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DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE  

Základní školy a mateřské školy Barrandov,  

Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 - Hlubočepy 
za školní rok 2013/14 

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění Vám předkládáme zpracovanou výroční 

zprávu.  

 

1. Správní obvod: Praha 5 

 

2. Zřizovatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5  

úplný název školy v souladu se zřizovací listinou k 30. 9. 2013:  

Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5, Chaplinovo nám. 1/615 – 

17/0/OŠK/2006 datum vydání rozhodnutí 16. 1. 2006  

 

3. Změny 

Od září 2013 rozšíření MŠ o dvě třídy a navýšení kapacity na 167 dětí. Vyhovět požadavkům 

rodičů o umístění dětí do předškolního zařízení. 

 

4. a) Název školního vzdělávacího programu MŠ: Radostnou hrou k získávání nových 

dovedností. 

 

      b)  Charakteristika ŠVP: 

Hlavním úkolem školy je prohlubovat citovou výchovu dětí a seznamovat je se zásadami 

ochrany životního prostředí. Snažíme se dovést dítě na konci jeho předškolního období 

k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, 

psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho další rozvoj a učení, 

pro život a vzdělávání. 

 

Škola se zaměřuje: 

 posílení citové vazby mezi dítětem a rodiči (akce pro rodiče a děti v mimoprovozní 

době – zahradní slavnosti s opékáním vuřtů, Drakiáda, „Zamykání lesa“ s lampiónovým 

průvodem, „Vítání jara“ s vynášením Mořeny, výtvarné dílny rodičů s dětmi, pasování 

školáků, třídní besídky, 

 na rozvoj estetického vnímání (Art program - výtvarné workshopy, na kterých se 

seznamují s klasickým i moderním výtvarným uměním a sami si zkoušejí taková 

výtvarná díla vytvářet, vernisáž dětských děl), keramika, divadelní akademie, dodržování 

tradic (přivítání nových dětí, oslavy narozenin, Mikulášská nadílka, vánoční dopoledne, 

výlety),  

 na zdravý životní styl a environmentální výchovu (cvičení jógy, kroužek sportovní hry, 

polodenní vycházky do Prokopského a Chuchelského lesa, polodenní výlety na místa 

kultivující vztah k živé i neživé přírodě (např. Čapí hnízdo, Mirakulum), „Recyklohraní“, 

 na výuku anglického jazyka metodou CLIL předškoláků zdarma, 
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 nápravu grafomotorických obtíží s prvky tchaj-ťi „Písmo, jako vědomá stopa pohybu“ 

 projektovou výchovu formou celoročních projektů -„Grafomotorika hrou“ a „Mluvíš, 

mluvím, mluvíme“, „Celé Česko čte dětem“, 

 Škola nanečisto (V průběhu školního roku pravidelně navštěvují první třídy ZŠ, kde se 

seznamují s prostředím školních tříd, pomůckami a metodami práce. Děti mají tímto 

způsobem usnadněn přechod na ZŠ a lépe se adaptují.), 

 vstřícnou, otevřenou atmosféru pro všechny (značka Rodiče vítáni). Celý kolektiv 

zaměstnanců MŠ se snaží nenásilně a přirozeně navozovat pocit pohody, bezpečí a klidu 

dětí.  

 

5.  MŠ s internátním provozem: NE 

 

6.   Údaje o pracovnicích a pracovnících školy 

 

a)  personální zabezpečení 

 

Pracovnice, 

pracovníci v MŠ 

fyzické osoby 

k  30. 06. 2013 

přepočtené* 

úvazky 

k 30. 06. 2013 

fyzické osoby 

k  30. 06. 2014 

přepočtené* 

úvazky 

k  30. 06. 2014 

Celkem pedagožek+  

pedagogů+asist. 

ped. 

8 8 12 12 

    počet pedagožek 8 8 12 12 

    počet pedagogů  0 0 0 0 

    počet asist. 

pedagog.  
0 0 0 0 

Počet  nepedag.  

v MŠ 
2 2 4 4 

Počet  nepedag.  

v ŠJ 
3 2,5 2,5 2,5 

CELKEM všech 13 12,5 18,5 18,5 

     

b) kvalifikovanost pedagožek a pedagogů k 30. 6. 2014 (podle z. 563/2004 Sb., v platném znění) 

 

Pedagogické pracovnice a pracovníci Počet osob Procentuelní vyjádření* 

POČET bez asistent. pedag. 12 100 % 

 z nich kvalifikovaných 10 83,3 %  

 z nich nekvalifikovaných 2 16,6 %  

POČET asistent. pedag. 0 100% 

 z nich kvalifikovaných 0 0 % 

 z nich nekvalifikovaných 0 0 %  
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c) kvalifikovanost pedagožek/ pedagogů k 31. 12. 2013 (podle z. 563/2004 Sb., v platném znění) 

 

 
ped. prac.   

celkem 

ped. prac.  

s odbornou 

kvalifikací 

ped. prac.  

bez odborné 

kvalifikace 

počet (fyz. osoby)  

k 31. 12. 2013 
12 10 2 

 

 

d)   personální změny v MŠ v průběhu daného školního roku 

 

      odchody pedagogických pracovnic/pracovníků v daném školním roce  

      celkem: 7 

                       z nich na mateřskou /rodičovskou dovolenou: 1      

                       z nich do důchodu: 0        

                       z nich mimo obor: 1   

 

       nově přijaté absolventky/přijatí absolventi  

       celkem: 3 

                z nich absolventek/absolventů předškolní pedagogiky: 2      

                       z nich absolventek/absolventů jiného učitelského oboru: 0       

                       z nich absolventek/absolventů neučitelského oboru: 1      

 

 

7.  Věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k 31. 12. 2013 

 (celkový počet pedagogických pracovníků v bodě 6 c) musí být stejný jako v bodě 7) 

 

Věk do 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 – a více 

počet (fyz.osoby) 

pedagožek/pedagogů     

k  31. 12. 2013 

 

6 1 2 3 0 

 

b)  věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k 30. 6. 2014 

 

Věk 
do 30 let 

včetně 

31 – 40 

včetně 

41 – 50 

včetně 

51 – 60 

včetně 

61 let 

a více 

počet  

Učitelky/učitelé 

včetně řed. 

5 1 3 3 0 

Asistent.  pedag. 0 0 0 0 0 

CELKEM 5 1 3 3 0 

z nich důchodkyň 0 0 0 0 0 

 

Průměrný věk k 30. 6. 2014 

 pedagožek a pedagogů MŠ (bez asistent. pedag.): 38,4 let  
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DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovnic/pracovníků   

 Počet účastníků průběžného vzdělávání 

p. č. 
1. Kdo organizoval 

2. Název vzdělávací akce 

Časová 

dotace 

akce 

Počet 

účast

nic 

Počet 

účastnic 

vynásobený 

počtem hodin 

1. 1. Portál, s.r.o. 

2. Jóga s dětmi I. 
3 3 9 

2. 1. Portál, s.r.o. 

2. Jóga s dětmi II. 
3 1 3 

3. 1. Celé Česko čte dětem 

2. Čtení dětem mění životy 
8 2 16 

4. 1. Portál, s.r.o. 

2. Jógové sestavy pro děti v MŠ 
4 1 4 

5. 1. Dys-centrum Praha o.s. 

2. Písmo jako vědomá stopa pohybu aneb cvičení  

a malování s prvky tchaj-ťi 

21 1 21 

6. 1. Portál, s.r.o. 

2. cvičíme tchaj-ťi s dětmi 
3 1 3 

7. 1. Portál, s.r.o. 

2. Poruchy chování a koncentrace 
3 1 3 

8. 1. Raabe, s.r.o. 

2. Školní zralost 2014, odborná pedagogická konference 
8 1 8 

9. 1. Wattsenglisch Ltd. 

2. Výuka AJ v MŠ 
4 2 8 

10. 1. Oxford University Press 

2. Výuka AJ v MŠ 
2 2 4 

SOUČTY→ 15 79 

 

 
 

a)     průměrná délka vzdělávání na jednu účastnici/jednoho účastníka:  5,26 hodin    

        průměrná délka vzdělávání na jednu/jednoho pedagoga školy:      6,58 hodin    

b)  studium k rozšíření, získání kvalifikace (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) 

  

 POČET ŠKOLA (vypište) 

Počet kvalifikovaných 

pedagožek/pedagogů, které/ří si 

studiem doplňují odbornou 

kvalifikaci  

0  

 

 

Počet nekvalifikovaných 

pedagožek/pedagogů, které/ří 

studiem získají kvalifikaci 

2 SpGŠ Mills.s.r.o. 
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9.   

a)   Zápis do mateřské školy na školní rok 2014/15  

 

 

Přihlášené děti Přijaté děti 

Děti odcházející 

 do ZŠ 

z toho: z toho: 

z MČ P5 z HMP 
z ostat. 

krajů 
z MČ P5 z HMP 

z ostat. 

krajů 

Počet 53 2 0 53 2 0 43 

b)   průměrná docházka dětí na třídu 

 

 

c)  počet zapsaných dětí na třídu a počet integrovaných dětí k 30. 6. 2014 

 

Třída*  Počet dětí 

zapsaných 

k 30. 6. 2013 

Počet dětí 

zapsaných 

k 30. 6. 2014 

z nich dětí 

integrovan

ých 

Asistent 

pedagoga  

 

Způsob financování 

asistenta pedagoga 

1. 28 27 0 NE - 

2. 28 28 0 NE - 

3. 27 28 0 NE - 

4. 27 28 0 NE - 

5. 0 25 0 NE - 

6. 0 25 0 NE - 

celkem 110 161 0 0 - 

  

10.  Využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog): 

 

ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS 

a) se SPC*:  

aa) Spolupráce při rodinných terapiích a při vyšetření dětí s poruchami chování. 

b) s PPP: 

bb) Vyšetření školní zralosti, které probíhá v měsíci lednu během osmi dnů; návštěvy školního 

psychologa dle potřeby a žádosti zákonných zástupců 

Rodiče tuto možnost využívají na 100%, děti jsou ve známém prostředí a psycholožka je 

může pozorovat při různých činnostech. Konzultace s rodiči probíhají rovněž v MŠ vždy 

odpoledne po provedeném vyšetření. 

 

 Nejvyšší počet 

zapsaných 

dětí do jedné třídy 

k 30. 6.  

Průměrný počet  

docházejících dětí  

do jedné třídy MŠ 

Průměrný počet 

docházejících dětí 

do jedné třídy MŠ v% 

Školní rok  2012/13 28 19,41 69,32% 

Školní rok  2013/14 28 16,76 59,85% 
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11.  Spolupráce s rodiči akce v MŠ pořádané POUZE pro rodiče  

 

PODZIM Září – třídní schůzky / Říjen – konzultační hodiny pro rodiče / Listopad – konzultační hodiny 

pro rodiče, den otevřených dveří, ukázkové hodiny 

ZIMA / Prosinec – konzultační hodiny pro rodiče, beseda pro rodiče budoucích prvňáčků, vánoční 

tvořivé dílny / Leden - konzultační hodiny, vyšetření školní zralosti a konzultace se školním 

psychologem, hodnotící třídní schůzky / Únor – konzultační hodiny pro rodiče  

JARO / Březen – konzultační hodiny pro rodiče, dny otevřených dveří, ukázkové hodiny / Duben – 

konzultační hodiny pro rodiče, ukázková hodina školy nanečisto / Květen – konzultační hodiny pro 

rodiče  

LÉTO / Červen – konzultační hodiny pro rodiče, třídní hodnotící schůzky; beseda pro rodiče přijatých 

dětí pro nový školní rok 

 

Spolupráce s ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity 

 

ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS 

a) se ZŠ *:  

aa) Škola“ nanečisto“ – 1x měsíčně, výuka keramiky v keramické dílně ZŠ – 5x ročně 

b) s: MŠ 

bb) 

c) se ZUŠ:  

cc) 

d) se SŠ, VOŠ, VŠ:  

dd)  

e) s dalšími partnery: 

ee) Hasičský sbor Radotín – návštěva a přednáška, organizace Mikulášské nadílky 

f) : 

ff) 

g) : 

gg) 

        

12.  Uveďte, jaké máte zkušenosti s výukou jazyků cizích v rámci vzdělávacího programu 

školy 

Výuku AJ zařazujeme již čtvrtým rokem do běžných dopoledních výchovně vzdělávacích aktivit 

ve dvou odděleních nejstarších dětí. Tato výuka je součástí našeho ŠVP.  Děti s AJ seznamuje 

kmenová učitelka, která hovoří plynně anglicky a prošla semináři, které se věnují výuce AJ  

u předškolních dětí. V závěru roku vždy společně se zákonnými zástupci zhodnotíme, jaké 

pokroky děti udělaly. Děti, které se AJ věnují již druhým rokem, mají velmi dobrou slovní zásobu, 

ať už aktivní nebo pasivní. Mimo jiné znají i básničky a písničky v AJ. Výuku AJ v rámci ŠVP školy 

velmi vítají rodiče, protože je bezplatná a přístupná všem dětem. Rodiče s pedagogem 

spolupracují, doma s dětmi vypracovávají jednoduché pracovní listy. Každé dítě má v závěru 

školního roku utvořené portfolio z probíraných okruhů a slovíček. V měsíci červnu proběhla 

závěrečná akademie, kde děti předvedly své nabyté vědomosti a dovednosti z AJ. 
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13.  Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU 

a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy)  

 

   cizí státní příslušníci – zapsané děti k 30. 6. 2014 

 

DĚTI CIZINCŮ 

celkem 

Počet dětí 

z EU 

Počet dětí 

z jiných 

států 

PODROBNOSTI O DĚTECH Z JINÝCH STÁTŮ  

uveďte stát a počet dětí ze sloupce č. 3 

 

sloupec č. 1 sloupec č. 2 sloupec č. 3 sloupec č. 4 

27 11 16 7 z Ukrajiny, 6 z Ruské federace,  

1 z Uzbekistánu, 1 ze Sýrie, 1 z USA 

Uveďte zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí mateřské školy:  

Pro všechny děti cizince máme vypracované IVP, které konzultujeme se zákonnými zástupci 

dětí. S integrací dětí nemáme žádné problémy. Odlišnosti v kulturních zvycích řešíme s dětmi 

vyprávěním v komunitním kruhu a nad obrazovým materiálem, mapami a encyklopediemi. 

Vyprávění dětí cizinců je pro ostatní děti velkým přínosem. Nenásilným způsobem se tak 

seznamují s kulturou ostatních zemí. Děti s českým jazykem seznamujeme individuálně pomocí 

obrázků a didaktických pomůcek určených pro jazykovou výchovu. Osvědčila se nám depistáž 

dětí a jejich následné doporučení do logopedické péče. Velmi dobrá je i následná spolupráce  

s klinickým logopedem. Pedagogičtí pracovníci spolupracují s občanským sdružením META. 

Vyžívají program Carly, který je pro děti velmi poutavý a poučný.  

 

14. ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA v rámci ŠVP: 

Snažíme se o to, aby děti pochopily rozdíl mezi živou a neživou přírodou a pociťovaly 

sounáležitost. Upozorňujeme děti na poškozování jejich blízkého životního prostředí  

a ukazujeme i na důsledky. Vysvětlujeme dětem potřebnost třídění odpadu a zapojujeme se do 

sběru papíru. Při našich vycházkách využíváme blízkosti Prokopského údolí a Chuchelského 

lesa. V zimním období přinášíme s dětmi do lesa krmení pro lesní zvířata. Mateřská škola se 

hlásí již třetím rokem k celorepublikovému projektu Recyklohraní. Velmi úzce v rámci tohoto 

projektu spolupracujeme i se zákonnými zástupci. 

 
 

15. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA v rámci ŠVP:  

Protože naši mateřskou školu navštěvují děti cizinci, tak multikulturní výchova prolíná 

každodenním životem MŠ. Děti se názorně a nenuceně seznamují s rozdílností kultur, tradic  

a zvyků. 
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16. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ v rámci ŠVP:  

Pravidelně využíváme výchovně vzdělávacích programů Městské policie –„ Medvídek Brumla ve 

městě“, „Medvídek Brumla ve školce“. 

 
 

17.  Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech (mezinárodní spolupráce 

s pedagogickou veřejností včetně akcí, které jsou event. uvedeny v jiných bodech) 

 

partneři četnost, forma, přínos 

- - 

- - 

- - 

 

18.   Děti s trvalým bydlištěm mimo území HMP k 30. 6. 2014 

 

kraj kraj 
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á

 

C
e
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e

m
 

Počet dětí celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z toho nově přijaté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

19.  Další údaje o MŠ, které považujete za důležité   

 

Do našeho ŠVP jsou zařazené celoroční projekty, které podporují správný vývoj dítěte. Je to 

projekt „Mluvíš, mluvím, mluvíme“, který podporuje správný vývoj řeči u předškolního dítěte. 

„Grafomotorika hrou“ je projekt, který se věnuje správnému grafomotorickému projevu 4 – 5 

letého dítěte a podpruje správný úchop. Kreslící a výtvarné potřeby ve všech třídách splňují 

požadavky dané věkové skupiny a reagují na individuální vývoj každého dítěte. 
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V rámci podpory rozvoje jemné motoriky u dětí 4 – 5 letých jsme zařadili do programu 

pravidelné tvoření v keramické dílně. 

 

Další důležitou součástí výchovně vzdělávacích aktivit je náprava grafomotorických obtíží  

u předškoláků. I tato aktivita je bezplatná a účastní se jí všechny děti 1x týdně. Snažíme se o 

odstranění grafomotorických problémů, které jsou mnohdy důvodem k odkladu školní 

docházky. Paní učitelky prošly semináři, aby mohly tuto nápravu provádět. Jsou při ní využívány 

prvky tchaj-ťi. 

 

Seznamování dětí s AJ je v naší MŠ již samozřejmostí. Rodiče sociálně slabší jsou velmi rádi, 

protože by svým dětem návštěvu kroužku AJ nemohly umožnit. Naši výuku vedou učitelky MŠ 

v rámci své přímé činnosti u dětí. Paní učitelky se v rámci DVPP pravidelně doškolují, aby držely 

krok s novými trendy ve výuce jazyků u předškolních dětí. 

 

Ve třídách nejstarších dětí probíhají výtvarné workshopy – Art program. Profesionální výtvarnice 

zde zábavnou formou seznamuje děti s klasickým výtvarným uměním. Děti se seznamují 

s různými výtvarnými technikami a vytváří mnohdy přímo umělecká díla. Rodiče si je pak mají 

možnost prohlédnout na závěrečné výstavě, která je nainstalovaná v prostorách MŠ. Toto 

radostné výtvarničení probíhá 8x ročně. 

 

Mateřská škola se hlásí k celostátnímu projektu „Celé Česko čte dětem“. V rámci tohoto 

projektu navštěvují třídy zákonní zástupci dětí a předčítají dětem ze svých oblíbených dětských 

knih. Všechny třídy se také zapojily do akce „Andersenova noc“. 

 

Důležitým bodem našeho ŠVP je environmentální výchova. Snažíme se založit u dítěte 

elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje 

nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu. Vytváříme základy pro 

otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. 

 

Již několik let se zabýváme pedagogickým hodnocením v pojetí RVP PV. Využíváme metodiku 

pro podporu individualizace vzdělání v podmínkách MŠ. Každé dítě má své portfolio, které ho 

provází celou docházkou do MŠ. Do tohoto portfolia mohou rodiče kdykoliv nahlédnout. Rodiče 

si zvykli na otevřenost MŠ a velmi hojně navštěvují konzultační hodiny, které probíhají 

1xměsíčně. Konzultaci může vyvolat jak rodič, tak i pedagog. Konzultujeme s rodiči o jejich 

dětech, dle zájmu zapůjčujeme i odbornou literaturu. Zatím jsme se nesetkali s tím, že by se 

rodič na konzultaci nedostavil.  

 

Snažíme se o to, abychom získali důvěru každého rodiče a aby nám své dítě s důvěrou svěřoval. 

Vedeme děti při jejich prvních vzdělávacích krůčcích co nejlépe. Zařazujeme do vzdělávání dětí 

prvky prožitkového a činnostního učení. 

 

Našim hlavním a trvalým cílem jsou radostné a spokojené děti. A to se nám již několik let daří. 
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20. 

 Počet a závěry kontrol ve školním roce 2013/2014  

 

termín konání  název instituce závěry 

5. 5. 2014 Hygienická stanice hl. m. Prahy Nebyly shledány závady. 

 

 Granty 

 

kdo grant 

vypsal: 

 částka 

požadovaná: 

částka 

přidělená: 

MŠMT ČR Podpora logopedické prevence 

v předškolním vzdělávání v roce 2014 

100.000,- 0 

MČP5 
Vzdělávání, sport, volnočasové 

aktivity škol na území Prahy 5 

18 200,- 0 

      

 

Informace o dění v mateřské škole 

 

 Jednotlivé třídní, celoškolní projekty v souladu se ŠVP MŠ  

realizované v průběhu školního roku 2013/14 

 

KDY 

REALIZOVÁN 

ve které 

třídě, nebo 

celoškolní 

NÁZEV, ZAMĚŘENÍ 

celoročně ZŠ a MŠ „Škola nanečisto“, adaptace předškoláků na prostředí ZŠ 

celoročně celoškolní „Mluvíš, mluvím, mluvíme“, eliminovat riziko, že se u dětí 

v pozdějším věku objeví vady řeči 

celoročně Ježci 

4-5let 

„Rozvoj grafomotoriky“, pomoci dětem vytvořit a upevnit lehké 

vedení čáry po ploše a nacvičit či zdokonalit správný špetkovitý 

úchop tužky 

listopad celoškolní „Zamykání lesa“, žít v souladu s přírodou, vracet se k tradicím 

březen celoškolní „Vynášení Mořeny“, žít v souladu s přírodou, vracet se k tradicím 

celoročně celoškolní „Celé Česko čte dětem“ 

celoročně celoškolní „Recyklohraní“ 
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Vytváření vlastních tradic MŠ  

 Pravidelné aktivity v souladu se ŠVP MŠ, které pořádáte pro všechny děti  

 

Četnost* 

např. cvičení v tělocvičně ZŠ, využívání dopravního hřiště, saunování,  péče o zuby, 

zavedený celoroční pitný režim,  polodenní vycházky do přírody,  polodenní 

vycházky po pražských památkách, slavnosti, pracovní dílny, soutěže, divadlo v MŠ, 

návštěva divadla, výstav, koncertů, výlety, návštěva ZŠ… (konkrétní akce až v bodě 

11 – zde pouze obecně s četností- např. 4x ročně návštěva knihovny, měsíčně návštěva 1. 

třídy ZŠ, denně komunitní kruh, 4 x ročně dílny pro rodiče s dětmi…)   

denně celoroční pitný režim, péče o zuby, komunitní kruhy 

týdně polodenní vycházky do přírody, výuka AJ, grafomotorická náprava 

měsíčně návštěva 1. třídy ZŠ, návštěva keramické dílny 

8xročně Art program – výtvarné dílny v MŠ 

2xročně turistické výlety, program Městské policie, dílny pro rodiče a děti 

1x ročně Noc s Andersenem, závěrečná akademie, besídka ke dni matek, canisterapie, 

Medvídkova nemocnice, vzdělávací program o finanční gramotnosti, divadelní 

představení 

 

 
 

 Akce v MŠ pro děti v průběhu školního roku v rámci ŠVP  

 účast rodičů na akci = k akci připište + R       

 aktivní podíl rodičů = k akci připište tučným písmem + R  

PODZIM: září/ zábavné sportovní odpoledne +R 

 říjen/polodenní turistický výlet do prokopského údolí, 6. Drakiáda +R 

listopad/ Zamykání lesa spojené s lampionovým průvodem +R 

ZIMA: prosinec/ Mikulášská nadílka, karneval čertů a andělů +R, vánoční dílna pro rodiče a děti +R, 
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sváteční dopoledne spojené s vánoční nadílkou pro děti +R 

Leden/ průvod Tří králů 

Únor/ masopustní karneval +R 

JARO: březen/ vynášení Mořeny a vítání jara +R 

Duben/ velikonoční dopoledne 

Květen/ 6. Olympiáda, besídka ke Dni matek +R, polodenní výlet do Mirákulum 

LÉTO: červen/ polodenní turistický výlet za zvířátky do Chuchle, velké zábavné odpoledne spojené 

s pasováním školáků a opékáním buřtíků +R, závěrečná Akademie a výstavní galerie +R 

 

 
 

 Placené aktivity pro přihlášené děti 

 

Škola v přírodě – ozdravný pobyt-  

PŘEDPLAVECKÁ PŘÍPRAVA 

kde: Aquacentrum Barrandov          počet lekcí: 10        počet zúčastněných dětí: 25 

NÁVŠTĚVY SOLNÉ JESKYNĚ 

 

 Aktivity školy mimo ŠVP MŠ  

 

Rozpětí Den   
konkrétně  

od – do hodin 
Název kroužku 

Platba 

(nevhodné 

vymažte) 

lektorkou  

je 

kmenová 

učitelka 

  8:00 - 12:00 - - - - - 

13:00 - 15:00 úterý 13:50 – 14:20 Sportovní hry ANO  NE 

15:00 - 17:00 středa 15:00 – 15:30 Hudebně pohybový ANO  NE 

po 17:00  - - - - - 

 

 
 Prezentace mateřské školy  

 

a) akce pořádané MŠ i pro jiné MŠ*:  

aa) 

b) akce pořádané MŠ i pro jiné subjekty, i pro širší veřejnost nejen pro rodiče 
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docházejících dětí :  

bb) 

c) vzdělávací akce v MŠ i pro širší veřejnost nejen pro rodiče docházejících dětí: 

cc) 

d) aktivní podíl na společenských, sociálních, ekologických a jiných programech, 

projektech, akcích: 

dd) Recyklohraní, Celé Česlo čte dětem 

e) veřejná vystoupení: 

ee) 

f) pořádání výstav: 

ff) výtvarná galerie ART programu 

g) účast na sportovních akcích: 

gg) 

h) účast ve výtvarné soutěži uveďte přesný název soutěže, pořadatele, event.ocenění:    

hh) 

i) třídění odpadu: 

ii) sběr papíru, plastových víček a hliníku 

j) sběr odpadu: 

jj) Recyklohraní – sběr elektroodpadu, baterií, kartridgí, mobilních telefonů 

k) sponzorování zvířat: 

kk) 

l) název vydávaného školního časopisu: 

ll) 

m) den otevřených dveří: 

mm) 5xročně, 5x ukázky výchovně vzdělávacích činností 

n) název webových stránek: 

nn) www.zsbarr.cz 

o) další formy prezentace MŠ: 

oo) vývěsky pro veřejnost, Pražská 5 

      *vyplňte vždy až následující řádek  

      

 Zvýšené nároky na pedagogickou činnost: 

a)   NE: Všechny děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd (v rozpětí od 3 do 6 let).  

 

b)   ANO: Zvláštní zřetel byl brán na děti, které nemohou po obědě usnout.  

Mateřská škola je zapojena do projektu „Celé Česko čte dětem“. Relaxační chvilky proto 

věnujeme četbě, kdy navozujeme mezi dětmi a učitelem velmi příjemnou až rodinnou 

atmosféru. Našim cílem není dítě spící, ale dítě, které se umí uklidnit a odpočívat – relaxovat. 

Tuto rodinnou atmosféru nám často pomáhají dotvářet rodiče / prarodiče, kteří dochází dětem 

předčítat z dětských knih.     

c) ANO: Všechny děti s odkladem školní docházky měly vypracované individuální plány 

vzdělávání.  

S odkladem školní docházky navštěvovaly naši mateřskou školu letos čtyři děti. Pro tyto děti 

vypracovaly IVP kmenové učitelky. Na jeho vypracování se podílely kmenové učitelky a školní 

psycholožka. IVP byly konzultovány s rodiči. V závěru roku proběhlo společné hodnocení, zda se 

nám vytýčené úkoly v IVP podařilo splnit. 
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 Odborná publikační činnost, aktivní účast ve vzdělávacích projektech  

 

a)  NE:   odborná publikační činnost ředitelky. 

b)  NE:   odborná publikační činnost učitelek. 

c)  NE:   aktivní účast ředitelky ve vzdělávacích projektech  

d)  NE:   aktivní účast učitelek ve vzdělávacích projektech  

 

 Otevřenost školy  

 

a) Ústně na třídních schůzkách a individuálními pohovory s rodiči na pravidelných konzultacích 

1x měsíčně. 

 

b) Při nástupu nového dítěte do MŠ si mohou rodiče sami rozhodnout o délce pobytu dítěte 

v MŠ a setrvat s ním ve třídě. Většinou zahajují rodiče adaptaci již v měsíci červnu, kdy začnou 

s dítětem docházet na pískoviště MŠ. Prostředí školní zahrady je pro dítě přirozeným 

prostředím, které zná z dětských hřišť. Mohou také navštěvovat hry ve třídě v průběhu celého 

dne. V měsíci září doporučujeme rodičům vyzvedávat první týden dítě po obědě. Někteří rodiče 

tráví první den s dítětem v mateřské škole celé dopoledne. Záleží pouze na tom, o jakou 

adaptaci rodič projeví zájem. V případě složitějších adaptačních problémů u dětí žádáme o radu 

školní psycholožku. 

 

c) Všichni rodiče mají možnost kdykoliv vstoupit do třídy a zapojit se s dítětem do hry. Nahlíží 

při odchodu dítěte na výstavky ve třídě, popřípadě společně s dítětem hru dokončí. Někteří 

rodiče navštěvují řízené výchovně vzdělávací činnosti i mimo dny otevřených dveří. V rámci 

projektu Celé Česko čte dětem, rodiče přichází do MŠ dětem předčítat z pohádkových knih. 

Tuto možnost využívají i prarodiče. Velmi hojně se rodiče účastní i tvořivých dílen. 

 

d) Většina rodičů se již se ŠVP naší MŠ seznamuje v období dnů otevřených dveří před zápisy do 

MŠ. Všichni rodiče jsou seznamováni se ŠVP na úvodních třídních schůzkách. Tento 

dokument je volně přístupný ve vestibulu školy. S TVP se rodiče seznamují na svých 

kmenových třídách při konzultačních schůzkách.   

 

e) Informování zákonných zástupců probíhá prostřednictvím nástěnky v budově MŠ a ZŠ, 

vývěsky v areálu ZŠ a MŠ, webové stránky ZŠ a MŠ, setkáváním s rodiči na dnech otevřených 

dveří a na společných akcích. 

 

Praha dne 14. 10. 2014 

 

Zpracovala vedoucí učitelka mateřské školy:  Jitka Valíková 

 

 

 

Mgr. Jana Fričová 

ředitelka školy 
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Přiložené povinné přílohy (týká se jen samostatných MŠ):  

Rozvaha – bilance k 31. 12. 2013           

Rozvaha – bilance k 30. 6. 2014            

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013       

Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2014         

Příloha účetní uzávěrky k 30. 6. 2014     
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