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Charakteristika školy: 
 
Název školy:            Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace 
Adresa:                    Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň 
Právní forma:          příspěvková organizace 
Telefon:                    371 591 507 
Fax:                          371 591 507 
E-mailové spojení:  ms@vrcen.cz 
IZO ředitelství:       600070191 
IČO:                         60611898 
Ředitelka školy:      Eva Beránková 
 

 
  

 
            Název a adresa zřizovatele:  Obec Vrčeň, Vrčeň 1, 335 41 Vrčeň 
 
 
 Kapacita MŠ : 60 
 Kapacita ŠJ  : neuvádí se 
 
 
 Počet zapsaných dětí: 46 
 Průměrná docházka ve šk. roce: 51% 

 
   Popis 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.  

Od 1. 1. 2005 předškolní zařízení sdružuje 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. 

Školní jídelna zajišťuje v rámci doplňkové činnosti stravování pro ostatní strávníky 
jako např. důchodce z Vrčeně a okolních vesnic, popřípadě i pro jiné zájemce. 

 
Poslední zařazení do sítě škol (9. 11. 2004) 

mailto:ms@vrcen.cz
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Č.j. ŠMS/ 5613/04 s účinností od 1. 1. 2005 
 
 
 
 
Vlastní hodnocení školy 
 
Cíle, které si MŠ stanovila v koncepčním záměru rozvoje školy  
a ve ŠVP 
 

MŠ pracovala dle školního vzdělávacího programu s názvem „Strom splněných 
přání“, který byl vytvořen dle požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání s využitím podnětů z výchovně-vzdělávacího programu „ Kurikula podpory zdraví 
v mateřské škole“. Na základě analýzy a zkušeností z předchozího roku  bylo stanoveno 
6 společných témat, které pak jednotlivé třídy rozpracovávaly v třídních programech na 
podtémata dle svého zaměření a ind. potřeb dětí dané třídy.  
 
Hlavní  cíle výchovně vzdělávací práce:  
 

− citlivě a komplexně působit na osobnost každého dítěte tak, aby se po všech 
stránkách rozvíjela a dítě mohlo úspěšně vstoupit do ZŠ 

− veškeré vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou 
− zabezpečit všechny potřeby dětí a vytvářet citovou jistotu 
− probouzet touhu po dalším vzdělání  
− vzájemná pomoc a respektování druhých 

 
Prioritou školy je zařazování prvků zdravého životního stylu, poznávání přírody, 

ekologická výchova, dodržování zavedených tradic a rituálů, kvalitní spolupráce s rodiči. 
V práci obou tříd MŠ se projevily výsledky systematické koncepční práce. 
Učitelky věnovaly dostatečnou pozornost pedagogické diagnostice v souladu se zájmy 

rozvoje osobnosti dítěte. Vycházely ze zvolených koncepcí, které tvořivě doplňovaly po celý 
rok o nové nápady a úkoly. Cílem práce byl všestranný rozvoj osobnosti všech svěřených dětí, 
aby byly spokojené a šťastné. Snažily se, aby se děti setkaly s určitými hodnotami a současně 
jim chtěly nabídnout i prostor pro jejich vlastní vyjádření.  
 
 
Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy 
 
a) Podmínky ke vzdělávání 

 
Mateřská škola spolupracovala se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a 

právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí 
a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti. 
  Provoz mateřské školy byl stanoven po dohodě s rodiči s přihlédnutím k jejich 
potřebám. 

  Spolupráce s rodiči se uskutečňovala především formou  individuálních pohovorů, 
spoluprácí při různých akcích a celoroční otevřeností MŠ pro všechny rodiče. 
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Materiálně technické zajištění školy 
 
 

Je dostačující ve vybavení tříd učebními a didaktickými pomůckami, ale nedostačující a 
nevyhovující je vybavení školní zahrady.  

Přesto se podmínky  zlepšovaly přiměřeně k finančním možnostem MŠ. Částečně se 
podařilo obohatit školní zahradu o nové prvky – kladinky, přeskakovadla – vše ze dřeva , 
novou dřevěnou mašinkou a indiánským típí. Zbývá ještě doplnit již dávno slíbené prvky na 
školní zahradu – dřevěná pohyblivá kladina a 2 kládové houpačky ( již proplacené) a poté 
dalšími prvky k pobytu  dětí na školní zahradě, které splňují předpoklady pro zdraví a 
bezpečnost dětí ( z provozních prostředků, či od sponzorů). 

V neposlední řadě je velice důležitým bodem zajištění uzavření pavilonu, neboť 
současný stav neodpovídá vyhláškám. Objekt nelze uzavřít tak, aby nebyl přístup na školní 
zahradu v době, kdy škola není v provozu. Dochází tak k poškozování hracích prvků pro děti, 
které se v současné době pořizují stále hůře z důvodu narůstajících pořizovacích nákladů.  

Průběžně je doplňováno a obnovováno rovněž i vybavení ŠJ. V obnově bude i nadále 
pokračováno dle potřeb. 
 
 
 
 
Životospráva 
 
 

Dětem byla poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, jídelníček je pestrý, byl 
obohacen o pravidelné ovocné a zeleninové přesnídávky, čerstvou zeleninu a ovoce, 
celozrnné pečivo a cerelární potraviny.  

Byl zajištěn dostatečný a rozmanitý pitný režim v průběhu celého dne, děti byly 
vedeny k samostatnosti a využívání volnosti pití dle svých individuálních potřeb.  
 
 
 
 
Psychohygiena 
 

V mateřské škole byl zajištěn  pravidelný denní řád, který byl ale natolik flexibilní, že 
umožňoval organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.    

Rodiče měli  možnost po předchozí domluvě s učitelkami přivádět své děti do 
mateřské školy dle svých potřeb. 

Děti byly každodenně a dostatečně dlouho venku (2 hod.v dopoledních hodinách, 
odpoledne dle možnosti), vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiné přírodní překážky 
(mráz pod –10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze a pod ). 

Děti měly  dostatek volného pohybu v rámci možností mateřské školy. 
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Psychosociální podmínky 
 

Všichni zaměstnanci školy se snažili vytvářet dětem takové prostředí, aby se cítily 
spokojeně, jistě a bezpečně, respektovali individuální potřeby dětí, reagovali na ně a 
napomáhali jim v jejich uspokojování.  

Nově příchozí děti měly možnost postupně se adaptovat na nové prostředí, dle zvážení 
rodičů i za jejich přítomnosti.  

Dětem s nižší potřebou spánku a u předškolních dětí byl přizpůsoben denní režim – 
odpočinek na lehátku byl zkracován, byly nabídnuty zájmové aktivity (kroužky) a nahrazován 
klidovými činnostmi dětí, logopedií, …  
 
 
 
Pedagogické a personální podmínky 
 
 
Pedagogičtí pracovníci naší školy: 
 
Ve škole působí 4 pedagogické pracovnice, přičemž všechny mají potřebnou kvalifikaci pro 
práci s dětmi předškolního věku: 
 

Třída – věk dětí: 3 – 5 roků Vyučující Pracovní 
úvazek 

„Medvíďata“ Jana Rašková - učitelka 1,0 
 Kateřina Bělochová - učitelka 0,5 
Třída – věk dětí: 4 – 6 roků   
„Včeličky“ Eva Beránková - ředitelka 1,0 
 Michaela Staňková - učitelka 1,0 
 
 
 
Provozní zaměstnanci školy: 
 

Jméno a příjmení: Pracoviště: Pracovní zařazení: Pracovní 
úvazek: 

Zdeňka Koubová MŠ – školní kuchyně Vedoucí kuchařka 1,0 
Hana Kadeřábková MŠ – školní kuchyně Kuchařka 1,0 
Silvie Vaníková MŠ – školní kuchyně Kuchařka 0,5 
Ivana Hatajová MŠ – školní kuchyně Administrativní pracovnice 0,3 
Petra Machová MŠ Školnice, uklízečka 1,0 
Danuše Čekanová MŠ Účetnictví Dohoda 
 

V mateřské škole zajišťovalo provoz celkem 9 zaměstnanců. Z  toho  byly 4 
pedagogické pracovnice,  5 provozních zaměstnanců a 1 pracovnice na „Dohodu o pracovní 
činnosti“. 
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b) Průběh vzdělávání 
 
 Každá třída rozpracovávala témata Školního vzdělávacího programu  podle svého 
zaměření a věkového složení dané třídy. 
 Ve třídách s mladšími dětmi byla prioritní adaptace nově příchozích dětí v zatím 
neznámém prostředí, u předškolních dětí hlavně samostatnost, probouzení přirozené touhy po 
dalším vzdělávání a vlastními zkušenostmi získané znalosti a dovednosti před vstupem do ZŠ. 
Celkově se ve všech třídách pracovalo s cílem citlivě a komplexně působit na osobnost 
každého dítěte, aby se po všech stránkách rozvíjelo, zabezpečit všechny potřeby dětí, 
vzájemně si pomáhat a respektovat se. 
 Při činnostech se využívaly co nejefektivnější formy práce.Pokud to stanovené téma 
umožnilo, pracovalo se ve skupinkách nebo individuálně. Zařazován byl často komunitní 
kruh, kde se každé dítě mělo možnost projevit a rozvíjet komunikativní dovednosti, ale 
zároveň respektovat i být respektován. Celoročně byly děti podněcovány k tvořivosti,  
myšlení, logickému uvažování, zájmu o získávání dalších vědomostí a poznatků nabízením 
různých knih, encyklopedií, her, využití počítačů především s nově pořízenými výukovými 
programy.  Často bylo nutné zaimprovizovat a využít náhodného pozorování – práce stavbařů, 
popelářů, policie, zdravotníků, dopravního provozu na silnici, cestování dopravními 
prostředky (zásady slušného chování)… 
 Zařazovány byly různé pokusy – ať již pěstitelské ( klíčení semen, atd…) či fyzikální 
(tání sněhu, ledu, atd…). 
 U některých dětí bylo třeba celoročně posilovat sebevědomí a tím upevňovat 
psychické zdraví, u některých dětí naopak usměrňovat nevhodné projevy chování. 
Starší děti byly vedeny k sebehodnocení ( i před kolektivem) a snaha byla, aby si děti 
uvědomovaly podstatu problémového chování, uměly nést důsledky a nepociťovaly je jako 
křivdu. 
 
 Zaměření jednotlivých tříd navázalo na zkušenosti z uplynulého roku na  turistiku a 
sport, ekologickou výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, vytváření kladného 
vztahu k přírodě. 
 Při cvičení v MŠ se pak často využívalo nové tělovýchovné náčiní a nářadí, které bylo 
v rámci možností dokupováno. Děti velmi rády překonávaly překážkové dráhy, stoupací věž 
se skluzavkou aj. K fyzickému rozvoji bylo často využíváno přírodních podmínek – blízkost 
lesa umožňovala sportování v terénu s překážkami, které nabízela sama příroda.  
 Předškoláci a většina mladších dětí navštěvovali kurz plavání v bazénu v 
Horažďovicích, na který se také velmi těšily. 
 Vycházkami do krásného lesnatého okolí MŠ si děti nejen upevňovaly zdraví  
( čerstvý vzduch, pohyb..), ale i získávaly nové poznatky a zkušenosti ( smyslové vnímání 
všeho co cestou děti potkalo…) a zdokonalovaly zručnost a tvořivost  
( stavby z přírodnin na vycházkách nebo sběr přírodnin a následné zpracování v MŠ…). 
Na školní zahradě přibylo nové vybavení – dřevěné kladinky, přeskakovadla, špalíky, dřevěná 
mašinka a indiánské típí. 
 Děti se na zahradu těšily a využívaly všeho, co jim nabízela. 
 Schopnosti talentovaných dětí byly rozvíjeny v kroužku hrátky s hlínou, cvičení pro 
zdraví, dramatickém, pěveckém, výuky na zobcovou flétnu  a anglického jazyka. Děti měly 
možnost vybrat si podle svých zájmů. 

V MŠ byla dětem věnována logopedická péče. 
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V měsíci únoru byl na popud paní učitelky Kateřiny Bělochové založen v mateřské 

škole Klub rodičů a dětí „Sluníčko“, které také sama ve svém volném čase organizovala a pro 
rodiče a děti si připravovala rozmanité pomůcky k činnostem. Tento se konal pravidelně po 
14ti dnech a účast byla velmi vysoká, neboť v roce 2006 bylo přihlášeno 21 dětí s rodiči a 
docházelo jich pravidelně kolem 15.  

Tento klub byl založen pro děti, které ještě nenavštěvují mateřskou školu, sloužil 
k adaptaci dětí a přípravě pro pravidelnou docházku do mateřské školy a také k pomoci najít 
pro maminky náměty, jak trávit s dětmi volný čas doma a jak je rozvíjet. 
 V červnu si děti na koloběžkách a kolech ověřily, jak znají a ovládají dopravní 
předpisy. 
 

Děti během roku absolvovaly též kulturní představení v MŠ, v ZŠ  i v divadlech např. 
v Plzni.  
 

Snahou bylo „vzdělávat“ děti nenásilnou formou, spontánně, snažit se o co největší 
prožitek, dát dětem dostatek podnětů a možnost volby. Děti  byly aktivovány během celého 
dne předkládáním různých vzdělávacích a netradičních materiálů, her a pomůcek (Benjamin, 
Chytré hračky, knihy, atlasy, encyklopedie…). Byly využívány metody skupinové a 
individuální činnosti.  

Ne vždy a vše mělo uspokojující výsledek, což je motivací k většímu zamýšlení nad 
realizací jednotlivých témat. 
 
 
 
 
c) Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi 
 

Obě třídy měly zahrnutou spolupráci s rodiči ve svých třídních vzdělávacích 
programech. 
 Většina rodičů uvítala nápady MŠ a aktivně se zapojovala ( výstava „Podzimníčků“ 
v souvislosti se Zamykáním zahrady, zdobení perníčků a příprava vánočních dárků pro děti, 
přípravy na karneval, Velikonoce, sběr víček od PET lahví, sběr starého papíru, pomerančové 
a citrónové kůry).  
 Nejvíce rodičů se podařilo získat ke spolupráci při organizování Zahradních slavností - 
Zamykání zahrady na podzim a následně oblíbená Zahradní slavnost spojená s oslavou Dne 
dětí a rozloučení s předškoláky. Obě akce byly velmi kladně hodnoceny, neboť přinesly plno 
zábavy a potěšení dětem i rodičům. Při těchto akcích se zapojili rodiče téměř všech dětí MŠ. 
Slavnosti  měly velkou odezvu i u široké veřejnosti.   Dále viz akce školy. 
 

Velmi dobrou spolupráci má MŠ se ZŠ.  Předškoláci před zápisem do ZŠ navštívili 
své bývalé „spolužáky“ v prvních třídách, což pro ně byl velký zážitek. Předškolní děti se též 
často setkávaly se svými budoucími spolužáky na divadelních představeních, které naše školy 
většinou organizují společně – ostatně i jako plavecký výcvik v bazénu v Horažďovicích. 
 
 
 
 
 



 - 8 - 

 
 
 
Spolupráce se zřizovatelem školy 
 
 Tato je na velice vysoké úrovni. Vždyť běžný provoz našeho zřízení obnáší nemalé 
finanční náklady a tak v roce 2006 bylo nutné navýšit rozpočet školy na provozní náklady, co 
se týče spotřeby energie, plynu a vody na žádost ředitelky školy a tomuto navýšení bylo ze 
strany obce  vyhověno. 
 Přičemž ke konci roku 2006 došlo k vyřazení z provozu škrabky na brambory. Bylo 
nutné zakoupit škrabku novou, z důvodu již zastaralé, dlouhodobě využívané a již 
neopravitelné té původní. 
 Dále v období letních prázdnin bylo ve školní jídelně nainstalováno odsávání par 
v podobě digestoří, musela být dána do provozu stávající vzduchotechnika, která neplnila svůj 
účel, dále byly ze strany obce vyměněny všechny 22 let staré vodovodní baterie za nové, 
vyměněno některé potřebné sociální zařízení a část rozvodů na pitnou vodu za plastové, byly 
osazeny nově výlevky dle požadavků OHS a s tím souvisela též změna a doplnění odpadního 
potrubí a napojení na stávající.Vyměněny byly také mezistěny na sociálním zařízení v 1. třídě 
MŠ na WC. A v neposlední řadě byl obnoven venkovní vstup ke školní kuchyni, kde již bylo 
schodiště včetně rampy na vykládání zboží časem zničené, zkorodované a hrozilo již 
poškozením zdraví zaměstnanců, či úrazem. Velká část objektu ( zvláště tam, kde probíhaly 
opravy a rekonstrukce) byla vybílena, nebo vymalována. 
 
 Udělala se tedy spousta práce ze strany obce, ale obnášelo to také opravdu pro obec 
velkou finanční zátěž. 
 
 Přesto všechno se podařilo i dětem zajistit nové učební pomůcky ať už ze státních 
prostředků, obecního rozpočtu či od sponzorů. Tyto se objevily především pod stromečkem 
v době Vánoc. A protože mým velkým úkolem je dát do pořádku školní zahradu, obohatit ji 
o nové a bezpečné hračky pro děti, podařilo se díky sponzorům zakoupit na školní zahradu 
krásnou dřevěnou mašinku a indiánské típí. 

 
 

 
d)  Výsledky vzdělávání dětí 
 

Velice dobré výsledky dosahovala naše MŠ ve všech stupních výchovně-vzdělávacího 
procesu. Rezervy zbývají stále v logopedické péči, kde některé děti odcházející do ZŠ nemají 
úplně dokončenou nápravu vady řeči.  

 
V jiné sféře jsme se s dětmi zapojovali do různých soutěží, organizovali jsme již 

několik let zavedené tradice a rituály naší školy, při kterých se vždy plnily prvky vzdělávací i 
výchovné- zvláště při jejich přípravě. Děti byly aktivní, rády se na akcích podílely a odměnou 
jim byla vždy velká účast rodičů a veřejnosti při vyvrcholení akce slavností v mateřské škole 
nebo na školní zahradě.  

 
Na děti byly kladeny přiměřené požadavky vzhledem k jejich věku a to se také 

odráželo na jejich výsledcích, chování , samostatnosti a ohleduplnosti. 
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Je však samozřejmé, že ne vždy se práce daří, jak bychom si všichni přály, a tak se 
objevovaly i kázeňské přestupky, někdy i ubližování a tím tedy porušování pravidel, které si 
děti samy společně s učitelkami určily.  

Je však třeba podotknout, že pohoda a klid převažovaly nad občasnými výchylkami 
v chování dětí a tak z toho pro nás učitelky vyplývá jendím z bodů hlavního  zaměření pro 
další školní rok. 

 
Vzdělávací práci u dětí lze hodnotit jen kladně. Zručnost, pracovitost, sebeobsluha, 

ochota a slušnost – to jsou charakterové vlastnosti většiny dětí. 
 
 
Velkou úspěšnost jsme zaznamenali ve výtvarných soutěžích: 

 
Úspěchy našich dětí v soutěžích: 

 
Název soutěže: Jméno a příjmení 

dítěte: 
Věková kategorie: Umístění: 

MC Beruška 
Nepomuk 

Magdalena 
Valentová 

3 roky 1. místo 

Požární ochrana 
očima dětí 

Vilém Trhlík 3 roky 1. místo 

 Pavla Strolená 6 roků 1. místo 
 Zdeněk Šimáně 6 roků 2. místo 
Namaluj své město Adéla Příhodová 4-5 roků 1. místo 
 Tereza Jamrišková 4-5 roků 2. místo 
 Matěj Brašna 4-5 roků 3. místo 
 Pavla Strolená 5-6 roků 3. místo 

 
Vzdělávání dětí během celého školního roku bylo provázeno celou řadou dalších  

různých akcí – viz příloha: „ Akce MŠ“ 
 
  
 
e)  Řízení školy, personální práce, DVPP 
 

Všechny pedagogické pracovnice mají odbornou způsobilost. Jejich pracovní doba a 
služby u dětí byly organizovány tak, aby byla vždy zajištěna bezpečnost dětí 
a optimální péče. 

Všechny učitelky jsou kvalifikované a  stále si rozšiřují své profesní kompetence 
dalším vzděláváním . 
 
 

počet kurzů 8 
počet účastníků 4 

 
MŠ má dostatek odborné literatury. Metodické listy pro předškolní vzdělávání, 

Problémové dítě a hra a jiné. 
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 Školní knihovna je doplňována o novou odbornou literaturu,  jsou využívány odborné 

časopisy k samostudiu (Informatorium, Učitelské listy),  bohatá školní kartotéka pracovních 
listů, videotéka, didaktické pomůcky. 

 
  Učitelky měly možnost zúčastnit se vzdělávacích seminářů, pořádaných KCVJŠ a 

NIDV podle svého výběru. 
 

     Poznatky z nich byly aplikovány do práce s dětmi a předávány ostatním kolegyním 
na poradách či pedagogických dílnách. Při výběru seminářů jednotlivými pracovnicemi bylo 
dbáno na absolvování školení zaměřených na uplatňování nových forem a metod práce. Bylo 
zaměřeno především na tvořivost, logopedickou prevenci, ekologickou výchovu, zdravý 
životní styl, legislativu… 
  

 Ne vždy bylo vše použitelné a některé semináře nebyly pro nás příliš přínosné. 
 

        Odborný růst pracovnic ŠJ byl zajišťován příležitostným školením vedoucí ŠJ a 
kuchařek. Rovněž je doplňována odborná literatura z oblasti správné výživy.  
 .  
 
 

 
f)  Úroveň výsledků práce školy, vzhledem k podmínkám 
     vzdělávání a ekonomickým zdrojům 
 
 

Podle ohlasu  ze strany veřejnosti a výsledků spolupráce se ZŠ je úroveň práce 
MŠ kladně hodnocena.  

Autorita školy se upevňovala společnými akcemi s rodiči a radost ze společných 
zážitků měla vliv na pozitivní vztah rodiny a školy.  
 
 

Pro lepší orientaci rodičů a ostatní veřejnosti jsou pravidelně aktualizovány  www. 
stránky naší školy. Dozví se z nich o práci naší MŠ, jsou zde pravidelně zařazovány aktuality, 
fotografie z různých společenských akcí, práce dětí, přehled kroužků…  

Dosavadní zkušenosti ukazují kladné hodnocení ze strany veřejnosti . 
 
 

Školní rok proběhl v klidné a přátelské atmosféře. Děti si po celý rok v MŠ rády hrály, 
navazovaly vzájemné kontakty a pěstovaly si zdravé sebevědomí.  

Do MŠ chodily rády, byly spokojené, a dle ohlasu rodičů také. A to je také přání nás 
všech i do budoucna. 
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Závěry pro další práci: 
 
Využíváním vhodných metod a forem práce prohlubovat  kvalitu výchovné práce. 
 
Stálá péče o zdraví dětí a jejich optimální tělesný a duševní rozvoj. 
 
Ekologická výchova s vhodnými metodami a formami práce. 
 
Využití RVP pro předškolní vzdělávání se zařazením prvků z publikace „Kurikulum 
podpory zdraví v mateřské škole“.  
 
Zaměřit se na potlačování agresivity dětí a podporovat vzájemnou toleranci . 
 
Ve spolupráci se všemi zaměstnanci, ostatními organizacemi a rodiči prosazovat dobré 
jméno MŠ při společných akcích . 
 
 
 
Priority na šk. rok 2006/2007 
 
Soustavné zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu.  
  
Spolupráce s rodiči, zřizovatelem a ostatními partnery. 
 
Pokračovat v  postupné obnově interiérů tříd a hlavně školní zahrady. 
 
Zabezpečit uzavření objektu školy v době uzavření MŠ. 
 
 
 
 
 
Ve Vrčeni, 25. 10. 2006 
 
 
 
                                                                                        Beránková Eva                                                                                            
                                                                                          ředitelka MŠ 
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Příloha: 
 
 

Akce školy ve školním roce 2005/2006: 
 
 

Září Zahájení školního roku. 
Divadélko kouzel a soutěží v ZŠ. 

Říjen O Červené Karkulce – divadlo „Pampeliška“ v MŠ 
Listopad „Martinská slavnost“ na školní zahradě – zavírání zahrady 
Prosinec Mikulášská nadílka. 

Pečení vánočních perníků dětmi v MŠ. 
Zdobení vánočních perníků – spolupráce rodiny a školy. 
Vánoční besídka s nadílkou. 

Leden  Divadlo Alfa Plzeň – „O chlapci, který vrátil lidem slunce“. 
Únor Pyžamový bál v mateřské škole. 

Zahájení plaveckého výcviku v bazénu v Horažďovicích. 
Březen Maškarní karneval v mateřské škole. 

Kulturní vystoupení dětí MŠ při příležitosti „Vítání občánků“ na OÚ Vrčeň. 
Duben Divadlo „KUBA“ – „O králi Matyášovi, Johance a paní hor“ – ZŠ Vrčeň. 

Návštěva slavné operní pěvkyně a naší sponzorky výuky anglického jazyka Evy 
Urbanové, v mateřské škole. 
Společné zdobení velikonočních kraslic – rodičů a dětí v mateřské škole. 
Zahradní slavnost – Otevírání zahrady a pálení „Moreny“společně s nadílkou od 
„Velikonočního zajíčka“. 
Ukončení plaveckého výcviku v bazénu v Horažďovicích. 
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2006-2007. 

Květen Besídka ke „Dni matek“ v mateřské škole 
Červen Oslava „Dne dětí“ v mateřské škole – spojená s nočním pobytem v MŠ. 

Společné fotografování dětí před ukončením školního roku. 
Školní výlet do Halter Halley – westernové vesničky u Dnešic. 
Hledání pokladu spojený s hrou „Na stopovačku“ s plněním úkolů ze ŠVP. 
Představení divadla „Úsměv“ – O kohoutkovi a slepičce“ v MŠ. 
Závěrečná besídka na ukončení školního roku –rozloučení s předškoláky. 

Červenec Čtrnáctidenní provoz mateřské školy před uzavřením. 
Srpen Uzavření mateřské školy. 
 


