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 „DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020“ 
dle osnovy pro výroční zprávu kraje - oddíl mateřské školy - MČ Praha 5  

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: Městská část Praha 5 
 

2. zřizovatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5  
úplný název školy: Mateřská škola „Slunéčko“ Praha 5 – Košíře, Beníškové 988, příspěvková 
organizace  

 

údaje o vedení školy: 

ředitelka školy: MgA. Petra Solarová Prylová 

zástupkyně školy: Andrea Karásková Matyášová 

Vedoucí ŠJ: Andrea Forgáczová 

sídlo školy: Beníškové 988/3, Praha 5 – Košíře, 150 00 

Kontakt: www.msslunecko.cz, reditelka@msslunecko.cz, tel: 775653449  
 

3. zásadní změny v rejstříku škol a školských zařízení: Ve školním roce 2019/20 byl změněn 
název – přidán dovětek – příspěvková organizace. 

 

http://www.msslunecko.cz/
mailto:reditelka@msslunecko.cz
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Úvodní slovo ředitelky školy  
 
Mateřská škola „Slunéčko“ byla postavena v roce 1962. Máme dvě krásné prosvětlené rozlehlé třídy, 

šatny pro děti, školní jídelnu, sborovnu, ředitelnu a zázemí pro zaměstnance. Také další provozní 

prostory. K dispozici je rozsáhlá školní zahrada, na které jsou k dispozici dětem venkovní herní 

prvky, dvě pískoviště, pítko, umyvadlo, WC, zahradní domek s altánem, záhonky. 

 

Naskové 1214/5: 
Budova byla postavena v roce 1982 koncernovým podnikem ZPA Košíře. Je to dvoutřídní budova 

s kapacitou 56 dětí. Nachází se v blízkosti lesoparku Cibulka. Školní zahrada je velká plně vybavená. 

Třídy jsou světlé, rozlehlé. 

 

Nepomucká 1253/5: 
Jedná se o zrekonstruovanou budovu z roku 2011. Jednotřídní budova pro 25 dětí, která je plně 

vybavená s veškerým zázemím jak pro učitele, tak i pro provozní zaměstnance.  

 

Všechny budovy jsou moderně vybavené novým multifunkčním nábytkem, který dětem umožňuje 

samostatně manipulovat s pomůckami a hrami. V případě potřeby i proměňovat prostorové možnosti 

tříd. Třídy jsou rozděleny na dvě funkční části pomocí podlahových krytin – koberec a PVC. Na 

všech budovách mají pedagogové k dispozici sborovny a kabinety pro skladování didaktických a 

dalších pomůcek jako jsou výtvarné, divadelní či hudební. Vybavení budov a školních zahrad je na 

vysoké úrovni. 

Všechny budovy školy jsou v dobrém technickém stavu. Opravy, služby, revize a další služby jsou 

zajišťovány dle harmonogramu prací a provozních potřeb.  

 

Věcné a materiální změny  
Během školního roku 2019/20 se nám podařilo obnovit vybavení a zázemí školy v budově 

v Beníškové  - zrenovovat druhou šatnu pro děti – Červená pastelka, kabinet pro pomůcky a 

lůžkoviny ve třídě Červené pastelky a také výměna ICT tabule za novou funkční ICT techniku. 

Podařilo se nám vyměnit lino ve všech komunikačních prostorech, výmalbu na chodbách a schodišti. 

Také jsme zrenovovali výdejnu jídla školní kuchyně v prvním patře – za nevyhovující velkou skříň a 

neadekvátní úložné prostory jsme nechali celou koncepci změnit a máme zde nový pracovní prostor, 

který reflektuje pracovní kritéria zaměstnance školní jídelny (úložné prostory, odkládací plochy v 

takových výškách, které respektují zvedání těžkých věcí, větší množství nádobí, apod.).  Estetické 

cítění a atmosféru jsme také posílili výměnou síťových nástěnek za moderní magnetické v barevných 

škálách a tvarech (také v OP Naskové).  

V renovaci vnitřních prostor v Beníškové 988, jako je sborovna učitelů a šatna zaměstnanců chceme 

pokračovat v dalších obdobích.  

V ostatních budovách školy nerealizujeme žádné velké renovační záměry, protože OP Naskové čeká 

demolice a nová výstavba (jak se zdá po ročním jednání OŠK, paní starostky a developera YIT). OP 

Nepomucká je nový prostor, který splňuje moderní estetické i materiální vybavení.  V těchto 

budovách se zaměřujeme pouze na dílčí nezbytné opravy a úpravy.  

 

Materiální vybavení pro edukaci 
Když jsme se zabývali myšlenkou, jakými novými didaktickými pomůckami chceme podpořit naši 

výchovně-vzdělávací činnost, vyhodnotili jsme, že můžeme rozvíjet kapitolu ICT v MŠ. V OP 

Naskové a OP Nepomucká jsou Multiboardy s integrovanými PC, které jsou funkční, učitelkami 

užívány. V Beníškové jsou dvě ICT tabule, ale již značně poškozenými, malými procesory, zcela 

nevyhovujícími přidruženými tablety. Proto jsme se rozhodly pro dvě fáze. V tomto roce zakoupit 

jednu sadu do jedné třídy (dataprojektor, tabule a reproduktory, notebook) a jeden notebook. Tím se 
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nám podařilo nastartovat novou motivaci tuto technologii používat v řízených činnostech. V dalším 

roce budeme pokračovat v dalším vybavováním touto technologií v ostatních třídách.  

 

Personální podpora 
V souvislosti s integrací dětí se SVP se nám podařilo nakoupit speciální didaktické pomůcky a knihy 

(např. Obrázkový sociální slovník, hmatové pomůcky, logopedické pomůcky) 

Integrace s sebou nepřináší jen zajišťování potřeb dítěte, ale i nový personální prvek – Asistent 

pedagoga. A tak jsme se museli seznámit s novým fenoménem – tandem učitel a asistent pedagoga.  

Soužití, utváření spolupráce, nastavení kompetencí, komunikační sociální dovednosti  -  to vše 

muselo projít malou revizí, aby se utvořili silné a funkční týmy. Jsem ráda, že máme v letošním roce 

na čem stavět, můžeme v nastaveném trendu pokračovat. Zatím máme tři třídy s asistentem 

pedagoga, které jsou vázány na děti se SVP, což přináší riziko ztráty těchto lidí, pokud nebude ve 

škole další dítě s potřebou personální podpory. Proto se chceme této situaci vyhnout hledáním jiných 

neinvestičních prostředků k financování asistenta pedagoga a zkvalitněním diagnostických 

dovedností pedagogů, komunikace s rodiči a další prohloubené spolupráce s poradními školskými 

zařízeními.  

Se zapojením se do Výzvy 49 jsme mohli na naší škole přivítat novou personální podporu – 

Asistentku pedagoga pro děti s OMJ. Docházela každé odpoledne v pracovním úvazku 0,50 měsíčně. 

Její přítomnost byla vítaná nejen dětmi s OMJ, ale i s ostatními dětmi, protože do odpoledních her 

vnášela multikulturní prvky, vztah k vnímání odlišnosti dětem poodkrývala nenásilnou integrační 

formou a dětem s OMJ umožnila upevnit si vazby v kolektivu a nacházet v něm pomoc.   

 

Mentoring řízení školy 
S mým nástupem do funkce ředitelky školy od 1. 7. 2020 byl zřízen institut Mentoring začínajícího 

ředitele uvádějícím zkušeným ředitelem. Tato podpora byla z mé strany velmi vítaná. Ano, měla jsem 

představu, co všechno obsahuje náplň práce ředitelky mateřské školy, ale samotná praktická 

zkušenost ukázala, že realita předčí představu.  Mimo personálního řízení, provozního řízení bylo 

potřeba i rozpoznat slabé a silní stránky minulého vedení, v omezené době vyhodnotit, jakým 

způsobem bude potřeba udělat změny ve struktuře vedení školy. Specifikum oddělených pracovišť 

vyžaduje specifickou komunikaci, jasné rozdělení kompetencí a také jistou osobní zodpovědnost za 

přijaté informace a úkoly. Proto statut Vedoucích učitelek – podpůrný tým vedoucího týmu jsme 

ponechali a rozšířili o komunikaci sociální sítě, emailovou a konferenční. V lednu 2020 rezignovala 

zástupkyně ředitelky – ze zdravotních důvodů. V poměrně krátké době byla jmenována nová. 

Spolupráce ředitelka a zástupkyně ředitelky je na velmi dobré úrovni. Součástí vedoucího týmu je i 

vedoucí školní jídelny a kuchyně. I zde je komunikace ne dobré úrovni.  

Při obeznámení vnitřních mechanismů řízení školy byla podpora uvádějící ředitelky opravdu 

povzbudivá a posilující, neboť bylo potřeba získat zkušenosti i v krizové komunikaci, emoční kultuře 

a také v legislativní rovině. Po této zkušenosti mohu jen doporučit dalším začínajícím ředitelů, 

ředitelkám a děkuji MČP 5, která tento projekt finančně zaštiťuje.  

 

Strategie vzdělávání 
Vzdělávání v konceptu Začít spolu klade velké nároky jak na organizaci výuky, tak i na osobnostní 

předpoklady učitele.  Snažíme se o vytvoření stálého týmu. Přesto, že se nám podařilo v poměrně 

krátké době získat dva skvělé pedagogy, ukazuje se, že práce v Začít spolu je opravdu náročná, 

vyžaduje stálou sebekontrolu, nasazení, organizaci práci a plánování. Proto plán DV PP musí 

zahrnovat výměny dobré praxe, účast na tzv. Letních školách, vzájemné hospitace. To se nám 

v loňském roce podařilo. Ve stávajícím trendu chceme pokračovat.  

 

Doplňkové aktivity a aktivity školy 
Naše mateřská škola se v minulých letech zaměřovala především na vnitřní život školy, intimní 

spolupráci s rodiči. Od tohoto školního roku jsme zrealizovaly několik aktivit mimo školu – setkání 
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s hasiči, Sportovní den, Divadlo Minor. Doplňkové aktivity musíme volit tak, aby byly vhodné pro 

heterogenní věkové složení tříd. Proto aktivity mimo areál školy jsme volili citlivě, dostupné na 

MHD. Doplňkové aktivity dopolední (neplacené) kompenzují polytechnickou výuku. Placené 

odpolední aktivity proběhly v omezené míře formou angličtiny pro děti a tvořivých dílen.  

 

Ekonomická strategie školy 
Naše škola je příspěvkovou organizací. Mimo peněz ze státního rozpočtu hospodaříme i 

s neinvestičními prostředky MČP 5. Díky těmto prostředkům, jsme nakoupily knihy, odbornou 

literaturu, metodické pomůcky. A také se nemůže opomenout přispívání na platy zaměstnanců – 

finanční odměny. Díky těmto příspěvkům bylo možné adekvátně ocenit ty zaměstnance, kteří jsou 

naší škole loajální, pracují nadstandartně  a podílí se na výborném klimatu školy.  

Podařilo se nám zapojit do Výzvy 49 – multikulturních šablon, které budeme moci čerpat do 31. 8. 

2021. Měly jsme v nich naplánované zahraniční stáže pro učitele, ale vzhledem k epidemii Covid – 

19 musíme tuto strategii přehodnotit. Podařila se nám uskutečnit jen kapitola personální podpory. 

 

Spolupráce s rodiči 
Rodiče našich dětí velmi vítají akce školy, které odrážejí tradice, komunitní charakter setkávání. 

Jedná se především o Vánoční besídky, Dýňování, Masopust, Lampionové putování za sv. Martinem, 

atd. Spolupráce s rodiči má ještě i ekonomickou kapitolu – Spolek rodičů, který se spolupodílí na 

financování některých komodit – dárky na Vánoce pro děti, Dárky k Mikulášské nadílce, věcné 

odměny, upomínkové předměty. 

Rodičům musíme poděkovat v souvislosti s nákupem stojanů na desinfekci rukou – přispěli finanční 

částkou k nákupu stojanů na desinfekci rukou. 

 

Období uzavření škol 
Od 17.3. do 24.5. 2020 byla naše škola pro děti uzavřena z Preventivních opatření proti šíření 

onemocnění Covid – 19. Toto období jsme využili: 

Provozní personál – sanitární úklid školní kuchyně a výdejen jídla. Desinfekce všech komunikačních 

prostor, desinfekce všech hraček, lůžkovin pro děti. V teplejším období umytí oken a další údržbářské 

práce. Také byly provedeny opravy na školních zahradách, prořez dřevin. Na Beníškové byla 

dokončena výměna lina, nové štukování a výmalba.   

Pedagogičtí pracovníci – úklid kabinetů, studium literatury, spolupodílení se na tvorbě nového webu 

– jaké mají očekávání, postřehy, nápady. Setkávaly jsme se v malých kolektivech – vždy tým jedné 

třídy, dělali evaluační rozhovory. Učitelky připravovaly a iniciovaly online kontakt s dětmi – některé 

nahrávaly video = edukativní pohádky z lega na kterých se třeba učili například zvířátka a mláďata, 

dopravní výchovu, tvořili edukativní videa ze třídy. Ve spolupráci s rodiči měla jedna třída svůj web, 

kde se shromažďovaly „úkoly“ nejen pro předškoláky. Zejména spolupráce rodičů předškoláků 

s učitelkami byla velmi žádaná – jak v oblasti poradní, tak v průpravné.   

Po této spolupráci byl návrat do školy velmi radostný a plynule se zase zajel do původních kolejí. 

Závěrečné akce, jako je například rozloučení s předškoláky se sice musely odehrát v komorním 

duchu, ale i tak byly to akce krásné a dojemné.  

 

Spolupráce se zřizovatelem 
V letošním roce probíhaly intenzivní jednání o strategii rozšíření kapacity pro předškolního 

vzdělávání. V souvislosti s naší školou se intenzivně jednalo, zda opustit strategii přestavby OP 

Naskové a spíše realizovat její stržení a výstavbu nové budovy o kapacitě pěti tříd a školní kuchyně.  

Také se jednání uskutečňovala za přítomnosti developera YIT, který masivně produkuje bytové 

jednotky v okolí školy OP Naskové. Z jeho strany byly vypracované studie případné realizace nové 

budovy. Jednání budou ještě pokračovat v dalším roce s tím, že si všichni uvědomujeme, že situace 

ohledně poptávky a nabídky ohledně umístění předškolních dětí v této lokalitě je špatně udržitelná. 

Všechna proběhlá jednání byla věcná a konstruktivní, proto veřejnost vnímá, že situace je řešena.  
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Závěr 
Mateřská škola je místo, kde dítě tráví velkou část, někdy i většinu dne, pět dní v týdnu. Proto musí 

být mateřská škola místem bezpečným, láskyplným, tolerantním i důsledným. Úkolem učitelky je 

podílet se v nemalé míře na výchově dítěte společně s rodiči. Doplňovat jejich výchovné metody, být 

ochotna jim naslouchat a poradit, někdy dokonce kompenzovat jejich nedostatečnou péči. V 

předškolním věku dítěte se utváří základy jeho osobnosti, návyků, postojů a hodnot pro celý život. To 

musíme mít na zřeteli při naší každodenní práci. Jsem si vědoma, že tato kvalita přímo souvisí se 

spokojeností zaměstnanců. Proto se budu nadále v maximální míře snažit vytvářet podmínky pro 

pozitivní pracovní a tvůrčí klima na jednotlivých pracovištích školy, spravedlivě vnímat spokojenosti 

i nespokojenosti jednotlivých zaměstnanců školy. 
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4. a) název školního vzdělávacího programu MŠ: „ Cestujeme po Česku“ 
 

      b) charakteristika  ŠVP: Všechny třídy naší školy pracují podle vzdělávacího programu Začít spolu, 

který je součástí mezinárodní vzdělávací sítě ČR a je se souhlasem MŠMT realizován od r. 1994. 

Klade důraz na individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší veřejnosti v oblasti 

výchovy a vzdělávání. Je v naprostém souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 

vzdělávání (RVP PV). 

Již v MŠ se úspěšně pracuje se sebehodnocením dětí (prostřednictvím portfolií a vlastních řízených 

aktivit, např. ranní kruh, hodnotící kruh, aj), což posiluje jejich pozitivní motivaci k aktivnímu a 

samostatnému učení.   

Veliká pozornost se věnuje rozvíjení jazykových kompetencí a čtenářské gramotnosti (rozvoj 

kritického myšlení). Pracujeme v centrech aktivit (např. Knihy a písmena, Ateliér, Domácnost, 

Pokusy a objevy), ve kterých zařazujeme činnosti, které odpovídají věku, schopnostem a 

dovednostem dětí (naše třídy jsou věkově heterogenní). Tato organizační, forma práce zajišťuje 

prožitkové a kooperační učení, skupinové a individuální formy práce. Náš ŠVP sleduje všech pět 

klíčových oblastí rozvoje dítěte dle RVP PV. 
 
 

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. 2019 

přepočtené* 

úvazky 

k 30. 06. 2019 

fyzické osoby 

k  30. 06. 2020 

přepočtené* 

úvazky 

k  30. 06. 2020 

Celkem pedagožek+ 

pedagogů+asist. ped. 
12 10,75 15 13,22 

    počet pedagožek 11 9,75 12 10,72 
    počet pedagogů  1 1 0 0 
    počet asist. pedagog.  0 0 4 4 
Počet  nepedag. v MŠ 4 3,40 4 4 
Počet  nepedag. v ŠJ 6 4,70 6 6 

CELKEM všech 22 18,85 25 26 

    * 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 osob 
Procentuelní 

vyjádření* 

POČET bez asistent. pedag. 13 100 % 

• z nich kvalifikovaných 12 90 %  

• z nich nekvalifikovaných 1 10 %  

POČET asistent. pedag. 0 0% 

• z nich kvalifikovaných 0 0 % 

• z nich nekvalifikovaných 0 0 %  

     * zaokrouhleno na 1 desetinné místo          
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c) kvalifikovanost pedagožek k  31. 12. 2019  (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. 2019 
15 12 3 

 

 

d) personální změny v MŠ v průběhu daného školního roku: odchody pedagogických 
pracovnic/pracovníků v daném školním roce celkem: 2 
                       z nich na mateřskou /rodičovskou dovolenou: 1   
  z nich do jiné mateřské školy: 1   

                       z nich do důchodu: 0       
                       z nich mimo obor: 0 
    nově přijaté absolventky/přijatí absolventi  
       celkem: 1 

                z nich absolventek/absolventů předškolní pedagogiky: 0      
                       z nich absolventek/absolventů jiného učitelského oboru:1      
                       z nich absolventek/absolventů neučitelského oboru: 0     
 
 
 

7.  věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k 31. 12. 2019 
 (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. 2019 

 

5 3 6 1 0 

 

 
 
b) věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k 30. 6. 2020 
 

Věk 
do 30 let 

včetně 

31 – 40 

včetně 

41 – 50 

včetně 

51 – 60 

včetně 

61 let 

a více 

počet  
Učitelky/učitelé včetně řed. 4 3 3 2 0 
Asistent.  pedag. 2 0 1 0 0 
CELKEM 6 4 3 2 0 

z nich důchodkyň      

 
 
PRŮMĚRNÝ VĚK k 30. 6. 2020 

• pedagožek a pedagogů MŠ (bez asistent. pedag.):  32,7 let (zaokrouhleno na 1 desetinné místo) 
• pedagožek a pedagogů MŠ (včetně asistent. pedag.):  38,3  let (zaokrouhleno na 1 desetinné 

místo) 
• asistent. pedag.: 38,5 let (zaokrouhleno1 desetinné místo) 
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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 

1. 1. DDM, Na Polabí 2854, Mělník 

2. Ranní cvičení v MŠ 

6 1 6 

2. 1. Portál, s.r.o. 

2. Formativní hodnocení dětí předškolního věk 

6 1 6 

3. 1. Portál, s.r.o. 

2. Plánování v rámci TVP a prožitkové. učení v praxi 

8 1 8 

4. 1. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 

2. Jak pracovat s metodikou dopravní výchovy pro MŠ 

1 3 3 

5. 1. Step by step ČR, o.p.s. 

2. Letní škola Začít spolu pro MŠ 

40 1 40 

6. 1. ASOCIACE LOGOPEDŮ VE ŠKOLSTVÍ, z. s. 

2. Primární logopedická prevence 

60  2 120 

7. 1. Step by step ČR, o.p.s. 

2. Integrované učení hrou… 

4 1 4 

8. 1. Pasparta 

2. Mateřská škola v aktuálních otázkách a odpovědích… 

6 2 12 

9. 1. Člověk v tísni 
2. Konference „S asistenty k lepší škole“ 

8 1 8 

10. 1. V lavici s. r. o. 
2. Dítě s OMJ v MŠ-Jak mu mohu pomoci? 

1,16 1 1,16 

11. 1. MŠ Pohádka, Šestajovice 
2. Vytváření pravidel v MŠ-CKP 

3 3 9 

12. 1. Infra 
2. Bezstarostné roky 

6 1 6 

13. 1. Portál, s.r.o. 
2. Rozvoj pohybových dovedností. 

5 1 5 

14. 1. Portál, s.r.o. 

2. Emoce předškolního dítěte… 

6 1 6 

15. 1. NIDV 

2. Logopedický asistent 

60 1 60 

16. 1. PPP Step 

2. Školní zralost 

40 5 200 

17. 1. Národní pedag. Institut ČR 

2. Strateg. řízení a plánování ve školách + workshop - pro MŠ  

48 1 54 

SOUČTY→ 27 548,16 
  * nedostačuje-li počet řádků v tabulce, přidejte další – přebývají-li, umažte je 

 
 

a)     průměrná délka vzdělávání na jednu/jednoho pedagoga školy: 36,51 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 
UK Předškolní pedagogika – Magisterské studium - 

distanční 

Počet nekvalifikovaných   
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pedagožek/pedagogů, které/ří studiem 

získají kvalifikaci 
0  

  

 
9.   

 

a)   ZÁPIS DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY  NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021  
 

 

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 70 0 0 35 0 0 35 

  

Vyhodnoťte nepřijaté děti: 
Nepřijaté děti byly mladší 3 let věku  

 

 

b)   průměrná docházka dětí na třídu 

 

 

 

c) 
 
poče
t 
zaps

aných dětí na třídu a počet integrovaných dětí k 30. 6. 2020 
 

Třída*  Počet dětí 

zapsaných 
k 30. 6. 2019 

Počet dětí 

zapsaných 
k 30. 6. 

2020 

 

 
z nich dětí 

integrovaných 

Asistent 

pedagoga  

ANO-NE 

(vpište) 

Způsob financování asistenta 

pedagoga 

1. 28 28 1 ano Podpůrná opatření – kód NFN 

2. 28 28 1 ano Podpůrná opatření – kód NFN 

3. 28 28 0 ne  

4. 28 28 0 ne  

5. 25 25 1 ano Podpůrná opatření – kód NFN 

6.      

celkem 137 137 3   

 * přebývají-li řádky, umažte je 

 

 

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 – 1x 

     - stanovení stupně SVP dítěte a podpůrných opatření pro dítě – 1x 

     - konzultace v rámci tvorby a plnění IVP dítěte se SVP- 2x 

b) s PPP: 

bb)  -v případě žádosti zákonných zástupců o OŠD dítěte  

 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  2018/19 28 18,60 67,82 % 

Školní rok  2019/20 28 15,9 63,25% 
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      - individuální vyšetření dítěte na doporučení MŠ se souhlasem zákonných zástupců dítěte 

Bylo žádáno 1x. V důsledku uzavření škol, nebylo realizováno přímo ve škole.  
 

 
 

 
 

 

 

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

PODZIM 

Třídní schůzky – 2 x 

Individuální schůzky s rodiči-konzultační hodiny 

Svatomartinský lampionový průvod 

ZIMA 

Rozsvěcení vánočního stromečku na školní zahradě  

Zpívání koled u vánočního stromečku 

JARO 

Z důvodu COVID 19 – MŠ uzavřena 

LÉTO  

Pasování předškoláků   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 spolupráce s ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní 
aktivity 
 (Neuvádět znovu viz bod 10) 
 

ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS 

a) se ZŠ *:  

aa) každoroční návštěva 1. třídy ZŠ Nepomucká zrušena z důvodu - Covid - 19  

b) s: MŠ Šostajovice – otevřené třídy, Začít spolu 

bb) vzájemné návštěvy odloučených pracovišť MŠ slunéčko, náslechy na třídách – 2x 

c) se ZUŠ: nebylo realizováno v souvislosti uzavření škol 

cc) 

d) se SŠ, VOŠ, VŠ:  

dd) náslech studentky PedF UK  - 2x , podzimním období 

 

e) manželé Pišlovi 

ee) manželé Pišlovi: hypoterapie: jízda na koních, hlazení si a krmení koní; Svatomartinská lampionový 

průvod  - 5x 

f) FOND SIDUS – 1x ročně 

ff) výukové materiály spojené se sbírkou pro oddělení dětské onkologie nemocnice Motol 

g) mobilní planetárium -  2x 

gg) výukový program s projekcí v mobilním planetáriu 

      h) : „zájezdové“ divadelní spolky -  5x 
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hh) divadelní či hudební představení v MŠ 

       ch) malá technická universita – 4x 

chch) výukový program (různá témata) - stavby z Lega Duplo, muzikoterapie, dram terapie – 2x 

i) Figurková školička – 10x 

        ii) výukový program seznamující děti hravou formou pravidly hry Šachy 
      *vyplňte vždy až následující řádek  

 
        

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

Ve školním roce 2019/20 jsme z Výzvy 49 od ledna 2020 zaměstnali asistentku pro děti OMJ, úvazek 

0.50.   

 

13.  vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin (počet dětí cizinců ze států EU a 

ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy)) – Ukrajina, Slovensko, Rusko. Celkem 10 dětí 

s OMJ. 

 
   cizí státní příslušníci – zapsané děti k 30. 6. 2020 

 
 

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 

10 4 6 1 z Číny, 3 z Ukrajiny, 1 z Vietnamu, 1 z Ruské federace 

 
Uveďte zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí 

mateřské školy: 
Začleňování dětí s OMJ a dětí cizinců se nám daří bez větších nesnází. Napomáhá k tomu 

dobrá spolupráce s rodiči – snaží se informovat, zajistit si překladovou službu 
(spolupracují s Meta, o.p.s.). Několik pedagogů absolvovalo školení zaměřené na tuto 
problematiku (Inbáze – vzdělávání a začleňování dětí s OMJ v MŠ).  

 
 

14. Uveďte, jaké máte zkušenosti s ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVOU v rámci ŠVP: 
V našem ŠVP klademe důraz na zdravý životní styl – životospráva, vztah ke spotřebnímu 
životu (kvalita života, výhody, nevýhody), vztah k životnímu prostředí a blízkému okolí 
svého bydliště (čistota, sousedské soužití, tradice). Enviromentální výchova je součástí 
všech témat, vnímáme ji jako součást všedního dne (tříděné odpadu, tvorba kompostu, 
užívání recyklovaného materiálu) i jako součást estetické výchovy – tvoření z přírodnin, 
řemeslné práce i profese.  
   

15. Uveďte, jaké máte zkušenosti s MULTIKULTURNÍ VÝCHOVOU v rámci ŠVP: V rámci 
„cestování po Česku“ se mohou děti sdílet, kam jezdí s rodinami mimo Českou republiku, co 
je k tomu motivuje, čím je to obohacuje. Vnímáme odlišnosti i spojitosti různých kultur. 
Pokud je to možné, zveme zákonné zástupce dětí s OMJ do školy a sdílíme s nimi jejich a 
naše odlišnosti (vaření, tradice, jazyk). 
 

16. Uveďte, jaké máte zkušenosti s PREVENCÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ v rámci ŠVP: 

V naší MŠ nebylo odhaleno rizikové chování. Nemáme žádnou zkušenost. 
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17.  Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech (mezinárodní spolupráce 

s pedagogickou veřejností): Naše škola se zapojila do Výzvy 49. Měli jsme nastaven 
program Zahraničních stáží pro všechny pedagogy, ale stáže se nám nepodařilo 
realizovat v žádném rozsahu z důvodu Protiepidemických opatření Covid  - 19. 

 

 

18.   děti s trvalým pobytem mimo území HMP k 30. 6. 2020 

 
kraj KRAJ 

 

S
tř

ed
o
če

sk
ý
 

Ji
h
o
če

sk
ý
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o
m

o
ra

v
sk

ý
 

K
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ý
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y
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a 

K
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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   

 
 

19.  Další údaje o MŠ, které považujete za důležité: Program začít spolu vychází z podmínky 

vytvoření bezpečného prostředí pro dítě. Všechny procesy jsou orientovány na dítě a uspokojování 

jeho potřeb. Zároveň vytváříme podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Věkové rozpětí dětí školy je od 3 – 7 let věku dětí. 
 

 
 
 

 

20.  NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ, OPATŘENÍ A AKTIVIT VYPLÝVAJÍCÍCH Z DLOUHODOBÉHO 

ZÁMĚRU VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍHO MĚSTA 
PRAHY: Naše škola se snaží rozvíjet své výchovně-vzdělávací aktivity především 
v oblasti polytechnických dovedností, oblastí ICT (bude posílené vybavení i vzdělávání 
pedagogů), posilovat dovednosti pedagogů v individualizaci ve vzdělání, chceme 
nadále podporovat integraci dětí se SVP tak, aby bylo minimálně jedno v každé třídě. 
Spolupráce s rodiči a podpora komunitního života je také naším cílem.  

 
 

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: Přítomnost rizikových zaměstnanců – klima strachu, vysoký 
věk provozních zaměstnanců, dojíždění zaměstnanců MHD. Uzavření škol bylo pro tuto 
skupinu zaměstnanců přínosné, po uvolnění preventivních opatřeních byla 
zaznamenána vyšší motivace ke spolupráci a znovuzahájení provozu, včetně prací 
nutných k zahájení provozu školy v květnu 2020. Učitelky pracovaly distančně nebo 
v prostorách školy – byly s dětmi a rodiči školy v online kontaktu. K tomu využívaly 
svou soukromou ICT techniku nebo školní, pokud to bylo možné. Aktivní přístup 
učitelek se setkal s příznivým ohlasem jak u dětí, tak u jejich rodičů.  
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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 1 

Nedostatečná znalost ČJ 3 

Znalost ČJ s potřebou doučování 6 

 
 

23. POČET A ZÁVĚRY KONTROL VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020  

 
Termín konání  NÁZEV INSTITUCE ZÁVĚRY 

   

   

   

   

 

 
24. GRANTY 

 
 

 
Kdo GRANT 

vypsal: 
 Částka 

požadovaná: 
Částka 

přidělená: 
MČ P5 UZ 30 – nákup knih 3695 3695 

MČ P5 
UZ 45 – Vybavení pro 
multimediální výuku 

27800 27800 

HMP – OP VV- 
Multikulturní 

šablony 

Výzva 49 – asistent pedagoga pro 
děti s OMJ, zahraniční stáže 

523440 523440 
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INFORMACE O DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 
❖ JEDNOTLIVÉ TŘÍDNÍ, CELOŠKOLNÍ PROJEKTY V SOULADU SE ŠVP MŠ   

                
 

KDY 

REALIZOVÁN 

ve které třídě, 

nebo 

celoškolní 
NÁZEV, ZAMĚŘENÍ 

 Jednotlivé 

třídy dle 

TVP: 

Název integrovaného tematického bloku: - název projektu 

 

Léto:  

ITB: To jsem já a tady jsem doma: 

 Ahoj školko! 

 To jsem já 

PODZIM: 

 Tady bydlím 

 Moje rodina 

 Košíře – lesopark Cibulka 

ITB: Dokolečka dokola: 

 Plody podzimu – O veliké řepě 

Sv. Martin na bílém koni 

Hleďte děti, drak už letí 

ITB: Cestujeme za novým poznáním: 

 Drak letí nad Šumavou 

Drak letí nad Šumavou – zvířata na Boubíně 

ITB: Dokolečka dokola: 

 Těšíme se na Mikuláše 

 Těšíme se na Vánoce 

Zima: 

 Tři králové 

ITB: Cestujeme za novým poznáním: 

 Pohádka o dvanácti měsíčkách 

ITB: To jsem já a tady jsem doma: 

 Jak se cítím, když… 

Pokusy a objevy 

ITB: Dokolečka dokola: 

 Ptáci v zimě 

 Jak to bylo o masopustu 

ITB: Cestujeme za novým poznáním: 

 Zimní sporty – sportem ku zdraví 

ITB: To jsem já a tady jsem doma: 

 Ve zdravém těle, zdraví duch 

Jaro: 

ITB: Dokolečka dokola: 

 Jaro a jarní kytičky 

Hospodářská zvířata a jejich mláďata 
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Velikonoce a velikonoční tvořivá dílna 

Hospodářská zvířata a jejich užitek 

Den Země – Jak se zdraví sluníčko 

Čarodějnice a 1. Máj 

 Maminky 

Jaro na statku 

 O kohoutkovi a slepičce 

ITB: To jsem já a tady jsem doma: 

 Ten umí to a ten zas tohle 

ITB: Cestujeme za novým poznáním: 

 Pohádkový týden- Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

Život na louce 

Léto: 

 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…)   
denně Komunitní kruh 
1x týdně Dopolední vycházky do přírody 
6x ročně Návštěva knihovny s programem 
2x ročně Divadlo mimo MŠ 
4x ročně Divadlo v MŠ 
5x ročně Dílny pro rodiče s dětmi 
2x ročně Návštěva Planetária s programem 
1x ročně Celodenní výlet (hrad, zoopark,..) 
4x ročně Akce v lese s panem lesníkem 
1 x ročně Den matek, Den otců 
1x ročně Návštěva 1. třídy 
8 x ročně Projížďka na koních na školní zahradě 
4 x ročně Zábavně vzdělávací programy v MŠ 

❖  
❖ 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 : 

Dýňování – tvoření s rodiči + R 

Třídní schůzka + R 

Deskohraní + R 

ZIMA :  

Zdobení vánočního stromu na školní zahradě, zpěv koled +R  

Svatomartinský průvod +R  

Individuální rozhovory s rodiči +R 

JARO : 

COVID 19 – školka uzavřena 

LÉTO :  
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Pasování předškoláků +R  

Třídní schůzka nově přijatých dětí + R  

 

❖ PLACENÉ AKTIVITY PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI 

 

Škola v přírodě – ozdravný pobyt: Nerealizujeme  

 

PŘEDPLAVECKÁ PŘÍPRAVA:  Nerealizujeme 

NÁVŠTĚVY SOLNÉ JESKYNĚ: Nerealizujeme  

 
❖ 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         -            -            -    ANO – NE ANO – NE 

13:00 - 15:00         -            -            -    ANO – NE ANO – NE 

15:00 - 17:00 pondělí 15:00- 16:00 Veselá angličtina (OP Nask.) ANO ANO 

 úterý 15:00 – 15:45 Přírodní tvůrčí dílna (OP Nask.) ANO  NE 

 úterý 16:00 – 16:45 Přírodní tvůrčí dílna (OP Nask.) ANO NE 

 středa 15:30 – 16:15 Přírodní tvůrčí dílna (OP Ben.) ANO 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) --- 

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

dd) --- 

e) veřejná vystoupení: Slavnost škol MČP 5 – stánek školy, presentace školy 

ee) --- 

f) pořádání výstav: 

ff) --- 

g) účast na sportovních akcích: Sportovní den pro děti MŠ – organizovaný MŠ Klamovka 

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) nepravidelné akce „Čistý les“ v rámci pondělních vycházek s dětmi 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 – 

akce zrušena z Preventivních opatření  Covid – 19. 
n) název webových stránek: 
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nn) www.msslunecko.cz 

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

oo) 
      *vyplňte vždy až následující řádek  

 
         
 

❖ ZVÝŠENÉ NÁROKY NA PEDAGOGICKOU ČINNOST: Ano 
 
a)   ANO  -   Všechny děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd (v rozpětí od 3 do 7 let): 

Smíšené třídy kladou velké nároky na plánování aktivit učitelem. Také 
velké nároky na bezpečnost zdraví dětí ve škole. Osobnost učitele musí 
být velmi dobře vybavena komunikativními dovednostmi, dovednostmi 
strukturovat si práci a čas, uměním relaxovat a neustále se vzdělávat.   

 
b)  NE:  Zvláštní zřetel byl brán na děti mladších 3 let: Naše škola nepřijímá děti mladší 
3 let. Jen ve velmi výjimečných případech.  

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

je pro všechny děti důležitý a prospěšný. Pro starší děti je možnost 
dobu zkrátit a nabídnout jim poklidnou aktivitu, která nebude rušit 
ostatní děti (zejména ty mladší) v odpočinku. 

      
c) Ne - všechny děti s odkladem školní docházky neměly vypracované individuální plány 

vzdělávání: Děti neměly vypracované IVP, neboť jim nebyl doporučen PPP. 
 

 
❖ ODBORNÁ PUBLIKAČNÍ ČINNOST, AKTIVNÍ ÚČAST VE VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTECH: 

 
a)  ANO -   odborná publikační činnost ředitelky: Začleňování Dětí s OMJ do MŠ – příklady dobré 

praxe (Inbáze), odborný časopis Řízení MŠ – článek Mentoring 

b)  NE - odborná publikační činnost učitelek.  

c)  ANO – aktivní účast ředitelky ve vzdělávacích projektech: INBAZE – vzdělávání multikulturních 
pracovníků (příklad dobré praxe), Hudba do škol, Malý Rudolfínek – edukativní programy 
pro děti a učitele ČF Rudolfinum 

 
d)  NE -  aktivní účast učitelek ve vzdělávacích projektech. 
 

 
❖ OTEVŘENOST ŠKOLY  

 
a) Sdělte, jakým způsobem zjišťujete potřeby a nároky rodičů ve vztahu k MŠ: V jarním období 
jsme zrealizovali tvorbu nových webových stránek školy. Je možné s rodiči komunikovat i 
formou emailové komunikace.  
 

b) Sdělte zkušenosti s adaptací dítěte na pobyt v MŠ: Máme velmi dobré zkušenosti. Zejména 
v kombinaci se spoluprací s jednotlivými rodiči je velmi vstřícná a empatická ve vztahu 
k potřebám jednotlivého dítěte. I přítomnost sourozenců ve třídách je jeden z pozitivních 
prvků v adaptačním období nově příchozích dětí.  

http://www.msslunecko.cz/


„Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2019/2020“ 

  

18 

 

 

c) Sdělte svou zkušenost s přítomností rodinného příslušníka v MŠ: Náš Program Začít spolu 
přímo vyzývá rodiče, aby byly součástí života školy a výchovně – vzdělávacího procesu dětí 
ve škole. Při příchodu do školy plní společně ranní „úkoly“, mají možnost s ním strávit 
krátký čas ve třídě jak při příchodu tak v odpoledním čase při vyzvednutí dítěte ze školy.  
 

d) Jakým způsobem projevují rodiče zájem o ŠVP MŠ: Rodiče spíše projevují zájem o koncepci 
výchovně-vzdělávacího procesu (Začít spolu, individuální přístup ke každému dítěti), 
klima školy a dílčí výstupy aktivit školy. 

 

e) Jakým způsobem informujete rodiče a širší veřejnost o dění v MŠ: pomocí našich web stránek, 
občasnou publikací v časopise Páťák. 

 
 
 
Zpracovala ředitelka mateřské školy: MgA. Petra Solarová Prylová 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         
                                                                                                                                       podpis ředitelky a razítko školy  

 
                                   

 
 
Praha dne 15.10. 2020 
 
 
 
 
 
Přiložené povinné přílohy v elektronické podobě:  

• Rozvaha – bilance k 31. 12. 2019           

• Rozvaha – bilance k 30. 6. 2020            

• Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019       

• Výkaz zisku a ztráty k 30. 6. 2020         

• Příloha účetní uzávěrky k 30. 6. 2020    


