„Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2018/2019“

„DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019“
dle osnovy pro výroční zprávu kraje - oddíl mateřské školy - MČ Praha 5
OŠK ÚMČ Praha 5 zpracovává za školní rok 2018/2019 pro MHMP, který v souladu s § 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, vypracovává výroční zprávu o stavu
a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji.

1.

správní obvod: Praha 5

2.

zřizovatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
úplný název školy k 30. 9. 2018: Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5, Chaplinovo

nám. 1/615 – 17/OŠK/2006, datum vydání rozhodnutí 16. 1. 2006
údaje o vedení školy: ředitelka školy – Mgr. Veronika Holíková; vedoucí učitelka MŠ
JitkaValíková
adresa pro dálkový přístup: reditel@zsbarr.cz; jitka.valikova@seznam.
Předslovo ředitelky školy
Základní škola a mateřská škola Barrandov se nachází na sídlišti Barrandov v Praze 5 v bezprostřední blízkosti
Prokopského údolí. Součástí školy jsou mateřská škola se samostatnou třídou pro ne tříleté děti (max. kapacita
167 dětí), jejíž 4 třídy se nachází v Renoirově ulici a 2 třídy jsou umístěny v budově základní školy
Chaplinovo náměstí, přípravná třída, školní družina určená pro žáky 1. – 5. ročníku (kapacita 400 žáků).
V současnosti škola vzdělává cca 600 žáků od 1. – 9. ročníku.
Prostředí a vybavení školy je nadprůměrné – tři tělocvičny, zrcadlový sál, sportovní areál s víceúčelovými
hřišti, atletickým oválem, fotbalovým hřištěm s umělým povrchem 3. generace, travnatý kurt a kurt na beach
volejbal, jedno z nejmodernějších dětských dopravních hřišť v Praze, ve všech učebnách interaktivní tabule,
mnoho nově vybavených odborných učeben – hudební výchova, výtvarná výchova, přírodopis, fyzika a
chemie, cvičná kuchyňka, relaxační prostory pro žáky – stolní tenis, stolní fotbálky, sedací soupravy, aj.
Postupně dochází k obnově všech kmenových tříd.
Škola klade důraz na čtení s porozuměním, jež považuje za nejdůležitější předpoklad pro úspěch v dalším
celoživotním vzdělávání a na otevřenou, přátelskou atmosféru ve škole. Využíváme inovativní formy a metody
výuky (činnostní učení, matematika podle prof. Hejného, genetická metoda výuky, prvky kritického myšlení,
projektová výuka, aj.) a neustále se dále vzděláváme v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků –
klademe důraz na podporu odbornosti pedagogů, doplňování či rozšiřování kvalifikace pedagogů školy,
v čemž nám vydatně pomáhá zřizovatel školy finančními dotacemi pro pedagogy.

Škola se zaměřuje na celkově rovnoměrný rozvoj osobnosti každého dítěte např. prostřednictvím
projektů – tzv. měkké dovednosti, výuky anglického jazyka metodou CLIL, informační
a komunikační techniky (programy, psaní všemi deseti na klávesnici, aj.), rozvojem estetického
vnímání (Art program a keramika v MŠ, keramika 1. ročník v rámci výtvarné činnosti), zdravého
životního stylu (třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy) a environmentální výchovy.
Škola nabízí grafomotorickou průpravu a výuku anglického jazyka zdarma, pestrou nabídku
mimoškolních zájmových aktivit přímo ve sportovním areálu školy, exkurze, výlety, dopravní
výchovu, vstřícnou, otevřenou atmosféru pro všechny (značka Rodiče vítáni), akce pro rodiče
s dětmi, spolupráci s dalšími organizacemi (Věda nás baví, UK Praha, Ovoce do škol, Tvořivá škola,
Obědy dětem, Člověk v tísni, aj.).
Škola se zapojuje do různých grantových řízení např. grant MŠMT šablony I v letech 2016-2018 jsou
účetně vypořádány a uzavřeny, šablony II v letech 2018-2020 probíhají, granty MHMP zaměřené na
prevenci patologického jednání žáků, granty MČ Prahy 5 zaměřené na mimoškolní aktivity.
Významnými a již tradičními akcemi pro děti a žáky školy se staly Vánoční florbalový turnaj
a červnové Hry bez hranic.
Vedení školy úzce spolupracuje se ZO ČMOS např. akce pro zaměstnance – Novoroční bowlingový
turnaj, Letní vyjížďka lodí po Vltavě, divadlo, příspěvek na obědy, penzijní připojištění, letní
společenské setkání, aj., i se Spolkem rodičů Chapliňák – využívání grantů, finanční dar na
vzdělávací akce – první pomoc, výchovný koncert, aj.
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Ve školním roce 2018/19 bylo otevřeno dětské dopravní hřiště, které slouží pro dopravní výuku
všem základním školám zřizovaných MČ Prahy 5.
Bylo dokončeno sociální zařízení pro venkovní sportovní areál. A tak zvýšena kapacita šaten pro
nájemce sportovního zařízení.
V mateřské škole Renoirova proběhla v průběhu letních prázdnin celková sanace třídy Broučků
(odbor školství), zateplení budovy (investiční odbor) a zabezpečení budovy (odbor prevence
kriminality).
Máme vizi, kde bychom chtěli být za několik let. Jediné, co nevíme, kdo bude tuto vizi uskutečňovat.
Pedagogický sbor stárne, mnozí pedagogové jsou v důchodovém věku a je jen otázkou času, kdy
školu opustí. Pro mladé pedagogy není učení dětí perspektivním povoláním. Stejné je to i s ostatními
zaměstnanci školy – školník, uklízečka, kuchařka, vrátná, asistent pedagoga, jejichž finanční
ohodnocení neodpovídá odváděné práci. V průběhu školního roku neustále doplňujeme chybějící
pracovníky s vypětím všech sil.
Snažíme se být školou barevnou, činorodou, přátelskou. Jsme připraveni vést děti k novým
poznatkům, dovednostem, prožitkům obohacující vzájemné vztahy se spolužáky a dospělými.
Z tohoto důvodu také proběhl průzkum mínění žáků i zákonných zástupců o atmosféře ve škole, který
organizovalo vedení školského odboru MČ Prahy 5.
V září 2019 došlo k výměně vedení školy poté, co ředitelka školy odešla do důchodu a s ní svou
funkci opustily i obě zástupkyně školy.

3.

zásadní změny v rejstříku škol a školských zařízení
Od září 2013 rozšíření MŠ o dvě třídy a navýšení kapacity na 167 dětí. Důvodem bylo 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: Dnešní svět se proměňuje takovou rychlostí, že my dospělí na všechny tyto
změny reagujeme často obtížně, ve stresu a shonu. Stres nás dospělých činí dětský svět nejistý a
chaotický. Dejme mu řád, klid, pohodu, projevme radost, lásku, ukazujme dětem cestu. I v tomto
zrychleném technickém a elektronickém světě je stále nejdůležitější milující rodina, věrná přátelství,
úcta jednoho k druhému. Přejme si a dělejme vše pro to, ať tyto hodnoty dětem z jejich světa nezmizí.
„Chci vědět, znát, umět, ale také mít rád, ctít, chápat, respektovat.“ Protože obstát v dnešním světě
neznamená vždy vpřed, rychleji, více za každou cenu, ale vědět, pochopit, vážit si, spolupracovat,
pomáhat.

5. MŠ s internátním provozem:

NE

6. ÚDAJE O PRACOVNICÍCH A PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
a) personální zabezpečení
Pracovnice, pracovníci
v MŠ
Celkem pedagožek+
pedagogů+asist. ped.
počet pedagožek
počet pedagogů
počet asist. pedagog.
Počet nepedag. v MŠ
Počet nepedag. v ŠJ

CELKEM všech

fyzické osoby
k 30. 06. 2018

přepočtené*
úvazky
k 30. 06. 2018

fyzické osoby
k 30. 06. 2019

přepočtené*
úvazky
k 30. 06. 2019

14

13,5

14

13,5

13
0
1
5
3
22

13
0
0,5
4,75
2,5
20,75

13
0
1
7
3

13
0
0,5
6,25
2,5

24

22,25
2
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* zaokrouhleno na 2 desetinná místa
b) kvalifikovanost pedagožek a pedagogů k 30. 6. 2019 (podle z. 563/2004 Sb., v platném znění)
PEDAGOGICKÉ PRACOVNICE
A PRACOVNÍCI
POČET bez asistent. pedag.
 z nich kvalifikovaných
 z nich nekvalifikovaných

POČET asistent. pedag.
 z nich kvalifikovaných
 z nich nekvalifikovaných

Počet osob

13
10
3
1
1
0

Procentuelní
vyjádření*

100 %
76,9 %
23,1 %
100%
100 %
0%

* zaokrouhleno na 1 desetinné místo
c) kvalifikovanost pedagožek a pedagogů k 31. 12. 2018 (podle z. 563/2004 Sb., v platném znění)
ped. prac.
celkem

ped. prac.
s odbornou kvalifikací

ped. prac.
bez odborné kvalifikace

14

11

3

počet (fyz. osoby)
k 31. 12. 2018

d) personální změny v MŠ v průběhu daného školního roku
odchody pedagogických pracovnic/pracovníků v daném školním roce
celkem: 3
z nich na mateřskou /rodičovskou dovolenou: 1
z nich do důchodu: 0
z nich mimo obor: 2
nově přijaté absolventky/přijatí absolventi
celkem: 2
z nich absolventek/absolventů předškolní pedagogiky: 0
z nich absolventek/absolventů jiného učitelského oboru: 0
z nich absolventek/absolventů neučitelského oboru: 2

7.

věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k 31. 12. 2018
(celkový počet pedagogických pracovníků v bodě 6 c) musí být stejný jako v bodě 7)
Věk
počet (fyz.osoby)
pedagožek/pedagogů
k 31. 12. 2018

do 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 – a více

2

4

3

4

0

b) věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k 30. 6. 2019
Věk

do 30 let
včetně

31 – 40
41 – 50
včetně
včetně
počet

51 – 60
včetně

61 let
a více
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Učitelky/učitelé včetně řed.
Asistent. pedag.

2
0

4
0

3
1

4
0

0
0

CELKEM

2

4

4

4

0

z nich důchodkyň

0

0

0

0

0

PRŮMĚRNÝ VĚK k 30. 6. 2019
 pedagožek a pedagogů MŠ (bez asistent. pedag.): 40,92let (zaokrouhleno na 1 desetinné místo)
 pedagožek a pedagogů MŠ (včetně asistent. pedag.): 40,92 let (zaokrouhleno na 1 desetinné místo)
 asistent. pedag.: 41 let (zaokrouhleno1 desetinné místo)

8.

DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovnic/pracovníků (semináře, přednášky, kurzy,… )
Počet účastníků průběžného vzdělávání
p. č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. Kdo organizoval
2. Název vzdělávací akce
1. Člověk v tísni, o.p.s.
2. Rodič: spojenec školy
1. Zřetel, s.r.o.
2. Hudební činnosti v logopedické prevenci
1. Zřetel, s.r.o.
2. Malý konstruktér – polytechnická výchova
1. Infra, s.r.o.
2. Polytechnická pregramotnost v MŠ
1. Zřetel, s.r.o.
2. Polytechnická výchova a vzdělávání v MŠ
1. Infra.s.r.o.
2. Specifikapráce pedagoga s dvouletými dětmi
1. Agel. s.r.o. – vzdělávací institut
2. Využití dramatické výchovy v MŠ
1. ZDrSEM
2. Kurz první pomoci MAMA
1. Besip
2. Dopravní výchova v MŠ
1. FF UK
2. Škola jako místo setkávání
1. Asociace logopedů ve školství, z.s.
2. Primární logopedická prevence u dětí a žáků v ČR

Časová
dotace akce

Počet
účastnic

Počet
účastnic
vynásobený
počtem
hodin

16

2

32

8

1

8

8

1

8

8

1

8

8

1

8

24

2

48

6

1

6

8

1

8

4

1

4

8

2

16

29,5

1

29,5

14

175,5

SOUČTY→
* nedostačuje-li počet řádků v tabulce, přidejte další – přebývají-li, umažte je
a)

průměrná délka vzdělávání na jednu účastnici/jednoho účastníka: 12,15 hodin
průměrná délka vzdělávání na jednu/jednoho pedag. školy: 13,5 hodin

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

Počet kvalifikovaných

ŠKOLA (vypište)

0
4
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pedagožek/pedagogů, které/ří si studiem
doplňují odbornou kvalifikaci

Počet nekvalifikovaných
pedagožek/pedagogů, které/ří studiem

UK Pedagogická fakulta – speciální pedagogika

1

získají kvalifikaci

9.
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

a)

Přihlášené děti
z toho:
z MČ P5

Přijaté děti
z toho:

z HMP

z ostat.
krajů

0

0

Počet

z MČ P5

z HMP

z ostat.
krajů

0

0

Děti odcházející
do ZŠ

Vyhodnoťte nepřijaté děti např. věk dítěte, trvalý pobyt dítěte apod., počty odvolání - výsledky:
Do MŠ byly přijaty děti, které splňovaly kritéria pro přijetí. I v tomto školním roce bude otevřena
třída pro ne tříleté děti s počtem 20 zapsaných dětí. Další ne tříleté děti budou zařazeny do třídy
dětí 2,5 – 4 roky. Ty děti, které nebyly do MŠ přijaté, nesplňovaly kritéria – věk a trvalé bydliště.
Odvolání nebylo podané žádné.
b) průměrná docházka dětí na třídu
Nejvyšší počet zapsaných
dětí do jedné třídy
k 30. 7.

Průměrný počet
docházejících dětí
do jedné třídy MŠ

Průměrný počet
docházejících dětí
do jedné třídy MŠ v %
zaokrouhlete
na 2 desetinná místa

Školní rok 2017/18
Školní rok 2018/19

28
28

16,94
17,48

60,49 %
62,42 %

počet zapsaných dětí na třídu a počet integrovaných dětí k 30. 6. 2019

c)

Třída*

Počet dětí
Počet dětí
zapsaných zapsaných
k 30. 6. 2018
k 30. 6.
2019

1.
20
2.
27
3.
25
4.
28
5.
28
6.
25
celkem
153
* přebývají-li řádky, umažte je

10.

20
27
26
26
28
25
152

z nich dětí

integrovaných

0
0
1
0
0
1
2

Asistent
pedagoga
ANO-NE
(vpište)

NE
NE
NE
NE
NE
ANO

Způsob financování asistenta
pedagoga

MHMP

využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog):
ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS

5
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a) se SPC*:
aa) Integrované dítě, spolupráce na IVP
b) s PPP:
bb) Vyšetření školní zralosti, spolupráce na IVP u integrovaného dítěte

11.

spolupráce s rodiči akce v MŠ pořádané POUZE pro rodiče
(např. třídní schůzky, beseda s pozvaným odborníkem, přednáška, vzdělávací kurz, pracovní dílny)

PODZIM – Září – úvodní třídní schůzky
Říjen – konzultační hodiny pro rodiče
Listopad – konzultační hodiny pro rodiče
ZIMA – Prosinec – konzultační hodiny pro rodiče
Leden - konzultační hodiny pro rodiče
Únor - konzultační hodiny pro rodiče, hodnotící třídní schůzky
JARO – Březen - konzultační hodiny pro rodiče, den otevřených dveří, ukázkové hodiny
Duben - konzultační hodiny pro rodiče, den otevřených dveří, ukázkové hodiny
Květen - konzultační hodiny pro rodiče
LÉTO – Červen - konzultační hodiny pro rodiče, hodnotící třídní schůzky, beseda pro
rodiče budoucích školáků

spolupráce s ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity
(Neuvádět znovu viz bod 10)
ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS
a) se ZŠ *:
aa) výuka keramiky v keramické dílně ZŠ 7x ročně
b) s: MŠ
bb) návštěvy pedagogů z ostatních MŠ – sdílení zkušeností vzdělávání ne tříletých dětí
c) se ZUŠ:
cc)
d) se SŠ, VOŠ, VŠ:
dd) Lékařská fakulta UK preventivní vzdělávací program Medvídkova nemocnice 1xročně, péče o zuby
1xročně
e) s dalšími partnery:
ee) Policie ČR a ostatní záchranné složky Preventivní programy 2x ročně
f) :
ff)
g) :
gg)
*vyplňte vždy až následující řádek

12.

Uveďte, jaké máte zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy.
Výuku AJ zařazujeme již devátým rokem do běžných dopoledních výchovně vzdělávacích aktivit ve
třech odděleních nejstarších dětí – 4 – 6 let. Tato výuka je součástí našeho ŠVP. Ve školním roce
2018/2019 děti s AJ seznamovala kmenová učitelka, která hovoří plynně anglicky a absolvovala
seminář, který se věnoval metodice výuky AJ u předškolních dětí. V závěru školního roku vždy
společně s rodiči zhodnotíme, jaké pokroky děti udělaly. Děti vždy získají velmi dobrou slovní
6
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zásobu, ať už aktivní nebo pasivní. Mimo jiné znají básničky a písničky. Výuka je bezplatná a
přístupná všem dětem, bez rozdílu sociálního postavení rodiny.

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. 2019
DĚTI CIZINCŮ
celkem

Počet dětí
z EU

Počet dětí
z jiných států

sloupec č. 1

sloupec č. 2

sloupec č. 3

26

6

19

PODROBNOSTI O DĚTECH Z JINÝCH STÁTŮ
uveďte stát a počet dětí ze sloupce č. 3
(např. 2 z Vietnamu, 2 z Ruské federace, 3 z Ukrajiny)
sloupec č. 4

16 z Ukrajiny, 5 ze Slovenska, 2 z Běloruska, 2 z USA, 1 z
Rumunska

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.
Integrace dětí cizinců je bezproblémová. Odlišnosti v kulturních zvycích řešíme s dětmi vyprávěním
v komunitním kruhu pomocí obrazového materiálu, map a encyklopedií. Hlavně u starších dětí
předškoláků, kteří se do své rodné země vrací k prarodičům, bývají vyprávění poutavá a pro ostatní
děti zajímavá. Nenásilným způsobem si tak děti mezi sebou předávají kulturní zážitky, které jsou
odlišné.
Děti cizince seznamujeme s českým jazykem individuálně, využíváme k tomu didaktické pomůcky
určené pro jazykovou výchovu a logopedii. V prvním čtvrtletí školního roku probíhá u nově
nastupujících dětí cizinců depistáž, popřípadě jejich následné doporučení do logopedické péče.
Mateřská škola spolupracuje již několik let s občanským sdružením META a využíváme jejich
program Carly, který je pro děti poutavý a snadno uchopitelný.

14.

Uveďte, jaké máte zkušenosti s ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVOU v rámci ŠVP:
Snažíme se o to, aby děti pochopily rozdíl mezi živou a neživou přírodou a pociťovaly k ní
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 drobná lesní zvířátka a ptáčky. Zdobíme stromy pro zvířátka a
ptáčky.
Mateřská škola se již šestým rokem hlásí k celorepublikovému projektu Recyklohranní. Velmi úzce
v rámci tohoto projektu spolupracujeme i s rodiči. Pořádáme sbírky elektroodpadu, baterií a kartridží.

15.

Uveďte, jaké máte zkušenosti s MULTIKULTURNÍ VÝCHOVOU v rámci ŠVP:
Protože naši mateřskou školu navštěvují děti cizinci, tak multikulturní výchova prolíná každodenním
životem školy. Děti se názorně a nenuceně seznamují s rozdílností kultur, tradic a zvyků.

16.

Uveďte, jaké máte zkušenosti s PREVENCÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ v rámci
ŠVP:
Pravidelně zařazujeme výchovně vzdělávací programy Policie ČR, Městské policie a ostatních
záchranných složek.

17.

účast škol v rozvojových a mezinárodních programech (mezinárodní spolupráce
s pedagogickou veřejností včetně akcí, které jsou event. uvedeny v jiných bodech)
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PARTNEŘI

ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS

-

-

18.

děti s trvalým pobytem mimo území HMP k 30. 6. 2019
kraj

19.

Středočeský

Jihočeský

jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Ústecký

Zlínská

Celkem

Počet dětí celkem
Z toho nově přijaté

KRAJ

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

DALŠÍ ÚDAJE O MŠ, KTERÉ POVAŽUJETE ZA DŮLEŽITÉ
(např. naplňování cílů, priority mateřské školy apod.):

Jako velká sídlištní mateřská škola chceme vytvořit pro děti ostrůvek klidu a pohody, kde se mohou
cítit šťastně a spokojeně. A v této atmosféře pohody a bezpečí se snažíme připravit do života děti
samostatné, sebevědomé, aktivní, které vstoupí do další životní etapy pozitivně naladěné, beze
strachu z neznámého. Je pro nás důležité rozvíjet děti všestranně, nikoliv pouze v jedné oblasti. Proto
nabízíme tak široké spektrum aktivit s využitím nadstandartních možností a vybavení naší školy vždy
maximálně přizpůsobeným dané věkové skupině – u nás již od dvou do šesti let.
V září 2016 jsme otevřeli třídu pro ne tříleté děti. Naše zkušenosti s touto věkovou skupinou jsme
předávaly ostatním pedagogům i zákonným zástupcům z různých MŠ. Od té doby se rozvinula
spolupráce mezi naší MŠ a dalšími mateřskými školami, které se touto problematikou také zabývají. I
v tomto školním roce jsme umožnili několik náslechů učitelkám z různých koutů ČR.
Do našeho ŠVP jsou zařazené celoroční projekty, které podporují správný vývoj dítěte. Již šestým
rokem je to „ Mluvím, mluvíš, mluvíme“, který podporuje správný vývoj řeči u předškolního dítěte.
„Grafomotorika hrou“ je projekt, který se věnuje správnému grafomotorickému projevu 4 – 5 letého
dítěte a podporuje správný úchop. Kreslící a výtvarné potřeby ve všech třídách splňují požadavky
dané věkové skupiny a reagují na individuální vývoj každého dítěte. V rámci podpory rozvoje jemné
motoriky u dětí 4 – 5 letých zařazujeme do našeho ŠVP 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 v posledním ročníku MŠ 1x
týdně. Snažíme se o odstranění grafomortorických problémů, které jsou mnohdy důvodem odkladu
školní docházky. Paní učitelky prošly semináři „Písmo jako vědomá stopa pohybu s prvky tchaj-ťi.
Ve všech třídách je v rámci ŠVP zařazeno cvičení jógy.
Seznamování dětí s AJ je v naší MŠ již samozřejmostí. Rodiče sociálně slabší jsou velmi rádi,
protože návštěvu kroužku AJ by svým dětem nemohli umožnit. Paní učitelky se v rámci DVPP
pravidelně doškolují, aby držely krok s novými trendy ve výuce jazyků u předškolních dětí.
Obrovskou výhodou je i to, že anglický jazyk prolíná běžnými celodenními aktivitami. Aktivní i
pasivní slovní zásoba je velmi široká.
Ve třídách nejstarších dětí probíhají již pátým rokem 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 originální umělecká díla.
Rodiče si je pak mohou prohlédnout na závěrečné vernisáži, která je nainstalovaná v prostorách MŠ.
Toto výtvarničení probíhá 10x ročně.
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Mateřská škola se již několik let 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 pravidelně zapojují do akce „Andersonova noc“.
Enviromentální výchova je důležitým bodem našeho ŠVP. 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. Jsme platnými členy celorepublikového projektu
„Recyklohranní“. Na školní zahradě mají děti možnost pěstovat bylinky a ochutnávat jahody, které si
sami vypěstují. Ve všech třídách mají děti možnost pozorovat život afrických šneků nebo akvarijních
rybiček.
Součástí naší pedagogické práce je pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV. Využíváme metodiku
pro podporu individualizace vzdělání v podmínkách MŠ. Každé dítě má své portfolio, které ho
provází po celou dobu docházky. Do tohoto portfolia mohou rodiče nahlížet 4x ročně. Rodiče si
zvykli na otevřenost MŠ a hojně využívají konzultační hodiny, které probíhají 1x měsíčně.
Mateřská škola se může pochlubit již čtvrtým rokem značkou “Rodiče vítáni“. Snažíme se získat
důvěru každého rodiče. Snažíme se, aby nám své dítě s důvěrou svěřoval. Vedeme děti při jejich
prvních vzdělávacích krůčcích co nejlépe. Zařazujeme do vzdělávání prvky prožitkového a
činnostního učení.

20.

NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ, OPATŘENÍ A AKTIVIT VYPLÝVAJÍCÍCH Z DLOUHODOBÉHO
ZÁMĚRU VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY 2016 – 2020:
Smyslem naplňování priorit a cílů DZ HMP je poskytování kvalitního vzdělávání v souladu s
ústavním zákonem č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění
ústavního zákona č. 162/1998 Sb., zabezpečení přístupu k celoživotnímu učení, a tím uplatnění na
trhu práce. K tomu je zapotřebí postupně realizovat aktivity uvedené v DZ HMP 2016-2020,
popřípadě je adekvátně přizpůsobovat měnícím se podmínkám ve společnosti.
Mateřská škola zcela pokrývá poptávku na umístění dětí do mateřské školy ze spádové oblasti Prahy
5. Kapacita byla navýšena vytvořením 2 nových tříd v roce 2013 v budově základní školy. Jsou
vytvořeny 2 třídy předškoláků, které pedagožky v průběhu roku připraví na přestup do základní
školy. Spolupracují se ZŠ – Škola nanečisto. Mateřskou školu navštěvují i děti cizinců, které mají
vytvořený individuální vzdělávací plán po celou dobu docházky tak, aby se co nejrychleji včlenily do
dětského kolektivu. Velká pozornost je věnována logopedické činnosti.
Výuka anglického jazyka probíhá bezplatně v rámci ŠVP PV pro děti ve věku 5 – 6 let. Modernizace
učeben – interaktivní koberec, metodické pomůcky, hry, relaxační prostor, aj. Zařazujeme projekty
environmentální výchovy. V létě 2016 proběhla rekonstrukce třídy pro potřeby ne tříletých dětí.
Veškeré vybavení odpovídá antropometrickým požadavkům této věkové skupiny. Podařilo se nám
zajistit i odpovídající počet personálu v této třídě. V létě proběhla rekonstrukce další třídy, kde jsou
rovněž vřazeny děti ne tříleté. I zde je zařízení, hračky a didaktické pomůcky v souladu s potřebami
této věkové skupiny.
Bohužel se nám po celý školní rok nepodařilo přijmout asistenta pedagoga k integrovanému dítěti. Ať
už je to důsledek nižšího finančního ohodnocení, které souvisí se zkráceným úvazkem nebo nutnost
sloužit letní provoz u tohoto dítěte.

21. informace o počtech dětí ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti českého
jazyka
Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka
Stupeň znalosti ČJ

Počet dětí
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Úplná neznalost ČJ

3

Nedostatečná znalost ČJ

18

Znalost ČJ s potřebou doučování

5

22.

INFORMACE O VYUŽITÍ POSÍLENÝCH MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ PRACOVNÍKŮ
V OBLASTI ŠKOLSTVÍ VČETNĚ PODPORY PRACOVNÍKŮ V OBLASTI STRAVOVÁNÍ
VE ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKÝMI ČÁSTMI A NAPLNĚNÍ ÚČELU JEJICH
POSKYTNUTÍ, DLE USNESENÍ RHMP č. 950 ZE DNE 20. 5. 2019 (V PŘÍPADĚ JEJICH
VYUŽITÍ/ČÁSTEČNÉHO VYUŽITÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019)
MČ Praha 5 částečně finančně pomáhá pokrýt finanční náklady pedagogů na zvyšování jejich
kvalifikace. ZŠ a MŠ hospodaří se svými finančními prostředky v souladu se zákonem o účetnictví,
existuje platná vnitřní účetní směrnice. Kontrolované prvotní účetní doklady měly všechny
náležitosti, nebyly zjištěny žádné nedostatky. Analytické členění je bezvýhradně dodržováno.
Skutečné finanční hotovosti odpovídají stavům v pokladních knihách.
V hospodaření školní jídelny nebyly shledány žádné nedostatky, výživové normy jsou důsledně
dodržovány, spotřební koš je naplňován dle vyhlášky MŠMT.

23.
 POČET A ZÁVĚRY KONTROL VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
Termín konání
NÁZEV INSTITUCE
22. 1. 2019
Interní audit MČ Prahy 5
28. 2. 2019
MČ P5 – Technická
prohlídka budov a areálu
školy

ZÁVĚRY
Závady nezjištěny.
Seznam doporučení.

 GRANTY
Kdo GRANT
vypsal:
pro jakou činnost:

-

Částka
požadovaná:

Částka
přidělená:

-

-

INFORMACE O DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE


JEDNOTLIVÉ TŘÍDNÍ, CELOŠKOLNÍ PROJEKTY V SOULADU SE ŠVP MŠ
realizované v průběhu školního roku 2016/17
KDY
REALIZOVÁN

celoročně
celoročně

listopad
březen

ve které třídě,
nebo celoškolní

NÁZEV, ZAMĚŘENÍ
celoškolní „Mluvím, mluvíš, mluvíme“, eliminovat riziko, že se u dětí v
pozdějším věku objeví vady řeči
Děti 4 –
„Rozvoj grafomotoriky“, pomoci dětem vytvořit a upevnit
5let
lehké vedení čáry po ploše a nacvičit či zdokonalit správný
špetkovitý úchop tužky
celoškolní „Zamykání lesa“, žít v souladu s přírodou, vracet se k
tradicím
celoškolní „Vynášení Mořeny“, žít v souladu s přírodou, vracet se k
10
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celoročně
celoročně



tradicím
celoškolní „Celé Česko čte dětem“
celoškolní „Recyklohranní“

VYTVÁŘENÍ VLASTNÍCH TRADIC MŠ
PRAVIDELNÉ AKTIVITY V SOULADU SE ŠVP MŠ, které pořádáte pro všechny děti

Četnost*
denně
týdně
měsíčně
10x ročně
2x ročně
1x ročně

2x ročně

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…)

Celoroční pitný režim, péče o chrup, komunitní kruhy
Polodenní vycházky do přírody, výuka AJ, grafomotorická náprava, jóga
Návštěva keramické dílny
Art program – výtvarné dílny v MŠ
Turistické výlety, program Policie ČR, zábavné odpoledne pro rodiče a
děti
Noc s Andersenem, besídka ke dni matek, vzdělávací program o finanční
gramotnosti, vzdělávací program „Zdravá pětka“, divadelní představení,
malá technická universita, vzdělávací program Zdravé zuby, návštěva
planetária, představení živých dravců, celoškolní výlet – Vodní dům
Hulice, Včelín Ořech, školní Olympiáda,
Celoškolní tradiční slavnosti- Mikulášská nadílka, Vánoční dopoledne,
Velikonoční dopoledne, Masopustní karneval

*např. týdně, měsíčně, pololetně, celoročně
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 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 odpoledne s opékáním buřtíků + R
Říjen/ polodenní turistický výlet do prokopského údolí a chuchelského lesa za zvířátky
Listopad/ zamykání lesa spojené s lampionovým průvodem + R
ZIMA: Prosinec/ Mikulášská nadílka, karneval čertů a andělů + R
Leden/ průvod Tří králů
Únor/ masopustní karneval + R
JARO: Březen/ vynášení Mořeny a vítání jara + R
Duben/ velikonoční dopoledne
Květen/ besídka ke dni matek +R, polodenní výlet Včelín Ořech a Vodní dům Hulice
LÉTO: Červen/ velké zábavné odpoledne spojené s pasováním školáků a opékáním buřtíků + R, oslava dne dětí
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 PLACENÉ AKTIVITY PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI
Škola v přírodě – ozdravný pobytkde: od kde: od -

počet dětí: počet dětí: -

do do -

PŘEDPLAVECKÁ PŘÍPRAVA
kde:
počet lekcí: - počet zúčastněných dětí: NÁVŠTĚVY SOLNÉ JESKYNĚ
kde: počet návštěv: - počet zúčastněných dětí: 

AKTIVITY ŠKOLY MIMO ŠVP MŠ - (jen pro přihlášené děti)
Rozpětí
8:00 - 12:00
13:00 - 15:00
15:00 - 17:00
po 17:00

konkrétně
od – do
hodin

Den
středa
úterý
-

13:45 –14:15
15:15 – 16:15

-

Název kroužku
Sportovní hry
Pěvecký sbor
-

Platba
(nevhodné
vymažte)

ANO – NE
ANO
ANO
ANO - NE

lektorkou
je kmenová
učitelka
ANO – NE
NE
NE
ANO - NE

 PREZENTACE MATEŘSKÉ ŠKOLY
a) akce pořádané MŠ i pro jiné MŠ*:
aa) sdílení pedagogické práce v rámci šablon
b) akce pořádané MŠ i pro jiné subjekty, i pro širší veřejnost nejen pro rodiče 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)
e) veřejná vystoupení :
ee)
f) pořádání výstav:
ff)
g) účast na sportovních akcích:
gg)
h) účast ve výtvarné soutěži uveďte přesný název soutěže, pořadatele, event. ocenění:
hh) celorepubliková výtvarná soutěž „PEZ Olympiáda“, Ed. Haas CZ s.r.o.
i) třídění odpadu:
ii) třídění odpadu ve třídách
j) sběr odpadu:
jj) Recyklohranní – sběr elektroodpadu, baterií, kartridgí, mobilních telefonů
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k) sponzorování zvířat:
kk)
l)

název vydávaného školního časopisu:

ll)
m) den otevřených dveří:
mm) 2xročně, 2x ročně ukázkové hodiny
n) název webových stránek:
nn) www.zsbarr.cz
o) další formy prezentace MŠ (akce, činnosti) :
oo) vývěsky MŠ, návštěvy pedagogických pracovníků z jiných MŠ – sdílení, besedy o naší práci s dvouletými
dětmi
*vyplňte vždy až následující řádek

 ZVÝŠENÉ NÁROKY NA PEDAGOGICKOU ČINNOST:
(ANO – NE → nevhodné vymažte)
a) NE: Všechny děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd (v rozpětí od 3 do 7 let).
b) ANO: Zvláštní zřetel byl brán na děti ne tříleté.
Od září 2016 jsme otevřeli třídu pro ne tříleté děti. Třída prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Veškeré
vybavení odpovídá antropometrickým požadavkům. Hračky a další pomůcky odpovídají potřebám a
zvláštnostem této věkové skupiny. Ve spolupráci se zřizovatelem, se podařilo zajistit odpovídající
personální zajištění. Do roku 2020 jsme schopni otevřít dvě třídy pro děti ne tříleté. O svých
zkušenostech se vzděláváním těchto dětí se dělíme s ostatními MŠ, kterým v rámci čerpání šablon
umožňujeme provádět návštěvy a náslechy. Paní učitelky se účastní besed ostatních MŠ v rámci
předávání zkušeností. Jsme přesvědčeni, že je možné tyto děti přijímat do MŠ. Nemohou být ale
součástí smíšených tříd 2 – 7letýchdětí. Tyto děti – batolata, mají zcela odlišné potřeby, než děti
tříleté. Péče o ně je velmi náročná jak fyzicky, tak psychicky. Musí zde být odpovídající personální
zajištění. Na každých pět dětí by měla být jedna dospělá osoba – pedagog nebo chůva. Počet dětí při
tomto personálním zabezpečení může být 20.
c) 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 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 a prarodiče, kteří docházejí dětem předčítat.
d) ANO: Všechny děti s odkladem školní docházky měly vypracované individuální plány
vzdělávání.
Na vypracování IVP pro děti s OŠD se podílely kmenové učitelky a Mgr. Veronika Zimová- speciální
pedagog MŠ. Bohužel práce s těmito dětmi je vždy ovlivněná počtem zapsaných dětí na třídu.
V našem případě je to 28 dětí. V tomto počtu se nelze těmto dětem věnovat tak, jak by bylo potřeba.
 ODBORNÁ PUBLIKAČNÍ ČINNOST, AKTIVNÍ ÚČAST VE VZDĚLÁVACÍCH
PROJEKTECH nejedná se o projekty v rámci ŠVP (ANO – NE → nevhodné vymažte)
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.
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 OTEVŘENOST ŠKOLY
a) Sdělte, jakým způsobem zjišťujete potřeby a nároky rodičů ve vztahu k MŠ:

Ústně na třídních schůzkách a individuálními pohovory s rodiči na pravidelných konzultacích 1x
měsíčně.
b) Sdělte zkušenosti s adaptací dítěte na pobyt v MŠ:

Při nástupu nového dítěte do MŠ si mohou rodiče sami rozhodnout o délce pobytu dítěte v MŠ.
Většinou zahajují rodiče adaptaci s dítětem již v měsíci červnu. Tehdy 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 vyzvedávat
první týden dítě po obědě. Záleží pouze na časových možnostech rodiny. Většina maminek nastupuje
do zaměstnání. V případě složitější adaptace žádáme o radu školního psychologa.
c) Sdělte svou zkušenost s přítomností rodinného příslušníka v MŠ:

Všichni rodiče mají možnost kdykoliv vstoupit do třídy a zapojit se s dítětem do hry. Někteří rodiče
navštěvují řízené výchovně vzdělávací činnosti v rámci dnů otevřených dveří. Ve třídě ne tříletých
dětí vstup rodičů v průběhu září nedoporučujeme.
d) Jakým způsobem projevují rodiče zájem o ŠVP MŠ:

Většina rodičů se již se ŠVP seznamuje v období dnů otevřených dveří před zápisy do MŠ. Rodiče
mohou do ŠVP nahlédnout kdykoli, protože jsou volně ložené na chodbách školy. Hodně rodičů o
tento dokument zájem vůbec neprojevuje, protože mateřskou škola pro ně plní pouze funkci hlídací.
e) Jakým způsobem informujete rodiče a širší veřejnost o dění v MŠ:

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 pořádaných MŠ.

Zpracovala vedoucí učitelka MŠ: Jitka Valíková

Zpracovala ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Veronika Holíková

Praha dne 30. 9. 2019
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Přiložené povinné přílohy (týká se jen samostatných MŠ):
 Rozvaha – bilance k 31. 12. 2018
 Rozvaha – bilance k 30. 6. 2019
 Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018
 Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2019
 Příloha účetní uzávěrky k 30. 6. 2019

TERMÍNY A MÍSTA ODEVZDÁNÍ V ROCE 2019:
 elektronickou verzi
► vyplněného tiskopisu „Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2018/2019“

bez ekonomických příloh

zašlete
KDY: nejpozději v pátek 25. října 2019
KOMU: ol.zemanova@praha5.cz
Případné dotazy: sl. Olivie Zemanová, tel.: 257 000 303

 DORUČTE
jeden výtisk opatřený razítkem školy a podpisem ředitelky/ředitele školy
►

„Dílčích údajů o mateřské škole za školní rok 2018/2019“ dle zaslané osnovy
včetně ekonomických příloh (ekonomické přílohy přikládají jen ředitelky samostatných MŠ)

NEBO

jeden výtisk opatřený razítkem školy a podpisem ředitelky/ředitele školy
► „Zprávy o činnosti mateřské školy za školní rok 2018/19“ (pokud ji zpracováváte) včetně

dílčích údajů o mateřské škole za školní rok 2018/2019 včetně ekonomických příloh
(ekonomické přílohy přikládají jen ředitelky samostatných MŠ)
KDY: nejpozději v pátek 25. října 2019
KAM: na Odbor školství ÚMČ Praha 5, 1. patro, nám. 14. října č. 4, Praha 5
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