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1 Základní údaje o škole 

 
 
Název školy:   Mateřská škola Praha – Radotín   

Sídlo:    nám. Osvoboditelů 1367, 153 00 Praha  – Radotín 

Identifikátor zařízení:   60037631 

IČO:    70882541 

Právní forma:   Příspěvková organizace 

Zahájení činnosti:  1. 1. 2001 

Zřizovací listina:   č.j. SKU 05/1276/2001 

Zařazení do sítě škol:        č.j. SKU 05/1276/2001 od 1. 1. 2001 

Zařazení do školského rejstříku:  č.j. S-MHMP9211/2005 od 1. 1. 2005 

Zřizovatel:   MČ Praha 16, V. Balého 23, 153 00 Praha 5 – Radotín 

Součásti MŠ: 

 Mateřská škola, nám. Osvoboditelů 1367, Praha - Radotín 

 Mateřská škola, nám. Osvoboditelů 1368, Praha - Radotín 

 Školní jídelna - výdejna , nám. Osvoboditelů 1368, Praha - Radotín 

 Mateřská škola, Sídliště 1100, Praha - Radotín 

 Školní jídelna, Sídliště 1100, Praha - Radotín 

 Mateřská škola, Býšovská 1251. Praha - Radotín 

 Školní jídelna, Býšovská 1251, Praha - Radotín 

 

Údaje o vedení školy: Ředitelka školy:  Mgr. Věra Rohlíková 

   Zástupkyně ředitelky: Mgr. Šárka Požárová 

   Hospodářka:  Gabriela Pacáková 

 

Adresa pro dálkový přístup: Tel: 734 249 811, 736 276 463 - ŠJ 
    e-mail: ms.radotin@seznam.cz 

    www stránky školy: http://radotinska-ms-hastrmanek.webnode.cz 

    www stránky školní jídelny: skolnijidelna.skolkaradotin@seznam.cz 

Charakteristika školy: 

Mateřská škola jako příspěvková organizace vznikla 1. 1. 2001 sloučením tří mateřských škol. V září 2010 

byla rozšířena o další mateřskou školu. Budovy se nacházejí v různých částech města, vzdálené od sebe cca 10 minut 

pěší chůze. Všechna pracoviště jsou dostupná MHD i osobními automobily. V budovách se nacházejí třídy, herny, 

kabinety a šatny na jednom, dvou nebo třech podlažích. V prvním nadpodlaží všech budov najdeme školní jídelny s 

provozním zázemím – skladovými prostorami, sociálním zařízením, úklidovými komorami a kancelářemi. V MŠ nám. 

Osvoboditelů 1367 se nachází prádelna, kde je zajišťováno praní pro všechny čtyři mateřské školy. 

Odloučené pracoviště MŠ Býšovská 1251- KULÍŠEK  je přízemní podsklepená budova se 2 třídami. Je to 

školka rodinného typu s kapacitou 52 dětí. Třídy Kulíšků a Soviček jsou rozděleny podle věku. Nejstarší radotínskou 

mateřskou školou je mateřská škola na starém sídlišti – SLUNEČNICE, původně podniková školka, se stala od 1. ledna 

2001 dalším naším odloučeným pracovištěm. V současné době je mateřská škola čtyřtřídní s kapacitou 90 dětí. Tři třídy 

jsou naplňovány maximálně do počtu 26 dětí da třídu. Prostorově nejmenší třída „Kuřátek“ je určena pro 15 dětí. 

Mateřská škola nám. Osvoboditelů 1367 - HASTRMÁNEK je tvořena třemi pavilóny: z hospodářského 

pavilónu a dvou pavilónů kde se nachází pět prostorných tříd (2 + 3).  Děti jsou rozděleny do tříd podle věku.  Ze školní 

mailto:ms.radotin@seznam.cz
http://radotinska-ms-hastrmanek.webnode.cz/
mailto:skolnijidelna.skolkaradotin@seznam.cz
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jídelny jsou odebírány obědy do odloučeného pracoviště Modřínek. Navíc MŠ Hastrmánek zajišťuje stravování i pro 

jiná zařízení. 

Nejmladším odloučeným pracovištěm je mateřská škola, která vznikla v r. 2010 v budově bývalých jeslí. Sídlí 

na nám. Osvoboditelů 1368 a neoficiálně je nazývána MODŘÍNEK. V této budově se nacházejí dvě třídy s průměrným 

věkem děti od tří do šesti let. Všechny mateřské školy obklopují krásné zahrady, vybavené moderními zahradními 

prvky. Materiální vybavení tříd je na dobré úrovni, všech 13 tříd je vybaveno nábytkem odpovídajícím hyg. předpisům. 

Provoz MŠ:  

Mateřské školy zajišťují celodenní provoz. Jsou otevřeny od 6:30 do 17:00 hodin. 

Prázdninový provoz ve školním roce 2015/2016 zajišťovala MŠ Býšovská 1251. Celkem bylo k letnímu provozu 

přihlášeno 100 dětí. V  provozu byly dvě třídy s průměrnou docházkou 22 dětí v červenci a 18 dětí v srpnu. 

Služby byly zajišťovány učitelkami a provozními zaměstnanci dle stanoveného rozvrhu.   

    

Adresa součásti 

MŠ 

Kapacita  

MŠ + ŠJ 
Počet tříd 

Průměrná 

docházka 

na třídu 

Vedoucí MŠ Telefon Provoz 

Hastrmánek 130 5 18 Rohlíková Věra 734 249 811 6.30 – 17.00 

 Modřínek 40 2 15 Ratolisková Kateřina 602 285 156 6.30 – 17.00 

 Kulíšek 52 2 18 Merhautová Petra 728 147 072 6.30 – 17.00 

Slunečnice 90 4 17 Růžičková Zuzana 737 676 598 6.30 – 17.00 

 

 

2 Výchovně vzdělávací proces 

 
Předškolní vzdělávání je založeno na určitých zásadách, které vedou k osvojování základních kompetencí a 

k získávání předpokladů pro celoživotní vzdělávání. Filosofií naší školy je umožnit každému dítěti rozvíjet fyzickou, 

psychickou a sociální samostatnost. Snažíme se vytvořit pro děti dobré sociální klima - pocit bezpečí, radosti, klidu a 

pohody. 

Formou hry se snažíme o rozvíjení dítěte a o jeho schopnosti učení. Předáváme dětem nové zkušenosti, nové 

znalosti, dovednosti a vědomosti. Podporujeme jejich tělesný rozvoj, spokojenost a pohodu. Rozvíjíme u dětí schopnost 

přemýšlet a rozhodnout se, chápat lidská práva, komunikovat s kamarády, s dospělými. Učíme je spolupracovat, 

akceptovat a tolerovat druhé. 

Snažíme se vytvářet vhodné vzdělávací prostředí, vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se 

děti mohou cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které jim zajišťuje možnost projevovat se, bavit se, hrát si a 

zaměstnávat se přirozeným dětským způsobem. 

Vycházíme z pedagogické analýzy - z pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů dětí, ze 

znalosti jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a sociální situace a pravidelného sledování jejich 

rozvojových i vzdělávacích pokroků. 
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2.1 Školní vzdělávací program 
 

Školní vzdělávací programy (ŠVP) našich mateřských škol vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání, vydaného v souladu s § 4 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

Školní vzdělávací programy jsou zpracované v souladu s RVP PV a v základních bodech jsou téměř totožné. 

Liší se charakteristikou podmínek školy, vlastní vzdělávací nabídkou a obsahem vzdělávacího procesu. MŠ Sídliště - 

Slunečnice pracovala podle ŠVP „Putování se sluníčkem“, MŠ Býšovská – Kulíšek v tomto školním roce zpracovala 

nový ŠVP s názvem Moje značka. (značka dítěte), MŠ Nám. Osvoboditelů – Hastrmánek má ŠVP s názvem 

„Hastrmánkovy pentličky“ a MŠ Nám. Osvoboditelů – Modřínek má program, který se nazývá „Barevný rok 

s Modřínkem“. Ze školních vzdělávacích programů učitelky vycházejí při tvorbě svých třídních vzdělávacích programů 

(TVP) a plánování výchovně vzdělávací činnosti. 

Základní vzdělávací oblasti byly rozpracovány do dalších podoblastí. Vzdělávací programy byly 

uskutečňovány během celého dne formou spontánních a řízených činností. Při nabídce činností učitelky vycházely 

z věkového složení třídy, ze zájmu dětí, z jejich schopností a dovedností. Pracovaly s dětmi nejen ve skupinách, ale též 

individuálně. Především některým dětem a dětem s odkladem školní docházky byla věnována zvýšená péče.  

Všechny mateřské školy zařadily do vzdělávacích plánů jak čtenářskou, tak matematickou a také sociální 

gramotnost. V souvislosti se čtenářskou gramotností se všechny třídy zapojily do projektu „Celé Česko čte dětem“ 

(každý den četba z knihy, práce s knihou, práce s textem formou převyprávění, doplňování, domýšlení příběhů aj., 

prohlížení encyklopedií, čtení při nočním spaní ve školce, návštěva knihovny, tvorba vlastních knih a mnoho dalších 

činností zaměřených na literární tvorbu). V oblasti sociální se učitelky snažily vytvářet společně s dětmi „správný 

kolektiv“ – vzájemně se tolerovat, být ohleduplný k druhému, neubližovat si, být s každým kamarád, umět ustoupit, 

umět pomoci, když je potřeba, umět uznat chybu apod. K tomuto učitelky využívaly především ranní komunikativní 

kruh a také pravidla, na jejichž tvorbě se podílely samy děti. V MŠ Kulíšek se této oblasti věnovaly především díky 

novému ŠVP Moje značka.  

Do vzdělávacích činností se promítaly také prvky environmentální výchovy, prvky ekologie a péče o přírodu. 

Učitelky využívaly pro práci prostředí, ve kterém se jednotlivé MŠ nacházejí, tzn. přírodu a okolí. Při plánování 

vzdělávacího programu učitelky vycházely z Konkretizovaných očekávaných výstupů. 

 

Environmentální výchova 

Vzhledem k umístění všech mateřských škol učitelky využívaly k poznávání přírody jejich blízké okolí, 

zařazovaly do vzdělávací činnosti ekologické prvky, využívaly přírody v okolí Radotína – Slavičí údolí, radotínské 

Lázně, Chuchelský háj, lesy kolem Radotína a okolí řeky Berounky – s tím bylo spojeno i několik akcí, jako jízda lodí 

po Berounce, výlet parníkem, oslava Dne vody, Dne ptactva, Dne stromů a další. Učitelky děti seznamovaly s živou a 

neživou přírodou, učily je přírodu chránit a starat se o ni. Při vycházkách do lesa, ale i při dalších činnostech ve třídě, 

využívaly učitelky přírodních materiálů k rozvíjení fantazie a tvořivosti dětí, pěstovaly bylinky aj.  

 Jako každý rok, tak i letos prohlubujeme v dětech vztah k přírodě. Navštívili nás „sokolníci“, kde se děti 

seznámily s životem některých dravců a sov, do MŠ zavítali i Surikaty a malí Nosálové. Zajímavá a poučná byla i 

přednáška Canisterapie – (cvičení psi) 
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Ekologická výchova 

Ve všech třídách našich mateřských škol jsme třídili odpad. Použitý papír děti ukládaly do boxů, z kterých byl 

přesouván do velkého kontejneru. Tímto jsme se zapojili také do soutěže ve sběru papíru „Soutěž s panem Popelou“. 

Použité baterie nebyly vyhazovány do koše, ale skladovány do malého kontejneru na baterie. Na zahradách máme 

kontejnery a popelnice na bioodpad. MŠ Modřínek, MŠ Kulíšek a MŠ Slunečnice se zapojily do soutěže Recyklohraní 

(sběr použité elektroniky), za které MŠ dostávají body, které pak zúročí k nákupu didaktického materiálu nebo hraček. 

Návštěva Dýňové farmy s ekologickým programem. 

 

Inkluzívní vzdělávání 

V MŠ ve školním roce nebyly žádné děti zdravotně postižené či děti zdravotně znevýhodněné. Děti s potřebou 

podpory ve vzdělávání z důvodu sociálního znevýhodnění byly osvobozeny od platby „školného“. 

  

Předškolní vzdělávání cizinců v ČR 

Naše mateřské školy poskytují vzdělávání dětem osob se státní příslušností jiného členského státu EU za 

stejných podmínek jako dětem občanů ČR. Děti cizinců z nečlenských zemí EU mají přístup k předškolnímu 

vzdělávání, pokud mají oprávnění k pobytu v ČR delší než 90 dnů, popřípadě zvláštní postavení cizince dle § 20 odst. 2 

písm. d) školského zákona.  

 

Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo naše MŠ celkem17 dětí cizí státní příslušnosti: 

Národnost ukrajinská čínská ruská vietnamská slovenská  

Počet dětí 9 2 1 1 4  

 

Děti se začleňují do nového kolektivu poměrně dobře, rychle se učí a brzy jsou schopny se dorozumět. Problém zůstává 

se vzděláváním dětí do té doby, než se naučí rozumět. Problémy přetrvávají i v komunikaci s rodiči těchto dětí. 

 

Výchova ke zdravému životnímu stylu 

Výchova ke zdravému životnímu stylu je zakotvena v ŠVP MŠ. Cílem výchovně vzdělávacího působení je dítě 

odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku a schopnostem. 2x ročně byla u dětí 

provedena preventivní zubní prohlídka.  

Do jídelníčku byly zařazovány výrobky racionální výživy.  Děti denně dostávaly ovoce a zeleninu. V letních měsících 

děti využívaly bazén.   

 

Všechny mateřské školy uskutečnily výjezd do školy v přírodě: 

Mateřská škola Místo pobytu Datum Počet dnů Počet dětí 

Nám. Osvoboditelů 1368 Čestice 19.11 – 27.11.2015 9 25 

Býšovská 1251 Krkonoše – Špindl. Mlýn 27.5.  -  3.6. 2016 8 9 

Sídliště 1100 Krkonoše – Špindl. Mlýn 27.5.  -  3.6. 2016 8 21 

Nám. Osvoboditelů 1367 Krkonoše – Špindl. Mlýn 27.5.  -  3.6. 2016 8 9 
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Prevence rizikových projevů chování 

V rámci rizikových projevů chování diskutujeme s dětmi, upozorňujeme je, jak se chovat na zahradě, venku na 

vycházce, na výletě, ve třídě, v dopravních prostředcích, v lese, u vody – zařazeno do ŠVP.  Učitelky průběžně, ale i 

cíleně s dětmi o rizikovém chování hovoří. Zaměstnanci školy jsou pravidelně proškolováni a seznamováni s vnitřními 

směrnicemi BOZP. Proškolení dětí (poučení dětí)  učitelky zaznamenávají do Přehledu výchovné práce. 

 

Prevence sociálně patologických jevů  

Každodenní vysvětlování s praktikováním zásad pozitivního vztahu k ostatním dětem, vzájemné pomoci a respektování 

se navzájem, stanovením pravidel chování ke svým vrstevníkům. Využívání komunikačního kruhu k vyslechnutí 

ostatních, říci svoji myšlenku, názor, být slyšen. 

V rámci prevence byl pro předškoláky uspořádán Preventivní program pro děti předškolního věku. Primární 

prevencí se zabývá organizace PROSPE, o. s. Program byl sestaven ze šesti lekcí s tematickým zaměřením na prevenci, 

na komunikaci s cizími lidmi, na nebezpečí ohrožující naše okolí, na bezpečnost dětí aj.  Program se uskutečnil ve třech 

třídách MŠ Hastrmánek. Program byl dotován z částečně MČ Radotín.  

 

 

 

 

Ve šk. roce 2015/2016 pracovalo v našich mateřských školách celkem 41 zaměstnanců. V průběhu roku došlo 

ke změnám jak v řadách pedagogického sboru, tak i mezi provozními zaměstnanci. V říjnu ukončila pracovní poměr 

učitelka, která vyhrála konkurz na ředitelku. V prosinci odešla jedna učitelka na mateřskou dovolenou. Za obě učitelky 

byly přijaty nové pracovní síly (dálkové studium na SOŠP v Dejvicích – obor předškolní pedagogika). V únoru odešla 

na mateřskou dovolenou uklízečka. V březnu ukončila pracovní poměr kuchařka. Na konci školního roku ukončily 

pracovní poměr čtyři pedagogické pracovnice a to ze zdravotních důvodů, z důvodu rodinných, z důvodu lépe 

placeného zaměstnání a jedna z učitelek byla důchodového věku. 

V srpnu se vrátila do zaměstnání uklízečka, která byla tři roky na rodičovské dovolené. 

V jednotlivých mateřských školách pracovalo k 31. 8. 2016 celkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících,  

 ve znění pozdějších předpisů) v období od 1. 9. 2015 -  30. 6. 2016 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Mateřská škola Počet tříd Počet dětí Počet pedagogů Počet provozních  

Nám. Osvoboditelů 1367 5 130 11 8 

Nám. Osvoboditelů 1368 2 41 4 1 

Sídliště 1100 4 90 7 4 

Býšovská 1251 2 52 4 2 

 13 312 26 15 

 
 pedagogové celkem s odbornou kvalifikací  bez odborné kvalifikace 

počet osob  26 24 2 
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Kvalifikace pedagogických pracovníků k 1. 9. 2015 nebyla 100%. V průběhu roku si kvalifikaci dodělala 1 pedagogická 

pracovnice. Pedagogické vzdělání mělo k 30. 6. 2016 celkem 24 pracovnic, což představuje 99,5 %.  

Nekvalifikovaných učitelek bylo k 30. 6. 2015 celkem dvě tj. 0,5 %. Pro získání odborné kvalifikace navštěvovaly 

nekvalifikované učitelky SOŠP. (2. ročník). 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků 

 

 Průměrný věk pedagogických pracovníků mateřských škol: 47 

 

 

 Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok byl uskutečněn 5. Dubna 2016 po dohodě se 

zřizovatelem.  

 Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání bylo zveřejněno způsobem v 

místě obvyklém – na internetových stránkách školy, vývěskové tabuli MŠ, na plakátech a v Radotínských 

novinách. 

 Děti byly přijaty na základě písemné žádosti zákonného zástupce k předškolnímu vzdělávání a potvrzení lékaře 

o jejich zdravotním stavu. 

 Veškeré žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se vydávaly na hlavní budově v den zápisu nebo 

byly k dispozici na internetových stránkách mateřské školy. 

 O zařazení dětí do mateřské školy rozhodovala ředitelka školy ve spolupráci se zástupkyní školy a vedoucími 

učitelkami odloučených pracovišť. 

 Počtem přijatých dětí byla respektována kapacita jednotlivých mateřských škol. 

 

Evidováno 15 nepřijatých žádostí:: 

8 dětí s trvalým pobytem, mladších 3 let 

7 dětí s jiným místem trvalého pobytu.  

V průběhu září bylo několik dětí z docházky do MŠ odhlášeno, a to z důvodu stěhování, výběru jiné alternativní 

mateřské školy nebo z důvodu špatné adaptace dítěte. Na uvolněná místa byly přijaty nové děti včetně dětí, které nebyly 

přijaté při řádném zápisu. Celkem bylo dodatečně v září přijato 8, z toho dvě děti s OPŠD, 3 děti pětileté a 3 děti mladší 

tří let.  

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

počet (fyz. osoby) 

k 31. 8. 2016 
3 5 5 12 1 

4. Údaje o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 přihlášené děti  přijaté děti 
děti odcházející do ZŠ 

 k 30. 6. 2016 

počet 

z toho: z toho: 

z MČ P 16 z ost. krajů z MČ P 16 z ost. krajů 

103 7 96 0 97 
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Zvyšování kvalifikace: 

 

Středoškolské studium – SOŠP obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, Praha 6 – ukončení 2. ročníku (2 učitelky) 

SPgŠ Beroun –  dokončení studia 30. 5. 2016 (1x učitelka)  

SPgŠ Beroun – ukončení 1. Ročníku (1x učitelka) 

Další vzdělávání:  

odborné publikace z nakladatelství Portál, Raabe, časopisy Informatorium, Učitelské noviny, Poradce ředitele, Výživa  

 

Internetové stránky pro studium. 

 www.portal.cz  www.msmt.cz  www.prahamesto.cz www.rvp.cz 

 www.materskeskolky.cz www.jidelny.cz  www.ddmpraha.cz www.ceskaskola.cz 

 www.ucitelskenoviny.cz www.mensa.cz  www.vuppraha.cz  www.skolky.info.cz 

 www.volnycaspraha.cz www.tvorivyamos.cz www.detskaprava.cz www.together.cz 

 www.britishcouncil.org www.jedensvetnaskolach.cz   www.osnoviny.cz 

 www.nidv.cz  www.visk.cz 

 

Přehled vzdělávání pedagogů ve školním roce 2015/2016 

 
 

5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Akce Místo Hodiny/

počet 

osob 

Výdaje 

Trestní odpovědnost pedagogů Asteria 6 5500 

Výuka hry na flétnu HŠ ABC 8 150 

Dětská tvořivá hra Asteria 4 5000 

Relaxační cvičení pro děti Asteria 6 5000 

Konference"Dotace pro organizace a instituce veřejného 
sektoru 

Forum. 7 2323 

Kritické myšlení Asociace PV 4 200 

Vývojové a psychologické aspekty hry dětí předškolního věku Pilařová 6 2000 

Zdravotní cviky pro děti Asteria 4 5000 

Pohybové hry v předškolním věku Asteria 4 5000 

Hudební dílna Asteria 4 5000 

Dítě se syndromem hyperaktivity Asteria 4 5000 

Setkání s artefiletikou Asteria 4 5000 

Dramatická výchova v praxi Asteria 4 5000 

Jak vést efektivní rozhovor s rodiči Hoskovcová 6 4500 

http://www.portal.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.prahamesto.cz/
http://www.rvp.cz/
http://www.materskeskolky.cz/
http://www.jidelny.cz/
http://www.ddmpraha.cz/
http://www.ceskaskola.cz/
http://www.ucitelskenoviny.cz/
http://www.mensa.cz/
http://www.vuppraha.cz/
http://www.skolky.info.cz/
http://www.volnycaspraha.cz/
http://www.tvorivyamos.cz/
http://www.detskaprava.cz/
http://www.together.cz/
http://www.britishcouncil.org/
http://www.jedensvetnaskolach.cz/
http://www.osnoviny.cz/
http://www.nidv.cz/
http://www.visk.cz/
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Nadstandardní aktivity 

 Angličtina Flétna Logopedie Rytmika Keramika Plavání 

NO 1367 
BB Kurzy 

39 dětí 

Agen. Kroužky 

26 dětí 
17 dětí 

Agen. Kroužky 

29 
---------- 

Barrandov 

36 dětí 

NO1368 --------- --------- 5 dětí ---------- ---------- 
Barrandov 

16 dětí 

Býšovská 1251 
Učitelka MŠ 

21 dětí 
--------- 9 dětí 

Externí lektor 

25 

Husitské centrum 

21 dětí 

Barrandov 

11 dětí 

Sídliště 1100 ---------- ---------- ---------- 
Externí lektor 

20 dětí 

Husitské centrum 

27 dětí 

Barrandov 

24 dětí 

 

Sportovní kroužek  - „Fotbal“ 10 dětí z MŠ Býšovská + 10 dětí z MŠ NO + 2 děti z MŠ Sídliště 

Prezentace 

 www stránky: http://radotinska-ms-hastrmanek.webnode.cz (s odkazy na odloučená pracoviště) 

 články do Radotínských novin 

 

Akce mateřských škol 

MŠ Hastrmánek MŠ Slunečnice MŠ Modřínek MŠ Kulíšek 

 

Muzeum čokolády 

Podzim  S Podzimníčkem 

Týden makovic 

Výlet Botanikus 

Výlet parníčkem 

Táborák 

Den stromů 

Planetárium v MŠ 

„Příhody kluka Bombarďáka“ 

Bubeník v MŠ 

Didgeridoo 

Canisterapie 

Mikulášská nadílka 

Den splněných přání 

Vánoční dílny 

 

Opékání jablíček 

Pohádka o hudebních nástrojích 

Loučení s podzimem 

Lampionový průvod 

Mikulášská nadílka 

Divadlo Vánoční pohádka 

Masopustní průvod 

Velikonoční pohádka 

Ukázka práce policie 

Ukázka dravců 

Besídky ke Dni matek 

Včelí království – eko program 

Rej čarodějnic 

„Malované pohádky“ – divadlo 

Výlet do Mirákula 

 

Adapťáček + spaní 

v mš 

Divadlo 3x 

Kino 

Canisterapie 

Hallowenská párty 

Mikulášská nadílka 

Vánoční dílny s rodiči 

Masopustní karneval 

Pyžamová párty 

Valentínské 

dopoledne 

Zajíčkův poklad 

Čarodějnický rej 

Návštěva u oveček 

 

Výlet na dýňovou farmu 

Dýňová slavnost na zahradě 

Divadlo Matěje Kopeckého 

Divadlo v Koruně 

Koncert 

Karneval 

Výstava „Zahrada 2“ 

Pálení čarodějnic 

Opékání buřtů 

Rozloučení s předškoláky  

Disko s DJ Hubpou  

Výlet na zámek Žleby 

Výlet na Karlštejn 

Výlet do Mlýna u Veselých 

6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 

http://radotinska-ms-hastrmanek.webnode.cz/


         Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016 

 

 

 

10 
 

„Andělé ze skříně“ divadlo 

„Pohádková vzducholoď“ 

„Na vánoce dlouhý noce“  

Ledový ples 

„Tajemství staré skříně“ 

Muzikanti v MŠ 

„Lokomotiva“ divadlo 

Výlet do Toulcova dvora 

Kino „Malý dráček“ 

Výstava v Nár. zem. Muzeu 

Výlet na medvědy do berouna 

Výlet na Letiště V. Havla 

Den vody – akce s rodiči 

Dravci v MŠ 

Den Afriky – akce s rodiči 

Výlet na statek do Zmzlíku 

Surikaty v MŠ 

Výlet do skláren v Nižboru 

Den trpaslíků – akce s rodiči 

Návštěva bludiště v Radotíně 

Zoopark v Chomutově 

Rozloučení s předškoláky 

Disko s DJ Hubou 

Výlet do Šťastné 

země 

Pasování předškoláků 

Disko s DJ hubou 

Prázdnináček  v 

Modřínku 

 

Další činnosti: 

 družba se Slovenskou MŠ Levoča 

 zapojení do projektu Celé Česko čte dětem 

 zapojení do soutěže s panem Popelou (třídění papíru) 

 zapojení do programu Recyklohraní (odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení) 

 charitativní činnost – peněžní příspěvek věnovaný na podporu projektu Moravskoslezské unie neslyšících 

 poskytování stravovací služby pro soukromou mateřské školy Petrklíč  

 preventivní programy se záchranáři, s hasiči, s policií 

 

Spolupráce 

S Městskou částí Praha 16: 

 Vítání občánků  - 2x ročně vystoupení dětí 

 Dětský den v Lázních – na téma “Karel IV“  

 Vystoupení na posvícení – vystoupení dětí 

 Spolupráce se sociálním odborem MČ  

 

Se ZŠ: 

 Návštěva předškoláků klasické první třídy a třídy s programem Začít spolu se uskutečnila v lednu 

 Vzájemné konzultace učitelek MŠ a ZŠ  

 V lednu před zápisem jsme předaly zápisní listy a rodičům předaly informace ohledně zápisu do ZŠ 
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Se ZUŠ:  

 Každoročně probíhá na školkách průzkum hudebnosti, zajišťovaný pí. učitelkou z umělecké školy 

 

S PPP: 

 Průzkum školní zralosti předškoláků se uskutečnil v lednu  

 Konzultace učitelek s psycholožkou a s rodiči předškoláků proběhla v lednu  

 Spolupráce s Poradnou při ZŠ Kuncova, Praha 5 – poradenské služby pro rodiče   

 

S rodiči: 

 Zahajovací a informativní schůzky pro rodiče byly uskutečněny v 1. týdnu nového školního roku 

 Aktuální informace jsou rodičům předávány ústně nebo na nástěnkách v šatně, prostřednictvím webu 

 Rodiče mají možnost informovat se o dětech u pí. učitelek a domluvit si konzultaci 

 Rodiče nám pomáhali jako doprovod při výletech a různých akcích pořádaných školou, pomoc při p“odzimním 

úklidu zahrady 

 Rodiče nám poskytli drobné sponzorské dary (kancelářské papíry, výtvarný materiál, didaktické pomůcky.  

 

 

  

 

 

Finanční prostředky přidělené MČ jsou čerpány v souladu se stanoveným rozpočtem a jsou využívány na 

hrazení provozu školy tj. neinvestičních výdajů. Provoz školy je hrazen i z prostředků od rodičů tj. ze školného (úplata 

za předškolní vzdělávání).  

 

Finanční prostředky přidělené MHMP  jsou čerpány v souladu se stanoveným rozpočtem a jsou využívány 

na platy a odvody zaměstnanců, na náhrady za pracovní neschopnost, vzdělávání pedagogických pracovnic, částečně na 

nákup hraček, zákonné pojištění a FKSP 

 

7.1 Příjmy:  (9/2015 – 8/2016) 

Poskytovatel Finanční částka VHČ 

MČ Praha 16 2 057 250  

Úplata za PV 1 431 390  

Úplata za stravné 1 484 611  

Pronájem 21 500  

Úroky 4 423  

Sběr 11 384  

Režie  10 000 

 

7. Základní údaje o hospodaření školy 
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7.2 Výdaje: (9/2015 – 8/2016) 

 

Položka Finanční částka VHČ 

Potraviny 1 647 070 300 838 

Elektrická energie 241 856 101 051 

Plyn 119 270  

Voda  228 181 50 525 

Teplo 1 090 129 11 790 

Opravy a údržba 112 891  

Hračky, učební pomůcky 219 756  

Publikace 8 577  

DHM 755 541  

DNIM 68 740  

OPP - Pracovní oděvy 6 517  

Kancelářské potřeby 965  

Čisticí prostředky 45 007 5 051 

Výtvarný materiál 140 972  

Ostatní všeobecný materiál 182 292  

Jízdné 4 000  

Vzdělávání 53 191  

Poštovné 2 346  

Telefonní poplatky 8 197  

Služby BOZP + revize 40 632  

Služby internet 14 572  

Služby účetnictví 155 660  

Odvoz odpadu  35 537  

Ostatní služby  197 263  

Bankovní poplatky 29 140 
 

Odpisy 288 064 
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7.3 Materiální vybavení: 
 

Mateřská 

škola 
předmět provedeno hrazeno 

NO1367 

Vybavení jedné třídy novým nábytkem 

Nové kryty na topení v jedné třídě 

Zastínění a zakrytí pískovišť 

MultiBoard – interaktivní zařízení pro MŠ 

květen 2016 

květen 2016 

červen 2016 

červen 2016 

mateřská škola 

mateřská škola 

mateřská škola 

mateřská škola 

NO1368 Zastínění a zakrytí pískovišť 
červen 2016 

 

mateřská škola 

mateřská škola 

Býšovská 1251 
Vymalování jedné třídy + šatny 

Vchodové dveře do sklepních prostor 

Zastínění a zakrytí pískovišť 

březen 2016 

duben 2016 

červen 2016 

 

mateřská škola 

městská část 

mateřská škola  

 

Sídliště 1100 

Rekonstrukce tří vestavěných skříní 

Zastínění a zakrytí pískovišť 

Nátěry parapetů ve třech třídách 

Rekonstrukce elektriky – jedna třída + šatny 

únor 2016 

červen 2016 

srpen 2016 

červenec 2016 

mateřská škola 

mateřská škola 

mateřská škola 

městská část 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ve školním roce 2015/2016 byly provedeny tyto kontroly. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 

 Kontroly z BOZP – duben 2016 

 Finanční kontrola MČ – kontrola účetnictví za rok 2015 – červen 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:          Mgr. Věra Rohlíková  

                 ředitelka právního subjektu  

 

 

 

 

        

  

 

 

8. Kontroly 


