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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.
Obě třídy společně využívají velkou zahradu s herními prvky a pískovištěm.
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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

34 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.

32 let praxe
4 roky praxe
27 let praxe
17 let praxe
31 let praxe
28 let praxe
28 let praxe
26 let praxe

Kvalifikovaná
Kvalifikovaný
Kvalifikovaná

Vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků:
Hašlerová Marcela - Věkově heterogení skupina v MŠ
- Školní řád – Jediná ochrana ředitelky MŠ
- Vedení MŠ v r. 2018 – GDPR, Financování, zdravotnické úkony
Malá Kamila
- Roční účetní závěrka a inventarizace
Štolzová Jana
- Zdravotní TV v MŠ
- Základy Hejného metody v předmatematické výchově
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3. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ MŠ KARLŠTEJN
Zápis, na školní rok 2017/2018 proběhl dne 4.5.2017. Do školky bylo přijato celkem 13
nových dětí.
Kapacita školky byla během školní roku 2017/2018 naplněna do výše 37 dětí.
První třídu navštěvovalo 25 dětí.
Do třídy nastoupilo 7 dětí, které při svém nástupu nedovršily věk 3 let. Nejmladším dětem,
které začaly navštěvovat naši školku bylo 2,5 roku. Největší skupinu tvořilo 10 dětí ve věku
3-4 roky a dále skupina 8 dětí ve věku 4-5 let.
Druhá třída, kterou MŠ využívá jako třídu předškolní, byla obsazena plně a to 12 dětmi.
Ve skupině bylo 10 dětí předškolního věku a 2 děti ve věku 5 let.
Do základní školy odešlo 9 dětí. Odklad školní docházky byl jeden. Z celkového počtu
odcházejících dětí (9) využilo 8 dětí možnost navštěvovat ZŠ Karlštejn. Jeden žák odešel do
ZŠ Liteň.

Věkové složení dětí k 30. 8. 2017
věk
0-3 let
3-4 let
4-5 let
5-6 let
6-7 let

celkem
7
10
8
10
2

chlapci
3
6
3
2
0

dívky
4
4
5
8
2

10
8
0-3 roky
6

3-4 roky
4-5 let

4

5-6 let
2

6-7 let

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 2017-2018 jsme pracovali podle školního vzdělávacího programu „Hrajeme si každý den“, který je zpracován do deseti témat – bloků, časově i tematicky
rozčleněných tak, že jsou pro děti srozumitelné i blízké, jednotlivé bloky na sebe přirozeně
navazují. Je zde zastoupena přírodní i společenská oblast.
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.
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

březen

duben

květen

červen

Duhové divadlo v MŠ
Divadlo Vysmáto
Podzimní procházka s hledáním pokladu
Větrná pohádka – Beroun, sál ČP
Duhové divadlo v MŠ
Vítání občánků na hradě Karlštejn
Tvoření v MŠ – vaření a pečení
Halloween v berounském muzeu
Vycházka do lesa, sběr přírodnin
Vánoční focení – PhotoDienst Brno
Duhové divadlo v MŠ
Vánoční tvoření s rodiči – adventní věnec
Keramická dílna v MŠ
Prohlídka muzea Betlémů v Karlštejně
Čertovská cesta s DDM Hořovice
Honza Krejčík – hudební pořad, sál ČP Beroun
Vánoční tvoření v MŠ
Andělská cesta na hrad Karlštejn – tematická vycházka
Vystoupení MŠ na Karlštejnském Adventu
Vánoční čtení s rodiči
Vánoční Duhové divadlo v MŠ
Divadlo v MŠ – Duhové divadlo
Exkurze do knihovny Beroun
Výstava knih v MŠ, čtení rodičů v MŠ
Duhové divadlo v MŠ
Tematické exkurze – téma profese
Karneval v MŠ
Království železnic Praha - výlet
Divadlo v MŠ – Duhové divadlo
Jarní prázdniny
Jarní vycházky do přírody
Velikonoční tvoření
Sférické kino v MŠ
Návštěva mini ZOO
Výlet Králův Dvůr – Naše planeta, naučně zábavný pořad
Čarodějnické dopoledne
Oční vyšetření v MŠ
Tvoření – den matek
Focení v MŠ – společné foto
Duhové divadlo
Karlštejnské máje
Oslava dne dětí v Karlštejně (podhradí patří dětem)
Výlet do Srbska
Celodenní výlet na Točník
Besídka pro rodiče a rozlučka s předškoláky
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Výlet do Berouna na Zdejcinu
Duhové divadlo v MŠ
Pohádková cesta ke Křížku v Karlštejně
Spaní předškoláků v MŠ
Návštěva Karlštejnského Zooparku u Mlýna

Spolupracujeme s učitelkami se Základní školy, kam většinou odchází naše děti
po ukončení docházky do MŠ.
Aktivně se účastníme akcí pořádaných DDM v zastoupení p. Knopové.
DDM také organizuje pro naši MŠ odpolední zájmové kroužky (angličtina, keramika).
Již 3 roky 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.
Předškolní děti vystoupily s pásmem lidových říkanek a tanců na karlštejnských Májích. Také
přivítaly v obřadní síni hradu Karlštejn nové občánky, kterým přednesly básničky a zazpívaly
písničky.
Bylo zajištěno preventivní screeningové vyšetření očí u zdravotnického zařízení
PRIMA VIZUS o.p.s. Praha, které se uskutečnilo přímo ve školce.
V rámci sportovních aktivit jsme podnikali půldenní pěší výlety do okolí Karlštejna a
Berouna.
V MŠ organizujeme dvakrát ročně tematické focení s profesionálním fotografem.
Uspořádali jsme ve školce vánoční tvoření pro maminky.
Každý měsíc školka prezentovala svoji činnost v Karlštejnském zpravodaji.
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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 u učitelek J. Štolzové, a L.
Zahálkové celkem 4 hospitace, které se týkaly jejich pedagogické práce a vedení
dokumentace v MŠ.
Pravidelně jsou prováděny úklidové kontroly a kontroly dokumentace ŠJ.
Všechny zápisy jsou v knize kontrolních činností.

JMÉNO
Zahálková
Štolzová
Čvančarová
Herinková
Malá

RH
1x
1x
-

ŘČ
1x
1x
-

DOKUMENTACE
průběžně
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)







Instalatérské opravy v MŠ
Elektrikářské opravy (výměna světel)
Oprava herních prvků
Opravy topení
Truhlářské práce
Opravy židlí a skříněk

Seznam zakoupeného materiálního vybavení v MŠ (částka nad 1 000,- Kč)








Kancelářská židle
Kuchyňské nádobí a náčiní
Vánoční dárky pro děti
Elektrické ořezávátko
Knihy pro pedagogy a děti
Školní pomůcky
Box k pískovišti

Vedení Městyse Karlštejn zakoupilo do školní kuchyně konvektomat.

PLÁNY DO DALŠÍHO ŠKOLNÍHO ROKU 2018-2019
Pokračovat v úpravách zeleně v areálu MŠ. Uspořádat rodičovskou brigádu. Uvést do
provozu druhé pískoviště a zlepšit stav školní zahrady. Uspořádat znovu vánoční tvoření pro
maminky.
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