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I. Úvod 

 
       Mateřská škola Dr. E. Beneše se nachází v příjemném a klidném 
prostředí na sídlišti Lobeček. Sídlí ve třech objektech. Hlavní 

budova, podle které nese mateřská škola své jméno, je umístěna 

v ulici Dr. E. Beneše a jmenuje se Barevná školka. První detašované 

pracoviště je v ulici J. Holuba a nazývá se U Šípkové Růženky. A 

třetí součást mateřské školy je umístěna U Jeslí a její název je 

Sedmikrásky. Součástí mateřské školy je školní jídelna. 

Zřizovatelem školy je město Kralupy nad Vltavou. 

 

     Barevná školka byla založena v roce 1964 jako šestá 

v Kralupech a odtud také měla svůj první název 6. Mateřská škola. 

Provoz byl zahájen s ještě probíhajícími dokončovacími stavebními 

pracemi. V souvislosti se stavbou kaučuku se městská část Lobeček 

rychle rozrostla o nové sídliště. Šestá mateřská škola byla v té 

době první původní stavbou postavenou pro účely předškolního 

vzdělávání dětí v Kralupech na Vltavou. Škola má kapacitu 4 třídy, 

z nichž každá je architektonicky řešena na dvě části, hernu a třídu 

s hygienickým zázemím. Už od počátku vzniku byly jednotlivé třídy, 

pro snadnější orientaci dětí, rozlišeny na barevné kytičky. 

Z tohoto rozdělení později vznikl druhý současný název – Barevná 

školka. Škola prošla za léta svého provozu mnoha opravami a 

rekonstrukcemi, většinou za plného provozu. Ta největší – oprava 

střechy a zateplení budovy proběhla v roce 2009 a byla 

spolufinancována z prostředků Evropské unie. 

 

     Mateřská škola na nábřeží J. Holuba zahájila předškolní 

vzdělávání dne 23. 1. 1947. A to nejprve v zahradním domku a 

s jedním oddělením dětí. Vzhledem k nevyhovujícím prostorám se 

oddělení přestěhovalo do sborovny obecné školy. 

K velké změně došlo v roce 1950, kdy byla zřízena 2 oddělení po 35 

dětech. Dalším velkým mezníkem bylo datum 1. 9. 1967, od kdy se 

kapacita mateřské školy zvýšila na pět tříd. V této podobě 

fungovala až do let 1991 – 1992, kdy za plného provozu probíhala 

celková rekonstrukce elektrických rozvodů a osvětlení. Přízemní, 

původně logopedická třída se sníženým počtem dětí, byla v tomto 

období přebudována na prostornou šatnu, která tu dříve chyběla. 

Šatna byla vybavena novým nábytkem, který tu slouží dodnes. 

Ačkoli byl při zahájení školního roku 1992/93, snížen počet dětí – 

tj. 20 dětí na třídu, pro velký zájem rodičů byla se svolením 

zřizovatele udělena výjimka a počet se zvedl z 20 na 25 dětí na 

třídu. Zároveň docházelo k postupné renovaci hygienických zařízení 

tak, aby odpovídala normám pro navýšený počet dětí. Mateřská škola 

získala mezi místními obyvateli název „Břehy“. 

Dne 26. 11. 1998, byla, při příležitosti 30. výročí působení 

tehdejší školnice, paní Růženky Šípkové, pokřtěna za přítomnosti 

místní kabelové televize na MŠ „U Šípkové Růženky“. 

Od dubna do konce června roku 2008 probíhala renovace fasády. Tuto 

rekonstrukci hradil zřizovatel, město Kralupy nad Vltavou, který se 

snažil podle dostupné fotodokumentace vrátit budově zašlou krásu 

pomocí autentických barev a původní štukové omítky. 
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Jediná secesní budova v Kralupech nad Vltavou si takou péči jistě 

zasloužila. 

 

     Budovu městských jeslí, dnes mateřskou školu U Jeslí – 

Sedmikrásky, navrhl významný český architekt Antonín Tenzer (1908 – 

2002), představitel českého vrcholného funkcionalismu, který 

projektoval např. i dětskou nemocnici v Praze - Motole.  Z toho je 

patrné, že kralupským obyvatelům na dětech dost záleželo a chtěli 

pro ně to nejlepší, dokladem čehož je spolupráce s tak významným 

architektem. Budova byla postavena pravděpodobně v letech 1946 - 

47. V době průmyslového rozvoje města pak byla narychlo přistavěna 

ještě dřevěná část jeslí, neboť dětí přibývalo. 

 

Po dlouholetém provozu se budova jeslí v roce 1997 přejmenovala na 

„Dětské centrum,“ s oddělením jesliček pro děti mladší tří let a 

s oddělením mateřské školy, pro děti 3-6 leté. 

Od září 2003 bylo zařízení zaevidováno do sítě škol jako mateřská 

škola s jeslovým oddělením. 

V roce 2010 došlo ke spojení tří mateřských škol v Lobečku pod MŠ 

E. Beneše. O necelé dva roky později, tedy v roce 2012 bylo 

s konečnou platností zrušeno jeselské oddělení a budova se tak 

stala mateřskou školou se dvěma odděleními o 50 dětech smíšeného 

věku, s bezbariérovým přístupem. Její výhodou vždy bylo a bude 

klidné rodinné prostředí s malým kolektivem zaměstnanců, který se 

řídí heslem: „Všichni jsme tu kamarádi, a proto se máme rádi.“ 

 

Projekt na zateplení budovy mateřské školy vznikl za podpory 

ministerstva životního prostředí a ministra Mgr. Tomáše Chalupy a 

byl realizovaný v roce 2011. Spolufinancován byl Evropskou unií. 

Budova tak v roce 2011 zazářila v novém „kabátě.“ 

    V období září až prosinec 2015 probíhaly rekonstrukce všech tří 

školních zahrad na zahrady v přírodním stylu. Zahrada Barevné 

školky se změnila na zahradu s názvem: 

„ Příroda přišla k nám.“ Zahrada detašovaného pracoviště U Šípkové 

Růženky se přejmenovala na „Zahradu plnou úsměvů.“ A zahrada 

detašovaného pracoviště Sedmikrásky je „Zahradou na dlani.“ 

Rekonstrukce hradil zřizovatel. 
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II. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 
 

1. Charakteristika školy 
 

         1.1. Název a adresa školy 
 
Mateřská škola Dr. E. Beneše, Dr. E. Beneše 694, 278 01 Kralupy nad 

Vltavou,IČO 75002761. 

 

       1.2. Provozovatel školy 

 
Město Kralupy nad Vltavou, nám. Palackého 1, 278 01 Kralupy nad 

Vltavou. 

 

      1.3. Provoz školy 

 
Budovy E. Beneše a J. Holuba denně od 06,30 do 17,30 hodin. Budova 

U Jeslí od 06,30 do 16,30 hodin. 

 

 

     1.4. Počet tříd a počty dětí ve třídách 

 
Mateřská škola Dr. E. Beneše má 10 tříd. V budovách E. Beneše a J. 

Holuba jsou 4 třídy po 24 dětech. V budově U Jeslí jsou 2 třídy po 

24 dětech.  

 

 

    1.5. Počet pedagogických a provozních zaměstnanců 

 
Celkový počet zaměstnanců mateřské školy, tzv. fyzický je 37.  

Z toho 21 pedagogů + 1 školní asistent – přepočtených 21,50. 

6 provozní zaměstnanců (fyzicky) – přepočtených 5,1092, 1 

administrativní a spisový pracovník v sekretariátě školy - 

přepočtený 0,50 a 8 zaměstnanců školní jídelny (fyzicky) – 

přepočtených – 6,5557. 

Celkový počet zaměstnanců přepočtených na úvazky je 35,0002. 

 

 

2. Demografický vývoj 

 

    2.1. Odklady školní docházky 

 
Ve školním roce 2021/2022 vzdělávala mateřská škola celkem 12 dětí, 

kterým byl udělen odklad školní docházky. Z toho v budově E. Beneše 

7 dětí. Na detašovaném pracovišti J. Holuba 4 děti a U Jeslí 1 

dítě. Všechny odklady školní docházky byly na žádost zákonných 

zástupců. 
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V lednu 2022 nastoupilo zpět k předškolnímu vzdělávání 1 dítě, 

kterému byl uložen dodatečný odklad školní docházky 

Pro tyto děti vytvořila mateřská škola speciální vzdělávací 

program, ve kterém se zaměřila na hlavní vzdělávací obtíž dítěte.  

Vypracovala pro každé dítě individuální vzdělávací plán (IVP) a 

následně na něj navázala dohodu se zákonnými zástupci dítěte tak, 

aby i oni měli účast na reedukaci vzdělávacích obtíží. Na podkladě 

této dohody předávala škola zákonným zástupcům pravidelně vždy 1x 

týdně domácí úkoly, čímž motivovala děti i jejich rodiči ke 

společné práci a připravovala je tak na vzdělávání v základní 

škole. 

 

 

     2.2. Společné vzdělávání 

 
V mateřské škole ve školním roce 2021/2022 i nadále působil školní 

asistent pro dítě, které potřebovalo přímou nepedagogickou podporu 

v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých 

činností při příchodu a pobytu ve škole nebo na akcích školy, pomoci 

při sebeobsluze, zajištění školního stravování, manipulaci 

s pomůckami, podpoře soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání. 

 

 

 

   2.3. Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání 

 
K zápisu přišlo 111 dětí, z toho 5 s trvalým bydlištěm mimo spádový 

školský obvod. Ze 111 dětí bylo přijato 74 dětí k 31. 8. 2021 

starších 3 let. Mateřská škola nevyhověla žádostem 22 zákonných 

zástupců kralupských dětí, rozmezí narození 09/18 – 03/19. Mateřská 

škola zapsala pro školní rok 2021/2022 74 dětí a tím naplnila svou 

kapacitu. 

  

 

   2.4. Zařazování do ZŠ 

 
Předškolní vzdělávání ukončilo a do základních škol v Kralupech nad 

Vltavou odešlo 74 dětí.  
 

 

3. Výchovně vzdělávací proces 

 

    3.1. Koncepce školy 
 
     a)Školní vzdělávací program „Hrajeme si celý rok“ 

     b)Individuální vzdělávací programy pro děti s potřebou 

podpůrných opatření a děti s odkladem školní docházky 
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    3.2. Výchovně vzdělávací práce - úspěchy, problémy 

            
Mateřská škola pokračovala ve vzdělávání podle školního 

vzdělávacího programu „Hrajeme si celý rok.“ Sjednocujícím prvkem 

se stala komunikace.  Komunikace se stala prostředkem a cílem školy 

uvnitř i vůči okolí. Mluvit, vyjadřovat své pocity, potřeby a 

přání, být slyšen, ale i učit se naslouchat druhému. 

      Otevřené, přátelské a komunikativní prostředí změnilo 

atmosféru školy.  

        Do své práce včlenila osobnostně orientovaný model, který 

respektuje dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou osobnost, která 

je rozvíjena podle svých potřeb a možností. Motem výchovy se stalo 

heslo „ Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ Pedagog je průvodcem, 

který nabízí činnosti a vytváří podnětné prostředí, ze kterého si 

dítě může vybrat to, co mu je nejpřirozenější. 

  

        V této souvislosti začala mateřská škola pečlivě pozorovat 

a diagnostikovat děti. Pro děti s potřebou podpůrných opatření 

vytvořila plány pedagogické podpory. Pro děti s odkladem školní 

docházky připravila individuální vzdělávací plány, které pomáhaly 

vyrovnávat nedostatky, ale i rozvíjet schopnosti. Samozřejmou 

součástí obou shora uvedených dokument bylo jejich projednání se 

zákonnými zástupci. 

   

        Škola pokračovala v nadstandardních aktivitách, které 

doplňovaly školní vzdělávací program. 

                   Na konci školního roku 2021/2022 nabídla mateřská škola 

budoucím školákům tři zajímavé akce: 

                     „ Noc se Šípkovou Růženkou“ – budova J. Holuba 

      „ Cesta za pokladem kralupských strašidel“ – budova E. Beneše 

                               „ Noc s pohádkou“ – budova U Jeslí 

 

Škola v přírodě se tentokrát konala v „ Kořenově“. 

 

        Tak jako každoročně, ale až v druhém pololetí školního roku 

2021/2022 se konal předplavecký výcvik v Plaveckém klubu Kralupy 

nad Vltavou. 

 

     3.2.1. Ověřování kompetencí v individuálním vzdělávání 

 
Ve školní roce 2021/2022 evidovala mateřská škola 3 děti, jejichž 

povinné předškolní vzdělávání probíhalo individuální formou. 

V měsíci listopadu 2021 došlo k ověření kompetencí formou zařazení 

do běžného vzdělávacího procesu. Všechny 3 děti ověřováním prošly. 

 

 

   3.3. Údaje a hodnocení nadstandardních aktivit školy 

 

     3.3.1. Jednotlivé akce 
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2021 

 

1. „Kamarádi by si měli pomáhat“ – divadélko Paleček – 4.10. 

2. Svět neslyšících v pohádce – Znakující medvědi v MŠ - zážitkový program (Centrum pro 
dětský sluch Tamtam) – 8.10. (Růžová a Zelená třída) 

3. Svět neslyšících v pohádce – Znakující medvědi v MŠ - zážitkový program (Centrum pro 
dětský sluch Tamtam) – 13.10. (Žlutá a Modrá třída) 

4. „Šuplička a Krupičník“ – skřítci (Gábina a Katka) – 14.10. 
5. Jak si žije strom – výukový program pro MŠ (Ekologické centrum Kralupy) - 22.10. 
6. „Život stromů“ – planetárium v MŠ – 1.10. 
7.  „Malířská pohádka“ - divadlo Matýsek v mateřské škole - 6.10.  
8.  Fotografování – kalendář – 11.10. 
9. „Jak si žije strom“ - EKO centrum – 22.10. 
10. Fotografování v MŠ – 8.00 hod. 4.10.  

11. „Život stromů“ – mobilní planetárium v MŠ - 14.10.  

          12.„ Den stromů“ – interaktivní program EKO Centra Kralupy - 20.10.  
           13.„ Halloween“ – děti v maskách vítány - 26.10. 

14. Halloween v MŠ aneb strašidlácké dopoledne – 2.11. 
15. „Pejsek s kočičkou jdou do divadla“ - divadélko Romaneto v MŠ – 3.11. 
16. „Jak pouštěli na podzim draka“ -  divadlo Úsměv L. Frištenské v MŠ – 5.11. 
17. Fotografování – stolní kalendář – 12.11. 
18. Tajemné sovy – ukázka 11 druhů živých sov – 15.11. 
19. „Putování za betlémskou hvězdou“ – hudební pořad D. Čemusové v MŠ -  24.11.  

           20.„O Terezce a Matějovi“ – Jana Koutová v MŠ  – 16.11. 
           21.Cirkus Cecilka v mateřské škole - 2. 11. 
           22.„ O Dorotce“ - Pohádkové kukadlo v MŠ - 15.11.       

23. Vánoční jarmark – 1. 12. – 3.12. 
24. Mikulášská nadílka v MŠ – 3.12. 
25. Vánoční pohádka s pejskem a kočičkou – divadlo Úsměv L. Frištenské – 6.12. 
26. Vánoce, vánoce kouzelný čas… (Divadélko Paleček) – 10.12. 
27. Vánoční besídky na třídách – 16.12. 
28. „Ježíšek“ v MŠ – 21.12. 
29. Mikuláš v školce – 3.12. 
30. „Vánoční koledy“ – Divadlo Matýsek v MŠ  – 7.12. 
31. „O pejskovi a kočičce“ – Kamil Koula v MŠ – 15.12. 
32. Vánoční besídka žluté třídy – 20.12. od 16:00 
33. Vánoční besídka zelené třídy – 21.12. od 16:00 
34. Mikuláš s Inkou“ – hudební představení s mikulášskou nadílkou - 2. 12. 
35. „Vánoční koledy“ - Divadlo Matýsek  v MŠ  - 7. 12. 
36. „O pejskovi a kočičce“ – divadlo v MŠ - 15.12.   
37. Vánoční besídky – 16.00. hod - 14.12. 
 

2022 

   

38. Zimní pohádka – divadélko Paleček – 11.1. 
39. „ O Terezce a Matějovi“ – hudební pohádka (Jana Koutová) – 18.1. 
40. „O Krvince“ – zdravotníci v mateřské škole – 10.1.  
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41.„Dramatické dílny“ - 18.1. 
            42. Návštěva základních škol – předškoláci – v průběhu měsíce ledna 

43. Vystoupení s živými králíčky v mateřské škole – 1.2. 
44. „ Břichbulín“ aneb cesta do země skřítků – divadlo Matýsek v MŠ -  2.2. 
45. Ročenky – fotografování (žlutá a růžová třída) – 16.2. 
46. „Karneval zvířat - na našem dvorečku“ – společné muzicírování – D. Čemusová – 18.2. 
47. Maškarní karneval v mateřské škole – 25.2. 
48. „Bubnování“ v mateřské škole – 16.2.  
49. „O Pyšné žirafě“ – divadlo Matýsek v MŠ – 22.2.  
50. Fotografování (ročenka) – 24.2. 
51. Masopustní karneval v mateřské škole – 25.2. 

52. „ Jak si pejsek popletl lentilky s léky“ – divadlo Úsměv v MŠ - 9.2. 

53.    Karneval aneb možná přijde i kouzelník - 17.2. 
54.  „Dramatické dílny“  - 24.2. 
55. Vodnická pohádka – divadélko Romaneto – 2.3. 
56. „Jak Oskárek našel petrklíč“ – jarní pohádka (Gábina a Katka) – 10.3. 
57. Pohádka o písničce – divadlo Harmonika – 18.3. 
58. Fotografování dětí – dárková sada s rámečkem – 30.3. 
59. „Sanitka“- zdravotníci v mateřské škole – 17.3.  
60. „Králíci v akci“ – zvířátka v mateřské škole – 25.3.  
61. Fotografování – 30.3 

       62. Návštěva ZŠ – předškoláci - 1.3. 
       63.„Patálie pana Paka“ - pohádkové kukadlo - divadlo v MŠ -  8.3.   

              64. Den se zdravotníky - 14.3. 
              65. Lenčiny zpívánky – hudební pořad - 15.3. 
              66.  „Vynášení Morany“ – loučení se zimou - 17.3. 
              67. Živá zvířátka v mateřské škole - 21.3. 

68. Návštěva knihovny – předškoláci  - termín bude upřesněn 
 69.„Velikonoční pohádka“ – divadélko Paleček  - 1.4. 
70. Den otevřených dveří  - 12.4. 
71. „Velikonoce“ – divadlo P. Kubce – 19.4. 
72. Bezpečnost v dopravě – Ekocentrum Kralupy - 21.4. 
73. Projektový den ve výuce – 26.4. 
74. „Příběh šneka Bedřicha“ – divadlo Matýsek – 27.4. 

75. „Živá mláďátka“- zvířátka v mateřské škole – 6.4.  

76. Den otevřených dveří  - 12.4. 
77. „Magické bubliny“ – v mateřské škole – 20.4.  
78. Projektový den v mateřské škole – 26.4. 
79. „Bezpečnost v dopravě“ – Ekocentrum Kralupy v MŠ – 27.4. 

               80. Fotografování - 5.4. 
         81. Den otevřených dveří - 12.4.                                                                
         82. Slavnostní zahájení provozu dětských odrážedel - 14.4.  

                83. Dopravní výchova v mateřské škole – Ekologické centrum Kralupy - 19.4. 
                84. „Jak pejsek a kočička slavili jaro s čápem“ – divadlo Úsměv v MŠ - 21.4. 
                85. O Pyšné žirafě“ – divadlo Matýsek v MŠ - 22.4. 
                86. Projektový den v mateřské škole - 26.4. 
                87. „Čarodějnický rej “ – písničky a soutěže na zahradě MŠ - 28.4. 
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88. „Jak se Barborka zatoulala“ (Jana Koutová) – hudební představení – 12.5. 
89. Představení našich nejznámějších dravců – zahrada MŠ – 17.5. 
90. Škola v přírodě – Kořenov 2022 – informační schůzka rodičů – 18.5. v 16,00  
91. Fotografování – společné foto – 24.5. 

92. „Jak Hanička a Honzík jeli do ZOO za zvířátky“- divadlo Paleček v MŠ –  11.5.  

93. „Dravci“ – ukázka dravců na zahradě mateřské školy – 17.5.  
94. Fotografování – společná fotografie třídy – 24.5. 
95. Dravci v mateřské škole - 17.5. 
96.  3.2. „Rozloučení s předškoláky“ – pasování předškoláků I.Rybářovou – 19.5.             
97.  „Dopravní pohádka aneb bezpečně na prázdniny“- divadlo Vocaď Pocaď - 1.6. 
98. „Den dětí“ – sportovní dopoledne (Žlutá a Růžová třída) – 1.6. 
99. Zoopark  Zájezd – výlet dětí (Zelená a Modrá třída ) – 1.6 
100. Lanové a provazové centrum v MŠ – 2.6. 
101. Škola v přírodě – (Žlutá a Růžová třída) -  6.6. – 12.6. – „Kořenov 2022“ 
102. „Cestou necestou do zámku“ – výlet do Nelahozevsi - (Růžová třída) – 16.6. 
103. Zahradní slavnost – loučení s předškoláky (Hnedle vedle) – 21.6.  
104. „Den dětí“- 1.6. 
105. Zoopark Olovnice – dopolední výlet za zvířátky – 9.6. 
106. „Já jsem muzikant“- písničkový pořad Dagmar Čemusové v MŠ – 16.6.  
107. „Loučení s předškoláky“ – od 16:00 na zahradě mateřské školy – 22.6.  

            
 

                                   

   3.4. Výsledky hospitační činnosti ředitelky 

 
Hospitační činnost byla využita jednak k průběžnému hodnocení 

úrovně vzdělávací nabídky mateřské školy, jednak k identifikování 

potřeb dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 
    3.4.1. Hospitační kritéria 

 

1) Literární text jako hlavní nositel vzdělávání 
2) Logopedické chvilky 
3) Experimenty 
4) Pedagogická profesionalita 
5) Identifikace a práce s pedagogickým problémem jednotlivého 

pedagoga 

 

                   Přehled hospitací 2021/2022 
 

Pedagog Budova Třída Vzdělávací činnost Datum 
 

 
    

Kateřina Pospíšilová U Jeslí zelená Moje tělo a zdraví 22.11.2021 

Nikola Vyležíková E. Beneše růžová Karneval 22.2.2022 

Eva Suková E. Beneše zelená Předjaří 3.3.2022 

Klára Kadečková J. Holuba Podpora Březen    10.3.2022  
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dětí s OMJ - 
předškoláci 

Karolina Pozlerová E.Beneše Podpora 
dětí s OMJ - 
předškoláci 

Lidské tělo 10.3.2022 

Adéla Janáková U Jeslí žlutá Jaro na zahradě 15.3.2022 

Táňa Přerostová E.Beneše Podpora 
dětí s OMJ - 
předškoláci 

Práce s knihou 17.3.2022 

Lucie Plachová E.Beneše modrá První jarní den  24.3.2022 

Radmila Svobodová J.Holuba poupátka Masopust 17.2.2021 

Lenka Vošická E. Beneše zelená Těšíme se na prázdniny 21.6.2022 

 

 

3.5. Odborná pedagogická praxe 

 
V mateřské škole se během školního roku 2021/2022 uskutečnily 

následující praxe, kterými mateřská škola přispěla k odborné 

kvalifikaci budoucích i stávajících předškolních pedagogů, ale i 

odborníku v sociálně-správních službách. 

 

  3.5.1. Martina Chomátová – 20. – 30.9.2021 

  3.5.2. Andrea Nekvindová – 18. – 22. 10. 2021 

  3.5.3. Tetyana Meles – 25.10. – 5.11.2021 

  3.5.4. Renata Čermáková – 16.5. – 3.6.2022 

 

 

3.6. Spolupráce s rodiči 

 
Rodiče a pedagogové jsou partneři, které spojuje jediný cíl a tím 

jsou děti a jejich zdraví fyzický a duševní vývoj. Otevřená 

komunikace mezi učitelem a rodičem o dítěti probíhala individuálně 

během celého roku a jednotlivé úspěchy a problémy se řešily 

konkrétně a v čase, ve kterém probíhaly. Rodiče přicházeli s náměty 

a nápady a konzultovali je pedagogy. Komunikace nabyla na intenzitě 

a velmi pozitivně se odrazila na celé činnosti školy. 

 

   3.6.1. Schůzky 

 

V červnu 2021 se uskutečnily tři informační schůzky pro rodiče 

budoucích mateřskoškoláčků. V září 2021 se uskutečnily tři 

zahajovací třídní schůzky pro rodiče stávajících mateřskoškoláčků. 

V květnu se uskutečnila speciální třídní schůzka pro rodiče dětí 

přihlášených na školu v přírodě. 

   

   3.6.2. Vánoční jarmarky 

 

V listopadu a prosince 2021 se uskutečnily dva vánoční jarmarky 

v budovách E. Beneše a J. Holuba. Celkový výtěžek z prodeje výrobků 

dětí byl 41 112,-Kč 
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Účelem pořádání vánočních jarmarků bylo především zdokonalit a 

prohloubit výtvarné a pracovní kompetence dětí. Dále připravit 

rodičům pěknou vánoční atmosféru, kterou si zakoupením výrobků 

přenesli i do svých domovů. A v neposlední řadě získat finanční 

prostředky na nákup odrážedel, tříkolek a koloběžek pro potřeby 

školní zahrady mateřské školy J. Holuba a motýlích sad na chov 

motýlů a okrasných i užitkových keřů pro školní zahradu mateřské 

školy E. Beneše.    

Neprodané výrobky věnovala mateřská škola Domu s pečovatelskou 

službou.   

                    

 

   3.7. Spolupráce s odborníky (PPP, SPC, lékaři) 

 
V rámci spolupráce s jinými odborníky mateřská škola pokračovala ve 

spolupráci s PPP Mělník. 

Ve spolupráci s odborníky z řad psychologů pokračuje mateřská škola 

zejména proto, aby mohla poskytovat dětem s potřebou podpůrných 

opatření takové předškolní vzdělávání, které by plně korespondovalo 

s jejich vzdělávacími možnostmi.  

 

  3.8. Spolupráce s ostatními institucemi 

 
Město je spolehlivým garantem rozvoje předškolního vzdělávání a 

Mateřská škola Dr. E. Beneše má jeho plnou podporu a stojí na 

předním místě jeho zájmu, čímž konkrétně naplňuje vzdělávací 

politiku státu.  

 

 
 

3.9. Projekty 

 

         3.9.1. Školní  

 
                    „Motýlí zahrádka“ 
 

Projekt je přirozeným pokračováním předchozích projektů spojených s 

výsadbou stromů (Zahrada plná barev) a ochrany přírody (Zadržme 

vláhu v krajině) a ( Začmelujeme). 

Děti měli příležitost pozorovat jednu z nejúžasnějších přírodních 

proměn hmyzí říše. Sady motýlů, které jsme zakoupili z výtěžku 

vánočního jarmarku, umožnily dětem sledovat vývoj motýlů druhu 

Babočka bodláková od housenek až po překrásně barevné motýly. S 

motýlí zahrádkou jsme sledovali vývoj živých housenek postupně se 

transformujících do překrásně barevných motýlů. Celý proces je 

plynulý, bezpečný a umožnil dětem pochopit jednu z nejzajímavějších 

proměn přírody - metamorfózu. První fáze bylo pozorování 

průhledných misek s housenkami, s dostatkem krmení až do fáze 

zakuklení. Pak se kukly opatrně přesunuly do chovné síťky a tam se 

vylíhli motýlci. Předposlední fází bylo pozorování, krmení a přímá 
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interakce dětí s tímto hmyzem. Po několika dnech pozorování nastává 

poslední fáze, a sice vypouštění motýlů zpět do přírody. 

  

         3.9.2. Se spoluúčastí jiných subjektů 

 

                     3.9.2.1. „Třídíš, třídíte, třídíme … ve školce ano.“ 

 
Mateřská škola se zapojila do projektu „Člověče, recykluj“., ve 

kterém je jejím partnerem Metal Trade Comax, a.s., metalurgická 

firma se sídlem ve Velvarech. 

I přesto, že mateřská škola sama jako taková neprodukuje hliníkový 

odpad a od roku 2015 se zaměřuje především na třídění papíru a 

plastů, ráda by se touto cestou pokusila ovlivnit chování rodin, 

které mají přímý vliv na výchovu dětí. 

 

                    3.9.2.2. „ Obědy do škol ve Středočeském kraji IV.“ 

                                       Operační program potravinové a materiální pomoci 

 

 

                     3.9.2.3. „ Mluvíš, mluvím, mluvíme … zatím ne moc česky.“ 

                   Podpora vzdělávání cizinců ve školách 

 
Mateřská škola reagovala na výzvu Ministerstva školství a zapojila 

se do projektu „Podpora vzdělávání cizinců ve školách,“ jehož 

cílovou skupinou jsou děti - cizinci v povinném předškolním 

vzdělávání.  

Na tomto podkladě zpracovala projekt s názvem: „Mluvíš, mluvím, 

mluvíme … zatím ne moc česky. “ Tento projekt se věnuje 

předškolákům, kteří mají češtinu jako druhý jazyk nebo jako cizí 

jazyk. V obecné rovině se tento projekt zabývá migrací a jejími 

dopady předškolní vzdělávání. V praktické rovině se zaměřuje na 

využívání komunikačních kartiček, mluvené slovo doprovází gesty, 

přeformulovává nepochopená sdělení, která opakuje stejnými výrazy, 

preferuje stálý režimu a opakujících se činnosti a mluví o tom, co 

je tady a teď. 

 

 

4. Údaje o pracovnících MŠ 

 

    4.1. Kvalifikace a studium 

 
     V mateřské škole pracuje 21 předškolních pedagogů. 

 

 

          Odborná kvalifikace pedagogů 
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VŠ magistr VŠ bakalář vyšší odborné středoškolské 
z toho 
studující 

1 0 0 20              0 
 

     
     Ředitelka pokračovala v práci členky redakční rady měsíčníku 

Informatorium 3 – 8, v práci členky rady Společnosti pro předškolní 

výchovu, členky OMEP a Asociace pro předškolní výchovu. A dále jako 

editorka časopisu Řízení školy, Speciál pro mateřské školy. 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

1. Polytechnický workshop – Mgr. Michaela Randová 

Termín: 7. 4. 2022 

Místo: Praha 

Kdo: K. Kadečková, L. Plachová 

 

Konference – Mgr. Pavla Kicková 
 

1. Školství 2022 
Termín: 23.9.2021 
Místo: Hotel Olšanka Praha 3 
 

2. Konference FORUM mateřských škol – Mateřská škola mužským pohledem 
Termín: 15.11.2021 
Místo: Praha 
 

3. Sněm SPV 
Termín: 5.4.2022 
Místo: Magistrát hl. m. Prahy 

 

 

                                 

    4.2. Personální změny 

 

           Pedagogická oblast: 

 
     V pedagogickém sboru došlo v tomto školním roce 

k následujícím změnám. 

V září 2021 se po rodičovské dovolené vrátila Nikola Vyležíková. 

Jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou nastoupila 

Kateřina Pospíšilová. V druhé polovině školního roku 2021/2022 

podala výpověď Milena Šulcová. V květnu 2022 nastoupila Lenka 

Vošická. 

Mateřská škola se v tomto školním roce potýkala s extrémní, 

dlouhodobou i opakovanou nemocností pedagogů, která velmi 

narušovala vzdělávací proces a vyčerpávala pedagogický sbor. 
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Náhrady za nemocné kolegyně se dařilo získávat jen s obtížemi. 

Škole velmi pomohly její bývalé zaměstnankyně Eva Chleborádová a 

Eva Špecingerová, které odpracovaly víc než polovinu školního roku. 

 

           Provozní oblast: 

 
     Do provozního úseku budovy E. Beneše se po rodičovské dovolené 

vrátila Hedvika Nováková. 

 

 

     Oblast školní jídelny: 
                
             Na úseku školní jídelny došlo k personální změně na pozici 

vedoucí školní jídelny. Po 34 letech ukončila svou profesní kariéru 

paní Anna Švehlová. Na její místo nastoupila paní Helena Kubová. I 

úsek školní jídelny se ve školní roce 2021/2022 potýkal s dočasnými 

pracovními neschopnostmi. 

 

         

 

5. Materiální vybavení a opravy 

 
     5.1. Opravy 

- drobné opravy podle potřeby 

 

5.2. Údržba 

- revize hasicích přístrojů a hydrantů 

- revize tělocvičného nářadí 

- revize kotelny 

- revize elektrických spotřebičů 

- revize výtahu 

- revize plynových spotřebičů 

- oprava výměníku – budova EB 

-    údržba zahrad 

-    instalace vstupních dveří do budovy JH 

-    instalace elektronického vrátného – budovy EB + UJ 

- instalace profesionálních myček nádobí + změkčovačů vody – budovy EB + UJ 

- instalace škrabky na brambory – budova JH 

- instalace plynové stoličky – budova EB 

- instalace nových pískovišť – budovy EB, JH i UJ 

      

 

 

 

 
 V Kralupech nad Vltavou dne 12.8.2022        Mgr. Pavla Kicková 

                                                  ředitelka 


