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Právní forma: od  1.01.2003
Příspěvková organizace 

IČO: 72743301 
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
rekonstrukce mateřské školy „Beruška“  - od 5.2.2018 do 10.9.2018

Ředitel školy: Bc. Ladislava Sehnoutková
Zastupující učitelka: Anna Lizancová
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
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2) Zabezpečení provozu:
Areál MŠ „Beruška“ je sestaven ze 4 sousedících budov, které jsou oploceny včetně zahrady.
Všechny  budovy  jsou  propojeny  dlouhým,  skleněným  tubusem,  v  kterém jsou  označené
vstupy do šaten dětí .

V hlavní  budově  D se  nachází  pět  tříd  -  I.  třída „Želvičky“, II.  třída „Motýlci“,  III.  třída

„Kuřátka“, IV. třída „Broučci“ a V. třída „Koťátka“ , kancelář ředitelky a kancelář VŠJ.

V druhé budově  B se  nachází  VI.  třída „Sovičky“ (pro  nejstarší  děti).  Všechny třídy jsou

propojeny hernou a vytváří příjemné, dostatečně velké prostory na hru dětí. 
V každé třídě je místo, kde mohou být děti samy a relaxovat – „odpočinkový mazlíček“.

V budově C je  umístěna  školní  kuchyně.  Poslední  budovou  je  budova  A,  která  sousedí

s budovou B, zde budova slouží k provozním účelům – mandlování, praní prádla a skladovým
prostorům + výměníková stanice. 
 Zahrada mateřské školy nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoliv ročním období. Její
velká rozloha nabídla k vybudování různých zákoutí s pískovišti, nabízí dětem zahradní prvky,
které jsou rozmístěny po celé zahradě a nabízí dětem multifunkční dopravní hřiště  ze Smart
Softu.

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.
Hlavním cílem bezpečnostních opatření je bezpečnost dětí. Zajistit jejich bezpečný pobyt v
mateřské škole (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
Bezpečná školka . 
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. 

V  mateřské  škole  je  nainstalovaná  vzduchotechnika, je  to  systém  větrání  s  rekuperací
tepla a slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň minimalizaci větrání.
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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 a 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.
Zapojení jsme do dvou projektů - “Skutečně zdravá škola” a  “Zdravá 5”.

Do  projektu  „Skutečně  zdravá  škola“,  což  je  komplexní  program  zdravého  školního
stravování, jsme se zapojili ve školním roce 2016/2017 a získali jsme bronzové ocenění. 
Ve  školním  roce  2018/2019  jsme  se  posunuli  a  získali  další  ocenění  a  to  STŘÍBRNÝ
CERTIFIKÁT.
V projektu „Zdravá 5“ jsme ve školním roce  2020/2021  v Celostátní kuchařské soutěži
vyhráli 3. místo o nejlépe  připravenou zdravou svačinku - “Lněná kašička našeho Krtečka”. 
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3) Rámcový popis personálního zabezpečení školy

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Název vzdělávacího programu (typ 
vzdělávání)

Pořadatel
Počet

účastníků

Celostátní konference  „Školní jídelna 
jako součást vzdělávání“

Skutečně zdravá škola
Impart Hub Praha, Drtinova 10, Praha

5 – Smíchov
online konference  

4

 „Prevence syndromu vyhoření“
„Připravený učitel je nedílnou součástí 
připraveného prostředí.“ M. Montessori
- Jitka Tužová

Férová škola v Liberci  II
Svatoplukova 646, 

Liberec – Perštýn, 46001

on-line webinář

6

Studium – asistent pedagoga
NPI ČR 

Národní pedagogický institut Liberec
1

 Školení hygienického minima, 
Zásady SVHP a systému HACCP ATIV – centrum vzdělávání a praxe 2

Orientační logopedické vyšetření v 
mateřské škole

Vlavici - Vzdělávací portál 
Prosecká 524/26, 180 00 Praha 8 -

Libeň
on-line webinář

1

Pedagog – žák – asistent – rodič – 
vzájemná spolupráce

Vlavici - Vzdělávací portál 
Prosecká 524/26, 180 00 Praha 8 -

Libeň
on-line webinář

1

Relaxace při práci s dětmi – jak ji 
využít?

Vlavici - Vzdělávací portál 
Prosecká 524/26, 180 00 Praha 8 -

Libeň
on-line webinář

1

ADHD ze všech stran

Pasparta Publishing, s.r.o.
 Chýnovská 563, 252 66 Libčice nad 
Vltavou 

online platforma zoom.us 
1

Jak připravit předškoláka na zápis?
Vlavici - Vzdělávací portál 

Prosecká 524/26, 180 00 Praha 8 -
Libeň

on-line webinář

3
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Jak se vyvíjí dětské myšlení?
Vlavici - Vzdělávací portál 

Prosecká 524/26, 180 00 Praha 8 -
Libeň

on-line webinář

1

Logopedické pohádky jako cvičení 
oromotoriky

Vlavici - Vzdělávací portál 
Prosecká 524/26, 180 00 Praha 8 -

Libeň
on-line webinář

3

Rozvoj grafomotoriky u dětí 
předškolního věku a mladšího věku

Vlavici - Vzdělávací portál 
Prosecká 524/26, 180 00 Praha 8 -

Libeň
on-line webinář

1

Novely právních předpisů ve školství od
1.1.2021 
 

Mgr. Pavel Zeman 
 Pod Kasárny 1029/II  Jindřichův

Hradec
on-line webinář

1

Jak řešit konfliktní situace mezi dětmi?
Vlavici - Vzdělávací portál 

Prosecká 524/26, 180 00 Praha 8 -
Libeň

on-line webinář

4

Vybrané postupy při práci s 
dyslektickým žákem

Vlavici - Vzdělávací portál 
Prosecká 524/26, 180 00 Praha 8 -

Libeň
on-line webinář

1

ADHD – neklidné dítě, kazuistiky, 
příklady z praxe – jak s dítětem 
pracovat?

Vlavici - Vzdělávací portál 
Prosecká 524/26, 180 00 Praha 8 -

Libeň
on-line webinář

3

Dítě s stres

Vlavici - Vzdělávací portál 
Prosecká 524/26, 180 00 Praha 8 -

Libeň
on-line webinář

5

Diagnostika školní zralosti – jak na to?

Vlavici - Vzdělávací portál 
Prosecká 524/26, 180 00 Praha 8 -

Libeň
on-line webinář

2

V rámci projektu Férová škola II. -  
„Montessori“

Férová škola v Liberci  II
Svatoplukova 646, 

Liberec – Perštýn, 46001

on-line webinář

6

Rozvoj nadaného dítěte předškolního 
věku v praxi

NPI ČR 
Národní pedagogický institut České republiky 

Schůzka Microsoft Teams   
1
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Poskytování první pomoci                     Bc. Rudolf Rieger, DiS.
školení první pomoci, 

Na Úbočí 4354/33, Jablonec nad Nisou 
V MŠ Beruška 

21

Přínosy nových forem pedagogické 
diagnostiky (iSophi)

PPP STEP s.r.o., 

Floriánská 421, Kladno, IČ: 033 454 67

on-line webinář

4

Pro učitele mateřských škol – téma 
„Začít spolu“, „Život hrou“ 

Férová škola v Liberci  II
Učebna: Svatoplukova 646, 

Liberec – Perštýn, 46001

2

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

Výtvarné soutěže

• účast v soutěži Ministerstva pro místní rozvoj ČR – téma “Vlakem do Evropy” 
(Eurocentrum Liberec) 1. místo    

• účast v soutěži Týmu bezpečnosti Policie České republiky -  téma „Ulice není herna“  
1. místo, 3. místo, 4. místo v krajském kole, 5. místo v republikovém kole
  

• účast v mezinárodní výtvarné soutěži  dětské kresba  Barbary Petchenik „A Map of 
My Future World  – Mapa mého budoucího světa“ ( Česká kartografická společnost 
ve spolupráci s Katedrou geografie TUL v Liberci 
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Zdravá 5 

• Celostátní kuchařská soutěž  v přípravě zdravé svačinky – postup do finále „Zdravá 
5“ - Tým Kamarádi lněného políčka “Lněná kašička našeho Krtečka”  – 3. místo 
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Vystoupení pěveckého sboru Berušky - školní rok 2020/2021

           
        Z důvodu Covidových opatření jsme nemohli uskutečnit plánovaná vystoupení.

Školní rok: 2020/2021

Září
  8.9.2020 Projekt „Pohádková babička“ - I. tř. Želvičky, II. tř. Motýlci, V. tř. Koťátka

  9.9.2020 Fotbalové dopoledne s FC Ruprechtice – sportovní hry na fotbalovém hřišti –
IV. tř. Broučci

14.9.2020 Třídní schůzky – IV. tř. Broučci

15.9.2020 Návštěva IQ Parku (expozice prožitkové učení) – program „Roboti“ - V. tř. 
Koťátka

15.9.2020 Projekt „Pohádková babička“ - I. tř. Želvičky, II. tř. Motýlci, V. tř. Koťátka

15.9.2020 Třídní schůzky – II. tř. Motýlci

16.9.2020 Třídní schůzky – I. tř. Želvičky

17.9.2020 Třídní schůzky – V. tř. Koťátka

23.9.2020 Projekt „Barvičky, barvičky polezte z krabičky“ - „Červený den“ -  I. tř. 
Želvičky

23.9.2020 Projekt „Zdravé dobroty“ -  pečeme jablíčkový štrůdl - VI. tř. Sovičky

24.9.2020 Projekt „Podzimní radovánky s listím“ - III. tř. Kuřátka

24.9.2020 Projekt „Ovocné dopoledne“ -  ochutnávání, poznávání ovoce různými 
smysly, spolupráce s rodiči - II. tř. Motýlci

Září 2020 Projekt Soviček „Keramika pro děti“

Celoroční projekt Soviček „Příběhy moudré sovy“ -  zaměřený na čtenářskou
gramotnost a rozvíjení poznání o přírodě, o ekologii i zdraví (podtéma – 
Tajemství babiččina herbáře )

Projekt Koťátek „Jak nám tady chutná“ 

Projekt Motýlků „Učíme a hrajeme si s liškou Šiškou“ 

Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra AMIKUS) 
čtou pohádky pro naše dětičky – tř. Želvičky, tř. Motýlci, tř. Koťátka
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Říjen
  1.10.2020 Návštěva Divizny  - výukový program  „Včelí království“ - V. tř. Koťátka

  6.10.2020 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „V zdravém těle, zdravý duch"

  7.10.2020 Projekt „Podzimní les“ (sběr listů, plodů lesa, pozorování přírody v 
Ruprechtickém lesíku) - II. tř. Motýlci

  8.10.2020 Projekt „Barvičky, barvičky polezte z krabičky“ - „Zelený den“ -  I. tř. 
Želvičky

14.10.2020 Projekt „Dráček Mráček“ - činnosti s papírovým drakem –- II. tř. Motýlci

16.10.2020 –
23.10.2020

Karanténa - II. tř. Motýlci

21.10.2020 –
26.10.2020

Karanténa - IV. tř. Broučci

22.10.2020 Projekt „Putování za skřítkem Podzimníčkem“ - prožitkové učení v lese Na 
Cvičáku (pozorování podzimní přírody, sbírání podzimních plodů) – V. tř. 
Koťátka, I. tř. Želvičky

23.10.2020 Projektový den  “Bezpečnost na silnici – dopravní prostředky - V. tř. 
Koťátka

26.10.2020 projekt "Dýňový den” - V. tř. Koťátka

30.10.2020 Projekt “Barevné kamínky” - program na interaktivní tabuli – II. tř. Motýlci

30.10.2020 Projekt “Hallowenský den” - III. tř. Kuřátka

Říjen 2020 Projekt Soviček „Keramika pro děti“

Celoroční projekt Soviček „Příběhy moudré sovy“ -  zaměřený na 
čtenářskou gramotnost a rozvíjení poznání o přírodě, o ekologii i zdraví 
(podtéma – Tajemství babiččina herbáře )

Projekt Koťátek „Jak nám tady chutná“ 

Projekt Motýlků „Učíme a hrajeme si s liškou Šiškou“ 

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

 Říjen 2020 Plníme 1. oříšek veverky Zrzečky  - "Dýňování" (výstava vydlabaných dýní)
Plníme 2. oříšek veverky Zrzečky  - "Sběr  plodů pro lesní zvířátka" 
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Listopad
  2.11.2020 Projekt „Hallowenský den“ – III. tř. Kuřátka

  2.11.2020 Projekt „Strašidýlkování“ –  I. tř. Želvičky

  3.11.2020 Polytechnické vzdělávání – pokusy „VZDUCH“  (studentka TUL) – V. tř. 
Koťátka

  4.11.2020 Preventivní screeningového vyšetření zraku dětí – Prima Vizus

  4.11.2020 Projekt „Barvičky, barvičky polezte z krabičky“ - „Žlutý den“ -  I. tř. Želvičky

10.11.2020 Polytechnické vzdělávání – pokusy „Co skrývá lupa“  (studentka TUL) – V. tř. 
Koťátka

11.11.2020 návštěva Divizny - téma ekolog. programu  "Vodníkovy hádanky" - VI. tř. 
Sovičky

11.11.2020 Svatomartinské pečení – I. tř. Želvičky

11.11.2020 Projekt "Den Svatého Martina" - II. tř. Motýlci

11.11.2020 Projekt "Na Svatého Martina" - III. tř. Kuřátka

11.11.2020 Projekt  "Oslava Svatého Martina"  + pečení svatomartinských koláčků - 
IV. tř. Broučci

11.11.2020 Projekt "Bude bílá peřina na Svatého Martina? " - V. tř. Koťátka

11.11.2020 Pečení Svatomartinských rohlíčků – VI. tř. Sovičky

12.11.2020 Projekt "Přijel Martin na bílém koni" - VI. tř. Sovičky

13.11.2020 Úklid zahrady – pomoc z KP

16.11.2020 Úklid zahrady – pomoc z KP

19.11.2020 Návštěva Divizny - ekol. program "Vodníkovy hádanky" – IV. tř. Broučci

23.11.2020 -
27.11.2020

projekt "Andělská křídla" -  VI. tř. Sovičky

30.11.2020 Vánoční focení v MŠ

30.11.2020 - 
4.12.2020

projekt "Není kožich jako kožich" - VI. tř. Sovičky

25.11.2020 Výstava v prostorách MŠ „Vánoce očima dětí“ 

Listopad  
2020

Projekt Soviček „Keramika pro děti“

Celoroční projekt Soviček „Příběhy moudré sovy“ -  zaměřený na čtenářskou
gramotnost a rozvíjení poznání o přírodě, o ekologii i zdraví (podtéma – 
Tajemství babiččina herbáře )

Projekt Koťátek „Jak nám tady chutná“ 

Projekt Motýlků „Učíme a hrajeme si s liškou Šiškou“ 

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

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

Prosinec

  2.12.2020 projekt "Co dělají čerti v pekle" - II. tř. Motýlci

  3.12.2020 Projekt „Čertí den“ - III. tř. Kuřátka

  3.12.2020 „Mikulášská nadílka“ + pohádka „Čert a Káča“ se studenty SOŠPg  - pro 
celou MŠ

  4.12.2020 „Barborka“ - nadílka  v punčošce –  V. tř. Koťátka

  7.12.2020 Babičky  a dědečkové z pečovatelského domu na  Borovém vrchu 
nadělovali dětem – ovoce. Děti si z toho udělaly ovocné špízy

  8.12.2020 Vánoční pečení (perníčky) – I. tř. Želvičky

  9.12.2020 Vánoční přáníčka pro babičky a dědečky v pečovatelském domě

  9.12.2020 projekt "Vánoce přicházejí" – nadělujeme mňamky lesním zvířátkům – III.
tř. Kuřátka 

  9.12.2020 „Vánoce přicházejí“ – III. tř. Kuřátka

10.12.2020 Projekt „Barvičky, barvičky polezte z krabičky“ - „Bílý den“ -  I. tř. Želvičky

10.12.2020 Vánoční zvyky - V.tř. Koťátka

15.12.2020 „Betlém“ - dramatizace pohádky v kostýmech „Na Ježíška“ - IV. tř. Broučci

16.12.2020 „Slavíme Vánoce“ - dárečky pod stromečkem, koledy, cukrovíčko – II. tř. 
Motýlci

16.12.2020 Ježíškova nadílka – V. tř. Koťátka 

16.12.2020 Těšíme se na Ježíška (dárečky, cukrovíčko...) – IV. tř. Broučci 

17.12.2020 Projektový den "Vánoční tradice" a "Vánoce pro zvířátka" – I. tř. Želvičky

18.12.2020 Slavíme Vánoce - Těšíme se na Ježíška, snad nám něco nadělí? – I. tř. 
Želvičky

22.12.2020 Vánoční vzkaz pro rodiče (videonahrávka každé třídy) – I. tř. Želvičky, II. tř. 
Motýlci, III. tř. Kuřátka, IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

Prosinec
2020

Projekt Soviček „Keramika pro děti“

Celoroční projekt Soviček „Příběhy moudré sovy“ -  zaměřený na čtenářskou
gramotnost a rozvíjení poznání o přírodě, o ekologii i zdraví (podtéma – 
Tajemství babiččina herbáře )

Projekt Koťátek „Jak nám tady chutná“ 

Projekt Motýlků „Učíme a hrajeme si s liškou Šiškou“ 

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

 Prosinec
 2020

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

  6.1.2021 Projektový den “Tři králové” - V. tř. Koťátka

  2.1.2021 On-line návštěva Naivního divadla – pohádka „Hrnečku, vař“ - VI. tř. Sovičky

  4.1.2021 On-line návštěva Naivního divadla – pohádka „Labutí jezírko“ - VI. tř. 
Sovičky

12.1.2021 Zimní olympiáda na zahradě MŠ -  pět olympijských disciplín - I. tř. Želvičky, 
V. tř. Koťátka 

13.1.2021 -
17.1.2021

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

14.1.2021 –
24.1.2021

Karanténa - I. tř. Želvičky

15.1.2021 Projekt „Cvičení se zvířátky“ - zahrada v MŠ – III. tř. Kuřátka

19.1.2021 Soutěž o nejhezšího sněhuláka (na zahradě MŠ)– III. tř. Kuřátka

22.1.2021 Focení dětí na Ročenku (vzpomínkové album fotek) – VI. tř. Sovičky

22.1.2021 Zimní olympiáda na zahradě MŠ -  III. tř. Kuřátka 
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26.1.2021 Projekt “Cvičení se zvířátky”, cvičení se sněhem na školní zahradě -  IV. tř. 
Broučci

27.1.2021 Projektový den “Ať si mrzne, ať je zima, ve školce je vždycky prima” - 
pokusy se sněhem a ledem, hudeb. činnosti – II. tř. Motýlci

28.1.2021 On-line návštěva Naivního divadla – pohádka „Velbloud, ryba, slepice aneb 
námořnická historie“ - VI. tř. Sovičky, IV. tř. Broučci

29.1.2021 Projekt „Barvičky, barvičky polezte z krabičky“ - „Modrý den“ -  I. tř. 
Želvičky

Leden 2021 Projekt Soviček „Keramika pro děti“

Celoroční projekt Soviček „Příběhy moudré sovy“ -  zaměřený na čtenářskou
gramotnost a rozvíjení poznání o přírodě, o ekologii i zdraví (podtéma – 
Tajemství babiččina herbáře )

Projekt Koťátek „Jak nám tady chutná“ 

Projekt Motýlků „Učíme a hrajeme si s liškou Šiškou“ 

Leden 2021 Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra AMIKUS)
čtou pohádky pro naše dětičky – tř. Želvičky, tř. Motýlci, tř. Koťátka

Únor

  1.2.2021 Projektový týden “Masopustní veselice” - III. tř. Kuřátka

  4.2.2021 On-line návštěva Naivního divadla – pohádka „Tři přadleny“ - VI. tř. Sovičky 

10.2.2021 Projekt  “Jak vzniklo uhlí” - IV. tř. Broučci

10.2.2021 Projekt „Barvičky, barvičky polezte z krabičky“ - „Hnědý den“ -  I. tř. 
Želvičky

11.2.2021 On-line návštěva Naivního divadla – pohádka „Alibaba a čtyřicet 
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loupežníků“ - VI. tř. Sovičky

12.2.2021 Projekt “Cvičíme se zvířátky” - IV. tř. Broučci

16.2.2021 Projekt “Proč se střídá den a noc” – III. tř. Broučci

16.2.2021 –
20.2.2021

Karanténa -  V. tř. Koťátka

18.2.2021 On-line návštěva Naivního divadla – pohádka „O Raráškovi“ - VI. tř. Sovičky

18.2.2021 –
28.2.2021

Karanténa - III. tř. Kuřátka

22.2.2021 Projekt „Pohádkový týden“  - (rozvoj předčtenářské gramotnosti) – II. tř. 
Motýlci

24.2.2021 „Dětský karneval v MŠ“ v dopol. hod. - tanec v maskách, soutěže – I. tř. 
Želvičky, II. tř. Motýlci, IV. tř. Broučci, VI. tř. Sovičky

25.2.2021 On-line návštěva Naivního divadla – pohádka „Kouzelná rybí kostička“ - IV. 
tř. Broučci, VI. tř. Sovičky

26.2.2021 Projekt „Liška Šiška“ předčtenářská gramotnost - II. tř. Motýlci

Únor  2021 Projekt Soviček „Keramika pro děti“

Celoroční projekt Soviček „Příběhy moudré sovy“ -  zaměřený na čtenářskou
gramotnost a rozvíjení poznání o přírodě, o ekologii i zdraví (podtéma – 
Tajemství babiččina herbáře )

Projekt Koťátek „Jak nám tady chutná“ 

Projekt Motýlků „Učíme a hrajeme si s liškou Šiškou“ 

Únor  2021 Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra AMIKUS)
čtou pohádky pro naše dětičky – tř. Želvičky, tř. Motýlci, tř. Koťátka

Plníme 5. oříšek veverky Zrzečky  - "Výroba karnevalové masky"

Březen

Uzavření MŠ  - z důvodu Mimořádného opatření Covid19 
od 27. února 2021 do 11. dubna 2021

Dne 12. dubna 2021 se do MŠ navracely děti posledních ročníků na povinné předškolni
vzdělávání + děti zaměstnanců vybraných profesí IZS.

Znovuotevření mateřské školy “Beruška” pro ostatní děti od 3. května 2021.

Projekty v době koronaviru – distanční vzdělávání

I. tř. Želvičky   8.3. - 12.3.2021 projekt „Březen u Želviček“

15.3. - 19.3.2021 projekt „Březen u Želviček“

22.3. - 26.3.2021 projekt „Březen u Želviček“

29.3. -  9.4. 2021 projekt „Březen u Želviček“

19.4. - 30.4. 2021 projekt „Duben u Želviček“

II. tř. Motýlci   5.3 -   12.3.2021 projekt  „Jaro , to je krása, každé srdce jásá"

13. 3. - 21.3.2021 projekt ,,Všude kvetou jarní kvítka, ty má ráda každá 
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včelka“

22.3. -   5.4.2021 projekt ,,Kropenatá slepičko, jaké mi dáš vajíčko?“

  6.4. - 16.4.2021 projekt ,,Brouček leze na kytičku, vyhřívá se na sluníčku“

19.4. - 23.4. 2021 projekt ,,Naše kočka strakatá měla čtyři koťata“

26.4. - 30.4. 2021 projekt ,,Haló, děti, pozor dejte, do silnice nevbíhejte!“

III. tř. Kuřátka  4. 3. - 14.3.2021 projekt „Jarní květiny" 

15.3. - 20.3.2021 projekt  „Domácí zvířátka a jejich mláďatka“

21.3. - 28.3.2021  projekt „Týden malých zahradníčků"  

29.3. -  11.4.2021 projekt  „Velikonoční svátky“

10.3. - 31.3 2021 projekt   „Za plotem 2"

IV. tř. Broučci  4. 3. - 14.3.2021 projekt „K čemu jsou dobré knihy“

15.3. - 20.3.2021 projekt „Proč rostliny potřebují vodu“

21.3. - 28.3.2021 projekt „Zvířátka a jejich mláďátka“

29.3. -   5.4.2021 projekt „Velikonoční čas”

Projekt  „Úkoly zajíčka Ušáčka” - Velikonoční stezka s QR kódy

V. tř Koťátka  4. 3. - 11.3.2021 projekt  „Sluníčko, sluníčko, zahřej nás maličko“

11.3. - 18.3.2021 projekt „Petrklíč, k jaru klíč“

18.3. - 25.3.2021 projekt „Slepičko, slepičko snes nám jedno vajíčko“

25.3. -   8.4.2021 projekt „Hody, hody doprovody“

VI. tř. Sovičky   1.3. -   5.3.2021  projekt „Babiččina knihovna“

  8.3. -  12.3.2021 projekt „Jedeme na výlet“

18.3. - 25.3.2021 projekt „Slepičko, slepičko snes nám jedno vajíčko“

25.3. -   8.4.2021 projekt „Hody, hody doprovody“

Duben

14.4.2021  Předávání cen – VV soutěž – VI. tř. Sovičky

21.4.2021 Projektový týden “Hrajeme si na školu” - V. tř. Koťátka

23.4.2021 Projekt “Stezka Den země” - IV. tř. Broučci

28.4.2021 návštěva předškoláků Soviček u školáků ZŠ Vrchlického na hřišti 
"Čarodějnická výprava" – předání dárků( nepečené prstíky, netopýr) 

29.4.2021 „Rej čarodějnic“  –  v dopoledních hod. soutěže pro děti na zahradě MŠ 
Beruška, rej čarodějnic, kostýmy  - I. tř. Želvičky, II, tř, Motýlci, III. tř. Kuřátka, 
IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky  

30.4.2021 Projekt “Čarodějnická stezka” - IV. tř. Broučci

Plníme 6. oříšek veverky Zrzečky  - "Rej čarodějnic - výroba čarodějnické 
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masky"

Květen

  5.5.2021 Video pro moje nejmilejší – V. tř. Koťátka

10.5.2021 Video pro moje nejmilejší – IV. tř. Broučci

11.5.2021 -   
13.5.2021

Elektronický zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022 od 8:30 – do 16:00 
hod.

24.5.2021 projektový den "Lékařský den" (hrajeme si na lékaře, sestřičky, pacienty)

26.5.2021 Projektový týden - “Můj vesmír” - V. tř. Koťátka

Květen  2021 Projekt Soviček „Keramika pro děti“

Celoroční projekt Soviček „Příběhy moudré sovy“ -  zaměřený na čtenářskou
gramotnost a rozvíjení poznání o přírodě, o ekologii i zdraví (podtéma – 
Tajemství babiččina herbáře )

Projekt Koťátek „Jak nám tady chutná“ 

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

Červen

  2.6.2021 Projekt “Skutečně zdravá škola” - program “Luštěniny” (děti vyrábí výrobky z
luštěnin) – VI. tř. Sovičky

  3.6.2021 MDD na zahradě MŠ  – „Pohádkové dopoledne“ v maskách, soutěže  pro 
děti,  odměny, v dopoledních hodinách – I. tř. Želvičky,II. tř. Motýlci, III. tř. 
Kuřátka, IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

  4.6.2021 návštěva Divizny, ekolog. program „Ptačí svět“ -  V. tř. Koťátka

  7.6.2021 Projektový týden “Cesta kolem světa” - V. tř. Koťátka

  8.6.2021 návštěva předškoláků Soviček u školáků ZŠ Vrchlického na hřišti "DĚTEM 
PRO RADOST", ukázka tašek, přednes "Slib předškoláka", společné malování 
na asfalt, překvapení od školáků pro předškoláky 

  8.6.2021 návštěva ZOO - III. tř. Kuřátka

  9.6.2021 Polodenní výlet podle mapy do města "POZNEJ SVOJE MĚSTO" seznámit se 
a poznávat hlavní budovy Liberce - VI. tř. Sovičky

15.6.2021 Společné foto dětí na zahradě MŠ

15.6.2021 Loučíme se se školkou - VI. tř. Sovičky (Videonahrávka pro rodiče) 

16.6.2021 Návštěva ZOO - IV. tř Broučci

16.6.2021 Třídní schůzky nových rodičů od 16:30 hod. 

17.6.2021 “Rozloučení s předškoláky" v MŠ v dopoledních hodinách, společná oslava 
konce školního roku -  V. tř. Koťátka

17.6.2021 "Výlet ke kapličce v Ruprechticích" -  II. tř. Motýlci

17.6.2021 Třídní schůzky nových rodičů od 16:30 hod.

18.6.2021 Vyhodnocení sběrových aktivit – V. tř. Koťátka

18.6.2021 "Rozloučení s předškoláky" v MŠ v dopoledních hodinách, společná oslava 
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konce školního roku - VI. tř. Sovičky

22.6.2021 Polodenní výlet k Lesnímu koupališti - III. tř. Kuřátka

23.6.2021 Slavnostní rozloučení s předškoláky, předávání odměn – IV. tř. Broučci

24.6.2021 Slavnostní rozloučení s Motýlkem Emilkem, předávání odměn – II. tř. 
Motýlci

29.6.2021 Slavnostní rozloučení s Kuřátkem Pípátkem, předávání odměn – III. tř. 
Kuřátka

17.6.2021 Rozloučení s předškoláky  + vyhlášení sběrových aktivit v dopoledních 
hodinách -  IV. tř Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

“Loučení se školkou” - videonahrávka IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI: tř. 
Sovičky

1.6.2021 Projekt Soviček „Keramika pro děti“

Celoroční projekt Soviček „Příběhy moudré sovy“ -  zaměřený na čtenářskou
gramotnost a rozvíjení poznání o přírodě, o ekologii i zdraví (podtéma – 
Tajemství babiččina herbáře )

Projekt Koťátek „Jak nám tady chutná“ 

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
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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 + 6.013,- Kč 

KOVOŠROT GROUP CZ a.s., papírnická 604/3, 405 36 Děčín : 
Soutěž mateřských škol ve sběru PET Lahví ve školním roce 2020/2021 se z důvodu 
koronaviru nekonala. Sběr se převádí do příštího školního roku.

Sběr pomerančové kůry – 2.333,- Kč

Sběr kaštanů a žaludů –  2.400,- 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  - "Vánoční dekorace a ozdoby"

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

Plníme 5. oříšek veverky Zrzečky  - "Výroba karnevalové masky"

Plníme 6. oříšek veverky Zrzečky  -  "Rej čarodějnic - výroba čarodějnic"

„Čtenářské středy“ - ve spolupráci s rodinou

„Zdravě jíme a zdravě žijeme“- ve spolupráci s rodinou (zdravé oslavy dětí, projekty...) 
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návštěva rodičů v MŠ prostřednictvím – třídních schůzek, při úklidu zahrádky, individuálních
pohovorech s rodiči,

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  spolupráce  s  pečovatelským  domem na  Borovém  vrchu,  se  Stacionářem  Sv.
Antonína
♥     
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 Centrem Kašpar, zajištění provozního pracovníka.

♥ 

Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra AMIKUS) čtou pohádky 
pro naše dětičky – I. tř. Želvičky, II. tř. Motýlci, V. tř. Koťátka

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

♥ 

„Lyžařský výcvik“ - spolupráce s lyžařskou školou Skipolicie (v odpoledních hodinách) – 
bohužel se letos nemohl udkutečnit

♥  

Celoroční projekt pro rozvoj pohybových dovedností dětí (Česká obec Sokolská) - "Se 
Sokolem do života aneb svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"- 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 
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♥                                                                             
Praxe studentů   - SOŠPg Liberec - vedení pedag. praxe – celoroční (20 studentek 3. 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
spolupráce s mateřskou školou – 
MŠ Jablůňka – výměna zkušeností - sdílení 
MŠ Klíček – výměna zkušeností – Pedagogická diagnostika

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

realizace hlavních úkolů stanovených školou pro školní rok 2020/2021
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,…)

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 učí  děti  vnímat  a  seznamovat  s  novými  věcmi.
Výborné výsledky dosahují v pěvecké oblasti (pěvecký sbor Berušky), pohybové  a výtvarné
oblasti.   
Pedagogická  diagnostika -   v  roce  2019  jsme  započali  spolupráci  s  Pedagogicko-
psychologickou  poradnou  STEP,  s.r.o.  zřízenou  v  rámci  projektu  Předškolákovo
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individualizované vzdělání.  Získali  jsme digitální  nástroj  Pedagogické diagnostiky iSophi,
který nabízí kompletní sadu nástrojů pro všechny věkové skupiny dětí v MŠ. 
Pedagogická diagnostika iSophi klade důraz na individualizaci vzdělávání, rozvoj potenciálu
každého dítěte a posílení role pedagoga v očích rodičů. Nasbíraná data jsou odeslány přes
notebook,  tablet  pomocí  reportů  pedagogům,  kteří  následně  zaujmou  podůrná  opatření
dítěte.
Distanční výuka
Pedagogický sbor v době Covidu19 se kvalitně adaptoval v distanční výuce. Distanční výuka
byla nabídnuta rodičům a dětem všech tříd MŠ Beruška (I. tř. Želvičky, II. tř. Motýlci, III. tř.
Kuřátka, IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky).  
Distanční výuka pro děti byla rodičům poskytnuta prostřednictvím webových stránek školky
(www.ms-beruska.cz),  e-mailem  a  přes  soukromou  Facebookovou  skupinu,  která  byla
vytvořena právě za tímto účelem. Do této skupiny se přihlásila většina rodičů a právě zde si
rodiče stahovali  a tiskli  materiály,  vkládali  fotografie, videa a příspěvky o tom, jak se jim
práce vydařila. Děti i paní učitelky měly  možnost se vidět alespoň přes Facebook. Někteří
rodiče  zase  naopak  komunikovali  přes  e-mail.  Rodiče,  kteří  si  doma  nemohli  vytisknout
materiály měli možnost si je vyzvednout v MŠ.

Distanční  výuka byla  vypracovaná dle  tématu a  podle  aktuální  situace.  Vzdělávací  obsah
odpovídal ŠVP, TVP a přípravu dětí na vstup do ZŠ. Dobrovolné úkoly byly zaměřeny také na
podporu vztahů mezi rodičem a dítětem, vzájemné komunikaci a naslouchání.
Aktivní rodiče posílali i vlastní inspirace a aktivity, které se svými dětmi provozují, jak doma
tak i venku.
Rodiče a paní učitelky posílali pozdravy svým kamarádům ze třídy.
Všichni  jsme  se  naučili  pracovat  on-line,  obě  strany  získaly  nové  zkušenosti  s  prací  na
počítači, a tak jsme udržovali kontakt s dětmi. Snažili jsme se přizpůsobit aktivity tak, aby děti
motivovaly k další práci a byly vhodné k jejich věku.
Odezva od rodičů byla kladná. Práce na distanční výuce byla jiná a zajímavá.
Přínosem distanční výuky v mateřské škole “Beruška” hodnotíme kladně, protože si myslíme,
že toto vzdělávání semkne více rodinu a připraví dítě na vstup do základní školy. Rodiče totiž
tímto mají jedinečnou šanci zjistit znalosti a dovednosti svých dětí. Individuální čas strávený
nad distanční výukou, totiž rodiče a dítě lépe připraví na plnění úkolů na základní škole.
Nicméně  nezapomínáme,  že  toto  vzdělávání  je  pouze  dočasné  a  nenahradí  tak  osobní
kontakt s dítětem, učitelem a hlavně dětským kolektivem.

Po  ukončení  distančního vzdělávání  rodiče  odevzdaly  všechny  pracovní  a  grafomotorické
listy, výrobky do MŠ, aby se založily do portfoliích dětí.

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 zaměřili na  zařazování více
logopedických aktivit, povídání si nad obrázky, obrázkovou knihou, poslech čtení z knížek,
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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 nadále 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.

výchovně vzdělávací
polytechnické vzdělávání dětí
předmatematické vzdělávání
předčtenářská dovednost
hudební dovednosti
pohybové dovednosti

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

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

 
-------------- ---------------- ------------------

12. Základní údaje o hospodaření školy/zařízení

příloha výroční zprávy tabulka finančního vypořádání za rok 2020
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