Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16
Španělská 1778/16 120 00 Praha 2
IČ 70890897 telefon: 222250793, e-mail: reditelka@msspanelska.cz

Podklady pro Výroční zprávu MHMP za školní rok 2017/2018
Předškolní vzdělávání
1. Zřizovatel: Městská část Praha 2, nám. Míru 20
2. Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16
3. zásadní změny v síti škol (počet nově zřízených MŠ a nově otevřených tříd, počet sloučených,
event. zrušených MŠ nebo tříd a důvody),
4. Vzdělávací programy (případná specifika – motivační názvy ŠVP apod.) – Mateřská škola s internátním a prodlouženým provozem, všechny třídy jsou heterogenní, ŠVP – JARO, LÉTO,
PODZIM, ZIMA
5. MŠ s internátním provozem (s počtem těchto tříd, kdo je využívá, délka provozu)- pět tříd,
všechny s internátním provozem – 102 dětí, provoz je nepřetržitý od pondělí 7:00hod. do
pátku 18:00hod., provoz je využíván rodiči různých profesí – školství, zdravotnictví, doprava,
kultura, pohostinství, OSVČ, letušky ČSA…
6. pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících, ve znění pozdějších předpisů):

ped. prac. celkem
počet (fyz. osoby)
k 31. 12. 2017

13

ped. prac. s odbornou
kvalifikací
13

ped. prac. bez odborné
kvalifikace
0

7. Věková struktura pedagogických pracovníků:
věk

do 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 – a více

počet (fyz. osoby)
k 31.12.2017

5

3

1

1

3

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: 0
-průběžné vzdělávání - uvést nejpočetněji zastoupená témata:
k 31. 12. 2012  BOZP
 EVVO – čtverečkové zahrádky, zahrada hrou
 leváctví, zkřížená lateralita
 práce s keramickou hlínou












dítě s odkladem a zahájení povinné školní docházky
sexuální výchova v mateřské škole
multikulturní vzdělávání v mateřské škole
jak může inspirovat lesní a venkovní pedagogika
čtenářská pregramotnost
matematická pregramotnost
diagnostika a rozvoj zrakového vnímání
seznamování se se změnami ve školské legislativě
RVP PV – aktuální změny
IVP a PLPP v předškolním vzdělávání

9. Zápisy do MŠ pro školní rok 2018 / 19:
přihlášené děti - 33

přijaté děti - 33

z toho:
počet

děti
odcházející
do ZŠ

z toho:

MČ

HMP

ost. kraje

MČ

HMP

ost. kraje

26

7

0

26

7

0

33

 vyhodnocení nepřijatých dětí – děti byly seřazeny dle kritérií od nejstaršího po nejmladší,
vzhledem k vysokému počtu odcházejících dětí do ZŠ byly přijaty všechny děti
10. využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog, zdravotnictví):
 spolupráce s SPC Starostrašnická, PPP Praha 1, 2 a 4, OSPOD
 logopedická prevence a konzultace
 screeningové vyšetření zraku
 Dopravní zdravotnictví a.s. – poskytování pracovně lékařských služeb
11. spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity:
 třídní schůzky (2x ročně), konzultační hodiny na jednotlivých třídách dle potřeb rodičů,
účast na společných akcích (narozeninové oslavy, výlety, zahradní slavnosti (jaro/podzim),
Vánoční těšení, MDD, Den matek, Keramická výstava, informovanost rodičů prostřednictvím nástěnek, webových stránek školy a e-třídy (pro jednotlivé třídy)
 SPgŠ a Pedf UK – absolvování pedagogické praxe
 ZŠ Na Smetance – návštěva 1. tříd s ukázkou výuky
 Národní Galerie, Toulcův dvůr, AMPI, Lesy hl. m. Praha – absolvování výukových programů
 Městská policie – ochrana objektu, kontrola zahrady
 návštěva účastníků mezinárodní konference OMEP
12. zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy:
 vzhledem ke specifickému provozu, počtu cizinců (smíšených manželství) a nezájmu rodičů nebyla v tomto roce výuka poskytována
 procvičování českého jazyka pro cizince využívající internátní provoz
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:

 mateřskou školu navštěvovalo 12 dětí cizinců, EU - Čína, Rusko, Slovensko, Vietnam,
Ukrajina
 práce s nimi je pro učitelky náročná vzhledem k odlišnosti kultur, sociálnímu nebo etnickému původu - děti se ale rychle adaptují, jazykovou bariéru překonávají díky verbální i neverbální komunikaci s ostatními dětmi při hrách a skupinových činnostech
(viz bod 12)
14. environmentální výchova:
 děti získávají poznatky o živé a neživé přírodě a její ochraně, je jim zdůrazňován význam péče o vše, co nás obklopuje
 spolupráce se sdružením Tereza, Toulcův dvůr, Ekodomov, AMPI, Lesy hl. m. Prahy,
Podhoubí a Koniklec – absolvování ekologických výukových programů v sídle sdružení, ale i v MŠ
 pokračování v projektu „Zelená škola“ (projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve
školách)
 sběr papíru a hliníku ve spolupráci s rodiči
 absolvování semináře všech pedagogických pracovníku – Čtverečková zahrádka
 účast na konferenci Zahrada hrou
 adopce zvířátka ze ZOO v Tróji– Želva dlaždicovitá, péče o zvířátka v MŠ – křeček,
strašilky, želva, rybičky
15. multikulturní výchova:
 vzhledem k počtu docházejících dětí cizinců zařazována průběžně, děti se seznamují s
odlišností jiných kultur, zařazujeme individuální jazykovou výchovu, logopedická cvičení (viz bod 12), práci s knihou a pracovními sešity, ale i návštěvou rodičů a vyprávění o konkrétních odlišnostech
16. prevence rizikového chování:
 vzhledem k sousedící nemocnici a nedalekému Dropinu je otázka sociálně nežádoucích vlivů připomínána učitelkami na jednotlivých třídách, děti jsou vedeny
k zodpovědnosti za své chování a jednání
17. účast škol v rozvojových a mezinárodních programech:
 zapojili jsme se do projektu „Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi“ a
„Multikulturní vzdělávání v MŠ“ včetně zahraniční stáže v Norimberku
18. děti s trvalým pobytem v jiném kraji: 0
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19. další údaje o MŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.):
 budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí
 v dalším období plánujeme postupnou úpravu zahrady
20. naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 2016-2020






zlepšování vybavení MŠ
podpora výuky (českého) mateřského jazyka
Podpora přirozené výchovy dětí k respektu odlišné kultury
Podpora polytechnické výchovy a vzdělávání
Zajištění efektivní komunikace s rodiči (využívání komunitních tlumočníků, překlady
materiálů)
 Zapojování rodičovské veřejnosti do aktivit realizovaných MŠ

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

2

Nedostatečná znalost ČJ

14

Znalost ČJ s potřebou doučování

14

V Praze 18.10.2018

Vypracovala: Bc. Jana Novotná

