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1. Přesný název školy: Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1955/1a
2. Zásadní změny v síti škol (počet nově zřízených MŠ a nově otevřených tříd, počet
sloučených, event. zrušených MŠ nebo tříd a důvody):
Od 1. 9. 2020 bylo otevřeno detašované pracoviště Buková 26 se 4 třídami, do kterých bylo
pro školní rok 2020-2021 přijato celkem 90 dětí. Do třídy pro 2-3leté děti (Berušky) bylo
zapsáno 18 dětí, do třídy s Montessori vzděláváním pro děti 3-6leté 24 dětí a do tříd Housenky
a Včelky pro děti 3-6leté také po 24 dětech.
Toto pracoviště mateřská školy poskytuje stravování dětem a zaměstnancům prostřednictvím
vlastní kuchyně.
Od školního roku 2020-2021 byla také vytvořena nová pracovní místa pro 8 pedagogických
pracovníků, 1 chůvu, 1 asistentku pedagoga, 3 provozní pracovnice a 3 pracovnice v kuchyni.
Provoz mateřské školy je stejný jako v MŠ Na Vrcholu, tzn. od 7.00 do 17.30 hod..
Jednotlivé třídy však mají provoz upravený, tak, aby bylo co nejvíce možné překrývání učitelek.
K nové mateřské škole patří zahrada se 3 pískovišti a herními prvky, k zajištění pitného režimu
i venku, nám slouží venkovní pítko. Dětem ze třídy Včelky poskytuje možnost pobývat venku i
hřiště na střeše, kde je také pískoviště a herní prvky.
V suterénu budovy je technické zázemí, šatny pro zaměstnance a sklad hraček.
Bezpečnost mateřské školy zajišťuje EBS.
Pro školní rok 2020-2021 bylo zapsáno v 8 třídách celkem 178 dětí,
z toho 8 dětí s odkladem školní docházky (V-7, B-1). Třídy jsou věkově smíšené.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahovalo na celkem 33 dětí (V-32, B-1), které k 1.9.2021
odešly do ZŠ. O individuální vzdělávání nebylo ze strany rodičů požádáno.
I v tomto školním roce bylo vzdělávání dětí poznamenáno nadále pokračujícím výskytem
onemocnění v rámci COVID-19 a děti a všichni zaměstnanci se museli potýkat s opatřeními MZ
a MŠMT. Hygienická stanice hl. m. Prahy nařídila v některých našich třídách karanténu.
Od 1.3.2021 byly mateřské školy uzavřeny pro všechny děti, neboť vzhledem k nepříznivé
epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým
byla zakázána osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Toto opatření bylo změněno ke dni
12.4.2021, do mateřské školy mohly nastoupit pouze děti s povinným předškolním
vzděláváním a děti, jejichž rodiče pracovali v IZS. Tyto děti byly 2x týdně testované antigenními
testy a maximální počet v jedné skupině nesměl přesáhnout 15 dětí. V tuto dobu byl v provozu
Vrchol, Buková byla uzavřena až do května, kdy s účinností od pondělí 3.5.2021, na základě
novelizovaného mimořádného opatření MZ byla umožněna osobní přítomnost všech dětí v
mateřské škole. Provoz tímto dnem začal probíhat na obou pracovištích a standardním
způsobem, tzn. bez omezení počtu dětí ve třídě, bez roušek ve vnitřních prostorách školy (děti)
a bez testování dětí.
Den otevřených dveří se tentokrát uskutečnil 8. a 15. dubna 2021 online. Rodiče dostali
příležitost získat informace o naší mateřské škole a ptát se, zároveň se mohli prostřednictvím
virtuální prohlídky na našich webových stránkách seznámit s prostředím obou pracovišť MŠ.

3.

vzdělávací program

Název
ŠVP

MOTTO ŠKOLY

V

ŠVP
Šťastné
dítě

ZDĚLÁVÁNÍ – činnosti jsou založeny na přímých zážitcích a prožitcích dítěte,
vycházejí z jeho individuální volby a samostatné činnosti, využívají spontánních
nápadů a aktivit tak, aby děti měly chuť poznávat, tvořit, přemýšlet, objevovat
R ESPEKT – každé dítě je jedinečnou osobností s individuálními potřebami klást na
něj přiměřené nároky, poskytovat dostatek osobní ochrany a osobního soukromí,
jednat s ním důstojně, všímat si i maličkostí v jeho chování. Respektovat náboženské
vyznání rodiny.
CH ÁPÁNÍ – pomoc dítěti pochopit svět a základní principy demokracie,
prohlubovat vztahy ke kulturnímu dědictví
O TEVŘENOST – cílená a plánovaná spolupráce s rodiči, zřizovatelem, sponzory,
dalšími institucemi, organizacemi i soukromými osobami. Umožnit všem
zúčastněným vyjádřit své nápady, podněty, iniciativu, kritiku.
L IDÉ A PROSTŘEDÍ – všichni pracovníci jsou dítěti vhodným vzorem,
zprostředkovávají mu základní životní zkušenosti v přirozeném, stimulujícím,
zajímavém, obsahově bohatém a podnětném prostředí

B EZPEČÍ – nabízet prostředí, kde se dítě cítí rádo a bezpečně, rozvoj a vzdělávání
každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb
U ČITEL je průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním, probouzí v něm aktivní
zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, nikoliv tím, kdo dítě
„úkoluje“ a plnění těchto úkolů kontroluje. Uplatňuje různé formy a metody
vzdělávání. Uzpůsobuje vzdělávání konkrétním regionálním i místním podmínkám,
možnostem a potřebám.
K OOPERATIVNÍ UČENÍ – hry a činnosti založeny na přímých zážitcích dítěte,
podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení,
jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Ve
vzdělávání
využívat
přirozený
tok
dětských
myšlenek
a spontánních nápadů a poskytovat dítěti dostatek prostoru pro spontánní aktivity
a jeho vlastní plány.
O DBORNÁ PÉČE - vzdělávací kroky dítěte stavět na promyšleném, odborně
podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, aby čas prožitý v mateřské
škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých
základů do života i vzdělávání
V ZDĚLÁVACÍ OBLASTI – biologická, psychologická, interpersonální, sociálně
kulturní a environmentální, v nichž je respektována přirozená celistvost osobnosti
dítěte i jeho postupné začleňování se do životního a sociálního prostředí. Jednotlivé
oblasti, se vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují a podmiňují, a ukazují tak na
neustálou přítomnost všech oblastí. Tyto oblasti jsou nazvány: 1. Dítě a jeho tělo
2.Dítě a jeho psychika 3.Dítě a ten druhý 4.Dítě a společnost 5 .Dítě a svět.
A KCEPTACE přirozených vývojových specifik dětí předškolního věku a důsledně je
promítat do obsahu, forem a metod jejich vzdělávání

4. pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů),
počet (fyz. osoby) k 31. 12. 2020

CELKEM

ped.
prac.
celkem

ped. prac.
s odbornou
kvalifikací

18

ped. prac. bez odborné
kvalifikace

13

5

Z toho je 1 asistent pedagoga ve třídě s Montessori vzděláváním
Není zde zahrnuta chůva ve třídě pro 2-3 leté děti, která je zařazena do nepedagogů

5.

věková struktura pedagogických pracovníků
počet (fyz.osoby) k 31.12.2020
věk

CELKEM

6.

do 30

31 - 40

41 - 50

5

6

2

51 - 60 61 a více

4

1

další vzdělávání pedagogických pracovníků

• počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci:
počet studujících

2

• průběžné vzdělávání – :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Čtenářská pregramotnost
Kurz Montessori metody- Aktivity každodenního života, Rozvíjení smyslů
odborná literatura: Rozvoj grafomotoriky, Jiřina Bednářová
OL- Já jsem takový a ty makový, Žaneta Křížová
OL- Najděte si svého marťana, Marek Herman
Seminář pro dvouleté děti v MŠ
webinář – Práce s dětmi OMJ
OL- vzdělávání Montessori

• praxe studentů –
studentka 1.roč. SPgŠ 1.12.-11.12.2020, 12.4.-24.4. 2021
studentka kurzu asistent pedagoga
2 studentky 4.roč. SpgŠ Futurum od září 2020 – do května 2021 každé úterý
2 studentky 3.roč. SPgŠ Futurum od října 2020 – června 2021

7.

zápisy do MŠ pro školní rok 2020/2021

MŠ

CELKEM

přihlášené děti

přijaté děti

z toho:

z toho:

MČ

HMP

128

4
132

ost.
kraje
0

MČ

HMP

ost. kraje

71

0

0

71

děti odcházející do ZŠ

33

Zápis probíhal pro všechny MŠ v Praze 3 elektronicky prostřednictvím odkazu:
https://zapisdoms-praha3.praha.eu

Do obou pracovišť naší MŠ ( Vrchol, Buková) bylo podáno celkem 132 žádostí, z toho bylo 48
ne tříletých dětí. V průběhu správního řízení bylo 38 žádostí vzato zpět z důvodu duplicity.
Ze 71 přijatých dětí bylo 20 dvouletých.
Nepřijatých dětí bylo celkem 23 - z Prahy 9 a děti dvouleté, jednomu ještě nebyly ani 2 roky.
8.
využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog),
Ve třídě s Montessori vzděláváním bylo třeba konzultovat 2 děti s dětským psychologem
a klinickým psychologem PPP 3. Následně byl vypracován posudek s návrhem na potřebu
asistenta pedagoga od nového školního roku.
Spolupracujeme i OSPODem Prahy 3, na základě žádosti byl doplněn dotazník o dítěti pro
jejich další jednání.
9.

spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce,
mimoškolní aktivity,
V letošním roce jsme spolupráci s rodiči zaměřili na nabídku konzultačních hodin. Rodiče se
nahlásili na určitý termín a v klidném prostředí s nimi byly probrány informace týkající se jejich
dítěte. Velmi se nám osvědčuje informační systém E-třída, kam rodičům jsou vkládány důležité
informace, fotky z aktivit ve třídě i mimo ni. Třída Montessori využívala E-třídu v období
pandemie i k zasílání vzdělávacích nabídek. Děti z ostatních tříd měly vzdělávací nabídky každý
den na webových stránkách školy, prostřednictvím e-mailu zasílali rodiče fotografie dětí, jak
plní dané úkoly z jednotlivých nabídek. Paní učitelky si také vyzkoušely s velkým úspěchem
online setkání s dětmi přes aplikaci MEET.
Od března byla veškerá osobní komunikace přesunuta do oblasti IT, takže komunikace s rodiči,
zaměstnanci a veřejností byla uskutečňována prostřednictvím e-mailů, webových stránek, sms
zpráv, mobilními telefony či datovými schránkami. Osobní setkání byla velmi ojedinělá.
V rámci mezinárodní spolupráce se děti zúčastnily projektu ČV OMEP- „ Human rights“ – Lidská
práva očima dětí ( třída Včelky, Veverky, Ježci)

10.

zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy

Ve školním roce 2020-2021 z důvodu opatření v rámci COVID 19 a pro nezájem rodičů se
kroužek angl.jazyka neuskutečnil.

10.1
Jazykové vzdělávání nad /mimo ŠVP
Kroužek cizího jazyka A/N
Hrazeno rodiči A/kolik na pololetí / N
Počet skupin/ účastníků ve skupině
Dodavatel služby

-

cizinců celkem

CELKEM

ZŠ a MŠ Jarov

ZŠ a MŠ Chmelnice

ZŠ a MŠ Chelčického

ZŠ a MŠ nám. J. Lobkovic

ZŠ a MŠ J. Seiferta

MŠ Pražačka

MŠ Vozová

MŠ U Zásobní zah.

MŠ Sudoměřská

MŠ Milíčůvdům

MŠ J. z Lobkovic

MŠ Na Vrcholu

MŠ Na Balkáně

MŠ Libická

MŠ Waldorfská

MŠ Jeseniova 204

Školní rok
2020/2021

MŠ Jes eniova 98

cizinci v MŠ
Praha 3 –
nejvíce
zastoupené
státy

MŠ Jeseniova 4,6

11.
vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze
států EU a ostatních států (nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším
začleňováním dětí cizinců do prostředí MŠ,

23
Nejvíce zastoupené státy

Rusko
Slovensko
Ukrajina
Vietnam
Uzbekistán

3
5
6
2
1

Kromě dětí cizinců jsou v počtu 23 dětí zařazeny i děti s odlišným mateřským jazykem a děti
z bilingvních rodin.
Děti se adaptovaly bez problémů, hodně záleželo na věku dítěte, obvykle starší děti se učí
češtinu rychleji. V naší MŠ pracuje dvojjazyčná asistentka, která se dětem věnuje intenzivněji.
V rámci OPVVV Praha pól růstu Výzva 54 – s názvem Kamarádi z velké dálky II. jsme navázali na
předchozí Výzvu 28, která skončila v březnu 2021 a mateřská škola opětovně získala od 1.9.2020
finance na doučování cizinců a aktivity spojené s rodiči a dětmi s OMJ.
Doučování ČJ probíhalo dle stanoveného časového horizontu, a to v rozsahu 15 minut,
případně 30. minutového výukového bloku. Ve skupině bylo zařazeno 3-5 dětí.
Struktura a náplň výuky směřovala k prohlubování základních kompetencí v českém jazyce.
Plynulost v doučování ztížila pandemie a v souvislosti s tím, uzavření školy od března do
května.
12.

enviromentální výchova

Prvky environmentální výchovy jsou zakomponovány do do ŠVP v rámci jednotlivých témat.
Děti jsou vedeny k ochraně životního prostředí – na podzim se uskutečnil projekt sázení
stromů v MŠ Buková v rámci Dne stromů – každá třída se podílela na vysázení „svého“ stromu,

o který budou pečovat a pozorovat ho i v budoucnu. Důležité jsou vycházky do okolí – např.
výlet k meandrům Rokytky, v Malešickém parku zavěšení krmítka pro ptáčky, péče o rostliny
a drobná zvířata - ve třídě Ježků mají strašilky a oblovky. Úspěšná byla beseda s myslivcem,
který dětem ukázal paroží a kožešiny různých zvířat. Při pobytu venku děti pozorují změny v
přírodě, učí se chránit životní prostředí a pečovat o okolí MŠ- např. sběr šišek, hrabání listí,
úklid písku, vyhazování a třídění odpadků. Děti jsou vedeny k přirozenému zkoumání věcí a
zájmu o ně.
Ke zlepšení vztahu k okolí používáme formu rozhovoru, pozorování, a kresbami.
I ve školním roce 2020-2021 pokračujeme v akci Bioodpad není odpad. V rámci projektu jsme
získali speciální odvětrávané koše, do kterých se děti učí separovat bioodpad, který po
vytřídění putuje do dvoukomorového kompostéru s pozorovacím okýnkem. Děti se tak mohou
dívat, co se děje uvnitř během kompostování. Na vlastní oči mohou vidět přeměnu větví, trávy,
listí v organickou hmotu. Děti ze třídy Veverek pečují na zahradě o tři vyvýšené záhony na
principu čtverečkové zahrádky. Hlavní složku substrátu tvoří kompost. Děti si zde pěstují svoje
první rostlinky a tím se názorně učí, jak funguje přirozený cyklus živin v přírodě.
13.

multikulturní výchova

Multikulturní výchova je součástí výchovně vzdělávacího procesu, prolíná jím ve všech jeho
formách a oblastech. Je zařazována v souvislosti s častějším nástupem dětí cizinců do MŠ nebo
událostí, která motivuje k aktivitám v této oblasti. Děti jsou průběžně seznamovány
s odlišnými zvyky a tradicemi jiných kultur, povídají si, jakým způsobem slaví svátky, jaké jedí
jídla v jiných zemích. Děti jsou vedeny k respektu k odlišnostem, že všichni lidé jsou si rovni a
máme se rádi. Podporujeme kamarádství a začleňujeme všechny děti do kolektivu.
Děti rády pracují s mapou, rády poslouchají čtení pohádek ruských či indických autorů,
k čemuž se výtvarně a dramaticky vyjadřují.
V rámci operačního programu Praha-pól růstu ČR – Výzva 28 a Výzva 54 nám byl schválen
projekt Kamarádi z velké dálky, který je zaměřený na děti s odlišným mateřským jazykem.
Pedagogům pomáhá při komunikaci s rodiči cizinci dvojjazyčný asistent a doučování českého
jazyka je každodenní aktivitou.

14.

prevence rizikového chování

Základní metodou prevence rizikového chování je hra, dobře nastavené a rozvinuté
integrované bloky. V aktivním pojetí výchovné práce to znamená vytvářet, modelové situace,
řešit je. Na příkladech dětských hrdinů z pohádek a různých příběhů dětem přibližujeme
příklady dobrého chování, vztahů, pomoci atd. Využíváme metodické materiály, jako jsou
DVD, CD a interaktivní tabule. Upozorňujeme a seznamujeme děti s pojmy rasismus, varujeme
je před kontaktem s neznámými osobami, s různými látkami, které mohou poškozovat zdraví,
před injekčními jehlami, seznamujeme je s vlivem kouření, alkoholu a návykových látek, se
kterými se mohou dnes již děti setkat i v rodině. Prvním předpokladem v prevenci rizikového
chování je dobré nastavení denního režimu, psychosociálních a psychohygienických podmínek,
dostatečné a pravidelné střídání aktivit motivujících a zklidňujících, dostatečný klidový režim.
Nedodržení těchto základních podmínek vede k dětskému neklidu, nesoustředění, agresivitě,
vzdoru, podráždění, a to je první krok ke vzniku rizikového chování.
Velkou pozornost věnujeme oblasti předcházení úrazů, zajištění bezpečného prostředí,
dostatečnému odbornému dohledu nad dětmi, jak uvnitř budovy, tak při pobytech venku a při
sportovních aktivitách.

V současné době a ve spolupráci s rodiči věnujeme pozornost i nástrahám internetu. Dnes již
běžně předškolní děti užívají internet, proto je nutné upozornit na nebezpečí a nástrahy.
15.

účast škol v rozvojových a mezinárodních programech

Projekt MŠMT - Šablony pro MŠ Na Vrcholu od 1.9.2016- 31.8.2018
Šablony II. pro MŠ Na Vrcholu od 1.9.2018 – 31.8.2020
Šablony III. pro MŠ Na Vrcholu od 1.1.2021 – 31.12.2022
OPVVV Praha pól růstu- Výzva 28 od 1.8.2018 – 31.12.2020
Výzva 54 od 1.9.2020 – 31.8.2022

16.

děti s trvalým pobytem v jiném kraji

17.

Celkem

Zlínský

Ústecký

Středočeský

Plzeňský

Pardubický

Olomoucký

Moravskoslezský

Liberecký

Královéhradecký

Vysočina

Karlovarský

Jihočeský

Jihomoravský

Kraj
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další údaje o MŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.)

inkluzívní vzdělávání – děti se speciálně vzdělávacími potřebami
vlastníme značku Mezigeneračně
spolupráce s DPS Habrová
vlastní časopis Lentilky
Čtecí babičky ve 3 třídách MŠ
Spolupráce s neziskovou organizací Letokruh
Projekt TJ Sokol-Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Zhodnocení prázdninového provozu - červenec 2020
Provoz mateřské školy byl stanoven od 1.7. do 16.7.2021 od 7- 17hod.,byl na obou
pracovištích .
Na Vrchol bylo přihlášeno :
41 dětít
Přihlášené Buková :
43 dětí chodilo 32 dětí
Jedna třída byla poskytnuta MŠ Libická, kde probíhala oprava budovy, přihlášených bylo
11 dětí.
Strava byla pravidelně dovážena z MŠ Buková 26.

Tématický celek na červenec byl nazván Co se děje v trávě a obsahoval na každý týden
jeden blok – Jak to vypadá v hmyzí říši a Poznáváme broučky. Cílem bylo mít povědomí o
světě hmyzu a dalších drobných živočiších, vědět proč je máme chránit. Znát stádia a
některé druhy motýla a hmyzu. Umět projevit své přání a rozhodnout se.
18.
naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy.
Práce s dětmi v souladu s cíli předškolního vzdělávání. Důležité je rozvíjení dítěte,
jeho učení a poznání, osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získání
osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své
okolí.
Individuální přístup, respektující komunikace
podpora dalšího vzdělávání- sdílené praxe, stáže v zahraničí
podpora správné řeči- čtenářské pregramotnost, doučování čj u dětí OMJ

polytechnické činnosti
profilace ŠVP (aktualizace ŠVP)
opatření, zapojování asistenta pedagoga do výuky
kvalitní a efektivní spolupráce školy s rodiči
vytváření důvěryhodného a bezpečného prostředí
práce s osobním portfoliem dítěte jako součástí ověřování výsledků
vzdělávacího procesu

19. Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 na území České
republiky – a z toho vyplývajících změn ve fungování MŠ z důvodu omezení nebo uzavření škol.

Viz. bod 2
20. Informace o počtech dětí ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke
znalosti českého jazyka
Úplná neznalost ČJ
- počet dětí:

1

V Praze 16.9.2021

Nedostatečná znalost ČJ počet dětí:

Znalost ČJ s potřebou
doučování - počet dětí:
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Mgr. Jana Vaníčková

