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Výroční zpráva o činnosti školy za školní 
rok 2021/2022 - Předškolní vzdělávání 

Zřizovatel 

Městská část Praha 2 se sídlem 120 39 Praha 2, náměstí Míru 20 

Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a 

datum posledního vydání rozhodnutí 
 
Základní škola a mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1 

Na Smetance 505/1, 120 00 Praha 2 

Příspěvková organizace 

Datum poslední změny zřizovací listiny: 4.3.2020 

IČ: 47 611 928 

ID datové schránky: 392mctx 

Školní vzdělávací program 

Můj dětský svět 
Školní vzdělávací program je v souladu s cíli předškolního vzdělávání, vychází z potřeb a zájmů dětí, 

konkrétních podmínek MŠ Na Smetance + pobočky Vozová, tj. velikosti školy, počtu tříd, počtu a 

složení dětí – věkové rozpětí, integrované děti, počtu a kvalifikovanosti učitelek, spolupráci s rodiči a 

dalšími subjekty. Odpovídá   základním   požadavkům   na   výchovu a vzdělávání dětí předškolního 

věku. Je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání: 

• Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 

• Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

• Získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící 

na své okolí 

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 

počet (fyz. osoby)  
k 31. 12. 2020 

13 12 1 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci - 1 

Průběžné vzdělávání – uvést nejpočetněji zastoupená témata 

Šablony II: 

• Integrace cizinců do MŠ  

• Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v MŠ  

• Komunikace pedagogů MŠ s rodiči  

• Zápis do 1. ročníku ZŠ a jeho úskalí z pohledu matematické gramotnosti  

• Emoční vývoj a potřeby dítěte předškolního vzdělávání  

• Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání  

• Stanovování hranic ve výchově dítěte v předškolním věku  

• Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ  

• Školská legislativa společného vzdělávání on-line  

Zápisy do MŠ pro školní rok 2021/2022 

 
Vyhodnocení nepřijatých dětí – děti byly přijímány na základě kritérií. Nepřijetí dětí bylo z důvodu 
naplněnosti mateřské školy na její kapacitu. 

Využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog) 
• MŠ Na Smetance má 2 speciální pedagogy s bakalářským vzděláním a 1 logopedický asistent  

• Spolupráce se ŠPZ: PPP P2, SPC P2, P8  

 Spolupráce s rodiči a ostatními partnery  
• Rodičovská rada – registrovaná, pravidelně se scházející 

• Spolupráce s MŠ ostatní partneři: SOŠPg, SPgŠ, PdF UK VOŠZ, VOŠ Pg, FTVS  

• Odborní lékaři – dle potřeb dětí zařazených ve společné vzdělávání, kliničtí logopedi, foniatr, 

klinický psycholog  

• MŠ Na Děkance, DDM Slezská  

• Policie ČR, Městská policie  

•  

 přihlášené děti  přijaté děti děti 
odcházející 

do ZŠ 
počet 

z toho: z toho: 

MČ HMP ost. kraje MČ HMP ost. kraje 

58 4 0 42 0 0 30 
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Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí 

cizinců ze států EU a ostatních států  
Počet cizinců 

Chorvatská republika 2 Afghánistán  1 

Ukrajina 1 USA 1 

Ruská federace 1 Srbská republika 1 

Mongolsko 1 Uzbekistán 1 

Francie 1 Vietnamská socialistická republika 1 

Itálie 1 Celkem 12 

 
Sedmi dětem v režimu povinného předškolního vzdělávání poskytována podpora českého jazyka 2x 
týdně 1 hodina. 

Environmentální výchova  
Je zařazena ve školním vzdělávacím programu. 

Cíl – založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní 

prostředí, vytvořit základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. 

Multikulturní výchova 
Je zařazena ve školním vzdělávacím programu. 

Cíl-uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti. 

Prevence rizikového chování 
Je zařazena ve školním vzdělávacím programu „Preventivní program rizikového chování“. 

Děti trvalým pobytem v jiném kraji  
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Počet dětí 
celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Z toho nově 
přijatí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého 

záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 
• Nabídka výuky anglického jazyka formou kroužku 

• Rozvíjení polytechnické výchovy v předškolním vzdělávání – děti získávají základní pracovní    

dovednosti a návyky v různých pracovních oblastech. Získávají orientaci v různých oborech lidské 

činnosti 

• Podpora nabídky skupinové logopedické péče - 

• MŠ zajišťuje spolupráci s klinickou logopedkou, která má odborné vysokoškolské vzdělání se      

zaměřením na logopedickou péči.  

• Podpora rozvíjení integrace dětí se zdravotním postižením za pomocí asistenta pedagoga  

• Podpora integrace dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) - výuka českého jazyka pro cizince  

• Podpora výuky základních tělovýchovných návyků a sportovních činností a prevence proti 

úrazům a zraněním dětí předškolního věku  

• Podpora spoluúčasti rodičů na činnosti školy a včetně zapojování do společných aktivit 

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 13 

Nedostatečná znalost ČJ 7 

Znalost ČJ s potřebou doučování 7 

 
 
 
 
V Praze 10. 10. 2022 Mgr. Zbyšek Vít 

 ředitel školy 
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