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Slovo ředitelky školy
Školní rok 2019/2020 začal jako každý jiný. Mateřská škola byla naplněna do
maximální kapacity a z pedagogického sboru ani z provozních zaměstnanců nikdo nechyběl.
V listopadu se poprvé v historii mateřské školy podařilo třem pedagogickým pracovníkům
vycestovat na zahraniční stáž do Portugalska sbírat zkušenosti ohledně způsobu práce
s dětmi s odlišným mateřským jazykem, které i u nás v mateřské škole máme. Uspořádali
jsme tradiční Jarmark v sobotu před 1. nedělí adventní a s dětmi se připravili na Vánoce.
V lednu jsme nevynechali účast na Tříkrálové sbírce, kterou jsme podpořili místní Farní
charitu Stodůlky. Školní kaplan přišel požehnat mateřské škole s kadidlem, křídou a
svěcenou vodou. První pololetí bylo za námi a my jsme zahájili v únoru v kostele sv. Jakuba
St. Popeleční středou dobu postní. Společné oslavy Velikonoc jsme se však již nedočkali.
Prvního března jsme se dozvěděli zprávu o prvním nakaženém člověku v České republice
nemocí Covid-19, začaly se zpřísňovat hygienické podmínky, až došlo 16. března 2020
k úplnému uzavření mateřské školy z důvodu omezení šíření nemoci Covid-19. Pro všechny
zcela nová situace.
Stála před námi nová výzva. Byli jsme si vědomi, že rodiče budou doma s dětmi
potřebovat podporu. Uzavření mateřské školy znamenala pro mnohé komplikaci. Hned po
uzavření jsme tedy začali s přípravami podpory pro rodiče. Na webové stránky mateřské
školy jsme umístili odkaz „Domácí škola“, kde jsme umisťovali odkazy, na kterých bylo
možné najít volně přístupné kvalitní materiály pro předškolní přípravu. Zaměřili jsme se také

na výběr pořadů pro děti v České televizi v rámci vysílání Déčka. Navázali jsme kontakt
s ostatními církevními mateřskými školami napříč republikou a vzájemně jsme se
podporovali a odkazovali se na své „domácí školy na webových stránkách. Našim
hlavním cílem, bylo nezahltit rodiče požadavky, ale podpořit je v této nelehké době.
Dále jsme rozšířili nabídku pro rodiče o „On-line výuku“. Na webu CMŠ Srdíčko se
objevil další odkaz - pod ním se skrývala krátká videa (čtení dětem, písničky, rozcvičky…)
vytvořená pedagogickými pracovníky mateřské školy. Postupně jsme přidávali i fotonávody
na různé činnosti s dětmi a tiskli materiály těm, kteří neměli možnost tisku doma.
Z reakcí rodičů, které nám přicházeli, bylo vidět, že výzvu, před kterou jsme v polovině
března stáli, jsme uchopili správně. Karanténu jsme přijali jako příležitost. Příležitost naučit
se správně využívat digitální technologie, příležitost volit priority, příležitost ke ztišení,
příležitost k obnovení vztahů v rodinách i v práci, příležitost k zamyšlení nad smyslem toho,
co děláme.
Eva Kuchyňková
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Základní údaje o škole

Název školy: Církevní mateřská škola Srdíčko
Sídlo:

Podpěrova 1879/2, Praha 5 – Stodůlky, 155 00

Kontakty na dálkový přístup:
IČO:

60 43 71 71

IZO:

600 000 249

Zřizovatel a jeho právní forma:
Arcibiskupství pražské, církev, náboženská společnost
Členové rady ŠPO do 15. 4. 2020:
PhDr. Ivana Bernardová
Ing. Jarmila Bláhová
Mgr. Monika Vagenknechtová
Členové rady ŠPO dle Rozhodnutí MŠMT ze dne 16. 4. 2020
Mons. ThDr. Jan Balík, Ph.D.
Ing. Linda Dolečková
PhDr. Mgr. Ondřej Mrzílek
Ředitelka školy:
Mgr. et Mgr. Bc. Eva Kuchyňková – statutární orgán právnické osoby
tel.: 739 045 874
e-mail: cms.srdicko@seznam.cz
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Charakteristika školy:
Mateřská škola je určena pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, přijímáme ale i děti mladší
tří let. CMŠ Srdíčko je šestitřídní, což umožňuje ve čtyřech třídách zachovat nižší počty dětí.
To napomáhá vytvářet rodinné prostředí a zajišťovat individuální přístup k dětem.
Posláním Církevní mateřské školy Srdíčko je poskytovat kvalitní předškolní vzdělávání.
Škola je pro děti všech rodičů, jimž záleží na kvalitě vzdělávání a výchově jejich dětí. Cílem
školy je zabezpečit uspokojování přirozených potřeb dítěte po stránce duchovní, psychické,
fyzické i sociální v duchu křesťanské morálky a etiky. Jako pedagogické východisko jsme
přijali myšlenku italského kněze Jana Boska „Výchova je záležitost srdce.“ Mírnost,
laskavost, trpělivost a přívětivost jsou základní pilíře našeho přístupu k dětem.
Mateřská škola stojí na křesťanských hodnotách, které jsou integrovány do celého školního
vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program zahrnuje principy křesťanství, orientaci
v křesťanském prostředí a úctu k životu. Křesťanskou výchovu neoddělujeme od ostatních
činností, naopak díky ní prohlubujeme a rozšiřujeme všechny klíčové kompetence o
podstatnou životní dimenzi. Ke křesťanským hodnotám tak vedeme děti přirozeně a
nenásilně. Vybraných školních aktivit se účastní i školní kaplan.

Budova školy je obklopena prostornou zahradou, kterou postupně obnovujeme. Rozsah
obnovy zahrady závisí na finančních možnostech mateřské školy a případně získaných
grantech. Na zahradě jsou tři pískoviště, vahadlová houpačka, houpačka hnízdo, skluzavka,
tři pružinová houpadla, dvě malé prolézačky a altán – ekoučebna. Během školního roku jsme
se starali zasazené květiny, ovocné keře a vyvýšený bylinkový záhon.
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Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová
kapacita

2

Id. zařízení

Typ

Název
zařízení

Obec

060 437 171

A00

MŠ

Praha 5

102 449 244

L11

Školní jídelna

Praha 5

Ulice

Vyučovací
jazyk

kapacita

Platnost
zařízení

český

130

platné

xxx

148

platné

Podpěrova
1873/2
Podpěrova
1873/2

Rámcový popis personálií
V CMŠ Srdíčko bylo ve školním roce 2019/2020 bylo 15 pedagogických pracovníků

včetně ředitelky školy, z toho bylo 11 učitelek mateřské školy na celý pracovní úvazek a 4
asistenti pedagoga. Dvě z nich na celý pracovní úvazek a dvě na 0,75 úvazek.

2.1 Pedagogičtí pracovníci

1

10

5

4,25

pedagogičtí
pracovníci
přepočtení na plně
zaměstnané
celkem

pedagogičtí
pracovníci
fyzické osoby
celkem

asistenti pedagoga
přepočtení na plně
zaměstnané

10

asistenti pedagoga
fyzické osoby
celkem

1

interní učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby
celkem

CMŠ Srdíčko

ředitel a zástupce
ředitele
přepočtení na plně
zaměstnané

škola

ředitel a zástupce
ředitele
fyzické osoby
celkem

(stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu 30. 9. 2019)

15

14,25

a) kvalifikovanost pedagogických pracovníků – učitelé MŠ
(stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu 30. 9. 2018)

škola

CMŠ Srdíčko

celkem % z celkového počtu
učitelů MŠ

počet učitelů MŠ

kvalifikovaných

11

100 %

nekvalifikovaných

0

0%

K 30. září 2019 bylo v mateřské škole zaměstnáno 11 učitelek s kvalifikací. V červenci se
vrátily dvě kvalifikované učitelky z rodičovské dovolené. Na rodičovské dovolené zůstává
jedna učitelka.
b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků – asistenti pedagoga
(stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu 30. 9. 2018)

škola

CMŠ Srdíčko

celkem % z celkového počtu
asistentů pedagoga

počet asistentů pedagoga

kvalifikovaných

1

25 %

nekvalifikovaných

3

75 %

K 30. září 2019 byly v mateřské škole zaměstnány čtyři asistentky pedagoga, z toho
jedna s maturitní zkouškou a s kvalifikací pro asistenta pedagoga a další tři bez kvalifikace
(dvě s maturitní zkouškou a jedna s titulem Bc.). Dvě z nekvalifikovaných asistentek
v průběhu roku studovaly dálkově Předškolní pedagogiku – (SŠ a VŠ).
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c) další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzhledem k situaci, která nastala během školního roku, byly semináře a kurzy velmi
omezeny. Z toho důvodu učitelky CMŠ Srdíčko absolvovaly podstatně méně kurzů a
seminářů než v minulém školním roce.

Druh studia
Konference

Semináře

Stáž

Kurzy

počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací
instituce

1

Konference ředitelů církevních
škol a školských zařízení

1

ČBK

1

Začínající učitel v adaptačním období

1

NIDV
SYPO

1

Uvádějící učitel a jeho role v
adaptačním období

1

NIDV
SYPO

1

Vedení školy a jeho role v adaptačním
období

1

NIDV
SYPO

3

Čtyřdenní stáž v mateřských školách ve
Faru (Portugalsko)

3

OP PPR

1

Jak na čtení s předškoláky?
Čtení a předčtenářská gramotnost v MŠ

1

NIDV

1

Polytechnická výchova

2

NIDV

1

Diagnostika školní připravenosti
Varianta pro pedagogy škol a školní
poradenská pracoviště

2

PPP Brno

1

Aby malé bylo velké

10

Společnost
pedagogiky
Franze Ketta

1

Komunikujeme vědomě
Komunikace v MŠ jako vzdělávací
příležitost

14

1

Učitelství pro MŠ

1

1

Učitelství pro MŠ

1

Pedagogické
studium

Společnost
pedagogiky
Franze Ketta
dálkové
nástavbové
maturitní
studium (SŠ)
VŠ
bakalářské
dálkové

Učitelky MŠ se však aktivně věnovaly samostudiu a využívaly ke studiu pedagogickou
literaturu s dobře zásobené knihovny mateřské školy. Knihovnu neustále doplňujeme
moderní literaturou a využíváme k dalšímu vzdělávání všech pedagogických pracovníků.
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2.2

Nepedagogičtí pracovníci školy

Nepedagogickými pracovníky v CMŠ Srdíčko jsou provozní zaměstnanci. Jedná se o
zaměstnankyně školní jídelny – dvě kuchařky a vedoucí školní jídelny a ostatní provozní
pracovníky – účetní a dvě provozní zaměstnankyně na úklid. Dále patří mezi nepedagogické
pracovníky školní asistent a dvojjazyčný školní asistent. Tyto dvě pracovní pozice vznikly na
základě čerpání grantů z OP VVV a OP PPR a vykonává je jedna osoba.
a) počty osob
fyzické osoby celkem

přepočtení na plně
zaměstnané

6

5,4

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků
počet

zaměření

počet
účastníků

vzdělávací instituce

1

Školení hygienického
minima, zásady SVHP a
systém HACCAP

4

Jídelny.cz

1

Objasnění podstaty,
zpracování, realizaci
systému kritických bodů pro
školní jídelny a výdejny

1

MČ Praha 5

semináře

školení

3

Zápis a následné přijetí

Zápis do Církevní mateřské školy
Srdíčko proběhl dne 4. a 5. května
2020. Probíhal za zpřísněných
hygienických

podmínek.

Bylo

podáno 35 přihlášek a vyhověno
bylo všem žádostem. Po ukončení
správního řízení ovšem někteří
rodiče

však

prostřednictvím

webových stránek a facebooku, že
má mateřská škola ještě volná místa pro následující rok. Celkem bylo nakonec
administrováno 58 žádostí. Mateřská škola byla pro rok 2020/2021 naplněna do stavu 126
dětí.
počet přihlášek celkem
počet přijatých celkem

58
44
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3.1

Počty tříd

Ve školním roce 2019/2020 bylo v Církevní mateřské škole Srdíčko v provozu šest tříd.
Dvě třídy jsou naplňovány obvykle do max. kapacity 28 dětí, jedna třída do kapacity 24
dětí, jedna třída do kapacity 22 dětí a dvě třídy jsou naplňovány do kapacity max. 14 dětí.
Třídy jsou rozděleny na předškolní, kam jsou zařazovány děti, které ve školním roce půjdou
k zápisu do první třídy ZŠ a případně děti jim věkově nejbližší. V dalších třídách jsou děti
zařazovány věkově heterogenně – zpravidla od 3 do 5 let, popř. mladší.
(stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu 30. 9. 2019)

škola

počet tříd

počet dětí

CMŠ Srdíčko

6

129

Změny v počtech dětí:
V průběhu roku ukončily předškolní vzdělávání tři děti. Jednalo se o ukončení docházky
z rodinných důvodů, stěhování a sociální nezralosti.
K 31. srpnu 2020 přestoupily do jiné mateřské školy jedno dítě z důvodu stěhování.
K 31. srpnu. 2020 ukončilo předškolní vzdělávání 43 dětí, které od 1. 9. 2019 nastoupily
do okolních základních škol nebo škol v jejich místě bydliště.

3.2

Děti s trvalým bydlištěm v jiném kraji

Církevní mateřská škola Srdíčko sídlí v okrajové části Prahy a je tedy v dojezdové
vzdálenosti pro rodiče dětí z blízkého okolí Prahy. Do CMŠ Srdíčko dochází tedy i děti
s trvalým bydlištěm ve Středočeském kraji. Postupně s rozšiřováním mateřských škol v okolí
Prahy těchto dětí, ale ubývá. Mezi přihlášenými dětmi jsou i děti, které mají nahlášený trvalý
pobyt v jiných krajích, ale spolu s rodiči žijí v Praze. Dětí z jiných krajů docházejících do CMŠ

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

CMŠ Srdíčko

počet dětí
celkem

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

7

1

0

11

z toho nově
přijatí

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

3

0

0

6

kraj

škola

Jihočeský

Srdíčko je tedy méně jak 10%.
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3.3

Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin

Děti cizinců a národnostních menšin jsme běžně začleňovaly do kolektivu. V uplynulém
školním roce se v mateřské škole vzdělávalo celkem 16 dětí s jiným státním občanstvím.
Jednalo se o 2 dětí ze Slovenska, 5 dětí z Ukrajiny, 1 dítě z Rumunska, 1 dítě
z Kazachstánu, 3 děti z Ruska, 1 dítě z Korey, 1 dítě z Maďarska a 2 děti z Polska. Většina
dětí se dorozuměla v českém jazyce. S dětmi z Rumunska, s dítětem z Kazachstánu a
z Korey jsme museli intenzivněji pracovat a podporovat rozšíření znalosti českého jazyka. O
jiných kulturách jsme s dětmi mluvili během roku, ale také podle vzniklých situací. Na
multikulturní výchovu jsme postupně shromažďovali pomůcky – atlasy, panenky různých
barev pleti a oblečení, odborné časopisy atd. Dbali jsme na zvýšenou jazykovou péči u
těchto dětí. Zaměřovali jsme se také na vzdělávání učitelů v této oblasti a sledovali aktuální
trendy ve vzdělávání cizinců. Pokračovali jsme v realizaci projektu Podpora inkluze v CMŠ
Srdíčko, který realizujeme v rámci výzvy OP PPR č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání
V rámci tohoto projektu byla pěti dětem cizincům poskytnuta podpora intenzivního
jazykového kurzu češtiny jako druhého jazyka.

3.4

Speciální výchova a vzdělávání, integrace dětí

Ve školním roce 2019/2020 byla poskytována podpora vzdělávání 4 dětem s využitím
asistenta pedagoga. Všechny čtyři dětí byly podpořeny na základě Doporučení školského
poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.
Všechny tyto děti ukončily v srpnu docházku do mateřské školy z důvodu přechodu do
dalšího stupně vzdělávání.
Během školního roku jsme se zabývali spoluprací učitelek a asistentek pedagoga.
Asistentky pedagoga vedly tzv. komunikační deník. Denně si předávaly s učitelkami
zkušenosti a podporovaly děti v souladu s třídním vzdělávacím programem. Stále hledáme
způsob jak, co nejlépe vzájemně spolupracovat, abychom byli dětem se speciálními
vzdělávacími potřebami oporou, a co nejlépe jim podpůrná opatření poskytovali. A aby se
stala inkluze v CMŠ Srdíčko účinná, neomezovala ostatní děti a byla prospěšná všem.
V kontaktu jsme i s konkrétními speciálně pedagogickými centry.

Spolupracovali jsme se:


Speciálně pedagogickým centrem VERTIKÁLA při ZSŠ a PŠ Rooseveltova, Praha 6



Speciálně pedagogickým centrem Chotouňská 49, Praha 10



Speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené, Praha 5



Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou, Praha 8
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3.5

Vzdělávání nadaných dětí

Zabezpečení výuky nadaných dětí máme zapracováno ve školním vzdělávacím
programu. V rámci integrovaných bloků vytváříme podmínky, které stimulují vzdělávací
potenciál všech dětí v různých oblastech. S ohledem na individuální možnosti dětí jim v
rámci pestré nabídky aktivit předkládáme činnosti, které umožňují tento potenciál projevit a v
co největší míře využít. Podporujeme všechny projevy a známky nadání i bez potvrzení a
identifikace nadání, či mimořádného nadání. Dětem, které projevují známky nadání,
věnujeme zvýšenou pozornost zaměřenou na to, aby se projevy nadání dětí v rozmanitých
oblastech činnosti smysluplně uplatnily a s ohledem na individuální možnosti dětí dále
rozvíjely. V případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání, zejména v situacích
vyžadujících značnou spolupráci a koordinaci s rodiči dětí, zpracováváme PLPP.
Ve školním roce 2019/2020 jsme neměli diagnostikováno žádné dítě jako mimořádně
nadané. S dětmi, které projevovaly nadání jsme v oblastech, ve kterých projevovaly nadání,
pracovali více individuálně.

3.6

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program: „Správně vidíme jen srdcem.“ Pracujeme podle školního
vzdělávacího programu, který je sestaven z pěti integrovaných bloků. Integrované bloky jsou
rozděleny do pěti časových období, ve kterých sledujeme jak období roční, tak období
liturgického roku. Každý integrovaný blok je současně zaměřen i na hlavní motto naší školy:
„Správně vidíme jen srdcem.“

Program

byl

aktualizován

vzhledem

k rozšíření MŠ o jednu třídu k 1. 9. 2018.
Dětem jsme v rámci integrovaných bloků
přibližovali

dobré

vlastnosti

člověka

a

vštěpovali jsme jim správné zásady lidského
soužití ve společnosti.

Po dobu celého

školního roku jsme i nadále vyhodnocovali
kvalitu a naplňování tohoto programu. Novou
aktualizaci plánujeme k 1. 9. 2021.
Zaměření programu:
Výchovně vzdělávací program naší mateřské školy je založen na křesťanských
hodnotách a osobnostně orientované výchově. Křesťanská výchova prolíná celým výchovně
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vzdělávacím programem. Spolu s prožíváním roku občanského, nezapomínáme prožívat i
rok liturgický. V rámci školního vzdělávacího programu neopomíjíme krásu stvoření a děti
vedeme k environmentálnímu myšlení a ke zdravému životnímu stylu. Vytváříme stálou
příležitost k učení prožitkem a při plánování výchovně vzdělávací činnosti vycházíme
z potřeb dítěte a jeho individuality. Uplatňujeme principy individualizace v podmínkách
sociální skupiny. Děti vedeme k odpovědnosti za své chování a jednání.
Specifickou pozornost věnujeme základnímu osvojování klíčových kompetencí, které
budou u dětí hrát důležitou roli nejen v přípravě na školu, ale i v jejich následných životních
etapách. S dětmi směřujeme k dosažení klíčových kompetencí uvedených v RVP PV před
zahájením povinné školní docházky s ohledem na jejich individuální možnosti.
Do výchovně vzdělávacího procesu zařazujeme ve větší míře environmentální a
polytechnickou výchovu. Zaměřujeme se na logopedickou prevenci. Vzdělávací program
přizpůsobujeme dětem se specifickými vzdělávacími potřebami prostřednictvím PLPP a IVP.
Inkluzivní vzdělávání je pro nás samozřejmostí.
Školní vzdělávací program CMŠ Srdíčko integruje do výchovy a vzdělávání v předškolním
věku celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, zaměřuje se více na ekologii,
uplatňuje podporu zdraví a logopedickou prevenci.

V duchu názvu našeho školního

vzdělávacího programu se snažíme učit dívat na svět srdcem a také naslouchat srdcem
lidem kolem nás.

Klademe velký důraz na úzkou spolupráci s rodinou.
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Doplňkové aktivity:
Vzdělávací obsah byl doplněn různými programy a projekty, které rozvíjely u dětí určité
specifické dovednosti s návazností na hlavní vzdělávací nabídku. Na tvorbě projektů a
programů se podíleli především pedagogové školy, využili jsme ale i programy, které
navazovaly na náš školní vzdělávací program, a které uskutečnily i jiné organizace (např.
Lesy hl. m. Praha).
Projekty a programy s křesťanským zaměřením
Den stvoření aneb chvála sv. Františkovi – program pro rodiče a děti proběhl z důvodu
nepříznivého počasí uvnitř budovy. Odpolední program byl zahájen krátkou katechezí
školního kaplana.

Sv. Martin – dopolední program s katechezí, se svatomartinským průvodem a
projížďkami na ponících, akce se zúčastnili i někteří rodiče.
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Sv. Mikuláš – návštěva Mikuláše ve škole
Podle metodiky Katechetického a pedagogického centra Biskupství ostravsko opavského „Svatý Mikuláš: člověk plný Boží lásky“ jsme přiblížili dětem ve všech třídách
legendou život sv. Mikuláše. Děti se seznámily se základními údaji o světci a s poselstvím
jeho života.

Vzpomínka na všechny zemřelé – v jednotlivých třídách dle metodiky Aby malé bylo
velké v rámci Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta na téma „Ahoj, starý
strome!“
Doba adventní – prožívání s dětmi v rámci jednotlivých tříd.
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Vánoce – oslava Kristova narození v rámci tříd.
Tříkrálové žehnání ve školce – opět jsme společně s P. Jaroslavem Mrňou žehnali naší
mateřské škole, nechybělo kadidlo, svěcená voda, ani křída.

Tříkrálová sbírka – zapojili jsme se do Tříkrálové sbírky ve spolupráci s Farní charitou
Stodůlky. Výtěžek z našeho koledování byl ponechán Farní charitě Stodůlky, tímto jsme
chtěli podpořit dobrou věc. Farní charita Stodůlky naopak podporuje rodiny, které to potřebují
příspěvkem na obědy jejich dětí.
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Popeleční středa – putování dětí v rámci dopoledního programu do kostela sv. Jakuba
Staršího ve Stodůlkách. V kostele na děti čekal školní kaplan s krátkou katechezí. Učitelkám
a dětem, které chtěly, udělil popelec.

Doba postní a Velikonoce – v rámci jednotlivých tříd děti tyto doby prožívali společně.
Projekty a programy s ekologickým zaměřením
Mrkvička
Naše mateřská škola je zapojená do celostátní sítě mateřských škol se zvýšeným
zájmem o environmentální výchovu

- Mrkvička. To znamená, že soustavně usilujeme o

kvalitní a trvale se zlepšující zařazení environmentální výchovy do celkového života
mateřské školy.
Mezinárodního programu Ekoškola pro mateřské školy
Jsme zapojeni v mezinárodním programu Ekoškola pro mateřské školy. Ve CMŠ Srdíčko
byla pověřená koordinátorka environmentální výchovy. Snažili jsme se i vytvoření funkčního
ekotýmu. Pokračovat budeme i v následujícím školním roce. Postupně jsme se seznamovali
s pravidly Ekoškoly.
Recyklohraní
Naše mateřská škola je od 28. března 2013 zapojena do školního
recyklačního programu Recyklohraní, aneb ukliďme si svět, pořádaného pod
záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
V rámci programu škola vzdělává děti v oblasti třídění a recyklace odpadu a umožňuje
jim odevzdávat vysloužilé baterie, použité tonery a drobná elektrozařízení do speciálních
nádob. Tyto nádoby jsou umístěny v prostorách školy.
Uskutečnili jsme také několik programů s ekologickým zaměřením.
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Třídění odpadu – ve třídách vedeme děti ke třídění odpadu. Máme odlišné nádoby dle
druhu odpadu nejen ve třídách, ale i v ostatních prostorách školy. Třídíme plasty a papír.
Využíváme akcí s rodiči, kdy je spolu s dětmi hrou vedeme k třídění odpadu. Pořídili jsme
velký dřevěný kompostér. Kompost následně využíváme pro pěstování drobných plodin.

ZOO koutek
Společně s dětmi se staráme se o ZOO koutek, který máme umístěn uvnitř budovy
mateřské školy. Máme dvě akvária s akvarijními rybičkami. Další akvárium máme pro želvu
nádhernou. Měli jsme také dva samečky Skinny morčete. V průběhu roku nám jedno morče
uhynulo. Citlivě jsme s touto skutečností seznámili děti. Všechny třídy se pravidelně se svými
učitelkami i s ostatními zaměstnanci starají o všechna naše zvířata.
Děti se svými učitelkami také navštěvovali farní zahradu, kde se mohli podívat na králíky
v králikárně.

V době od 16. 3. 2020 do 11. 5. 2020 byla mateřská škola z důvodu omezení šíření
nemoci COVID-19 uzavřena. Veškeré akce v této době neprobíhaly. Z toho důvodu nemohla
proběhnout pravidelná dubnová akce Den Země a museli jsme zrušit program sokolníka
Ondřeje Semeckého.
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Projekty a programy zaměřené na zdravý životní styl
Preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí – projekt „Koukají na nás
správně?“ byl nabídnut rodičům pro jejich děti. Hlavním smyslem tohoto projektu je včasné
rozpoznání a léčení zrakové vady. A tím i prevenci dalšího zhoršování dioptrické vady a
případných dalších komplikací v pozdějším věku dítěte. Měření prováděla zdravotnická
pracovnice. Rodiče vyšetřených dětí obdrželi následně od nestátního zdravotnického
zařízení Prima Vizus, o.p.s. informaci o proběhlém vyšetření a také štítek o vyšetření, který si
mohli nalepit do zdravotní kartičky dítěte. Toto vyšetření proběhlo pro zájemce v červnu za
zpřísněných hygienických podmínek.
Záchranář ve školce aneb seznámení s první pomocí – záchranář se záchranné služby
Středočeského kraje přijel za dětmi s připraveným programem o první pomoci. Sebou měl
velkého plyšového medvěda, kterého mohly děti zkusit resuscitovat. Předškoláci si
připomněli telefonní číslo, na které by volali v případě, že by bylo potřeba někomu pomoci. A
vyzkoušeli si, co je v takové situaci nutné záchranářům do telefonu povědět. Děti si mohly
prohlédnout také sanitku. Takto akce měla u dětí velký úspěch.
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Školní zahrada
V rámci vzdělávacího programu jsme velmi intenzivně využívali zahradu, která je přilehlá
k areálu školy a kromě denních pobytů jsme zde pořádali několik již tradičních akcí.
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Den dětí
Ve školním roce 2019/2020 jsme Den dětí opět oslavili společným programem
připraveným pedagogickými pracovníky mateřské školy. Děti si vyzkoušely různé aktivity,
které pro ně byly připravené na zahradě.
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Projekty a programy zaměřené na polytechnické a digitální vzdělávání
Cílem projektů a programů zaměřených na polytechnickou výchovu bylo hravou a věkově
přiměřenou formou podporovat a rozvíjet technické myšlení, podporovat vztah k práci,
rozvíjet manuální zručnost, seznamovat děti s tradičními řemesly, naučit děti používat
jednoduché pracovní nástroje (kladivo, štětec, smirkový papír, šroubovák…), pracovat
s různými materiály i používat stavebnice, které rozvíjejí konstruktivní myšlení.
Pro seznamování se základy programování jsme využívali robotickou hračku Bee – Bot.
Učitelky pro děti připravovaly zábavné činnosti na rozvoj digitálních dovedností. Děti jsme
učily pracovat s interaktivní tabulí.

Pro rozvoj fantazie a představivosti jsme používali různé polytechnické stavebnic (např.
od firmy Harrap CZ.s.r.o. – polytechnická magnetická stavebnice Cvak – Cvak, stavebnice
Fantazie, dále Lego, Kapla, Little Architect aj.)
Pro rozvoj manuální zručnosti a praktických dovedností jsme využívali jednoho
pracovního koutku na terase na zahradě. Děti seznamujeme s pracovními postupy - návody
a pomocí konkrétních jednoduchých pracovních postupů je s nimi učíme pracovat. Rádi
bychom tyto aktivity rozšířily.
Podporovali jsme zvídavost dětí a rozvíjeli jejich badatelské schopnosti prostřednictvím
objevování, realizace různých pokusů a společným experimentováním. Využívali jsme knihu
Vědci v mateřské škole a hledali další náměty pro vhodné experimentování a bádání v MŠ.
Seznamovali jsme děti s praktickými řemeslnými činnostmi. Na podporu této oblasti jsme
si do mateřské školy pozvaly „Polytechbus“.
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Důležitým cílem polytechnické výchovy je seznámit děti
s vlivem techniky na společnost a přírodu. K tomuto cíli se
v každém roce přibližujeme i díky propojení s EVVO.
Projekty a programy zaměřené na kulturní vzdělávání
Divadelní představení – do mateřské školy jsme zvali divadelní společnosti, které k nám
přijížděly se svým představením. Snažili jsme se dodržet pestrost a kvalitu nabídky.
Od března 2020 jsme museli všechna divadelní představení zrušit vzhledem k vládním
opatřením.
Princezna na hrášku

Divadlo Dokola

Medvídek Ťupínek

Divadlo Kopecký

Kouzelný zvon

Dřevěné divadlo - MgA. Jan Hrubec

Karneval
Den před zahájením postní doby jsme pořádali v rámci dopoledního programu pro děti
karnevalový rej.

\
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Projekty a programy zaměřené na vstup do školy
Návštěva ZŠ Mohylová – předškolní třída pravidelně navštěvovala cca 1x měsíčně ZŠ
Mohylová, kde pro ně měla pověřená pedagožka připravený program zaměřený na vstup do
školy. Tyto programy byly bohužel přerušeny koronavirovou epidemií. Od března do června
2020 se již návštěva základní školy nemohla uskutečnit.
Interaktivní tabule – během roku jsme aktivně
využívali interaktivní tabuli zvláště v předškolních
třídách. Využívali jsme programů na interaktivní
tabuli z edice Barevné kamínky a dále paní učitelky
doplňovaly výukové materiály svou vlastní tvorbou.
Zahradní slavnost – se již tradičně konala v červnu na školní zahradě. Tentokrát za
zvýšených hygienických opatření a za účasti pouze dětí a rodičů z předškolních tříd.
V průběhu akce jsme se také slavnostně rozloučili s předškoláky, kteří od 1. září 2020
nastoupí do školy. Předškoláky na školáky slavnostně pasoval P. Jaroslav Mrňa se slovy
„Statečně žij a dobře se uč!“
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Projekty a programy zaměřené na rozvoj výtvarných dovedností
V rámci tříd měly děti také možnost vytvořit drobné keramické výrobky. V naší mateřské
škole neprobíhají žádné zájmové činnosti. Veškeré aktivity rozvíjející klíčové kompetence
předškolního dítěte jsou zařazeny do Školního vzdělávacího programu. Pedagogové se tak
mohou lépe a plně věnovat rozvoji dítěte v rámci jeho pobytu v mateřské škole. Tímto
směrem se budeme ubírat i nadále.
Galerie na plotě
Během školního roku jsme pokračovali ve vystavování dětských prací na plotě mateřské
školy. V průběhu uzavření mateřské školy, mohly děti zasílat obrázky do mateřské školy a ty
byly také vystavovány na plotě.

Hodnocení školního vzdělávacího programu:
Školní vzdělávací program „Správně vidíme srdcem“ byl od 1. 9. 2018 aktualizován
vzhledem ke změně organizace tříd. Došlo k rozdělení jednoho velkého oddělení na dvě
menší. Z pěti tříd se stalo tříd šest a díky tomuto rozdělení se podařilo snížit počty dětí ve
dvou třídách. Školní vzdělávací program vzhledem k rozdělení pouze do pěti integrovaných
bloků dává pedagogům větší prostor k vlastní tvořivosti. Pokračovali jsme v začleňování
logopedické prevence, snažili jsme se hledat správný přístup k inkluzivnímu vzdělávání, a
více jsme zařazovali prvky náboženské pedagogiky Franze Ketta. Školní vzdělávací program
se nám podařilo naplnit ve všech třídách. Pedagogové z něj vycházeli při tvorbě třídních
vzdělávacích programů. Ve čtvrtletních pedagogických radách jsme integrované bloky
pravidelně hodnotili.
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4

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Prioritou CMŠ Srdíčko je vytvořit bezpečné a klidné prostředí, které je založeno na

pěstování dobrých vztahů, důvěře a toleranci. Děti vedeme k dodržování předem daných
pravidel ve skupině. A nabízíme jim podnětnou nabídku pro jejich rozvoj. Máme vypracován
Preventivní program školy, který každoročně aktualizujeme.
Využíváme principů křesťanství a děti vedeme k vzájemné toleranci. Dítě je bráno jako
partner dospělého. Konflikty mezi dětmi jsou řešeny za přítomnosti pedagoga, jde o nácvik
modelových situací a vysvětlování. Pokud se objeví problémové dítě, řešíme situaci ve
spolupráci s rodinou a Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou, popř. dalšími
institucemi a vzniklý problém se snažíme v počátku odstranit, případně eliminovat na
minimum. Spolupracovali jsme také s OSPOD při MČ Praha 13.

5

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Příspěvky do místních zpravodajů
Škola pravidelně přispívá zprávami ze školy do měsíčních Zpráv od Jakuba a Prokopa,

která vydává pro vnitřní potřebu Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího,
Praha – Stodůlky. Příležitostně přispívá škola do měsíčního zpravodaje Městské části Praha
13 – Stop.

Jarmark
Jako každý rok jsme v sobotu
před první nedělí adventní 30. 11.
2019

uspořádali

v Komunitním

centru svatého Prokopa jarmark.
Jarmark je otevřen širší veřejnosti
a účastní se ho nejen děti a rodiče
a jejich příbuzní, kteří v současné
době docházejí do naší mateřské
školy, ale i ti, kteří byli s mateřskou
školou spojeni v minulých letech.
Jarmark navštěvují i lidé z místní farnosti a obyvatelé Prahy 13. Na jarmarku vystoupily
s krátkým představením děti ze všech tříd a krátkou promluvu o adventu měl školní kaplan P.
Jaroslav Mrňa.
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5.1

Spolupráce právnické osoby s partnery

V průběhu školního roku se uskutečňovala intenzivní spolupráce se zřizovatelem
Arcibiskupstvím pražským. Mateřskou školu navštívil 3. prosince 2019 v rámci vizitační
návštěvy biskup Mons. Václav Malý.

Využívali jsme konzultační a metodické podpory v oblasti ekonomické a legislativní
poskytované Odborem církevního školství Arcibiskupství pražského do doby než byl zrušen
(jaro 2020). Zřizovatel nám poskytl finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč na zajištění
hygienických opatření v důsledku epidemiologických opatření. Ředitelka se účastnila
pravidelných porad ředitelů církevních škol. Naše CMŠ spolupracovala s Římskokatolickou
farností u kostela sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách - ředitelka školy je členkou Pastorační
rady této farnosti.
Děti z naší školy vystoupily pod vedením paní učitelek na setkání nemocných 30. 11.
2020 v Komunitním centru svatého Prokopa, který pořádá Farní charita Stodůlky.
Spolupracujeme s ostatními církevními mateřskými školami i obecními mateřskými
školami, s Městskou částí Praha 13, s pedagogickými školami – praxe studentů.
Úzkou

spolupráci

máme

s Křesťanskou

pedagogicko-psychologickou

poradnou.

Každoročně přichází speciální pedagožka kvůli zmapování školní připravenosti dětí
skupinovou a individuální formou v prostředí MŠ. U dvou dětí s podpůrnými opatřeními
vydala Doporučení právě Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna. V případě
potřeby konzultujeme telefonicky.
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5.2

Projekty předložené a realizované z cizích zdrojů

Ve školním roce 2019/2020 jsme realizovali dva větší projekty. Jednalo se o projekty
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a z Operačního programu Praha pól
růstu.
Zvyšování kvality předškolního vzdělávání v CMŠ Srdíčko 2
V období od 1. 9. 2019 jsme zahájili realizaci projektu Zvyšování kvality předškolního
vzdělávání v CMŠ Srdíčko 2, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_023/0014906.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní
školy, podpora extrakurikulárních aktivit a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková dotace na
projekt je poskytnuta ve výši 616 464 Kč. Ukončení projektu je plánováno na 31. 8. 2021.

Podpora inkluze v CMŠ Srdíčko
V rámci

projektu

Podpora

inkluze

v CMŠ

Srdíčko,

registrační

číslo

projektu

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001260 jsme ve školním roce 2019/2020 pokračovali v podpoře
dětem s OMJ prostřednictvím dvojjazyčného asistenta v měsících září 2019 – červen 2020,
v listopadu 2019 se dvě učitelky spolu s ředitelkou zúčastnily zahraniční stáže v Portugalsku.

V době od ledna do června 2020 probíhala aktivita Intenzivní jazykové kurzy ČDJ pro
MŠ. Tato aktivita byla vzhledem k mimořádné situaci z důvodu šíření viru SARS-CoV-2
přerušena od 16. 3. 2020 do 10. 5. 2020. Ze stejného důvodu jsme požádali o změnu
projektu, upravili některé aktivity a prodloužili jeho ukončení do 31. 10. 2020. Škola nakoupila
i díky projektu pomůcky pro práci s dětmi s OMJ. Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu
vzdělávání v Církevní mateřské škole Srdíčko prostřednictvím inkluze v multikulturní
společnosti a lépe začlenit děti s odlišným mateřským jazykem, což se nám dařilo.
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Akce a aktivity dětí, pedagogů, školy propojené s církevním charakterem

5.3

školy
Kromě projektů a programů s křesťanským zaměřením uvedených v kapitole 3.6 Školní
vzdělávací program měla škola zpracovaný Duchovně pastorační plán školy.
Křesťanskou výchovu považujeme za součást celkového rozvoje osobnosti dítěte. Pro
uplatňování křesťanské výchovy v mateřské škole jsme si stanovili dva základní pilíře:


žít ve společenství



být dobrým člověkem

Pedagogové a asistenti pedagoga a ostatní zaměstnanci školy mohli využít nabídky
Římskokatolické farnosti sv. Jakuba Staršího, která je velmi pestrá. Ve školním roce
2019/2020 byl ustanoven školním kaplanem P. Jaroslav Mrňa. Pro pedagogy a ostatní
zaměstnance byla ve školním roce 2019/2020 sloužena jedna mše svaté v prostorách
mateřské školy.
Rodinám, které přišly z nekřesťanského prostředí, jsme přibližovali církevní nauky a
liturgický rok prostřednictvím pravidelného měsíčního zpravodaje – Zprávy ze Srdíčka. Při
společných slavnostech pro rodiče s dětmi jsme vydávali drobné letáčky s informacemi např.
o Svatém Františkovi, Martinovi, Mikulášovi. Rodiče dětí se měli možnost při společných
akcích setkat se školním kaplanem.

5.4

Ekologická výchova a environmentální výchova

Lásku k přírodě a úctu k životu máme koncipovánu v našem vzdělávacím programu a je i
základem křesťanské výchovy. V průběhu roku jsme působili na děti formou příběhů,
pohádek, vlastním příkladem pracovníků a jiných dospělých. Chodili jsme na vycházky do
přírody, využívali školní zahrady i v zimním období pro zimní hrátky.

Rozvíjíme potřebné kompetence dětí (znalosti, dovednosti a postoje), aby se naučily
k odpovědnému chování k životnímu prostředí, což je hlavním cílem ekologické a
environmentální výchovy.
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5.5

Návštěva z Belgie

V únoru 2020 nás navštívila
delegace pedagogů z církevních
škol z Belgie. Přítomní učitelé se
zajímali především o technologie
ve výuce. Byli jsme rád, že jsme
jim mohli ukázat, jak pracujeme s
dětmi s interaktivní tabulí, s Albi
tužkou a taky s robotickou hračkou Bee – bot a jejím příslušenstvím.

5.6

Multikulturní výchova

Multikulturní

výchovu

začleňujeme

do

běžné

vzdělávací

nabídky.

S pomocí

dvojjazyčného asistenta jsme se snažili překonávat jazykové bariéry dětí s OMJ a lépe je tak
začleňovat děti s OMJ do třídních kolektivů. Dále do CMŠ Srdíčko docházejí děti z rodin
patřících do různých církví, ale i z rodin bez vyznání. Všechny děti jsme vedli k pochopení
různosti kultur a k poznávání odlišnosti (rasové, sociální, ekonomické, náboženské…)
K plánování multikulturní výchovy a jejímu začleňování do vzdělávacího programu přispíval i
fakt, že ve školním roce 2019/2020 docházelo do CMŠ Srdíčko 16 dětí s OMJ (Maďarsko,
Kazachstán, Korea, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko a Ukrajina).

5.7

Výchova k udržitelnému rozvoji

Děti jsme se snažili vést vlastním příkladem, přístupem celé mateřské školy a
zařazováním aktivit do třídních vzdělávacích programů ke způsobu života, který vede
k zachovávání životního prostředí pro budoucí generace. Využívali jsme všech třech
základních pilířů udržitelného rozvoje: environmentálního, ekonomického a sociálního.

5.8

Mediální výchova

Mediální výchovu jsme jako takovou v mateřské škole zavedenu neměli a nebyla ani
obsahem školního vzdělávacího programu. Přesto jsme museli reagovat na situace, se
kterými se některé děti setkávají v rodinách (nadměrné užívání mobilních telefonů či tabletů,
sledování nevhodných pořadů pro děti – příliš agresivity, apod.) V mateřské škole jsme
v omezené míře využívali interaktivní tabuli, kde děti pracovaly vždy pod vedením pedagoga.
Pracovali jsme především s výukovými programy (např. s edicemi Barevné kamínky).

5.9

Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy

Ve školním roce 2019/2020 nebyly mateřskou školou pořádány žádné školy v přírodě,
vzdělávací a poznávací zájezdy a ani sportovní kurzy.
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5.10 Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
Výroba adventních věnců
Uskutečnili jsme opět společnou výrobu adventních věnců na podporu CMŠ Srdíčko.
Zapojili se dobrovolníci z firmy Siemens, rodiče i zaměstnankyně mateřské školy.

Brigády na zahradě CMŠ Srdíčko
Každoročně pořádáme minimálně dvě brigády na zahradě naší mateřské školy. Ve
školním roce 2019/2020 proběhla je podzimní společná brigáda, kdy se zapojili rodiče.
Brigáda přispěla také k utužení vztahů v celé komunitě.

V jarních měsících z důvodů omezení kontaktů kvůli šíření nemoci Covid-19, pečovali o
zahradu samotní zaměstnanci školy. V době uzavření mateřské školy provedli společně
učitelky MŠ, asistentky pedagoga i provozní zaměstnanci údržbu zahrady.

5.11 Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Školská právnická osoba Církevní mateřská škola Srdíčko nerealizuje sama další
vzdělávání.
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5.12 Další aktivity
Centrum kolegiální podpory
Od 1. března 2017 se naše mateřská škola stala ve spolupráci s Univerzitou Palackého v
Olomouci Centrem kolegiální podpory (CKP) pro Prahu. Univerzita Palackého v Olomouci v
rámci projektu Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné mateřské školy
organizuje a metodicky podporuje sítě škol, které budou působit jako Centrum kolegiální
podpory a vzájemného učení. Projektový tým je tvořen odborníky na předškolní výchovu a
vzdělávání a má dlouholeté zkušenosti s profesní přípravou budoucích učitelů mateřských
škol. Jsme velmi rádi, že právě v naší mateřské škole se můžeme scházet s dalšími
předškolními pedagogy z pražských mateřských škol a s odborníky z univerzity. Projekt byl
ukončen v průběhu školního roku 2019/2020 posledním setkáním v únoru 2020.

5.13 Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době
školních prázdnin
V období školních prázdnin není škola využita k jiným účelům. V měsíci srpnu probíhá po
dobu dvou týdnů prázdninový provoz a po dobu jednoho týdne tzv. přípravný týden.
V ostatních dnech v měsíci červenci je mateřská škola uzavřena.

6

Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
6.1

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním
roce 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 neproběhla žádná inspekční činnost provedená Českou
školní inspekcí.

6.2

Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2019/2020

Všeobecná zdravotnická pojišťovna České republiky – kontrola dodržování
oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování
termínů splatnosti pojistného.

Kontrolu provedl:

Ing. Jiří Urban

Termín kontroly:

22. 4. 2020

Místo kontroly:

VZP ČR

Výsledek kontroly:

V kontrolované

oblasti

nebylo

zjištěno

porušení

předpisů.

31

Výroční zpráva 2019/2020

7

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2019
Daňová úspora roku 2018 ve výši 17 490 Kč byla použita ke krytí nákladů souvisejících s

hlavní činností.
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Děkujeme všem dárcům,
kteří přispěli finančně nebo věcnými dary Církevní mateřské škole Srdíčko
za jejich vstřícnost a podporu, i všem, kteří nás podporují svou modlitbou.
8

Poskytování informací ve školním roce 2019/2020

Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
a) Celkový počet písemných žádostí o informace:
0
b) Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace:
0
c) Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí
informace:
0
d) Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona
0

Praze dne: 31. října 2020

Ředitelka školy: Mgr. Eva Kuchyňková
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