
Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2015/16 
1) Název školy 
 
    
 
 
Zařazení do sítě škol 1.1.1993 usnesením zastupitelstva MČ Praha 6 
č. 13 / 3 ze dne 15. 12. 1992 s účinností od 1.7.2001  
Mateřská škola má identifikační číslo- IZO: 150 006 543 

2) Vzdělávací program školy a charakteristika či specifika školy 
Ve školním roce 2015/16 mateřská škola pracovala dle školního vzdělávacího programu s názvem Putování se 

sluníčkem. Program klade důraz na rozvoj dítěte a jeho schopnosti učit se, na hodnotové orientace a samostatnost. 
Podílejí se na něm rodiče a prarodiče dětí, podporuje partnerské vztahy. Základem je prožitkové učení, které je 
detailně  rozpracováno po měsících. V daném měsíci je vždy jedna z učitelek školy metodickou vedoucí měsíce, 
organizátorkou akcí, školitelkou pro ostatní. Na plánování třídních programů se podílejí všechny učitelky. 

Dále je  program doplněn celou řadou dlouhodobých projektů, které navazují na základní program a dále 
umožňují dětem individuální rozvoj: výuka angličtiny – jazyková škola AKCENT, přípravka souboru Bělásek, 
klub Školáček, plavaní, Slovíčka (program pro cizince), návštěva divadel, výlety, ekologické aktivity, oslavy,  
škola v přírodě atd. 

Mateřská škola organizuje i společné projektové dny: pečení koláčů, cukroví, beránků, pouštění draků, klučičí 
a holčičí den, oslavy svátků.  

Plynulý přechod do ZŠ je pro naše děti samozřejmostí. Napomáhá mu využívání  prostor školy, hlavně 
tělocvičny, návštěva 1. tříd, hry ve školní družině, školní klub, obědvání v jídelně ZŠ.     

3) Údaje o pracovnících školy  

a)   personální	  zabezpečení	  (fyzické	  osoby) 
 

Pracovníci k 31.12. 2015 

Pedagogičtí kvalifikovaní 5 
Pedagogičtí nekvalifikovaní 2 
Nepedagogičtí – školní jídelna 1 
Provozní pracovníci 2 
Celkem 10 

b) věková	  struktura	  pedagogických	  pracovníků	  k	  31.	  12.	  2015	  
 

věk do 20 let 
včetně 

21-30 let 31-40 let 41-50 let  51 -60 nad 
61 let  

z toho 
důchod 

Počet pracovníků 0 1 2 1 2 1 1 

c) 	  odchody	  pedagogických	  pracovníků	  v	  daném	  školním	  roce:	  1  
 odchod zástupu za mateřskou dovolenou                   
 

d) nově	  přijatí	  pedagogičtí	  pracovníci	  v	  daném	  školním	  roce	  celkem:	  0	  
                      

e) další	  vzdělávání	  ped.	  pracovníků	  
počet pedagogů, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci: 2 
počet účastníků průběžného vzdělávání:                          7 
průměrná délka průběžného vzdělávání na 1 účastníka: 15 dní 
zaměření vzdělávání: kvalifikační studium, výtvarné dílny, hudební dílny, problematika předškoláků, zvládání 
krizových situací, kurz týmové spolupráce,  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Praha 6, Bílá 1 

            
   
 

  



f) asistenti	  pedagogů	  k	  30.	  6.	  2016	  :1	  

Asistentka k integrovanému dítěti  ( Hydrocefalus, ochrnutí na pravou ruku a nohu),  

4) Počet tříd a dětí 

a) počet	  tříd	  
 

 celkem z toho stejného věku z toho smíš. věku počet speciál. tříd počet tř. s integrací 
k 30.6. 2015 3 0 3 0 0 
k 30.6. 2016 3 0 3 0 1 

    

b) zápisy	  do	  MŠ	  pro	  školní	  rok	  2016/17	  
 

  přihlášené děti přijaté děti 
děti odcházející do ZŠ 

počet 

z toho: z toho: 
MČ P6 HMP ostat. kraje MČ P6 HMP ostat. kraje 

 102  102 0   17  17 0  20 

 
                                                                                                                     

c) počet	  dětí	  podle	  krajů	  
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počet žáků 
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
z toho 

nově přijatí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Vyhodnocení nepřijatých dětí: většina dětí, které se hlásily do MŠ Bílá, podala přihlášku i na jiné 
školy, na které se dostala. Nepřijaté zůstávají děti, které nemají sourozence v MŠ nebo ZŠ Bílá, kterým 
nebyly tři roky k 1. 9. 2016 

d) počet	  integrovaných	  dětí	  celkem:	  1	  
Druh postižení: Hydrocefalus, ochrnutí pravé ruky a nohy. Vytvořen individuální vzdělávací plán práce, 
pravidelné konzultace s PPP, návštěva p. Nermutové ve výuce. 

e) počet	  dětí	  odcházejících	  do	  ZŠ	  a	  s	  odkladem	  školní	  docházky	  ke	  30.	  6.	  2014	  	  
 

Děti odcházející do ZŠ  20 

Děti s OŠD 2 

Hlavní důvod: logopedické vady, dočasná školní nezralost, častá nemocnost. 
 

f) počet	  ukončení	  předškolního	  vzdělávání	  v	  průběhu	  školního	  roku	  dle	  §35	  zák.	  č.	  
561/2004	  Sb.	  (ŠZ):	  1	  

  Důvody: přechod do jiné mateřské školy na Praze 6 (2) 
               



5)  Využívání poradenských služeb pro MŠ  
§ Klinická logopedie – Mgr. Veronika Bílková, pravidelné návštěvy v MŠ 1x ročně,            
§ Spolupráce s PPP -   Mgr. Nermutová,  PhD,  
§ Alergologie – MUDr. Podrazilová 
§ PPP -   Vertikála, Rytmus 

6)    Formy spolupráce  
§ Registrovaná organizace SRPŠ, spolupráce s klubem rodičů, společné schůzky a kulturní akce – výlety, 

brigády, besídky, karneval, návštěva ZOO, divadla. 
§ MŠ spolupracuje se ZUŠ Harmonie, která využívá v odpoledních hodinách prostory ZŠ – společné akce 

(koncerty pro děti, besídky), individuální výuka na hudební nástroj (odpadá složité docházení). 
§ Umožňujeme praxi studentům VŠP, Pedagogické školy Evropská a FUTURUM. 
§ Celoroční spolupráce s nově otevřenou technickou knihovnou (NTK), prohlídky, účast na projektech. 
§ Spolupráce s Mezinárodní školou v Nebušicích  

7)    Zkušenosti s jazykovou výukou  
Součástí ŠVP je systematická výuka angličtiny, kterou zajišťuje jazyková škola AKCENT. Dvě 

hodiny týdně mají děti (hlavně předškoláci) možnost výuky angličtiny. Děti se  hravou formou, 
s rodilým mluvčím, ve skupině max.12 dětí, učí základům jazyka. Výsledky prezentovány několikrát 
ročně na třídních hodinách pro rodiče, na závěr školního roku vystoupení na školní besídce. Školné 
hradí rodiče, pro předškoláky část školného z grantu Prahy 6 – Jazyková 6.  ZŠ zajišťuje prostory. Na 
získané vědomosti budou děti navazovat v ZŠ se stejnou jazykovou školou.  

12 dětí docházelo na výuku angličtiny formou zájmového kroužku, který vedla učitelka ZŠ, byl pro 
předškoláky a dotován z grantu Jazyková 6. 

Všichni předškoláci z naší MŠ (celkem 23) prošli některou formou výuky Aj. Celkem 35 dětí se 
učilo Aj. 

8)    Výsledky kontrol ČŠI  
nebyla 

9)    Údaje o mimoškolních aktivitách 
§ Plavecký výcvik bazén ve Slaném – celoročně, celkem 45 dětí v kurzech 
§ Projekt – Každý měsíc divadlo (Divadlo Minor, Hračka, Divadlo z pytlíčku, zájezdová divadla,) 
§ Veřejná vystoupení souboru Bělásek –  vystoupení pro seniory, rodiče, děti z MŠ 
§ Besídky pro rodiče, oslavy lidových tradic (Vánoce, Velikonoce…), karneval, Olympiáda, 

Autíčkový den (závody autíček na dálkové ovládání), návštěva muzeí, ZOO, letiště Ruzyně, 
výlety po Praze 

§ Návštěva NTK v Praze 6 
§ Návštěva Mezinárodní školy v Nebušicích, setkání učitelů a dětí, vzájemné kontakty 
§ Vánoční jarmark – společně se ZŠ 
§ Zahradní slavnost – společně se ZŠ 
§ Výtvarné dílny – společná  práce rodičů a dětí Vyrábíme s mámou, tátou 
§ Pohádková noc - nocování ve škole 
§ Dny otevřených dveří 
§ Účast ve výtvarných soutěžích pro děti  
§ Výběrové kurzy placené rodiči:  

- Sportovní hry 
-    Kroužek Tancuj.. 
- Hudebně pohybová výchova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- AKCENT – výuka angličtiny 
 

10)   Cizí státní příslušníci – zapsané děti k 30. 6. 2016 
 
Státy EU (názvy) počet dětí Státy mimo EU (názvy) počet dětí 
Izrael 1 Sýrie 1 



11) Informace o grantech  
MŠ Bílá dostala grant 10 000,- Kč na projekt Vyrábíme s mámou, tátou…... Jedná se o projekt 
výtvarných dílen pro rodiče s dětmi. Částka byla použita na úhradu výtvarných potřeb a na platy lektorů. 

12) Environmentální výchova  
§ Merlin – ukázka dravců 
§ Výlet do  ZOO v Praze 
§ Květinářství Chládek – výlet, prohlídka rostlin, stromů, nákup jarní výzdoby, nákup semen na rychlení 

rostlin 
§ Pěstování pokojových rostlin, rychlení semen, sázení květin, sběr kaštanů a následný odvoz do ZOO 
§ Brigáda rodičů s dětmi - péče o zahradu MŠ ( 2x ročně) 
§ Tematické výstavky – celoročně 
§ Výstavka živých domácích mazlíčků (papoušek, králík, želva, hadi, morče) 
 

13) Multikulturní výchova  
Navázána spolupráce s Mezinárodní školou v Nebušicích, návštěva dětí z Nebušic v MŠ Bílá a návštěva 

dětí z MŠ Bílá v Nebušicích, společné setkání učitelek obou škol, vystoupení souboru Bělásek na školní 
akademii v Nebušicích. 

Zařazeno ve ŠVP, zaveden kroužek Slovíčka pro děti, které nemluví česky. 
Návštěva divadelních představení s tematikou multikulturní výchovy. 
Zakoupeny pomůcky a hračky – panenky, společenské hry, knížky. 
 

14) Prevence rizikového chování  
§ Spolupráce s dětmi ZŠ – společné projekty, pomoc při organizování akcí, Vánoční besídka, MDD, 

besídky, Zahradní slavnost. 
§ Výtvarné dílny Vyrábíme s mámou, tátou…… 
§ Divadelní představení s výchovnou tematikou 
§ Nocování předškoláků ve školce 
§ Program IZS Praha 
§ Medvídkova nemocnice - projektové vyučování ve spolupráci s 1. LFUK 

 

15) Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech 
Viz Výroční zpráva ZŠ 
 

16) Další údaje o MŠ 
Výhody vyplývající ze spojení se ZŠ pro výchovnou práci: 

§ Úzký kontakt s pracovníky ZŠ v rámci seznamování dětí MŠ s prostředím školy. 
§ Možnost využívání internetové knihovny, tělocvičen, auly a keramické dílny. 
§ Kontakt se žáky ZŠ při Mikulášské besídce, vystoupení dramatického kroužku, vystoupení souboru 

Bělásek, návštěvy družiny, návštěvy žáků ZŠ při rodinné výchově, pomoc při organizování soutěží a her 
(olympiáda), společné kulturní akce a brigády. 

§ Návaznost aktivit (Aj – Akcent, Bělásek, hudební škola) 
§ Možnost sledování vývoje našich bývalých žáků v ZŠ. 

 
 
 
V Praze dne:    9. 9. 2016                                          Mgr. Hana Pelikánová 
        vedoucí MŠ 


