Čerstvé zprávičky z Barevné, Sedmikráskové a Růženko-šípkové školičky.
1. Mateřská škola Dr. E. Beneše doplnila svou kapacitu tím, že k předškolnímu
vzdělávání přijala 66 dětí.
Důvodová zpráva: K zápisu se dostavilo 93 dětí. Z toho 18 kralupských a 9 s trvalým
pobytem mimo Kralupy nad Vltavou nebylo v prvním kole přijato. Během prázdnin
mateřská škola kladně vyřídila 17 z 18 původně odmítnutých žádostí, takže pouze 1
kralupské dítě a 9 dětí s trvalým pobytem mimo Kralupy nad Vltavou nebylo
k předškolnímu vzdělávání přijato.
Z celkové kapacity, která činí 250 dětí, je 72 (včetně 7 dětí s odkladem školní docházky,
z toho 1 dítě individuálně vzdělávané) předškoláků a 28 dětí mladších 3 let. Z toho 19
jich dosáhne 3 let do konce roku 2018 a zbylých 9 až v roce 2019.

2. Mateřská škola Dr. E. Beneše si pro školní rok 2018/2019 stanovila následující
vzdělávací priority:
1.1. Průběžné vyhodnocování dopadů vzdělávání na očekávané výstupy předškolního
vzdělávání
1.2. Identifikace dětí se vzdělávacími obtížemi x se specifickými výchovnými
potřebami
1.3. Výchovně-pečující práce s dětmi mladšími 3 let

Důvodová zpráva: Česká školní inspekce vydala v květnu 2018 tematickou zprávu
Dopady povinného předškolního vzdělávání na organizační a personální zajištění a
výchovně-vzdělávací činnost MŠ za 1. pololetí školního roku 2017/2018. V jejím
samotném závěru doporučuje mateřským školám, aby věnovaly pozornost
průběžnému vyhodnocování předškolního vzdělávání. Pro diagnostické účely si
mateřská škola zvolila evaluační nástroj PREDICT, autorek Z. Syslové a J. Kratochvílové,
RAABE, Praha 2018, ISBN 978-80-7496-358-2.
Mateřská škola se na začátku školního roku zaměří na identifikaci případných
vzdělávacích obtíží a jejich odlišení od specifických výchovných potřeb. Zvláště
v případě začleňování ne tříletých dětí v návaznosti na délku adaptace.
Vzhledem k tomu, že mateřská škola přijala k předškolnímu vzdělávání i děti mladší 3
let, v letošním školním roce jich vykazuje 10 %, zaměřila svou výchovně-pečující práci
na úpravu vzdělávací nabídky a podmínek pro jejich začlenění do institucionálního
vzdělávání. K této práci slouží i publikace ředitelky mateřské školy s názvem:
Poznáváme, hýbeme se a tvoříme. Činnosti pro děti od 2 do 3 let.
3. Mateřská škola Dr. E. Beneše pokračuje druhým rok v práci v rámci projektu OP VVV –
Operační program – výzkum, vývoj, vzdělávání. V rámci projektu „ Podpora
vzájemného učení pedagogů v MŠ“, výzvy 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol
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I., a je samostatně pracujícím centrem kolegiální podpory v tématu čtenářská
pregramotnost a pro výzvu 02_16_012 Gramotnost povinně volitelné aktivity II.
Důvodová zpráva: Centrum kolegiální podpory, kterým se MŠ Dr. E. Beneše stala,
podporuje vznik prostředí pro vzájemné obohacování předškolních pedagogů mezi
sebou navzájem. Propojuje postgraduální přípravu s praxí, poskytuje příklady dobré
praxe ve formě stáží a vytváří metodické materiály. V rámci tohoto projektu obohatila
své didaktické materiály o pomůcky, které má zapůjčeny a které se, po uplynutí
projektu (r. 2019), stanou jejím majetkem.

Dlouhodobý hmotný majetek - zápůjčka PF JU České Budějovice
Číslo Budova

Název

1/CKP
2/CKP

EB/R Pohádkový kufřík
EB/R Dětské knihy

3/CKP
4/CKP
5/CKP
6/CKP

EB/R
EB/R
EB/R
EB/R

Ks

Baldachýn
Pomůcky ped. F. Ketta
Interaktivní stůl (cena bez DPH)
Předškolní vzdělávání v praxi
Celkem

á Kč
2
1 598
soubor
1
1 800
soubor
1
102 730
10knih 125
107 253

Celkem Kč

Pořízeno

2 598,00 Kč
10 127,30 Kč

17.5.2017
22.6.2017

1 800,00 Kč
4 750,00 Kč
102 730,00 Kč
1250,00 Kč
123 255,30 Kč

12.7.2017
12.7.2017
13.11.2017
12.2.2018

4. Mateřská škola Dr. E. Beneše má ve školním roce 2018/2019 plně kvalifikovaný
pedagogický tým, čítající 20 pedagogů. Kapacita provozních zaměstnanců i
zaměstnanců školní jídelny je naplněna na výkony.
5. Mateřská škola Dr. E. Beneše v letošním školní zřizuje Fond nadstandardních aktiv
(FNA), pro každou svou budovu Barevnou školku, Šípkovou Růženku a Sedmikrásky
zvlášť.

Důvodová zpráva: FNA je určen pro doplňování a obohacování vzdělávací nabídky mateřské
školy o aktivity, které nemůže mateřská škola sama financovat. Vybrané prostředky budou
použity na tzv. nadstandardní aktivity (dále jen NA), které představují kulturní akce tipu
divadla, kina, výlety spojené s dopravou, MDD, oslavy Mikuláše, Vánoc a Velikonoc, rozloučení
s předškoláky apod. knihy, šerpy, trička, pamětní list (pro předškoláky).
Plán NA připravuje mateřská škola a předkládá pro každé pololetí školního roku vždy do 30. 9.
a 31. 1. Nápady a náměty rodičů jsou vítány.
Příspěvek z FNA je určen jen na NA určené všem dětem. Mateřská škola se zavazuje zajistit
vyváženost a spravedlivé rozložení čerpání tohoto příspěvku.
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6. Mateřská škola Dr. E. Beneše plánuje modernizaci školní kuchyně budovy E. Beneše a
sice koupí konvektomatu, který by umožnil přípravu dietně vhodnějších pokrmů. A dále
vybavení školních zahrad pítky, aby snížila spotřebu jednorázových kelímků.
7. Mateřská škola Dr. E. Beneše postupně dovybavuje jednotlivé třídy pianiny tak, aby
všechny děti měly příležitost zažít upokojení ze zpěvu s hudebním doprovodem. Na
jaře se klavír objevil ve žluté a růžové třídě v budově E. Beneše. V letošním školním
roce je v plánu žlutá třída U Jeslí.
8. Mateřská škola využívá existence plaveckého bazénu a tak jako každý rok pořádá
předplavecký výcvik, kterého se v letošním školním roce zúčastní 94 dětí starších 4 let
(pravidla plaveckého klubu). I v letošním školním roce plánuje mateřská škola vyjet
s dětmi na školu v přírodě a zorganizovat přespávání v mateřské škole.
9. Mateřská škola Dr. E. Beneše se zapojila do projektu „Stromy svobody 1918 – 2018“
v rámci kterého vysadí na svých třech školních zahradách tři lípy srdčité k 100. výročí
vzniku republiky.
Důvodová zpráva: Součástí školního vzdělávacího programu je osvojování si
praktických dovedností v pracovních činnostech při úpravě prostředí. Posilování
přirozených poznávacích citů při manipulaci s předměty a rozšiřování povědomí
dítěte o vlivu člověka na životní prostředí. V rámci těchto vzdělávacích cílů plánuje
mateřská škola následující aktivity:
Aktivita č.1: Začlenění projektu do školního vzdělávacího programu:Hrajeme si celý rok
Časový plán: leden – říjen/2018
Aktivita č.2.: Pozorování vytipovaných stromů svobody v okolí mateřské školy
Časový plán: duben – červen/2018
Aktivita č. 3: Výstava výtvarných prací na téma: „ Na stejné zemi, co my.“
Časový plán: září - říjen/18
Aktivita č.4: Výsadba lip – společná akce dětí, pedagogů a rodičů MŠ Dr.E.Beneše
Časový plán: 26. 10. 2018 mezi 10,00 – 12,00
10. Mateřská škola Dr. E. Beneše dlouhodobě bojuje s nevyhovujícím osvětlením, které je,
zvláště v budově J. Holuba v havarijním stavu. A dále se sociálním zařízením v obou
velkých budovách (E.Beneše a J. Holuba), které opakovaně způsobuje trvalé úniky pitné
vody.
září 2018

Mgr. Pavla Kicková
ředitelka MŠ
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