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I. Identifikační údaje: 

 

Název: Mateřská škola Krupá 

 

Adresa:  Krupá 201, okres  Rakovník, 270 09 

 

Telefon: 313 575 111, 602 447 862 

 

Mail: mskrupa@poddzbansko.cz 

 

www. skolkakrupa.cz 

 

IČO: 75034972 

 

Zřizovatel:  Obec Krupá, okres Rakovník, 

 

Ředitelka:  Růžena Horáčková 

 

Typ MŠ: jednotřídní s celodenní péčí 

 

Kapacita: 24 dětí 

 

Provozní doba: 7,00 – 16,00 hod 

Uzavření MŠ: 7 týdnů  letní prázdniny, 1 týden o vánoční prázdniny 

 

Školení bezpečnosti: Ing. Vítězslav Rais, Karlovarská 456, Nové Strašecí 

Kapacita MŠ byla navýšena povolením Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor školství a 

sportu Praha s účinností od 1.9.2011 na 24 dět 

 



 

Ředitelka Mateřské školy Krupá, okres Rakovník, vydává dle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 

561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) ve znění pozdějších změn a dodatků, a podle ustanovení § 4 a násl. vyhlášky č. 15/2005 

Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení 

školy, v platném znění, výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/2020. Tato výroční 

zpráva bude zveřejněna na webových stránkách školy (www.skolkakrupa.cz) a současně bude k 

nahlédnutí u ředitelky školy a u zřizovatele OÚ Krupá. 

 

 

 

 Základní údaje o škole  

 

Škola je jednotřídní s kapacitou 24 dětí, třída je věkově heterogenní, součástí je kuchyň s 

jídelnou. Škola má možnost využívat tělocvičnu, která se nachází v prvním patře budovy, o 

letních prázdninách byla zrekonstruována koupelna z části sponzorských daru a z části 

financována OÚ Krupá.  

Budova má přilehlou zahradu.  

Mateřská škola je vesnickou školou, která maximálně využívá přednosti vesnice nejen pro pobyt 

venku, polní cesty, les, ustájené koně, ovce atd. 

 

Mateřská škola v Krupé, č.p. 201 je organizována jako jednotřídní s počtem 24 dětí. Z celkového 

počtu dítě předškolního věku je 5 předškoláků.  

 

Počet zapsaných dětí : září – prosinec : 18 dětí  

                       leden – červen : 19 dětí 

 

Provoz školy je celodenní, od 7,00 do 16,00 hodin. Režim školy byl upraven podle věkového 

složení dětí a podle hygienických pravidel. Průměrná docházka je 12 dětí. 

 

Po dohodě se zřizovatelem byla provedena rekonstrukce toalet a umyvárny. Obklady, sanita, 

okna a částka na stavební materiál bylo hrazeno ze sponzorských darů poskytnutých pro tento 

účel na žádost MŠ Krupá. Ostatní financoval zřizovatel OÚ Krupá. 

 

 



Přehled pracovníků školy  

 

Růžena Horáčková  (ředitelka MŠ) –  maturita (obor předškolní a mimoškolní pedagogika), 

studium na UK FF - pedagogika  

Bc. Lenka Drahoňovská (učitelka) – VŠ UK předškolní pedagogika 

Věra Kubínková  (vedoucí stravovny, kuchařka, školnice),  

Bc. Lenka Drahoňovská ( uklízečka) 

Další vzdělávání zaměstnanců MŠ: 

Dle plánu DVPP 

 

Sebevzdělávání: Pedagogové i nepedagogický personál čerpají informace z odborných publikací, 

knih, časopisů, internetu. Zajímavosti pro rodiče vyvěšujeme na nástěnkách a Facebooku MŠ, 

pravidelně obměňujeme. 

 

 

Výchovně vzdělávací práce  

Ve školním roce 2018/19 jsme pracovaly dle ŠVP s názvem Kdo si hraje, nezlobí (k nahlédnutí 

na nástěnce v MŠ). ŠVP bylo jen upraveno v podobě přesunutí některých bloků ve šk.r. 2019/20. 

Snažily jsme se, aby byl pestrý a zajímavý pro děti. A děti měly možnost získat co nejvíce 

poznatků formou prožitků a podpory v samostatnosti. Snažíme se cíleně zapojovat předškolní děti 

do úkolů a samostatné práci, abychom jim usnadnily nástup do ZŠ ( logo, sfumáto).  

Zapojily jsme do výchovy logopedii z důvodu vad řeči u většiny dětí.  

TV je zařazena každý den, vycházky za každého počasí, mimo velký déšť nebo mráz.   

ŠVP je sestaven v souladu s RVP.  

Cíle se nám podařilo splnit. 

 

 Evaluace, autoevaluace 

- záznamy a pozorování dětí 

- vlastní hodnocení práce výchovných bloků (vždy po skončení daného téma) 

- hodnocení za školní rok 

 

 Údaje o zápisu do MŠ  

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2020/21 probíhal 5. května, byly zapsány 5 děti. (dvouleté) 

Třídní schůzka v letošním roce se neuskutečnila z důvodu COVI – 19. 



Rodiče obdrželi při zápisu nebo si mohou stáhnout z webu MŠ:  

- evidenční list pro dítě v MŠ 

- žádost o přijetí do MŠ 

- rozhodnutí o přijetí  

- přihlášku ke stravování 

- souhlas s použitím rodného čísla a zveřejnění záznamů GDPR 

 

 Údaje o výsledku školy a akce MŠ. 

Plavecký výcvik / 20.11. – 29.1. 2020 / - 9 lekcí. Probíhal v plaveckém bazénu Plaváček 

v Tuchlovicích. Výuky se zúčastnilo 6 děti. V bazénu bylo velice příjemné prostředí, teplo a teplá 

voda. Přístup ze strany plavčíků je vstřícný.  

Od září bude MŠ navštěvovat plaveckou školu v Rakovníku z důvodu vzdálenosti. 

Od pondělí 16.3.2020 je MŠ zřizovatelem OÚ Krupá z preventivních důvodů uzavřena do 

odvolání (COVID). 

 

Výsledky ČSI  

Ve školním roce 2019/20 proběhla v MŠ inspekce, inspekční zpráva odeslána zřizovateli OÚ 

Krupá. 

Kontrola z ČSSZ – bez závad 

Zdravotní pojišťovna – bez závad 

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj – Bez závad, doporučeno držet se výsledků 

revize (výměna kotle – závada, havarijní stav)  

Zřizovatel obdržel všechny závěrečné zprávy z kontrol 

Kontrola finančního výboru za OÚ p. Mrzenová 

 

 Hospodaření školy  

Zajišťuje účetní OÚ Krupá paní Veronika Kubínková Dis. 

 

Žádost o dotace v projektech: 

Byla podána žádost o zapojení šablon III. – je v řešení od května 2020. 



 Realizace je plánovaná od září 2021  na asistenta pedagoga 

 

Akce v MŠ: 

Září 

18.9. divadlo v MŠ - Babička školnice 

Říjen 

3.10. Štrůdlování v MŠ 

16.10. Dýňování v MŠ 

27.9. Výstava práce našich dětí, na výstavě Českého svazu zahrádkářů v Krup 

Listopad 

7.11. Hudební pořad s Jiřím Býlím 

12.11. Vánoční focení v MŠ 

22.11. Plavecký výcvik 

28.11.2019  Vánoční Jarmark, Autorské čtení s Milanem Zimmernnem – pro veřejnost 

Akce prosinec 

5.12. putování za Mikulášem v MŠ dopoledne 

6.12. Vystoupení u stromečku před obecním úřadem od 17 hod. 

17.12. Divadlo v MŠ,, Vánoční pohádka,, 

19.12. Vánoční besídka v MŠ od 15 hod. 

Únor 

20.2. Dopoledne - Karneval v MŠ. Děti mohou přijít v maskách. 

27.2. Kino v MŠ- podmořský svět 

Akce Březen 

Všechny akce zrušena na doporučení MŠMT do konce školního roku. 

 

 

V Krupé 4.8.2020                              Růžena Horáčková  

 

 


