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 „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 v souladu se zřizovací listinou k 30. 9. 2018:  
 

      příspěvková organizace Mateřská škola „Slunéčko“ Praha 5 – Košíře, Beníškové 988 

 údaje o vedení školy:  MgA. Petra Solarová Prylová, dipl.um., DiS., ředitelka školy 

                                          msbeniskove@centrum.cz , reditelka@skolkaslunecko.cz 

 

  

mailto:msbeniskove@centrum.cz
mailto:reditelka@skolkaslunecko.cz
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PŘEDSLOVO ŘEDITELKY ŠKOLY 

 

Naše mateřská škola má již v lokalitě Košíře dlouholetou tradici a prošla mnoha proměnami: 

stavebními, strategickými (navyšování počtu dětí), strukturálními (rozšiřování působnosti přidělených 

odloučených pracoviště OP Naskové a OP Nepomucká) a koncepčních (získání certifikátu pro 

vzdělávání v konceptu Začít spolu).  

 

V současné době naši školu navštěvuje 156 dětí v rozmezí věku 3 až 7 let (děti s odkladem školní 

docházky). Věnuje se jim 12 pedagogických pracovníků – učitelek. O provozní služby, které jsou 

nezbytné pro chod školy, se stará 12 provozních zaměstnanců. Jsem ráda, že většina zaměstnanců 

působí v naší škole „Slunéčko“ již dlouho dobu, protože toto je pro mne svědectvím, že je zde zdravé 

socio–kulturně-pracovní klima, je zde vytvořeno osobní pouto s místem a lokalitou školy a tím dané 

vynikající podmínky pro další rozvoj a vývoj této mateřské školy.  

 

Školní rok 2018/19 velmi významně poznamenala personální změna – rezignace bývalé paní 

ředitelky Věry Kudláčkové na vlastní žádost. Od března 2019 ji zastupovala současná zástupkyně 

ředitelky Denisa Štenglová.  Bylo to velmi složité období jak pro samotnou zástupkyni (musela se 

zhostit všech organizačních složek řízení bez větších zkušeností, personálních, zajistit průběh zápisu 

nových dětí na školní rok 2019/20 a jistý deficit výchovně vzdělávací práce v samotné kmenové třídě 

a jeho kompenzace jistě také nebyla zanedbatelná zátěž), tak i pro všechny zaměstnance.  Přesto 

všechno celý pracovní tým tuto situaci zvládl bez fatálních kolizí, zcela samostatně a kompetentně 

zajistili provoz a vzdělávání do konce školního roku. A to tak, že nebylo narušeno výchovně 

vzdělávací klima – všechny závazky a plánované akce školy pro děti a rodiče byly zrealizovány. 

(jako jsou zahradní akce, dílny pro rodiče, školní výlet, aj).   

V tomto organizačně vypjatém období musela naše škola zajistit prázdninový provoz v období od 

22.7. do 2.8. 2019.    

 

Do funkce ředitelky Mateřské školy „Slunéčko“ Praha 5 – Košíře, Beníškové 988 jsem byla 

jmenována 1.7. 2019. Během letního prázdninového období jsem se seznamovala se školní agendou, 

která byla k dispozici, a také byla přítomna při zajišťování a průběhu prázdninového provozu. Musela 

jsem dořešit několik personálních změn – ukončení pracovního poměru na vlastní žádost pana učitele 

z důvodu jeho přestěhování a paní učitelky, která nastoupila na presenční studium při Univerzitě 

Karlově. Také nám odešla paní provozní do důchodu. Jsem ráda, že se nám podařilo vše personálně 

zajistit pro nový školní rok 2019/20. 

 

Na této mateřské škole jsem v minulosti nepůsobila jako pedagog, ani nijak jinak. Proto nemohu 

objektivně posoudit ani zhodnotit období školního roku 2018/19. Tudíž se tohoto úkolu netradičně 

zhostila zástupkyně ředitelky – Denisa Štenglová, které se podařilo shromáždit všechna potřebná data 

pro vypracování těchto dílčích údajů.  

 

Na základě níže předložených dílčích údajů za období školního roku 2018/19 mohu konstatovat, že 

byly naplňovány všechny strategické cíle a dílčí organizační segmenty samotné organizace v souladu 
se vzdělávací strategií kraje. Mateřské škole, jakožto výchovně vzdělávací organizaci se daří 

naplňovat očekávání veřejnosti – díky navýšeném u počtu dětí na třídách můžeme uspokojovat 

velkou poptávku umísťování dětí do mateřské školy (stále v naší lokalitě dochází k masivní bytové 

výstavbě). Dařilo se reagovat na společenské změny ve společnosti – migrace a integrování dětí 

s OMJ - většina učitelek absolvovala akreditované semináře pořádané společností Inbáze, o.p.s. a 

Metou o.p.s.  

 

V tomto školním roce se také podařilo otevřít podmínky pro inkluzivní vzdělávání ve spolupráci se 

SPC Sluníčko, Motol, kdy byly přiděleny podpůrné pomůcky a dva asistenti pedagoga pro 
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nadcházející školní rok 2019/20. Toto považuji za velmi zásadní změnu. Do budoucna budeme 

usilovat, aby v každé naší běžné třídě mohl být asistent pedagoga a mohl tak rozvíjet plnohodnotné 

proinkluzivní prostředí a vzdělávání. S tím bude také souviset nový směr dalšího vzdělávání 

pedagogů ve smyslu osobnostního rozvoje, setkávání se s odborníky z oborů psychologie a 

problematiky speciálních vzdělávacích potřeb dětí předškolního věku. Péče o psychohygienu a 

prevence syndromu vyhoření nebude opomenuta. 

 

 Opět zde musím zdůraznit, že naše strategie Začít spolu má v sobě zakomponované preventivní 

mechanizmy, jako je prevence patologických sociálních jevů – děti si samy tvoří pravidla, která 

dokáží svými předčtenářskými dovednostmi srozumitelně presentovat. Důkazem toho všeho je, že 

nebyl zaznamenán žádný případ šikany mezi dětmi. 

 

Tyto nové tendence nemohou být směřovány jen do vnitřního života naší školy, ale také směrem 

k veřejnosti, zejména k rodičům dětí školy. V souladu s naším vzdělávacím konceptem Začít spolu je 

právě spolupráce s rodiči velmi zásadní. Z níže uvedených dílčích údajů je patrné, že tato spolupráce 

probíhá především v rámci tematických dílen a setkávání při tzv. Zahradních slavnostech. O jedné 

z nich – Masopustní jarmark se mohla veřejnost dočíst v měsíčníku Pražská 5. 

 

Během mého dosavadního krátkého funkčního období jsem se mohla ujistit, že škola má velmi silné 

zázemí v povědomí veřejnosti (to se také projevilo velkým zájmem o přijetí dětí během zápisu na 

školní rok 2019/20), náš vzdělávací koncept Začít spolu je atraktivní a oslovuje veřejnost v potřebě 

naplňovat výchovně vzdělávací proces dětí jiným přístupem, který přesto naplňuje vzdělávací cíle 

RVP PV. Všichni pedagogové se chtějí dále vzdělávat a rozvíjet, podílet se na dalším rozvoji školy, 

spolupráce s rodiči a veřejností. Za což jim moc děkuji a těším se na další spolupráci.   
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3. zásadní změny v rejstříku škol a školských zařízení: 

Nemáme. 

   

4. a) název školního vzdělávacího programu MŠ: „CESTUJEME PO ČESKU“ 
 

      b) charakteristika  ŠVP : 

 

 Naše česká země je krásná, rozmanitá, plná poutavé historie a tradic. Děti, které v ní žijí, ji 

mohou prostřednictvím našeho ŠVP „Cestujeme po Česku“ poznávat. Společně se vydáme do 

různých krajů ČR a dozvíme se mnoho zajímavostí. Seznamovat se s novými i známými věcmi 

budeme formou hry, prožitkového učení, nabízenými činnostmi v centrech aktivit (Začít spolu) a také 

díky úzké spolupráci mezi školou a rodinou. 

  

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. 2018 

přepočtené* 

úvazky 

k 30. 06. 2018 

fyzické osoby 

k  30. 06. 2019 

přepočtené* 

úvazky 

k  30. 06. 2019 

Celkem pedagožek+  

pedagogů+asist. ped. 
12 11,25 12 10,75 

    počet pedagožek 10 9,25 11 9,75 
    počet pedagogů  2 2 1 1 
    počet asist. pedagog.  0 0 0 0 
Počet  nepedag. v MŠ 4 3,40 4 3,40 
Počet  nepedag. v ŠJ 6 4,70 6 4,70 

CELKEM všech 22 19,35 22 18,85 

    * zaokrouhleno na 2 desetinná místa 

 

b) kvalifikovanost pedagožek a pedagogů k 30. 6. 2018 (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 16,7%  

POČET asistent. pedag. 0 0% 

• z nich kvalifikovaných 0 0% 

• z nich nekvalifikovaných 0 0% 

     * zaokrouhleno na 1 desetinné místo          

 

 

c) kvalifikovanost pedagožek/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 

počet (fyz. osoby)  

k 31. 12. 2018 
13 11 2 
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d) personální změny v MŠ v průběhu daného školního roku 

 

      odchody pedagogických pracovnic/pracovníků v daném školním roce  

      celkem: 3  
                       z nich do jiné MŠ (z důvodu stěhování): 1      
                       z nich do důchodu: 1        
                       z nich nástup na navazující prezenční studium VŠ: 1    
 

       nově přijaté absolventky/přijatí absolventi  

       celkem: 1 
                       z nich absolventek/absolventů jiného učitelského oboru: 1      
 

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

počet (fyz.osoby) 

pedagožek/pedagogů     

k  31. 12. 2018 

 

6 4 1 2 0 

 

b)  věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k 30. 6. 2018 

 

Věk 
do 30 let 

včetně 

31 – 40 

včetně 

41 – 50 

včetně 

51 – 60 

včetně 

61 let 

a více 

počet  
Učitelky/učitelé včetně řed. 6 4 1 2 0 
Asistent.  pedag. 0 0 0 0 0 
CELKEM 6 4 1 2 0 

z nich důchodkyň 0 0 0 0 0 

 

 

PRŮMĚRNÝ VĚK k 30. 6. 2018 

• pedagožek a pedagogů MŠ :  35,1 let  
 

 

8.  DVPP - další vzdělávání pedagogických pracovnic/pracovníků  (semináře, přednášky, kurzy… ) 

 Počet účastníků průběžného vzdělávání 

p. č. 
1. Kdo organizoval 

2. Název vzdělávací akce 
Časová 

dotace akce 

Počet 

účastnic 

Počet 

účastnic 

vynásobený 

počtem 

hodin 

 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI:    

1. 1. InBáze  

2. Interkulturní komunikace a začleňování dětí s OMJ v MŠ 

 

16h 

 

3 
 

48h 

2. 1. Olchavová.cz  

2. Efektivní hospitace 

 

6h 

 

1 
 

6h 

3. 1. Česká Orffova společnost  

2. Cestování po kontinentech 

 

6h 

 

1 
 

6h 

4. 1. Vzdělávací institut Středočeského kraje  

2. Rozvoj logiky a předmatematických dovedností v MŠ  

 

8h 

 

1 
 

8h 
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5. 1. Vzdělávací institut TANDEM  

2. O strašidlech a čarování s hudbou a pohybem 

 

5h 

 

1 
 

5h 

6. 1. Vzdělávací institut Středočeského kraje  

2. Ranní cvičení v MŠ 

 

6h 

 

1 
 

6h 

7. 1. META, o.p.s. 

2. Úvod do začleňování dětí s OMJ v MŠ 

 

8h 

 

1 
 

8h 

8. 1. Olchavová.cz 

2. Jak efektivně komunikovat s rodiči v MŠ 

 

6h 

 

1 
 

6h 

9. 1. COMENIUS Agency s.r.o. 

2. Učitelé v emočně náročné komunikaci 

 

6h 

 

1 
 

6h 

10. 1. META, o.p.s. 

2. Jazyková podpora dětí s OMJ v MŠ II. 

 

12h 

 

1 
 

12h 

SOUČTY→ 12 111 h 
 ŠKOLNÍ JÍDELNA:    

1. 1. Edu Gate Open s.r.o.  

2. Komunikační dovednosti I. 

 

4h 

 

1 
 

4h 

2. 1. Edu Gate Open s.r.o. 

2. Komunikační dovednosti II. 

 

4h 

 

1 
 

4h 

3. 1. Asociace kuchařů a cukrářů ČR  

2. Zdravé a chutné bezmasé pokrmy 

 

3h 

 

2 
 

6h 

4. 1. Edu Gate Open s.r.o. 

2. Kurzy hygienického minima pro ŠJ 

 

3h 

 

6 
 

18h 

SOUČTY→    10 32 h 
   

 

 

a)     průměrná délka vzdělávání na jednu účastnici: 9,25 hodin    

        průměrná délka vzdělávání na jednu/jednoho pedag. školy: 3,2 hodin    
 
 

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

 POČET ŠKOLA (vypište) 

Počet kvalifikovaných pedagožek, 
které si studiem doplňují odbornou kvalifikaci  1 

 

PF UK Praha 

Počet nekvalifikovaných pedagožek, 
které studiem získají kvalifikaci 1 

 

Pedagogická škola Beroun 

 

9.   
 

a)   ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020  
 

 

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 90 1 0 46 0 0 40 

  

Vyhodnoťte nepřijaté děti: 
Děti byly řazeny a přijímány dle trvalého bydliště a věku od nejstaršího po nejmladší. Důvodem 

nepřijetí do MŠ byla kapacita volných míst, nízký věk dětí a v jednom případě nesplňující kritérium 

trvalého bydliště dítěte na území MČ Praha 5. 
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b)   průměrná docházka dětí na třídu 

 

 

 

c) 

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

 

Třída*  Počet dětí 

zapsaných 

k 30. 6. 2018 

Počet dětí 

zapsaných 
k 30. 6. 

2019 

 

 

z nich dětí 

integrovaných 

Asistent 

pedagoga  

ANO-NE  
Způsob financování asistenta 

pedagoga 

1. 28  28 0  NE  

2.  28  28  0  NE  

3.  28  28  0  NE  

4.  28  28  0  NE  

5.  25  25  0  NE  

celkem  137  137  0  NE  
  

 

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

 
ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS 

a) se SPC:  
aa) - individuální vyšetření dítěte na základě zprávy a doporučení PPP 
      - stanovení stupně SVP dítěte a podpůrných opatření pro dítě 

      - konzultace v rámci tvorby a plnění IVP dítěte se SVP  

b) s PPP:  

bb) - v případě žádosti zákonných zástupců o OŠD dítěte 

       - Screeningové vyšetření předškoláků v MŠ 

       - individuální vyšetření dítěte na doporučení MŠ a se souhlasem zákonných zástupců dítěte  

 

 

11.  spolupráce s rodiči akce v MŠ pořádané POUZE pro rodiče  
 

PODZIM  

Třídní schůzky               

Individuální schůzky s rodiči - konzultační hodiny 

Svatomartinský lampionový průvod 

ZIMA  

Rozsvěcení vánočního stromečku na školní zahradě 

Zpívání koled u vánočního stromečku 

JARO  

Individuální schůzky s rodiči - konzultační hodiny 

Besídka ke Dni matek 

Den otevřených dveří 

Zápis do MŠ 

LÉTO   

Pasování předškoláků 

Grilování na školní zahradě (Den otců)              

 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 %   

 

Školní rok  2016/17 28/ OP Nep. 25 18,99 67,82 % 

Školní rok  2017/18 28/ OP Nep. 25 18,60  66,42 % 
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Třídní schůzka pro zákonné zástupce nově přijatých dětí 

 
 spolupráce s ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity 
 

ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS 

a) se ZŠ :  
aa)  1x ročně návštěva 1. třídy ZŠ Nepomucká 

b) s: MŠ 

bb) vzájemné návštěvy odloučených pracovišť, náslechy na třídách 

c) se ZUŠ:  
cc) návštěva ZŠU Na Popelce - koncert 

d) se SŠ, VOŠ, VŠ:  

dd) náslech studentky VŠ 

 
e) manželé Pišlovi: 

ee) hypoterapie: 6x – 8x jízda na koních, hlazení si a krmení koní; Svatomartinská lampionový průvod 

f) :  FOND SIDUS 
ff) výukové materiály spojené se sbírkou pro oddělení dětské onkologie nemocnice Motol 

g) : „zájezdové“ divadelní spolky 

gg) divadelní či hudební představení v MŠ 

      h) mobilní planetárium  

hh) výukový program s projekcí v mobilním planetáriu 

      ch) malá technická universita  

chch) výukový program (různá témata) - stavby z Lega Duplo 

        i) Figurková školička  

ii) výukový program seznamující děti hravou formou pravidly hry Šachy 
     

 
        

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

Nemáme. 

 

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 

 

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 

14 4 10 2 z Běloruska, 1 z Číny, 1 z Ruska, 3 z Ukrajiny,  

3 z Vietnamu 

 

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

 

     Začlenění dětí cizinců bylo bezproblémové. Děti měly dostatečný prostor na adaptaci v novém 

prostředí. Pedagogové se dětem s OMJ individuálně věnují během celého dne a to i v rámci 

„jazykových chvilek“, kde využívají znalostí ze školení (většina našich pedagogů se účastnila seminářů 

zaměřených na vzdělávání dětí s OMJ a získané informace sdílela s ostatními pedagogy na budovách). 

 

14. Uveďte, jaké máte zkušenosti s ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVOU v rámci ŠVP:  
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           Naše MŠ sídlí v přímé blízkosti lesoparku Cibulka, kde najdeme několik druhů jehličnatých i 

listnatých stromů, rostlin, zvířat a také několik jezírek a potůčků. Tento lesopark navštěvujeme 

minimálně 1x týdně na celé dopoledne ihned po svačině, kdy máme dostatek času na prozkoumávání 

okolní přírody. Možnost pozorování máme ale také i na ŠZ a to díky hmyzím domečkům a zeleni.  

Během školního roku se s dětmi zapojujeme do úklidu lesa od odpadků, jako jsou např.: papíry, obaly, 

plasty a další, poznáváme důležitost třídění odpadu, účastníme se EKO programů s lesníky v našem 

lese, pozorujeme změny v přírodě v různých ročních obdobích, posloucháme zvuky lesa, hrajeme si 

s přírodními materiály… 

EV zahrnujeme i do ranního kruhu a center aktivit – tvoříme z přírodnin, zkoumáme je pod lupou, 

hrajeme hry na interaktivní tabuli zaměřené na správné třídění odpadu a recyklaci, prohlížíme si 

encyklopedie. 

 

 

15. Uveďte, jaké máte zkušenosti s MULTIKULTURNÍ VÝCHOVOU v rámci ŠVP:  

 

Díky tomu, že jsou v naší mateřské škole děti ze smíšených rodin, kde se mluví dvěma jazyky, 

seznamujeme se tak s jinými kulturami, zvyky, tradicemi, trávením volného času. Děti se vrací s 

novými zážitky, o kterých si povídáme, přivážejí různé obrázky, knihy a předměty. Porovnáváme tak 

život u nás a v jiných zemích. Zjišťujeme, v čem se podobají a v čem se naopak liší. Úzce 

spolupracujeme s rodiči, kteří nám pomáhají s překlady cizojazyčných textů pro děti. Přicházejí za 

námi do třídy během dopoledního programu a sdílejí s učiteli a dětmi zážitky, které prožili ve svých 

zemích.  

Snažíme se, aby se všechny děti v naší mateřské škole cílily dobře a bezpečně. K dětem 

přistupujeme individuálně podle potřeby dětí i rodiny. Respektujeme potřeby dětí a jejich odlišnosti. 

Mezi pedagogem a dítětem se brzy projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, vzájemná 

pomoc a podpora.  

Vhodnou motivací, kladnými příklady a budováním kamarádských vztahů mezi dětmi dochází 

k vytváření základů kladných postojů ke všem navzájem. 

 

 

16. Uveďte, jaké máte zkušenosti s PREVENCÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ v rámci 

ŠVP:  

 

Se sociálně patologickými jevy se děti mohou setkávat již v předškolním věku. Právě toto 

období je tedy optimální k vytváření pozitivního sociálního chování a k položení základů zdravého 

životního stylu, které jsou důležité pro prevenci těchto jevů. Z tohoto důvodu se snažíme ve školce 

vytvářet takové podmínky a nabízet dítěti takové činnosti, které vedou k získávání těchto potřebných 

sociálních dovedností a k odpovědnosti za vlastní chování vzhledem k přiměřenosti věku. 

S dětmi společně vytváříme pravidla a snažíme se o jejich dodržování. Pomocí nich v dětech 

podporujeme vzájemné respektování, ochotu si pomáhat, schopnost pracovat ve skupině, uvědomovat 

si sociální role, komunikovat a řešit problémy.  
Rozvíjíme u dětí povědomí o ochraně osobního zdraví a bezpečí, jak se bránit projevům násilí jiného 

dítěte, jak požádat druhého o pomoc. Učíme děti odmítnout situace, které jsou pro ně ohrožující 

z hlediska ochrany jejich zdraví. Respektováním jejich přání a dáváním možnosti výběru se snažíme 

rozvíjet jejich sebedůvěru a samostatnost a posilujeme jejich duševní odolnost vůči úzkosti a stresu. 

Vždy je pro nás důležitá spolupráce s rodiči, se kterými případné negativní jevy řešíme. 

V rámci prevence sociálně patologických jevů také nabízíme činnosti týkající se vztahu mezi 

dětmi, respektování se (pomocí sociálních her, modelových situací), šikany (dbáme, aby se ve třídě 

nevytvářely dominantní skupiny ohrožující ostatní), drogové závislosti, kouření (každoroční projekt: 

„Já kouřit nebudu a vím proč„), vandalismu (neničíme společný majetek, hračky, přírodu). 
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17.  účast škol v rozvojových a mezinárodních programech (mezinárodní spolupráce 

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

  Nemáme. 

 

18.   děti s trvalým pobytem mimo území HMP k 30. 6. 2018 
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S
tř

ed
o
če

sk
ý
 

Ji
h
o
če

sk
ý

 

ji
h
o
m

o
ra

v
sk

ý
 

K
ar

lo
v
ar

sk
ý

 

V
y
so

či
n
a 

K
rá

lo
v
éh

ra
d
ec

k
ý
 

L
ib

er
ec

k
ý
 

M
o
ra

v
sk

o
sl

ez
sk

ý
 

O
lo

m
o
u
ck

ý
 

P
ar

d
u
b
ic

k
ý
 

P
lz

eň
sk

ý
 

Ú
st

ec
k
ý

 

Z
lí

n
sk

á 

C
el

k
em

 

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: 

 

         Naše mateřská škola pracuje podle mezinárodního programu Začít spolu, který byl založen 

s cílem podporovat demokratické principy a posilovat zapojení rodičů a komunity do vzdělávání dětí 

v období předškolního věku 3-7. Klade důraz na podnětné prostředí, učení prožitkem a činnosti 

rozdělené do center aktivit (ateliér, knihy a písmena, velké kostky, manipulační hry, pokusy a objevy, 

písek a voda, dílny, pohyb, hudba a dramatika). 

Tento program zdůrazňuje individuální přístup k dítěti a partnerství školy a rodiny. Snažíme se 

každému dítěti vytvořit optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, sebedůvěry, samostatnosti, 

sebehodnocení a k získávání vlastní identity. Podle individuálních potřeb dětem nabízíme možnosti 

k tvořivosti, k zapojení do činnosti, vlastnímu řešení zadané nabídky činností.  

Každoročně pořádáme akce pro rodiče, jako besídky, tvořivé dílny nebo akce na zahradě.  

 

20.  NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ, OPATŘENÍ A AKTIVIT VYPLÝVAJÍCÍCH Z DLOUHODOBÉHO 

ZÁMĚRU VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍHO MĚSTA 

PRAHY 2016 – 2020: 

 

Naše mateřská škola a její vzdělávací koncept Začít spolu naplňuje většinu cílů dlouhodobých záměrů 

vzdělávání. Zejména v oblastech Multikulturního vzdělávání, Interkulturního vzdělávání, 

Inkluzivního vzdělávání. Všichni pedagogové se vzdělávají v rámci DVPP, rozvíjejí své odborné 

kompetence i své osobnostní předpoklady. 

 

 

 

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 5 

Znalost ČJ s potřebou doučování 2 

 

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) 

 

Vzhledem k obdržení mzdových prostředků na konci školního roku 2018/19 budou finanční prostředky 

využity ve školním roce 2019/20.  Informace o jejich využití bude součástí výroční zprávy za 

školní rok 2019/20.    

 

 

23. 
➢ POČET  A  ZÁVĚRY  KONTROL VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019  

 

Ve školním roce 2018/2019 nebyly v naší škole vykonány žádné kontroly. 

 

➢ GRANTY 

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

               realizované v průběhu školního roku 2017/18 
 

KDY 

REALIZOVÁN 

ve které třídě, 

nebo celoškolní NÁZEV, ZAMĚŘENÍ 

 Jednotlivé 
třídy dle 

TVP: 

Název integrovaného tematického bloku: 
- název projektu 

Podzim 2018 

 ITB: To jsem já a tady jsem doma: 

  - Školka plná kamarádů 

  - Vytváříme pravidla 

  - V Košířích a ještě kousek dál 

 ITB: Cestujeme za novým poznáním 

  - Putování s Žabákem Ferdou po ČR 

  - Stověžatá Praha 

 ITB: Dokolečka dokola 

  - Příroda kolem nás 

  - Dary podzimu 

  - Příjezd Sv. Martina na bílém koni 

Zima 2018/2019  

 ITB: To jsem já a tady jsem doma: 

  - Tajemství lidského těla 

  - Ve zdravém těle zdravý duch 

 ITB: Cestujeme za novým poznáním 

  - Pohádkové Krkonoše, Za sněhem do Krkonoš 

  - S praotcem Čechem po severních Čechách 

  - Za zdravím do lázní Lipverda 

  - Na létajícím koberci do Krušných hor 

  - Svět vrabčáka Pepíka 

 ITB: Dokolečka dokola 

  - Paní Zima jede  

  - Čekání na Vánoce 

  - Sny vánočního stromečku 

  - Masopustní veselice 

Jaro 2019 

 ITB: To jsem já a tady jsem doma: 

  - Žabák Ferda a jeho mouchy 

 ITB: Cestujeme za novým poznáním 

  - Skryté taje Karlovarského kraje 

  - Mistři řemesel v Plzeňském kraji 

  - Řemesla a povolání (nejen) na zámku Hluboká 

  - Okolo Třeboně 

 ITB: Dokolečka dokola 

  - Jaro v zámecké zahradě 

  - Velikonoce aneb Jak šlo vejce na vandr 

  - Vše nejlepší ke Dni matek 

Léto 2019 
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 ITB: To jsem já a tady jsem doma: 

  - Naše země, je i kousek ze mě 

 ITB: Cestujeme za novým poznáním 

  - Indiánské dny 

 ITB: Dokolečka dokola 

  - Náš rozmanitý svět 

  - Těšíme se na prázdniny 

 
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…)   
celoročně Pitný režim 
pravidelně Pravidelné vycházky do lesoparku Cibulka 
7 x divadlo 
1 x Vystoupení dětí – Slavnosti škol – MČ P 5 
1 x  Dýňování – podzimní tvoření 
1 x  Svatomartinský průvod 
2 x  Fotografování / p. Puldová, Prestige photo / 
4 x  Jízda na koních na školní zahradě, krmení koní 
1 x  Mikuláš a čert v MŠ 
1 x  Zdobení vánočního stromu na školní zahradě, zpívání koled 
1 x Zdobení vánočního stromu ve třídě 
1 x  Vánoční nadílka 
2 x  Čtení s Kristinou Hellerovou – spolek Hájovna 
1 x  Masopustní rej 
1 x  Vynášení Moreny 
1 x  Zdravotníci s.r.o. – první pomoc 
1 x  Velikonoční tvoření s rodiči 
1 x  Interaktivní vědecká show 
1 x Čarodějnický rej 
1 x  Výlet – Centra řemesel a bylinné zahrady Botanicus 
1 x  Malá technická universita – Stavitelé mostů 
1 x  Vystoupení ke Dni matek 
1 x Koncert – ZŠU Na Popelce 
1 x Mobilní planetárium – Návštěva vesmíru 
1 x  Pasování předškoláků 
1 x  Oslava Dne dětí 
1 x  Skákací hrad 
1 x  Spaní ve školce 
1 x  Grilování na školní zahradě 
1 x  FOND SIDUS – charitativní výuk. program 
1 x Karneval – Čerti, Masopust, Halloween, Čarodějnice 
1 x1 Honba za pokladem 
2x Deskohraní – rodiče přinesou spol. hry z domova 

 
❖ AKCE V MŠ PRO DĚTI V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU V RÁMCI ŠVP  
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• účast rodičů na akci = k akci připište + R       

• aktivní podíl rodičů = k akci připište tučným písmem + R  

PODZIM:  

Dýňování – tvoření s rodiči  + R 

Třídní schůzka  + R 

Deskohraní 

ZIMA:   

Zdobení vánočního stromu na školní zahradě, zpěv koled +R 

Svatomartinský průvod  +R 

Individuální rozhovory s rodiči   +R 

JARO:   

Velikonoční tvoření  + R 

Vystoupení ke Dni matek  +R 

Den otevřených dveří  + R 

LÉTO:    

Pasování předškoláků  +R 

Třídní schůzka nově přijatých dětí + R 

Grilování na školní zahradě  +R 

 

❖ PLACENÉ AKTIVITY PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI 

 

Škola v přírodě – ozdravný pobyt  

                                                                       NE 

PŘEDPLAVECKÁ PŘÍPRAVA 

                                                                       NE 

NÁVŠTĚVY SOLNÉ JESKYNĚ 

                                                                       NE 

 

❖ 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 --- --- ------ NE NE 

13:00 - 15:00 --- --- ------ NE NE 

 

 

 

15:00 - 17:00 

Po 

Po 

Po 

Po 

Po 

Út 

Út 

St 

15:00 – 15:45 

15:30 – 16:15 

16:15 – 17:00 

15:00 – 15:45 

16:00 – 16:45 

15:00 – 15:45 

16:00 – 16:45 

15:30 – 16:15 

Věda nás baví (OP Nep.) 

Keramika (Ben.) 

Keramika (Ben.) 

Keramika (OP Nask.) 

Keramika (OP Nask.) 

Přírodní tvůrčí dílna (OP Nask.) 

Přírodní tvůrčí dílna (OP Nask.) 

Přírodní tvůrčí dílna (Ben.) 

ANO  NE 

po 17:00  --- --- ------ NE NE 

 
❖ 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:  

bb) ----- 

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

cc) 
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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) každodenní třídění odpadu na třídách, vedení dětí k šetření a třídění 

j) sběr odpadu: 

jj) občasné akce „Čistý les“ v rámci pondělních vycházek do lesa 

k) sponzorování zvířat: 

kk) ----- 

l) název vydávaného školního časopisu: 

ll) ----- 

m) den otevřených dveří: 
mm) každoroční dubnová akce Den otevřených dveří – možnost navštívit naši školu, dozvědět se něco o programu 

Začít spolu a o dění v MŠ, prohlédnutí si prostor budov a školních zahrad 

n) název webových stránek: 

nn) www.skolkaslunecko.cz 

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

oo) článek v květnovém čísle časopisu Pražská Pětka 
       

    

❖ ZVÝŠENÉ NÁROKY NA PEDAGOGICKOU ČINNOST: 

 

a)   ANO:  Všechny děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd (v rozpětí od 3 do 7 let).  

 

Ve skupině dětí věkově smíšených (heterogenních) pracujeme již od září r. 2008. Takto 

rozdělené třídy umožňují dětem vzdělávat se společně v jedné třídě. Děti jsou samostatnější – rychle 

se učí od starších dětí. Heterogenní třídy přispívají k respektování individualit a přirozeně děti 

motivuje k osobnostnímu rozvoji. Pedagog ve své nabídce chystaných činností zohledňuje 

individualitu a úroveň vývoje všech dětí, proto je jeho příprava i průběh celého dne náročnější.  

 

b)   NE:  Zvláštní zřetel byl brán na děti netříleté.  

 

Tyto děti pro školní rok 2018/2019 do naší školy přijaty nebyly.  

 

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

 

Po obědě následuje odpočinek, který je nedílnou součástí každodenního programu ve škole. 

Odpočinek je pro děti prostorem pro zklidnění těla a mysli (psychohygiena).  Děti si na lehátku 

poslechnou čtenou pohádku a poté, při relaxační hudbě nebo v tichu, odpočívají.  

Při odpoledním odpočinku respektujeme individuální potřeby každého dítěte. Po dokončení 

poobědového  úklidu mohou děti, které již nemají potřebu odpočinku vstávat a vybírají si klidovou 

činnost ve třídě u stolečku. Jsou vedeny k tomu, aby nerušily odpočívající děti v herně, čímž se učí 

respektování ostatních dětí.  Děti si vybírají z široké nabídky výtvarných a manuálních činností, 

didaktických pomůcek, stolních her. Při těchto činnostech dbáme na dodržování pravidel při 

jednotlivých úkonech a také na řádnou přípravu a následný úklid pracovního místa. 

Tento čas je také prostorem pro pedagoga k individuální práci s jednotlivými dětmi na rozvoji 

různých oblastí (jazykové dovednosti, jemná motorika, rozumové schopnosti, atp.). 
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V druhé polovině školního roku (zpravidla od února do dubna) využívají pedagogové tuto 

dobu k řízené práci s předškoláky. Jedná se o „Hru na školu“, při níž děti pracují s didaktickými 

pomůckami, stolními hrami, s rastrem, s pracovními listy aj. Tyto činnosti jsou zaměřeny na rozvoj 

příslušných kompetencí a oblastí předškolního vzdělávání. Zaměřujeme se také na rozvoj 

grafomotoriky, kdy před každým cvičením provádíme uvolňovací cviky celé ruky. Nedílnou součástí 

práce s předškoláky jsou i logopedická cvičení k uvolnění mluvidel a odbourání případného napětí po 

těle.  

    

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

vzdělávání. Na vypracování IVP se podílely pouze učitelky na třídě se souhlasem ředitelky školy i rodičů. 

 

Pedagogové vypracovávají IVP pro dítě s OŠD na základě své pedagogické diagnostiky, 

zprávy z PPP a konzultace s rodiči dítěte. V IVP jsou stanoveny oblasti a cíle, na kterých pedagogové 

v rámci individuální činnosti s dítětem v průběhu školního roku pracují. Vždy po předem stanoveném 

období pedagogové hodnotí práci a pokroky dítěte vzhledem k vytyčeným bodům v IVP a volí další 

postup na následující období. Důležitá je také spolupráce s rodinou a jednotnost při postupech a práci 

s dítětem. 
 

 
❖ ODBORNÁ  PUBLIKAČNÍ  ČINNOST,  AKTIVNÍ  ÚČAST  VE  VZDĚLÁVACÍCH    

PROJEKTECH nejedná se o projekty v rámci ŠVP  

 
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) Sdělte, jakým způsobem zjišťujete potřeby a nároky rodičů ve vztahu k MŠ: 

Základním principem programu Začít spolu je úzká spolupráce s rodiči a vytváření vzájemných 

partnerských vztahů. Vyjádřit své potřeby ve vztahu k MŠ mají rodiče možnost zejména během 

každodenní komunikace s pedagogem na třídě a během domluvených individuálních rozhovorů. Mezi 

další způsoby zjišťování nároků rodičů jsou třídní schůzky, společné setkávání na akcích pro rodiče a 

děti, dotazníkové šetření a elektronická komunikace.  

Rodiče mají možnost společně s pedagogy obohacovat vzdělávací a výchovnou činnost v mateřské 

škole.  

 

b) Sdělte zkušenosti s adaptací dítěte na pobyt v MŠ:  
Profesionální úroveň pedagogů a lidský přístup jsou prostředkem k překonání prvotních potíží dítěte, 

navázání partnerského vztahu s rodinou dítěte a získání její důvěry. Všichni pedagogové si uvědomují 

a respektují individualitu, potřeby a věkové zvláštnosti každého dítěte.  

Rodiče mají možnost pobýt ve třídě nejenom během adaptačního období. Proces adaptace nových dětí 

na naší škole se velmi usnadňuje díky věkově heterogenním skupinám (přítomnost a pomoc dětí 

známých, starších a sourozenců).  

 

c) Sdělte svou zkušenost s přítomností rodinného příslušníka v MŠ:  
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Rodiče, prarodiče, sourozenci, blízcí rodinný příslušníci. Přítomnost jakýchkoli blízkých osob je ze 

strany školy vítána. Dospělý se tak stává součástí skupiny. Má možnost vidět naplňování cílů školy a 

realizaci ŠVP i pokroky svého dítěte. 

 

d) Jakým způsobem projevují rodiče zájem o ŠVP MŠ: 
Rodiče jsou se ŠVP naší školy seznámeni při úvodní schůzce v novém školním roce. K dokumentu 

mají volný přístup na všech budovách MŠ. Koncepci školy naleznou na našich webových stránkách v 

sekci dokumenty. 

Každá třída vyvěšuje v šatnách dětí aktuální nabídku činností v ranním kruhu a v centrech aktivit 

daného týdne. Zde se rodiče dozvědí, na co se jejich děti mohou v průběhu týdne těšit. Škola je také 

výstavní galerií pro výrobky dětí.  

 

e) Jakým způsobem informujete rodiče a širší veřejnost o dění v MŠ: 
Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách, během individuálních rozhovorů, na informačních 

nástěnkách ve vestibulu MŠ, prostřednictvím plakátů a na webových stránkách MŠ, kde je i foto 

galerie. Dalšími způsoby jsou společná setkávání na akcích pro rodiče a děti, Den otevřených dveří a 

účast na Slavnosti škol Prahy 5. 

 

 

 
Zpracovala: 

ředitelka mateřské školy:  MgA. Petra Solarová Prylová 
 

a 

                                                                                                                        

zástupkyně ředitelky:   Denisa Štenglová 

      

Praha, dne 19.10. 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    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


