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Výroční zpráva o činnosti školy
 za školní rok 2021/2022

předkládá: Bc. Ladislava Sehnoutková v.r.  

zpracovala: Bc. Ladislava Sehnoutková v.r.                                             v Liberci, dne 27.10.2022
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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“   (24 dětí)

                                                                                  
                                          II. třída „MOTÝLCI“   (25 dětí)

                       III. třída „KUŘÁTKA“   (24 dětí)                             
 

                                                                         
  

                    
                                                                            IV. třída „BROUČCI“   (24 dětí)                  

                                           V. třída „KOŤÁTKA“   (24 dětí)

             

                                  VI. třída „Sovičky“   (24 dětí)
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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 slouží k provozním

účelům  –  mandlování,  praní  prádla  a  skladovým  prostorům.  V  budově  A  se  také  nachází
výměníková stanice a hospodářská místnost s vlastními vstupy. 
Zahrada mateřské školy nabízí  velké možnosti  pobytu dětí  v jakémkoliv ročním období,  nabízí
dětem zahradní prvky, které jsou rozmístěny po celé zahradě a nabízí dětem multifunkční dopravní
hřiště  ze Smart Softu. Její velká rozloha umožnila k vybudování různých zákoutí s pískovišti. 
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.
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
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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,
který jsme ve ve školním roce 2021/2022 znovu obhájili.

V projektu „Zdravá 5“ jsme ve školním roce 2021/2022  v Celostátní kuchařské soutěži vyhráli 
1. místo o nejlépe  připravený pokrm - “Vaječná omeleta ” vytvořil tým Slepičí rodinka. 
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3) Rámcový popis personálního zabezpečení školy

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Název vzdělávacího programu (typ 
vzdělávání)

Pořadatel
Počet

účastníků

21-47-11-OD-MS-2V-202 - Gramotnosti 
v předškolním vzdělávání 

NPI SYPO
zdarma

on-line webinář 1

PRACOVNÍ PRÁVO VE ŠKOLSTVÍ A 
PRAKTICKÉ PŘÍKLADY
pro ředitele MŠ 
(PhDr. Mgr. Jiří VALENTA)

Magistrátu města Liberce, budova
historické radnice, zasedací místnost
č. 11 (Náměstí Dr. Edvarda Beneše,

Liberec)
z projektu MAP Liberecko II - zdarma

1

V rámci projektu Férová škola II. -  
„Prevence syndromu vyhoření“
 „Začít spolu“ (Step by Step)

Férová škola v Liberci  II
Svatoplukova 646, 

Liberec – Perštýn, 46001

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12,
Liberec
Zdarma

2

21-47-11-OD-MS-2V-203 - Děti s 
odlišným mateřským jazykem v 
mateřské škole 

NPI SYPO
zdarma

on-line webinář
1

Stručný vhled do jazykové podpory dětí 
s OMJ v MŠ 

META-  Inkluzivní škola.cz
Platforma ZOOM – on-line

Ječná 2127/17, 120 00
Praha 2 

1

V rámci projektu Férová škola II. -  
„Přechodem mezi domovem a školou“ 
Spolupráce s rodinou dle programu 
„Začít spolu“ (Step by Step) (Jitka 
Tužová)

Férová škola v Liberci  II
v MŠ Beruška

zdarma
5

21-47-11-OD-MS-2V-204 - Pedagogická 
diagnostika v mateřské škole

NPI SYPO
zdarma

on-line webinář 
1
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Oblastní workshop PV
Začínáme tvořit v Canvě

NPI SYPO
zdarma

MS Teams
1

21-47-11-OD-1ST-2V-203 - Práce s 
emocemi u dětí

NPI SYPO
zdarma

on-line webinář 
7

21-47-11-OD-1ST-2V-202 - Dopady 
distanční výuky na projevy chování. 
Agrese - (ne)bezpečný jev? 

NPI SYPO
zdarma

on-line webinář 
1

Formativní hodnocení (Iva Andrlová)
v MŠ Beruška, Liberec 

 – prezentace pro kolegyně
zdarma

12

TAMBURINA s.r.o.
Mandolína Lenky Pospíšilové v MŠ 
Praha 4

Tamburína s.r.o.
Pšenčíkova 683/6 142 00 Praha 4

600,- Kč

on-line webinář

1

22-47-11-OD-MS-2V-205 – Řešení 
problémů a rušivého chování v MŠ

NPI SYPO
zdarma

on-line webinář
4

V rámci projektu Férová škola II. - 
Teoretický rámec „Feuersteinovy 
metody“

Férová škola v Liberci  II
Svatoplukova 646, Liberec – Perštýn,

46001

Základní škola, Liberec, Lesní 575/12,
Liberec

Zdarma

2
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MAP Liberecko
Přednáška „Dítě není malý dospělák a 
dospělák nemá být velké dítě“
(Mgr. JIŘÍ HALDA)

Krajská vědecká knihovna v Liberci,
Rumjancevova 1362/1, 460 01

Liberec, 2. patro  
Zdarma

 9

Pedagogika Friedricha Froebela, 
zakladatele mateřinek
Froebelian Futures
prestižní certifikát od University of 
Edinburgk

TUL a University of Edinburgh
on- line
Zdarma

2

MAP Liberecko
Inspiromat aktivit polytechnickoho 
vzdělávání pro mateřské školy

V prostorách IQLANDIA o.p.s.
Nitranská 410/10, 460 07, Liberec

Zdarma
2

Školení portálu – zápisy do MŠ
Statutární město Liberec – nová

radnice
zdarma

1

22-47-11-OD-MS-2V-206 – Adaptační 
proces dítěte v mateřské škole aneb Jak
si zvyknout bez maminky

NPI ČR
zdarma

on-line webinář 1

Krajská hygienická stanice Libereckého 
kraje se sídlem v Liberci
Školení hygienického minima pro 
pracovníky školních jídelen

Střední škola Na Bojišti, Liberec 
zdarma

1

T97-14-11-221-02 – Kulatý stůl NPI ČR – 
Podpora dětí cizinců v předškolním 
vzdělávání

NPI ČR
zdarma

on-line webinář 1

Konference  - Skutečně zdravá škola
„Najděte si svého farmáře
... a udělejte krůček k farmáři a krok k 
české krajině...“

Skutečně zdravá škola - Praha
online prostřednictvím aplikace ZOOM 

zdarma
1
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VEČERY S ODBORNÍKY: Sebepoznání je 
cestou k pochopení druhých
(Mgr. JIŘÍ HALDA)

Infra s.r.o.
on-line webinář

á 390,- Kč
4

Skutečně zdravá škola - 
„Co trápí školní jídelny“ 

Praha – konference
on-line

1

V rámci projektu Férová škola II. -  
„Myslet nahlas, mluvit nahlas“ (Jitka 
Tužová)

Férová škola v Liberci  II
v MŠ Beruška

zdarma
5

22-47-11-OD-MS-2V-207 – Logopedická 
prevence v běžném režimu MŠ – tipy na
přípravu logopedické chvilky

NPI ČR
zdarma

on-line webinář 2

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

Výtvarné soutěže

• účast ve výtvarné soutěži Ministerstva vnitra – téma “Svět očima dětí” 

• účast na mezinárodní výtvarné soutěži “Krásná jako kvítka...” - téma “Pohádka”

• účast ve výtvarné soutěži Týmu bezpečnosti Policie České republiky -  téma „Bezpečný 
cyklista“   

• účast ve výtvarné soutěži Týmu bezpečnosti Policie České republiky -  téma „Zebra se za 
tebe nerozhlédne“ 

• Zapojení se do celostátní soutěže o nejlepší školku – MATEŘSKÁ ŠKOLA ROKU 2022
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• společné vytváření rodičů a dětí - akce „Dýňování" vystaveno ve venkovních prostorách  
MŠ Beruška

Zdravá 5 

 Celostátní kuchařská soutěž  v přípravě zdravého pokrmu “Vaječná omeleta” – postup do 
finále „Zdravá 5“ Praha - Tým Slepičí rodinka  – 1. místo 
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Vystoupení pěveckého sboru Berušky   - školní rok 2021/2022

                                          
 Velikonoční vystoupení “Velikonoční zpívánky” pěveckého sborečku Berušky na náměstí 

Dr. E. Beneše  – 12.4.2022 od 15:30 hod.

 Festival dětského čtenářství na náměstí Dr. E. Beneše – program „Co se děje na 
paloučku“ vystoupení  pěv. sboreček „Berušky“  - 1.6.2022 od 15:30 hod.
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Školní rok: 2021/2022

Září
  6.9.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Se Sokolem do života"

10.9.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Se Sokolem do života"

13.9.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"

13.9.2021 Projekt „Zdravé dobroty“ -  pečeme jablíčkový štrůdl - V. tř. Koťátka

13.9.2021 Projekt „Zkoumálek“ - VI. tř. Sovičky

15.9.2021 Beseda s Policií ČR – „Bezpečnost kolem nás“ - I. tř. Želvičky,  II. tř. Motýlci, III. tř.
Kuřátka, IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

17.9.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Se Sokolem do života"

20.9.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Se Sokolem do života"

20.9.2021 Třídní schůzky – VI. tř. Sovičky

21.9.2021 Třídní schůzky – II. tř. Motýlci

22.9.2021 Třídní schůzky – V. tř. Koťátka

22.9.2021 Projekt „Barvičky, barvičky polezte z krabičky“ - „Červený den“ -  II. tř. Motýlci

23.9.2021 Projekt „Červená Karkulka“ -  pečeme jablíčkovou bábovku pro babičku - III. tř. 
Kuřátka

23.9.2021 Třídní schůzky – III. tř. Kuřátka

24.9.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"

30.9.2021 Třídní schůzky – IV. tř. Broučci

Září 2021 Celoroční projekt Soviček „Moudrá sova všechno ví, do školy nás připraví“ -  
zaměřený na přípravu předškoláků na vstup do ZŠ (využívání interaktivní tabule)

Projekt Koťátek „Jak nám tady chutná“ 

Celoroční projekt Motýlků „Se zvířátky do pohádky“ - projekt na podporu 
předčtenářské dovednosti 

Projekt Motýlků „Keramika pro děti“

Projekt Želvičky „Barvičky, barvičky polezte z krabičky“ 

Září 2021 Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra AMIKUS) 
čtou pohádky pro naše dětičky – I. tř. Želvičky, III. tř. Kuřátka, IV. tř. Broučci, VI. 
tř. Sovičky
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Říjen
  1.10.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Se Sokolem do života"

  4.10.2021 Třídní schůzky – I. tř. Želvičky

  4.10.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"

  4.10.2021 Projekt „Barvičky, barvičky polezte z krabičky“  -  V. tř. Koťátka

  4.10.2021 Projekt „Zkoumálek“ - V. tř. Koťátka

  7.10.2021 Návštěva muzea - „Hrací stroje“ - V. tř. Koťátka

  7.10.2021 Projekt „Dýňování“ na zahradě s MŠ spolupráce se ZŠ Vrchlického – II. tř. Motýlci
(Férová škola II.)

  8.10.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Se Sokolem do života"

11.10.2021 Projekt „Zdravá 5“ - program Lednice, práce ve skupině – IV. tř. Broučci   

11.10.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Se Sokolem do života"

11.10.2021 Projekt „Zdravá 5“ - program Lednice, práce ve skupině – V. tř. Koťátka

15.10.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"

18.10.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Se Sokolem do života"

18.10.2021 Projekt „Zkoumálek“ - VI. tř. Sovičky

20.10.2021 Projekt „Den stromů“, aktivity s přírodninami, naučná stezka v Ruprechtickém 
lesíku -  I. tř. Želvičky

20.10.2021 Projekt „Den stromů“ -  III. tř. Kuřátka

21.10.2021 projekt "Dýňový den” - I. tř. Želvičky

22.10.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Se Sokolem do života"

25.10.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"

25.10.2021 Projekt „Zkoumálek“ - VI. tř. Sovičky

26.10.2021 Projekt „Dýňová stezka“ + „Strašidýlkování“ - VI. tř. Sovičky

26.10.2021 Projekt „Bubákoviny“ - IV. tř. Broučci

27.10.2021 Projekt “Strašidelný den” - III. tř. Kuřátka

Říjen 2021 Celoroční projekt Soviček „Moudrá sova všechno ví, do školy nás připraví“ -  
zaměřený na přípravu předškoláků na vstup do ZŠ (využívání interaktivní tabule)

Projekt Koťátek „Jak nám tady chutná“ 

Celoroční projekt Motýlků „Se zvířátky do pohádky“ - projekt na podporu 
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předčtenářské dovednosti 

Projekt Motýlků „Keramika pro děti“

Projekt Želvičky „Barvičky, barvičky polezte z krabičky“ 

Říjen 2021 Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra AMIKUS) 
čtou pohádky pro naše dětičky – I. tř. Želvičky, III. tř. Kuřátka, IV. tř. Broučci, VI. 
tř. Sovičky – vysílání do rozhlasu

Říjen 2021 Plníme 1. oříšek veverky Zrzečky  - "Dýňování" (výstava vydlabaných dýní)

Plníme 2. oříšek veverky Zrzečky  - "Sběr  plodů pro lesní zvířátka" 
Plníme 3. oříšek veverky Zrzečky  - "Strašidelný den" (nejoriginálnější kostým 
strašidla)

Listopad
  1.11.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Se Sokolem do života"
  1.11.2021 Projekt „Zkoumálek“ - V. tř. Koťátka

  2.11.2021 Projekt „Hallowenský den“ – V. tř. Koťátka

  4.11.2021 Návštěva Muzea - „Krása a užitek“ - VI. tř. Sovičky

  4.11.2021 Projekt „Zkoumálek“ - V. tř. Koťátka

  5.11.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"

14



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

  5.11.2021 Projekt “Knížkování I.” - předčtenářská pregramotnost – III. tř. Kuřátka

  8.11.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Se Sokolem do života"

  8.11.2021 Projekt „Bude bílá peřina na Svatého Martina“ – I. tř. Želvičky

  8.11.2021 Projekt "Svatý Martin jede k nám" - V. tř. Koťátka

  9.11.2021 Pečení Svatomartinských rohlíčků – III. tř. Kuřátka

10.11.2021 Úklid zahrady – pomoc z KP

11.11.2021 Úklid zahrady – pomoc z KP

11.11.2021 Projekt "Přijel Martin s listopadem" - VI. tř. Sovičky

11.11.2021 Projekt „Zkoumálek“ - VI. tř. Sovičky

12.11.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Se Sokolem do života"

12.11.2021 Projekt "Bílý den" - IV. tř. Broučci

15.11.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"

15.11.2021 Projekt „Zkoumálek“ - VI. tř. Sovičky

19.11.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Se Sokolem do života"

22.11.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Se Sokolem do života"

23.11.2021 Vánoční focení v MŠ

24.11.2021 Projekt „Zkoumálek“ - V. tř. Koťátka

25.11.2021 Výstava v prostorách MŠ „Vánoce očima dětí“ 

26.11.2021 projekt "Adventní čas" – výroba adventních věnců - III. tř. Kuřátka

26.11.2021 Návštěva Muzea - „Jizerkami křížem krážem“ - IV. tř. Broučci

29.11.2021 Návštěva Galerie - “Vánoční masterchef” - IV. tř. Broučci

29.11.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Se Sokolem do života"

30.11.2021 Projekt “Knížkování II.” - předčtenářská pregramotnost – III. tř. Kuřátka

Listopad 
2021

Celoroční projekt Soviček „Moudrá sova všechno ví, do školy nás připraví“ -  
zaměřený na přípravu předškoláků na vstup do ZŠ (využívání interaktivní tabule)

Projekt Koťátek „Jak nám tady chutná“ 

Celoroční projekt Motýlků „Se zvířátky do pohádky“ - projekt na podporu 
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předčtenářské dovednosti 

Projekt Motýlků „Keramika pro děti“

Projekt Želvičky „Barvičky, barvičky polezte z krabičky“ 

Listopad 
2021

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

Listopad 
2021

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

Prosinec
  1.12.2021 Projekt „Čertí den“ - IV. tř. Broučci

  2.12.2021 Vánoční odpoledne -  „Jarmark v MŠ” (vánoční dekorace)

  2.12.2021 „Mikulášská nadílka“ + pohádka „Sněhurka“ se studenty SOŠPg  - pro celou MŠ

  3.12.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"
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  6.12.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"

  8.12.2021 Vánoční přáníčka pro babičky a dědečky – pro pečovatelský dům na Borovém 
vrchu

  9.12.2021 Vánoční pečení (vánoční cukroví) – V. tř. Koťátka

  9.12.2021 projekt "Vánoce přicházejí" – nadělujeme mňamky lesním zvířátkům – III. tř. 
Kuřátka 

10.12.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Se Sokolem do života"

13.12.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Se Sokolem do života"

15.12.2021 Projekt „Zkoumálek“ - VI. tř. Sovičky

15.12.2021 „Slavíme Vánoce“ - dárečky pod stromečkem, koledy, cukrovíčko – II. tř. Motýlci

15.12.2021 „Slavíme Vánoce“ - Těšíme se na Ježíška, snad nám něco nadělí? – I. tř. Želvičky

16.12.2021 Vánoční zvyky - I. tř. Želvičky

16.12.2021 Těšíme se na Ježíška (dárečky, cukrovíčko...) – IV. tř. Broučci 

17.12.2021 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"

17.12.2021 Ježíškova nadílka – III. tř. Kuřátka 

17.12.2021 Vánoční posezení s dětmi - Vánoční nadílka – VI. tř. Sovičky 

22.12.2021 Vánoční vzkaz pro rodiče (videonahrávka vánoční besídky každé třídy – na 
cloudu) – I. tř. Želvičky, II. tř. Motýlci, III. tř. Kuřátka, IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, 
VI. tř. Sovičky

Prosinec 
2021

Celoroční projekt Soviček „Moudrá sova všechno ví, do školy nás připraví“ -  
zaměřený na přípravu předškoláků na vstup do ZŠ (využívání interaktivní tabule)

Projekt Koťátek „Jak nám tady chutná“ 

Celoroční projekt Motýlků „Se zvířátky do pohádky“ - projekt na podporu 
předčtenářské dovednosti 

Projekt Motýlků „Keramika pro děti“

Projekt Želvičky „Barvičky, barvičky polezte z krabičky“ 

Prosinec 
2021

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

Prosinec 
2021

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  - "Adventní balíček“ (výroba vánočních 
ozdůbek dle návodu, tvoříme s mamkou a taťkou)
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Leden
  3.1.2022 Projektový den “Tři králový průvod” - VI. tř. Sovičky

  3.1.2022 Projekt „Zkoumálek“ - V. tř. Koťátka

  6.1.2022 Projektový den “Tři králový průvod” - V. tř. Koťátka

  7.1.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"

10.1.2022 Projekt “Zimní sporty” + nejhezčí sněhulák – VI. tř. Sovičky

10.1.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Se Sokolem do života"

14.1.2022 Zimní olympiáda na zahradě MŠ– VI. tř. Sovičky

14.1.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Se Sokolem do života"

17.1.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"

17.1.2022 Projekt „Zkoumálek“ - VI. tř. Sovičky

19.1.2022 Projekt „Ptáčci u krmítka“ - I. tř. Želvičky

21.1.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 
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projekt „Se Sokolem do života"

24.1.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Se Sokolem do života"

28.1.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"

31.1.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Se Sokolem do života"

31.1.2022 Projekt „Zkoumálek“ - V. tř. Koťátka

Leden 2022 Celoroční projekt Soviček „Moudrá sova všechno ví, do školy nás připraví“ -  
zaměřený na přípravu předškoláků na vstup do ZŠ (využívání interaktivní tabule)

Projekt Koťátek „Jak nám tady chutná“ 

Celoroční projekt Motýlků „Se zvířátky do pohádky“ - projekt na podporu 
předčtenářské dovednosti 

Projekt Motýlků „Keramika pro děti“

Projekt Želvičky „Barvičky, barvičky polezte z krabičky“ 

Leden 2022 Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra AMIKUS) čtou
pohádky pro naše dětičky – I. tř. Želvičky, III. tř. Kuřátka, IV. tř. Broučci, VI. tř. 
Sovičky
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Únor
  7.2.2022 -
11.2.2022

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

14.2.2022 -
18.2.2022

Projekt „Duhový týden“ -  VI. tř. Sovičky

21.2.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Se Sokolem do života"

21.2.2022 Radostné cvičení v tělocvičně s žáky ZŠ Vrchlického – Férová škola II. - II. tř. 
Motýlci

21.2.2022 Projekt „Zkoumálek“ - VI. tř. Sovičky

24.2.2022 „Dětský karneval v MŠ“ v dopol. hod. - tanec v maskách, soutěže – I. tř. Želvičky, 
II. tř. Motýlci, III. tř. Kuřátka,  IV. tř. Broučci, V. Koťátka, VI. tř. Sovičky

25.2.2022 Projekt “Den s oblíbenou knihou” - III. tř. Kuřátka

25.2.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Se Sokolem do života"

28.2.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"

28.2.2022
  5.3.2022

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

Únor  2022 Celoroční projekt Soviček „Moudrá sova všechno ví, do školy nás připraví“ -  
zaměřený na přípravu předškoláků na vstup do ZŠ (využívání interaktivní tabule)

Projekt Koťátek „Jak nám tady chutná“ 

Celoroční projekt Motýlků „Se zvířátky do pohádky“ - projekt na podporu 
předčtenářské dovednosti 

Projekt Motýlků „Keramika pro děti“

Projekt Želvičky „Barvičky, barvičky polezte z krabičky“ 

Únor  2022 Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra AMIKUS) 
čtou pohádky pro naše dětičky – I. tř. Želvičky, III. tř. Kuřátka, IV. tř. Broučci, VI. 
tř. Sovičky

Únor  2022 Plníme 7. oříšek veverky Zrzečky  - "Výroba karnevalové masky"
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Březen
  7.3.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"

  7.3.2022 Projekt „Zkoumálek“ - V. tř. Koťátka

  8.3.2022 Projekt “Cvičíme se zvířátky” - I. Želvičky

  9.3.2022 Návštěva u Vikynky za dom. zvířátky – I. tř. Želvičky

11.3.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Se Sokolem do života"

14.3.2022 projekt “ Moje nejoblíbenější knížka” - VI. tř. Sovičky

14.3.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Se Sokolem do života"

17.3.2022 Sbírka pro děti z Ukrajiny – „Děti pomáhají dětem“ spolupráce s Českým 
červeným křížem

17.3.2022 Návštěva u Vikynky za dom. zvířátky – V. tř. Koťátka

18.3.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"

21.3.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Se Sokolem do života"

21.3.2022 Projekt „Zkoumálek“ - VI. tř. Sovičky

22.3.2022 Návštěva u Vikynky za dom. zvířátky – II. tř. Motýlci
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23.3.2022 Návštěva dětí ze ZŠ Vrchlického – pohádka „Boudo, budko“ - I. tř. Želvičky, II. tř. 
Motýlci – Férová škola II.

24.3.2022 Návštěva Naivního divadla “Kabinet zázraků - Orbic Pictus”- V. tř. Koťátka

25.3.2022 Návštěva Naivního divadla “Kabinet zázraků - Orbic Pictus”- IV. tř. Broučci

25.3.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Se Sokolem do života"

28. 3. 2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"

29.3.2022 Velikonoční tvořeníčko s rodiči – I. Želvičky

Březen 2022 Celoroční projekt Soviček „Moudrá sova všechno ví, do školy nás připraví“ -  
zaměřený na přípravu předškoláků na vstup do ZŠ (využívání interaktivní tabule)

Projekt Koťátek „Jak nám tady chutná“ 

Celoroční projekt Motýlků „Se zvířátky do pohádky“ - projekt na podporu 
předčtenářské dovednosti 

Projekt Motýlků „Keramika pro děti“

Projekt Želvičky „Barvičky, barvičky polezte z krabičky“ 

Březen 2022 Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra AMIKUS) čtou 
pohádky pro naše dětičky – I. tř. Želvičky, III. tř. Kuřátka, IV. tř. Broučci, VI. tř. 
Sovičky

Březen 2022 Plníme 8. oříšek veverky Zrzečky  - "Velikonoční tvořeníčko s rodiči v MŠ" 
(Želvičky)

22



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

Duben
 1.4.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Se Sokolem do života"

 4.4.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Se Sokolem do života"

 4.4.2022 Projekt „Zkoumálek“ - V. tř. Koťátka

 4.4.2022 Instalace výstavy “Velikonoce očima dětí” 

 6.4.2022 Společné foto na Rozloučení s předškoláky - VI. tř. Sovičky

 7.4.2022 “Velikonoční jarmark v MŠ” 

 7.4.2022 Jarmark v MŠ – návštěva ZŠ Vrchlického (Férová škola II.) - II. tř. Motýlci

 8.4.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"

 8.4.2022 Návštěva ZŠ Míru v I. třídě – ukázková hodina – VI. tř. Sovičky

 8.4.2022 “Pohádkově kouzelná noc v MŠ + Cesta za pokladem” – IV. tř. Broučci, V. tř. 
Kotátka

11.4.2022 Návštěva ZŠ Míru v I. třídě – ukázková hodina – IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka

11.4.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 
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projekt „Se Sokolem do života"

11.4.2022 Jarní velikonoční setkání s rodiči – pletení pomlázky, malování velikonočních 
vajec, vystoupení dítěte s rodičem (velikonoční koleda) – III. tř. Kuřátka

12.4.2022 Velikonoční vystoupení “Velikonoční zpívánky”pěveckého sborečku Berušky 
před radnicí

13.4.2022 Projekt “Toulky městem Liberec” - výlet na radnici, památky města Liberce – III. 
tř. Kuřátka

19.4.2022 Beseda s rodiči  + zástupci  ZŠ Nám. Míru ve IV. tř. Broučci v MŠ Beruška

21.4.2022 Polytechnické bádání  - I. tř. Želvičky

22.4.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Se Sokolem do života"

25.4.2022 Návštěva Naivního divadla – pohádka “ O Budulínkovi” - VI. tř. Sovičky

25.4.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"

25.4.2022 Projekt „Zkoumálek“ - VI. tř. Sovičky

28.4.2022 „Rej čarodějnic“  –  v dopoledních hod. soutěže pro děti na zahradě MŠ Beruška, 
rej čarodějnic, kostýmy, spolupráce se studentky SOŠPg  - I. tř. Želvičky, II, tř, 
Motýlci, III. tř. Kuřátka, IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky  

29.4.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Se Sokolem do života"

Duben  2022 Celoroční projekt Soviček „Moudrá sova všechno ví, do školy nás připraví“ -  
zaměřený na přípravu předškoláků na vstup do ZŠ (využívání interaktivní tabule)

Projekt Koťátek „Jak nám tady chutná“ 

Celoroční projekt Motýlků „Se zvířátky do pohádky“ - projekt na podporu 
předčtenářské dovednosti 

Projekt Motýlků „Keramika pro děti“

Projekt Želvičky „Barvičky, barvičky polezte z krabičky“ 

Duben  2022 Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra AMIKUS) čtou
pohádky pro naše dětičky – I. tř. Želvičky, III. tř. Kuřátka, IV. tř. Broučci, VI. tř. 
Sovičky

Duben  2022 Plníme 9. oříšek veverky Zrzečky  - "Rej čarodějnic - výroba čarodějnické masky"
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Květen
  2.5.2022 Návštěva ZŠ Vrchlického - “Školáci čtou předškolákům” - (projekt Férová škola 

II.) - V. tř. Koťátka

  2.5.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – VI. tř. Sovičky, 

projekt „Se Sokolem do života"

  5.5.2022 Návštěva IQ parku – natáčení České televize “Toulavá kamera” - VI. tř. Sovičky 

  5.5.2022 Besídka pro moje nejmilejší  – I. tř. Želvičky

  5.5.2022 Návštěva pohádky v MŠ “O koťátku, které zapomnělo mňoukat” - I. tř. Želvičky, 
II, tř, Motýlci, III. tř. Kuřátka, IV. Broučci, V. tř. Koťátka

  6.5.2022 Projektový den v rámci šablony III. -  “Melodické hrací trubky Boomwhackers” - 
VI. tř. Sovičky 

  6.5.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"

  9.5.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – II. tř. Motýlci, 

projekt „Se Sokolem do života"

10.5.2022 Elektronický zápis dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023 od 8:00 – do 17:00 hod. -
sběr žádostí

10.5.2022 Návštěva Divizny – program “Ptačí svět” + návštěva ZOO – IV. tř. Broučci

11.5.2022 Návštěva Divizny – program “Ptačí svět” + návštěva ZOO – V. tř. Koťátka

12.5.2022 Besídka pro moje nejmilejší + tvořivé odpoledne s rodiči – II. tř. Motýlci

13.5.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Se Sokolem do života"
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16. 5. 2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"

17.5.2022 Návštěva Divizny – program “Ptačí svět” + návštěva ZOO – VI. tř. Sovičky

17.5.2022 Besídka pro moje nejmilejší – III. tř. Kuřátka

20.5.2022 Návštěva Ekoparku (sponzorský dar od rodičů) – V. tř. Koťátka

20.5.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – III. tř. Kuřátka, 

projekt „Se Sokolem do života"

23.5.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – IV. tř. Broučci, 

projekt „Se Sokolem do života"

24.5.2022 Besídka pro moje nejmilejší – I. tř. Želvičky

26.5.2022 Návštěva u Vikynky za dom. zvířátky  - kuřátky – I. tř. Želvičky

27.5.2022 Sportovní dopoledne v tělocvičně na ZŠ Vrchlického  – V. tř. Koťátka, 

projekt „Se Sokolem do života"

27.5.2022 Finále “Zdravá 5” v Praze – umístění dětí z MŠ Beruška – 1. místo v celostátním 
kole Zdravá 5 

30.5.2022 Výlet do Ostašova – návštěva záchranářského vrtulníku Kryštof, prohlídka 
sanitky – IV. tř. Broučci

Květen  2022 Celoroční projekt Soviček „Moudrá sova všechno ví, do školy nás připraví“ -  
zaměřený na přípravu předškoláků na vstup do ZŠ (využívání interaktivní tabule)

Projekt Koťátek „Jak nám tady chutná“ 

Celoroční projekt Motýlků „Se zvířátky do pohádky“ - projekt na podporu 
předčtenářské dovednosti 

Projekt Motýlků „Keramika pro děti“

Projekt Želvičky „Barvičky, barvičky polezte z krabičky“ 

Květen  2022 Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra AMIKUS) 
čtou pohádky pro naše dětičky – I. tř. Želvičky, III. tř. Kuřátka, IV. tř. Broučci, VI. 
tř. Sovičky

Červen
  1.6.2022 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, VI. tř. Sovičky

  1.6.2022 Festival dětského čtenářství na náměstí Dr. E. Beneše – program „Co se děje na 
paloučku“ vystoupení  pěv. sboreček „Berušky“ 

  7.6.2022 Společné foto dětí na zahradě MŠ

  8.6.2022 Besídka pro moje nejmilejší + "Rozloučení s předškoláky" v MŠ v odpoledních 
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hodinách, společná oslava konce školního roku  -  V. tř. Koťátka

  9.6.2022 Zápis dětí UK

13.6.2022 Besídka pro moje nejmilejší + "Rozloučení s předškoláky" v MŠ v odpoledních 
hodinách, společná oslava konce školního roku - VI. tř. Sovičky (návštěva pí. 
učitelky ze ZŠ Vrchlického – Férová škola II.)

14.6.2022 Návštěva Naivního divadla – pohádka Dodo – III. tř. Kuřátka 

14.6.2022 Celodenní výlet do Ekoparku – II. tř. Motýlci

15.6.2022 IQ Park Babylon – program “Průzkumníci” - III. tř. Kuřátka

15.6.2022 Besídka pro moje nejmilejší + "Rozloučení s předškoláky" v MŠ v odpoledních 
hodinách, společná oslava konce školního roku  -  IV. tř. Broučci

16.6.2022 Návštěva ZŠ Vrchlického - “Těšíme se do školy” - ukázková hodina, V. tř. Koťátka 
(Férová škola II.)

20.6.2022 Beseda + ukázka výcvik dravců  a sov na zahradě MŠ – I. tř. Želvičky,II. tř. Motýlci,
III. tř. Kuřátka, IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka, VI. tř. Sovičky

23.6.2022 Spolupráce se ZŠ Vrchlického – kreslení na asfalt ZŠ Vrchlického (Férová škola II.) 
- II. tř. Motýlci

24.6.2022 Návštěva u dobrovolných hasičů v Růžodole -  IV. tř. Broučci, V. tř. Koťátka

24.6.2022 Vyhlášení výsledků sběrů  - předání cen

27.6.2022 Třídní schůzky nových rodičů od 16:30 hod.

29.6.2022 Vyhlášení plnění Sokolíka a oříšků veverky Zrzečky

30.6.2022 Zahradní slavnost v dopoledních hodinách – Loučení se školkou – V. tř. Koťátka

Červen 2022 Celoroční projekt Soviček „Moudrá sova všechno ví, do školy nás připraví“ -  
zaměřený na přípravu předškoláků na vstup do ZŠ (využívání interaktivní tabule)

Projekt Koťátek „Jak nám tady chutná“ 

Celoroční projekt Motýlků „Se zvířátky do pohádky“ - projekt na podporu 
předčtenářské dovednosti 

Projekt Motýlků „Keramika pro děti“

Projekt Želvičky „Barvičky, barvičky polezte z krabičky“ 

Červen 2022 Projekt „Pohádková babička“ - babičky (z Dobrovolnického centra AMIKUS) čtou
pohádky pro naše dětičky – I. tř. Želvičky, III. tř. Kuřátka, IV. tř. Broučci, VI. 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 + 11.372,- Kč 

KOVOŠROT GROUP CZ a.s., papírnická 604/3, 405 36 Děčín : 
Soutěž mateřských škol ve sběru PET Lahví ve školním roce 2021/2022 se z důvodu koronaviru 
nekonala. 

Sběr pomerančové kůry – 2.951,- Kč (Byliny Číčenice)

Sběr kaštanů a žaludů (České lesy)
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Spolupráce rodičů s mateřskou školou Beruška – pomoc rodičů při údržbě zahrady. 
Aktivity pro rodiče a děti - 

Plníme 1. oříšek veverky Zrzečky  - "Dýňování" (výstava vydlabaných dýní)

Plníme 2. oříšek veverky Zrzečky  - "Sběr  plodů pro lesní zvířátka" 
Plníme 3. oříšek veverky Zrzečky  - "Strašidelný den" (nejoriginálnější kostým strašidla)
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  - "Adventní balíček“ (výroba vánočních ozdůbek dle návodu, 
tvoříme s mamkou a taťkou)
Plníme 7. oříšek veverky Zrzečky  - "Výroba karnevalové masky"
Plníme 8. oříšek veverky Zrzečky  - "Velikonoční tvořeníčko s rodiči v MŠ" (Želvičky)

Plníme 9. oříšek veverky Zrzečky  - "Rej čarodějnic - výroba čarodějnické masky"

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

návštěva rodičů v MŠ prostřednictvím – třídních schůzek,konzultačních schůzek, při úklidu 
zahrádky, individuálních pohovorů s rodiči,

Prostupnost a spolupráce mateřských škol se ZŠ, SŠ nebo zaměstnavateli                                      
spolupráce se základními školami – ZŠ Vrchlického
spolupráce se základními školami – ZŠ Nám. Míru
spolupráce se středními školami - SOŠPg Liberec,  Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
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(obor sociální), Boleslavská soukromá střední škola a základní škola, s.r.o., Integrovaná střední
škola, Mladá Boleslav (obor – Předškolní a mimoškolní pedagogika)

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 (dotační programy).
Spolupráce s Úřadem práce, zajištění provozního pracovníka (dotační programy).

 ♥

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. 

 ♥

Zapojili  jsme se  do  Recyklohraní –   sběr  použitých baterií  – získali  jsme Osvědčení  za odběr
použitých baterií  a následně recyklaci,  kterou provedla  společnost  ECOBAT s.r.o. .  Přínos pro
životní prostředí.

 ♥

Zapojili jsme se do sbírky pro Ukrajinu - “Děti pomáhají dětem”. Humanitární pomoc MŠ Beruška 
ve spolupráci s Červeným křížem.

 ♥

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

♥  

Celoroční projekt pro rozvoj pohybových dovedností dětí (Česká obec Sokolská) - "Se Sokolem 
do života "- 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), 
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měsíční (2 studentky), 
                               TUL - vedení pedag. praxe – celoroční (2 studentky), vedení asistenční praxe
                               
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 Stráž nad Nisou  – 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 2021/2022
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 individualizované vzdělání. Získali
jsme digitální nástroj Pedagogické diagnostiky iSophi, který nabízí kompletní sadu nástrojů pro
všechny věkové skupiny dětí v MŠ. 
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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 podpůrná opatření dítěte.

V každé třídě jsme zřídili facebookové stránky, kde se ukládají fotky a videa z denních činností, akcí
třídy. Rodičům se to velice líbí. Vidí, jak jejich děti reagují, jak si zvykají např. v době adaptace. Byla
zde vytvořena hodně úzká spolupráce s rodiči.   

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, 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
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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.)

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 

Všeobecná zdravotní 
pojišťovna České 
republiky

Dle plánu kontrol za období 
1.4.2017  - 1.9.2021

1 – bez nedostatků

Česká školní inspekce – 
Liberecký inspektorát 

Inspekční činnost – zjišťování a
hodnocení podmínek, 
průběhu a výsledků vzdělávání
podle školních vzdělávacích 
programů.

1 – bez nedostatků
2 -  malé příležitosti ke zlepšení

Statutární město Liberec 
– Odbor kontroly a 
interního auditu

Kontrola hospodaření se 
zaměřením na účelnost, 
efektivnost a hospodárnost za 
období roku 2019 a 2020

1 – bez nedostatků

11. Základní údaje o hospodaření školy/zařízení

příloha výroční zprávy tabulka finančního vypořádání za rok 2021

33



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

34













Mateřská škola,,Beruška" Liberec p.o.

Mimorozpočtové zdroje

Kdo poskytuje Částka Účel

Úřad práce dotace Úřad práce 
ESF Šablony
ESF Kašpar
MŠMT testy, respirátory

Státní dotace Dotace obce Poplatky žáků Hosp. činnost Ostatní Celkem

              - Kč 

investiční výdaje Mzdy Odvody DVPP Stipendia Provozní náklady Celkem 

                                                - Kč             890 Kč                     - Kč 

V Liberci dne 2.5.2022

Zpracovala: Eva Zárubová

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

 36 564 Kč 
 413 661 Kč 
 18 198 Kč 
 47 587 Kč 

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

 11 426 795 Kč  1 710 422 Kč  1 557 957 Kč  911 304 Kč  15 606 479 Kč 

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

Uč.pomůcky, 
hračky

Schválený hosp. 
výsledek

 8 725 836 Kč  3 106 992 Kč  105 910 Kč  3 614 434 Kč  15 554 061 Kč  52 417 Kč 
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