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DÍLČÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA  
 

 
o činnosti  

Základní školy a mateřská školy Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, příspěvková 
organizace 

 
Mateřská škola Radost 

 
za školní rok 2020/2021 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 „DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021“ 
dle osnovy pro výroční zprávu kraje – oddíl mateřské školy – MČ Praha 5  
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OŠK ÚMČ Praha 5 zpracovává za školní rok 2019/2020 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 v souladu se zřizovací listinou k 30. 9. 2020:  
 
Základní škola a mateřská Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, příspěvková 
organizace 
 

 
 

údaje o vedení školy:   
 
ředitelka školy:  Mgr. Veronika Urban Volfová 
 
vedoucí učitelka MŠ: Jitka Valíková 
 
adresa pro dálkový přístup:   reditel@zsbarr.cz  

valikova@zsbarr.cz  
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 Předslovo ředitelky školy  
 
Našim cílem je připravit dětem z Barrandova dětství šťastné a spokojené, ačkoliv ve velkoměstě to není zcela 
samozřejmé a snadné.  Snažíme se je připravit do života tak, aby z nich, nejen po přestupu k základnímu 
vzdělávání, vyrostly osobnosti samostatné, sebevědomé, aktivní. Jsme si velmi dobře vědomi zásadního vlivu 
dospělých na děti a jejich budoucí návyky mezi etapou batolecího a raného školního věku. 
 
Každý rok si znovu klademe otázku, jak se svět změnil a jak dosáhnout výše zmíněného cíle. Zvláště poslední 
dva roky života v době covidové pandemie zasáhly rodiny a jejich děti tak významně, jako naposledy události 
2. světové války.  
 
V každém případě jsme pokračovali především tím, že poskytujeme dětem pozitivní osobní příklad a empatii. 
Nepodceňujeme větu „s úsměvem jde všechno lépe“, protože právě tato věková kategorie je velmi citlivá na 
zrcadlení emocí.  Navzdory COVIDu nabízíme velmi širokou a rozmanitou škálu činností, aktivit a možností 
k výběru. 

▪ Blízké sepětí s přírodou na okraji CHKO Prokopské údolí, na zahradě možnost pěstování ovoce a 

zeleniny a každodenního pozorování, projekt Recyklohraní, třídění odpadu, péče o své okolí, koutky 

živé přírody ve třídách). 

▪ Rozvoj pohybových schopností (využití sportovního areálu školy, jóga pro děti, Tchai-Ti). 

▪ Setkávání se s uměním pozorováním a prostřednictvím tvoření (keramika, divadelní představení). 

▪ Udržování sepětí s minulostí, krajem, lidmi (celoroční udržování lidových tradic pro děti a jejich rodiny). 

▪ Podpora čtenářské pregramotnosti a rozvoj řeči (Celé Česko čte dětem, jazykový projekt, Noc s 

Andersenem). 

▪ Seznamování se s cizím jazykem (projekt Angličtina hrou). 

▪ Rozvoj grafomotoriky (projekty, grafomotorické koutky, nácvik psaní metodouTchai-Tchi). 

▪ Podpora matematické pregramotnosti a polytechnická výchova (interaktivní technika ve třídách, 

využívání prvků Hejného matematiky, projekty, pokusy). 

▪ Aktivní propojení se ZŠ (Škola nanečisto, společné akce, předškoláci v důvěrně známém prostředí). 

Intenzivně prosazujeme široké spektrum aktivit, aby se děti rozvíjely po všech stránkách rovnoměrně. 
Nadstandardní možnosti a vybavení naší školy, přizpůsobené této věkové kategorii, nám to usnadňuje. 
Nechceme však stagnovat a pracujeme i nadále na jeho rozšíření. Řízení mateřské školy je v kompetenci 
ředitelky ZŠ a MŠ a vedoucí učitelky MŠ. 

• Organizační řád a směrnice ředitelky školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců. Velký 

důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření 

prostředí důvěry a otevřenosti. Názor a myšlenka každého zaměstnance je přínosná, všichni se podílí 

na dění v MŠ. Tvorba ŠVP PV je výsledkem práce celého kolektivu školy. 

• Organizační chod mateřské školy je určen provozním řádem mateřské školy, řádem mateřské školy a 

provozním řádem školní jídelny. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální 

potřeby a možnosti dětí. Pedagogové se plně věnují dětem, poměr řízených a spontánních činností je 

vyvážený, a to i včetně aktivit, které provozujeme nad rámec běžného programu. Snažíme se vytvářet 

podmínky pro individuální, skupinové a frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných 

činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí.  

• Ve škole je zaveden funkční informační systém. Pro pedagogické zaměstnance jsou zařazeny pravidelné 

operativní porady, podle potřeby také pro provozní zaměstnance. Společné porady pro pedagogické i 

provozní zaměstnance probíhají 5x ročně. Pravidelně je vyhodnocována práce všech zaměstnanců. 

V období posledních dvou let jsme se zaměřili na práci s výpočetní technikou, její využití a udržení 

kontaktu na dálku i v případě karanténních opatření. Na spolupráci s rodiči se podílejí všichni 

zaměstnanci větší či menší měrou podle záměru plánovaných akcí.  

• Personální zajištění v MŠ je na dobré úrovni. S dětmi pracuje dvanáct učitelek na plný úvazek. Téměř 

všechny paní učitelky mají pedagogické vzdělání a splňují kvalifikační předpoklady. Ve třídě ne tříletých 
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dětí Broučci pracují mimo dvou pedagožek dvě chůvy. Pedagogický sbor je schopný týmové práce a 

panuje soudržnost. Paní učitelky o svou práci mají zájem a dále se vzdělávají. O úklid a čistotu se starají 

tři paní uklízečky na plný úvazek, dvě v hlavní budově a druhá ve třídách v budově ZŠ. Ve školní kuchyni 

pracují tři paní kuchařky. Dvě na plný úvazek a jedna na šest hodin. Všichni zaměstnanci mají k dětem 

velmi pěkný vztah. Správní zaměstnanci velmi dobře spolupracují s učitelkami a postupují jednotně při 

výchově dětí. Na akcích pořádaných pro děti vždy ochotně správní zaměstnanci spolupracují a 

pomáhají je i organizovat. 

•  Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. Rodiče jsou vždy na začátku školního roku seznámeni s řádem 

a s provozním řádem MŠ. Seznámení probíhá na třídní schůzce, kde také rodičům zodpovídáme otázky 

týkající se vzdělávání a výchovy dětí, úplaty za předškolní vzdělávání a platby za stravné. V ZŠ a MŠ 

pracuje Spolek rodičů, kde mají rodiče z MŠ dva své zástupce, které si zvolili. Ti se účastní schůzek 

hlavního výboru. O hospodaření s rodičovskými příspěvky je hlavní výbor na svých setkáních pravidelně 

informován pokladníkem ZŠ a MŠ. Rodiče seznamujeme s děním v MŠ formou informací na nástěnkách, 

pravidelně je informujeme o programu, který s dětmi plníme. O tématech v třídním programu je 

informujeme na nástěnce, kde vyvěšujeme i pracovní materiály. Změna letošního roku spočívala ve 

vyvěšování materiálů s QR kódy na plot MŠ, aby nejen předškoláci pokračovali společně s rodiči 

v kvalitním předškolním vzdělávání. Rodiče i v této situaci mohli v předem dohodnutém termínu 

konzultovat s učitelkami na třídě pokroky svého dítěte. Všechny paní učitelky mají pravidelné 

konzultační hodiny a jsou schopny rodičům poradit s výchovou a vzděláváním, popřípadě doporučit 

další odborná pracoviště nebo zapůjčit odbornou literaturu. Tyto konzultace se konají každé první úterý 

v měsíci od 17:00 hod. Podařilo se nám dosáhnout toho, že rodiče možnost konzultací již berou jako 

samozřejmost. Během tří – čtyř let docházky dítěte do MŠ se mezi rodičem a pedagogem mnohdy 

vytvoří vztah plný důvěry. Stále jsou ale i tací rodiče, kteří zájem o konzultaci s učitelkou nemají. Tento 

stav se budeme snažit stále zlepšovat. Z rodičovských příspěvků jsou hrazeny zábavné akce pro děti, 

divadélka a autobusy na výlety. Z příspěvků jsou zakupovány také hračky, výtvarný materiál a knihy pro 

děti. 

• Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se snažíme vytvářet s ohledem na 

jejich individuální vzdělávací potřeby a možnosti. V rámci depistáže, dlouhodobého pozorování a 

konzultace se zákonnými zástupci vypracovávají kmenové paní učitelky PLPP na konkrétní dítě. 

S vypracováním tohoto plánu je nápomocna Mgr. Veronika Zimová, speciální pedagog a pedagog MŠ, 

která je rovněž zodpovědná za chod detašované části MŠ – předškolních tříd.  Zákonní zástupci jsou 

dokumentem IVP seznámeni a každý měsíc probíhají společné konzultace pedagog x zákonný zástupce, 

kdy je hodnocen přínos PLPP a dané pokroky dítěte v konkrétních oblastech. Pedagogové MŠ využívají 

také spolupráce s SPC, se školním psychologem PhDr. Irenou Janů a speciálním pedagogem ZŠ Mgr. 

Dagmar Indrákovou. Zvláště v tomto roce jsme velmi ocenili jejich podporu a rady.  

• Ve třídách, kam dochází děti s podpůrnými opatřeními, se snažíme o diferenciaci a individualizaci při 

organizaci výchovně vzdělávacích činností. Obsah, forma i metody jsou maximálně přizpůsobeny 

potřebám takového dítěte. 

• Pro děti cizince, jsou vypracovány během měsíce září IVP. Ty jsou předloženy ke konzultaci zákonným 

zástupcům dětí. Všechny IVP zohledňují individuální potřeby dětí cizinců. Snažíme se spolupracovat i 

s klinickými logopedy, ke kterým tyto děti mnohdy již dochází. IVP jsou v závěru školního roku 

vyhodnocovány a opět konzultovány se zákonnými zástupci dětí. V rámci projektu OPP – PR výzva č. 49 

Multikulturní výchova jsme mohli zapojit rovněž cizojazyčného asistenta, který umožnil prohloubit 

individualizaci výuky a  

•  Vzdělávání dětí nadaných je vždy výzvou pro všechny pedagogy, kteří se rozvíjet potenciál 

dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. Zvláště v těchto případech se soustředíme na 

rovnoměrné rozvíjení všech dovedností a jsme připraveni vypracovat PLPP a konzultovat jak 

s odborníky, tak se zákonnými zástupci dítěte. I zde využíváme možnosti spolupráce se školním 

psychologem a SPC a zajišťujeme postupný přechod dítěte do první třídy.  
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•  Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let jsou v MŠ na velmi dobré úrovni. Veškeré 

vybavení odpovídá antropometrickým požadavkům. Hračky a další pomůcky odpovídají potřebám a 

zvláštnostem této věkové skupiny. Ve spolupráci se zřizovatelem se nám daří každoročně zajistit i 

odpovídající personální zajištění pro jednu třídu. O své zkušenosti se dělíme v rámci výzkumných 

projektů univerzit a pochopitelně s kolegyněmi z MŠ, které projeví zájem.  

•              Vytváříme takové psychosociální podmínky, aby se děti ve škole cítily dobře, spokojeně. 

Prohlubujeme citovou výchovu dětí. Zvláště těch, které jsou zde mnohdy celý den. Nově příchozím 

dětem nabízíme možnost adaptace na nové prostředí i situaci za účasti rodičů. Po vyhodnocení vývoje 

žáka nabízíme také individualizaci docházky tak, aby dítě postupně vplynulo do provozu MŠ bez raných 

traumat.  Všichni zaměstnanci nenásilně a přirozeně navozují pocit pohody, bezpečí a klidu dětí. Ve 

vztazích mezi dospělými a dětmi se snažíme také o vzájemnou důvěru, ohleduplnost a zdvořilost s 

přiměřenou nabídkou aktivit, možností svobodné volby dětí vybrat si hračku, místo, kamaráda a čas. 

Je pro nás důležité rovnocenné postavení všech dětí, respekt k osobnosti bez zesměšňování a 

podceňování. S dětmi si domlouváme na základě zkušeností a skutečných situací pravidla soužití, která 

se pak učíme dodržovat. Dbáme také o přiměřenost doby trvání řízených činností mentálnímu věku, 

individuálním zvláštnostem a možnostem jednotlivých dětí. Respektujeme, když se dítě nechce 

řízených činností účastnit a chce být pouze pozorovatelem. Dbáme o vyváženost spontánních a 

řízených činností. Chceme, aby třída byla pro děti kamarádským společenstvím. Snažíme se docílit 

toho, aby děti do mateřské školy chodily rády a rodiče práci pedagogů respektovali. 

 
 

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. Od té doby zůstává počet tříd stabilní.  
   

4. a) název školního vzdělávacího programu MŠ:  
 

Radostnou hrou k získávání nových dovedností 
 

      b) 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 

fyzické osoby 
k 30. 06. 2020 

přepočtené* 
úvazky 

k 30. 06. 2020 

fyzické osoby 
k 30. 06. 2021 

přepočtené* 
úvazky 

k 30. 06. 2021 

Celkem pedagožek+ 
pedagogů+asist. 
ped. 

12 11,5 13 12 
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    počet pedagožek 11 11 12 11,5 

    počet pedagogů  0 0 0 0 

    počet asist. pedagog.  1 0,5 1 0,75 

Počet nepedag. v MŠ 7 6,25 6 5,25 

Počet nepedag. v ŠJ 3 2,5 3 2,5 

CELKEM všech 22 20,25 22 20 

    * zaokrouhleno na 2 desetinná místa 
 

b) kvalifikovanost pedagožek a pedagogů k 31. 12. 2020 (podle z. 563/2004 Sb., v platném znění) 
 

PEDAGOGICKÉ PRACOVNICE A 
PRACOVNÍCI 

 

Počet 
osob 

Procentueln
í vyjádření* 

POČET bez asistent. pedag. 12 100 % 

• z nich kvalifikovaných 9 75 %  

• z nich nekvalifikovaných 3 25 %  

POČET asistent. pedag. 1 100 % 

• z nich kvalifikovaných 1 100 % 

• z nich nekvalifikovaných 0 0 %  

     * zaokrouhleno na 1 desetinné místo          
 
 
c) kvalifikovanost pedagožek/pedagogů k 31. 12. 2020 (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. 2020 

12 9 3 

 
 
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: 6   
 
       nově přijaté absolventky/přijatí absolventi  
       celkem: 5 

                z nich absolventek/absolventů předškolní pedagogiky: 3      
                       z nich absolventek/absolventů jiného učitelského oboru: 2      
                       z nich absolventek/absolventů neučitelského oboru: 0      
 
 
 
7.  věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k 31. 12. 2020 
 (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 
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počet (fyz.osoby) 
pedagožek/pedagogů     

k 31. 12. 2020 

 
3 2 3 2 2 

 
b)  věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k 30. 6. 2021 
 

Věk 
do 30 let 
včetně 

31–40 
včetně 

41–50 
včetně 

51–60 
včetně 

61 let 
a více 

počet  

Učitelky/učitelé včetně 
řed. 

3 2 2 2 3 

Asistent.  pedag. 1 0 0 0 0 

CELKEM 3 3 2 2 3 

z nich důchodkyň 0 0 0 0 1 

 
 
PRŮMĚRNÝ VĚK k 30. 6. 2021 

• pedagožek a pedagogů MŠ (bez asistent. pedagoga): 45,7  
• pedagožek a pedagogů MŠ (včetně asistent. pedagoga): 43, 5 
• asistent. pedagoga: 29,0 let (zaokrouhleno1 desetinné místo) 

 
 
 
 
 
8.  DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovnic/pracovníků  
 Počet účastníků průběžného vzdělávání 

p. č. 
1. Kdo organizoval 
2. Název vzdělávací akce 

Časová 
dotace 

akce 

Počet 
účastnic 

Počet 
účastnic 

vynásobe
ný 

počtem 
hodin 

1. 1. Filozofická fakulta UK 
2. Škola místo setkání 

8 h 1 8 

2. 1. NPI 
2.Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči 

2 h 2 4 

3. 1. META 
2. Jazyková podpora děti s OMJ 

8 h 5 40 

4. 1. NPI 
2. Český znakový jazyk 

250 h 1 250 

5. 1. Projekt SYPO NPI 
2. Jak na podnětné prostředí pro učení 

1,5 h 1 1,5 

6. 1. Inspire Academy 
2. Emoční zrání a vývojová psychologie 

2 h 1 2 

7.* 1. NPI 
2. Aby byl přechod dětí z MŠ do ZŠ plynulý 

2 h 2 4 

SOUČTY→ 13 309,5h 

   
 
 
a)     průměrná délka vzdělávání na jednu účastnici/jednoho účastníka: 23,8 hodin    
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        průměrná délka vzdělávání na jednu/jednoho pedagoga školy: 25,8 hodin    
 
 
 
b)  studium k rozšíření, získání odborné kvalifikace (zákon č. 563/2004 Sb., v platném znění) 
  

 POČET ŠKOLA (vypište) 

Počet kvalifikovaných 
pedagožek/pedagogů, které/ří si 
studiem doplňují odbornou kvalifikaci  

1 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA – 
učitelství pro MŠ 

1  UJAK – speciální pedagogika 

Počet nekvalifikovaných 
pedagožek/pedagogů, které/ří 
studiem získají kvalifikaci 

1 
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Speciální 
pedagogika, bakalář 

  

 
9.   

 
a)   ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022  

 

 

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 118 0 0 37 0 0 49 

  
Vyhodnoťte nepřijaté děti:  
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. Ty děti, které nebyly do MŠ přijaty, nesplňovaly kritérium – 
věk 3 roky. Ve srovnání s předchozími lety nedisponuje škola potřebnými financemi na chůvy do třídy 
s dětmi 2–3 roky a nemůže tedy přijmout děti, které postupně dosáhnou věku 3 let.  Pro tento školní rok 
bylo také hodně nepřijetí i z důvodu kapacitních možností MŠ. Odvolání nebylo podáno žádné. 

 
b)   průměrná docházka dětí na třídu 
 

 
 
c) 

 počet zapsaných dětí na třídu a počet integrovaných dětí k 30. 6. 2021 
 

Třída*  Počet dětí 
zapsaných 

k 30. 6. 
2020 

Počet dětí 
zapsanýc

h 
k 30. 6. 

2021 

 
 

z nich dětí 
integrovaných 

Asistent 
pedagog

a  
ANO-NE 
(vypište) 

Způsob financování asistenta 
pedagoga 

1. 20 20 0 NE  

2. 26 26 0 NE  

3. 28 28 0 NE  

4. 27 27 0 NE  

5. 28 27 0 NE  

 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 % 
zaokrouhlete 

na 2 desetinná místa 

Školní rok 2019/20 28 15,72 56,14 % 

Školní rok 2020/21 28 18,25 65,17 % 
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6. 28 26 3 ANO MHMP 

celkem 157 154 3   

 * přebývají-li řádky, umažte je 
 
 
10.  využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog): 
 

ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS 

a) se SPC*:  

aa) Speciálně pedagogické centrum při MŠ speciální Sluníčko, Praha 5 – spolupráce nad tvorbou IVP pro 
integrované děti, pravidelné konzultace při zařazení těchto do kolektivu tříd MŠ. 

b) s PPP: 

bb) Pedagogicko psychologická poradna Kuncova, Praha 5 - Vyšetření školní zralosti u dětí v posledním 
povinném roce předškolního vzdělávání, konzultace s rodiči i pedagogy, spolupráce na tvorbě IVP u 
integrovaného dítěte, pravidelné konzultace a návštěvy tříd MŠ dle potřeby. 

 

 

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

PODZIM–Srpen – 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 

JARO–Květen – konzultační hodiny pro rodiče 

LÉTO–Červen – konzultační hodiny pro rodiče 

 
 
 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 5x ročně 

b) s: MŠ 

bb) - 

c) se ZUŠ:  

cc) - 

d) se SŠ, VOŠ, VŠ:  

dd) - 

 

e) s dalšími partnery: Policie ČR  

ee) Preventivní program 1x ročně 

f) podíl na výzkumných projektech 

1.Diagnostické středisko STEP – proškolení zaměstnanců, spolupráce na projektu ERASMUS+ v oblasti 
předškolní zralosti 
2. META o.p.s. a InBáze o.p.s. – proškolení zaměstnanců v oblasti práce žáků s OMJ, přijímání stážistů, 

odborné konzultace 



„Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2020/2021“ 

  

10 

 

 

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 jedenáctým rokem do běžných dopoledních výchovně vzdělávacích aktivit ve třech 
odděleních nejstarších dětí – 4–6 let. Tato výuka je součástí našeho ŠVP. Ve školním roce 2020/2021 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 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. 2021 

 

 
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 
(např. 2 z Vietnamu, 2 z Ruské federace, 3 z 

Ukrajiny) 
 

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

27 7 20 12 dětí z Ukrajiny, 3 děti Rusko, 1 dítě USA, 1 dítě 
Uzbekistán, 1 dítě Bělorusko, 1 dítě Korea, 1 dítě 
Moldavsko 

 
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. Ve druhém pololetí tohoto školního roku pracovala v MŠ asistentka pedagoga pro děti s OMJ, 
která se těmto dětem v rámci běžného denního vzdělávacího programu věnovala velmi intenzivně. V průběhu 
uzavření MŠ z důvodu pandemie Covid, se s dětmi setkávala denně online.  
 
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 cartridgí. 
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Na školní zahradě jsou umístěné záhonky, o které se děti s dopomocí pedagoga starají. V každé třídě je koutek 
živé přírody. Děti tak mohou spolupracovat při péči o akvarijní rybičky nebo šneky Oblovky.  
 

   
 

   
 
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 RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ v rámci ŠVP:  
Pravidelně zařazujeme výchovně vzdělávací programy Policie ČR, Městské policie a ostatních záchranných 
složek. Již od dvou let děti vedeme k otevřenosti v komunitních kruzích, které jsou součásti výchovně 
vzdělávacích činností. 
 
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 

- Diagnostické středisko 
STEP – proškolení 
zaměstnanců, 
spolupráce na projektu 
ERASMUS+ v oblasti 
předškolní zralosti 
 

ČR, Turecko, Litva – výměna zkušeností – online, písemně, jakmile umožní 
situace – návštěvy 
Přínos: poznání odlišných školských systému, převzetí příkladů dobré praxe, 
výměna názorů s kolegy 
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18.   děti s trvalým pobytem mimo území HMP k 30. 6. 2021 
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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  
        (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 4–5letého 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 4–5letých 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 
grafomotorických problémů, které jsou mnohdy důvodem odkladu školní docházky. Paní učitelky prošly 
semináři „Písmo jako vědomá stopa pohybu“ s prvky tchaj-ťi.  
U nejstarších dětí v posledním roce povinné předškolní docházky se nám podařilo zahájit zdravotní cvičení 
v rámci projektu „Rovná záda“. 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. 
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. 
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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 pátým 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. 
Naše mateřská škola navázala spolupráci s organizací Letokruh, která podává pomocnou ruku seniorům a snaží 
se je vrátit do společnosti.  
 

   
 
20.  NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ, OPATŘENÍ A AKTIVIT VYPLÝVAJÍCÍCH Z DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVÁNÍ A 

ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY: 
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  2020-2023, 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 tomto případě je nezbytná velmi dobrá spolupráce a pochopení ze strany MČ Praha 5. Bohužel 
o vzdělávání dětí ne tříletých je ze strany rodičů takový zájem, že poptávka zcela převyšuje kapacitní možnosti 
MŠ.  
V létě 2019 bylo provedeno celkové zateplení budovy a nová fasáda, venkovní žaluzie, instalace solárních 
panelů byla součástí opravy střechy.  
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21.  STRUČNÝ POPIS PROBLEMATIKY SOUVISEJÍCÍ S ROZŠÍŘENÍM NEMOCI COVID-19 NA ÚZEMÍ ČR – A Z TOHO 

VYPLÝVAJÍCÍCH ZMĚN VE FUNGOVÁNÍ MŠ Z DŮVODU OMEZENÍ NEBO UZAVŘENÍ ŠKOLY: 
Rozhodnutím Vlády ČR byla mateřská škola uzavřena od 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021. Rodiče toto rozhodnutí přijali 
bez problémů, protože počet dětí v celé MŠ rapidně klesal. Opakoval se stejný scénář jako na jaře 2020. Některé 
třídy se od prosince 2020 opakovaně ocitly v karanténě, která se mnohdy musela i prodlužovat. Rodiče tuto 
situaci už znali z loňského školního roku. Vedení MŠ s rodiči komunikovalo bez problémů. Učitelky MŠ se velmi 
rychle v situaci zorientovaly a začaly pro děti připravovat na webové stránky školy náměty na různé činnosti. 
Natočily opět několik videí, které děti podněcovaly k činnostem – 1. „Pojď si s námi zazpívat“; 2. „Pojď si s námi 
zatančit“; 3. „Pojď si s námi zacvičit“; 4. „Pojď si s námi hrát“; „Jóga pro děti“. Všechna videa se setkala s velkým 
ohlasem jak u dětí, tak u rodičů. Na plot MŠ byla instalovaná interaktivní hra. Pro povinné předškoláky učitelky 
umísťovaly na webové stránky nejen náměty na různé činnosti, ale i pracovní listy. Ti rodiče, kteří neměli přístup 
k tiskárně, si je chodili vyzvednout přímo do MŠ. 2x týdně probíhalo online setkání s předškoláky v povinném 
posledním roce docházky. Povinné předškolní vzdělávání nebylo vůbec přerušeno. Rodiče dětí v posledním 
povinném ročníku MŠ se v hojném počtu zúčastnili i online schůzky se svými kmenovými učitelkami a vedením 
ZŠ a MŠ. 
Všechny pedagogy nás tato doba opět donutila komunikovat online a v tomto směru nás některé i zdokonalila. 
Denně v odpoledních hodinách probíhalo online setkání s dětmi s OMJ. I toto bylo rodiči hodnoceno velmi 
pozitivně. 
V dubnu začala výuka pro povinné předškoláky v neměnných skupinách po 15. I toto jsme personálně zvládly. 
Pro testování dětí měli rodiče pochopení a k žádnému konfliktu nedošlo. Rodiče těchto dětí byli rádi, že se děti 
mohly vrátit do MŠ a pokračovat v přípravě na vstup do ZŠ. 
Po celou dobu uzavření mateřských škol naše MŠ byla spádovou školou pro děti pracovníků v IZS. Učitelky tak 
musely připravovat aktivity pro tyto děti, a ještě pro děti ze svých kmenových tříd, které zůstaly s rodiči doma. 
Chápeme, že bylo v tomto období prioritou udržet zaměstnance IZS na pracovištích. Pro jejich děti to ale nebylo 
vůbec jednoduché. Vlastně ze dne na den začaly chodit do cizích MŠ k cizím učitelkám a mezi neznámé děti. 
Mnohdy se to u těchto dětí neobešlo bez velkého stresu a pláče. 
Po znovu otevření MŠ se někteří rodiče báli poslat mladší předškoláky zpět a vzdělávání probíhalo u těchto dětí 
stejným způsobem jako v době uzavření MŠ. Od října odpadlo i mnoho akcí, které byly připravené. Jejich 
realizace nebyla z důvodu hygienických opatření a karantén možná. Mnohdy odmítly do prostor a areálu MŠ 
vstoupit i pořádající organizace těchto akcí. 
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Celkové fungování a běžný režim MŠ byl omezen hlavně co se týče přivádění a vyzvedávání dětí rodiči z MŠ na 
ZŠ. Byl omezen nebo úplně zakázán vstup cizím osobám do prostor MŠ na ZŠ, aby se rodiče nesetkávali s žáky 
naší ZŠ. Vedlo to k vytížení všech zaměstnanců mateřské školy. Museli být pověřeni zaměstnanci z řad chův a 
asistent pedagoga, kteří přiváděli děti rodičům. Tím se ale snížil kontakt rodičů s učitelem. V době zápisů do 1. 
tříd ZŠ měl rodič velmi omezenou možnost přímé konzultace s učitelkou MŠ.  
Stejné komplikace prováděl i zápis do MŠ pro nový školní rok. Rodiče s dětmi nemohli MŠ navštívit, protože 
z důvodů hygieny odpadly všechny dny otevřených dveří.  
Přesto, že paní učitelky i ostatní zaměstnanci pracovali mnohdy pod velkým tlakem a nad rámec svých 
pracovních povinností, k dětem byly vždy empatické a vstřícné. Děti vcházely do MŠ rády a bez vážnějších 
problémů se vždy rychle zadaptovaly.  
Bohužel celá tato „covidová“ doba, která velkou měrou zasáhla celé školství v průběhu dvou školních roků, 
velmi přispěla k tomu, že služebně straší kolegyně z naší MŠ odešly. Práce s předškoláky je sama o sobě velmi 
náročná. Pokud se k tomu přidá stres, napětí a časté změny, které v této covidové době byly neustále, tak se 
není čemu divit.   
 
22. 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 

Úplná neznalost ČJ 4 

Nedostatečná znalost ČJ 20 

Znalost ČJ s potřebou doučování 20 

 
23. 
 

➢ POČET A ZÁVĚRY KONTROL VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021  
 

Termín konání  NÁZEV INSTITUCE ZÁVĚRY 

- - - 

   

 
 

➢ GRANTY 
 

Kdo GRANT 
vypsal: 

 Částka 
požadovaná: 

Částka 
přidělená: 

pro jakou činnost: - - - 

    

      
 

INFORMACE O DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 
❖ JEDNOTLIVÉ TŘÍDNÍ, CELOŠKOLNÍ PROJEKTY V SOULADU SE ŠVP MŠ   

               realizované v průběhu školního roku 2020/21 
 

KDY 
REALIZOVÁN 

ve které 
třídě, nebo 
celoškolní 

NÁZEV, ZAMĚŘENÍ 

celoročně celoškolní „Mluvím, mluvíš, mluvíme“, eliminovat riziko, že se u dětí v pozdějším 
věku objeví vady řeči 
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celoročně Děti 4 – 
5let 

„Rozvoj grafomotoriky“, pomoci dětem vytvořit a upevnit lehké vedení 
čáry po ploše a nacvičit či zdokonalit správný špetkovitý úchop tužky 

celoročně celoškolní „Celé Česko čte dětem“ 

celoročně celoškolní „Recyklohranní“ 

   

 
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, komunitní kruhy 

týdně Polodenní vycházky do přírody, výuka AJ, grafomotorická náprava, jóga 

měsíčně Návštěva keramické dílny 

1x ročně Celoškolní tradiční slavnosti – Mikulášská nadílka, Vánoční dopoledne, Velikonoční 
dopoledne, Masopustní karneval 

2x ročně Turistické výlety, zahradní slavnost pro děti a rodiče s opékáním „buřtíků“ 

  

       *např.  týdně, měsíčně, pololetně, celoročně  
 

   
 

   
 
❖ 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 

ZIMA: Prosinec/ Mikulášská nadílka, karneval čertů a andělů + R 
Leden/ průvod Tří králů 
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Únor/ masopustní karneval + R 

JARO: - 

LÉTO: Červen/ velké zábavné dopoledne spojené s pasováním školáků, oslava dne dětí 

 

   
 

   
 
 
❖ PLACENÉ AKTIVITY PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI 
 

Škola v přírodě – ozdravný pobyt-  
kde: -                                od   -                do   -           počet dětí: - 
kde: -                                od -                  do   -           počet dětí: - 
 

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 Den   
konkrétně  

od – do 
hodin 

Název kroužku 
Platba 

(nevhodné 
vymažte) 

lektorkou  
je 

kmenová 
učitelka 

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

13:00 - 15:00 pondělí 13:45 – 
14:15 

Sportovní hry 
ANO  NE 

15:00 - 17:00 - - - - - 

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 docházejících dětí:  
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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) 

i) třídění odpadu: 

ii) třídění odpadu ve třídách 

j) sběr odpadu: 

jj) Recyklohranní – sběr elektroodpadu, baterií, cartridgí, mobilních telefonů 

k) sponzorování zvířat: 

kk) 

l) název vydávaného školního časopisu: 

ll) 

m) den otevřených dveří: 

mm) oba dny odpadly 

n) název webových stránek: 

nn) www.zsbarr.cz 

o) další formy prezentace MŠ (akce, činnosti): 

oo) vývěsky MŠ, sdílení s ostatními pedagogy 

      *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).  
      Pokud ano, sdělte zkušenosti:  
 
b)   ANO: Zvláštní zřetel byl brán na děti ne tříleté.  
  Pokud ano, sdělte zkušenosti: (zařazení do tříd, person. zajištění mater. vybavení …) 
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. 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. 

 
b)   ANO: Zvláštní zřetel byl brán na děti, které nemohou po obědě usnout.  
          Pokud ano, sdělte zkušenosti: 
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 
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dítě, které se umí uklidnit a odpočívat – relaxovat. Tuto rodinnou atmosféru nám často pomáhají dotvářet 
rodiče a prarodiče, kteří docházejí dětem předčítat. Předčítat chodí i naši senioři z organizace Letokruh. Bohužel 
v době pandemie byly tyto návštěvy velmi omezeny. 
 

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

ano, uveďte, kdo se podílel na vypracování, sdělte zkušenosti: 
Na vypracování IVP pro děti s OŠD se podílejí vždy 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. Pokud ano, uveďte: 

b)  NE: odborná publikační činnost učitelek. Pokud ano, uveďte: 

c)  ANO: aktivní účast ředitelky ve vzdělávacích projektech – projekty mimo rámec ŠVP-pokud ano, uveďte: 
Diagnostické středisko STEP – proškolení zaměstnanců, spolupráce na projektu ERASMUS+ v oblasti 
předškolní zralosti 
 
 
d)  NE: aktivní účast učitelek ve vzdělávacích projektech – nejedná se o projekty v rámci ŠVP-pokud ano, 

uveďte: 
 
 
❖ 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. 
Online setkáváním s rodiči v době uzavření MŠ. 
 
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. Bohužel poslední školní rok adaptaci silně ovlivnila pandemie. 
 
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. I toto bylo velmi ovlivněno covidovým obdobím.  
 
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. Tento dokument je dostupný i na webu 
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: 
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Zpracovala vedoucí učitelka mateřské školy: Jitka Valíková 
 
 
Ředitelka základní školy a mateřské školy: Mgr. Veronika Urban Volfová 
                                                                                                                                          
 
 
 
 
                                                                                                                           
                                                                                                   Mgr. Veronika Urban Volfová 
 
                                   
 
 
Praha dne 20. 9. 2021 
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