Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy
hl. m. Prahy za školní rok 2012/2013
Předškolní vzdělávání
1. Název a sídlo zřizovatele MŠ
Městská část Praha 18
Právní forma : část obce, IČO : 00231321
Bechyňská 639, 199 00, Praha 9 – Letňany
2. přesný název školy k 30. 9. 2012 (podle posledního rozhodnutí)
Základní škola a Mateřská škola Tupolevova , Dobratická 525, Praha 9 s odloučeným
pracovištěm MŠ Havířovská 476, Praha 9 - příspěvková organizace
3. zásadní změny v síti škol (počet nově zřízených MŠ a nově otevřených tříd, počet
sloučených, event. zrušených MŠ nebo tříd a důvody)
žádné
4. vzdělávací programy (případná specifika – motivační názvy ŠVP apod.)
Školní vzdělávací program MŠ Veselá školka (MŠ Tupolevova – Dobratická) a
doplňující vzdělávací program „Stonožka“ (MŠ Tupolevova – Havířovská).
Celý název ŠVP Havářovské je „Naše stonožky ve čtyřech ročních obdobích“.
5. MŠ s internátním provozem (s počtem těchto tříd, kdo je využívá, délka provozu)
MŠ Tupolevova nemá internátní provoz
6. pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů),
ped. prac. celkem

ped. prac. s odbornou
kvalifikací

ped. prac. bez odborné
kvalifikace

8+4

6+4

2

počet (fyz. osoby)
k 31. 12. 2012

Havířovská + Tupolevova
7. věková struktura pedagogických pracovníků
věk

do 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 – a více

počet (fyz. osoby)
k 31. 12. 2012

2

2

3

3

1

Celkový počet pedagogických pracovníků v bodě 6 musí být stejný jako v bodě 7.
8. další vzdělávání pedagogických pracovníků
-

počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci - 2
průběžné vzdělávání - uvést nejpočetněji zastoupená témata
Předškoláci v MŠ,
Evaluace v MŠ,

-

Poruchy chování,
Kreativní tvoření,….

9. zápisy do MŠ pro školní rok 2013/14
přihlášené děti

počet
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z toho:
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vyhodnocení nepřijatých dětí – důvody, např. věk, trvalý pobyt apod.
10. využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog)
Spolupráce s PPP u dětí rozvádějících se rodičů. Do poradny poslány i děti s výchovnými
problémy většinou na žádost rodičů.
11. spolupráce s rodiči a ostatními partnery (neuvádět znovu viz bod 10), včetně
mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity
Spolupráce s rodiči je, na rozdíl od předešlých let, na nízké úrovni. Až na několik
individuálních případů rodičů, kteří chtěli přispět MŠ (dary, finanční pomocí, osobní
aktivitou). Rodiče vedení školy školy – školky vyhledávají pouze v případě stížností,
podněty mají spíše osobní ráz. Světlou výjimkou jsou např. večerní setkání s rodiči paní
učitelky Šmídové na kurzech ručních prací, vánoční posezení, opékání buřtů,…
Spolupráce s rodiči se projevuje nejvíce při společných akcích: drakiáda, vánoční setkání
s rodiči, velikonoční dílna, oslava svátku matek a otců, loučení se s odcházejícími dětmi –
u táboráku, sportovní zápolení rodičů a dětí, noční putování školou a spaní v MŠ,
pasování předškoláků, společné divadlo s rodiči. Rodiče se do těchto akcí zapojují spíše
pasivně – nepomáhají s organizací a zajištěním akcí. Rovněž dárky k MDD, Vánocům,
pro předškoláky na rozloučení i nadílku na Mikuláše a odměny k MDD zajišťovaly pouze
učitelky.
Mimoškolní aktivity: škola v přírodě, plavání, solná jeskyně, návštěva divadel, školní
sportovní soutěž,
soutěž „Předškoláček“, výtvarné soutěže, výtvarná dílna s maminkami,
kroužky: keramika, flétna, AJ, tanečky, sportovní hry, logopedie.

12. zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy
V MŠ je cizím jazykem anglický jazyk (předškoláci). Výuku zajišťují jak paní
učitelky MŠ, tak výpomoc pí učitelky ZŠ, kroužek AJ.
13. 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 Nejvíce zastoupené státy jsou Slovensko a
Ukrajina, potom Rusko a Vietnam. Se slovenskými dětmi nejsou v integraci potíže, děti ze
států bývalého SSSR nemají většinou zkušenost s českým jazykem. Pokud je takových
dětí ve třídě větší počet, drží se v samostatné skupině a integrace probíhá pomaleji.
Dlouhodobější problémy s českým jazykem mají děti původem z Asie, jelikož jejich

rodiče zpravidla nemluví česky vůbec. Nejvíce zastoupené státy Ukrajina 5, Slovensko 3
děti.

14. environmentální výchova
Seznamujeme děti s různými materiály, ze kterých jsou vyrobeny věci denní potřeby.
Vysvětlujeme dětem nutnost chránit přírodu a prostředí, ve kterém žijeme a proto je
učíme
Třídit odpad podle materiálů.
Tuto výchovu provádíme formou her s didaktickými pomůckami i pravými materiály.
Ve školce třídíme papíry, plasty a sklo.
Delší vycházky do přírody, celodenní výlet do Brandýsa nad Labem,
prohlídka zámku, farmy domácích zvířaqt v Radonicích, delší vycházka. Tupolevka
Máslovice – muzeum másla.

15. multikulturní výchova
Denně dětem čteme z dětské literatury českých, ale i zahraničních spisovatelů a
básníků.
Tyto příběhy s dětmi rozebíráme a ukazujeme si na nich rozdílná prostředí, ve kterých
se odehrávají. Rozebíráme rovněž rozdílná prostředí našich kamarádů, když se vrací
z prázdnin. Na vánočních besídkách ochutnáváme i výrobky jejich kuchyně,
ukazujeme si pohlednice, které nám přivezou apod.
Děti mají v rámci divadelních představení možnost zhlédnout dětská představení
Učíme se básně i z jiných jazyků číslovky apod. z AJ a RJ.
16. prevence rizikového chování
Již v MŠ se snažíme předcházet konfliktním situacím a šikaně tím, že vedeme děti ke
kamarádským vztahům, k tomu, aby pomáhaly slabším spolužákům, aby se dokázaly
omluvit a chápat ostatní. K této výchově používáme mnoho psychomotorických her i
literatury.
Spolupráce se Sociálním odborem, Policií ČR,.. PPP, SPC,..
17. účast škol v rozvojových a mezinárodních programech
Školka se pravidelně účastní projektu Předškoláček a Pribináček.
Dalších projektů se školka nezúčastnila.
18. děti s trvalým pobytem v jiném kraji
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19. další údaje o MŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.).
Našim hlavním cílem bylo celou školu stabilizovat a vytvořit přehlednou organizaci všech
činností, což se nám podařilo díky doplnění pedagogického sboru a iniciativě všech
pedagogických pracovníků.

