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Předškolní vzdělávání 

 

- zřizovatel školy - MČ Praha 15 

- název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: 

  Mateřská škola dánského typu, Praha 10, Libkovská 1069 

  č. j. 1278/2000 

- šestitřídní mateřská škola, dánský výchovný systém, ve všech třídách věkově smíšené 

 

 

1. počet MŠ a jejich přesné názvy k 30. 9. 2020 (podle posledního rozhodnutí), 

a) Libkovská 1069, Praha 10-Hostivař, 102 00 

b) Tesaříkova 1027, Praha 10-Hostivař, 102 00 

 

 

2. zásadní změny v síti škol (počet nově zřízených MŠ a nově otevřených tříd, počet 

sloučených, event. zrušených MŠ nebo tříd a důvody), 

          

           - žádné 

 

3. vzdělávací programy (případná specifika – motivační názvy ŠVP apod.), 

 

                   Školní a Třídní vzdělávací program "Mějte ze školy radost" zpracován 

pedagogy školy na principu otevřené školy, rodinné třídy, spolurozhodování rodičů, 

absolutní respektování dětských práv. 

ŠVP PV předán OŠKZ na podzim 2015 

 

 

4. MŠ s internátním provozem (s počtem těchto tříd, kdo je využívá, délka provozu), 

 

            - ne 

 

 

5. pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb.,  

o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů),  

 

             

 

 

 

 

6. věková struktura pedagogických pracovníků 

 

 

 

 

 

 
 ped. prac.  celkem 

 ped. prac. s odbornou 

kvalifikací 

 ped. prac. bez odborné 

kvalifikace 

počet (fyz. osoby) 

k 31. 12. 2021 
13 10 3 

věk 
 

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

počet (fyz.  osoby) 

k  31.  12.  2021 
3 4 4 1 1 



 

7. další vzdělávání pedagogických pracovníků 

• 3 pedagogičtí pracovníci, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci 

• průběžné vzdělávání 

 

                    

                   - KVIC - Jana Swierkoszová - Metoda dobrého startu 

                   - Konference Forum mateřských škol 

                   - studium Pedagogické fakulty UK - učitelství pro 1. stupeň ZŠ 

                   - Střední pedagogická škola Bean,s.r.o. 

                   - webinář - Psychologie pro učitelky MŠ 

                                    - Pohybové chvilky v MŠ  

                   - Pohybové hry s hudbou E. Jenčková 

                   - Jóga pro děti I., II. 

                   - Primární logopedická prevence 

                   - Metoda dobrého startu 

                   - Dobře fungující týmy v práci škol 

                   - Mateřská škola a rodina. Spolupráce nebo soupeření? 

                   - Novely právních předpisů ve školství 2021/2022 

 

 

 

8. zápisy do MŠ pro školní rok 2021/2022 

  

K zápisu přišlo 106 dětí 

     Počet volných míst                                         50 

     Počet přijatých dětí splňujících kritéria          50 

     Počet nepřijatých dětí splňujících kritéria      56   

     Celkem neumístěných dětí                             56 

 

 

 

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

 

  PPP Praha 10 - Zahradní Město - Jabloňová - před zápisy do ZŠ testy školní zralosti, které 

které byly realizovány v poradně PhDr. Ludmila Lipská, následné individuální konzultace s 

pozvanými rodiči a dětmi jsou vítanou pomocí při rozhodování o budoucí školní docházce. 

Pokračujeme ve spolupráci s Ambulancí klinické logopedie, Boloňská 315, Praha 15, a trvá 

spolupráce s SPC při MŠ Milánská 472/I, Praha 15. 

Tři děti s odkladem školní docházky zůstaly v naší mateřské škole. 

 

 

 

10. spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní 

aktivity,  

 

            SPOLUPRÁCE  S  RODIČI 

 

     Rodiče, kteří přijdou přihlásit své dítě do naší mateřské školy, jsou seznámeni s principy 

dánského výchovného systému a jeho aplikací u nás.  



Mají možnost prohlédnout si školku, její vybavení a podle jejich přání nahlédnout do 

struktury dne. Na začátku školního roku jsou seznámeni se Školním vzdělávacím programem, 

části - Spolupráce s rodiči, Zájmová činnost, Aktivity, Vybavování – mají možnost 

připomínkovat a obohatit o další návrhy. 

     Od rodičů očekáváme, že nám předají co nejvíce informací o svém dítěti a prostředí, ve 

kterém žije. Rodiče mají během celého dne přístup do třídy a na zahradu, mohou s námi trávit 

libovolně dlouhý čas. Rodiče, prarodiče, mladší i starší sourozenci se mohou zúčastnit 

různých aktivit školy, mohou se zapojit do volné činnosti ve školce. Děláme vše pro to, aby 

mezi pedagogy, rodiči a dětmi panovala vzájemná důvěra, respekt a porozumění. 

      Pravidelná posezení s rodiči zahrnuje nejen vystoupení dětí, ale také společnou práci, 

ochutnávky toho, co děti uvařily, je čas na rozhovor o jejich dítěti, společně řešíme vzniklé 

situace. 

 

Posezení s rodiči  -  společná práce rodičů s dětmi: 

/každoročně se mění a doplňuje/ 

 

září – 1. setkání s rodiči 

- informační schůzka, společné hry, výtvarné činnosti, zpívání 

 

říjen - Halloween – podzimní vystoupení dětí, společná výtvarná dílna 

 

prosinec - vánoce – vánoční vystoupení dětí, nadílka pod stromečkem 

  

únor - Masopust – vystoupení dětí, společná příprava a smažení koblih 

 

duben - velikonoce – jarní vystoupení dětí, výtvarná dílna 

 

červen – zahradní slavnost – kulturní akce, rozloučení se školáky, posezení, 

                 zamyšlení nad skončeným školním rokem, šerpování předškoláků 

 

 

 

Další spolupráce 

 
MÚ Praha 15 

ZŠ Kozinova 

ZUŠ Trhanovské náměstí 

Klub bojových umění Hostivař 

Toulcův dvůr 

Lesy hl. m. Prahy 

OPPP 

Plavecký bazén Hloubětín - plavecká škola Poseidon 

ICERING - PADOK aréna - kurzy bruslení 

Jazyková škola JS FAN angličtina pro děti, s.r.o. 

 

 

Mezinárodní spolupráce 
Bornehuset Osterhoj - předškolní zařízení v Ballerupu v Dánsku 

(v současné době již jen neoficiálně) 

 



Mimoškolní aktivity 
- kulturní, naučné a sportovní akce podle výběru pedagogů školy a přání rodičů 

 

Zájmová činnost hrazená rodiči: 

 

Angličtina – Jazyková škola JS FAN angličtina pro děti, s.r.o. 

Plavání - plavecký areál Poseidon 

Bruslení - ICERING - PADOK aréna 

 

 

 

 

11. zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy,  

 

Výuka cizích jazyků - důležitá je volba metody vhodné pro děti předškolního věku a 

kvalitního lektora, který si osvojil práci s dětmi tohoto věku, dokáže respektovat vývojové a 

individuální zvláštnosti dětí. Naši lektoři a jimi zvolené metody těmto požadavkům zcela 

vyhovují. 

 

 

12. vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, zkušenosti s integrací a dalším 

začleňováním dětí cizinců do prostředí MŠ, 

 

- na základě úzké spolupráce s rodiči probíhá integrace cizinců dobře, během programu 

celého dne se děti učí jaké jsou odlišnosti od jejich zvyklostí, přizpůsobují se požadavkům a 

přirozeně odbourávají jazykovou bariéru 

- rodičům jsou nabídnuty kurzy češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem, využity 

nebyly 

   

   

13. environmentální výchova, 

 

 - prostřednictvím integrovaných bloků a vzdělávacích projektů je zařazována do 

každodenních činností, které vycházejí z ŠVP PV 

 

Využíváme také externí nabídky programů zaměřených výhradně na environmentální 

výchovu: 

Ekologické centrum Toulcův dvůr 

Ekodomov 

Lesy hl. m. Prahy 

Dendrologická zahrada Průhonice 

Ekocentrum Podhoubí 

ZOO koutek v lesoparku Hostivař 

 

 

14. multikulturní výchova, 

 

- děti se učí respektu, toleranci a poznání v rámci integrace dětí cizinců, seznamují se s 

odlišnými kulturami a zvyklostmi prostřednictvím vyprávění, pohádek, promítání naučných 

filmů, prohlížení knížek a obrázků z celého světa. Dále využíváme didaktických pomůcek  - 



mapy světadílů, světa, společenských her - Cesta kolem světa. Ukázky předmětů z 

cizokrajných míst, které děti se svými rodiči navštíví během dovolené. Děti i rodiče v tomto 

ohledu ochotně spolupracují 

 

 

 

 

15. prevence rizikového chování, 

 

 - děti jsou průběžně přijatelnou formou seznamovány s pravidly bezpečného chování a s 

možným rizikovým chováním /sexuální výchova, prevence drogové závislosti, nebezpečí 

zneužití cizí osobou, linka bezpečí a důležitá telefonní čísla, vedení dětí k otevřenosti při 

řešení problémů/ 

literatura, situační scénky, improvizace na dané téma, přednášky, besedy 

 

 

16. účast škol v rozvojových a mezinárodních programech, 

 

            - viz "další a mezinárodní spolupráce" 

 

 

17. naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy. 

 

 Plně využíváme vědomostí a dovedností p. učitelek získaných proškolením 

- čtenářská a matematická  pregramotnost 

- prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností dětí v MŠ 

- osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů 

 

Proběhlo proškolení dalších  p. učitelek  -Metoda dobrého startu, kterou jsme úspěšně 

zařadili jako vzdělávací program pro předškoláky. 

 

 

 

18. plánovaný rozvoj a zlepšení prostředí školy ve školním roce 2022/2023 

 

- oprava a vybavení novými prvky  - školní zahrada 

- dokončení 2. etapy výstavby chodníčků - firma 4soft 

- obnova elektrospotřebičů - řešení poruch  

- oprava schodišť při vstupu do šaten 

- průběžné vybavování tříd pomůckami 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

 

Kulturní, nauční a sportovní akce ve školním  roce 2021/2022 

 
Setkání s rodiči 

Plavání 1. pololetí 

Toulcův dvůr - "Zahrada plná života" 

Divadlo Damdam "Žabí příběhy" podle knížky Kvak a Žbluňk 

Toulcův dvůr - "Stateček s domácími zvířaty" 

Celodenní výlet Takonín s pohádkou "Cesta pohádkovou říší" 

Naučný program "povídání se zvířátky" - zvířata v ZOO 

Bubnování - interaktivní hudebně-relaxační program 

Hudební pohádka "Nashledanou, ptáčci" 

Fotografování dětí - vánoční portrét 

"Šifra Mistra Brailla" - program o životě nevidomých a slabozrakých, ukázka práce vodícího 

psa 

Divadlo Harmonika - pohádka "Sněžibába" 

Veselé čivavy - vystoupení se psy a dalšími exotickými zvířaty 

Divadlo Kubko - loutková pohádka "Zvířátka a loupežníci" 

Kurzy bruslení - leden - březen 

Mobilní planetárium "Pohádka o vesmíru" 

Dětský svět v OC Štěrboholy - program jako výhra ve výtvarné soutěži 

Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ Hostivař 

Chvalský zámek - výstava filmových kulis k filmu "Myši patří do nebe" 

Divadlo Koloběžka "Pohádka z kuchařské čepice" 

Divadlo Krab - pohádka "Velikonoční liška" 

Divadlo Malé čarodějnice - komorní muzikálek pro spoustu loutek a jednu herečku... 

Program pro předškoláky v ZUŠ Hostivař 

Fotografování tříd a skupinek dětí 

jarní interaktivní ekologický program s živými hospodářskými zvířaty 

Atletická olympiáda MŠ Prahy 15 

Výlet do Dinoparku v OC Harfa 

Výlet do ZOO Praha 

Výlet do skanzenu Kouřim 

Škola v přírodě v Chlumu u Třeboně 

Klauniáda - kouzelná show na zahradě školy 

Rozloučení s předškoláky - závěrečné setkání s rodiči, zahradní slavnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


