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1. Základní údaje o MŠ

Název školy: Mateřská škola Vrčeň, 
okres Plzeň – jih, příspěvková organizace 

Adresa školy: Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň 

Telefonní kontakt: mateřská škola     378 609 695

školní jídelna        378 609 619 

E-mail: ms@vrcen.cz  
ms.vrcen@worldonline.cz

Webové stránky školy: www.ms.vrcen.cz

Zřizovatel školy:   Obec Vrčeň 

Ředitelka školy: Eva Beránková
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a) Charakteristika školy

Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace, byla zřízena Zřizovací listinou č.j. 
4/2002 usnesením zastupitelstva obce Vrčeň ze dne 4. 10. 2002 ke dni 1. 1. 2003 a následných 
dodatků.

Škola sdružuje mateřskou školu s kapacitou 56 dětí a školní jídelnu. Kromě svého hlavního účelu a 
předmětu činnosti vyplývajících ze zákonů a vyhlášek o školských zařízeních zabezpečuje škola i  
doplňkovou činnost podle § 21 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, která 
není  vykonávána na úkor hlavního účelu a předmětu činnosti.  Jedná se o hostinskou činnost v 
souladu se zákonem č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Mateřská škola Vrčeň byla postavena v  roce 1984.  Je  to jednopatrová budova uprostřed velké 
zahrady. Od 1. 1. 2005 byla škola rozšířena o jednu třídu a tím došlo i ke změně zařazení do sítě  
škol. Poslední zařazení do sítě škol je z 9. 11. 2004 pod č.j. ŠMS/5613/04 s účinností od 1. 1. 2005.

Mateřská škola Vrčeň je dvoutřídní  mateřská škola s celodenním provozem. Třídy i  ložnice jsou 
situovány na jižní straně budovy s výhledem do zahrady. Třídy jsou prostorné, vybavené hračkami, 
didaktickou technikou i tělovýchovným náčiním. Škola je obklopena velkou zahradou s pískovištěm, 
sportovními a hracími prvky, kopcem a přírodními koutky pro dětské hry.
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b) Naše logo

Logo naší školy a jeho význam

V červnu roku 2009 bylo poprvé při 
příležitosti 820. výročí založení naší obce 
představeno Logo Mateřské školy Vrčeň.

Logo vytvořila paní Lenka Böhmová – 
firma 2009©VIDA99 Leny H. Böhm, 
Masarykova 9, Plzeň a vychází ze 
školního vzdělávacího programu naší 
mateřské školy s názvem

„STROM ŽIVOTA“.

Strom stojí na pevných základech. Těmi  
je naše škola společně se zřizovatelem a  
všemi sponzory i rodiči, kteří naši školu  
podporují.
Ze základu vyrůstá silný kmen posetý  
květinami. Silný kmen jsou všichni  
zaměstnanci školy – pedagogičtí i  
provozní, kteří se starají o to, aby  
všechny naše děti byly u nás spokojené.  
Děti žijí ve společnosti nás všech v jedné  

komunitě a jsou znázorněny květinkami.
Z kmenu vyrůstá bohatá koruna stromu. Ta znázorňuje naše největší bohatství – naše děti, které  
nám rodiče svěřili do péče. Děti milé, usměvavé, spokojené, samostatné a všestranně připravené  
na zdárný vstup do základní školy.

Náš společný cíl:
„Spokojené dítě, spokojený rodič, to vše s láskou, ochotou, 

dobrou pohodou a vzájemným porozuměním“
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c) Koncepce výchovně vzdělávací práce

Motto školy

"Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou výchovu, žije a roste v něm po celý 
život a nezmaří ji ani déšť, ani sucho."

Pracujeme  s  dětmi  podle  RVP  pro 
předškolní vzdělávání. Z něho vychází 
náš Školní  vzdělávací  plán s názvem 
„Strom života“,  který je zaměřen na 
výchovu  ke  zdravému  životnímu 
stylu,  k  posilování  úcty  k  lidským 
právům,  úcty  k  rodičům,  národním 
hodnotám své země i jiných civilizací, 
k  přípravě  dítěte  na  život  ve 
svobodné společnosti v duchu míru, 
přátelství,  snášenlivosti  a  rovnosti 
národů,  etnických,  národnostních  a 
náboženských  skupin.  Ke  svobodě 
myšlení  a  vyjadřování  a  na 
osobnostní a sociální rozvoj každého 

dítěte s ohledem na jeho nadání, 
potřeby a zájmy.

Na tvorbě ŠVP se podílí  všechny 
pedagogické pracovnice a dále z 
něho  vychází  Třídní  vzdělávací 
plány,  které  jsou  učitelkami 
uzpůsobeny  pro  specifické 
potřeby dětí ve třídách.

Naší  snahou  je  vytvářet 
podmínky  pro  tělesnou,  duševní 
a společenskou pohodu dětí jako 
předpoklad výchovy ke zdravému 
životnímu  stylu.  Uvědomujeme 
si,  že  výchovou  a  vzděláváním 

pomáháme ve spolupráci s rodinou tvořit zdravý základ individuálního rozvoje dětí.

Kázeň dítěte v naší mateřské škole je zajišťována způsobem slučitelným s lidskou 
důstojností dítěte!
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Velký důraz klademe na prožitkové a situační učení, díky kterému dítě získává neocenitelné životní 
zkušenosti a je dobře připraveno na 
vstup  do  základní  školy. 
Poskytujeme dětem dostatečný čas 
a prostor pro hru jako nejdůležitější 
součást výchovně-vzdělávací práce.

Posilujeme vazbu dítěte na rodinu, 
podporujeme  oboustrannou 
spolupráci  v  oblasti  škola-rodina  a 
rodina-škola. Škola je stále otevřena 
rodičům,  což  velmi  pomáhá  v 
nenásilné adaptaci dítěte. Děti mají 
také  možnost  přinést  si  hračky  z 
domova.  Zajišťujeme  pro  děti 
vyhovující výživu - dostatek ovoce a 
zeleniny,  prvky  racionální  výživy, 
pitný režim, kromě tradičních druhů 

mas upřednostňujeme ryby a drůbež, celozrnné pečivo a dbáme na dostatek času na konzumaci 
jídla. Dbáme na estetickou složku stolování 
a  na  samoobslužné  stolování.  /Děti  si 
nalévají  polévku  z  polévkových  mís,  čaj, 
kávu a mléko z konvic apod./. 

Spolupracujeme  se  základními  školami  v 
obvodu pro umožnění plynulého přechodu 
dítěte  z  MŠ  do  ZŠ.  Navazujeme  na 
výbornou  spolupráci  s  organizacemi  a 
životem v naší i sousedních obcích.

V rámci školy se zaměřujeme na prevenci a 
odstraňování  řečových  vad  díky  práci 
klinické logopedky a logopedické asistentky 
ve  škole.  Uplatňujeme  prvky  "Metody 
dobrého  startu"  v  rámci  výchovné  práce, 
zvláště pro děti s odklady školní docházky a 
pro děti s LMD.
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V letošním školním roce jsme se v rámci projektů „Zvířátka v zimě“, Zimní olympijské hry Vancouver 
2010 – Budou z nás sportovci?“, „Den Země“ a „Já a moje rodina aneb všude dobře doma nejlépe“  
zaměřili na environmentální výchovu s důrazem na zemi, ve které žiji a náš vztah k ní.
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Naše mateřská škola je zapojena v celostátní síti 
Mrkvička,  která  usiluje  o  kvalitní  a  trvale  se 
zlepšující  zařazení  ekologické  výchovy  do 
celkového  života  mateřské  školy  ve  smyslu 
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání.

c) Nadstandardní nabídka aktivit v MŠ

Nabízíme řadu nadstandardních aktivit pro děti z MŠ, sousední ZŠ a také pro dospělé.

I. Kroužky

Kroužky  probíhají  v  budově  MŠ  v  odpoledních  hodinách,  zpravidla  1x  týdně.  Výjimku  tvoří 
keramický kroužek, který se koná 1x za měsíc. 
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Název kroužku Zaměření Vyučující Počet dětí Den v 
týdnu

„Naše šikulky“  Výtvarné a 
pracovní činnosti

Vlasta Jankovičová 21 úterý

„Cvičení s 
pohádkou“

Prvky jógy a 
nápravného 
tělocviku

Bc. Martina Řehořovská 22 středa

„Říkej si se 
mnou“

Logopedická 
náprava řeči

Bohumila Vítková 20 středa

“První krůčky s 
angličtinou“

Základy AJ 
hravou formou

Markéta Koppová, Dis. 15 čtvrtek

„Veselá notička“ Hudební a 
rytmické činnosti

Eva Beránková 18 čtvrtek

„Hrátky s hlínou“ Práce s 
keramickou 
hlínou

Jitka Kahounová 25 1. úterý v 
měsíci
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II. Nabídka ZUŠ Elelmentária Plzeň

V letošním školním roce jsme poprvé nabídli  dětem, rodičům a veřejnosti výukové programy 
Základní umělecké školy Elementária zastoupenou paní Janou Korbelovou, která v rámci svého 
programu „Hledáme nové talenty“, přijížděla k nám do mateřské školy a zde odborně vedla děti v 
hudebních  či  uměleckých  oborech.  Výukové  programy  se  konaly  každé  pondělí  a  pátek  v 
odpoledních hodinách v budově MŠ.

Nabízené obory

Hra na flétnu

Hra na klavír

Sólový zpěv

Sborový zpěv

III. Smíšený pěvecký sbor Vrčeň

V září 2009 byl paní Janou Korbelovou spolu s ředitelkou Mateřské školy Evou Beránkovou založen  
Smíšený pěvecký sbor pro dospělé, který má za sebou již několik úspěšných vystoupení. Sbor se 

schází  v  budově  školy  každý 
pátek  od  17.30  a  v  současné 
době má 35 členů. V souvislosti 
se  vznikem  sboru,  vznikl  při 
mateřské škole klub pro rodiče s 
dětmi s názvem „Sluníčko“. Zde 
je  umožněno  maminkám 
věnovat  se  zábavné  činnosti 
(zpěvu), zatímco jejich děti si ve 
vedlejší  třídě  mohou  hrát, 
využívat  didaktické  pomůcky, 
rozvíjet  se  ve  výtvarné  a 
pracovní  výchově,  seznamovat 
se s druhými dětmi a navazovat 
první  přátelské  vztahy.  To  vše 
pod  odborným  dohledem 
pedagogických pracovnic MŠ.
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IV. Ozdravné návštěvy Solné jeskyně v Přešticích

Ve školním roce jsme opět navštěvovali solnou jeskyni v Přešticích a to jednou týdně v období od 
10.12 2009 do 21.1. 2010. Dětem se zde, se Solinkou a Solánkem moc líbilo. 

V.  Klinická logopedie

Návštěvy klinické logopedky PaedDr. Bohumily Kotyzové se konaly po dohodě s rodiči, zpravidla 1x 
za 14 dní v úterý. 

VI. Předplavecký výcvik v Horažďovicích 

Na předplavecký výcvik jsme jezdili společně s dětmi ze ZŠ Vrčeň do plaveckého bazénu v 
Horažďovicích, kde byly děti velmi spokojené s pěkným  přístupem plavčic a příjemným prostředím.
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2. Přehled pracovníků školy

a) Pedagogické pracovnice :

Jméno třída

Eva Beránková ředitelka „Medvídkové“

Vlasta Jankovičová učitelka „Včeličky“

Bc. Martina Řehořovská učitelka „Včeličky“

Markéta Koppová, Dis. učitelka „Medvídkové“

Tři pedagogické pracovnice splňují předepsanou kvalifikaci, Markéta Koppová, Dis.  studuje na PF 
JČU bakalářský obor Učitelství v MŠ - dálkové studium.
V říjnu 2009 nastoupila na uvolněné místo učitelky Bc. Martina Řehořovská. 
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         b)   Provozní zaměstnanci: 

Jméno

Lenka Fialová školnice

Ivana Kotlanová uklizečka 

Zdena Koubová vedoucí kuchařka

Silvie Vaníková kuchařka

Marie Bártová kuchařka

Václava Chodorová vedoucí školní jídelny
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3. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
 ve školním roce 2009/10

a) Akce organizované školou
Ve školním roce 2009/10 se v mateřské škole uskutečnily tyto akce :

• Dýňohrátky – výroba strašidýlek s dýní a další práce s přírodninami
• Návštěva Modelové a historická železnice ve Vrčeni
• Návštěva dětí a učitelek z MŠ Pačejov
• Pečení Martinských rohlíčků
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• Zahradní Martinská slavnost - Zavírání zahrady – Zahradní slavnost s posezením pro rodiče 
a přátele školy

• Vytváření Podzimníčků z přírodnin společně s rodiči a jejich výstava na zahradě MŠ
• Návštěvy Solné jeskyně v Přešticích
• Mikulášská nadílka s účastí rodičů
• Pečení perníčků
• Vánoční zdobení perníčků společně s rodiči
• Vánoční besídka se zpíváním koled a posezením rodičů a přátel školy
• Divadelní představení „Sněhurka a sedm trpaslíků“ -  společně si zde zahráli dospělí herci 

(pedagogické pracovnice a rodiče) s dětmi z naší MŠ v rámci projektu s názvem „Divadelním 
představením k rozvoji Mateřské školy Vrčeň, podaného u MAS sv. Jana z Nepomuku. 

• Vánoční nadílka
• Repríza naší pohádky „Sněhurka a sedm trpaslíků“ tentokrát pro žáky ze Základní školy 

Vrčeň a jejich pedagogy
• Předplavecký kurz v Horažďovicích
• Návštěva operní pěvkyně a místní rodačky paní Evy Urbanové, která přinesla dětem 

dárečky a zazpívala nám několik krásných písní.
• Divadélko „KUBA“ se svojí pohádkou „Není drak, jako drak“ 
• Vítání občánků na OÚ Vrčeň - recitační a pěvecké vystoupení dětí
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• Návštěva pracovníků DESOP - Záchranné stanice živočichů Plzeň pana Karla Makoně a 
pana Michaela Boušíka, s projektem – „Jak chránit a pomáhat zvěři a ptactvu v zimě“ a s 
ukázkou zvířátek v rámci našeho školkového projektu „Zvířátka v zimě“

• Divadélko „Dráček“ s pohádkou „O Sněhurce“ v tělocvičně místní ZŠ. 
• Pohádkové tancování s herci z dětských pořadů – Iveta a Eliška s pořadem plným písní, 

tance a vzdělávacích aktivit. 
• Maškarní bál – hry, soutěže, promenáda v maskách
• Přednáška pro rodiče - Logopedická prevence - PaedDr.Bohumily Kotyzové 
• Celotýdenní projekt ADRA prezentovaný paní Janou Kubíkovou, letos na téma Život dětí v 

Keni a Bangladéši
• Velikonoční zdobení kraslic společně s rodiči
• Kino v Plzni „Velikonoce v pohádce“

• Další návštěva pracovníků DESOP - 
Záchranné stanice živočichů Plzeň, 
tentokrát s projektem  „Hlasy jara“

• Otevírání zahrady - Zahradní slavnost s 
posezením pro rodiče a přátele školy

• Zasazení stromu na školní zahradě dětmi a 
personálem MŠ v rámci projektu „Den 
Země“ 

• Tradiční zdobení májky 
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• Den na kolech - jízda na dopravním hřišti 
• Výroba dárečků a besídka ke Dni Matek
• Oslava MDD s oslavou soutěžemi 
• Divadélko „Dráček“ s pohádkou „O neposlušných kůzlatech“ v tělocvičně místní ZŠ
• Den a noc v MŠ s noční hrou a klauny
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• Návštěva Centra záchranné letecké stanice Armády České republiky Plzeň – Líně na 
pozvání pana pplk.MUDr. Michala Marečka (spolupráce s rodiči)

• Školní poznávací výlet do Obory Sedlice s výkladem pana Ing. Jindřicha Brožovského 
• Turistický výlet do Tojic – prohlídka a krmení nutrií, které zde žijí; hry a soutěže na místním 

hřišti, které pro nás připravila paní Krumpholcová (spolupráce s rodiči)
• Sportovní hry mateřských škol 2010 – místní kolo v naší MŠ
• Slavnostní předání klíčů od víceúčelovém hřiště pana Tomáše Pečenky s pohoštěním pro 

děti i pedagogické pracovníky
• Výlet do DESOP - Záchranné stanice živočichů Plzeň – s přednáškou, plněním úkolů a 

prohlídkou zvířecích pacientů

• Další dvě reprízy našeho divadelního představení „Sněhurka a sedm trpaslíků“ pro děti z 
MŠ Čížkov a MŠ Starý Smolivec a pro děti z MŠ Dvorec a 81. MŠ z Plzně.

• Turistický výlet k Dobré vodě se stopovačkou a plněním úkolů

• Závěrečný koncert všech dětí vedených pod ZUŠ Elementária Plzeň, která má svoji 
pobočku v naší mateřské škole pod vedením paní učitelky Jany Korbelové 

• Slavnostní zakončení školního roku a pasování školáků – spolu s herečkami divadélka 
„Dráček“ a s rodiči.
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b) Spolupráce s dalšími subjekty
•

MAS sv. Jana z Nepomuku – spolupráce na projektu „Divadelním představením k 
rozvoji Mateřské školy Vrčeň“. Na zasedání Valné hromady MAS sv. Jana z 
Nepomuku, která se konala 20. října 2009 v Žinkovech, se Mateřská škola Vrčeň, 
okres Plzeň – jih, příspěvková organizace stala jejím členem v zastoupení 

ředitelkou školy Evou Beránkovou. 

• Klinická logopedka PaedDr. Bohumila Kotyzová – 
přednášky pro rodiče a pedagogy, individuální 
poradenství pro rodiče, práce s dětmi
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• Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, školské poradenské zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků -dohoda o vzájemné spolupráci v rámci realizace 
systémového projektu „Centra podpory inkluzivního vzdělávání“

• ZUŠ Elementária Plzeň – nabídka hudebních a dramatických oborů přímo v budově naší 
školy

• Základní škola Vrčeň – divadla, plavecké kurzy, výlety
• Základní škola Nepomuk – společný výlet
• MŠ Čížkov, MŠ Starý Smolivec, MŠ Dvorec a 81. MŠ Plzeň – divadlo, návštěva
• Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, vedoucí pracoviště Plzeň-jih, speciální pedagog 

PaedDr. V.Wagner 
• Fotograf Sýkora Nepomuk – fotografování všech akcí s rodiči

c) Účast na soutěžích 
Ve školním roce 2009/10 jsme se účastnili dvou výtvarných soutěží, obě souvisely s naším 

projektem „Den Země“:

I. „Země – planeta života“, kterou pořádala 
ZŠ a MŠ Český Těšín

II. „Den země ze mě“, kterou pořádala 
Soukromá ZŠ Adélka Mašovice, Horšovský 
Týn.

V této soutěži získala naše třída „Včeliček“ 
krásné 2. místo v kategorii Skupinové práce.

4. Údaje o zápisu k docházce do mateřské školy
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2010/11 se uskutečnil  v dubnu 2010, do plné kapacity 
školy bylo přijato 11 dětí.

5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
a) Ve školním roce 2009/2010 absolvovaly učitelky tyto kurzy a semináře: 

• „Regionální setkání pedagogů z MŠ“ - ekologický projekt „Mrkvička“
• „Kdo hledá, najde aneb Říkadlo, básnička, písnička, předmět jako východisko k práci s 

příběhem v rámci společné činnosti v MŠ"  - seminář KCJV v Plzni
b) Pedagogické pracovnice se v tomto školním roce intenzivně věnovaly samostudiu, zvláště na 
téma „Projektování v MŠ“ a „Environmentální výchova v MŠ“.
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6. Základní údaje o hospodaření školy za školní rok  2009/ 2010

a) Údržba a rekonstrukce budovy
• Plastová okna

V  přízemí  budovy  a  v  suterénu 
byly během konce prázdnin 2009 
vyměněny okna a dveře. 

K  této  rekonstrukci  došlo  díky 
přiznání  finanční  dotace  z 
Krajského úřadu Plzeňského kraje, 
kterou  schválilo  Zastupitelstvo 
Plzeňského  kraje  naší  obci  na 
svém  zasedání,  ale  také  díky 
dofinancování  celé  akce 
zřizovatelem  Mateřské  školy  – 
Obcí Vrčeň.

V  únoru  2010  nastoupila  firma 
Oknamont  Nepomuk,  která  byla 
vybrána  Zastupitelstvem  obce 
Vrčeň v rámci projektu podaného 
u MAS Sv. Jana z Nepomuku pod 

názvem „Divadelním představením k  rozvoji  mateřské školy  Vrčeň“,  k  výměně oken v  1.  patře 
budovy MŠ.

Protože to byl týden, kdy byly jarní prázdniny, podařila se tato akce provést při provozu školy s tím, 
že počet dětí poklesl a výuka probíhala v přízemí školy. 

Firma Oknamont Nepomuk pracovala velice rychle a kvalitně a tak během 2 dnů byla všechna okna 
vyměněna.  Ihned po nich  nastoupila  firma  pana  Tomáše  Pečenky,  která  dokončovala  zednické 
práce a v závěru všechny prostory v 1. patře i vymalovali. Oběma firmám bych touto cestou velice 
ráda poděkovala za velice zodpovědný přístup k celé akci  i  vzhledem k náročnému a krátkému 
časovému rozpětí.

V neposlední řadě však bylo potřeba po tak náročné akci provést úklid. Zde musím vyzvednout 
kolektiv našich zaměstnanců, kteří ochotně nastoupili o víkendu do práce a kromě úklidu, musely 
být uvedeny i třídy do patřičného stavu včetně výzdob a nastěhování všeho potřebného nábytku a 
hraček tak,aby děti mohly nastoupit v pondělí opět do čisté mateřské školy. 

Povedlo se to báječně, a i když jsme byly všechny pořádně unavené, přesto jsme měly radost z 
nových oken a čistých a vyzdobených tříd.

Velké  poděkování  patří  všem  pracovnicím  mateřské  školy,  a  všem  dalším  zúčastněným  –  Obci 
Vrčeň, MAS SJN a oběma firmám.
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• Nové koberce a nábytek

V minulém  školním  roce,  počátkem  června  2009  nám dodala  do  mateřské  školy  firma  KLAUS 
Timber a.s. jako dar, krásný nový policový nábytek. Po dalším jednání s předsedou představenstva 
KLAUS  Timber  a.s.,  panem  Marcelem  Klausem  a  jeho  asistentkou  paní  Janou  Jiřincovou  bylo 
dohodnuto, že nám ještě k policovému nábytku dodají zásuvky v různých barvách na drobné hračky 
a stavebnice.

Tak se také stalo a 1. září 2009 jsme otevřeli třídu „Medvídků“ již ve vší kráse a s dokonalým 
nábytkem pro děti.

V rámci projektu podaného u MAS Sv. Jana z Nepomuku pod názvem „Divadelním představením k 
rozvoji  mateřské  školy  Vrčeň“  byl  do  třídy  „Včeliček“  v  květnu  2010  pořízen  nový  nábytek  – 
skříňková a policová sestava určená k ukládání hraček a stolové vybavení – 2 stoly a 12 židlí.  

K novému nábytku byl postupně do obou tříd zakoupen nový koberec do herny.
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• Nové nátěry všech dveří, šatnového nábytku a ochranných stěnových nátěrů

V době hlavních prázdnin byly mimo 
hlavních rekonstrukčních prací (výměna 
oken a dveří v přízemí a suterénu) 
provedeny nátěry veškerých 
interiérových dveří, zárubní, dřevěných 
prahů, venkovního schodiště a herních 
a cvičebních prvků na školní zahradě. 
Ve třídách byly dále provedeny nátěry 
dalších interierových dřevěných prvků 
tak, abychom docílili příjemné 
barevnosti a současně i pozitivního 
estetického vnímání všech prostor jako 
celku. Tím došlo k celkovému 
rozjasnění a rozveselení mateřské školy jako takové, což pozitivně ovlivnilo nově nastupující děti při 
jejich adaptaci. Veškeré tyto práce vykonával občan, jemuž byly nařízeny veřejně prospěšné práce, 
a jsme velice ušetřili  finanční prostředky, jelikož jsme hradili pouze materiál. Takto ušetřené 
finanční prostředky jsme poté věnovat na nákup kvalitních didaktických pomůcek pro výchovně-
vzdělávací práci s dětmi.
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b) Školní jídelna 

Součástí mateřské školy je školní jídelna, jejíž služeb využívají nejen děti a personál MŠ, ale také 
místní základní škola a další strávníci z okolí. 
Do školní kuchyně byla v prosinci 2009 zakoupena nová elektrická varná stolička a dva restaurační 
nerezové vozíky, které slouží k výdeji jídla ve třídách.
V rámci výměny oken byla provedena nová výmalba všech prostor školní kuchyně, jídelny, včetně 
skladů potravin a přilehlých prostor. 
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c) Poděkování sponzorům
Naše mateřská škola je vybavena nádhernými didaktickými i sportovními pomůckami, hračkami, 
novým nábytkem, sociálním zařízením i krásnými dekoracemi. Stále je však co vylepšovat a 
opravovat. Toto by se neobešlo bez veliké pomoci našich sponzorů. Jsme jim velmi vděční za jejich 
podporu a chtěli bychom jim touto cestou co nejsrdečněji poděkovat.

S     úctou a poděkováním Vám všem, vážení sponzoři, kteří se podílíte na velice   
zdárném chodu naší školy.

Pan Marcel Klaus - KLAUS Timber a.s., Kladrubce

světoznámá operní pěvkyně, sólistka ND v Praze a Metropolitní opery v NY 

a naše občanka paní Eva Urbanová

Oknamont Nepomuk

• Pan Pavel Paleček, Nepomuk - DHW Paleček s.r.o.

• Jan Pondělík, Pekařství a cukrářství Dvorec s.r.o.

• Manželé Lenka a Pavel Valmovi - Nepomuk

• Michal Řehořovský, správce informačních systémů – zpracování dat – Nové Mitrovice

• Manželé Bohuslava a Michal Marečkovi - Nepomuk

• PaedDr. Bohumila Kotyzová , Hradiště

• Manželé Justin a Hana Čiefovi – Keramika Slunovrat

• Vlasta Jankovičová, Silvie Vaníková, Jaroslav Černý, Manželé Hejdovi, Andrea Trochová, Jitka 
Kahounová, Manželé Jiránkovi - Dvorec
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