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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLŠTEJN,
267 18 Karlštejn 67

Zřizovatelem školy je Městys Karlštejn, statutárním zástupcem je
Mgr. J. Janovská.
Mateřská škola poskytuje předškolní přípravu dětem od 2,5 roku do jejich odchodu na
základní školu. Pracuje podle ŠVP , má svůj školní řád a je zde dodržován pravidelný denní
režim. Sídlí v přízemní budově, kde jsou umístěna dvě oddělení o celkové kapacitě 40 dětí.
Každá ze tříd má vlastní hernu, prostor na výtvarné a pracovní činnosti i místo na stravování.
Součástí obou tříd je samostatné sociální zařízení.
Kapacita jednotlivých tříd v MŠ.
1. třída
2. třída
celkem

28 dětí
12 dětí
40 dětí

První třída je prostorově větší a k dispozici je i samostatná ložnice, která slouží také jako
tělocvična. Najdeme v ní herní prvky sloužící k rozvoji pohybových
schopností a dovedností dětí. Prvky jsou pod pravidelnou revizní kontrolou.
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Obě třídy společně využívají velkou zahradu s herními prvky a 2 pískovišti.
Ve školní budově má své prostory i kuchyň, která připravuje jídlo nejen pro školku, ale i pro
školu základní. Základní škola zde využívá pouze polední jídlo. Pro MŠ je zde připravovaná
celodenní strava, která se skládá z ranní svačiny, oběda a odpolední svačiny.
Kuchyně také zajišťuje celodenní pitný režim pro MŠ.
Provoz MŠ je od 6.30 do 16.30 hodin a je plně využíván.
Řídící učitelkou je v MŠ Marcela Hašlerová.

2. ZAMĚSTNANCI
V MŠ jsou 3 kvalifikované pedagogické pracovnice a 1 asistentka pedagoga s částečným
úvazkem, která dále vykonává funkci školnice a uklízečky.
Stravování zabezpečuje 1 kuchařka, která má k dispozici pomocnou sílu.
Ve školce je také zaměstnána účetní, která pracuje též jako vedoucí stravování
a vykonává pomocné práce v kuchyni.
Řídící učitelka

Hašlerová Marcela

Spgš Beroun

Kvalifikovaná

38 praxe

Učitelka
Učitelka
Uklízečka a školnice
Asistentka pedagoga
Účetní
Vedoucí stravování
Pomocná síla v kuchyni
Kuchařka

Zahálková Lenka
Štolzová Jana
Čvančarová Stanislava

Spgš Beroun
Spgš Beroun
SOU

Kvalifikovaná
Kvalifikovaná

Malá Kamila

Gymnázium
Hořovice

Herinková Markéta

SOU Lysá n. L.

36 let praxe
8 roky praxe
31 let praxe
21 let praxe
35 let praxe
31 let praxe
31 let praxe
30 let praxe

Kvalifikovaná
Kvalifikovaný
Kvalifikovaná

Od září 2021 nastoupila do MŠ paní Eva Pastorková, která až do května 2022 zastupovala
dlouhodobě nemocnou paní učitelku Zahálkovou.
Vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků:
Forma sebevzdělávání – učitelky čerpaly informace z odborných časopisů, publikací.
Účastnili se on-line webinářů (výtvarné techniky, školní zralost, literatura v MŠ).
Samostudim proběhlo i v oblasti práce s dětmi s OMJ a jejich začlenění do kolektivu,
pedagogická diagnostika.
Učitelky Hašlerová a Štolzová absolvovaly vzdělávací program: Svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky – seminář pro pedagogické pracovníky. Pořadatel Česká obec sokolská.
Seminář doprovází projekt Sokola, do kterého je MŠ Karlštejn již několik let zapojena.
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3. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ MŠ KARLŠTEJN
Zápis, na školní rok 2021/2022 proběhl ve dnech 3. – 14. 5. 2021 bez přítomnosti rodičů i
dětí. Forma on-line zápisu byla zvolena z důvodu bezpečnosti proti šíření nákazy covid-19.
Do školky bylo přijato celkem 10 nových dětí. V letošním roce děti z městyse Karlštejn
obsadily všechna volná místa .
Kapacita školky byla zápisem opět naplněna do výše 40 dětí.
První třídu navštěvovalo 28 dětí.
Do třídy nastoupilo 14 dětí, které se připravovaly na vstup do ZŠ – povinná předškolní
docházka.. Druhou polovinu třídy naplnily děti až 3 -4 leté a 2 děti mladší 3let.
Všechny děti, které plnily povinnou školní docházku, odešly do základních škol. Většina
přestoupila na ZŠ Karlštejn, 1 dítě do Dobřichovic a 1 do Litně.
Ve 2.třídě byla skupina 12 dětí ve věku 4 -5 let .
Věkové složení dětí k 30. 8. 2021
věk
0-3 let
3-4 let
4-5 let
5-6 let
6-7 let

celkem
2
7
14
12
5

chlapci
0
2
9
7
1

dívky
2
5
5
5
4

14
12
10

0-3 roky

8

3-4 roky

6

4-5 let

4

5-6 let
6-7 let

2
0
celkem

chlapci

dívky
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4. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES
Náš ŠVP vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Je sestaven tak, aby
respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání.

Mottem našeho školního programu je:
„Vše, co potřebuji k životu, se naučím v mateřské škole“.
Hlavním a prvořadým úkolem předškolního vzdělávání je doplnit rodinnou výchovu a v úzké
vazbě na ni, vhodnou motivací, esteticky vyváženým prostředím a dostatkem mnohostranných
podnětů zajistit dítěti spoustu různorodých aktivit, které vedou k uplatnění vlastních
zkušeností, k prožitkům, hledání, experimentování a citlivému utváření sebevědomé osobnosti
po stránce citové, adaptační i rozumové.
Ve školním roce 2021-2022 jsme pracovali podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si každý den“, který je rozdělen do deseti bloků. Jednotlivé bloky jsou časově i
tematicky rozděleny, aby děti srozumitelně seznamovaly s okolním světem. Je v nich
zastoupena oblast přírodní i společenská.
Dochází k propojení různých vzdělávacích oblastí, zejména pohybové a environmentální.
Jsou zde také zohledněny děti mladší tří let, které v tomto školním roce docházely do MŠ.
Školní vzdělávací program je pomocníkem pro tvorbu třídních vzdělávacích bloků, učitelky si
samy rozpracovávají jednotlivá témata, určují si časový rozvrh tak, aby to bylo pro děti
poučné, rozvíjelo je to, a především bavilo.
Vzdělávání probíhá v souladu s cíli RVP pro předškolní vzdělávání.
Ve všech sledovaných činnostech byla splněna přiměřenost cílů vzhledem k věku a
individuálním možnostem a potřebám dětí.
Řečová úroveň dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání je mnohdy velmi špatná, proto jsme
často zařazovali aktivity pro zlepšení správného řečového projevu a správnou výslovnost
problematických hlásek. Také se individuálně věnujeme dětem s OMJ (odlišný mateř. jazyk).
Mateřská škola nabídkou svých činností dává základ k vytvoření pozitivní seberealizace,
zažívání úspěchu a uplatnění v dětském kolektivu. Ve třídě starších dětí probíhají didaktické a
vzdělávací činnosti, které děti připravují na vstup do ZŠ.
Kladli jsme velký důraz na přiměřenou adaptaci dítěte do MŠ a na jeho zapojení se do celého
kolektivu. Dbali jsme na jednotné působení a vzájemnou spolupráci všech pracovníků. Naším
stálým cílem je dobrá spolupráce s rodiči. Rodiče jsou pravidelně informováni o dění v MŠ
formou nástěnek v šatnách, individuálními pohovory nebo na webových stránkách školy.
Pedagogové informují zákonné zástupce o prospívání dítěte a jeho pokrocích. Domlouvají se
na společném postupu při výchově.
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5. AKTIVITY
září

říjen
listopad

prosinec

leden

únor

březen

duben
květen

červen

Vítání občánků
Vycházky do přírody
Výlet vlakem
Logopedická depistáž
Hudební pořad v MŠ
Focení v MŠ
Podzimní tvoření
Divadlo KRAB
Focení
Divadlo Letadlo
Mikulášská nadílka v MŠ
Divadlo Myška Eliška – workshop
Vánoční dílničky
Muzeum betlémů
Vánoční besídka s nadílkou
Divadlo Letadlo Zima
Knihovna Beroun
Čtení s rodiči
Bruslení – projekt s VSA
Tématické exkurze – povolání
Sférické kino v MŠ
Výlet do Království železnic v Praze
Prima Vizus – vyšetření očí
Karneval
Divadlo Letadlo - Jaro
Návštěva předškoláků v ZŠ
Hrnečkování v MŠ
Sluníčkový den v MŠ
Jarní focení
Výlet do přírody
Návštěva zvířátek na statku
Velikonoční tvoření
Čarodějnický rej v Berouně
Fotografování
Medvědí cesta do kempu v Karlštejně
Medvědí výtvarná soutěž
Celodenní výlet do Zemědělského muzea v Praze
Divadlo v Berouně
Oslava dne dětí
Jahodový den ve školce
Divadlo v Berouně – Pohádka z budíku
Návštěva karlštejnské kaple
Rozloučení a spaní předškoláků v MŠ
Vycházky do okolí
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Spolupracujeme s učitelkami se základní školy v Karlštejně, kam většinou odchází naše děti
po ukončení docházky do MŠ a se střední pedagogickou školou v Berouně.
Navázali jsme spolupráci s logopedickou poradnou. V září proběhla v MŠ logopedická
depistáž.
Aktivně se účastníme akcí pořádaných DDM Hořovice.
DDM také organizuje pro naši MŠ odpolední zájmové kroužky (angličtina, keramika).
Spolupráce s rodiči – brigáda na školní zahradě úprava travnaté plochy, řezání stromů, úprava
betonových chodníčků a nátěr herních prvků udržovací barvou. Rodiče věnovali dětem
vánoční dárky pod stromeček, aktivně se podíleli na kurzu bruslení (doprovod a odvoz bruslí
na stadion). Rodiče se zapojili do výchovně-vzdělávacího procesu – ukázka focení, práce
fotografa pí Bednářovou,
Již 5 let jsme zapojeni do velkého projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM.
Ve spolupráci s rodiči jsme tak upozornili na velký význam četby v životě dítěte.
Z hlediska MŠ jsme navázali dobrou spolupráci s našimi rodiči a prarodiči, kteří ochotně
přišli do školky dětem předčítat. V projektu budeme dále pokračovat.
V rámci sportovních aktivit jsme podnikali půldenní pěší výlety do okolí Karlštejna a
Berouna. Školka se zapojila do celoročního projektu České obce sokolské „ Svět nekončí za
vrátky, cvičíme se zvířátky“, který pomáhá a motivuje předškolní děti k rozvoji všestranné
pohybové dovednosti a zdatnosti.
Zveme do školky pravidelně profesionálního fotografa. V letošním školním roce jsme
k vánočnímu focení a focení společné fotografie přidali navíc jarní i podzimní focení.
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6. KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST
V MŠ je vytvořen plán všech kontrol a hospitačních činností, který má k dispozici ředitelka
školy i zaměstnanci. Ze všech těchto činností jsou vytvořeny zápisy a jsou uloženy v MŠ.
Podle hospitačního plánu proběhly v tomto školním roce hospitace u p. uč. J. Štolzové,.
L. Zahálková byla dlouhodobě nepřítomna ze zdravotních důvodů. Zastupující E. Pastorková
byla uváděna do práce pedagoga (bez pedag.vzdělání), předkládala písemné přípravy dle
ŠVP.
Pravidelně jsou prováděny úklidové kontroly a kontroly dokumentace ŠJ.
Všechny zápisy jsou v knize kontrolních činností.

JMÉNO
Zahálková
Štolzová
Čvančarová
Herinková
Malá

RH
0
1x
-

ŘČ
0
1x
-

DOKUMENTACE
0
průběžně
2x
měsíčně
průběžně

Kontroly a revize probíhaly podle smluvených termínů – viz zápisy.
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7. OPRAVY A MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ
Probíhaly zde menší opravy, údržba a revize v budově školky.
Seznam provozních oprav v MŠ (částka nad 1.000,- Kč)
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Oprava kotle, nábytku v MŠ
Revize zahradního nářadí
Instalatérské opravy, nové umyvadlové baterie
Malování – šatna, chodba, sklad, 1 třída
Výměna podlahových krytin v 1 třídě
Výměna kuchyňských baterií

Seznam zakoupeného materiálního vybavení v MŠ (částka nad 1 000,- Kč)
➢ didaktické pomůcky
➢ balanční lávka do MŠ
➢ herní sestava na zahradu
➢ hračky do tříd
➢ televize do 2.třídy
➢ digitální pomůcky do MŠ
➢ změkčovač vody v kuchyni

Městys Karlštejn pravidelně udržuje travnaté plochy na naší školní zahradě.
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8 PLÁNY DO DALŠÍHO ŠKOLNÍHO ROKU
Pokračovat v úpravách v areálu MŠ. Uspořádat rodičovskou brigádu. Získat na zahradu nová
houpadla pro děti.
Požádat Městys Karlštejn o zvážení úpravy povrchu betonového dvorku MŠ (stále trvá).
Uspořádat již tradiční vánoční tvoření a posezení s maminkami.
Pokračovat v projektu České obce sokolské – „Se Sokolem do života“.
V novém školním roce opakovat kurz bruslení. Sportovní aktivity obohatit o plavecký výcvik.
Pokračovat ve spolupráci s logopedickou poradnou.
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