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Výroční zpráva mateřské školy 

školní rok 2021/2022 

 
1. Městská část.  

     MČ Praha 22 

 

2. Zřizovatel.  
Městská část Praha 22 

Nové náměstí 1250 

104 00 Praha 114 

 

3. Název mateřské školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku k 30. 9. 

2020. 
Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550 

 

Místo výkonu Sluneční 1550/20, 104 00 Praha 10 - Uhříněves 

Místo výkonu K Nedvězí 66, 104 00 Praha 10 – Královice 

Místo výkonu V Bytovkách 803, 104 00 Praha 10 - Uhříněves 

 

4. Změny v síti škol (počet nově otevřených tříd, počet sloučených, event. zrušených tříd – důvody). 

Změny v síti škol nebyly. 

 

5. Vzdělávací program mateřské školy  

 

ŠVP PV „Radost a smích po celý rok“ 

 

ZÁKLADNÍ VIZE A CÍLE: 

 

 doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem podnětů 

k jeho aktivnímu rozvoji a učení 

 vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech okolností budou 

maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí 

 učit dítě životu v sociální skupině, rozvíjet toleranci a vzájemnou empatii 

 podporovat u dětí ekologické podvědomí a zdravý životní styl 

 položit základy celoživotního vzdělávání 

 přinášet nové trendy ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku 

 vybudovat nadšený tým zaměstnanců a díky tomu poskytovat vysoce kvalitní a profesionální služby 

 

Cíl ŠVP PV „Radost a smích po celý rok“ 

 

Cílem ŠVP PV „Radost a smích po celý rok“ je umožnit dětem uspokojovat jejich potřeby, rozvíjet 

jejich dovednosti a orientovat se v okolním světě. Program vyváženě zahrnuje všechny oblasti vzdělávání. 

V programu se zaměřujeme na rozvoj celé osobnosti dítěte. Jedná se zejména o oblast fyzickou, 

psychickou, morální, sociální, jazykově literární, estetickou, poznávací a experimentální, pracovně 

dovednostní, včetně jemné motoriky, zdraví apod. Činnosti, jejich obsah a náročnost jsou voleny vzhledem 

k věku dětí. 

Specifickou pozornost věnujeme získávání klíčových kompetencí potřebných nejen na přípravu 

dítěte na školu, ale hlavně na přípravu dětí pro život – tedy příprava na více rolí, než je role školáka. Dítě 

má být vedeno k výbavě pro život v mnoha oblastech – nejen poslouchat pokyny a dělat to, co se mu 

nařizuje, dítě by mělo umět komunikovat a domluvit se při hře, být samostatné při oblékání, úklidu, mít 
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respekt z dospělého, zdvořile jednat – pozdravit, poděkovat, umět se domluvit, vědět, že když mu někdo 

fyzicky nebo jinak ubližuje, je potřeba se bránit. 

 

6. Pedagogičtí pracovníci mateřské školy (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů). 

 

 ped. pracovníci 

celkem 

ped. pracovníci 

s odbornou kvalifikací 

ped. pracovníci 

bez odborné kvalifikace 

počet (fyzické osoby) 

k 31. 12. 2021 
14 11 3 

 

7. Věková struktura pedagogických pracovníků.  

 

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

počet (fyzické osoby) 

k 31. 12. 2021 
3 2 7 2 0 

 

Pozn.: Celkový počet pedagogických pracovníků v bodě 6 musí být stejný jako v bodě 7. 

 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků.  

- počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci;  

 

3 pracovnice 

- průběžné vzdělávání   

DVPP: 

 

 Základy osobnostně-sociálního rozvoje ped. MŠ 

 Pracovně-právní vztahy ve školách 

 Právní vědomí ředitele školy 

 Hospitace jako klíč k profesnímu rozvoji pedagogů 

 Multikultura v MŠ 

 Besídka dětí v MŠ trochu jinak 

 Polytechnická pregramostnost v MŠ 

 Autismus 

 

Ostatní školení: 

 

 Pravidelné školení BOZP, PO 

 Školení SYPOS 

 Samostudium, při kterém pedagogičtí pracovníci studovali jimi vybranou odbornou literaturu. 

V rámci samostudia byly pedagogickým pracovnicím vedením mateřské školy zadány 

k vypracování vzdělávací projekty. Tyto práce jsou dostupné všem pedagogickým pracovnicím 

ve sborovně mateřské školy. 

 Pravidelné konzultace s Mgr. Chvojkovou – logoped ve školství. 

 Školení první pomoci pro pedagogy 

 

9. Počet tříd. 

 

k 30. 9. 2021 

počet tříd celkem z toho  

stejného 

věku 

z toho 

smíšeného 

věku 

počet 

speciálních 

tříd 

počet tříd 

s integrací 

6 3 3 0 0 
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počet integrovaných dětí celkem 

  

k 30. 9. 

2021 

4 z 

toho 

SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované 

0 1 0 0 1 0 2 0 

 

10. Zápisy do MŠ pro školní rok 2022/2023 (vyhodnoťte důvody nepřijatých dětí – např. věk, trvalý 

pobyt apod.). 

 

 přihlášené děti přijaté děti 
děti odcházející 

do ZŠ 
z toho: z toho: 

MČ HMP ost. kraje MČ HMP ost. kraje 

počet 157 4 5 82 0 0 82 

 

 přihlášené děti přijaté děti 
děti odcházející 

do ZŠ 
z toho: z toho: 

MČ HMP ost. kraje MČ HMP ost. kraje 

počet 23 1 1 19 0 0 0 

 

Řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 do MŠ bylo zahájeno na 

základě žádosti o přijetí (dále jen "Žádost"). 

Při posuzování žádosti podané zákonným zástupcem dítěte postupovala ředitelka MŠ v souladu s 

ustanovením § 34 odst. 3 a 5 Zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon v platném znění, a podle Kritérií pro 

přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ (dále jen "Kritéria"), obsažených v Pravidlech přijímání dětí k 

předškolnímu vzdělávání do MŠ Sluneční 1550/20, Praha 10 pro školní rok 2022/2023 vydaných 

ředitelkou (dále jen "Pravidla") a uveřejněných na webových stránkách a informační nástěnce MŠ. 

Ve školním roce 2022/2023 ředitelka školy přijala a posuzovala celkem 157 platně podaných žádostí. Při 

rozhodování o žádosti vycházela ředitelka ze skutečností zjištěných z žádosti vyplněné zákonným 

zástupcem dítěte, případně z dalších předložených dokumentů. 

Pro školní rok 2022/2023 mohla ředitelka školy v rámci volné kapacity přijmout 82 dětí. Ředitelka v 

souladu s Kritérii v Pravidlech skutečně přijala 82 dětí, z čehož 11 dětí bude ve školním roce 2022/2023 

plnit povinné předškolní vzdělávání.  

Důvod nepřijetí ostatních dětí byla nedostatečná kapacita mateřské školy nebo nesplnění kritérií pro přijetí 

k předškolnímu vzdělávání. 

Pro školní rok 2022/2023 bylo zřízeno nové pracoviště MŠ, pro který se konal samostatný zápis 

s kapacitou 19 dětí. 

Ředitelka školy přijala a posuzovala celkem 23 platně podaných žádostí. Při rozhodování o žádosti 

vycházela ředitelka ze skutečností zjištěných z žádosti vyplněné zákonným zástupcem dítěte, případně z 

dalších předložených dokumentů. 

Pro školní rok 2022/2023 mohla ředitelka školy v rámci volné kapacity přijmout 19 dětí. Ředitelka v 

souladu s Kritérii v Pravidlech skutečně přijala 19 dětí, z čehož 0 dětí bude ve školním roce 2022/2023 

plnit povinné předškolní vzdělávání.  

Důvod nepřijetí ostatních dětí byla nedostatečná kapacita mateřské školy nebo nesplnění kritérií pro přijetí 

k předškolnímu vzdělávání 

 
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 
MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 
 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou ředitelky mateřských škol postupovat dle níže 
uvedených kritérií a v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále jen „školský zákon" ve znění pozdějších předpisů. 
 



 5 

Kritérium 
Bodové 
hodnocení 

Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem 
trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu mateřské 
školy*. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, 
kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. Zákonný 
zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31. 8. 2022 pěti let k zápisu k předškolnímu 
vzdělávání. 

4 

Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, 
v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 
2022) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po 
nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. 

3 

Nárokové přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, 
v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 
2022) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po 
nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení. 

2 

 

 

11. Využití poradenských služeb pro MŠ (PPC, SPC, speciální pedagog). 

 

Mateřská škola spolupracovala s: 

 

- PPP pro Prahu 10 

- logopedem ve školství Mgr. Chvojkovou 

- klinickou logopedkou PaedDr. Pelclovou 

- praktickou lékařkou MUDr. Šimjakovou 

- praktičtí lékaři pro děti a dorost 

- OSPOD  

- SVP Praha 4 

 

12. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery škol (neuvádějte opakovaně viz. bod 11), včetně 

mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity. 

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI 

 

Stejně jako v minulých letech jsou vztahy mezi mateřskou školou a rodiči korektní a přátelské. Rodiče 

mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů a akcí, dle svého zájmu vstupovat 

do her svých dětí.  

Na začátku školního roku se rodiče ochotně zapojili do projektu “Celé Česko čte dětem“.  

K předávání informací ze strany třídních učitelek nebo vedení školy byla zakoupena unikátní aplikace 

Naše MŠ“., díky které je velmi usnadněna vzájemná komunikace mezi rodiči a mateřskou školou. Ze 

strany rodičů je tento způsob komunikace hodnocen kladně. 

Rodiče projevují velkou spokojenost a díky za poskytování fotografií dokumentující co děti dělají. 

Fungují krátké konzultace požadované jak ze strany rodičů, učitelek i ředitelky. Proběhly předem 

domluvené konzultace, zejména u dětí s povinným předškolním vzděláváním. 

Stejně jako v minulých letech jsme obdrželi drobné dárkové předměty, které využíváme jako odměny 

při akcích naší MŠ 

Máme své třídní důvěrníky z každé třídy, které si rodiče zvolili hlasováním. Jejich prostřednictvím mají 

rodiče možnost sdělovat vedení školy dotazy, stížnosti, nápady, poznámky apod. 
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Společné akce s rodiči 
 

- Venkovní výstava „Cesta do Betléma“ (MŠ Sluneční) 

- Projekt „Celé Česko čte dětem“(čtení dětem z řad rodinných příslušníků) 

drakiáda MŠ sluneční  

- Zahradní slavnost + šerpování předškoláků velikonoční jarmark 

- Masopustní průvod 

- Běh pro dobrou věc – charitativní akce 

- Třídní besídky 

- Workshopy – např. Dýňování s rodiči 

- informativní schůzky s rodiči 

- Velikonoční jarmark 

 

 

         
„Dýňování“                                 Venkovní výstava „Cesta do Betléma“ 

 

 

 

 
Výrobky na velikonoční jarmark 

 

 

Mimoškolní aktivity 
 

- Divadelní představení 

- Karnevaly 

- Rozsvícení betlému na zahradě MŠ Sluneční  

- Den dětí (zábavné dopoledne plné her pro děti) 

- Fotografování dětí 

- Výlety 

- Program „Papoušci“ 

- Bubnování 
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- Taneční program „Muzikál“ 

- preventivní programy (Záchranáři, zdravý životní styl) 

- Pohádkové spaní ve školce 

- Zahradní slavnost + šerpování předškoláků 

 

  
Pohádkové spaní ve školce 

  

Projekty 

 

- Celé Česko čte dětem 

- Recykohraní 

- Zahrada jako odpověď 

- Projekt: „Masopust“ 

- Projektový den Tři králové 

- Vynášení Morany  

- Halloween  
 

 

Výtvarné soutěže 

 

- Hnutí Brontosaurus 

- Chvalský zámek  

- Český zahrádkářský svaz 

- Voda v národním parku Šumava 

- Voda kolem nás 

- Středisko ekologické výchovy 

- Lesy hlavního města Prahy  

- Uhříněvské vajíčko 
 

 

Spolupráce s partnery 

 

- Spolupráce se ZŠ Bratří Jandusů (spolupráce – charitativní akce na podporu léčby rakoviny – 

prodej kytiček žáky ZŠ) 

- Spolupráce s psycholožkou Mgr. Růžičkovou (psycholog – konzultace), Mgr. Chvojková (logoped 

ve školství – konzultace) 

- Spolupráce s městskou policií (stanice Praha 10 – Královice) 

- NAUTIS 

- Pedagogicko-psychologická poradna STEP 

                                         

 

13. Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy. 

 

V mateřské škole funguje kroužek angličtiny v rámci mimoškolních aktivit pod vedením rodilé mluvčí. 
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14. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a 

ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním 

dětí cizinců do prostředí MŠ. 

 

 

Ukrajina Bělorusko Rusko 

7 1 1 

 

Začleňování cizinců do mateřské školy je citlivý proces, který musí být pozitivně motivován a podporován. 

 

Adaptaci dítěte s cizí národností řešíme: 

 

- vždy individuálně dle věku dítěte a jeho ochoty zapojit se do kolektivu 

- pečujeme o rozvoj komunikačních schopností 

- dítěti, které nerozumí v českém jazyce, necháváme volný prostor pro zapojení do činností, 

nenutíme jej, ponecháváme je v roli pozorovatele 

- snažíme se pracovat s dítětem individuálně, zjišťujeme tak, co dítě zajímá a v tom jej podporujeme 

a chválíme 

- pokud dítě pracuje ve skupině, dáváme mu jednoduché úkoly, které je schopno splnit a zakusilo 

radost z úspěchu 

 

Se začleňováním dětí cizinců jsme se dosud nesetkali s žádnými vážnými problémy. 

 

Od 1. 9. 2021 je v mateřské škole zaměstnaný dvojjazyčný asistent pedagoga, který je financován v rámci 

projektu Šablony OP PPR pro MŠ Sluneční. 

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní 

společnosti. V rámci projektu byla uskutečněna dvě setkání s rodiči. 

 

 
 

 

Dvojjazyčný školní asistent, který je kvalifikován dle požadavků OP PPR:   

 

- je angažován pro dočasnou a současně kontinuální práci v kolektivu, kde je dítě s odlišným 

mateřským jazykem (dále jen OMJ), (resp. děti s OMJ); 

- podporu poskytuje stěžejně pedagogovi, kterému je oporou při organizaci výuky pro celý kolektiv 

a také tehdy, kdy cizí jazyk může být nadměrnou bariérou v domluvě; 

- náplní jeho práce není přímo výuka, ale pomoc při organizaci a administraci výuky  

a mimoškolních aktivit; 

- může také poskytovat metodickou podporu učitelům; 

- zprostředkovává komunikaci s rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění 

pravidelné školní docházky dětí s OMJ, porozumění rodinnému prostředí dětí s OMJ a zajištění přenosu 

informací mezi školou a rodinou;  

- poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí s OMJ v předškolním vzdělávání spočívající např.  

v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení nebo při akcích 

školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání. 
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- zprostředkovává rodině informace o školní úspěšnosti dítěte, případně o potřebě s dítětem s OMJ 

pracovat;  

- pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních 

podmínek dítěte s OMJ nebo odlišného kulturního prostředí;  

- pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit, kterých se účastní děti s OMJ; 

- podporuje přípravu dětí s OMJ na výuku, podporuje rozvoj nadání dětí s OMJ;  

- pomáhá v zajišťování výjezdů školy (školy v přírodě, apod.) a s organizační podporou pedagogických 

pracovníků;  

- poskytuje např. organizační činnosti při zajištění školního stravování pro děti s OMJ, podporuje děti při 

manipulaci s pomůckami, při soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání. Podporu dětem s OMJ poskytuje 

dle pokynů a za přítomnosti pedagogického pracovníka;  

- plní úkoly, které mu byly uloženy ředitelem školy, s cílem maximalizovat přínos dvojjazyčného školního 

asistenta pro organizaci. 

 

15. Environmentální výchova 

 

Záměr environmentálního vzdělávání: 

 

Záměry byly naplňovány v průběhu celého školního roku ve všech vzdělávacích oblastech. Děti si 

osvojovaly elementární poznatky o širším přírodním prostředí, získávaly povědomí o významu životního 

prostředí pro člověka, rozlišovaly aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat nebo naopak 

poškozovat, pomáhaly pečovat o okolní prostředí 

V praxi to znamenalo například -  snaha vést děti při běžných denních situacích k šetření s vodou, 

elektrickou energií, papírem. Při výtvarných a pracovních činnostech jsme s dětmi využívali odpadní 

materiál, snažily se třídit odpad. 

V rámci OP Praha - pól růstu ČR proběhla rekonstrukce zahrady, která je z velké části zaměřena na 

environmentální a polytechnické vzdělávání. Zahradu využívají děti ze všech pracovišť mateřské školy. 

Byl vytvořen celoroční projekt „ Zahrada jako odpověď“. 

Spolupracujeme s firmou Lesní svět, která vyrábí didaktické pomůcky zaměřené na environmentální 

vzdělávání. 

 

Způsoby integrovaného přístupu ke zkoumání vztahů člověka a prostředí: 

 

Aktivity environmentální výchovy byly plánovány v třídních týdenních až čtrnáctidenních tématech, 

v samostatných projektech. 

Velká část těchto aktivit probíhala při pobytu venku – školní zahrada, park, pole, vycházky k rybníku, 

návštěva obory, 

Pro další práci v rámci environmentální výchovy vyžíváme naučných publikací (např. Environmentální 

činnosti v předškolním věku, metodické listy), dalším zdrojem informací a nápadů jsou různé internetové 

stránky, které se věnují této tématice. 

Spolupracujeme s firmou Lesní svět, která vyrábí didaktických pomůcek  

V rámci projektu Recyklohraní jsme po celý rok plnili úkoly související s environmentální výchovou. 

 

Spolupráce školy s rodiči: 

 

Rodiče byli informováni o akcích EVVO na třídní schůzce, stále informace mají nástěnce v šatně nebo 

webových stránkách.  

 

Ekologizace provozu MŠ: 

 

Třídění odpadu – popelnice na třídění odpadu v areálu MŠ. 

 

Akce školy: 
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- „Den v zeleném - Oslava Dne Země“ 

- Projekt „Zahrada jako odpověď“ 

- Účast v projektu „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“ 

- Třídní projekty 

- EVVO programy: 

 

 Co mám k svačině? 

 Tajemství slunce 

 čokoládě 

 Cesta ovčí vlny 

 Jak se dělá máslo 

 Jak se chovají slepice 

 Jak nám dupou králíci 

 Ze života hmyzu 

 Kolotoč vody v přírodě 

 Mraveniště 

 Obyvatelé hmyzího domečku 

 panu Sedlákovi a paní bramboře 

 

- Výtvarná soutěž  

 

 Voda v národním parku Šumava 

 Voda kolem nás 

 Středisko ekologické výchovy 

 Lesy hlavního města Prahy  

 

 
„Jak nám dupou králíci“ 

 
16. Multikulturní výchova  

 

Sledujeme rozvoj dětí překonávající bariery národnostní, sociální, kulturní a tím se snažíme  o posilování 

svobody a míru ve společnosti.  Multikulturní výchova v mateřské škole představuje "mnohokulturní" 

výchovu, která akceptuje kultury všech národností dětí, které jsou ve třídách. Je velice důležité začínat 

s multikulturní výchovou již v předškolním věku, protože děti kolem tří let nemají ještě předsudky, 

neuvědomují si své rozdíly. Teprve postupně si osvojují postoje, které získávají nápodobou starších dětí 

a dospělých. Vhodnou motivací, kladnými příklady, vytvářením přátelských a kamarádských vztahů mezi 

dětmi, dochází k vytváření základů kladných postojů na celý život.                                                                                                     

Dítě z cizí etniky se musí cítit v prostředí mateřské školy dobře, jistě a bezpečně. Musí mít možnost 

adaptovat se na nové prostředí i situaci. 

Multikulturní výchova je součástí ŠVP, zejména integrovaného bloku „Březen dá první lžičku medu”. 
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Březen dá první lžičku medu 

 

Charakteristika bloku 

 

Zaměříme se na změny v přírodě spojené s příchodem jara, pozorování prvních jarních kytiček, znalostí 

jejich jmen, poznávání poslů jara, pozorování okolí MŠ, louky, hřiště a zahrádek. 

Seznámíme děti s různými kulturami, zvyky, tradicemi, s naší planetou Zemí a vesmírem. (kontinenty, 

světadíly, národnosti, velkoměsta) 

 

 

Rozvíjíme tyto kompetence 

 

1. Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, které dítě obklopuje, o jeho 

rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije. 

2. Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky, že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární 

předpoklady k učení se cizímu jazyku. 

3. Je schopné chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem. 

4. Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije. 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 

- Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

- Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení 

k myšlení slovně-logickému, rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto 

funkcí k úmyslným, rozvoj kultivace představivosti a fantazie 

- Posilování prosociálního chování ve vztahu k druhým lidem 

- Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

- Poznávání jiných kultur 

- Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi 

společností a planetou Zemí 

-  

Navrhované činnosti 

 

- Rozhovory a činnosti - charakteristické změny na jaře 

- Čtení dopisu dětem od sluníčka, klíč k jaru (odemykání a volání jara) 

- Poznávání prvních jarních květů - podmínky k růstu 

- Recitace básniček, zpěv písní s jarní tématikou 

- Poznávání, určování a míchání barev 

- Výtvarné a pracovní činnosti na toto téma 

- Praktické činnosti ve třídě - setí pšenice, trávy 

- Vítání jara, vynášení Morény 

- Seznamování s různými kulturami, lidmi jiných ras (prohlížení knížek, obrázků) 

- Poznávání planety země (kontinenty, moře, velkoměsta), prozkoumávání látek - kámen, voda, 

papír, vzduch, živá a neživá příroda a jejich vlastnosti 

- Hravou formou děti seznámit s tradicemi a zvyky ostatních lidí 

- Hry na posilování kamarádských vztahů, spolupráce, tolerance 

- Prohlížení atlasů a obrazového materiálu - mapy, glóbus, atd. 

- Vycházky do okolí - poslouchání zvuků v přírodě, pozorování a vnímání přírodních jevů 
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17. Prevence rizikového chování 

Základním prvkem ochrany před nežádoucími jevy je výchova ke zdravému způsobu života od nejútlejšího 

dětství, kterou v našem výchovně vzdělávacím procesu upřednostňujeme. Všichni zaměstnanci mají 

povinnost chránit děti všemi dostupným prostředky před sociálně patologickými jevy a zároveň i před 

projevy diskriminace, či nepřátelství nebo násilí a při jakýchkoliv nežádoucích projevech ihned zasáhnout 

a ochránit dítě a bez prodlení tuto skutečnost nahlásit ředitelce školy. 

 

- Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na 

děti již předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího 

programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a 

porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, 

kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), 

vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva 

zdravého životního stylu 

- V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci 

mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit 

případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými 

zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení. 

 

Mateřská škola má zpracovaný minimální preventivní program, který je součástí školního řádu a jsou 

s ním každoročně seznamování zákonní zástupci dětí a zaměstnanci mateřské školy 

V rámci prevence mateřská škola měla akci – „Záchranáři v MŠ“ 

 

 

 

18. Účast mateřské školy v rozvojových a mezinárodních programech 

 

Mateřská škola získala finanční podporu v rámci projektu Operační program Praha – pól růstu s názvem 

„Začleňování a podpora dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem II“. Projekt je zaměřen na kombinaci 

následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. 

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v 

oblasti vytváření pro inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským 

jazykem (dětí s OMJ). 

Tzn. podpořit děti s OMJ, které navštěvují naši mateřskou školu, a nejen ty. Pro tento účel byl přijat 

dvojjazyčný asistent pedagoga, budou se pořádat komunitní aktivity. 
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19. Děti s trvalým pobytem v jiném kraji (podle jednotlivých krajů). 
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20. Další údaje o mateřské škole, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.). 

 

Mateřská škola se stala pilotní mateřskou školou ve dvou projektech firmy  iSophi Education s.r.o. 

realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR. 

Projekt nazvaný „Mobilní aplikace pro komplexní vyhodnocení diagnostiky školní zralosti“ se zabýval 

mobilní aplikací pro komplexní vyhodnocení diagnostiky školní zralosti. Očekávaným výstupem 

byla mobilní aplikace a další úpravy iSophi systému. 

Projekt byl zaměřen na vývoj prototypu inovovaného rodičovského dotazníku školní zralosti u 

předškoláků. Očekávaným výstupem byl návrh inovované verze dotazníku včetně jeho otestování. 

Expertní službu poskytovala Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. 

Další projekty a činnosti mateřské školy: 

Účast v projektu „Recyklohraní, aneb ukliďme si svět“ 

 

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je 

prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se 

zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 

Účast v projektu „Celé Česko čte dětem“ 

Tato osvětová a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu 

čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb 

v rodině prostřednictvím společného čtení.                              

Každodenní čtení dítěti pro radost (od narození i do 15 let) je nejúčinnější metodou výchovy člověka 

samostatně uvažujícího, člověka kulturního, jenž postupuje eticky a který si v životě umí poradit rozumem, 

nikoli silou. Je dokázáno, že předčítání výrazně stimuluje mozek.  

Když dítěti pravidelně čteme, rozvíjíme tak jeho znalosti, představivost, rozšiřujeme slovní zásobu, 

vybavíme ho emočním nábojem, který mu dává nezaměnitelná, silná vazba s rodičem. Dáváme mu také 

pocit bezpečí a rituál, který je pevným záchytným bodem.                                      

Projekt by měl dětem napomoci orientovat se v základních lidských normách (co je dobře, co je správné, a 

co ne). Zároveň by měl vést k nekomerčnímu prožívání předvánočního času, pomoci jim vnímat jeho 

atmosféru jako dobu očekávání, těšení se obdarovávání. Náš projekt umožní dětem uvědomit si, jak je 

příjemné spolupodílet se na činnostech, společně chystat překvapení a že i ony samy jsou schopné své 
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nejbližší překvapit a obdarovat – vlastnoručním výrobkem, písničkou, básničkou. Přiblížit si čas adventu 

nám napomůže próza i poezie, hudební, pohybové a výtvarné aktivity.                                                                                                

Tento projekt u nás v mateřské škole probíhá formou čtení rodičů dětem, návštěvami městské knihovny 

nebo výstavami oblíbených dětských knih. 

 

Pronájem prostorů v Mateřské škole 

 

Mateřská škola pronajala své prostory, čímž vznikl prostor pro konání příměstského tábora a 

mimoškolních vzdělávacích kroužků. 

 

Důraz na logopedickou prevenci a řečovou výchovu 

 

Mateřská škola klade důraz na logopedickou prevenci prostřednictvím úzké spolupráce s Mgr. Chvojkovou 

(pravidelné depistáže řeči, odborné konzultace). Zařazením projektových dnů 

zaměřených na řečovou výchovu pod vedením pedagogických pracovnic, které absolvovaly dlouhodobý 

logopedický kurz – logopedický preventista. 

 

Krátkodobý projekt „Hravé lyžování“ 
 

Hravé lyžování se odehrávalo v Kvasejovicích ve dvou termínech. V prvním termínu (7.2.-11.2.2022) 

navštěvovaly lyžařský kurz děti z pracoviště Sluneční, v druhém termínu (14.2.-18.2.2022) navštěvovaly 

kurz děti z pracovišť K Nedvězí a V Bytovkách. Jednalo se o 5ti denní výjezdový lyžařský kurz, který se 

konal v dopoledních hodinách. Děti byly vyzvedávány autobusem, který zajistil organizátor v ranních 

hodinách před budovou mateřské školy. Po příjezdu na kurz byly děti rozděleny do skupin dle věku a 

výkonnosti. Pedagogové byly přítomni celou dobu trvání akce jako podpora a doprovod dětí na toalety. 

Lyžování trvalo dvě hodiny s přestávkou na svačinu, která se uskutečnila v krytém provozu k tomu 

určeném. Po skončení dvouhodinového kurzu byly děti převezeny zpět k mateřské škole, kde se 

naobědvaly a odpočinuly si. Na závěr celého kurzu (v pátek) se děti zúčastnily závodu, který mohly 

shlédnout i rodiče. 
 

 

 
Hravé lyžování 

 

Dlouhodobý projekt „Plavání s předškoláky“ 

 

Plavání předškoláků zajišťovala firma AQUILUS v hotelu Floret v Průhonicích. Plavání se odehrávalo 

jednou týdně po dobu 30ti minut. Jednalo se o celkem 14 lekcí v období od 10.2.2022 - 26.5.2022. 

Vzhledem k tomu, že se projektu zúčastnili všichni předškoláci ze všech pracovišť, bylo nutno realizovat 3 

po sobě jdoucí lekce (přičemž kapacita jedné lekce byla 26 dětí). Odvoz byl zajištěn smluvním dopravcem 

mateřské školy, dle potřebného harmonogramu. Po příjezdu do Průhonic měly děti možnost aklimatizace v 

herně, stejně tak jako po skončení kurzu (před odjezdem do MŠ). Děti byly celou dobu v doprovodu 

pedagogů, kteří byly nápomocni při sebeobsluze. V bazénu byly děti rozděleny do dvou skupin dle 

výkonnosti, přičemž na každá skupina měla jednu lektorku, která byly celou dobu s dětmi v bazénu a 

zajišťovala bezpečnost. 
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        Plavání s předškoláky 

 

 

Důraz na polytechnické a environmentální vzdělávání – projekt „Zahrada jako odpověď“ 
 

21. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy hlavního města Prahy. 

 

Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy hlavního města Praha je naplňováno prostřednictvím ŠVP, projektů a projektových dnů školy. 

V lednu 2018 obdržela škola kladné vyjádření k vypracované žádosti o podporu v rámci Operačního 

programu Praha – pól růstu ČR – výzva č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol, kterou 

škola podala v předešlém školním roce. Projekt, na který škola dostala podporu, je nazván „Zahrada jako 

odpověď“ a jednalo se o vybudování venkovních učeben určených pro polytechnickou a environmentální 

výchovu v rámci zahrady školy. Budování zahrady začalo v srpnu 2018 a bylo ukončeno v listopadu 2018. 

Ve školním roce 2021/2022 došlo k doplnění vzdělávacích aktivit. Bylo zrealizováno zavlažovací zařízení. 

Tyto aktivity byly již hrazeny z příspěvku zřizovatele. 

I v tomto školním roce se mateřská škola účastnila projektu MČ Praha 22 -MAP. Škola vstoupila do 

projektu MAP 2. 

Vybraní zástupci se účastnili všech jednání řídícího výboru MAP 2, seminářů a workshopů pořádaných 

v rámci MAP 2. 

Podíleli jsme se na spolupráci v rámci MAP 2 se ZŠ náměstí Bří. Jandusů – organizace workshopů, které 

se účastnily děti z obou škol (marmeládování, divadelní projekt, masopustní pečení). 

Účast na projektu MAP cítíme jako škole prospěšnou aktivitu. Umožňuje nejen ovlivňovat úroveň 

vzdělávání v naší MČ, podílet se na zlepšení komunikace mezi jednotlivými vzdělávacími institucemi, 

rodiči a zřizovatelem, ale také zlepšovat podmínky na naší škole, a to jak po stránce investiční, tak ve 

směru vzdělávání pedagogů. 

 

  
Marmeládování 
 

 

22. 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 škol. 

 

V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 došlo z nařízení Hygienické stanice hlavního města 

Prahy k omezení provozu odloučeného pracoviště mateřské školy v období od 30.11. – 6.12.2021. 
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V období, kdy bylo toto pracoviště uzavřeno, probíhalo distanční vzdělávání, které zajišťovala část 

pedagogických pracovníků. V případě dětí s povinnou předškolní docházkou v režimu online i off-line, u 

mladších dětí pouze v režimu off-line v aplikaci „Škola v pyžamu“. 

Provozní pracovníci prováděli úklid a desinfekci na tomto pracovišti mateřské školy (pracoviště MŠ 

Sluneční 1550/20)  

Byly dokupovány ochranné pomůcky (rukavice, roušky, respirátory), hygienické a dezinfekční prostředky, 

dezinfekce, a nastavená zvýšená hygienická opatření v mateřské škole. 

Probíhalo přeočkování pracovnic proti onemocnění COVID – 19. 

 

23. Informace o počtech dětí v mateřské škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke 

znalosti českého jazyka. 

 

Zjišťování počtu žáků s potřebou podpory doučování českého jazyka 

Stupeň neznalosti  Počet dětí 

Úplná neznalost ČJ 6 

 

Nedostatečná znalost ČJ 0 

Znalost ČJ s potřebou doučování 3 

 

24. Počty ukrajinských dětí přijatých v souvislosti s válečným konfliktem podle věku (3, 4, 5 a 6 

let) ve školním roce 2021/2022 (uveďte zkušenosti se začleněním těchto dětí do mateřské školy). 

 

Ve školním roce 2021/2022 bylo do naší MŠ přijato 6 dětí, z nich 4 předškoláci a 2 mladší děti. Jejich 

začlenění bylo s ohledem na jejich mentalitu obtížné. Nejstarší děti byly zvyklé řešit konflikty fyzickými 

útoky, byly divoké - byla nutná podpora asistentky OMJ. S ohledem na jazykovou stránku byla adaptace 

rychlá - děti si osvojily základní pojmy bez potíží. Nejmladšímu dítěti (chlapec) byla doporučena návštěva 

PPP, která mu předepsala asistentku (z důvodu opožděného vývoje řeči). Všichni předškoláci odešli do 

školy a dvě mladší děti se vrátily se svými rodiči na Ukrajinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze: 6. 10. 2022 

Zpracovala: Renáta Pecáková, ředitelka školy  

 

 


