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 „DÍLČÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018“ 
dle osnovy pro výroční zprávu kraje - oddíl mateřské školy - MČ Praha 5  

 

1. správní obvod: Praha 5 
 

2. zřizovatel: Městská část Praha 5, nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5  

úplný název školy: FZŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK V Remízku 919/7, Praha 5 Hlubočepy 

15200, odloučené pracoviště Záhorského 887/2 
 

 údaje o vedení školy: ředitel Mgr. Milan Holub (milan.holub@fzsbarr.cz 724325589), vedoucí 

učitelka Mgr. Růžena Kufrová (ruzena.kufrova@fzsbarr.cz 721136074) 

 

 

 Předslovo ředitele/ky školy – vedoucí učitelky:  

Naše pracoviště si stále drží vytyčený směr, jsme zapojeni do mezinárodního programu 

Ekoškolka. Máme plně kvalifikovaný a stabilní tým, který se nadstandartně stále vzdělává. 

Rodiče rádi naši školku vyhledávají, máme stále naplněnou maximálně kapacitu.  

 

3. zásadní změny v rejstříku škol a školských zařízení: žádné změny 

   

4. a) název školního vzdělávacího programu MŠ: „Sluníčko nám sílu dává, ze semínka strom se 

stává“ 
 

      b) charakteristika ŠVP  :  

 

Náš ŠVP je zaměřen na výchovu k péči o životní prostředí a zdravý životní styl. Tak 

jako semínko potřebuje ke svému růstu vodu plnou živin, slunce a vhodnou půdu, tak i dítě ve 

školce potřebuje smysluplné podněty, podporu a pohodové prostředí, aby se mohlo vyvíjet. A to 

právě náš program dětem umožňuje. 

 

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. 2017 

přepočtené* 

úvazky 

k 30. 06. 2017 

fyzické osoby 

k  30. 06. 2018 

přepočtené* 

úvazky 

k  30. 06. 2018 

Celkem pedagožek + 

pedagogů + asist. ped. 
8 7,5 8 7,5 

    počet pedagožek 6 6 6 6 
    počet pedagogů  0 0 0 0 
    počet asist. pedagog.  2 1,5 2 1,5 
Počet nepedag. v MŠ 4 3,3 4 3,3 
Počet nepedag. v ŠJ 2 1,2 2 1,2 

CELKEM všech 14 13,5 14 13,5 
    * zaokrouhleno na 2 desetinná místa 
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b) kvalifikovanost pedagožek a pedagogů k 30. 6. 2017 (podle z. 563/2004 Sb., v platném znění) 

 

PEDAGOGICKÉ PRACOVNICE 

A PRACOVNÍCI 
 

Počet osob 
Procentuelní 

vyjádření* 

POČET bez asistent. pedag. 6 100 % 

 z nich kvalifikovaných  100 %  

 z nich nekvalifikovaných      0 %  

POČET asistent. pedag. 2 100% 

 z nich kvalifikovaných    100 % 

 z nich nekvalifikovaných        0%  

     * zaokrouhleno na 1 desetinné místo          

 

c) kvalifikovanost pedagožek/pedagogů k 31. 12. 2017 (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. 2017 
6 6 0 

 

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: 1      
                       z nich do důchodu: 0        
                       z nich mimo obor: 0   
 

       nově přijaté absolventky/přijatí absolventi  

       celkem: 1 
                z nich absolventek/absolventů předškolní pedagogiky: 1      

                       z nich absolventek/absolventů jiného učitelského oboru: 0      
                       z nich absolventek/absolventů neučitelského oboru: 0      

 

7.  věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k 31. 12. 2017 

 (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. 2017 

1 2 1 1 1 

 

b)  věková struktura pedagogických pracovnic a pracovníků k 30. 6. 2017 

 

Věk 
do 30 let 

včetně 

31 – 40 

včetně 

41 – 50 

včetně 

51 – 60 

včetně 

61 let 

a více 

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

z nich důchodkyň     1 

PRŮMĚRNÝ VĚK k 30. 6. 2017 
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 pedagožek a pedagogů MŠ (bez asistent. pedag.): 36,2 let (zaokrouhleno na 1 desetinné místo) 

 pedagožek a pedagogů MŠ (včetně asistent. pedag.): 40,1  let (zaokrouhleno na 1 desetinné místo) 

 asistent. pedag.: 46,1 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. MČ Praha 5 

2. Výchovný styl 
4 7 28 

2. 1. MČ Praha 5 

2. Interpersonální vztahy 
5 7 35 

3. 1. Zřetel 

2. Čtenářská gramotnost 
16 1 16 

4. 1. Nadační fond Albert 

2. Zdravá 5 
4 1 4 

5. 1. Portál 

2. Jogové sestavy v MŠ 
6 2 12 

6. 1.Rudolfínum 

2. Metodika HV v MŠ 
6 1 6 

7. 1. Osvětová beseda 

2. Inkluze v praxi 
8 2 16 

8. 1. Tandem 

2. Hudební dary podzimu 
5 1 5 

9. 1.Infra 

2. Syndrom vyhoření 
8 2 16 

10. 1. Meta 

2. Výuka cizinců 
4 3 12 

11. 1. Meta 

2. Výuka ČJ pro cizince 
12 1 12 

12. 1.Infra 

2. Týmová spolupráce 
8 2 16 

13. 1.Infra 

2. Syndrom vyhoření 
8 2 16 

14. 1. Osvětová beseda 

2. Syndrom vyhoření 
8 2 16 

15. 1.Infra 

2. Čtenářská gramotnost 
16 2 32 

16. 1. Tandem 

2. Dopravní prostředky v pohybových hrách 
5 1 5 

17. 1. Portál 

2. Emoce předškolního věku 
8 1 8 

 1.PedF UK 

2. Hudební činnosti a grafomotorika 
16 2 32 

18. 1. Portál 

2. Třesky, plesky, hravě česky 
8 1 18 

19. 1.Ekoškolka 

2. Seminář dobré praxe 
8 2 16 

20. 1. Portál 

2. Dětský výtvarný projev a jeho zvláštnosti 
6 1 6 

21. 1. Portál 

2. Netradiční výtvarné techniky 
6 1 6 

22. 1. Osvětová beseda 

2. Inkluze v praxi 
8 2 16 

23. 1. Osvětová beseda 

2. Dítě s ADHD 
1 1 8 
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24. 1. Osvětová beseda 

2. Šikana a kyberšikana 
8 1 8 

SOUČTY→ 49 365 
  * nedostačuje-li počet řádků v tabulce, přidejte další – přebývají-li, umažte je 

 

 

a)     průměrná délka vzdělávání na jednu účastnici/jednoho účastníka: 45hodin    

        průměrná délka vzdělávání na jednu/jednoho pedag. školy: 45 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  

0  

  

Počet nekvalifikovaných 

pedagožek/pedagogů, které/ří studiem 

získají kvalifikaci 

0  

  

  

 

9.   
 

a)   ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/19  
 

 

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 25 0 0 25 0 0 25 

  

Vyhodnoťte nepřijaté děti např. věk dítěte, trvalý pobyt dítěte apod., počty odvolání - výsledky:  

 

 

b)   průměrná docházka dětí na třídu 

 

 

c)  počet zapsaných dětí na třídu a počet integrovaných dětí k 30. 6. 2018 

 

Třída*  Počet dětí 

zapsaných 

k 30. 6. 2017 

Počet dětí 

zapsaných 
k 30. 6. 

2018 

 

 

z nich dětí 

integrovaných 

Asistent 

pedagoga  

ANO-NE 

(vypište) 

Způsob financování asistenta 

pedagoga 

1. 27 27 0 ne  

2. 27 27 1 ano MHMP 

3. 27 27 1 ano MHMP 

celkem 81 81 2   

 * přebývají-li řádky, umažte je 

 Nejvyšší počet zapsaných 

dětí do jedné třídy 

k 30. 7.  

Průměrný počet  

docházejících dětí  

do jedné třídy MŠ 

Průměrný počet 

docházejících dětí 

do jedné třídy MŠ v %  

zaokrouhlete 

na 2 desetinná místa 

Školní rok  2016/17 28 19,6 70,2% 

Školní rok  2017/18 28 19,74 70,49 % 
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10.  využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog): 

 
ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS 

a) se SPC*:  
aa) návštěvy a konzultace speciálního pedagoga (4x), školní speciální pedagog- přínos pro všechny zúčastněné 

b) s PPP: 

bb) návštěvy, konzultace a depistáž školní zralosti – přínos pro všechny zúčastněné 

dd) depistáž a reedukace logopedických vad školním logopedem 

 

 
 

 

 

 

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

 

PODZIM – třídní schůzky, konzultace, Loučení s létem, sběr papíru, akce Svatý Martin 

ZIMA – Vánoční jarmark, dílny, besídky, schůzka pro rodiče předškoláků 

JARO – sběr papíru, akce pro maminky 

LÉTO – Rozloučení s předškoláky, vycházky do přírody 

 

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

 

ČETNOST, FORMA, PŘÍNOS 

a) se ZŠ *:  
aa) celoroční využívání tělocvičny, návštěva prvních tříd, schůzka vedení školy s rodiči předškoláků 

b) s: MŠ 

bb)spolupráce s MŠ Peškova + Kolegiální sdílení MŠ Lohniského Sluníčko 

c) se ZUŠ:  

cc) 0 

d) se SŠ, VOŠ, VŠ:  

dd) Spolupráce s PedF UK  - projekt Společenství praxe, H-Mat . projekt Kolegiální podpora 

 
e) s dalšími partnery: 

ee) Mezinárodní projekt Ekoškolka, Projekt na podporu výuky ČJ pro cizince 

f) : 
ff) 

      *vyplňte vždy až následující řádek  

 

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

Rozvoj českého jazyka probíhá průběžně v řízené i neřízené činnosti a dále skupinovou výukou Čj 

pro cizince 
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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. 2018 

 
 

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) 

 

10 6 4 1 Vietnam, 1 Čína, 3 Rusko, 1 Armén, 2 

Chorvatsko, 2 Arábie 

 

Uveďte zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí mateřské školy:  
Integrace probíhá vcelku dobře a to nejen každodenní péči pedagogů, ale i výukou českého 

jazyka v odpoledních hodinách. 

 

14. Uveďte, jaké máte zkušenosti s ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVOU v rámci ŠVP: 

        Naše školka je zapojena do mezinárodního programu Ekoškolka a nadstandardně v této oblasti 

děláme spoustu aktivit. 

 

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

Děti z jiných zemí jsou pro ostatní děti podnětem pro poznávání jejich kultur a jazyka. 

 

16. Uveďte, jaké máte zkušenosti s PREVENCÍ SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ v rámci 

ŠVP:  

Celoročně se věnujeme této problematice konzultací na pedagogických radách a studiem literatury. 

 

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 
Ekoškolka  Celoročně formou různých aktivit s dětmi a rodiči, přínosem je uvědomování si 

důležitosti přírody 

H-mat -Kolegiální 

podpora 

Celoročně formou worshopů, sdílení, přínos je ve spolupráci mezi kolegy, 

vzdělávání dětí a tvorba příručky pro pedagogy v MŠ 

PedF UK-Společenství 

praxe 

Vzájemné spolupráce – spojení teorie a praxe v oblasti předmatematických 

schopností 
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18.   děti s trvalým pobytem mimo území HMP k 30. 6. 2018 
 

kraj KRAJ 
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Počet dětí celkem               
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.): 

 

V naší školce jsou spokojené děti a zaměstnanci- provozní i pedagogičtí. S rodiči je převážně velmi 

dobrá spolupráce. Námi vytyčený cíl, se daří stále plnit. Rádi bychom ještě více zvelebili naši 

zahradu o přírodní herní prvky. 

 

20.  NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ, OPATŘENÍ A AKTIVIT VYPLÝVAJÍCÍCH Z DLOUHODOBÉHO 

ZÁMĚRU VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍHO MĚSTA 

PRAHY 2016 – 2020: 

 

1.1.: 1.1, 1.1.5 

1.2: 1.2.1 

1.4: 1.4.2 

1.5:1.5., 1.5.4 

1.6: 1.6., 1.6.4., 1.6.5 

 

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

jazyka 

 

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka 

Stupeň znalosti ČJ Počet dětí 

Úplná neznalost ČJ 4 

Nedostatečná znalost ČJ 6 

Znalost ČJ s potřebou doučování 10 

 

22. 

 
 POČET  A  ZÁVĚRY  KONTROL VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018  

 
Termín konání  NÁZEV INSTITUCE ZÁVĚRY 

0   
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 GRANTY 

 

Kdo GRANT 

vypsal: 
MČP5 Částka 

požadovaná: 
Částka 

přidělená: 
pro jakou činnost: Výuka čj pro cizince 150 000 140 000 

      

 

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

               realizované v průběhu školního roku 2016/17 
 

KDY 

REALIZOVÁN 

ve které třídě, 

nebo celoškolní NÁZEV, ZAMĚŘENÍ 

Celoročně celoškolní Eko-životní prostředí, voda, odpad, péče o živé tvory 

 
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…)   
1xtýdně cvičení v tělocvičně 
denně pitný režim, péče o zuby, komunitní kruh 
2x týdně vycházka 
5xročně návštěva knihovny, divadla,výstavy,ekoprgramy 
7xročně  akce pro rodiče s dětmi 
pololetně plavecký výcvik 
1x ročně  Den s IZS, návštěva 1. tříd, celodenní výlet, Medvídkova nemocnice, oční 

screening, podolgické vyšetření, dentální hygiena, Den s Andersenem 
celoročně tradice 
1x měsíčně  polodenní vycházky 

       *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: Loučení s létem R, sběr papíru R, Ukládání broučků, dovadlo, výstava, knihovna, vycházky R, Svatý 

Martin R, cvičení v tělocvičně, vycházky R 

ZIMA: koncert, divadlo, Mikulášská nadílka, jarmark R, besídka R, maškarní, koncert, divadlo, výstava 

JARO: Probouzení broučků, Akce pro maminky R, Den s Andersenem, naučné pořady, Den 

s IZS, naučné pořady, Čarodějnice, sběr papíru R, vycházky R 

LÉTO: Den dětí, celodenní výlet, Rozloučení s předškoláky R, vycházky R 
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 PLACENÉ AKTIVITY PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI 

 

Škola v přírodě – ozdravný pobyt-  

kde: Čestice                                od   2. 3. 2018                do 9. 3. 2018             počet dětí:20 

 

PŘEDPLAVECKÁ PŘÍPRAVA 

kde: Aqupark Barrandov                                 počet lekcí: 13    počet zúčastněných dětí: 45 

NÁVŠTĚVY SOLNÉ JESKYNĚ 

Kde: Solnička Barrandov                           počet návštěv: 10    počet zúčastněných dětí: 20 

 

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

 

Rozpětí Den   
konkrétně  

od – do 

hodin 
Název kroužku 

Platba 

(nevhodné 

vymažte) 

lektorkou  

je kmenová 

učitelka 

13:00 - 15:00 Pondělí, 

úterý 

13.30-17.00 Logika, logopedie, výuka ČJ (platba 

– ne) 
ANO  ANO  

15:00 - 17:00 Úterý, 

středa, 

čtvrtek 

13.30-17.00 Logopedie, pěvecký kroužek, 

keramika (není kmenová lektorka) ANO ANO  

 
 PREZENTACE MATEŘSKÉ ŠKOLY  
 

a) akce pořádané MŠ i pro jiné MŠ*:  
aa) schůzka pro rodiče předškoláků, depistáž školní ztalosti, depistáž logopedických vad 

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

bb) schůzka pro rodiče předškoláků 

c) vzdělávací akce v MŠ i pro širší veřejnost nejen pro rodiče docházejících dětí: 

cc) 0 

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

dd) účast v Ekoškolce, Recyklace 

e) veřejná vystoupení: 
ee) Rozloučení s předškoláky 

f) pořádání výstav: 

ff) Slavnosti škol 

g) účast na sportovních akcích: 

gg) 0 

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

hh) 0 

i) třídění odpadu: 

ii) celoročně 

j) sběr odpadu: 

jj) 2x ročně 

k) sponzorování zvířat: 

kk) chov vlastních zvířat 

l) název vydávaného školního časopisu : 
ll) 0 

m) den otevřených dveří: 
mm) 1x ročně, dále podle potřeby 

n) název webových stránek: 

nn) www.fzsbarr.cz odloučené pracoviště Záhorského 

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

oo) příspěvky do Barrandonovin, venkovní nástěnky 
      *vyplňte vždy až následující řádek  

 

http://www.fzsbarr.cz/
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 ZVÝŠENÉ NÁROKY NA PEDAGOGICKOU ČINNOST: 

(ANO  -Máme hodně cizinců, dětí s IVP a Plánem pedagogické podpory,plně naplněná kapacita 

27.28 dětí)) 

 

a)    NE:  Všechny děti jsou rozděleny podle věku 
      Pokud ano, sdělte zkušenosti:  

 

b)   NE:  Netříleté děti nemáme  
  Ppokud ano, sdělte zkušenosti: (zařazení do tříd, person. zajištění mater.vybavení …) 

 

b)   ANO: Zvláštní zřetel byl brán na děti, které nemohou po obědě usnout.  
          Pokud ano, sdělte zkušenosti: Děti, které nespí, odpočívají cca 1/ě hodiny na lůžkua potom mají individuální činnost u 

stolečků 

      
c) ANO:Všechny děti s odkladem školní docházky měly vypracované individuální plány 

vzdělávání. Pokud ano, uveďte, kdo se podílel na vypracování, sdělte zkušenosti: asistent, kmenové učitelky,školní 

speciální pedagog 

 
 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.  

b)  ANO    odborná publikační činnost učitelek. Pokud ano, uveďte: Barrandonoviny -Ekoškolka 

c)  ANO   aktivní účast ředitelky ve vzdělávacích projektech -projekty mimo rámec ŠVP-pokud ano, uveďte:H-mat 

Kolegiální podpora, PedF UK Sdílení praxe 
 

d)  ANO    aktivní účast učitelek ve vzdělávacích projektech – nejedná se o projekty v rámci ŠVP-pokud ano, uveďte:       

H-mat – pilotáž příručky pro MŠ 

 
 OTEVŘENOST ŠKOLY  

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

konzultace, schránka v šatnách, dotazníky 
 

b) Sdělte zkušenosti s adaptací dítěte na pobyt v MŠ: osvědčuje se nám výjimečně krátká přítomnost 

rodiče  
 

c) Sdělte svou zkušenost s přítomností rodinného příslušníka v MŠ: pokud je krátká a výjimečná tak je to v 

pořádku 
 

d) Jakým způsobem projevují rodiče zájem o ŠVP MŠ: možností přečtení a dále účastí na akcích školy 
 

e) Jakým způsobem informujete rodiče a širší veřejnost o dění v MŠ: osobně, písemně na nástěnkách, 

třídním facebooku, webu, schůzkách. 
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Zpracovala ředitelka mateřské školy: vedoucí učitelka Mgr. Růžena Kufrová 

 

 

Zpracoval/a  ředitel/ka základní a mateřské školy: Mgr. Milan Holub 
                                                                                                                                       
 
 

                                                 

 

                                   

 

 

Praha dne 30. 9. 2018 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


