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Název školy:   Mateřská škola Praha – Radotín   

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

Identifikátor zařízení:   600037631 

IČO:    70 882 541 

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 

• Školní jídelna, 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 

   Vedoucí školní jídelny:   Klára Bažantová 

   Účetní – ekonom:   Gabriela Pacáková 

   Vedoucí učitelky odloučených pracovišť: Petra Merhautová 

        Zuzana Růžičková 

        Kateřina Ratolisková 

 

Adresa pro dálkový přístup: mobil MŠ: 734 249 811  

mobil ŠJ: 736 276 463  
    web školy: http://www.msradotin.cz 

    datová schránka: 52rkxyr     

e-mail: skolka@msradotin.cz 

    e-mail: ruzickova@msradotin.cz 

    e-mail: ratoliskova@msradotin.cz 

    e-mail: merhautova@msradotin.cz 

    e-mail: školní jídelny: pacakova@msradotin.cz 

 

Charakteristika školy: 

Mateřská škola Praha – Radotín je právním subjektem, který vznikl jako příspěvková organizace 1. 1. 2001 

sloučením tří mateřských škol. Od září 2010 byla MŠ rozšířena o další součást. V současné době Mateřská škola Praha 

– Radotín slučuje čtyři mateřské školy, tři školní jídelny a jednu výdejnu. 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 – sklady, sociálním zařízením, úklidovými komorami a kancelářemi. 

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

Mateřská škola nám. Osvoboditelů 1367 – HASTRMÁNEK, kmenová MŠ, je tvořena hospodářským 

pavilónem a dalšími dvěma pavilóny, ve kterých se nachází pět prostorných tříd (2 + 3).  Děti jsou rozděleny do tříd 

1 Základní údaje o škole 

http://www.msradotin.cz/
mailto:skolka@msradotin.cz
mailto:ruzickova@msradotin.cz
mailto:ratoliskova@msradotin.cz
mailto:merhautova@msradotin.cz
mailto:pacakova@msradotin.cz
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podle věku.  Ze školní jídelny jsou odebírány obědy do odloučeného pracoviště Modřínek. Navíc MŠ Hastrmánek 

zajišťuje stravování pro soukromou mateřskou školu Petrklíč. 

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

školka rodinného typu s kapacitou 50 dětí. Třídy Kulíšků a Soviček jsou rozděleny podle věku. Nejstarší radotínskou 

mateřskou školou je mateřská škola na starém sídlišti – SLUNEČNICE, která zahájila provoz v roce 1967. Původně 

podniková školka, se stala od 1. ledna 2001 dalším naším odloučeným pracovištěm. Tato mateřská škola je čtyřtřídní 

s kapacitou 90 dětí. Tři třídy jsou naplňovány maximálně do počtu 24 dětí da třídu. Prostorově nejmenší třída „Kuřátek“ 

je určena maximálně pro 18 dětí. 

Nejmladším odloučeným pracovištěm je mateřská škola, která byla zahájila provoz od 1. září 2010 v budově 

bývalých jeslí. Škola 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. Děti jsou děleny v rámci možností podle věku. Všechny 

mateřské školy obklopují krásné zahrady, vybavené rozličnými zahradními prvky. Materiální vybavení tříd je na dobré 

úrovni, všech 13 tříd je vybaveno nábytkem odpovídajícím hygienickým a bezpečnostním předpisům. 

 

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

Provoz ve školním roce 2020/2021: 1.3. 2021 – 11. 4. 2021 mateřská škola uzavřena z důvodu pandemie COVID 19 

Od 12.4. 2021 – 24. 4. 2021 mateřská škola otevřena pouze pro děti plnící povinnou předškolní docházku a pro děti 

rodičů pracujících ve složkách IZS. 

Prázdninový provoz ve školním roce 2020/2021 zajišťovala MŠ Býšovská 1251. Celkem bylo k letnímu provozu 

přihlášeno 80 dětí. V provozu byly dvě třídy s průměrnou docházkou 16 dětí v červenci a 15 dětí v srpnu. 

Služby byly zajišťovány učitelkami a provozními zaměstnanci průběžně ze všech pracovišť dle stanoveného rozvrhu.   

    

Dislokovaná 

pracoviště MŠ 

Kapacita  

MŠ + ŠJ 

Počet 

tříd 

Průměrná 

docházka na třídu 

(9/2020-8/2021) 

Vedoucí MŠ 
Telefon    

mateřská škola 
Provoz 

Hastrmánek 120 5 16 Rohlíková Věra 734 249 811 6.30 – 17.00 

 Modřínek 42 2 16 
Ratolisková 

Kateřina 
736 807 331 6.30 – 17.00 

 Kulíšek 50 2 19 Merhautová Petra 739 862 675 6.30 – 17.00 

Slunečnice 87 4 18 Růžičková Zuzana 732 341 967 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. 
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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. 

 

2.1 Školní vzdělávací program 
 

Školní vzdělávací program (ŠVP) našich mateřských škol vychází 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 program je zpracovaný v souladu s RVP PV, je společný pro všechny naše mateřské školy. 

Program se liší pouze vzdělávací nabídkou na jednotlivých pracovištích. Ze školního vzdělávacího programu učitelky 

vycházejí při tvorbě svých třídních vzdělávacích programů (TVP) a plánování výchovně vzdělávací činnosti. 

Hodnocení je zpracováno na základě podkladů předkládaných učitelkami, tj. hodnocení vzdělávací a výchovné činnosti 

jednotlivých tříd. Dále hodnocení vychází z průběžných kontrol a hospitací uskutečněných v průběhu školního roku. 

Vzdělávání vychází vždy z RVP PV a je zaměřeno na získávání kompetencí v oblasti sociální, předmatematických 

dovedností, grafomotorických dovedností, dovedností předcházející čtení a psaní a dalších důležitých kompetencí. U 

předškoláků a dětí s odkladem školní docházky se učitelky zaměřují na získávání vědomostí a dovedností pro nástup do 

první třídy. 

Dále se zaměřujeme na vytváření vzájemných vztahů mezi dětmi, na jejich chování a vytváření partnerství v kolektivu 

dětí a dospělých. U malých dětí jde především o vytváření kompetencí v oblasti sebeobsluhy, hygienických návyků a 

zvládání určitého režimu. Do vzdělávání dětí je dále začleňována práce s různým materiálem, s přírodninami, provádění 

různých pokusů a rozvíjení polytechnické gramotnosti u všech věkových skupin. 

Při naplňování vzdělávacích cílů stále přetrvává u dětí špatná výslovnost, menší slovní zásoba a také špatný úchop 

tužky, což zůstává i jedním z úkolů pro další školní rok.   

V 2. polovině školního roku 2020/2021 byly mateřské školy jeden měsíc uzavřeny, a to opět z důvodu 

epidemiologického onemocnění COVID 19. V době uzavření školek probíhala u předškolních dětí distanční výuka. Děti 

dostávaly „úkoly“ prostřednictvím webových stránek nebo e-mailu. Do výuky na dálku byly zapojené i mladší děti, 

pokud projevili rodiče těchto dětí zájem o zasílání „úkolů“ 

Všechny mateřské školy jsou nadále zapojeny do celorepublikové akce „Celé Česko čte dětem“, kde děti pravidelně 

seznamují s různou literární tvorbou. Práce s knihou využívají pro různorodé činnosti jako doplňování části textu, 

domýšlení příběhu, přínosem byla dramatizace, čtení a poslech pohádek, vymýšlení příběhů, nácvik básní, říkadel a 

mnoho dalších činností apod. 

Environmentální výchova 

V průběhu roku učitelky s dětmi podnikají různé výlety do přírody, do lesů, k řece, pozorují rostliny, ptáky, zvířata, 

kvetoucí stromy aj. Učitelky využívají pro vzdělávací činnost obrazový materiál, web, literaturu, encyklopedie, pohádky, didaktický 

materiál, vzdělávací projekty aj. 

Ekologická výchova 

Ve všech třídách našich mateřských škol třídíme odpad. Použitý papír děti ukládají do boxů, z kterých je 

přesouván do velkého kontejneru na papíry (odvoz zajišťují Pražské služby). Dále použité baterie nejsou vyhazované do 

koše, ale skladované do malého kontejneru na baterie a následně likvidované v příslušné sběrně. Na zahradách máme 

kontejnery a popelnice na bioodpad.                                          

Na likvidaci zbytků jídla máme kontejner na potraviny a popelnice na použitý olej. 

Inkluzívní vzdělávání 

Ve školním roce 2020/2021 ne bylo v naší mateřské škole žádné dítě s podpůrnými opatřeními.  
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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 2020/2021 navštěvovalo naše MŠ celkem 20 dětí cizí státní příslušnosti: 

Národnost počet dětí dívky   

vietnamská 5 3   

ukrajinská 3 3   

ruská 1    

moldavská 1 1   

běloruská 2    

bulharská 1    

rumunská 1 1   

Sýrie 1 1   

slovenská 2 2   

 

Děti se začleňují do nového kolektivu poměrně dobře, rychle se učí a brzy jsou schopny se dorozumět. Ne vždy jsou ale 

komunikativní. Přestože rozumějí, často se straní kontaktu s dospělým, někdy i s ostatními dětmi. Poměrně velký 

problém zůstává se vzděláváním dětí do té doby, než se naučí rozumět. Pokud nerozumí, neví pak ani, co se po nich 

vyžaduje. Problémy přetrvávají i v komunikaci s rodiči těchto dětí. Pro komunikaci s rodiči bylo využíváno písemné 

komunikace (překlad) 

Pro podporu komunikace a začleňování se do kolektivu je využívána práce školního asistenta. 

 

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. Třídy a další prostory 

mateřských škol jsou intenzivně a pravidelně větrány. Děti pobývaly venku denně minimálně 1,5 hodinu v dopoledních 

hodinách. V případě příznivých podmínek byly děti venku i odpoledne. 

Plavecký výcvik probíhal pouze 3x, po té byl ukončen z důvodu uzavření bazénu (COVID 19) 

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

měsících za příznivého počasí bylo využíváno mlhoviště. 

Školy v přírodě: všechny školy v přírodě z důvodu epidemiologie byly zrušeny.  

 

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. Komunikace 

s dětmi o bezpečném chování probíhá pravidelně před každou mimořádnou akcí jako je výlet, plavecký výcvik, 

vycházka do okolí, jízda dopravními prostředky a další. 
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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. Řešení nestandardních situací společně s dětmi.  

 

 

 

 

Ve školním roce 2020/2021 pracovalo v našich mateřských školách celkem 45 zaměstnanců. V průběhu roku 

došlo ke změnám jak v řadách pedagogického sboru, tak i mezi provozními zaměstnanci.  

Pedagogové: 

• nástup 24. 8. 2020 – učitelka MŠ Sídliště 

• nástup 24. 8. 2020 – učitelka MŠ Sídliště 

• nástup na MD od 1. 3. 2021 – učitelka – MŠ Hastrmánek 

• ukončení 30. 6. 2021- školní asistent – pracovní pozice ukončena a převod od 1. 7. 2021 - asistent pedagoga – 

MŠ Hastrmánek 

 

Provozní zaměstnanci:  

kuchařky: 

• nástup 24. 8. 2020 – kuchařka – MŠ Slunečnice 

 

V jednotlivých mateřských školách pracovalo k 31. 8. 2021 celkem: 45 zaměstnanců: 

 

 

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

pozdějších předpisů v období od 1. 9. 2020 – 31. 8. 2021.  

 

Pedagogické vzdělání mělo k 31. 8. 2021 celkem 24 pracovnic, což představuje 89 %.  K 31. 8. 2021 pracovaly v naší 

škole tři nekvalifikované učitelky - tj. 11 %.  Všechny v průběhu roku navštěvovaly pedagogickou školu z důvodu 

získání potřebné kvalifikace. 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků 

 

 Průměrný věk pedagogických pracovníků mateřských škol: 47 

 

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Mateřská škola Počet tříd Počet dětí Počet pedagogů Počet uklízeček Počet kuchařek  

Nám. Osvoboditelů 

1367 
5 116 11 + 2 ŠA  3+1 údržbář 3+2x hospodářka 

Nám. Osvoboditelů 

1368 
2 40 4 1 0 

Sídliště 1100 4 87 8 2 2 

Býšovská 1251 2 50 4 1 1 

 13 295 30 8 8 

  pedagogové celkem s odbornou kvalifikací  bez odborné kvalifikace 

počet osob  27 24 3 

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

počet (fyzické osoby) 

k 31. 8. 2021 
2 5 7 12 1 
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• Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhal z důvodu mimořádných opatřeních 

prostřednictvím 

o datové schránky 

o písemnou formou – doručením do poštovní schránky 

o písemnou formou – doručením do boxu umístěném v MŠ 

• Termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání byl vyhlášen na období od 4.5.2021 do 

12.5.2021 

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

lékaře o splnění očkovací povinnosti.  

• 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. 

 

 

K zápisu se nedostavilo 12 předškolních dětí s plněním povinné předškolní docházky, z toho u 9 dětí bylo nahlášeno 

vzdělávání v jiné mateřské škole.  

V průběhu letních prázdnin byly 4 děti z docházky do MŠ odhlášeny, a to z důvodu stěhování, na uvolněná místa byly 

přijaty nové děti. Odklad povinné školní docházky pro školní rok 2021/2021 byl udělen 16 dětem.    

 

 
 

Zvyšování kvalifikace: 

 

SPgŠ BEROUN – obor Učitelství pro mateřské školy – 1 učitelka 

Pedagogická fakulta UJEP – získávání kvalifikace učitelka v mateřské škole - 1 učitelka 

SPgŠ Futurum - – získávání kvalifikace učitelka v mateřské škole - 1 učitelka 

 

Další vzdělávání:  

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

 

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 

 

 

4. Údaje o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

 Podané žádosti  přijaté děti 
děti odcházející do ZŠ 

 k 31.8. 2021 

Děti odcházející 

z MŠ v průběhu 

roku a k 31.8. 2021 
počet 

z toho: z toho: 

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

104 3 94 0 95 4 

5. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

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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Přehled vzdělávání pedagogů ve školním roce 2020/2021 

 

Další vzdělávání pracovníků mateřské školy probíhalo převážně prostřednictvím videokonferencí. 

 

 

 

Projekt zvýšení kvality vzdělávání – Šablony II 

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 

• zapojení školního asistenta do vzdělávání dětí předškoláků a cizinců 

• vzdělávací kurzy v „polytechnickém vzdělávání“ 

 

Ukončení projektu Šablony II k 30.6.2021.  

Mateřská škola získala finance z dotací evropské unie. Z těchto peněz byl hrazen školní asistent po dobu 2 let a 2x 

seminář na podporu polytechnického vzdělávání. Současně byly zakoupeny i pracovní pomůcky pro polytechnickou 

výchovu. 

 

Projekt MAP 
 

Mateřská škola je zapojena do MAPu. Prostřednictvím MAPu učitelky MŠ se zúčastnily některých seminářů – on line. 

 

Akce mateřských škol (období 9/2020– 8/2021) 

MŠ Hastrmánek MŠ Slunečnice MŠ Modřínek MŠ Kulíšek 

Malá technická univerzita 

Vystoupení DJ Huba – 

Pravěk 

Divadlo Kukadlo 

Polytechbus 

Vánoce na zahradě MŠ 

Mikuláš v MŠ 

Hledání velikonočního 

pokladu 

Čertovský rej 

Vánoční nadílka v MŠ 

Ledový ples 

Rej Čarodějnic 

Canisterapie 

Divadlo Kukadlo  

Duhový týden 

Výlet Mirákulum 

Výlet Chuchelský háj 

Pyžamové párty 

Halloweenská párty 

Karneval 

Hledání pokladu podle mapy 

Divadlo Kouzelník 

Valentýnská párty 

Výlet do Krtkova světa 

Kouzelnické čarování 

Rozloučení s předškoláky 

Hudební předst. DJ Huba 

Ovečky ve Slavičím údolí 

Mikulášská nadílka 

Pohádka „Na vlásku“ 

Projekt „Budky“ 

Karneval 

Úkoly zajíčka Ušáčka 

Za pokladem skřítků 

Rej čarodějnic 

Akce Školící středisko Hodiny/ 

počet osob 

Výdaje 

Konference - Nové předpisy pro bezpečné prostředí dětských hřišť RESK 4/1 0 

Konference - Bezstarostné roky dětí p. věku INFRA 6/1 1200 

Vzděláváme děti s PAS Osvětová beseda 8/1 0 

Komunikace s rodiči NPI 32/4 3100 

Jak podporovat úspěšnost dítěte ve vzdělávání Člověk v tísni 8//1 0 

Chronicky nemocné dítě PMeduca 3/1 0 

Akademie psychologie MUDr. Honzák 4/1 0 

Jak inovovat Školní vzdělávací program AVDO 8/1 1580 

Školní připravenost a zralost MAP II 4/1 0 

Co dělají naše děti, když jsou on-line MAP II 4/1 0 

Předškolák v MŠ Životní vzdělávání 2/1 450 

Začínám učit v MŠ Životní vzdělávání 2/1 450 

Pohybové aktivity v MŠ Životní vzdělávání 2/1 450 

Předmatematické představy Životní vzdělávání 2/1 450 

Mzdová agenda CSPP 20/1 9600 

Emoční vývoj a potřeby dětí v MŠ Bednářová 192/24 19200 

1. pomoc PMeduca 5/17 8280 

  306/59 44 760 

6. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 

http://www.msradotin.cz/projekt-zvyseni-kvality-vzdelavani/
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Výlet do Zeměráj 

Výlet do Zvířátkova 

MDD v MŠ 

Koncert Duo Strings 

Kouzelník 

Duhoví Indiáni – s rodiči 

Rozloučení s předškoláky 

Spaní ve školce 

Táborák , bojovka 

Koupání na Biotopu 

Dravci a sovy 

Rozloučení s předškoláky – 

Vanda a Standa 

Divadlo Pirátská pohádka 

Polodenní výlety 

Mobilní polytechnická dílna 

Výlet na zámek Březnice 

Zvířátkov v Olešné 

Keramická dílna s rodiči 

 

 

Další aktivity: 

• zapojení do projektu Celé Česko čte dětem 

• třídění odpadu 

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

• poskytování stravovací služby pro soukromou mateřské školy Petrklíč  

• logopedický průzkum - vyšetření výslovnosti dětí u předškoláků 

• fotografování dětí 

 

Nadstandardní aktivity 

 Z důvodu omezení provozu jednotlivých školek (epidemiologická opatření ve školách) se nekonaly mimoškolní 

aktivity. Probíhal pouze kroužek „keramiky“. 

Dále v prvním čtvrtletí školního roku probíhala jóga – pronájem pro Jóga „Staněk“ a pro Jóga „Žižka“ 

 

Spolupráce 

S Městskou částí Praha 16: 

• Vítání občánků  - uskutečnilo se v říjnu, na jaře z důvodu COVID 19 nebylo 

• Výroba dárků pro seniory  - vítáme Velikonoce 

• Spolupráce se sociálním odborem MČ – ředitelka ve spolupráci s učitelkami 

 

Se ZŠ: 

• Návštěva předškoláků klasické první třídy a třídy s programem Začít spolu se neuskutečnila  

• V lednu před zápisem jsme předaly zápisní listy a rodičům předaly informace ohledně zápisu do ZŠ 

 

S PPP: 

• Průzkum školní zralosti předškoláků se uskutečnil v lednu pouze na dvou mateřských školách 

• Konzultace učitelek s psycholožkou a s rodiči předškoláků proběhla v lednu 

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

• Spolupráce s PPP Sluníčko  

 

 

Praxe: 

SPgŠ Beroun:   17. 5. – 11. 6. 2021 3. ročník - praxe v MŠ Modřínek 

SPgŠ Beroun: 17. 5. – 11. 6. 2021 3. ročník - praxe v MŠ Hastrmánek 

SPgŠ Beroun: 25. 5. – 11. 6. 2021 2. ročník - praxe v MŠ Hastrmánek 

 

    

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 při podzimním úklidu zahrady v MŠ Býšovská a v MŠ Sídliště 

• Rodiče nám poskytli drobné sponzorské dary (kancelářské papíry, výtvarný materiál, didaktické pomůcky.  
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Finanční prostředky přidělené MČ jsou čerpány v souladu se stanoveným rozpočtem a jsou využívány na hrazení 

provozu školy. Provoz školy je hrazen i z prostředků od rodičů, tj. ze školného (úplata za předškolní vzdělávání). 

Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí děti, které nastupují v daném roce povinnou školní docházku. Z důvodu 

COVID 19 úplata za vzdělávání nebyla hrazena za 1,5 měsíce. 

 

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 Materiální vybavení, opravy, údržba: 
 

Mateřská škola předmět provedeno hrazeno 

NO 1367 

Rekonstrukce sociálních zařízení pro 

zaměstnance 

Výměna toalet v kabinetech učitelek 

Vymalování pavilonu (třídy, šatny, sociální zařízení, 

schodiště) 

Pokládka koberců  - 3 třídy + kanceláře 

Nákup tabletů a notebooku 

březen 2021 

 

 

     srpen 2021 

 

 

mateřská škola 

 

NO 1368 
Nákup notebooku 

Výměna vodovodních baterií v dětských umývárnách 

červen 2021 

 

mateřská škola 

 

Býšovská 1251 Nákup notebooku 
červen 2021 

 

mateřská škola 

 

Sídliště 1100 Nákup tabletů a notebooku 
červen 2021 

 

mateřská škola 

 

 

 

7.2 Rozpočet školy 

VÝNOSY:  (9/2020 – 8/2021)   

Poskytovatel Finanční částka VHČ 

MČ Praha 16 2 400 000  

Úplata za PV 918 600  

Úplata za stravné 1 471 435 39 163 

Pronájem  3 999 

Úroky 950  

Režie  9 000 

   

7. Základní údaje o hospodaření školy 
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Náklady: (9/2020 – 8/2021)   

Položka Finanční částka VHČ 

Potraviny 1 468 268 
399 429 

Elektrická energie  241 943 
114 972 

Plyn 68 402 
 

Voda 185 106 
57 486 

Teplo 671 112 
13413 

Opravy a údržba 711 412 
 

Hračky, učební pomůcky 31 709 
 

Publikace 3 919 
 

DDHM 80 617 
 

OPP - Pracovní oděvy 22 318 
 

Kancelářské potřeby 18 293 
 

Čisticí prostředky 99 355 
5749 

Výtvarný materiál 35 092 
 

Ostatní všeobecný materiál 108 152 
 

Jízdné 1 000   

Vzdělávání 44 760 
 

Poštovné 1 884 
 

Telefonní poplatky 12 249 
 

Služby BOZP + revize 71 464 
 

Služby internet 9 432 
 

Služby účetnictví 187 810 
 

Odvoz odpadu 80 527 
 

Ostatní služby 240 159 
 

Bankovní poplatky 10 841 
 

Odpisy 316 965 
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Ve školním roce 2020/2021 byly provedeny tyto kontroly.  

• finanční kontrola MČ – kontrola účetnictví za 2. pololetí kalendářního roku 2020  

• kontrola BOZP  

• kontrola PHP 

• pravidelné revize plynového kotle, elektrospotřebičů 

• revize elektroinstalace 

 

      

Zpracovala: Mgr. Věra Rohlíková   

                     ……………………………. 

 ředitelka právního subjektu  

      

8. Kontroly 


