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Úvod
Slovo ředitelky školy
Školní rok 2019 - 2020 byl již 27. v historii Katolické mateřské školy.
První pololetí školního roku proběhlo ve znamení stability bez výrazných vnějších změn. Téměř stejný
zůstal kolektiv zaměstnanců školy, zásadním způsobem se nezměnilo zařízení školy ani počet dětí ve
třídě. Pozitivní změnu přineslo rozšíření pedagogického sboru o nového zaměstnance, poprvé
v historii KMŠ byla součástí týmu také asistentka pedagoga, která od 1.9.2019 podporovala jedno a
od 1.12.2019 dvě děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Druhé pololetí výrazně zasáhla mimořádná opatření v souvislosti se šířením nemoci Covid – 19.
KMŠ přerušila svůj provoz v termínu od 16.3.2020 do 24.5.2020. Ve druhém pololetí byla zrušena
celá řada tradičních akcí – po absolvování dvou lekcí byl zastaven plavecký výcvik, neuskutečnil se
výjezd do školy v přírodě, zrušeny byly návštěvy divadel a dalších kulturních akcí, oslava Dne dětí
proběhla pouze na úrovni KMŠ, nekonala se závěrečná setkání s programem pro rodiče a děti.
Nebylo možné uskutečnit ani tradiční bleší trh pro školku, který ve spolupráci s K-klubem Beroun
přináší škole tolik potřebné finanční prostředky.
Přestože druhé pololetí školního roku bylo všemi těmito omezeními výrazně poznamenáno, mělo
toto období i jistá pozitiva. Škola si vyzkoušela účinnost komunikace s rodiči formou e-mailů a jejich
informování na webu školy, nabízela náměty na činnosti rodičů s dětmi, zavedla distanční vzdělávání
formou zveřejňování pravidelných „Dopisů dětem“ s rozmanitými úkoly.
Oproti uplynulému roku bylo možné pozorovat řadu drobnějších změn: v denních místnostech školy
přibyly další nové pomůcky a hračky, herní prvky na zahradě byly opakovaně sanovány. Změny byly
patrné rovněž ve vzdělávacím programu naší mateřské školy. Ten navázal na tradiční a osvědčené
aktivity z minulých let, ale naplnil je opět novým obsahem přizpůsobeným a „šitým na míru“
konkrétní skupině dětí.
Naší prioritou vždy bylo a zůstává vytvářet bezpečné a podnětné prostředí pro všechny děti. Místo,
v němž bude každé dítě přijato a najde optimální podmínky pro svůj osobní rozvoj. Zároveň nás těší,
můžeme-li se podílet i na vzniku neformálního společenství rodičů. S radostí pozorujeme, že se do
činnosti školy nejrůznějším způsobem zapojuje celá řada rodin. V tomto školním roce se opět
podařilo ve spolupráci s rodinami realizovat na podzim bleší trhy s výtěžkem určeným pro školku,
které by nebylo možné uskutečnit bez obětavé pomoci mnoha dobrovolných pomocníků. Rodiče se
zapojovali i do řady dalších aktivit - drobných oprav, údržby zahrady, ale iniciativně také do
organizace projektových dní, obohacení programu pro děti apod.
Jsme vděčni všem, kdo naši školu jakýmkoli způsobem podporují. Pomáhají tak vytvářet nejen
podmínky pro její zdárné působení, ale přispívají i k vytváření rodinného prostředí a atmosféry, která
patří dlouhodobě k vyhledávaným pozitivům naší mateřské školy.
Ve druhém pololetí školního roku – přes ztížené podmínky fungování i přerušení provozu školy –
jsme se znovu přesvědčili o pozitivním vztahu rodičů našich dětí ke škole, o jejich podpoře a
solidaritě.
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I.
Základní údaje o škole

1.

Název: Katolická mateřská škola

2.

Sídlo: Seydlovo náměstí 24/5, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
IČO: 43765106
IZO: 600000362

3.

Kontakty pro dálkový přístup:
Telefon: 311 623 147
e-mail: kms@kmsberoun.cz
web: https://kms.farnostberoun.cz
DS: gbumb44

4.

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské
Právní forma: školská právnická osoba
Členové rady ŠPO: PhDr. Ivana Bernardová, Ing. Jarmila Bláhová, Mgr. Monika Vagenknechtová
Členové rady ŠPO od 1.2.2020: Mons. ThDr. Jan Balík, PhD., PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek,
Ing. Linda Dolečková

5.

Vedení školy:
Ředitel a statutární zástupce: PhDr. Jana Stielová DiS
Telefon: 311 623 147

6.

Charakteristika školy:
Škola zřízená Arcibiskupstvím pražským (dále jen AP) zahájila svůj provoz v září 1993 jako první
předškolní zařízení s křesťansky orientovanou výchovou v okrese Beroun. I v současné době po
dvaceti sedmi letech působení zůstává jedinou mateřskou školou svého druhu v této oblasti.
Rodičům je tak poskytnuta širší možnost výběru při volbě typu mateřské školy a je vytvořena
alternativní nabídka k obecním a soukromým mateřským školám. O KMŠ mají dlouhodobě zájem
rodiče dětí nejen z Berouna, ale také z okolních obcí.
KMŠ je koncipována jako jednotřídní věkově heterogenní MŠ pro děti převážně ve věku od tří
do šesti let. V tomto školním roce navštěvovaly školu dvě děti s odkladem školní docházky.
Mateřská škola umožňuje přijetí dětí se specifickými potřebami, jejich přijetí je individuálně
posuzováno. V tomto školním roce navštěvovaly školu dvě děti s potřebou podpůrných opatření
3. stupně, jednalo se o personální podporu asistentem pedagoga.
Provoz školy je celodenní od pondělí do pátku od 6,45 do 16,00 hodin.
Škola nemá vlastní kuchyni, stravování je zajištěno smluvně, a to dohodou s MŠ Tovární, která je
nejbližší mateřskou školou a ze které jsou po celou dobu existence KMŠ pokrmy dováženy.
Pokrmy jsou vydávány ve výdejně stravy, která je součástí KMŠ a od ledna 2007 byla zařazena do
sítě škol a školských zařízení.
KMŠ sídlí v areálu Římskokatolické farnosti v centru Berouna v pronajatém objektu, který byl
v roce 1992 - 1993 přestavěn na mateřskou školu. Pro splnění platných hygienických norem bylo
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nutné realizovat další stavební úpravy. Celková rekonstrukce a přístavba KMŠ proběhla v roce
2006, stav budovy je i čtrnáct let po rekonstrukci dobrý.
V průběhu přestavby byla rozšířena a prosvětlena denní místnost dětí, přebudovány umývárny
a WC, rozšířena byla šatna dětí. Nově vznikl kabinet pomůcek, šatna zaměstnanců, sklad prádla,
úklidová komora, venkovní WC dětí a sklad hraček.
Ve školním roce 2008 - 2009 obdržela škola finanční prostředky ze sdružení Renovabis a od AP na
inovaci vnitřního vybavení denních místností. Z těchto prostředků a rezervního fondu školy byly
zakoupeny stolky s nastavitelnou výškou a židličky pro větší děti, lehké matrace pro odpočinek
dětí, úložná stěna na lehátka a lůžkoviny a vybavení hracího koutku.
Ve školním roce 2009 - 2010 poskytlo AP škole finanční prostředky na inovaci vybavení výdejny
stravy, na zlepšení prostředí KMŠ a pracovních podmínek zaměstnanců.
Ve školním roce 2011 - 2012 obdržela škola finanční dar z výtěžku Tříkrálové sbírky, z něhož byly
pořízeny didaktické pomůcky, výtvarný materiál, hračky a další vybavení budovy i zahrady.
Ve školním roce 2012 - 2013 poskytlo AP škole finanční prostředky na pořízení nového úložného
nábytku do denní místnosti dětí a dovybavení sociálního zařízení.
Během roku 2013 byl z prostředků poskytnutých AP a sdružením Renovabis vybudován na
zahrádce nový přístřešek na ukládání koloběžek, kočárků a venkovních hraček.
V roce 2014 poskytlo AP škole finanční prostředky na vybavení školní zahrady a didaktické
pomůcky. Pořízeny byly tři nové herní prvky na zahradu, stávající prvky byly obnoveny a zcela
zrekonstruováno bylo rovněž pískoviště. Majitel objektu Římskokatolická farnost Beroun provedl
v létě 2014 zateplení střechy objektu, v němž KMŠ sídlí.
V roce 2015 poskytlo AP finanční prostředky na zabezpečení budovy. Instalována byla
videovrátnice s monitory ve třídě a v kanceláři doplněná signalizací otevřených dveří.
Z prostředků AP byl dále pořízen notebook a další kancelářská technika.
Z finančního příspěvku AP v roce 2017 byla pořízena nová myčka nádobí do výdejny stravy,
doplněn nábytek do denních místností dětí, nově bylo zrekonstruováno pískoviště a obnoveny
herní prvky na zahradě, byly doplněny didaktické pomůcky, hračky i další materiál.
Průběžná obnova herních prvků na zahradě a doplňování didaktických pomůcek pokračovalo
také v následujích školních letech.
Všemi těmito úpravami škola vytváří kvalitní, funkční, bezpečné a estetické prostředí pro děti
uvnitř budovy i na školní zahradě.
Rodiče se formou školného podílejí na úhradě provozních nákladů školy. Umožňují tím i
postupnou inovaci jejího vybavení a zajištění vhodného prostředí pro předškolní vzdělávání.

7.

Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita
(podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku)
Id. zařízení

Typ

110012747

Název
zařízení
A00 MŠ

162103603

L13

Obec

Ulice

Beroun

Seydlovo
nám.24/5
Seydlovo
nám.24/5

Školní jídelna Beroun
- výdejna
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Vyučovací
jazyk
český
český

kapacita Platnost
zařízení
28
1. 5. 2000
platné
26
18.10.2006
platné

II.
Rámcový popis personálií

1

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

1

0

0

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané
celkem

1

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

1

interní učitelé
fyzické osoby celkem

škola

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

1. Pedagogičtí pracovníci - počty osob uvedeny shodně se zahajovacími výkazy

3

3

a. kvalifikovanost pedagogických pracovníků
škola

počet pedagogických pracovníků

Katolická mateřská škola

kvalifikovaných
nekvalifikovaných

celkem % z celkového počtu
pedagogických pracovníků
100
0

3
0

b. další vzdělávání pedagogických pracovníků

semináře

počet

zaměření

1
1
1
0

DVPP
DVPP
DVPP

počet
účastníků
1
1
1

vzdělávací instituce
Vzděl. institut středočes. kraje
Společně k bezpečí, z.s.
MAP RV ORP Beroun

kurzy
doplňkové pedagogické
0
studium
školský management
rozšiřování aprobace

jiné

1
1
0
1
1
1
1

Konference ředitelů
církevních škol
Výjezdní setkání
regionálního školství
Studium pro získání
kvalifikace
BOZP
PO
1. pomoc

1
1

ČBK
MAP RV ORP Beroun

1

VOŠP Svatý Jan pod Skalou

3
3
3

KMŠ
KMŠ
Nejmanová

Účast zaměstnanců na vzdělávacích akcích byla negativně ovlivněna celostátní karanténou a
uzavřením KMŠ v jarním období 2020.
Učitelky a asistentka pedagoga:
Odborný růst pedagogických pracovníků školy byl zajišťován individuálním studiem odborné
literatury a periodik. Učitelka na příležitostnou výpomoc zaměstnaná na základě dohody
mimo pracovní poměr se připravovala na ukončení studia Svatojánské koleje - Vyšší odborné
školy pedagogické, vzhledem k tomu se další vzdělávání formou účasti na vzdělávacích
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seminářích týkalo učitelky zaměstnané na plný úvazek a asistentky pedagoga. Téma
semináře a školení bylo zvoleno aktuálně podle potřeb školy.
4. 11. 2019 - seminář - „Dítě s potřebou podpůrných opatření v mateřské škole“ - VISK Zařízení pro DVPP
27.11.2019 - školení 1. pomoci pro všechny zaměstnance v KMŠ
5.3.2020 - seminář „Dítě s poruchou komunikačních dovedností“ - MAP RV ORP Beroun
Ředitelka:
Ve sledovaném období se ředitelka zúčastňovala následujících akcí pořádaných
Arcibiskupstvím pražským (AP), Školskou sekcí České biskupské konference (ŠS ČBK) a dalšími
organizacemi zaměřených mj. na aktuální otázky předškolního vzdělávání, legislativy,
organizace a řízení škol obecně, církevních škol (CŠ) a církevních mateřských škol (CMŠ)
zvláště a zúčastnila se i dalších akcí:
19. 9. 2019 - porada ředitelů CŠ se zřizovatelem - AP Praha
9.10. - 10.10.2019 - výjezdní setkání aktérů regionálního školství v území ORP Beroun
Monínec -MAP RV ORP Beroun
15.10.2019 - setkání pracovníků CŠ u příležitosti výročí KPPP Praha
16.10.2020 - setkání koordinátorů MAP RV ORP Beroun
20.- 22. 11. 2019 - celostátní Konference církevních škol a školských zařízení 2019 - Třebíč ŠS ČBK
27.11.2019 - školení 1. pomoci v KMŠ - Nejmanová
16. 1. 2020 - porada ředitelů CŠ se zřizovatelem AP, CZŠ Ostrovní Praha
31. 1. 2019 - seminář „Vliv soutěživého prostředí na klima třídy“ - Společně k bezpečí, z.s.
12. 2. 2020 - porada ředitelů CŠ se zřizovatelem AP, Praha
25. 2. 2020 - celostátní porada ředitelů CŠ k financování roku 2019 - MŠMT Praha
2. Nepedagogičtí pracovníci školy (za celou právnickou osobu)
a.
počty osob
fyzické
celkem

osoby přepočtení na
zaměstnané

1

b.

plně

1

další vzdělávání nepedagogických pracovníků

semináře
kurzy
jiné (uvést jaké)

počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

0
0
1
1
1

BOZP
PO
1. pomoc

1
1
1

KMŠ
KMŠ
KMŠ

III.
Příjímací řízení/ zápis a následné přijetí
Příjem přihlášek pro školní rok 2019-20 proběhl dne 2. května 2019.
počet přihlášek celkem
počet přijatých celkem

12
12
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IV.
Údaje o výsledcích podle vzdělávacích programů
1.

Počty tříd a počty dětí
a. denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů)
škola

počet
tříd / skupin

počet
dětí, žáků, studentů

MŠ

1

26

Změny v počtech dětí v průběhu školního roku
- přerušili vzdělávání: 0
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 0
- sami ukončili vzdělávání: 1
- vyloučeni ze školy: 0
- přestoupili z jiné školy: 0
- přestoupili na jinou školu: 0
- jiný důvod změny (uveďte jaký): 0
Průměrný počet dětí na třídu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu):
b. denní vzdělávání

škola

průměrný počet
dětí
na třídu

průměrný počet
dětí na učitele

Katolická mateřská škola

26

13

počet dětí

0
Katolická mateřská celkem
škola
z toho nově přijatí 0

CELKEM

Zlínský

Ústecký

Středočeský

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezský

Liberecký

Vysočina

Karlovarský

Jihomoravský

Jihočeský

kraj

škola

Královéhradecký

Děti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

0

0

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

12

2.

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Všechny děti, které ve sledovaném školním roce navštěvovaly KMŠ, měly státní občanství České
republiky.
KMŠ nenavštěvovalo žádné dítě z národnostních menšin.

3.

Speciální výchova a vzdělávání, integrace dětí
KMŠ nemá speciální třídy. Dvěma dětem bylo školskými poradenskými zařízeními doporučeno
podpůrné opatření 3. stupně - personální podpora asistentem pedagoga. Děti se s jeho pomocí
dobře zapojovaly do vzdělávacího procesu, spolupráce s rodinami dětí byla na velmi dobré
úrovni.
KMŠ v tomto školním roce nenavštěvovaly žádné děti ze znevýhodněného sociokulturního
prostředí.
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4.

Vzdělávání nadaných dětí
Postup při vzdělávání nadaných dětí je v KMŠ ošetřen ve školním vzdělávacím programu. Ve
škole nebyly ve sledovaném školním roce žádné nadané děti, které by se vzdělávaly zvláštním
způsobem.

5.

Školní vzdělávací program
KMŠ pracuje podle školního vzdělávacího programu „Cesta k radosti“, který byl prověřen v roce
2018 v rámci kontroly ČŠI. Pro školní rok 2019 - 2020 byla dne 20. 9. 2019 aktualizována příloha
ŠVP, která obsahuje specifikaci konkrétních aktivit pro daný školní rok.
Pedagogické pracovnice KMŠ hodnotí školní vzdělávací program KMŠ jako plně vyhovující a
funkční.

6.

Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Děti v KMŠ byly ve sledovaném školním roce motivovány k zájmu o poznávání cizích kultur a
cizích jazyků v rámci integrovaných tematických bloků školního vzdělávacího programu.
Po konzultaci s pedagogicko-psychologickou poradnou, která doporučuje výuku cizího jazyka
v předškolním věku pouze pro děti s upravenou výslovností hlásek, a s ohledem na narůstající
procento dětí s logopedickými problémy neprobíhala ve škole žádná forma výuky cizího jazyka.

V.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
1. Poskytování poradenských služeb
KMŠ má zpracován dokument, podle něhož jsou poradenské služby zákonným zástupcům dětí
poskytovány buď přímo pedagogickými pracovníky školy nebo ve spolupráci s odborníky. Zvláště
úzce spolupracuje škola v této oblasti s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou
v Praze.
2. Preventivní program školy
Škola má vypracován podrobný Preventivní program, z něhož vychází při prevenci sociálně
patologických jevů. Významnou součástí Školního vzdělávacího programu je také zdravotně
preventivní projekt, který zahrnuje komplexní výchovu ke zdravému životnímu stylu.
3. Prevence rizikového chování
Na prevenci rizikového chování je kladen průběžně velký důraz, učitelky se kromě výše
zmíněných programů věnují této problematice v rámci integrovaných tematických bloků ŠVP,
formou důsledného budování pozitivních sociálních vztahů mezi dětmi a budováním příznivého
klima všemi prostředky.
V rámci každodenního výchovně vzdělávacího procesu učitelky průběžně sledují vztahy mezi
dětmi, vedou děti k vytváření bezpečného a přátelského prostředí pro všechny, cíleně zařazují
hry na rozvoj sociálních dovedností.
4. Výchovné poradenství
KMŠ úzce spolupracuje s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze. Pracovnice
KPPP navštěvuje školu pravidelně minimálně 2x ročně. Na začátku školního roku konzultuje
s učitelkami průběh adaptace nových dětí a provádí orientační zmapování školní připravenosti
předškoláků. Těm se podrobněji věnuje také na jaře před zápisy do 1. třídy. Při každé návštěvě je
k dispozici rovněž zákonným zástupcům dětí pro osobní konzultace a výchovné poradenství. Ve
školním roce 2019 - 2020 navštívil KMŠ speciální pedagog v termínu 23. 10. 2019. Návštěva
v jarním termínu byla zrušena s ohledem na uzavření školy v souvislosti s epidemií coronaviru.
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VI.
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
1.

Spolupráce školy s partnery
Pro zajištění všech svých potřeb KMŠ spolupracuje s celou řadou partnerů.
Dlouhodobě na velmi dobré úrovni je spolupráce s rodiči, významná je podpora zřizovatele
Arcibiskupství pražského, pozitivně hodnotíme nadstandardní spolupráci s Římskokatolickou
farností Beroun a s Křesťanským klubem Beroun, s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou
poradnou, Farní charitou Beroun i dalšími institucemi.
Tradičně je na vysoké úrovni také spolupráce s ostatními církevními školami, zvláště v rámci
pražské arcidiecéze.
KMŠ spolupracuje i s dalšími školami v regionu při vzájemné výměně zkušeností, zapojila se do
projektu MAP ORP Beroun.
Dále KMŠ spolupracuje se středními a vyššími odbornými školami především pedagogických a
sociálních oborů např. při zajišťování společných akcí pro děti. Umožňuje podle zájmu jejich
studentů konání praxí.
Praxe studentů ve školním roce 2019 - 2020:
Svatojánská kolej, Vyšší odborná škola pedagogická, Svatý Jan pod Skalou
23. 9. - 27. 9. 2019
studentka R.H.
5 dní
11.2.2020
studentka K.P.
1 den
Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Praha
4. 11. - 8. 11.2019
student A.V.
5 dní
Studenti výše uvedených škol absolvovaly v KMŠ praxi v celkovém rozsahu 11 dní.

2.

Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů
KMŠ se ve školním roce 2019 - 2020 nezapojila do mezinárodních programů.

3.

Projekty předložené a realizované financované z cizích zdrojů
Ve škole nebyly ve školním roce 2019 - 2020 realizovány projekty z cizích zdrojů.

4.

Soutěže
KMŠ se ve sledovaném roce zapojila do těchto soutěží:
- říjen 2019 - Výtvarná soutěž „Modlitba za domov“ - Ekumenická rada církví
dvěma dětem z KMŠ byl udělen diplom za mimořádné dílo
- listopad 2019 - Recitační přehlídka pro mateřské školy - Motto: „Otevři oči“ - MAP RV ORP
Beroun - soutěž škol v území ORP na podporu rozvoje gramotností a kompetencí

5.

Akce a aktivity dětí, pedagogů, školy propojené s církevním charakterem školy
5.1. Aktivity pro děti:
Chvilky s modlitbou pro celý kolektiv dětí v KMŠ realizované obvykle před svačinou a obědem
patřily k pravidelným každodenním rituálům školy.
Předškolní katecheze pro děti s knězem Římskokatolické farnosti Beroun P. Petrem Bouškou
byla realizována v prostorách KMŠ 1x za 14 dní v termínu podle dohody obvykle v úterý
dopoledne. Děti se při ní seznamovaly s vybranými biblickými příběhy, významnými svátky a
obdobími liturgického roku i vybranými poznatky ze života církve a křesťanských tradic.
Integrované bloky zaměřené na adventní a vánoční období a na postní a velikonoční období
jsou součástí Školního vzdělávacího programu KMŠ. V rámci těchto bloků jsou děti průběžně
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seznamovány s křesťanskou podstatou těchto svátků. Během adventu probíhala pravidelná
setkání u adventního věnce, v postní době setkání u postního kalendáře.
V průběhu školního roku byly dětem v návaznosti na předškolní katecheze vedené knězem
přístupnou formou přibližovány i další církevní svátky a události liturgického roku, osobnosti
světců apod.
5.2. Dílčí akce pro děti, zaměstnance školy případně i širší veřejnost:
21. 9. - pouť berounského vikariátu ke sv. Ludmile na Tetín - účast zaměstnanců školy a
zástupců dětí s rodiči při příležitosti Dne církevních škol
1. 11. - delší společná vycházka na městský hřbitov s modlitbou za zemřelé
5. 12. - oslava svátku sv. Mikuláše, nadílka v KMŠ
7. 12. - účast zaměstnanců školy na adventní duchovní obnově ve farnosti - P. Karel Satoria
7. 1. - Tříkrálové žehnání mateřské školy - P. Petr Bouška
8. 1. - návštěva kostela sv. Jakuba v Berouně s P. Petrem Bouškou, zpívání koled u jesliček
8. - 10. 1. - účast dětí z KMŠ na Tříkrálové sbírce 2020
25. 2. - návštěva P. Petra Boušky v KMŠ - udílení popelce
6.

Ekologická výchova a environmentální výchova
V KMŠ je rozvíjena environmentální výchova cíleně v několika rovinách.
Z rozvojového programu MŠMT byly získány prostředky na vybudování koutku environmentální
výchovy a živé přírody, které jsou nyní během dne volně přístupné všem dětem. V koutku jsou
dětem k dispozici obrazové a encyklopedické publikace o přírodě, lupy, mikroskopy, přírodniny,
speciální pomůcky zaměřené na poznávání a ochranu přírody.
V koutku živé přírody mají děti možnost v průběhu celého roku získávat poznatky z oblasti
akvaristiky, pozorovat akvarijní rybky a učit se o ně pečovat. Podle aktuálních možností je jim
v maximální míře zprostředkováno seznámení i přímý kontakt s dalšími zvířaty a živočichy.
Při návštěvě u chovatelky se seznámily se životem mnoha drobných živočichů, ptáků i plazů.
Dílčí témata environmentální výchovy jsou průběžně zařazována do integrovaných tematických
celků školního vzdělávacího programu, škola při jejich realizaci spolupracuje i s externími
spolupracovníky. V KMŠ rovněž dlouhodobě systematicky pracuje kroužek „Pramínek“ pro starší
děti, který má přírodovědné a ekologické zaměření.

7.

Multikulturní výchova
KMŠ usiluje o postupné vybavování denních místností hračkami a pomůckami vhodnými
pro multikulturní výchovu. V rámci jednotlivých integrovaných tematických celků školního
vzdělávacího programu jsou podle možností začleňovány prvky z této oblasti a rovněž jsou
zařazována i samostatná témata k multikulturní výchově.

8.

Aktivity zaměřené na péči o zdraví dětí - pobyty v solné jeskyni, plavecký kurz, škola
v přírodě:
Součástí programové nabídky jsou i aktivity zaměřené na péči o zdraví dětí a posílení
obranyschopnosti dětského organismu.
8.1. Podzimní pobyty v solné jeskyni (10 návštěv)
Solnou jeskyni navštěvovalo od října do listopadu 2019 ve čtvrtek v dopoledních hodinách
celkem 24 přihlášených dětí. Návštěvy probíhaly 1x týdně pod vedením učitelek KMŠ.
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8.2. Jarní plavecký kurz
Kurz byl realizován ve spolupráci s plaveckou školou Babyclub Hrošík. Lekce probíhaly pod
vedením kvalifikovaných lektorek s pedagogickým dozorem z KMŠ 1x týdně v pondělí
v dopoledních hodinách. Kurz byl plánován v bazénu Obchodní akademie v Berouně v rozsahu 9
lekcí od začátku března do května 2019. Vzhledem k přerušení provozu v souvislosti s pandemií
coronaviru byl předčasně ukončen po 2 lekcích. Přihlášeno bylo celkem 22 dětí, které byly
rozděleny do tří skupin podle zdatnosti. Pro ostatní děti byl připravován běžný vzdělávací
program v prostorách KMŠ.
8.3. Pobyt ve škole v přírodě
Plánovaný tradiční jarní pobyt ve škole v přírodě, který patří u dětí i rodičů k oblíbeným
aktivitám, se ve sledovaném školním roce z důvodu pandemie coronaviru neuskutečnil.
9.

Dílčí projekty a programy, práce ve skupinách
Kromě běžného denního vzdělávacího programu byly obdobně jako v uplynulých letech
periodicky nebo příležitostně zařazovány dílčí projekty a programy a práce ve skupinách.
Jejich uskutečnění je v daném školním roce vždy závislé na zajištění učitelky a případně
i externího spolupracovníka, pod jejichž vedením se děti budou dané aktivitě věnovat, a rovněž
na zájmu dětí a rodičů o nabízenou činnost. Tímto způsobem projevuje KMŠ svou otevřenost ke
spolupráci s rodiči a externími spolupracovníky. Nabídka projektů a programů pro konkrétní
školní rok s organizačními podrobnostmi je každoročně aktualizována.
9.1. Projekt „Zpívánky“
Projektové dopolední programy určené všem dětem zaměřené na systematický rozvoj
hudebnosti dětí tematicky propojené se školním vzdělávacím programem. Programy se
uskutečnily v termínu po dohodě obvykle 1x týdně ve středu dopoledne v prostorách školy pod
vedením učitelky a externí spolupracovnice.
9.2. Projekt „Návraty ke kořenům“
Projektové dopolední programy určené všem dětem zaměřené na návrat k českým lidovým
tradicím a přírodě v průběhu kalendářního roku. Program se uskutečnil v termínu po dohodě
obvykle 1x za měsíc v prostorách školy pod vedením učitelky a externí spolupracovnice.
9.3. Kuliferdové
Setkání probíhala nepravidelně 2 - 3x týdně převážně v odpoledních hodinách pod vedením
učitelky KMŠ. Systematické předškolní přípravy nejen s časopisem Kuliferda se zúčastnili všichni
předškoláci.
9.4. Přírodovědný a ekologický kroužek "Pramínek"
Setkání probíhala 1x za dva týdny pod vedením učitelky KMŠ a externí spolupracovnice, kroužek
byl určen pro starší zájemce, probíhal v prostorách KMŠ ve středu před odpoledním
odpočinkem. Zúčastnilo se celkem 10 dětí.
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10. Mimoškolní akce
Ve školním roce 2019 - 2020 se KMŠ zapojila do těchto regionálních i celostátních akcí a
projektů:
„Tříkrálová sbírka 2020“ - zapojení KMŠ do celostátní akce Charity ČR. V termínu 8. - 10. 1. 2020
se děti z KMŠ jako koledníci s učitelkami aktivně účastnily sbírky v centru Berouna. Na
obchůzce centrem města se vystřídala většina dětí, celá škola si připravila program pro
koledování na berounské radnici, kde byly děti přijaty zástupci města. Tato akce školy byla
prezentována v místním tisku. Velmi zdařilé bylo také koledování dětí v Penzionu pro seniory.
Škola obdržela poděkování Charity Beroun za 3. nejplnější kasičku a 4. místo ve skupinách
koledníků.
Projekt „Celé Česko čte dětem“ - zapojení KMŠ do projektu, který zaštiťuje Ministerstvo kultury
ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Dětský fond OSN UNICEF, jehož cílem je
prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině.
Akce pro „Fond Sidus“ - zapojení KMŠ do charitativního projektu Fondu Sidus - celostátní
veřejné sbírky určené pro Pediatrickou kliniku UK 2. LF v Praze Motole, Dětskou kliniku FN
v Olomouci a individuální dětské pacienty - sbírky proběhly v KMŠ v prosinci 2019 a v červnu
2020.
Akce pro Diakonii Broumov - zapojení KMŠ do charitativní sbírky použitého ošacení v návaznosti
na organizování blešího trhu pro KMŠ.

11. Prezentace práce školy
KMŠ prezentovala svou práci např. těmito způsoby:
- pravidelně seznamovala rodiče se svou činností formou výstavek výtvarných prací dětí,
informacemi o aktuálních akcích na nástěnkách i webu školy
- příležitostně prezentovala práci KMŠ v rámci farnosti prostřednictvím zpráv ve farním
Zpravodaji a účastí ředitelky školy v pastorační radě
- Radniční list Beroun - prezentace účasti dětí KMŠ na Tříkrálové sbírce - únor 2020
- Výroční zpráva Charity Beroun a web Charity Beroun - informace o vystoupení dětí
s programem pro seniory
12. Další aktivity
Pro doplnění a obohacení svého školního vzdělávacího programu uskutečňuje škola během roku
celou řadu jednotlivých mimořádných akcí, které jsou určeny dětem, rodičům případně i širší
veřejnosti. Některé z akcí organizuje škola ve svých prostorách, jiných se děti z KMŠ zúčastní s
pedagogickým doprovodem mimo areál školy. Četnost a rozmanitost takových akcí je pak do
značné míry ovlivněna nabídkou programů pro děti předškolního věku na území Berouna nebo v
dostupném okolí. Pořádání kulturních akcí přímo v prostorách KMŠ je limitováno jejich finanční
náročností - pro jednotřídní MŠ jsou často nedostupné. Proto KMŠ spolupracuje v této oblasti
s dalšími organizacemi na území Berouna, využívá během roku jejich pozvání k návštěvě
kulturních i sportovních akcí, případně zve jinou MŠ na představení do vlastních prostor. Děti
tak mají možnost zúčastnit se řady zajímavých programů v různorodém prostředí.
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12.1. Akce pro děti
září
26. 9. - 28. 11. - cyklus 10 návštěv v solné jeskyni Hudlísek v Berouně
říjen
18. 10. - návštěva paní fotografky v KMŠ
24. 10. - divadelní představení „Krejčík Honza“ v sále České pojišťovny
listopad
8.11. - divadelní představení „Nejvzácnější věc pod sluncem“ v sále České pojišťovny
19.11.- program se zdravotní tematikou „Nebojme se doktora“ v KMŠ - studenti Střední
zdravotnické školy Jana Pavla II. v Praze
prosinec
11. 12. - společné adventní odpoledne pro děti a rodiče - pásmo písní, básní a tanečků, tvořivé
dílny, společné hry v KMŠ, posezení
20.12. - návštěva Muzea Českého krasu - vánoční výstava
leden
2. 1. - vánoční nadílka nových hraček pro děti
29. 1. - návštěva u chovatelky drobného zvířectva
únor
5.2. - divadelní představení „Zapomenutá pohádka“ - Teátr Pavla Šmída
7.2. - ekologická pohádka „Jak Pimpidimpi a Pompolompo zachránili planetu Zemi“ v KMŠ
18.2. - masopustní karneval v KMŠ - soutěžní dopoledne v maskách
24.2. - hudební pořad „Bubnování“ v KMŠ s dětmi z MŠ Kytka
28.2. - přírodovědný program „Kouzelník s ptáčky“ v KMŠ
březen
2. 3. a 9. 3. - realizovány 2 z plánovaných 9 lekcí plavání s Babyclubem Hrošík pro přihlášené
děti
14. březen - 24. květen - provoz KMŠ přerušen - pandemie coronaviru
červen
1. 6. - oslava Dne dětí na zahrádce KMŠ
11. 6. - loutkové divadelní představení „Princezna na hrášku“ v KMŠ
17. 6. - návštěva paní fotografky v KMŠ
26. 6. - slavnostní loučení s předškoláky, předání pamětních listů a odměn
12.2. Další aktivity školy určené rodičům, rodičům a dětem, případně širší veřejnosti
4. 9. - informativní schůzka pro rodiče k zahájení školního roku
23. 10. - předběžné orientační zmapování školní připravenosti dětí předškolního věku v KMŠ
s následnými individuálními konzultacemi pro rodiče - speciální pedagog z KPPP Praha
15. - 17. 10. - podíl zaměstnanců KMŠ a rodičů na přípravě blešího trhu pořádaného
Křesťanským klubem Beroun ve prospěch KMŠ
12. 3. - preventivní vyšetření zraku dětí podle zájmu rodičů - Prima vizus
9. 6. - informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí
31. 8. - motivační návštěva nově přijatých dětí s rodiči v KMŠ
13. Využití prostor školy v době školních prázdnin
KMŠ sídlí v pronajatém objektu v areálu Římskokatolické farnosti Beroun. Během školních
prázdnin probíhala ve škole pravidelná údržba, malování a celkový úklid všech prostor školy a
školní zahrady. Prostory školy nejsou poskytovány dalším subjektům k jinému využití.
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VII.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2019 - 2020
Ve sledovaném školním roce nebyla provedena Českou školní inspekcí ve škole žádná inspekční
činnost.

2.

Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2019 - 2020
Kontrola Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště
v Berouně.
Dne 1.6.2020 byla provedena kontrola mateřské školy a kontrola školní jídelny – výdejny.
Kontrolami nebyly zjištěny závady.
O výsledku kontrol byl informován zřizovatel školy.

VIII.
Dárci a partneři - poděkování
Děkujeme organizacím i jednotlivcům, kteří činnost naší mateřské školy v uplynulém období
finančně podpořili. Největší finanční podporu poskytl škole zřizovatel Arcibiskupství pražské,
Křesťanský klub Beroun a Římskokatolická farnost Beroun. Finančně školu podpořili také
jednotliví dárci.
V roce 2019 obdržela KMŠ finanční dary v celkové výši 343 400,- Kč.
Právnické osoby:
Zřizovatel Arcibiskupství pražské 236 500,- Kč
Křesťanský klub Beroun 62 400,- Kč
Římskokatolická farnost Beroun 20 000,- Kč
Fyzické osoby:
5 dárců z řad zákonných zástupců dětí a z berounské farnosti poskytlo KMŠ celkem 24 500,- Kč.
S pomocí rodičů a externích dobrovolných spolupracovníků se v minulém školním roce v KMŠ
podařilo realizovat některé mimořádné akce a programy nebo zajistit zdarma potřebné služby.
Děkujeme tak všem našim spolupracovníkům za mnohé aktivity, které bychom bez jejich
přispění jen obtížně realizovali: např. za celoroční vedení kroužku Pramínek, přípravu a realizaci
projektů „Návraty ke kořenům“ a „Zpívánky“, za hudební doprovod dětí při besídce, za
bezplatné zajištění skákacího hradu na oslavu Dne dětí, za realizaci interaktivního programu
studenty Střední zdravotnické školy Jana Pavla II. v Praze.
Ceníme si velmi i veškeré praktické pomoci, které se nám od rodičů dostalo, a děkujeme tak
rovněž za správu webových stránek školy, za drobné opravy v budově KMŠ, dlouhodobou péči
o trávník, živý plot a stromy na naší zahradě, za pomoc s propagací i realizací podzimního
blešího trhu pro školku.
Děkujeme také všem, kdo mateřskou školu podpořili finančně nad rámec školného, věcnými
dary nebo jakkoli jinak.
Velmi si vážíme veškeré pomoci, které se nám dostává, a děkujeme všem, kdo naší školku
jakýmkoli způsobem podporují.

14

IX.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2019
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X.
Poskytování informací
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění.
a) Celkový počet písemných žádostí o informace: 0
b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
c) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace: 0
d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona: 0
Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu
školy.

PhDr. Jana Stielová
ředitelka

V Berouně 23. října 2020
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