
 

1. Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955    IČO: 63831252 

 

Zřizovatel:   Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, IČO:  00063517 

 

 Vedení školy:  ředitelka - Mgr. Jana Vaníčková 

      

Webové stránky: www.msnavrcholu.cz 

 E-mailová adresa: info@msnavrcholu.cz 

 Telefon:  284 861 184,  mobil škola: 777 481 013     ředitelka: 

602 316 014 

 Datová schránka 5snx7vj 

 

Ve školním roce 2016-2017 byla provedena změna v síti škol – kapacita MŠ navýšena 

k 1.9.2017 na 100 dětí. Je to na základě rozšíření MŠ o 1 třídu, v prostorách, které do 

31.7.2017 byly v pronájmu soukromého subjektu ABC Academy. 

 

2. Školní vzdělávací program -  ŠŤASTNÉ DÍTĚ 

 

Vychází z pěti interakčních oblastí – biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-

kulturní a environmentální. Náš ŠVP obsahuje 27 tematických celků, z nichž je 6 

povinných a 21 k volnému výběru. Směřují k tomu, aby se děti cítily dobře, aby se učily 

chápat a plně prožívat svět kolem sebe, aby měly chuť poznávat a tvořit. Dominantou 

celého dne je hra. Na naší škole nesmí panovat spěch a nervozita, všichni respektujeme 

individuální tempo dítěte, sdílíme s dětmi jejich radost a obtíže, děti zde nesmí zažít pocit 

úzkosti, méněcennosti nebo předčasné prožitky selhání. Nastavené rituály dávají dětem 

pocit bezpečí. Využíváme spolupráce s odborníky.  

Dokumenty – Školní vzdělávací program a Školní řád jsou dostupné v každé šatně dětí 

nebo v kanceláři ředitelky školy. 

 

3. Údaje o pracovnících školy 

a) Personální zabezpečení, odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb.,  

o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů),  

 

             

 

 

 

 

b) věková struktura pedagogických pracovníků 

 

 
 ped. prac.  Celkem 

 ped. prac. s odbornou 

kvalifikací 

 ped. prac. bez odborné 

kvalifikace 

počet (fyz. osoby) 

k 31. 12. 2016 
7 7 0 

K 30.6.2017 7 7 0 

věk 
 

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

http://www.msnavrcholu.cz/
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c) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci 

 

 

 

 

 průběžné vzdělávání - nejpočetněji zastoupená témata 

 

Inkluze-hrazeno MŠ-Šablony -11.-12.7. – rozsah 16hod.  

Čtenářská pregramotnost - hrazeno MŠ-Šablony -29.-30.8. – rozsah 16hod. 

Školní řád 

Školská legislativa v aktuálním znění - hrazeno MČ Praha 3 - 9. 2. 2017; rozsah 8 hodin     

Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, změny školského zákona - zdarma NIDV; 

16. 1. 2017; rozsah 4 vyučovací hodiny    

 Hrajeme si, tančíme a přitom se bavíme - Hrazeno z MŠ; 7. 11. 2017; rozsah 3 hodiny 

 

d) praxe studentů 

 

1 studentka – Střední škola sociálně právní – 4 týdny 

 

4. Zápisy do MŠ pro školní rok 2017/2018 

 

       

 

 

 

  

  

vyhodnocení nepřijatých dětí – důvody, např. věk, trvalý pobyt apod.  

Nepřijato celkem 5 dětí, z toho byly -  a) 3 děti narozené v listopadu a prosinci 2014 

b) 2 děti narozené v lednu a únoru 2015. Kapacita školy byla naplněna dětmi staršími 

dle stanovených kritérií školy. V průběhu července a srpna se uvolnila místa v MŠ, 

rodiče těchto dětí byli osloveni, zda mají nadále zájem o přijetí do naší mateřské školy. 

K 1.9.2017 jsme měli všechny žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

kladně vyřízené.  

       

5. Počet dětí s trvalým pobytem v jiném kraji k 30.6.     

0 , nově přijaté -   0 

 

6. Počet dětí z jiné MČ k 30.6.    

2 - Praha 9,    nově přijaté - 0 

počet (fyz.  osoby) 

k  31.  12.  2016 
1 0 2 3 1 

škola počet studujících 

 

 

doba trvání studia - roky 

0 0 0 

 přihlášené děti  přijaté děti děti 

odcházející 

do ZŠ 
počet 

z toho: z toho: 

MČ HMP ost. kraje MČ HMP ost. kraje 

42 0 0 37 0 0 26 



 

7. Využití poradenských služeb pro MŠ - PPP, SPC, speciální pedagog 

V rámci posouzení školní zralosti předškolních dětí doporučujeme rodičům 

poradenskou pomoc PPP Prahy 3. 

 

8. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery včetně mezinárodní spolupráce, 

mimoškolní aktivity,  

Ve všech třídách se daří dobré spolupráci s rodiči, neboť každodenní kontakt s nimi 

umožňuje okamžité řešení jakýchkoliv problémů. Spolupráce s rodiči - rodiče se 

zapojovali do námi pořádáných akcí - např. "Březen - měsíc knihy", tvoření ke dni 

matek a otců atp.. 

 

V letošním roce, v rámci programu MŠMT Šablony, škola organizovala odborná 

setkání pro rodiče. Celkem se jich uskutečnilo šest:  
22.3.2017  Školní zralost a úskalí před vstupem do 1tř. ZŠ – ředitel PPP Praha 3 –PhDr Petr 

Klíma 

 -seznámení rodičů s průběhem zápisů do ZŠ,co je nutné udělat při žádosti o odklad školní 

docházky, zralost dětí na školu, přípravné třídy, pochvala versus trest 

28.3.2017 Příprava prvňáčka na vstup do ZŠ – učitelka .ZŠ – Mgr. Daniela Prácheňská 

-příprava dítěte v MŠ na ZŠ,  příprava v rodině, zápis do školy a  odborná pomoc, před 

vlastním nástupem do školy, konkrétní náměty a odkazy 

 

4.4.2017Podpora řeči dítěte ve věku 3-6 let – Mgr. Marie Sekyrková – logopedka 

- vývoj řeči 3letých, 4letých, 5letých a 6letých dětí, metodické materiály a hry na podporu 

řečového vývoje, hry na podporu artikulace, materiály na podporu slovní zásoby 

11.5.2017 Tvořivá dramatika prostředek komunikace – Mgr. Pavla Kicková, ředitelka MŠ 

Kralupy n. Vltavou 

- co znamená tvořivá dramatika, její význam, proč děti hrají divadlo v MŠ – co jim přináší, 

přístup učitelek a co by měly znát, přínos pro rodiče, sdílená zkušeností s jinou mateřskou 

školou, vystoupení dětí MŠ – dramatizace pohádky 

16.5.2017Stravování dětí předškolního věku – Mgr. Alena Strosserová – nutriční terapeut, 

metodička stravování 

-důležitost vyvážené stravy, výchova ke stravování v rodině a mateřské škole, regulace cukru a 

soli ve stravování dětí předškolního věku, složení stravy dětí předškolního věku, spotřební koš 

ve školních jídelnách 

7.6.2017Školní úrazy- bezpečný přechod z MŠ do ZŠ – Lenka Hlaváčová Charvátová, 

manažer BOZP 

- co je školní úraz – odpovědnost, za co zodpovídá učitelka a za co rodič, příklady z praxe, jak 

se řeší školní úrazy, konkrétní bezpečnostní požadavky 

 

Po celý rok spolupracujeme se ZŠ Na Chmelnici, kam děti chodí před zápisem do 1. 

tříd, aby se seznámily se školním prostředím a potkaly své bývalé spolužáky. 

Z organizačních důvodů – k 30.6. 2017 se ruší MŠ při ZŠ Chmelnice a z tohoto 

důvodu  cca 11 dětí předškolního věku na  přestoupí od 1.9. do naší mateřské školy. 

Žáci 9.třídy jmenované školy, včetně svých učitelů, na konci školního roku ochotně 

pomohli při stěhování vybavení rušené mateřské školy k nám do MŠ Na Vrcholu.  

ZŠ Jarov nám ochotně poskytuje zelenou plochu na střeše k organizování školní 

Olympiády a k tréninkům na ni. 

 

Projekt neziskové organizace Mezi námi - mezigenerační setkávání v domově seniorů 

Habrová s dětmi naší MŠ 

 



Fond Sidus, z.ú - certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S-HMP/1476620/2015. 

Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení – Pediatrické 

kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc 

individuálním pacientům. 

   

 

 Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech, 

Nebyla žádná v tomto školním roce. 

 

 Účast MŠ na soutěžích 

 1. Místo v olympiádě mezi mateřskými školami 

 9. místo ve fotbalovém turnaji na hřišti Viktoria Žižkov 

 

 Další aktivity školy 

Návštěva ZOO, polodenní poznávací výlet naVítkov 

Celodenní výlet Zeměráj 

Programy s prarodiči – vánoční a velikonoční dílnička s babičkou 

Dobrovolnická činnost 2 studentů Gymnázia 

 

9. Zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy,  

Na škole probíhala výuka angličtiny formou zájmové činnosti v odpoledních 

hodinách- úterý a čtvrtek od 14,45 – 15.30hodin. Výuku hradili rodiče přímo jazykové 

škole. Děti i rodiče byli spokojeni.  Zúčastnili se zejména děti staršího věku ze třídy 

Sluníčka a Broučci. 

 

 

10. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze 

států EU a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací 

a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí MŠ, 

10 cizinců – 4 Ukrajina, 2 Rusko, 1 Čína, 1 Bulharsko, 1 Vetnam, 1 Iran 

Děti se seznamují s českým jazykem především každodenními rozhovory- fráze, 

zpíváním a básničkami. Slovní zásoba je rozšiřována především individuální prací 

učitelek s dítětem nad obrázky s konkrétními věcmi či situacemi. 

 

11. Počty dětí – cizinců 

Stát EU Počet dětí 

Bulharsko 1 

  

Celkem 1 

 

 

Z ostatních zemí Počet dětí 

Ukrajina 4 

Rusko 2 

Čína 1 

Vietnam 1 

Irán 1 

  

  



Celkem 9 

 

 

 

 

12. Multikulturní výchova, 

Komunitní kruhy- jak se žije jinde ve světě (národnosti dětí), poslech cizokrajdné 

hudby, četba pohádek: "Za pohádkou kolem světa" Dětem jsou přibližovány kulturní 

zvyky, tradice, jídlo a literatura jednotlivých dětí-  cizinců. Celoročně jsou všechny 

děti důsledně vedeny k toleranci, ohleduplnosti a empatii. Odlišný původ (ruský, 

čínský, hebrejský….)děti vnímají bez problémů – čteme cizí pohádky, posloucháme 

cizí hudbu, ochutnáváme jídlo dovezené z ciziny, povídáme si o osobních zážitcích 

z cizích zemí. 

 

13. Environmentální výchova, 

Třídíme odpad (papír, plasty, sklo, kartony na nápoj) 

Tématické vycházky – stromy, živočichové, pozorování změn v přírodě 

Krmení ptáčků – v areálu MŠ na terasách jsou budky 

Před Velikonocemi děti s učitelkami sází osení a pozorují co se s ním děje. 

Pečlivě šetříme vodou, elektřinou, chováme se opatrně k hračkám a veškerému 

zařízení MŠ. Během celého školního roku se děti učí zlepšovat kladný vztah k přírodě, 

chovat se šetrně k životnímu prostředí, chov strašilek, program „Den se zvířátky“. 

Ekoprogramy „Koniklec“(Mravenčí stezkou, Voda nad zlato). 

 

 

14. Prevence rizikového chování, 

Učitelky kladou důraz na chování mezi dětmi, všechny spory řeší ihned, někdy i ve 

spolupráci s rodiči. Živější děti jsou zapojovány do týmové práce s jasným úkolem a 

cílem. Pro pocit bezpečí a jistoty si společně nastavují pravidla a řád. Při nesprávném 

a nevhodném chování využívají kladných příkladů a nápravu poučením. Děti jsou při 

všech činnostech, hlavně při pobytu venku, vycházkách, návštěvách divadla atd. 

pravidelně upozorňovány učitelkami na hrozící nebezpečí – nestýkat se s cizími lidmi, 

nic si od nich nebrat, jsou upozorňovány na injekční stříkačky. Učitelky ve spolupráci 

s rodiči dbají na to, aby děti znaly své jméno a i adresu již od nejmladšího věku. 

 

 

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

Od 1.9.2016 – 31.8.2018 jsme získali finance z programu MŠMT – Šablony. Jsou 

určeny především na vzdělávání učitelek a na odborná setkává í s rodiči. Pro naší MŠ 

tímto zároveň získáme proškolenou logopedickou asistentku. 

V tomto školním roce 2016-2017 jsme: 

1. zprovoznili nové webové stránky školy 

2. vytvořili si nové logo školky 

3. začali vydávat školní občasník Lentilky (máme již 3 čísla), je zveřejněn na 

webových stránkách a v tištěné podobě je v šatnách dětí 

4. začali jsme spolupracovat s neziskovou organizací Mezi námi, která nám zaštiťuje 

spolupráci s Domovem důchodců. Pravidelná setkání dětí a seniorů je obohacením 

pro obě strany 



5. „Otevřená školka“ je určena rodičům a dětí, které ještě nechodí do MŠ. Je jim 

vymezeno jedno odpoledne v měsíci za účelem seznámení se s prostředím MŠ, 

kdy si mohou děti pohrát s hračkami a zároveň být se svými rodiči 

6. Rozšířili jsme způsob informování rodičů formou e-mailových zpráv – E-Třída 

7. Opravy:  

- V průběhu 12 měsíců bylo vyměněno osvětlení ve 3 ložnicích a jídelně  

- položeny nové koberce ve 3 ložnicích a ve třídě Sluníček 

- nové skříňky a lavice v dětské šatně Broučků 

- malování ložnic, spojovacích chodeb, šaten a dětských WC 

- doplnění novými hračkami a metodickými pomůckami 

- během srpna příprava nové třídy Veverek na provoz od 1.9.2017  

 

 

16. Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016 -2020. 

-. Od září 2017 bude navýšena kapacita MŠ o 25 míst 

- Chtěli bychom pokračovat ve vybavení tříd nábytkem – především stoly a 

židličky s nastavitelnou výškou dle potřeb dětí 

- ve třídě Veverek kryty na topení včetně úložných skříněk (fa Baribal) 

-  ve vzdělávání podporovat děti se SVP  

- PPV a zacílit péči na děti s logopedickými vadami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 30.8.2017    

 

 

     Mgr. Jana Vaníčková – ředitelka školy 

 

 

 

 


