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 „DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021“ 
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: Praha 5 
 

2. zřizovatel:    Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5  
úplný název školy v souladu se zřizovací listinou k 30. 9. 2020: Mateřská škola, Praha 5 – Smíchov 
Podbělohorská 2185, příspěvková organizace 

 

 údaje o vedení školy:  Mgr. Dagmar Trčková 
 adresa pro dálkový přístup:  www.klamovka.cz 
     ms.klamovka@volny.cz 

 
 Předslovo ředitelky školy  

 

Naše škola si klade za hlavní cíl kvalitně připravit děti na úspěšný vstup do základní školy a současně je 
připravit na plnohodnotný život. S tím souvisí i snaha zpříjemnit dětem jejich pobyt v naší mateřské škole při 
plnění školního vzdělávacího programu tak, aby byly děti šťastné a spokojené. Toho cíle dosahujeme nejen 
klidným a vstřícným přístupem pedagogů i všech ostatních zaměstnanců školy, ale i velkým množstvím 
nadstandartních aktivit, které během celého školního roku pro děti a jejich rodiče připravujeme. 
V letošním roce bylo také prioritou rozšířit mateřskou školu o jednu třídu. Z důvodu nedostatku volných míst 
v mateřských školách se škola za pomoci MČ Praha rozhodla přebudovat školní byt na novou třídu. Během 
tohoto roku došlo k přestavbě bytu na útulnou třídu pro nejmenší děti. Škola je velmi dobře vybavena 
materiálně ( hračky, interaktivní hračky…). Kolektiv pedagogů je kvalifikovaný (jedna nekvalifikovaná p. 
učitelka si doplňuje odborné vzdělání).V naší škole všichni zaměstnanci cítí svou práci jako poslání a pro děti 
připravují mnoho zajímavých akcí, které probíhaly i v době opatření proti šíření COVID 19,které nás stejně 
jako minulý rok zasáhlo. Letošní školní rok byl poznamenán omezeními souvisejícími s bezpečnostními 
opatřeními proti šíření COVID-19 a téměř dva měsíce byly školy zcela uzavřené, celý kolektiv školy vytvářel 
pro vzdělávání dětí takové podmínky, aby nikdo z dětí nebyl ochuzen o kvalitní poznávání a vzdělávání. 
 
Bezpečnost školy 
 
Bezpečnost dětí je prioritou školy, které je podřízen i provoz a zabezpečení školy. Škola má certifikát 
„Bezpečná škola“, který obhájila i v letošním roce. Všichni zaměstnanci školy jsou pravidelně proškolováni 
v oblasti zdravotní prevence a první pomoci. 
 
Uzavření školy z důvodu pandemie 
 
I v letošním školním roce se nám nevyhnula nepříjemná opatření, která měla zabránit šíření viru COVID-19. 
Škola po vzájemné dohodě s rodiči omezila a následně zrušila vstup rodičů do budovy mateřské školy. 
Znamenalo to sice větší pracovní nasazení všech zaměstnanců (předávání dětí, oblékání), ale v závěru se 
opatření ukázalo jako správné. Za celý školní rok nebyla škola v karanténě a nikdo z dětí ani pedagogů nebyl 
nakažen. Opatření zákazu vstupu do budovy rodičům mělo i své bonusy - rodiče získali více času na odchod 
do zaměstnání, děti se rychleji osamostatnily a získaly drahocenné dovednosti v oblasti sebeobsluhy, 
pedagogové a nepedagogové získali cenné zkušenosti s novou zkušeností a organizací. Vzájemná vstřícnost a 
spolupráce byla vidět ve všech oblastech provozu a vzdělávání. 
V době opatření šíření proti COVID 19 byly výrazně omezeny i nadstandartní akce školy. Škola se snažila 
zapojit nové metody a akce do programu, aby se toto opatření co nejméně dotklo kvality vzdělávání našich 
dětí. Uspořádali jsme za přísných bezpečnostních a hygienických opatření několikrát „Pohádkový les“, který 
děti i rodiče milují. Akce, které za běžného provozu pořádáme ve spolupráci s rodiči, vznikly díky nasazení 

http://www.klamovka.cz/
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celého personálu, aby děti o své oblíbené akce nepřišly. Akce, pořádané obvykle pro děti i rodiče, se omezily 
pouze na účast dětí. Rodiče byli ale plně informováni o průběhu formou tradičních reportů, webových 
stránek a emailů. Závěrečné akce školy jako je např. výlet na zámek nebo pasování předškolních dětí 
proběhlo. 
V době od 1.března 2021,kdy byly mateřské školy vládním nařízením uzavřeny, přešlo vzdělávání dětí plynule 
na distanční výuku. A tak nejen děti předškolní, které ji měly ze zákona povinnou, ale i mladší děti, dostávaly 
pravidelně nové informace, básničky, písničky, obrázky, pracovní listy i úkoly. Rodiče dostali možnost si je 
otevřít v elektronické podobě a vytisknout, nebo vyzvednout již vytištěné u vchodu do mateřské školy. V této 
době vznikl i nový školní časopis „Bílá paní“. 
Všechny děti měly možnost se online připojovat k videosetkáním se svými učitelkami a kamarády ze třídy. 
Této možnosti využívala většina dětí. Množství obrázků, splněných úkolů a fotografií nebo videí, které nám od 
dětí přicházely po celou dobu uzavření školy, potvrdily, že tyto nadstandartní aktivity nebyly zbytečné. 
 
Novinky v oblasti aktivit ve školním roce 2020/2021 
 
Pohádková Klamovka 
V době uzavření mateřské školy jsme se snažili děti a rodiče trochu rozptýlit a osvobodit z izolace. A tak za 
přísných hygienických opatření a stanovišti oddělenými tak, aby měli všichni dostatečné odstupy, vznikla 
v prostoru parku Klamovka celodenní hra, kde děti hledaly úkoly, plnily je a za to získaly i malou odměnu. 
Odměnou se stalo i krátké setkání s kamarády (i když jen na dálku). 
 
Sportovní den pro mateřské školy MČ Prahy 5 
 
V době zvýšených ochranných opatření jsme uspořádali druhý ročník Sportovního dne, kterého se zúčastnily 
děti 7 mateřských škol:  Podbělohorská, Kořenského, Krteček, Nad Palatou, Duha, Kořínek a Holečkova. 
Všichni si sportovní den užili v duchu hesla „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Prožili jsme krásné 
sportovní dopoledne, které bylo zakončeno slavnostním ceremoniálem a rozdáním zasloužených cen. 
 
Spolupráce MHMP a Domem seniorů Klamovka na společném projektu „Dvě generace“ 
 
Ani za nestandartních podmínek nebyla naše tradiční spolupráce přerušena. Byla však omezena na 
zprostředkování předávání dárků a kreseb. Dárky nevyráběly jen děti naší školy, ale i zaměstnanci a rodiče. 
Babičky a dědečkové nám na oplátku tvořili drobnosti pro potěšení našich dětí a také nám vyrobili plošné 
papírové divadlo. Na velikonoce jsme pro babičky a dědečky upekli a nazdobili perníková vajíčka. Senioři 
ocenili, že jsme na ně ani v této nepříznivé době nezapomněli. 
 
Spolupráce s rodiči dětí naší školy 
 
Nedílnou a významnou součástí naší práce je spolupráce s rodiči dětí. Rodiče nám velkou měrou oplácí naši 
snahu a vstřícnost svou podporou a pomocí. I nepopulární opatření, která jsme museli zavést vzhledem 
k ochraně zdraví dětí i zaměstnanců školy (omezený přístup do školy, zredukování tradičních akcí školy, 
pravidelné testování dětí v době znovuotevření škol…), přijali s porozuměním a nabízeli škole svou pomoc. 
Dobrá spolupráce se ukázala zejména v době uzavření mateřských škol, kdy rodiče s dětmi pracovali, účastnili 
se online výuky, posílali do školy obrázky, fotografie a videa. 
V dotazníku spokojenosti se školou, který každoročně mohou rodiče anonymně vyplňovat ve druhém 
pololetí, se tato skutečnost odrazila. Z hodnocení rodičů vyšli v dobrém světle pedagogové, asistenti, 
provozní personál školy, zaměstnanci kuchyně ,vedení školy i všechna zavedená opatření, které škola 
stanovila. 
 
Škola pomáhá 
 
„Dvě generace“ – projekt, do nějž jsme vstoupili v minulém školním roce, se díky pandemii hodně omezil, ale 
zůstali jsme v neustálém kontaktu díky vzájemnému předávání drobných dárečků seniorům. 
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„Fond Sidus“ – ve spolupráci s rodiči jsme již tradičně podporovali fond, který pomáhá vybavovat zařízením 
pediatrickou kliniku 2. lékařské fakultní nemocnice v Motole. 
 
„Pomáháme dětským domovům“ – každoročně za finanční pomoci rodičů obdarováváme děti z několika 
dětských domovů. Ani tentokrát nezůstaly tyto děti bez vánočních dárků. 
 
„Adoptujeme zvířátka ze ZOO“ – Každý rok adoptujeme některé ze zvířat z pražské ZOO a proto i v letošním 
roce jsme ve spolupráci se sdružením rodičů a přátel školy adoptovali – tentokrát Zoborožce luzonského. 
 
„Pomoc v době pandemie“ – dětský domov v Lipové požádal o pomoc při vybavení prostředky na opatření 
proti šíření COVID 19.Rodiče uspořádali sbírku pro tento dětský domov .Díky rodičům naší školy jsme zaslali  
nezbytné hygienické potřeby, dezinfekční prostředky, roušky a respirátory tomuto domovu. 
 
„Klokánek“ – na pozemku školy je umístěn kontejner na hračky, školní potřeby a oblečení pro fond Klokánek, 
který se stará o děti, které potřebují okamžitou pomoc. Zaměstnanci i rodiče vkládají do kontejneru potřebné 
věci a předměty pro tyto děti.  
 
Propagace školy 
 
Snažíme se svůj vzdělávací program Na hradě a v podhradí přiblížit i veřejnosti. Letošní podmínky tomu příliš 
nepřály, ale i tak se nám podařilo uskutečnit některé kroky pro vstup do podvědomí širší veřejnosti. 
 
- Uspořádali jsme Sportovní den pro mateřské školy MČ Prahy 5 
- Zúčastnili jsme se celostátní akce Ukliďme Česko – na podzim i na jaře 
- Prezentujeme se v projektu „Dvě generace“ 
- Vystavujeme „Na plotě“ 
- Pořádáme příměstské tábory 
- Organizujeme souvislé pedagogické praxe pro studenty pedagogických škol 
- Publikujeme v novinách MČ Prahy 5 
- Podílíme se na dobročinných sbírkách 
- Publikujeme v časopise „Páťák“ 

 
Adaptace nových dětí 
 
Vstup nových dětí do mateřské školy je zásadním, ale nelehkým obdobím. Toto období nejprve podporujeme 
informační schůzkou a následně pořádáme pro děti a rodiče adaptační tvořivé dílny. Tyto dílny proběhly v září 
a děti s rodiči si tak mohli nejen vyzkoušet svou zručnost, ale potkat se i se všemi p. učitelkami a zaměstnanci 
školy při neformálním setkání.  
Škola má vypracovaný adaptační program,  a pokroky dětí při adaptaci  jsou denně konzultovány mezi rodiči a 
p.učitelkami. 
 
Celoplošné aktivity ve škole 
 
V rámci školního vzdělávacího programu probíhají tři stěžejní programy pro všechny děti: 
- Zdravé pískání 
- Saunování na hradě 
- Seznamování s cizím jazykem – angličtina 

 
Zdravé pískání a saunování, které podporuje zdraví dětí, probíhalo bez omezení celou dobu provozu školy. 
Pískání, které podporuje zdravé dýchání a věnuje se i zdravotním cvikům pro děti připravuje kmenová p. 
učitelka. Saunování, které posiluje imunitní systém dětí je také zcela organizováno naší školou. 
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Seznamování s anglickým jazykem letos neprobíhalo, neboť jsme za stávajících protiepidemiologických 
opatření nechtěli do naší mateřské školy zvát externího lektora. 
 
Pracovní tým mateřské školy 
 
Pedagogický tým 
V tomto roce byla škola v plném obsazení. Pedagogové byli kvalifikovaní, jedna p. učitelka si dokončuje 
odborné vzdělání formou dálkového studia. Všichni pedagogové si svou kvalifikaci dále zvyšují samostudiem a 
výběrem seminářů a kurzů, které nabízí centra pro další vzdělávání pedagogů.  
 
 
Provozní personál školy 
 
Velkou pomoc v chodu školy nám přináší provozní personál. Zvláště v nepříznivém období omezeného 
provozu školy jsme si uvědomili, jak je pro naši školu nepostradatelný. Byl vždy ochotný a vstřícný, i když 
práce stále přibývalo. Bez jejich každodenní pomoci bychom toto nelehké období zvládali jen těžko. 
 
Školní stravování 
 
Důležitou součástí školy je stravování. Naše paní kuchařky se zapojily do projektu „Zdravá výživa“. Zdravou a 
vyváženou stravou  upevňují zdravé stravovací návyky u dětí. Školní kuchyně vychází vždy vstříc i dětem 
s různými potravinovými intolerancemi. Školní kuchyně také pomáhá a zapojuje se do všech nadstandartních 
akcí, které škola pořádá. 
 
Životní prostředí 
 
Ochraně životního prostředí se věnujeme v rámci školního vzdělávacího programu. Škola se zapojuje do 
mimořádných akcí, které se této tématiky týkají 
V rámci ŠVP pořádáme pravidelně „Barevné dny“, kdy si připomínáme např. Den Země, Den vody, Den bez 
tabáku. Dětem připomínáme, že naše chování k přírodě se nám vrátí, že přírodu je nutné chránit. 
V rámci projektu Zelená škola se děti učí třídit a recyklovat odpad nejen ve třídách, ale v celé školce i ve svých 
domovech. 
Do celorepublikové akce Ukliďme Česko jsme se s dětmi zapojili hned dvakrát – na podzim a na jaře – akce 
byly díky přísným opatřením velmi omezené, ale děti se zapojily s chutí. Výsledky své práce viděly okamžitě, a 
záhy pochopily důležitost tohoto jednání. 
 
Spolupráce s jinými organizacemi 
 
Společně s celým kolektivem naší školy oceňuji dobrou spolupráci s MČ Praha 5, která je zřizovatelem naší 
školy a finančně zajišťuje provoz školy, technickou pomoc, dotační programy, metodické vedení, opravy 
investičního charakteru…  
Dotačních programů, metodického vedení a financování školy se týká i výborná spolupráce s MHMP a MŠMT. 
I v letošním roce se prohloubila naše spolupráce s Vyšší odbornou školou pedagogickou  a Střední odbornou 
školou pedagogickou a gymnáziem v Praze 6. Studenti těchto škol na naší škole absolvovali odbornou 
pedagogickou praxi, a i velmi často pomáhali s přípravou a organizací nejrůznějších akcí – sportovní dny, 
pohádkové lesy, doprovody do kina a na výlety. Velmi si cením toho, že někteří z nich, přes nepopulární 
testování na COVID-19 a celodenní nošení respirátorů, si svou praxi neodložilo a plně se do života v naší škole 
zapojili. 
Pokračovala i tradiční spolupráce s domem seniorů SeneCura, i když z hygienických důvodů ve velmi 
omezených podmínkách. 
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Ekonomika a finanční přínosy pro školu  
 
Ekonomickou stránku školy lze hodnotit jako velmi vyrovnanou. Škola má vytvořené rezervní fondy na 
investice, opravy a údržbu a na drobné odměňování zaměstnanců školy. Škola se zapojila do různých grantů a 
dotačních programů, které vyhlašuje MŠMT, Magistrát hl. města Praha a MČ Praha 5. Toto zapojení přineslo 
škole prostředky na zlepšení vzdělávání dětí , školního programu a podmínek školy. Škola je zapojena do 
Šablon III. Prostředky z této dotace jsou určeny především na oblast personální. Součástí finanční dotace jsou 
i prostředky na přednášky a semináře pro rodiče. Další aktivitou vedení školy byla participace v projektu 
Operační program Praha - pól růstu, a to konkrétně do výzvy 028 - multikulturní šablony . Tato dotace je 
především určena na personální posílení pro děti s OMJ a to v podobě cizojazyčného asistenta. Z dotačních 
programů vyhlášených MČ Praha 5 jsme získali dotace určené na příměstské tábory, dílny pro děti a rodiče a 
na akci Sportovní den mateřských škol MČ Praha 5. Důležitá zmínka v oblasti ekonomického rozvoje školy 
patří i kvalitnímu sdružení rodičů, které školu podporuje i po ekonomické stránce. V letošním roce díky 
sdružení rodičů probíhalo na škole plošné vzdělávání dětí v oblasti  zdravého pískání a saunování. Rodiče 
škole přispívají i na vybavení. V době opatření proti šíření COVID 19 rodiče škole přispěli na nános NANO 
nátěru v jedné třídě. 
Využívání finančních prostředků je vynakládáno školou ekonomicky a efektivně. 
 
Závěr:  
Celý uplynulý rok hodnotím za velmi úspěšný. Ve vzdělávací oblasti jsme si zdokonalili především ve vedení 
třídních vzdělávacích programů, které jsou na vysoké úrovni. Škola má velmi dobře vypracovanou diagnostiku 
dětí a vedení portfolií, což bylo konstatováno i při kontrole ČŠI v loňském roce. Z dotazníkového šetření od 
rodičů vyplynulo, že jsou rodiče velmi spokojeni s výchovně vzdělávacím programem školy. Tohoto hodnocení 
si celý tým velmi váží.V době uzavření školy z vládního nařízení pedagogové školy připravili na příští rok dva 
nové projekty,které obohatí náš školní vzdělávací program. Jeden z projektů s názvem Řády hradu Klamovka“ 
je zaměřen na osobnost dítěte a jeho rozvoj v různých oblastech. Děti budou získávat řády hradu za své 
zásluhy. Druhý projekt je zaměřen na ctnosti, vlastnosti, které jsou v dnešní době a společnosti  velmi 
zapotřebí. Tento projekt bude u dětí podporovat právě tuto opomíjenou stránku v životě dnešní společnosti. 
Velkou radostí pro celou školu bylo obhájení certifikátů „Bezpečná škola“ a „Rodiče vítáni“, které není vůbec 
lehké obhájit. V již vícekrát zmiňovaném mimořádném období, kdy celá země přijímala opatření proti šíření 
nákazy covid-19, si naše škola vedla také dobře a pokračovala ve vzdělávání dětí, což dokládají četná 
poděkování od rodičů našich dětí. Jako ředitelka školy si uvědomuji, že v nadcházejícím roce je potřeba řešit 
dvě nové situace. První je otevření nové třídy. Intenzivně se snažím do našeho týmu získat nové kvalifikované 
pedagogy a stabilizovat pedagogický sbor. Druhým úkolem bude vyřešit nedostatečné prostory naší školy, při 
pobytu dětí venku. V tomto bodě se budu snažit zrekonstruovat dolní terasu školy na plněhodnotnou jako 
máme ve druhém patře budovy. Já i celý personál školy bereme rozšíření kapacity školy jakou novou výzvu a 
již nyní se připravuje na její otevření. Moji snahou na příští školní rok bude i nadále vytvářet takové 
podmínky, aby kolektiv zaměstnanců školy mohl pracovat v atmosféře plné důvěry, porozumění a podpory. I 
v následujícím roce budeme podporovat rodinný přístup k přípravě dítě na vstup do základní školy. Hlavním 
cílem pro příští rok bude tedy vytvoření podnětného a příjemného prostředí, které bude podporovat rozvoj 
dítěte v předškolním věku. 
 

3. zásadní změny v rejstříku škol a školských zařízení (počet nově otevřených tříd …. – důvody): 
 
navýšení kapacity školy na 118 z důvodu rozšíření školy o novou třídu-přestavba služebního bytu  
   

4. a) název školního vzdělávacího programu MŠ: Na hradě a v podhradí 
 

      b) charakteristika  ŠVP  (vyjádřete, čím je váš program jedinečný – maximální rozsah: 5 vět) : ŠVP vychází z RVP PV. Zaměření 

programu je se zaměřením na poznávání historie a  zdravý životní styl. Program nezapomíná ani na multikulturní 
prostředí školy a pohádky ,které neodbytně patří k dětství. V rámci zdravého životního stylu je pro všechny děti zařazeno 
pravidelné saunování a „Zdravé pískání“ pro podporu správného dýchání. Nedílnou součástí ŠVP jsou pak dnes již 
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tradiční školní akce – „Pohádkový les“, „Adaptační dílničky“, „Hradní olympiáda“, „Multikultura na hradě“, „Řemesla na 
hradě“, „Výstava podhradí“, „Jarmarky“ a závěrečné “Pasování předškoláků“, které jsou určeny pro děti i jejich rodiče. 
 

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. 2020 

přepočtené* 

úvazky 
k 30. 06. 2020 

fyzické osoby 
k  30. 06. 2021 

přepočtené* 

úvazky 
k  30. 06. 2021 

Celkem pedagožek+  
pedagogů+asist. ped. 

12 11 13 11 

    počet pedagožek 9 8,5 9 8,5 
    počet pedagogů  0 0 0 0 
    počet asist. pedagog.  3 2,5 4 2,75 
Počet  nepedag. v MŠ 3 2,5 3 2,75 
Počet  nepedag. v ŠJ 3 2,5 3 2,50 

CELKEM všech 18 16 19 16,50 
    * zaokrouhleno na 2 desetinná místa 

 
b) kvalifikovanost pedagožek a pedagogů k 31. 12. 2020 (podle z. 563/2004 Sb., v platném znění) 

 

PEDAGOGICKÉ PRACOVNICE A 
PRACOVNÍCI 

 

Počet osob 
Procentuelní 

vyjádření* 

POČET bez asistent. pedag. 9 100 % 

 z nich kvalifikovaných 8 88,8 %  

 z nich nekvalifikovaných 1 11,2 %  

POČET asistent. pedag. 3 100% 

 z nich kvalifikovaných 3 100% 

 z nich nekvalifikovaných 0 0%  

     * zaokrouhleno na 1 desetinné místo          

 
 

c) kvalifikovanost pedagožek/pedagogů k  31. 12. 2020  (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. 2020 

9 8 1 

 
 

d)   personální změny v MŠ v průběhu daného školního roku 
 
      odchody pedagogických pracovnic/pracovníků v daném školním roce  
      celkem : 1 
                       z nich na mateřskou /rodičovskou dovolenou: …      
                       z nich do důchodu: …        
                       z nich mimo obor: …   
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       nově přijaté absolventky/přijatí absolventi  
       celkem: 1 

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

7.  věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k 31. 12. 2020 
 (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 

 
3 2 1 3 0 

 

b)  věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k 30. 6. 2021 
 

Věk 
do 30 let 
včetně 

31 – 40 
včetně 

41 – 50 
včetně 

51 – 60 
včetně 

61 let 
a více 

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

z nich důchodkyň 0 0 0 0 0 

 
 
PRŮMĚRNÝ VĚK k 30. 6. 2021 

 pedagožek a pedagogů MŠ (bez asistent. pedag.):  41,3 let (zaokrouhleno na 1 desetinné místo) 
 pedagožek a pedagogů MŠ (včetně asistent. pedag.):  43,1 let (zaokrouhleno na 1 desetinné místo) 
 asistent. pedag.: 48,3 let (zaokrouhleno1 desetinné místo) 

 
 
 
 
 

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.Olchavová 
2.Koučink a mentoring pro pokročilé 

24 1 24 

2. 1.H-edu 
2.Inspirace na distanční výuku pro MŠ 

4 1 4 

3. 1.VMSVISION 
2.Pojektor vs LCD v MŠ 

1 3 3 
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4. 1.Seminaria 
2.FKSP pro školy 

4 1 4 

5. 1.Paris 
2.Aktuální právní problémy 

4 1 4 

6. 1.Tým bezpečnosti 
2.Dopravní výchova v MŠ 

4 2 8 

7.* 1.isophi 
2.Jak zjednodušit pedagogickou diagnostiku školní zralosti? 

1 2 2 

8. 1.isophi 
2.Pedahgogická diagnostika na tabletu 

1 2 2 

9. 1.isophi 
2.Pedagogická diagnostika školní zralosti snadněji 

1 2 2 

10. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Zvíře ve školce aneb výhody a nevýhody pro dítě 

1 1 8 

11. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Hysterické dítě 

1 1 8 

12. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Běžný rozvoj řeči u dětí 

1 1 8 

13. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Jak trestat děti, aby to bylo účinné 

1 1 8 

14. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Manuál na záchvaty vzteku u dětí 

1 1 8 

15. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Jak rozvíjet řeč u batolat 

1 1 8 

16. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Období vzdoru: Jak zvládnout, když se dítě vzteká 

1 1 8 

17. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Emoční inteligence jako cesta ke spokojenému životu 

1 1 8 

18. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Poruchy chování u dětí předškolního věku 

1 1 8 

19. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Když rodič nedovolí dítěti dospět 

1 1 8 

20. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Vliv rodiny na rozvoj osobnosti člověka 

1 1 8 

21. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Ty jsi ale nešika 

1 1 8 

22. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Nadané dítě rozhodně nemá všechno zadarmo 

1 1 8 

23. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Chceme, aby se děti v naší mateřské škole cítily dobře 

1 1 8 

24. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Jen čtení před spaním nestačí 

1 1 8 

25. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Nejčastější nedostatky ve stravování dětí 

1 1 8 

26. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Význam čtení dětem nejen v rodině 

1 1 8 

27. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Respektovat a být respektován 

1 1 8 

28. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Aktivity pro rozvoj sociálních dovedností 

1 1 8 

29. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Adaptace dětí na mateřskou školu 

1 1 8 

30. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Distanční výuka v MŠ 

1 1 8 

31. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Aktivity pro rozvoj řeči a komunikace 

1 1 8 
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32. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Poruchy plynulosti řeči 

1 1 8 

33. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Multikulturní výchova v mateřské škole 

1 1 8 

34. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Vývoj dítěte v předškolním věku a jeho poruchy chování 

1 1 8 

35. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Adaptace dítěte s OMJ v mateřské škole 

1 1 8 

36. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Adaptace nových dětí na prostředí mateřské školy 

1 1 8 

37. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Děti se hádají nebo perou – proč a jak to (ne)řešit? 

1 1 8 

38. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Leváci a jejich výchova 

1 1 8 

39. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Pomalé nebo hyperaktivní dítě – jak mu pomoci? 

1 1 8 

40. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Komunikace mezi učitelkou mateřské školy a rodiči 

1 1 8 

41. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Syndrom vyhoření u učitelů 

1 1 8 

42. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Montessori pomůcky v mateřské škole a doma 

1 1 8 

43. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Komunikace s rodiči 

1 1 8 

44. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Pojetí výtvarné výchovy v RVP PV 

1 1 8 

45. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Joga ve školce 

1 1 8 

46. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Hudební činnosti pro předškolní vzdělávání 

1 1 8 

47. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Pojetí tělesné výchovy v RVP PV 

1 1 8 

48. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Distanční vzdělávání v MŠ 

1 1 8 

49. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Činnosti venku a v přírodě na celý rok 

1 1 8 

50. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Vesmír 

         1 1 8 

51. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Některé relaxační a autoregulační přístupy 

1 1 8 

52. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Význam čtení pro děti předškolního věku 

1 1 8 

53. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Rozmnožované materiály 

1 1 8 

54. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Osobnost učitele 

1 1 8 

55. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Kázeň ve třídě 

1 1 8 

56. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Psychologie předškolního dítěte 

1 1 8 

57. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Vliv rodiny na rozvoj osobnosti člověka 

1 1 8 

58. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Matky, které křičí 

1 1 8 

59. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Dětské lži jsou ochranou před trestem, hra a fantazie i volání o 
pomoc 

1 1 8 
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60. 1.MŠ Podbělohorská 
2.F.Krch – stále aktuální tvůrčí jiskra pro moderní pedagogiku 

1 1 8 

61. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Děti a žáci s OMJ 

1 1 8 

62. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) 
zařízení 

1 1 8 

63. 1.MŠ Podbělohorská 
2.Učitel profesionál nebo učitel poklepem? 

1 1 8 

64. 1. MŠ Podbělohorská 
2.Problém homogenních a heterogenních tříd 

1 1  

SOUČTY→ 70 493 
  * nedostačuje-li počet řádků v tabulce, přidejte další – přebývají-li, umažte je 

 
 

a)     průměrná délka vzdělávání na jednu účastnici/jednoho účastníka: 7 hodin    
 
        průměrná délka vzdělávání na jednu/jednoho pedag. školy: 51,9 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 Metropolitní univerzita Praha 

  

Počet nekvalifikovaných 
pedagožek/pedagogů, které/ří studiem 

získají kvalifikaci 

1 VOŠP Svatojánská kolej 

  

  

 
9.   

 

a)   ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022  
 

 

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 100 0 0 35 0 0 24 

  

Vyhodnoťte nepřijaté děti např. věk dítěte, trvalý pobyt dítěte apod., počty odvolání - výsledky: 
Mateřská škola obdržela 100 žádostí. Bylo přijato 35 dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2021/2022. 39 dětí bylo přijatých do jiných mateřských škol, Rozhodnutí o nepřijetí obdrželo 26 dětí. 
Nikdo ze zákonných zástupců nepodal Odvolání proti rozhodnutí. 

 
b)   průměrná docházka dětí na třídu 
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c)  počet zapsaných dětí na třídu a počet integrovaných dětí k 30. 6. 2021 
 

Třída*  Počet dětí 
zapsaných 

k 30. 6. 2020 

Počet dětí 
zapsaných 

k 30. 6. 
2021 

 
 

z nich dětí 
integrovaných 

Asistent 
pedagoga  
ANO-NE 
(vpište) 

Způsob financování asistenta 
pedagoga 

1. 25 25    

2. 25 25 1 Ano MŠMT 

3. 26 26    

4. 26 26 1 Ano MŠMT 

celkem 102 102 2   

 * přebývají-li řádky, umažte je 

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

 
ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS 

a) se SPC*:  
aa) 

b) s PPP: 
bb) Pedagogická poradna Jedličkův ústav – diagnostika, podpůrná opatření 
       Pedagogická poradna Praha 5 – řešení pedagogicko-diagnostických problémů 
       Gross Over – Poradenské centrum pro děti – vyšetření školní zralosti 

 
 

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

PODZIM  
- zahajovací informační schůzky pro rodiče 
- výroba rodových erbů 
- výroba domečků pro výstavu podhradí 
- Česko čte dětem (rodiče a prarodiče čtou dětem) 
- Pohádkový les – ve spolupráci s rodiči 
- Adaptační dílničky – práce s lepenkovým papírem 
- Adaptační dílničky – práce se samotvrdnoucí hmotou 
- Adaptační dílničky – práce s knoflíky 
- Adaptační dílničky – práce s papírem 
- Adaptační dílničky – práce s přírodninami 
- Adaptační dílničky – práce s výtvarným materiálem 
- Adaptační dílničky – práce s korálky 

 

ZIMA  
- Česko čte dětem (rodiče a prarodiče čtou dětem) 
- Individuální konzultace s rodiči nad portfolii dětí 
- Výroba rodových vlajek do tříd 

 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  2019/20 26 17,97 69 % 

Školní rok  2020/21 26 16,47 63 % 
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- Fond Sidus – sbírka finančních prostředků pro potřebné 
- Sbírka finančních prostředků pro nákup vánočních dárků dětem do DD  
- Sbírka hygienických prostředků pro DD Lipová 

JARO  
- Od 1. 3. 2021 byla MŠ uzavřena z důvodu opatření proti šíření COVID-19 
- Všechny třídy se aktivně zapojily do distanční výuky – předškolní děti pravidelně online, mladší děti 

především prostřednictvím elektronické pošty, kdy byly dětem zasílány nové informace, pracovní 
listy, obrázky, úkoly. Ale i ti nejmenší se několikrát online spojili se svými učitelkami a vrstevníky, 
aby zůstali v neustálém kontaktu. Zpětná vazba od dětí/rodičů ukázala, že tyto aktivity neprobíhaly 
nadarmo. 

- V době uzavření školy proběhla za přísných hygienických opatření akce „Pohádkový les“ 

LÉTO  
- MŠ byla opět otevřena 12. 4. pro děti s povinnou předškolní docházkou a pro děti rodičů IZS, a 

následně 1. 5. pro všechny děti (za podmínky pravidelného testování na COVID-19. 
- Pasování předškoláků 
- Informativní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí 
- Individuální konzultace s rodiči na portfolii dětí 

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

ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS 

a) se ZŠ *:  
aa) 

- ZŠ Nepomucká – seznamování budoucích školáků se základní školou – z důvodu 
protiepidemiologických opatření neuskutečněno 

- ZŠ Nepomucká – děti z devátých ročníků čtou dětem - z důvodu protiepidemiologických opatření 
neuskutečněno 

- ZŠ Nepomucká – pomoc při Sportovním dni pro mateřské školy Prahy 5 - z důvodu 
protiepidemiologických opatření neuskutečněno 
 

b) s: MŠ 
bb) 

- MŠ U krtečka, Duha, Holečkova, 14. října, Kroupova, Kurandové, Weberova, Nepomucká,  
Kořenského, Nad Palatou, Beníškové – společná Sportovní olympiáda mateřských škol 

c) se ZUŠ:  
cc) 

- Na Popelce – koncerty pro předškolní děti - z důvodu protiepidemiologických opatření 
neuskutečněno 

 

d) se SŠ, VOŠ, VŠ:  
dd) 

- Speciálně pedagogická škola – v průběhu celého školního roku probíhaly řízené praxe studentů. Ti, 
kromě náslechů a výstupů, pomáhali při výrobě metodických pomůcek pro školu, pomáhali 
s organizací akcí školy, při zajišťování dozoru na výletech a vycházkách mimo školu (výlety, návštěvy 
kina, školní olympiáda…). 

- VOŠ – praxe studentů během celého školního roku. Ti, kromě náslechů a výstupů, pomáhali při 
výrobě metodických pomůcek pro školu, pomáhali s organizací akcí školy, při zajišťování dozoru na 
výletech a vycházkách mimo školu (výlety, návštěvy kina, školní olympiáda…). 

-  

 
e) s dalšími partnery: 
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ee)  
- SeneCura Senior Centrum Klamovka – pokračujeme v projektu Dvě generace (dohoda mezi naší 

mateřskou školou, domem seniorů a MHMP. Z důvodu hygienických opatření se v tomto školním 
roce spolupráce omezila na výrobu a předávání dárků od dětí seniorům, ale i od seniorů pro děti. 

- DDM Klamovka – spolupráce na akcích - z důvodu protiepidemiologických opatření neuskutečněno 
f) : 

ff) 

g) : 
gg) 

      *vyplňte vždy až následující řádek  

    

12.  Uveďte, jaké máte zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy 
Vzhledem k vysokému počtu dětí s OMJ v naší mateřské škole, stává se z okrajové multikulturní výchovy 
stěžejní část výuky. Tradiční multikulturní týden, který vždy probíhá v těsné spolupráci s rodiči se letos 
vzhledem k protiepidemiologickým opatřením nepodařilo zorganizovat. Stejně tak nebyla možná docházka 
externího lektora na „Seznamujeme děti s angličtinou“, která bývá určena všem dětem školy. 
V rámci dotačního programu MHMP se dvě p. učitelky individuálně věnovaly dětem s OMJ. 

 

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

ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy)  
 
   cizí státní příslušníci – zapsané děti k 30. 6. 2021 

 
 

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 

28 22 6 Ukrajina – 10 
Rusko – 5 
Chorvatsko – 1 
Vietnam – 3 
Bělorusko – 1 
Slovensko – 2 
Indonésie – 1 
Srbsko – 1 
Azerbajdžán – 1 
Tunis – 1 
Polsko – 1 
Kazachstán - 1 
 

 
Uveďte zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí mateřské školy:  
   V naší škole je k předškolnímu vzdělávání přihlášeno velké množství dětí s OMJ. Jedná se o děti 

z Evropské unie, ale i z jiných států. Díky dotačnímu programu MHMP se těmto dětem, které 
často přichází z rodin, kde se česky nehovoří, můžeme věnovat individuálně a zaznamenávat tak 
značné pokroky. Děti se pak lépe adaptují do kolektivu vrstevníků, bez větších problémů se 
mohou účastnit výuky. Velkou váhu zde má samozřejmě podpora a spolupráce rodičů, bez nichž 
by byla jakákoli aktivita zbytečná. Škola má vypracovaný vlastní program pro komunikaci s rodiči 
tzv. „Komunikační kartičky“  

 

14. Uveďte, jaké máte zkušenosti s ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVOU v rámci ŠVP: 
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Naše škola pravidelně pořádá „Barevné dny“, kdy si děti v rámci jedné barvy připomínají důležité 
problémy naší planety – Den bez tabáku, Den Země, Den vody, Den zvířat apod. Nejen v těchto 
dnech si děti uvědomují, že ochrana životního prostředí, ve kterém žijí, není problémem jednotlivců, 
ale celé společnosti. 
V projektu Zelená škola děti ve třídách třídí odpad. 
Na podzim a na jaře jsme se zapojili (díky protiepidemiologickým opatřením jen omezeně) do 
celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Děti se na tuto úklidovou akci vždy velmi těší a úklidu se 
věnují opravdu zodpovědně. 
V průběhu školního roku děti využívají skleníky na terase, kde pěstují bylinky a čerstvou zeleninu. 
Touto aktivitou se seznamují blíže s přírodou, ale i s pěstováním produktů pro kuchyni. Chápou, že o 
rostliny je třeba řádně a pravidelně pečovat, jinak vyjde všechna předchozí práce na prázdno.  
Ve třídě chovají oblovky, které také potřebují jejich péči. Jiná zvířata z důvodu možných alergií není 
možné ve školce chovat, ale tento fakt kompenzujeme adopcí zvířátka z pražské ZOO – ve spolupráci 
s rodiči. 
 

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

Naše škola má již dlouholetou tradici ve vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. Dětí jiných 
národností je k předškolnímu vzdělávání na naší škole každoročně přihlášeno vysoké procento, tomu 
je přizpůsoben i školní vzdělávací program, zaměřený z velké části právě na multikulturu. 
Škola vypracovala několik projektů, které jsou začleněny do výchovného programu. Např.„Jsou i jiná 
království“ seznamuje děti s jinými zeměmi, ze kterých naši maličcí pocházejí. Děti poznávají státy, 
jejich kulturu a zvyky, jazykem, s tradičními pokrmy, s polohu. Projekt je průběžně rozšiřován o další 
země, podle aktuálního stavu zapsaných dětí, které přichází z nových destinací. S tímto projektem je 
neoddělitelně spjatá akce, pořádaná ve spolupráci s rodiči – cizinci. Jde o týden, kdy se tito rodiče 
prezentují tím, co je pro jejich rodnou zemi charakteristické (oděvy, jídlo, kultura). Tato akce, kterou 
se zabýváme celý týden, je velmi oblíbená u dětí i rodičů, u prezentujících i u pozorujících. Tento 
školní rok jsme díky protiepidemiologickým opatřením museli projekt velmi omezit, ale i tak 
proběhla ke spokojenosti všech. 
Díky tomuto projektu mají děti širokou představu o okolním světě, ale získávají značné jazykové 
dovednosti a spoustu nových kamarádů. 
 
 
 

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

Program, který se věnuje problematice sociálně patologických jevů, vychází z našeho ŠVP tak,  
jak ukládá RVP PV. V rámci tohoto programu vedeme děti k toleranci, přátelství, vstřícnosti,  
ochotě pomáhat jiným lidem. Sledujeme s dětmi, jak se k sobě lidé chovají, komentujeme  
s nimi nejrůznější modelové situace a nacházíme společně jejich vhodná řešení. Nenásilnou  
formou také děti upozorňujeme na možná nebezpečí, která je mohou potkat ve známém, ale  
i neznámém prostředí. Děti se díky častým rozhovorům na tato témata dokáží některým  
nebezpečným situacím předcházet, a pokud se do nepříjemné situace dostanou, učí se ji i řešit.  
Během roku zveme pracovníky IZS, kteří dokáží dětem zajímavě vyprávět příběhy ze své praxe.  
Tyto návštěvy patří u dětí mezi velmi oblíbené. 
Učitelky se v rámci sebevzdělávání a zvyšování kvalifikace účastní školení a seminářů, která jsou  
na tato témata zaměřena. 
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17.  účast škol v rozvojových a mezinárodních programech (mezinárodní spolupráce 

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

 

PARTNEŘI ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS 
MŠ Zádielská Čtyřdenní stáž          

2 pedagogové         
sdílení a získávání zkušeností při práci s dětmi s OMJ 

MŠ Rumanova Čtyřdenní stáž          
1 pedagog         
sdílení a získávání zkušeností při práci s dětmi s OMJ 

MŠ Jarná Čtyřdenní stáž          
1 pedagog        
sdílení a získávání zkušeností při práci s dětmi s OMJ 

 
 

18.   děti s trvalým pobytem mimo území HMP k 30. 6. 2021 

 
kraj KRAJ 
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Počet dětí celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Z toho nově přijaté 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

19.  DALŠÍ  ÚDAJE  O  MŠ, KTERÉ  POVAŽUJETE  ZA  DŮLEŽITÉ  
        (např. naplňování cílů, priority mateřské školy apod.): 

Práce v mateřské škole je pro nás posláním. Snažíme se dětem vytvořit prostředí, kde by se cítily dobře, 
nechyběli jim rodiče, rády se vracely, ale aby se zároveň pomalu připravovaly na vstup do základní školy, 
získaly elementární vědomosti o světě kolem sebe, dokázaly se sociálně začlenit mezi své vrstevníky i ostatní 
věkové skupiny. K tomuto cíli je vedou nejen p.učitelky a asistentky, ale i ostatní pracovníci naší mateřské 
školy, kteří jsou vždy vstřícní a ochotní kdykoli pomoci. 
K příjemnému pobytu ve školce pomáhá dětem i pohádkové prostředí Hradu Klamovka. Pohádky jsou také 
součástí ŠVP, díky němuž plníme konkrétní cíle a kompetence. 
 
Hodnoty, kterých si ceníme: 
- Bezpečné prostředí 
- Přístup k dítěti s respektem 
- Individuální přístup k dětem 
- Neustálé zvyšování kvality vzdělávání dětí 
- Velmi dobrou spolupráci s rodiči 
- Propracovaný a stále aktualizovaný ŠVP 
- Velmi dobrá technická a počítačová vybavenost školy 
- Kladné hodnocení kontrolních orgánů 
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Nadstandart našeho vzdělávání: 
- Vztah k historii naší země 
- Vztah k českým pohádkám 
- Vztah ke zdravému životnímu stylu 
- Vztah k saunování a sportu 
- Vztah ke zdravému pískání 
- Podpora multikulturního prostředí 
- Vztah k tvořivosti 
- Vztah k jazykovému vzdělávání 
- Množství dotačních programů a grantů 
- Dlouholetá tradice školy 
-  

Jsme hrdí na hezký vztah s rodiči i dětmi, který je založen na důvěře, respektu, spolupráci. Díky této 
spolupráci jsou pak nejen pro děti a jejich rodiče, ale i pro zaměstnance školy všechny společné akce 
(pasování předškoláků, pohádkový les, tvořivé dílničky, jarmark, multikulturní týden…) radostí a odměnou. 
Velmi důležité jsou i Adaptační dílny pro nově příchozí děti a jejich rodiče, kde se děti seznamují s prostředím 
školy z úplně jiného úhlu. 
 

20.  NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ, OPATŘENÍ A AKTIVIT VYPLÝVAJÍCÍCH Z DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU 

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY: 
Naše škola se snaží o vysoký standart adaptace cizinců do mateřské školy. Naplňuje tak opatření 
dlouhodobého záměru – je důležité neustále navyšovat kapacity škol pro děti s OMJ, neboť Praha patří do 

oblasti s nejvyšší migrací cizinců. V rámci multikulturního zaměření školy se snažíme všestranně pomáhat 
– díky získaným grantům od MHMP (Výzva 028 – cizinci, Podpora vzdělávání cizinců) se dětem dostává 
skutečně nadstandartní péče. 

I v oblasti polytechnické výchovy zaznamenáváme úspěchy, zejména při polytechnických programech, 
pořádaných ve spolupráci s hospodářskou komorou a MHMP. Tyto programy jsou u dětí velmi oblíbené a, dle  
zpětné vazby, i prospěšné. 
 
V MŠ máme dvě děti s podpůrným opatřením, kterým se plně věnují nejen p.učitelky, ale i asistentky. Jsme 
 zapojeni do programu Podpora rozvíjení integrace dětí se zdravotním postižením. 
V letošním školním roce se nám kvůli opatřením proti šíření COVID-19 příliš nedařilo plnit oblast dalšího 
 vzdělávání pedagogů – a to především v oblasti školení a seminářů, které byly zrušené a online semináře 

nebyly v kvalitě, kterou bychom očekávali, nebo byly rychle obsazené. Paní učitelky se však věnovaly 
samostudiu a své poznatky pak v kolektivu předávaly dál. Plán dalšího vzdělávání na následující školní 
rok je zaplněn a snad se podaří nesplněná očekávání doplnit. 

 
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: 

Od začátku října, kdy se epidemická situace začala zhoršovat, provedla naše škola po vzájemné domluvě 
 s rodiči opatření k minimalizaci rizika nákazy COVID-19. Rodiče nevstupovali do budovy mateřské školy, a děti  
 předávali p. učitelkám u vchodu. Podobně probíhalo i předávání dětí odpoledne. Pro pedagogické i 
 nepedagogické pracovníky školy to bylo období velmi náročné jak po fyzické, tak po psychické stránce. Jen 
 výjimečná spolupráce mezi nimi a velká vstřícnost a důvěra rodičů nám tuto situaci pomohla zvládnout. 
 Věříme, že právě díky těmto opatřením se naší škole vyhnula karanténa a onemocnění COVID – 19. 
 Předávání a s tím spojené oblékání a převlékání dětí, bylo náročné. Vše jsme společnými silami zvládli na 

výbornou. V období, kdy se děti a zaměstnanci dvakrát týdne testovali jsme také vše zvládli. Pro děti 
jsme natočili promo video jak bude testování probíhat, abychom usnadnili rodičům i dětem tento 
proces. Ve škole jsme do většiny místností nanesli Nano nátěr a umístili UV zářivky, které pomáhají čistit 
prostor školy pro děti.  
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Toto období nám paradoxně více přineslo, než ubralo. Práce byla náročná, ale rozhodně se nastartovala 
touha naučit se něco nového – p. učitelky se zdokonalily v oblasti IT technik, fotografování, filmování, 
videohodin. Naučily se online komunikovat mezi sebou (pravidelné porady) i s dětmi a jejich rodiči 
(distanční výuka). Distanční výuka nakonec probíhala nejen u předškoláků, kteří ji měli povinnou ze 
zákona, ale i naši nejmenší, kteří se těšili ze setkání se svými kamarády i učitelkami. 

Mateřské školy byly uzavřené od 1. 3. 2021 do 12. 4. 2021. V tuto dobu byly otevřeny pouze pro děti s 
povinnou předškolní docházkou a pro  děti pracovníků IZS. Od 1. 5.  2021 pak byly otevřeny pro všechny 
děti.  

 

22. informace o počtech dětí ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti českého 

jazyka - počet dětí 28 
 

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti ČJ Počet dětí 

Úplná neznalost ČJ 2 

Nedostatečná znalost ČJ 26 

Znalost ČJ s potřebou doučování 26 

 
23. 
 

 POČET  A  ZÁVĚRY  KONTROL VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020  
 

Termín konání  NÁZEV INSTITUCE ZÁVĚRY 

0 0 0 

 
 GRANTY 

 
Kdo GRANT vypsal:  Částka 

požadovaná: 
Částka 
přidělená: 

pro jakou činnost:    
MČ P5 Příměstský tábor 49 000,- 24 000,- 

MČ P5 Obědy do škol 60 000,- 60 000,- 

MČ P5 Plynová pánev 110 000,- 110 000,- 

MČ P5 Sportovní den 30 000,- 25 000,- 

MHMP Výzva 054 – cizinci 789 385,- 789 385,- 

MŠMT Šablony 3 350 250,- 350 250,- 

MHMP Podpora vzdělávání cizinců 28 100,- 28 100,- 
      

 

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

               realizované v průběhu školního roku  
 

KDY 
REALIZOVÁN 

ve které třídě, 
nebo celoškolní NÁZEV, ZAMĚŘENÍ 

průběžně Celoškolní Zdravé pískání 
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průběžně Celoškolní Saunování 

průběžně Celoškolní Seznamujeme se s cizím jazykem – angličtina 

průběžně Celoškolní Hrad Klamovka 

Září Celoškolní Představujeme se na hradě – Erby 

Říjen Celoškolní Zabydlujeme se na hradě – Domečky 

Listopad Celoškolní Hradní řemesla 

Prosinec Celoškolní Hradní Vánoce 

Leden Celoškolní Rodové vlajky na hradě 

Únor Celoškolní Veselí na hradě – Hradní bál 

Březen 
Duben 

 Mateřská škola byla uzavřena 

Červen Celoškolní Výlet na hrad 

Červen Celoškolní Pasování předškoláků 

celoročně Celoškolní Výlety z hradu 

 
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…)   

1x týdně Saunování na hradě 

1x týdně Zdravé pískání na hradě 

1x ročně Noční spánek na hradě 

1x ročně Zdobení vánoční girlandy 

1x ročně Hradní disco show 

1x ročně Tvoření hradních erbů 

1x ročně Tvoření domečků pro podhradí 

1x ročně Tvoření rodových vlajek 

1x ročně Zelený den –den zvířat 

1x ročně Modrý den – den vody 

1x ročně Hnědý den – den Země 

1x ročně Bílý den – den na podporu nevidomých 

1x ročně Černý den – den úspory energií 

1x ročně Červený den – den bez tabáku 

1x ročně Pasování předškoláků 

1x ročně Ukázka hradních řemesel 

1x ročně Hradní olympiáda 

Denně Dodržování pitného režimu na hradě 

denně Procvičování bezpečnosti na hradě 

1x ročně Výstava podhradí 

1x ročně Klamovský slavík 

1x ročně Karneval – hradní bál 

2x ročně Hradební výstavy 

1x ročně Vánoční nadílkapro děti na hradě 

1x ročně Návštěva Mikuláše na hradě 

1x ročně Velký výlet z hradu 

1x ročně Řemesla na hradě 

1x ročně Multikultura na hradě 

1x ročně Sportovní klání na Klamovce 
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2x ročně Pohádkový les na Klamovce 

2x ročně Návštěva zábavního parku Toboga 

5x ročně Návštěva filmového představení 

2x ročně Tvořivé dílny na hradě 
  

       *např.  týdně, měsíčně, pololetně,  celoročně  

 
 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 : 
- tvoření rodových erbů +R 
- spánek na hradě 

- tvoření domečků +R 
- představení rytířů a princezen na hradě 
- výstava na hradbách +R 
- zdravý život na hradě 
- Česko čte dětem 
- Návštěva kina 
- Výstava podhradí 
- Spolupráce s domem seniorů 
- Představení řemesel +R 
- Barevné dny 

 

ZIMA : 
- Vánoční nadílka 
- Výroba rodových vlajek +R 
- Mikulášská nadílka 
- Roste nám podhradí +R 
- Zelený den  
- Tvoření domečků 
- Multikulturní týden 
- Hradní bál 
- Zdobení vánoční girlandy +R 
- Tři králové na hradě 

- Česko čte dětem 
JARO :  
- Klamovský slavík 
- Modrý den 
- Hnědý den 
- Polytechbus 
 

LÉTO :   
- Pasování předškoláků +R 
- Výjezd z hradu – Škola v přírodě 
- Pohádková Klamovka 

 

 
 PLACENÉ AKTIVITY PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI 
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Škola v přírodě – ozdravný pobyt-  
kde: Čestice       od   25. 6. 2021     do    2. 7. 2021         počet dětí: 17 
 
 

 
 AKTIVITY ŠKOLY MIMO ŠVP MŠ - (jen pro přihlášené děti) 

 

Rozpětí Den   
konkrétně  

od – do hodin 
Název kroužku 

Platba 
(nevhodné 
vymažte) 

lektorkou  
je kmenová 

učitelka 

15:00 - 16:00 pondělí 15:00 - 16:00 Zpívání ANO ANO 

15:00 - 17:00 Úterý 15:00 - 17:00 Keramika ANO ANO  

15:00 - 17:00 Čtvrtek 15:00 - 17:00 Výtvarka ANO  ANO 

16:00 - 17:00 Středa 16:00 - 17:00 Angličtina ANO ANO 

 
 PREZENTACE  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  
 

a) akce pořádané MŠ i pro jiné MŠ*:  
aa) 
- sportovní den pro mateřské školy Prahy 5 

b) akce pořádané MŠ i pro jiné subjekty, i pro širší veřejnost nejen pro rodiče docházejících dětí:  

bb) 
- Pohádkový les 
- Kouzelná Klamovka 

 

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) 
- Fond Sidus – veřejná sbírka 
- Vánoce v dětských domovech – nákup hraček pro děti z DD 
- Česko čte dětem 
- Zelená škola 
- Dvě generace – spolupráce MŠ, MHMP a domu seniorů 
- Ukliďme Česko 
- Pomoc DD Lipová  - nákup hygienických a desinfekčních prostředků 

e) veřejná vystoupení: 
ee) 

f) pořádání výstav: 

ff) 
- výstavy na plot 

g) účast na sportovních akcích: 

gg) 
- sportovní den pro MŠ Prahy 5 (účast, organizace) 

h) účast ve výtvarné soutěži uveďte přesný název soutěže, pořadatele, event. ocenění:    

hh) 

i) třídění odpadu: 

ii) 
- třídění odpadu v jednotlivých třídách 
 

j) sběr odpadu: 

jj) 
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- Ukliďme Česko – podzim a jaro 

k) sponzorování zvířat: 

kk) 
- sponzorování zvířete v pražské ZOO 

l) název vydávaného školního časopisu : 
ll)  
- Bílá paní 

m) den otevřených dveří: 
mm) 

n) název webových stránek: 

nn) 
- www.msklamovka.cz 

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

oo) 
- kronika školy 
- prezentační leták školy 
- novinové články v časopise Páťák 
- sportovní den MŠ Prahy 5 
- projekt Dvě generace 
- příměstské tábory v době letních prázdnin 

      *vyplňte vždy až následující řádek  

 
         
 

 ZVÝŠENÉ NÁROKY NA PEDAGOGICKOU ČINNOST: 
(ANO – NE →  nevhodné vymažte) 

 
a)   NE:  Všechny děti jsou rozděleny do věkově smíšených tříd (v rozpětí od 3 do 7 let).  
       
b)   NE:  Zvláštní zřetel byl brán na děti netříleté.  
   
Děti mladší tří let v letošním roce nedocházely do MŠ 

 
b)   ANO: Zvláštní zřetel byl brán na děti, které nemohou po obědě usnout.  
Dětem jsou nabízené klidné aktivity s pomůckami pro tento účel 

      

c) ANO: Všechny děti s odkladem školní docházky měly vypracované individuální plány  
 
Individuální plány vypracovává třídní p. učitelka ve spolupráci s rodiči. Individuální plán je pak 3x ročně 
konzultován s rodiči popřípadě doplněn o nové poznatky nebo doporučení. 

 

 ODBORNÁ  PUBLIKAČNÍ  ČINNOST,  AKTIVNÍ  ÚČAST  VE  VZDĚLÁVACÍCH    PROJEKTECH nejedná se o 

projekty v rámci ŠVP (ANO – NE →  nevhodné vymažte) 
 

a)  NE:   odborná publikační činnost ředitelky. Pokud ano, uveďte: 

b)  NE:   odborná publikační činnost učitelek. Pokud ano, uveďte: 

c)  NE:   aktivní účast ředitelky ve vzdělávacích projektech -projekty mimo rámec ŠVP-pokud ano, uveďte: 
 
d)  NE:   aktivní účast učitelek ve vzdělávacích projektech – nejedná se o projekty v rámci ŠVP-pokud  ano, uveďte: 
 
 OTEVŘENOST  ŠKOLY  

http://www.msklamovka.cz/


„Dílčí údaje o mateřské škole za školní rok 2020/2021“ 

  

22 

 

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

- Pravidelné dotazníky spokojenosti 
- Individuální rozhovory s rodiči 
- Konzultace s rodiči 
- Společné schůzky 
- Posezení nad prtfoliem dítěte 
- Informace prostřednictvím elektronické pošty 

 

b) Sdělte zkušenosti s adaptací dítěte na pobyt v MŠ:  
 

Adaptace dítěte je důležité období, proto při něm dbáme na spolupráci s rodičem. Každý den s rodičem 
konzultujeme a snažíme se o to, aby byla adaptace pro dítě v jemu příjemném tempu. Máme také 
vypracovaný adaptační program, kdy rodiče nových dětí vyplní základní dotazník, díky kterému má učitelka 
možnost s dítětem rychleji navázat bližší kontakt. 
 

c) Sdělte svou zkušenost s přítomností rodinného příslušníka v MŠ:  
V rámci adaptačního programu mají možnost rodiče s dětmi, které byly přijaty u zápisu, v měsíci červnu 
navštívit v odpoledních hodinách školu, pohrát si v každé třídě a seznámit se s některými učitelkami. Tato 
akce se nám velice osvědčila, protože děti v září nepřichází do cizího, ale do známého prostředí. V září 
pořádáme adaptační dílničky pro děti a rodiče, které vedou všechny p. učitelky školy. Rodiče a děti se tak 
mohou s celým pedagogickým personálem seznámit. Dále pak od září již tedy nemají děti potřebu přímé 
podpory rodiče a rodiče v mateřské škole s dětmi nepobývají. 
 

d) Jakým způsobem projevují rodiče zájem o ŠVP MŠ: 
 
Ve vestibulu mateřské školy je umístěn listovač ve kterém je výtah z našeho ŠVP.V tomto listovači si rodiče 
mohou volně číst náš ŠVP. Na každé třídě dále máme k prezenčnímu zapůjčení jeden výtisk celého programu. 
Rodiče jsou s tímto seznámeni na úvodní třídní schůze ředitelkou školy.  

 
 

e) Jakým způsobem informujete rodiče a širší veřejnost o dění v MŠ: 
 
Škola má vytvořené webové stránky, na kterých je vývěsní deska, na které jsou aktuality. Pro rodiče zasíláme 
informační emaily a v případě, že někdo doma nemá internet, nebo se nestíhá včas dívat, tak máme aktuální 
informace na vstupních dveřích do MŠ. Rodičům jsou pravidelně zasílány reporty z akcí a průběžné zprávy na 
jejich emailové adresy. Škola je také zapojena do systému Lyfle. 

 
 

 
 
Zpracovala ředitelka mateřské školy: dne 21.8.2021 v Praze               Mgr. Dagmar Trčková                                                                                                                                     
 
 
                                                                                                                           
                                                                                                                                           podpis ředitelky, ředitele a razítko školy  
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