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Charakteristika školy 
 

Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih byla zřízena 1. 7. 2001 jako organizační složka 
obce Vrčeň. 

Od 1. 1. 2003 byla zřizovací listinou převedena na příspěvkovou organizaci obce Vrčeň. 
Předškolní zařízení sdružuje mateřskou školu s kapacitou 30 dětí a jídelnu mateřské školy 

s kapacitou 150 jídel. Předškolní zařízení sdružuje od 1. 1. 2005 mateřskou školu s kapacitou 
60 dětí a školní jídelnu, kde se kapacita neuvádí. 

Mateřská škola byla postavena v roce 1984. Je to jednopatrová budova uprostřed obce. 
Naše škola je jednotřídní a od 1. 1. 2005 dvoutřídní s celodenním provozem od 6,30 do 

16,30 hodin. Třídy i ložnice jsou situovány na jižní straně budovy s výhledem do zahrady. 
Třídy jsou prostorné, vybavené hračkami a didaktickou technikou i tělovýchovným náčiním. 
Škola je obklopena velkou prostornou zahradou s pískovištěm, kopcem a přírodními koutky 
pro dětské hry. 

 
 
   Název školy 
 

    Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace 
    Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň 

    právní forma – příspěvková organizace 
    telefon: 371 591 507  

    e-mailové spojení: ms.vrcen@worldonline.cz 
    IZO ředitelství :600070191 

    IČO: 60611898  
    ředitelka školy: Eva Beránková 

 
 

  Název a adresa zřizovatele 
 
ObecVrčeň 

  Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň 
 
 
Poslední zařazení do sítě škol (9. 11. 2004) 
 
Č.j. ŠMS/ 5613/04  s účinností od 1. 1. 2005  
 
 
 
 

mailto:ms.vrcen@worldonline.cz
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Součásti školy  
 

 
IZO 
součásti 

 
kapacita 
 

 
počet tříd 

 
počet dětí 

průměrná 
docházka ve šk. 
roce (v %) 

název součásti 

 03/04 04/05 03/04 04/05 03/04 04/05 03/04 04/05 
mateřská škola 107544415 30 60 1 2 30 48 80% 59,8% 
školní jídelna 102628645  150  x x 50 95 86% 67,5% 
školní výdejna    x x     
školní družina          
 
 
Věkové složení dětí ve šk. roce 2004/05 
 
do 3 let 3 leté 4 leté 5 leté starší 
03/04 04/05 03/04 04/05 03/04 04/05 03/04 04/05 03/04 04/05 
0 1 8 6 8 10 13 11 1 2 
          
 
Toto věkové složení dětí je platné k 30. 9. 2004. 
Po 1. lednu 2005 se věkové složení změnilo z důvodu, že byly přijaty děti s nevyřízenými 
žádostmi o přijetí do mateřské školy – navýšení činilo 18 dětí. 
 
 
Odklad povinné školní docházky 
 
 počet dětí 
odklad povinné školní docházky 1 
dodatečné odložení povinné šk.doch.  
celkem 1 
 
 
Popis školy 
 

Budovu mateřské školy tvoří 2 pavilony – provozní a učební.V provozním pavilonu 
v přízemí je umístěna plynová kotelna,elektrická rozvodna a sklady,venkovní WC a sklad 
venkovních hraček, v 1. podlaží pak školní kuchyně včetně skladů a příslušenství, školní jídelna 
s kapacitou , kancelář a příslušenství. 

V učebním pavilonu v 1. podlaží je umístěna  třída mateřské školy s ložnicí a 
příslušenstvím včetně skladů. 2.podlaží je v provozu od 1. 1. 2005 a slouží výchovně-vzdělávací 
práci pro děti předškolního věku.  

       V okolí mateřské školy se nachází prostorná školní zahrada s okrasnými a ovocnými stromy, 
zahradními hračkami a pískovištěm. 
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Školní program  
 

Ve školním roce 2004/2005 jsme pracovali podle Kurikula podpory zdraví v mateřské 
škole, autoři: M. Havlínová, E. Vencálková a kol. 
 
 
1.13. Demografický vývoj  /obec, mikroregion/ 
 

V obci se stále drží počet obyvatel na stejné úrovni. Dobrou perspektivou se zdá 
přistěhovávání mladých lidí do opuštěných  domů. V poslední době se zdá, že i přibývá 
narozených dětí v naší obci. V rámci mikroregionu je v blízkém okolí několik mateřských škol, 
což se nikterak neobjevilo na poklesu zájmu o naši mateřskou školu, spíše naopak. 

Údaje o zaměstnancích školy 
 
Pedagogičtí zaměstnanci – šk.rok 2004/05 
 
Vzdělání  - nejvyšší dosažené počet 
Střední pedag. škola 2 
VŠ – předškolní výchova  
VŠ – speciální pedagog  
Jiné (jaké)  
 
Zařazení a věkové složení 
 
prac. zařazení vzdělání úvazek * délka praxe věk  
ředitelka Gymnázium,  

SpgŠ K. Vary 

1/1,00 28roků 49 

učitelka SPgŠ Litoměřice 1/1,00 13 roků 34 
školnice-uklízečka vyučena 1/1,00 31 roků 49 
hlavní kuchařka vyučena 1/1,00 28 roků 46 
kuchařka vyučena 1/1,00 24 roků 41 
admin..prac. ŠJ Stř. hotel. škola  1/0,13 22 roků 42 
 
 
Kvalifikovanost 
 
 počet fyzických osob přepočtený v % 
kvalifikovaní zam. 6 5,13 100% 
nekvalifikovaní    
 
 Ve druhém pololetí školního roku byla přijata na místo učitelky nekvalifikovaná 
pracovnice s 4 letou praxí učitelky v mateřské škole. S touto pracovnicí byl ukončen pracovní 
poměr k 31. 8. 2005. 
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Provozní zaměstnanci 
 
 celkem  prac.zařazení celkový úvazek * 

 
věk 

provoz 1 školnice-
uklízečka 

1/1,00 49 

školní jídelna 2 kuchařka 2/2,00 44 
ostatní 1 admin.prac.ŠJ 1/0,13 42 
*fyzický/přepočtený 
 
Personální změny ve šk. roce 04/05 
 
počet učitelek, které nastoupily na školu v tomto 
školním roce celkem: 

2  z toho 1 nekvalifikovaná 

- z toho absolventek SPgŠ 
- z toho absolventek VŠ 

1 

počet učitelek, které odešly ze školy  
  - z toho na jinou školu 
  - z toho mimo školství 

 
1 

počet pracovníků odcházejících do důchodu  
 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
 

počet kurzů 4 
počet účastníků 2 
 

Výsledky hodnocení ČŠI v r. 2004/05: 
 

Ve školním roce 2004/2005 nebyla provedena kontrola ze strany ČŠI. 
 
Výsledky jiných kontrol 
 

23.září 2004 byla provedena kontrola sledování hygienických požadavků provozu 
školského zařízení podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změněn 
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2003 Sb. a vyhl. Č. 108/2001 Sb. a vyhl. 
č. 137/2004 Sb. – SPP paní Pavlou Šmolíkovou, pracovnicí KHS PK se sídlem v Plzni.  

 
Výsledkem kontroly nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, ale dle nových zákonů a 

vyhlášek je nutné instalovat ve školní kuchyni odsávání par – a toto musí být dáno do souladu 
s požadavky zák. č. 258/2000 Sb, úplné znění do 31. 12. 2007.  

 
7. června 2005 byla provedena kontrola ze strany Úřadu práce Plzeň – jih, odbor státní 

sociální podpory podle zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a podle §2 a 3 zák. 
552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění.  
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Kontrolu provedl pracovník Úřadu práce Plzeň –jih Mgr. Vilém Wolf a předmětem bylo 
dodržování ustanovení §30 a § 63 odst. 1 zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
Byly zkontrolovány údaje o docházce dětí do mateřské školy za školní rok 2002/2003 a 

2003/2004 a správnost údajů v potvrzeních vydaných mateřskou školou o docházce dětí za 
jednotlivé kalendářní měsíce. 

 
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nabyla uložena žádná nápravná opatření. 

 
 
Spolupráce se zřizovatelem a dalšími institucemi, sponzory 
 

Mateřská škola Vrčeň má velice dobrou spolupráci se zřizovatelem. Obec Vrčeň se snaží    
v rámci svých finančních prostředků zajistit co nejlepší vybavení školy a zajišťuje též 
financování nemalých finančních nákladů spojených s provozem. 

 
Velice kladným a vstřícným přístupem se obec zasloužila o rozšíření kapacity školy od 

1.1.2005 i za cenu nárůstu provozních nákladů. Zde je nejvíce patrno, jak obci záleží na rozvoji a 
rozkvětu škol v naší obci. 
 

Velmi dobrou spolupráci má naše škola i se Základní školou Vrčeň – společné kulturní 
akce pro děti – divadla, plavecký výcvik, vzájemné návštěvy mezi školami a dále 
spolupracujeme s okolními mateřskými školami – Čížkov a Starý Smolivec při konání 
společných kulturních akcí pro děti. 

 
V souvislosti s rozšířením naší školy o další třídu vznikly nemalé náklady na stavební 

úpravy sociálního zařízení, vymalování a vybavení všech nových prostorů. 
 
Významným sponzorem byla nejen obec Vrčeň, ale dále firmy: Šůs V+M, Dvorec, 

Vladimír Jílek z Čížkova, Tomáš Chouň – Nepomuk, Vratislav Kotěšovec – Vrčeň, Škoda 
Energo a p. Jaroslav Černý – Plzeň, Milan Brašna – Dvorec, p. Pondělík – Dvorec, Dohlížecí 
výbor Jednoty Vrčeň, p. Petr Raška – Nekvasovy, Obec Sedliště, Obec Srby, manželé Kuhnlovi 
– Nepomuk, manželé Hejdovi – Nepomuk, manželé Havlíkovi – Kladrubce, Jaroslava Herzerů – 
Praha a operní pěvkyně Eva Urbanová – Vrčeň. 

Ve školním roce 2004/2005 se nám podařilo získat významného sponzora pro výuku 
anglického jazyka v mateřské škole, kterým se stala opět světoznámá operní pěvkyně a vrčeňská 
občanka paní Eva Urbanová. 

Dále sponzorsky pracovaly pro naši školu p. Lenka Roušalová a p. Jitka Kahounová 
v rámci vedení zájmových kroužků. 
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     Rozhodnutí ředitele školy ve šk. roce 2004/05 
 
rozhodnutí ředitele školy ( dle účelu) počet počet odvolání 
zařazení do MŠ (počet dětí zapsaných 
na šk.r.05/06) 

13 (47) 0 

zařazení do SpMŠ   
zařazení postiženého dítěte   
ukončení docházky (počet dětí, které 
ukončily docházku v srpnu 2005) 

12  

výjimky z max. počtu dětí*  x 
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě  
a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 2 písm. c) a podle vyhlášky  
č. 35/1992 Sb., o mateřských školách, § 4 odst. 8 a § 5 odst. 2, 3, 4, § 6 odst. 2,3 
*nevyhovující škrtněte 
 
 
  Školní a mimoškolní aktivity 
 ( soutěže,přehlídky – výsledky, spolupráce s rodiči, další aktivity školy) 
 

- divadlo v mateřské škole 
- divadlo Příbram 
- zahradní „Martinská slavnost“pro rodiče a veřejnost 
- Mikulášská nadílka v mateřské škole 
- společné pečení vánočních perníčků s dětmi 
- společné zdobení vánočních perníčků s rodiči 
- adventní výzdoba mateřské školy 
- roznášení vánočních blahopřání důchodcům v naší obci společně s koledou 
- vánoční nadílka v mateřské škole 
- účast ve výtvarné soutěži“Požární ochrana očima dětí“ 
- vánoční besídka v mateřské škole pro rodiče a veřejnost 
- pyžamový bál v mateřské škole 
- divadlo v mateřské škole 
- maškarní karneval v mateřské škole 
- pásmo filmů – kino Elektra Plzeň 
- účast na výtvarné výstavě „Chotěšov 2005“ 
- pásmo k „vítání občánků“ na Obecním úřadu Vrčeň 
- divadlo Alfa – Plzeň 
- plavecký výcvik – bazén Horažďovice – 10 lekcí 
- divadlo v mateřské škole 
- společné zdobení velikonočních kraslic s rodiči v mateřské škole 
- zahradní slavnost“Vítání jara“ a „vynášení Moreny“ pro rodiče a veřejnost 
- nadílka velikonočního zajíčka na školní zahradě 
- pásmo filmů – kino v Plzni 
- besídka v mateřské škole ke „Dni matek“ 
- MDD – oslava v mateřské škole spojena s nočním pobytem dětí v MŠ 
- oslava MDD uspořádána dětmi ze ZŠ Vrčeň 
- společné fotografování na ukončení školního roku – tablo předškoláků 
- školní výlet do ZOO Plzeň 
- hledání pokladu – výprava za piráty – studánka „Dobrá voda“ na vrchu „Štědrý“ 
- závěrečná besídka v mateřské škole – rozloučení s předškoláky a slavnostní zakončení 

školního roku 
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 Materiálně technické zajištění školy 
 

Mateřská škola je dostatečně vybavena po stránce materiální i technické. Hračky a 
pomůcky jsou přístupné dětem, jsou viditelné v otevřených skříňkách, je zde dostatek 
podnětných hraček pro všechny věkové skupiny, máme dostatek výtvarného materiálu. Ve třídě 
a v ložnici mohou děti využívat ke spontánním hrám a pohybovým činnostem žebřiny, žíněnky a 
tělovýchovné nářadí, nabídka knih je dostatečná a je průběžně doplňována.Průběžně je 
doplňována odborná literatura. Jídla dostávají děti dostatek podle svých potřeb, je zaveden pitný 
režim 

Školní zahrada je vybavena pískovištěm, houpačkami, kovovými a dřevěnými 
průlezkami a dřevěným domečkem. Pro výchovnou práci je využíváno stávající technické 
vybavení školy, barevný televizor s videem, hifi věž, počítače s dětskými programy, jsou zřízeny 
hrací koutky pro námětové hry a koutek Lego. 

 
Od 1. 1. 2005 se změnil režim naší školy v důsledku zřízení další třídy. Velice se pro děti 

zlepšilo prostředí – mají více místa pro hraní i lepší přístup k hračkám. Také se toto velice 
kladně odrazilo při pedagogické práci s dětmi. 
 
 

   Rada školy (datum zřízení rady školy a počet členů dle zřizovací listiny rady školy podle  
§ 17d zákona č. 564/1990Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů) 
není zřízena 
 
  
Školní jídelna 
 
Celková kapacita 
jídelny 

Počet dětských 
strávníků 

Počet dospělých 
strávníků * 

Celkový počet 
zaměstnanců  

Přepočtený počet 
zaměstnanců 

150 80 10 2 2,0 
* uvádějte bez cizích strávníků 
 

Pokud je prováděna doplňková činnost, uveďte pro kolik strávníků a počet zaměstnanců, 
kteří jsou pro tuto činnost vyčleněni. Doplňková činnost je prováděna pro 6 strávníků. Odběry 
obědů jsou nepravidelné, proto se měsíčně v doplňkové činnosti vydá cca 100 obědů. 
 
 
Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena v r. 2003 
  

Hlavním tématem školního roku 2004/2005 bylo celoroční téma „Svět broučků a berušek“. 
Děti se hravým způsobem seznamovaly s hlavními znaky čtvera ročních období. Zaměřovali 
jsme se na ekologii a život  v přírodě a na život člověka a jeho sepjetí s přírodou 

Pro děti jsme se snažili vytvářet pěkné estetické prostředí a obměňovat výzdobu školy. 
K tomu jsme využívali šikovnosti dětí  a jejich vlastních výtvarných prací a výrobků. 

Pořádali jsme mnoho mimoškolních akcí za účasti rodičů a veřejnosti. Velice kladně 
hodnotím úroveň těchto akcí – náročná příprava i průběh a hlavně zájem ze strany rodičů o tyto 
akce a spolupráci s většinou rodičů. 

Pokračovali jsme ve vytváření pravidel společného soužití v mateřské škole. Ta jsme 
vytvářeli společně s dětmi a vždy jsme vycházeli z konkrétních situací vzniklých při pobytu 
v mateřské škole. Takto si děti pravidla dobře osvojily a také se jimi vcelku dobře řídily.  
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Co se nám opravdu podařilo – vypěstovat pěkné vztahy mezi dětmi. Děti si neubližovaly a 
velice pěkně se chovaly nejen k sobě navzájem, ale i k dospělým jak ve škole, tak na veřejnosti. 

 
Do 1. třídy základní školy odešlo celkem 12 dětí. Všechny jsou připraveny na zdárný 

vstup do základní školy jak po stránce vědomostní, tak v ovládání sebeobsluhy, dovedností 
a pracovních návyků. 1 dítě zůstává v mateřské škole s odkladem školní docházky. 

 
Protože jsem nemohla uspokojit zájem všech rodičů o umístění dítěte do naší školy 

z kapacitních důvodů, rozhodla jsem se i vzhledem ke zkušenostem z uplynulých školních roků 
(veliká naplněnost tříd, nedostatečné prostory v hracích koutcích, přetíženost učitelek atd.) 
rozšířit naši školu o horní patro, které bylo již několik let nevyužité a vlastně vůbec po celou 
svoji existenci, tedy od roku 1984 nesloužilo potřebám mateřské školy. 

Díky vstřícnosti všech účastníků řízení k rozšíření školy (změny v zařazení do sítě škol, 
s důsledkem nárůstu provozních nákladů a i s nárůstem mzdových prostředků) se celá věc 
podařila a od 1. 1. 2005 bylo otevřeno veřejnosti a dětem patro budovy s 2. třídou. Tím se velice 
zlepšila práce s dětmi, zlepšil se individuelní přístup k dětem, učitelky pracovaly s dětmi ve 
větším klidu a beze stresu, což se samozřejmě odráželo na kvalitě a výsledcích výuky. 

Dětem se nové prostředí velice zalíbilo, zvětšily se pro ně hrací prostory a pobyt 
v mateřské škole pro ně byl klidnější. 

Organizačně jsme vyřešili provoz školy jako dvoutřídní dopoledne a jednotřídní odpoledne. 
Prostory horního patra jsme využívali po celý týden pro zájmovou činnost a kroužky dětí. 

 
Ve školní kuchyni po celý školní rok získávali praktické zkušenosti v oboru kuchařství 2 

učni SOU v Blovicích. 
 
Kladně hodnotím spolupráci s okolními subjekty. V naší práci se snažíme o zajištění 

kulturní činnosti pro děti. Toto je velice důležité zvláště ve vesnických školách, neboť za 
kulturou se musí dojíždět do vzdálenějších měst. A tak právě v této oblasti spolupracujeme 
hlavně se Základní školou Vrčeň a s okolními mateřskými školami. Zde se jedná jednak o 
návaznost základní školy na mateřskou školu, ale také uvádím hledisko finančního zajištění 
těchto akcí – lze je zajišťovat jen spoluprací a spojováním škol (financování dopravy na tyto 
akce). 

O výborné spolupráci s Obecním úřadem ve Vrčeni jsem se již zmiňovala. V rámci svých 
možností se snaží sestavit rozpočet pro naši školu tak, aby byl zajištěn plynulý chod. Toto se 
daří. V letošním roce se jednalo především o zprovoznění patra mateřské školy – proběhly 
stavební úpravy u sociálního zařízení. 

 
Kroužky a zájmové činnosti: 

 
- kroužek anglického jazyka – p. uč. Mgr. Alice Kotylová 
- kroužek „ Cvičení pro zdraví“ – p. Lenka Roušalová 
- kroužek“ Hrátky s hlínou“ – p. Jitka Kahounová 

 
Za zvláště významný počin považuji získání významného sponzora, pro výuku anglického 

jazyka v mateřské škole. Z jeho finančních prostředků hradím výuku tohoto jazyka lektorce p. 
Mgr. Alici Kotylové, která k nám dojíždí 2x v týdnu, vždy v úterý a ve čtvrtek a výuka probíhá 
v odpoledních hodinách. Kroužek anglického jazyka hodnotím jako velice úspěšný. Děti si 
osvojily velké množství anglických slovíček, písniček, říkánek a dokonce dokázaly sehrát i 
jednoduchou pohádku v angličtině na závěr školního roku. Důležité zde však bylo zejména to, že 
výuka probíhala hravou a pro děti velice zajímavou formou.  
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Dobře děti pracovaly také na počítačích. Obdrželi jsme v rámci sponzorského daru 2 
počítače, které jsem dovybavila potřebným zařízením pro spouštění výukových programů pro 
mateřské školy. 

Velice kladně hodnotím i ostatní 2 kroužky, kde je nutno zdůraznit, že vedení kroužků 
probíhalo bez nároku na odměnu a tedy sponzorsky. Výsledky u dětí byly na velice vysoké 
úrovni.  

V tomto školním roce jsme absolvovali kurs plaveckého výcviku v plaveckém bazénu 
v Horažďovicích, kam bylo přihlášeno 25 dětí. Dětem se plavání velice líbilo a výsledkem bylo 
také vysoké procento dětí, které se buď naučilo úplně plavat, nebo se přestalo bát vody. 

 
Naše škola byla několikrát prezentována na veřejnosti – Plzeňský deník, Nepomucké 

noviny, vlastníme webové stránky, které se snažím v rámci časových možností doplňovat, dále 
veřejná vystoupení v obci. 
 

V době hlavních prázdnin probíhalo ve škole malování – jak v mateřské škole, tak i 
v kuchyni a přilehlých skladech. Provedli jsme i změny ve výzdobě školních prostor a tak byla 
škola opět připravena na nový školní rok. 

 
Závěrem hodnotím školní rok 2004/2005 jako velice náročný, ale úspěšný.  
 
Naše škola má dobré jméno v řadách rodičovské veřejnosti a tak stále vzrůstá zájem o 

umístění dětí. Naším cílem je tak nadále pokračovat i když za velkého osobního a pracovního 
nasazení. 

 
 
 Priority na šk. rok 2005/2006 
 
Doplnění pedagogického personálu o kvalitní a kvalifikované pedagožky – 1,5 úvazku. 
Zaměření ředitelky na metodickou pomoc začínající  učitelce ve výchovně vzdělávací práci 
Ve výchovné práci budeme pokračovat v nastoupeném standartu naší školy, zachováme si 
mimoškolní činnosti  i spolupráci s okolními subjekty. 
Pokračování kroužku výuky anglického jazyka. Popřípadě získání dalších sponzorů. 
Ráda bych zlepšila spolupráci se Základní školou Vrčeň v oblasti pedagogické informovanosti a 
v návaznosti na kroužek anglického jazyka i v ZŠ. 
Dovybavení školní zahrady. 
Rekonstrukce vodovodního potrubí v objektu mateřské školy. 
Oprava a rekonstrukce venkovních schodišť do budovy mateřské školy. 
Rekonstrukce a stavební úpravy ve školní kuchyni. 

 

Datum: 15. 9. 2005  

Projednáno v pedagogické radě dne 1. 9. 2005 

 

Eva Beránková 

ředitelka školy               

                                                                                                      


