprechtické knihovny + pohádka „O nepořádném křečkovi“ – II. 
tř. Motýlci

3.12.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Děti na startu“

3.12.2019 Projekt „Pohádková babička“ - IV. tř. Broučci, V.tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

3.12.2019 Vvystoupení pěveckého sborečku Berušky v rámci Kouzelného adventního 
odpoledne

3.12.2019 „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

4.12.2019 „Barborka“ - nadílka  v punčošce –  IV. tř. Broučci

4.12.2019 Vystoupení Berušek v pečovatelském domě na  Borovém vrchu “Veselé 
vánoce u babiček a dědečků”

4.12.2019 Adventní vystoupení pěveckého sborečku Berušky před radnicí

5.12.2019 „Mikulášská nadílka“ + pohádka „O Dvanácti měsíčkách“ se studenty SOŠPg  
- pro celou MŠ

9.12.2019 Vánoční besídka pro rodiče – V. tř. Koťátka

10.12.2019 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

10.12.2019 Projekt „Pohádková babička“ - IV. tř. Broučci, V.tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

10.12.2019 Vánoční besídka pro rodiče – IV. tř. Broučci

11.12.2019 Divadlo v MŠ „O tom co se možná stalo“ - I. tř. Želvičky

11.12.2019 Předvánoční posezení  s vystoupením  ve Stacionáří „U Antonína“ - V. tř. 
Koťátka
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11.12.2019 Vánoční besídka pro rodiče – VI. tř. Sovičky

12.12.2019 Vánoční besídka pro rodiče „Ledové království“ – III. tř. Kuřátka

12.12.2019 Pečení perníčků – VI. tř. Sovičky

14.12.2019 Vystoupení na ZŠ Vrchlického – „Vánoční dílničky“

16.12.2019 Vánoční besídka pro rodiče – I. tř. Želvičky

17.12.2019 Projekt „Pohádková babička“ - IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

17.12.2019 Vánoční besídka pro rodiče - II. tř. Motýlci

19.12.2019 Vánoční včeličkový program – VI. tř. Sovičky

19.12.2019 Plníme vánoční zvyky a tradice – IVI. tř. Broučci 

Prosinec
2019

Projekt Soviček „Čtenářské středy“ (za 1 vyprávěnou knížku děti dostávaly 
děti 1 sovičku),  „Putování s Medovníčkem“

 Projekt Koťátek „Zdravě jíme a zdravě žijeme“ , „Keramika pro děti“, 
„Enkaustika pro děti“ 

Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra AMIKUS)
čtou pohádky pro naše dětičky – tř. Broučci, tř. Koťátka, tř. Sovičky

 Prosinec
 2019

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

Leden

7.1.2020 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

7.1.2020 Projekt „Pohádková babička“ - IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

10.1.2020 Návštěva Naivního divadla – pohádka „Budulínek“ - IV. tř. Broučci

10.1.2020 Projekt „Za zvířátky do lesa“ - krmení lesních zvířat na Cvičáku  v 
Ruprechtickém lesíku – VI. tř. Sovičky

13.1.2020 -
17.1.2020

Projekt „Hola, hola, škola  volá“ – projekt zaměřený na přípravu  dětí do ZŠ 
– VI. tř. Sovičky

14.1.2020 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Děti na startu“

14.1.2020 Projekt „Pohádková babička“ - IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

15.1.2020 Projekt „Cvičení se zvířátky“ - zahrada v MŠ – III. tř. Kuřátka

21.1.2020 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

21.1.2020 Návštěva Ruprechtické knihovny  - divadelní představení „Nevěsta bílého 
medvěda“ – III. tř. Kuřátka, IV. tř. Broučci

21.1.2020 Projekt „Pohádková babička“ - IV. tř. Broučci, V.tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

24.1.2020 Focení dětí na Ročenku – V. tř. Koťátka

27.1.2020 - 
31.1.2020

Odpolední  lyžařský výcvik v Bedřichově na Dolině –  V. tř. Koťátka, VI. tř. 
Sovičky

29.1.2020 Projekt „Den s Olafem“ -  I. tř. Želvičky

31.1.2020 Projekt „Putování za zvířátky“- krmení lesních zvířat na Cvičáku  v 
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Ruprechtickém lesíku – IV. tř. Broučci

Leden 2020 Projekt Soviček „Čtenářské středy“ (za 1 vyprávěnou knížku děti dostávaly 
děti 1 sovičku),  „Putování s Medovníčkem“

 Projekt Koťátek „Zdravě jíme a zdravě žijeme“ , „Keramika pro děti“, 
„Enkaustika pro děti“ 

Leden 2020 Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra AMIKUS)
čtou pohádky pro naše dětičky – tř. Broučci, tř. Koťátka, tř. Sovičky
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Únor

4.2.2020 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Děti na startu“

4.2.2020 Projekt „Pohádková babička“ - IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

6.2.2020 Soutěž o nejhezšího sněhuláka – II. tř. Motýlci

7.2.2020 Projekt „Pekař, peče housky“ - pečení zdravých pohankových houstiček - VI. 
tř. Sovičky

11.2.2020 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

11.2.2020 Projekt  „Pečeme masopustní koláče“ (zdravé špaldové)  - IV. tř. Broučci

11.2.2020 Projekt „Pohádková babička“ - IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

12.2.2020 Návštěva Naivního divadla – pohádka „Bajaja“ - V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

18.2.2020 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

18.2.2020 Projekt „Pohádková babička“ - IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

20.2.2020 „Dětský karneval v MŠ“ v dopol. hod. - průvod v maskách (Želvičky, Motýlci, 
Kuřátka, Broučci, Koťátka)

21 2.2020 Návštěva IQParku  -  nová expozice-  V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

24.2.2020 Projekt „Pohádkový týden“  - (rozvoj předčtenářské gramotnosti) – IV. tř. 
Broučci

24.2.2020 Projektový týden  „Moje nejkrásnější pohádková knížka“  (rozvoj 
předčtenářské pregramotnosti) – I. tř. Želvičky

25.2.2020 Návštěva horolezeckého centra Makak v rámci projektu „Děti na startu“ - 
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VI. tř. Sovičky

26.2.2020 Ukázkové dopoledne pro učitelky MŠ – projektové dny TUL

26.2.2020 Návštěva KVK Liberec – předčtenářská gramotnost - VI. tř. Sovičky

Únor  2020 Projekt Soviček „Čtenářské středy“ (za 1 vyprávěnou knížku děti dostávaly 
děti 1 sovičku),  „Putování s Medovníčkem“

 Projekt Koťátek „Zdravě jíme a zdravě žijeme“ , „Keramika pro děti“, 
„Enkaustika pro děti“ 

Únor  2020 Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra AMIKUS)
čtou pohádky pro naše dětičky – tř. Broučci, tř. Koťátka, tř. Sovičky

Plníme 7. oříšek veverky Zrzečky  - "Výroba karnevalové masky"

Březen

2.3.2020 Projektový týden „Máme rádi knížky“ - III. tř. Kuřátka

3.3.2020 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Děti na startu“

4.3.2020 Návštěva Záchranné služby LBC – V. tř. Koťátka
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16.3.2020 Soutěž „Zdravá 5“ - „Energetické kuličky“ –  1. místo

Březen  2020 Projekt Soviček „Čtenářské středy“ (za 1 vyprávěnou knížku děti dostávaly 
děti 1 sovičku),  „Putování s Medovníčkem“

 Projekt Koťátek „Zdravě jíme a zdravě žijeme“ , „Keramika pro děti“, 
„Enkaustika pro děti“ 

Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra AMIKUS)
čtou pohádky pro naše dětičky – tř. Broučci, tř. Koťátka, tř. Sovičky

Uzavření MŠ  - koronavir 
18.3.2020 – 17.5.2020

Projekty v době koronaviru – distanční vzdělávání

I. tř. Želvičky projekt „Hola, hola Želvičky, neseme vám zprávičky" 

II. tř. Motýlci projekt „Jaro je tu, slunce svítí, u potoka roste kvítí"

projekt „Čarodějnice" 

projekt „Za plotem" 

III. tř. Kuřátka projekt „Jaro ťuká na vrátka, pojďte si hrát Kuřátka" 

projekt  „Velikonoce“

projekt „Den země"  

projekt  „Čarodějnice“

projekt  „Mám tě ráda maminko" 

IV. tř. Broučci projekt „Broučku, Broučku pojď si s námi hrát, cvičit, zpívat, malovat"  

projekt  „Broučku, Broučku pozor stůj, rozhlédni se a do silnice nevstupuj" 

V. tř Koťátka projekt „Maminko, tatínku, pojď si se mnou hrát"

VI. tř. Sovičky projekt „Sovička k vám domů letí, přináší vám práci děti“

projekt „Medovníček je bezva kamarád, všechny na světě má rád"

projekt „Všechno kvete kolem nás" 
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Duben

Uzavření MŠ  - koronavir 
18.3.2020 – 17.5.2020
MŠ BERUŠKA LIBEREC

V době přerušení provozu MŠ Beruška přišli zaměstnanci s nápadem připravit pro naše děti 
školní zahradu. Jelikož je situace v letošním roce jiná a rodiče s dětmi se nemohli zúčastnit 
jarní brigády, ujala se jarních zahradních prací jen naše děvčata. S prvními slunečními 
paprsky se pustila do práce. 
Hned, jak se otevřely obchody, nakoupili jsme sazenice muškátů a pracovní materiál na 
renovaci dětských stolů a laviček. „A hurá do práce, popisuje Laďka Sehnoutková, ředitelka 
mateřinky..
Bylinkovou zahrádku jsme zbavili listí, zkypřili půdu, aby se bylinkám dobře dařilo a mohly 
být brzy použity v naší školní kuchyni. Pohrabali jsme listí, vyjmenovává, zaseli trávu, 
zasadili muškáty a připravili květinové truhlíky. Připravili také velké kompostéry na novou 
sezónu.Spálili klestí, suché listí a jehličí na ohništi pod bezpečným dozorem naší Aničky.
Nápadem učitelek Štěpánky a Aničky byla renovace dětských zahradních stolků a laviček, 
které především slouží k jarním ranním svačinkám. 
S nadšením vzala děvčata Šárka, Štěpánka, Lea, Anička, Miluška a Pája do svých jemných 
rukou pracovní náčiní napři. brusku, brusný papír, štětce, barvy a s chutí se postupně pustila
do práce. 
Děvčata měla velmi dobrý pocit z dobře odvedené práce, teď už je vše nachystané a my se 
můžeme těšit na naše dětičky.

Květen

Uzavření MŠ  - koronavir 
18.3.2020 – 17.5.2020

12.5.2020 Elektronický zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021 od 8:15 – do 16:00 
hod.

Květen  2020 Projekt Soviček „Čtenářské středy“ (za 1 vyprávěnou knížku děti dostávaly 
děti 1 sovičku),  „Putování s Medovníčkem“

 Projekt Koťátek „Zdravě jíme a zdravě žijeme“ , „Keramika pro děti“, 
„Enkaustika pro děti“ 

Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra AMIKUS)
čtou pohádky pro naše dětičky – tř. Broučci, tř. Koťátka, tř. Sovičky

Červen

1.6.2020 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

10.6.2020 „Putování se želvičkou Toničkou“ - stopovaná, hledání pokladu
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17.6.2020 Rozloučení s předškoláky  + vyhlášení sběrových aktivit v dopoledních 
hodinách -  IV. tř Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

24.6.2020 Třídní schůzky nových rodičů od 16:00 hod.

Červen 2020 Projekt Soviček „Čtenářské středy“ (za 1 vyprávěnou knížku děti dostávaly 
děti 1 sovičku),  „Putování s Medovníčkem“

 Projekt Koťátek „Zdravě jíme a zdravě žijeme“ , „Keramika pro děti“, 
„Enkaustika pro děti“ 

Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra AMIKUS) 
čtou pohádky pro naše dětičky – tř. Broučci, tř. Koťátka, tř. Sovičky
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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 + 7.437,- Kč 

KOVOŠROT GROUP CZ a.s., papírnická 604/3, 405 36 Děčín : 
Soutěž mateřských škol ve sběru PET Lahví ve školním roce 2019/2009 se z důvodu 
koronaviru nekonala. Sběr se převádí do příštího školního roku.

Sběr pomerančové kůry – 1.295,- Kč

Sběr kaštanů a žaludů –  975,- 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  - "Dráček Fráček" – odpolední vytváření s rodiči ve třídě 
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Broučků 

Plníme 4. oříšek veverky Zrzečky  - "Uklízíme s rodiči podzimní zahrádku" 

Plníme 5. oříšek veverky Zrzečky  - "Vánoční dekorace a ozdoby"

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

Plníme 7. oříšek veverky Zrzečky  - "Výroba karnevalové masky"

„Čtenářské středy“ - ve spolupráci s rodinou

„Zdravě jíme a zdravě žijeme“- ve spolupráci s rodinou (zdravé oslavy dětí, projekty...) 

návštěva rodičů v MŠ prostřednictvím – třídních schůzek, vánočních besídek, při úklidu 
zahrádky, individuálních pohovorech s rodiči, veřejných vystoupeních dětí v pěveckém 
sborečku "Berušky"

Prostupnost a spolupráce mateřských škol se ZŠ, SŠ nebo zaměstnavateli
spolupráce se základními školami – ZŠ Vrchlického
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 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.

 ♥

Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra AMIKUS) čtou pohádky 
pro naše dětičky – IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

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

V. třída Koťátka a VI. tř. Koťátka zapojena do projektu „Děti na startu“ - Český svaz aerobiku
a fitness FISAF.cz,

 ♥

„Lyžařský výcvik“ - spolupráce s lyžařskou školou Skipolicie (v odpoledních hodinách)

♥  

projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ - česká obec Sokolská – sportovní 
všestrannost – zapojeny: I. tř. Želvičky, II. tř. Motýlci, III. tř. Kuřátka, IV. tř. Broučci, V. tř. 
Koťátka, VI. tř. Sovičky

♥  

Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o. - spolupráce na činnosti Centra kolegiální 
odpory (dále jen „CKP“) zřízeného v  rámci projektu Předškolákovo individualizované 
vzdělání 

♥                                                                             
Praxe studentů   - SOŠPg Liberec - vedení pedag. praxe – celoroční (20 studentek 4. ročníku), 
měsíční (2 studentky), 
                               TUL - vedení pedag. praxe – celoroční (2 studentky)                               
pobytové aktivity pro děti – cvičení v tělocvičně ZŠ Vrchlického, bobování, hry se sněhem,
polodenní a celodenní výlety, pořádání sportovních olympiád (zimní), stopovaná, pohyb na
školní zahradě - zahradní sestava, hry s míčem, návštěva horolezecké stěny Makak, návštěva
Bílých tygrů Liberec – program na školní zahradě... 
 
spolupráce s mateřskou školou – 

MŠ Jablůňka – výměna zkušeností - sdílení 
MŠ Klíček – výměna zkušeností - sdílení 
MŠ Klášterní – výměna zkušeností - sdílení 

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

realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2019/2020
Příprava  dětí  na  úspěšný  vstup  do  ZŠ,  jazykové  dovednosti  -  Projekty  mateřské  školy  -
„Velké metodické karty – čtenářská strategie“ (rozvoj předčtenářské pregramotnosti),
“Čtenářské středa”, “Putování s Medovníčkem”....

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
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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
Zapojení se do programu “Skutečně zdravá škola”, “Zdravá 5”.

 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.   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. Pí. Učitelky v
době koronaviru využily samostudium pro seznámení se s  odbornou literaturou (vzájemné
prezentace).
DVPP – základní a rozšířené informace v ICT.  Této oblasti vzdělávání se budeme věnovat i v
dalším školním roce.

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.    
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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. 
Je potřeba se stále věnovat opravě a obnově zahradních prvků na školní zahradě.
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.
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 

Statutární město
Liberec – odbor 
kontroly a 
interního auditu

Kontrola hospodaření a 
kontrola dodržování 
zřizovací listiny za období 
2017 a 2018
9. září 2019

1 – bez nedostatků

KHSLK
Kontrola za účelem ověření  
dodržování právních 
předpisů
16. října 2019

1 – bez nedostatků
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KÚ Kontrola finančních 
prostředků za období roku 
2018 a aktuální 
personalistiku
2. prosince 2019

1 – bez nedostatků

12. Základní údaje o hospodaření školy/zařízení

příloha výroční zprávy tabulka finančního vypořádání za rok 2019
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