
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 

 

1. Základní údaje,charakteristika: 

 

MŠ Sluníčko Beroun, Vl. Vančury 1154, příspěvková organizace 

 

sídlo MŠ:  

Vladislava Vančury 1154 

266 01 Beroun 

Tel: 311 623 487 

e-mail: msslunicko@razdva.cz 

 

odloučené pracoviště: 

Husova ul. 181 

266 01 Beroun – Zavadilka 

Tel: 311 622 721 

e-mail: mszavadilka@email.cz 

 

IČO : 709 74 993 

 

Bankovní účet:  51-4867200257/0100 

 

www.ms-slunicko-beroun.cz 

 

MŠ byla otevřena 16. 6. 1954 jako dvoutřídní MŠ Králodvorských cementáren. 

Vzhledem k vysokému počtu žádostí rodičů o umístění dětí byla v roce 1985 

rozšířena o přístavbu 2 tříd a hospodářské budovy včetně kuchyně a prádelny. 

Celé zařízení převzal do své správy Městský úřad v Berouně dne 1. 9. 1991. 

MŠ byla zařazena do sítě mateřských škol dne: 1. 1. 2005 

Od 1. 1. 2003 má tato škola právní subjektivitu a převzala do své správy i  budovu    

MŠ v Husově ul. 181, Beroun -  Zavadilka, která byla otevřena 1. 10. 1956. 

  

Statutární zástupce: Ivana Čampulová 

 

MŠ má 4 třídy ve Vančurově ul. a 2 třídy v Husově ul. 

Kapacita obou pracovišť je 145 dětí.  

 

Provoz MŠ:  Vančurova ul.:  6:30 -  17:00 hodin 

                      Husova ul.     :  6:30 - 16:30 hodin 

 

Součástí MŠ ve Vančurově ul. je školní jídelna s kapacitou 150 obědů, která 

zajišťuje stravování dětí i zaměstnanců obou pracovišť. 

Na odloučené pracoviště v Husově ul.je jídlo dováženo z MŠ firmou Scolarest za 

měsíční poplatek 3.000,- Kč. 

 

mailto:msslunicko@razdva.cz
http://www.ms-slunicko-beroun.cz/


2. Personální obsazení 

 

MŠ ve Vančurově ul. 

Pedagogové: 

Dagmar Fuksová – ředitelka MŠ – kvalifikovaná  

Vanda Profantová –zástupkyně ředitelky – kvalifikovaná 

Rostislava Mihálová – učitelka – kvalifikovaná 

Xénia Anna Kurucová – učitelka – kvalifikovaná 

Soňa Novotná – učitelka – kvalifikovaná 

Pavlína Pušmanová - učitelka – kvalifikovaná 

Kristýna Jiřišťová - učitelka – kvalifikovaná 

Veronika Konvalinková - učitelka – kvalifikovaná 

Kateřina Pavlíková - učitelka – nekvalifikovaná 

 

Nepedagogové: 

Věra Svobodová – vedoucí stravování + účetní/ekonomické vzdělání/ 

Marcela Pavlisová – kuchařka  

Dagmar Senková - kuchařka 

Jana Hájková – školnice + topič 

Vladislava Hnízdilová – uklízečka 

Iveta Kopková – uklízečka 

Lucie Hlaváčková - uklízečka 

 

MŠ v Husově ul.: 

Pedagogové : 

Hana Davidová – zástupkyně ředitelky – kvalifikovaná 

Pavlína Procházková – učitelka – kvalifikovaná 

Ivana Čampulová– učitelka – kvalifikovaná  

Kateřina Poplšteinová – učitelka - nekvalifikovaná 

 

Nepedagog: 

Daniela Umbraunová – uklízečka 

 

Pracovní  úvazky: 

12,5 učitelek na plný úvazek, 

vedoucí stravování, 2 kuchařky, 3 uklízečky pracují na plný úvazek,  

školnice a 1 uklízečka pracují na zkrácený úvazek.  

 

 

 

3. Přehled o dětech 

 

Kapacita v MŠ ve Vančurově ul. je 103 dětí .   

1. třída – 20 dětí, 2. třída 27 dětí, 3. třída 28 dětí, 4. třída 28 dětí. 

 



Kapacita v MŠ v Husově ul. je 42 dětí.  

5. třída – 22 dětí, 6. třída – 20 dětí 

Kapacita obou pracovišť je naplněna na 100% 

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2018/19 se konal 10. a 11. 5. 2018 od 14.00 do 17.00 

hodin.  

Do MŠ - ul. Vančurova podalo žádost k přijetí dítěte 40 rodičů, přijato bylo  

36 dětí, 4 nepřijaté.  

Do MŠ - ul. Husova podalo žádost k přijetí dítěte 15 rodičů, přijato bylo 12 dětí,  

3 nepřijaté.              

                 

Ve školním roce 2017/2018 : 

- 139 dětí  = Česko 

- 2 děti    = Ukrajina 

- 2děti   = Slovensko 

- 1 dítě    = Maďarsko 

- 1dítě     = Tunisko 

 

Do ZŠ ve škol. roce 2019/20  by mělo nastoupit : 

z MŠ – Vančurova  37  dětí 

z MŠ – Husova  18  dětí. 

 

4. Výchovně vzdělávací proces 

Název školního vzdělávacího programu pro školní rok 2016 – 2020 je: “Jaro, léto, 

podzim, zima s pohádkou je vždycky prima“. 

Nový ŠVP je rozdělen na čtvero ročních období a sestaven do 9 tematických celků 

se zaměřením na pohádky. 

Cílem naší MŠ je rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické a sociální tak, aby na 

konci svého předškolního období bylo jedinečnou relativně samostatnou 

osobností. Důraz klademe na osvojení základních bezpečnostních a hygienických 

návyků a rozvoj komunikativních dovedností. Vedeme děti k zdravému životnímu 

stylu, ke kladnému vztahu k živé a neživé přírodě a kulturnímu dědictví. 

Při výuce mimo jiné používáme i interaktivní tabuli a magic boxy. 

 

Nadstandartní aktivity naší MŠ ve škol. roce 2017/18  

– na základě doporučení ČŠI  neprobíhaly v MŠ v odpoledních hodinách kroužky 

vedené učitelkami   

- v MŠ probíhala logopedie, percepční kroužek a angličtina  -  vyučovaly externí 

pracovnice. 

S dětmi s odkladem ŠD pracoval 1x týdně speciální pedagog z ŠPP Beroun. 

 

V 1 třídě ve Vančurově ul. a v 1 třídě v Husově ul. probíhala celoročně 

pedagogická praxe studentek SPgŠ Beroun.  

 

Byl uskutečněn plavecký výcvik pro 60 dětí. 



Akce MŠ: 

Každý měsíc bylo v MŠ uskutečněno divadelní představení pro děti. Dále byly 

zařazeny během školního roku hudební výchovné koncerty, cirkusové představení,  

ekologické programy pořádané záchrannou stanicí-Kladno, celotýdenní školní hry 

na společné téma pro všechny třídy – soutěž rodinných týmů anebo mámo, táto, 

pojď tvořit se mnou, halloweenský karneval, masopustní karneval, sportovní 

soutěže. 

 

Byly uskutečněny výlety do přírody, výlet všech tříd - Mirakulum, výlet do 

Čechovy stodoly v Bukové  u Příbrami, výlet za zvířátky – statek Merlin, 

Chyňava, pěší výlet na Tetín.  

 

Exkurze - Beroun - pošta, knihovna, návštěva včelína u jednoho z rodičů, atd. 

 

V termínu 17. -  23. 6.  2017 se 42 dětí zúčastnilo školy v přírodě v Parkhotelu 

Orlík,  Staré Sedlo - Orlík.  

 

Podrobný přehled všech akcí je založen v MŠ - akce měsíčně oznamovány 

rodičům na nástěnkách v šatnách dětí a na webových stránkách MŠ. 

 

Ve škol. roce 2017/18  byla naše MŠ zapojena do celostátních projektů : 

1. Prevence očních vad u dětí - screening zraku - www.primavizus.cz 

2. Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – cvičení s TJ Sokol. 

 

5. Spolupráce s partnery: 

 

Rodiče: 

Informovanost rodičů probíhá prostřednictvím webových stránek školy, nástěnek 

v šatnách dětí, na společných odpoledních akcích v MŠ, individuálními rozhovory 

s učitelkami dětí – rodiče mohou požádat učitelky i ředitelku MŠ o konzultační 

hodiny. 

Rodiče využívají v šatnách dětí poštovních schránek pro vhazování připomínek, 

žádostí pro zkvalitnění výchovné práce MŠ. 

Rodičům byla na třídní schůzce jednotlivých tříd vysvětlena možnost, kdykoliv se 

na dítě informovat u třídní učitelky, nahlédnout do portfolia svého dítěte a jeho 

individuálního záznamu. 

Rodičům byly nabídnuty 3 ukázky výchovné práce s dětmi, karneval s rodiči a 

dětmi v MŠ v odpoledních hodinách, tvořivé odpoledne s rodiči a dětmi několikrát 

v roce. 

Bylo uskutečněno vystoupení dětí pro rodiče – vánoční a závěrečné besídky.  

Na Zavadilce při příležitosti rozloučení s předškoláky se pořádala pro rodiče 

zahradní slavnost.  

 

 

 



Základní školy: 

Předškolní děti se účastnily výuky v 1. třídách ZŠ  /1.ZŠ + 2.ZŠ / před zápisem. 

Děti se také zúčastnily divadelního představení v  1.ZŠ a navštívily družinu. 

Děti z 1. tříd  2.ZŠ Beroun byly i s učitelkami pozváni do naší MŠ, kde jim děti ze 

4.třídy MŠ zahrály vánoční pohádku. 

Děti z 1. třídy 1.ZŠ Beroun se zapojily do sportovního dopoledne v MŠ na 

Zavadilce. 

 

Veřejnost: 

Vystoupení dětí  - vítání občánků a velikonoční vystoupení na náměstí v Berouně. 

Děti si s učitelkami připravily vánoční  vystoupení pro seniory  -  pečovatelský 

dům T. G .Masaryka  a v Charitě na Zavadilce. 

 

6. Přehled a výsledky kontrol:  

 

1. Kontrola ČŠI – ve dnech 15.,18-19.9.2017 

a.)  vybírání záloh a plateb od rodičů (stravné, divadla, oslava narozenin)  – nebylo 

doloženo, že se jedná o dobrovolné platby  

= se zálohou na stravné rodiče souhlas stvrzují podpisem na přihlášku ke 

stravování, na popud kontroly byla záloha snížena 

= platby na divadla a oslavy jsou vyúčtovány rodičům dle skutečné návštěvy dítěte 

daného programu, rodiče souhlas dodatečně stvrdily  

b.) sešity ranního filtru – zaznamenává se sem i drobné úrazy (odřené koleno, 

boule apod.), to má být vedeno v knize úrazů 

= napraveno, učitelky poučeny o správném vyplňování a funkci ranního filtru a 

knihy úrazů 

c.) dohled nad dětmi provozními zaměstnanci  

= stává se ve výjimečných případech (učitelka jde na toaletu, ošetřuje jiné dítě, 

řeší neodkladné věci s rodiči), děti od rodičů vždy přebírá a odevzdává učitelka. 

d.) zájmové kroužky  (výtvarný, pohybový, keramika, flétna) probíhaly v době 

odpoledního klidu, nejsou součástí ŠVP, jsou určené pro přihlášené děti a jsou 

poskytovány za úplatu 

= kroužky se konaly pro předškolní děti, jimž stačí kratší čas odpočinku – na 

kroužek odcházely po krátkém odpočinku na lehátku, kdy poslouchaly čtenou 

pohádku. Kroužků se zúčastňovaly přihlášené děti dle zájmu dítěte, úplata byla 

určena na materiál ke kroužku, vedlo se vyúčtování každého kroužku. 

=kroužky byly pro tento školní rok zrušené. 

e.) prázdninový provoz je určen pro děti zaměstnaných rodičů 

= z kapacitních důvodů jsou přijímány děti zaměstnaných rodičů, učitelky mají 

problém si vybrat řádnou dovolenou. Pokud se k prázdninovému provozu přihlásí 

i děti rodičů, jež nechodí do zaměstnání, budou také přijaté.  

 

2. Kontrola Krajské hygienické stanice  

a.) MŠ poskytovala stravovací službu v provozovně, která nevyhovovala 

zvláštním požadavkům na prostory – povinnost udržovat povrchy v bezvadném 



stavu a snadno čistitelné – povrchy dvou pultových mrazících boxů s místy 

zrezivělým povrchem a poškozenou těsnící gumou a volně stojící hnětač s místy 

zrezivělým povrchem 

= zakoupeny dva nové mrazáky 

= proveden nátěr hnětače 

 

3. Interní audit MÚ Beroun – 09.05.2018, Bc. Alena Knollová 

Nebyla stanovena žádná nápravná opatření. 

 

 

7. Technický stav zařízení: 

 

Obě budovy MŠ jsou schopny provozu. 

Na obou pracovištích jsou kotelny na plynové vytápění, ve Vančurově ul. byla 

v létě provedena rekonstrukce kotelny a výměna kotlů. 

MŠ ve Vančurově ul. má prostornou kuchyň se vzduchotechnikou a 

konvektomatem. 

MŠ Husova má v havarijním stavu zeď na školní zahradě, je plánovaná na příští 

rok obnova. 

U MŠ Husova ul. byla provedena instalace zábradlí u chodníku před vstupem do 

MŠ – nebezpečí vběhnutí dětí do hlavní silnice. 

 

O prázdninách /červenec, srpen 2018 / byly provedeny tyto práce: 

 

Vančurova  

- rekonstrukce kotelny, výměna kotlů 

- kompletní rekonstrukce WC a umývárny v 1. třídě 

- rekonstrukce umývárny v 2. třídě 

Zavadilka 

- výmalba chodby, šatny a kanceláře 

 

 

 

 

V Berouně dne 11. 10. 2018 

 

 

 

 

 

Ivana  Čampulová 


