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Čerstvé zprávičky z Barevné, Sedmikráskové a Růženko-šípkové školičky 

 

 

1. Mateřská škola Dr. E. Beneše začala čerpat dotaci z Operačního programu Jan Ámos 

Komenský 1 (OP JAK 1), kde v kapitole na vzdělávání pedagogů má rozpočet 105 975,-

Kč. 

 

Důvodová zpráva: V rámci shora citovaného operačního programu zahájila mateřská 

škola novou sérii vzdělávání pracovníků ve vzdělávání mateřských škol, konkrétně v 

matematické pregramotnosti, seminářem PhDr. Michaely Kaslové z Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy. 

Téma semináře: „Didaktické struktury a pracovní listy v mateřské škole“ mělo za cíl 

seznámit účastníky hlouběji s problematikou hojně využívaných pracovních listů, 

stimulovat jejich kritické myšlení a podnítit k tvorbě smysluplných a funkční pracovních 

litů.  Seminář měl hodinovou dotaci a zúčastnilo se ho 17 pedagogů. 

 

2. Mateřská škola Dr. E. Beneše se zúčastnila oslav Mezinárodního dne matematiky, 
který je stanoven na 14.3. Den byl vybrán proto, že datum v pořadí "měsíc, den", tedy 
"3, 14"připomíná číslo iracionální "PI". V loňském roce se konal poprvé. V mnoha 
zemích se již dříve konal "PI-DAY". Výslovnost řeckého písmene "PI" se v angličtině 
podobá výslovnosti slova PIE (koláč), a proto se v tento den pekly na oslavu čísla "PI" 
koláčky. 

Důvodová zpráva: K zapojení se, společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, 

do oslav mezinárodního dne matematiky přizvala mateřskou školu PhDr. M. Kaslová, 

jejíž seminář byla natolik zajímavý, že všechny pedagogy získal. 
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3. Mateřská škola Dr. E. Beneše disponuje 100% kvalifikovaným pedagogickým sborem, 

který má 21 pedagogů, z toho 2 vysokoškolsky a ostatní středoškolsky kvalifikované, 1 

školního asistenta z programu OP JAK 1 a 2 asistenty pedagoga. 

 

 

4. Mateřská škola Dr. E. Beneše pořádá dvě mimořádné nadstandardní události, a sice 

výstavu dětský prací vyrobených z recyklovatelného odpadu v budově U Šípkové 

Růženky. A Velikonoční jarmark v Barevné školce. 
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VELIKONOCE 

aneb  

ze starých věcí nové 

 

Vážení rodiče, 

v rámci školního projektu „Ukliďme Kralupsko“ 

bude v naší budově od 20. března 2023 instalována 

výstava výrobků z recyklovatelného odpadu 

s tématem Velikonoce. 

Výrobky dětí bude možné si i zakoupit za 

dobrovolný finanční příspěvek. 

Výtěžek z této akce bude použit k nákupu 

odpadkových košů pro tříděný odpad. 

Vaše školka 
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5. Mateřská škola Dr. E. Beneše bojuje s nedostatečným tlakem a teplotou vody 

v budově E. Beneše. 

 

Důvodová zpráva: Harmonogram provedených prací. 

1. 4. 12. 2021 – oprava výměníkové stanice – prasklé těsnění 

2. 17. 2. 2022 – špatný tlak teplé vody – pročištění filtru 

3. 24. 2. 2022–vyčištění výměníku chemickým roztokem, seřízení směšovacích ventilů  

4. 27. 9. 2022 – výměna čerpadla teplé vody 

5. 8. 11. 2022 – čištění vyvažovacího ventilu 

6. 25. 1. 2023 – výměna regulačního ventilu 

7. 24.2.2023 – čištění vodovodního potrubí 

 

 

6. Mateřská škola Dr. E. Beneše instalovala nové zálivkové vodoměry na všechny tři 

školní zahrady. 
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7. Mateřská škola Dr. E. Beneše  vybavila kabinety budovy E. Beneše vestavěnými regály 

k ukládání vícerozměrných učebních pomůcek.  

 

 

březen 2023                                                                                                                              Mgr. Pavla Kicková 
ředitelka MŠ 


