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Čerstvé zprávičky z Barevné, Sedmikráskové a Růženko-šípkové školičky 

 

1. Mateřská škola Dr. E. Beneše ve školním roce 2021/2022  sleduje následující 

vzdělávací prioritu: 

 

1.1.     Vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem v povinném posledním ročníku 

předškolního vzdělávání 

 

Důvodová zpráva:  
(1) Pokud počet dětí, které jsou cizinci a pro které je předškolní vzdělávání povinné, je 

alespoň 4 děti v jednotlivém místě poskytování vzdělávání, v případě lesní mateřské školy 

v jednotlivém území, kde zejména probíhá pedagogický program a kde má škola zázemí, 

ředitel mateřské školy zřídí skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro 

zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání (dále jen „jazyková příprava“) zvlášť 

pro jednotlivá místa poskytovaného vzdělávání, v případě lesní mateřské školy zvlášť pro 

jednotlivá území. 

(2) Mateřská škola dětem ve skupině poskytuje jazykovou přípravu v rozsahu 1 hodiny 

týdně. 

(3) Skupina pro jazykovou přípravu má nejvýše 8 dětí podle odstavce 1. Další skupinu pro 

jazykovou přípravu lze zřídit, pokud je do dosavadní skupiny zařazeno 8 dětí podle 

odstavce 1. 

(4) Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory 

dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu jiné děti než uvedené v odstavci 1, a to i 

do vyššího počtu než 8 dětí, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy dětí podle 

odstavce 1.“. 

 

Jak dítě podpořit? 

a) Používat komunikační kartičky 

b) Mluvené slovo doprovázet gesty, navazovat oční kontakt, dítě musí vidět obličej 

pedagoga 

c) Používat krátká sdělení  

d) Sdělení opakovat stejnými výrazy 

e) Pokud dítě nerozumí, přeformulovat sdělení 

f) Mluvit o tom, co je tady a teď 

g) Dodržovat stálý režim dne, upřednostňovat opakující se činnosti 

h) Spolupracovat s rodinou – doporučit rodičům sledovat doma české pohádky 

- zavést zážitkový deník 

- zajímat se o genezi rodiny 
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2. Mateřská škola Dr. E. Beneše ve školním roce 2021/2022  vzdělává 240 dětí. 

 

 

Důvodová zpráva: Při zápisu přijala mateřská škola všechny děti, kterým byly k 31. 

srpnu 2021 tři roky a nepřijala 9 dětí mladších 3 let.  

Mateřská škola tedy přijala celkem 80 nových dětí. 

Mateřská škola vzdělává v letošním školním roce 83 předškoláků, z toho 12 dětí 

s odkladem školní docházky. A dále letos po dlouhé době má 3 děti v individuálním 

vzdělávání. 

Celkem tedy eviduje 86 povinně vzdělávaných předškoláků. 

Pokud se týká dětí mladších 3 let, tak těch má mateřská škola ve svých řadách 9. 

Všechny, až na 1 dítě dovrší 3 let do konce roku 2021. 

Pokud se týká dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ), tak těch eviduje mateřská 

škola celkem 19, z toho povinně vzdělávaných 6. 

 

3. Mateřská škola Dr. E. Beneše má ve školním roce 2021/2022 plně kvalifikovaný 

pedagogický tým, čítající 21 pedagogů + 1 školního asistenta, kterého získala 

z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání – Šablony III, 3.1/1 Personální 

podpora mateřských škol.  

Kapacita provozních zaměstnanců i zaměstnanců školní jídelny je naplněna na výkony. 

 

Důvodová zpráva: Pedagogický, provozní i tým zaměstnanců školní kuchyně jsou 

stabilizovány. Pokud dochází ke změnám, jsou to změny, které přináší lidský život. 

 

 

4. Mateřská škola Dr. E. Beneše zrekonstruovala všechna pískoviště na svých školních 

zahradách v celkové hodnotě 188 815,-Kč. 

 

Důvodová zpráva: Do rekonstrukce byla zahrnuta výměna betonových základů, 

opláštění, písku i plachtového zakrytí pískovišť. 

K slavnostnímu otevření pískovišť a jejich uvedení do provozu došlo 6. října 2021. Akci 

s názvem „ Bábovička, lopatička“ navštívil pan starosta a stavbou hradu předal nová 

pískoviště dětem. 
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5. Mateřská škola Dr. E. Beneše opakovaně reaguje na výzvu Krajského úřadu 

Středočeského kraje a zapojila se do Operačního programu MPSV potravinové a 

materiální pomoci realizované formou projektu „ Obědy do škol ve Středočeském kraji 

IV.“ Do tohoto projektu je zapojeno 5 dětí. 

 

 

6. Mateřská škola Dr. E. Beneše dlouhodobě poskytuje pedagogické i odborné praxe pro 

studenty pedagogických a sociálně-správních škol a dále pro účastníky kurzů pro chůvy 

pro děti do zahájení povinné školní docházky. 

 

Důvodová zpráva: V prvním pololetí letošního školního roku poskytla mateřská škola 

zázemí pro odbornou praxi 4 zájemkyním. 

 

      říjen 2021                                                                                                                            Mgr. Pavla Kicková 
ředitelka MŠ 


