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Mateřská škola Letců, příspěvková organizace, Letců 731, Praha 9 – Kbely, 197 00 

 
 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 

Číslo jednací: 20/17 

Spisový a skartační znak: 1.3 / A 10 

Vypracoval: 
Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS., 

zastupující ředitel 

 

 

……………………………………………… 

 

Datum vypracování a schválení: 11. 10. 2017 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE: 

 

Název:  Mateřská škola Letců, příspěvková organizace 

Právní forma: příspěvková organizace 

Sídlo:  Letců 731, Praha 9 – Kbely 

IČO / IZO: 70920290 / 107 503 581 

Vedení školy: Bc. Jaroslav Ptáčník, DiS., zastupující ředitel 

                Jiřina Hamplová (ředitelka školy na MD) 

Mgr. Barbora Nová, zástupkyně ředitele 

 

Zřizovatel: Městská část Praha 19 – Kbely, Semilská 43/1, Praha 19, 

zastoupená starostou Pavlem Ţďárským 

Kapacita: 150 dětí 

Počet tříd:  6 věkově homogenních 

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO ROKU 2016 / 2017: 

 

V průběhu školního roku byly pro děti realizovány mnohé akce nad rámec školního 

vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) a všichni zaměstnanci školy se ze všech sil snaţili, aby 

se děti cítily v mateřské škole spokojeně a bezpečně. 

Jiţ šestým rokem pořádala škola charitativní akci Jarní Jarmark. Prostřednictvím prodeje 

výrobků dětí bylo vybráno 24. 400,- Kč. Tento finanční obnos byl věnován neonatologickému 

oddělení FN na Bulovce, které pečuje o novorozence. Za výtěţek si neonatologické oddělení 

zakoupilo mnoho kojících polštářů. 

Děti z předškolní třídy „Kytičky“ navštívily MŠ speciální Štíbrova v Praze 8 a strávily zde 

příjemné dopoledne s dětmi této školy. Paní učitelky si připravily krásný a rozmanitý 

program. Nakonec si děti z naší MŠ mohly zkusit hru na nástroje určené k muzikoterapii, 

která si škola zakoupila právě z výtěţku z Jarního Jarmarku Spolu Dětem. 
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V měsíci dubnu odešla na mateřskou dovolenou ředitelka J. Hamplová. Ve funkci ji 

nahradil statutární zástupce J. Ptáčník a pozice zástupkyně se ujala B. Nová. Na mateřskou 

dovolenou odešla i jedna další pedagoţka. 

V souladu s revizní zprávou odborné firmy byly v měsíci srpnu rozšířeny a prohloubeny 

dopadové plochy u všech herních prvků. Následně byly všechny herní prvky natřeny novou 

barvou. 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: 

- MŠ započala práci podle nového ŠVP pro předškolní vzdělávání s motivačním 

názvem „Ve školce Letců chci si hrát, učit se a poznávat.“ 

- ŠVP byl vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 

vzdělávání. 

- ŠVP respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání – rozvoj dítěte a jeho 

schopnosti učení, osvojení si základů hodnot, na nichţ je zaloţena naše společnost 

a získání osobní samostatnosti. 

 Pět propojených vzdělávacích oblastí, reflektujících vývoj dítěte: 

- Dítě a jeho tělo 

- Dítě a jeho psychika 

- Dítě a ten druhý 

- Dítě a společnost 

- Dítě a svět 

- Školní vzdělávací program byl sestaven z 10 integrovaných bloků s následujícími 

názvy: 
1. Září: Kdo všechno přišel do školy 

2. Říjen: Sklízíme plody podzimu 

3. Listopad: Kdyţ padá listí 

4. Prosinec: Těšíme se na Jeţíška 

5. Leden: Paní Zima jede 

6. Únor: Objevujeme svět kolem nás 

7. Březen: Jak se rodí jaro 

8. Duben: Moje zvířátko – kde má domov 

9. Květen: Kdyţ všechno kvete 

10. Červen: Co uţ umím 

- Základem vzdělávání bylo dítě dovést k přiměřené fyzické, psychické a sociální 

samostatnosti. 

- Školní vzdělávací program kladl důraz na samostatnost dětí, jejich zdravé 

sebevědomí, fantazii a tvořivost. Hlavním prostředkem výchovy byla hra, která je 

zdrojem poznání, zkušeností, postojů, jednání a chování.  

  

- ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

- Záměrem vzdělávacího úsilí bylo zaloţit u dítěte povědomí o okolním světě a o 

vlivu člověka na ţivotní prostředí. Probouzet citový vztah k přírodě, k výtvorům 

lidské práce i k lidem samotným. Vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte 

k ţivotnímu prostředí.  

- Cílem byla ţivá a neţivá příroda, získání kladného vztahu k místu, kde dítě ţije. 

Děti byly vedeny k tomu, aby si váţily ţivota ve všech jeho formách. Děti 

poznávají rozmanitosti světa přírody, pozorování stavu ţivotního prostředí, 

pěstitelské a chovatelské činnosti. 

 

 



3 
 

- MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

- Záměrem bylo uvést dítě do společnosti ostatních, do světa kultury a umění, 

pomoci dítěti utvořit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout 

společenské, morální, estetické hodnoty. 

- Cílem bylo rozvíjení schopnosti ţít ve společenství lidí, přizpůsobit se a 

spolupracovat. Příleţitost poznávat hodnotu věcí a lidské práce, mravní hodnoty, 

tříbení vkusu, pozitivní vzory chování, návštěvy kulturních a společenských míst. 

 

- PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

- Výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na předcházení nebezpečným situacím. 

Učit se bránit projevům vůči násilí jiného dítěte, dávat si pozor na cizí lidi, bránit se 

proti ubliţování a poniţování. Jak se chovat na silnicích a v dopravních 

prostředcích apod. Chráníme zdraví své i druhých. 

- Děti byly pravidelně seznamovány s riziky nebezpečného chování, dokladem jsou 

zápisy v třídních knihách jednotlivých tříd. 

- Pro prevenci sociálně patologických jevů byl zpracován Minimálně preventivní 

program, se kterým pedagogové celoročně pracovali. Dokladem jsou také zápisy 

v třídních knihách jednotlivých tříd. 

- Návštěva hasičské stanice (SDH Kbely) – moţné rizikové situace (děti samy nesmí 

manipulovat s ohněm), práce hasičů a jejich výstroj, prohlídka poţárního vozu, atd. 

- Návštěva hasiče, záchranáře a policisty v MŠ – seznámení dětí s jejich prací 

(hravou formou) 

- Dvakrát za minulý školní rok byla školou realizována cvičná evakuace.  

 

- VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA 

- V rámci vzdělávacího programu výuka ţádného cizího jazyka neprobíhala. 

- Výuka anglického jazyka probíhala jedenkrát týdně, formou zájmového krouţku 

v odpoledních hodinách (za úplatu), který zajišťovala externí lektorka školského 

zařízení Krouţky. 

 

- SVÁTKY A TRADICE 

- Za velmi důleţité povaţujeme seznamování dětí se svátky a tradicemi, které se 

váţou k určitému dni, týdnu či ročnímu období – např. Barborky, Mikuláš, 

vynášení Morany, Velikonoce, sv. Martin, Masopust, Vánoce, atd. Jde nám o to, 

aby děti vţdy pochopily pravou podstatu dané tradice a např. Vánoce nevnímaly 

pouze jako dárkové dny či svátky přeplněné cukrovím a jídlem. 

 

- VZDĚLÁVÁNÍ CIZINCŮ A PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN 

- Počty dětí: 

 Ukrajina – 2 děti 

 Rusko – 2 děti 

- Dětem s odlišným mateřským jazykem se učitelky snaţily věnovat značnou péči, 

učitelky se dětem individuálně věnovaly, pomáhaly jim zapojit se do her a aktivit 

s ostatními dětmi, v řízených činnostech těmto dětem (dle potřeby) individuálně 

vysvětlovaly zadané úkoly, atd. 

Samozřejmostí byla blízká spolupráce s rodiči a apel ze strany školy, aby děti i 

doma mluvily česky. 
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- Jednomu chlapci byl vypracován IVP. 

- Všem zákonným zástupcům těchto dětí bylo doporučeno navštěvování 

logopedického krouţku Povídálek, kde byla díky nízkému počtu dětí moţnost 

věnovat se jednotlivým dětem maximální moţnou měrou. 

 

EVALUACE 

- Evaluace pedagogy MŠ: 

 pedagogové na konci roku vyplnili 3 evaluační dotazníky: 

1. Autoevaluace učitelky MŠ 

2. Podmínky vzdělávání MŠ 

3. RVP PV – ŠVP – TVP 

Dotazníky byly vedením školy zpracovány s výsledky následně 

diskutovány na pedagogické radě. 

 Celoroční hodnocení třídy v jednotlivých vzdělávacích oblastech. 

- Evaluace zákonnými zástupci dětí: 

 Vedení školy vypracovalo dotazník pro zákonné zástupce dětí. 

 Dotazník obsahoval celkem 27 otázek (otevřené i uzavřené). 

 Podstatně niţší počet odpovědí neţ v minulém školním roce (pouze 34). 

 Výsledky dotazníku byly diskutovány na pedagogické radě. 

 

DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

- V minulém školním roce navštěvovaly MŠ 2 děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

- Těmto dětem byly vypracovány IVP (individuální vzdělávací plány). 

- K oběma dětem byl na základě doporučení ŠPZ přidělen asistent pedagoga, jehoţ 

přítomností bylo moţno těmto dětem zajistit maximální moţný individuální přístup. 
 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ 

- Většina dotazovaných zákonných zástupců v dotazníku spokojenosti s MŠ 

odpověděla, ţe jejich děti jsou se stravováním v MŠ spokojené. 

- Většina těchto dotazovaných povaţuje pestrost jídelníčku za dostatečnou. 

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI – stav k 31. 12. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pedagogičtí 

pracovníci 

Bez 

odborné 

kvalifikace 

Počet fyz. osob:     

MŠ Letců 
14 0 
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Pracovní pozice: 

 

 

 

 

 

        

 

Věková struktura pedagogických pracovníků: 

 

 

 

  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (nejvíce zastoupená témata) 

 Konference pro MŠ 

 Změny školského zákona 

 Výchovy (Hv, Tv, Dv, Vv) 

 Plánování v rámci TVP 

 Grafomotorika 

 Předmatematická výchova 

 Spolupráce mezi rodiči a školou 

 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI– stav k 31. 12. 2016 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018 

       

 

 

 

  

 Ředitel 
Zástupce 

ředitele 
Učitelé 

Asistenti 

pedagogů 

Počet:                      

MŠ Letců 
1 1 10 

 

2 

věk do 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 – a více 

počet (fyz.  osoby) 

k  31.  12.  2014 

5 2 2 4 1 

 
 

ekonomka 

školnice-

uklizečka 
uklizečky Vedoucí ŠJ kuchařky 

Počet fyz. osob: 1 1 2 1 3 

Přepočet na úvazky 1 1 1,5 1 3 

 přihlášené děti: 119  přijaté děti: 100 
děti 

odcházející 

do ZŠ 

počet 

z toho: z toho: 

MČ HMP ost. kraje MČ HMP ost. kraje 

111 4 4 69 x x 

49 (z toho 

2 chlapci 

v přípravné 

třídě ZŠ). 
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Vyhodnocení nepřijatých dětí – důvody 

- Důvody k nepřijetí – na základě platných kritérií pro přijímání dětí do MŠ: 

- trvalý pobyt mimo MČ Praha 19, 

- naplnění kapacity dříve narozenými dětmi. 

 

VYUŢITÍ PORADENSKÝCH SLUŢEB PRO MŠ: 

- Logopedická depistáţ (Mgr. Hana Škarvadová) 

- PPP pro Prahu 9 – psycholoţka PhDr. Kostková 

- Speciálně pedagogické centrum: SPC v Praze 8, Libčická 399, Praha 8, 181 00, 

Mgr. Hana Fleischmannová 

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI A OSTATNÍMI PARTNERY, MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY 

- Logopedka: PaedDr. Eva Jirutková 

- Prima vizus, o. p. s. – screeningové vyšetření zraku dětí (organizováno pro 

všech 6 tříd – za úplatu). 

- SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy) – emailová komunikace; schůzky 

s předsedy jednotlivých tříd; podíl rodičů na řízení MŠ; informování rodičů o 

měsíčních vzdělávacích plánech; táboráky; doporučení rodičům a aktuální 

informace na webových stránkách a nástěnkách jednotlivých tříd. 

- Kbelská TV (Kbely.tv, vedoucí Ing. Jan Spilka), 

- Reporty vedení školy pro Radu MČ (informace o dění v MŠ). 

- Publikování článků v periodiku Kbelák. 

- KRC „Co by dup“ – kulturní a rodinné centrum organizuje v prostorách MŠ 

semináře pro rodiče a jejich děti. 

- Mimoškolní aktivity MŠ (zájmové krouţky zajišťované externími lektory) – 

Plavání, Angličtina, Keramika, Tanečky, logopedický krouţek Povídálek. Byly 

zajišťovány externími agenturami. 

- Návštěvy kbelské knihovny – účastnily se všechny třídy. Program byl 

připraven p. Novotnou a přizpůsoben věkové skupině dětí a ročnímu období. 

- Účast na veřejných akcích pořádaných MČ Praha 19 – zpravidla vystupovaly 

děti z předškolních tříd s pásmem písní, básní a tanečků. 

- Vystoupení dětí na vítání občánků (organizovala učitelka MŠ Lenka Srbová). 

- Charitativní akce Jarní Jarmark Spolu dětem. 

- Speciální MŠ Štíbrova v Kobylisích (tj. škola, které jsme darovali finanční 

výtěţek z charitativní akce Jarní Jarmark), tuto školu děti z předškolní třídy 

navštívily a strávily příjemné dopoledne s dětmi se SVP. 

- Celodenní výlety. 

- Divadélka v MŠ: 8 představení za školní rok. 

- Veškeré akce MŠ – viz přílohy. 

PREZENTACE, PROPAGACE MŠ: 

- Mateřská škola pravidelně přispívala do místního periodika „Kbelák“, čímţ se 

snaţila informovat kbelskou veřejnost o dění v organizaci. Ze stejného důvodu 

probíhala úzká spolupráce s kameramanem Ing. Janem Spilkou, který z různých 
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akcí MŠ pořizoval krátká videa, která byla následně umístěna na webových 

stránkách MŠ. V loňském roce bylo takto natočeno několik video záznamů. 

- Aktualizace webových stránek a nástěnek školy, emailová komunikace. 

- Udrţování funkčního informačního systému, který je dnes nezbytnou součástí 

kaţdé kvalitní školy. 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY (1. 1. 2016 – 31. 12. 2016) 

 

1. Hospodaření se státními dotacemi 

Ukazatel  
Poskytnuto k 31. 

12. 
Použito k 31. 12. 

Vratka při 

finančním 

vypořádání 

Přímé náklady na 

vzdělávání celkem      9 721 000,00 Kč       9 721 000,00 Kč                        -   Kč  

z 

toho - Platy        7 052 000,00 Kč         7 052 000,00 Kč                         -   Kč  

  - OON             44 000,00 Kč              44 000,00 Kč                         -   Kč  

  
- Ostatní (pojistné + 

FKSP + ONIV)        2 625 000,00 Kč         2 625 000,00 Kč                         -   Kč  

"Zvýšení platů pracovníků 

regionálního školství"         183 489,00 Kč          183 489,00 Kč                        -   Kč  

z 

toho - Platy           135 417,00 Kč            135 417,00 Kč                         -   Kč  

  
- Ostatní (pojistné + 

FKSP + ONIV)             48 072,00 Kč              48 072,00 Kč                         -   Kč  

Dotace na posílení 

mzdových prostředků         107 400,00 Kč          107 400,00 Kč                        -   Kč  

z 

toho - Platy             79 300,00 Kč              79 300,00 Kč                         -   Kč  

  

- Ostatní (pojistné + 

FKSP + ONIV)             28 100,00 Kč              28 100,00 Kč                         -   Kč  

Dotace na asistenta 

pedagoga         175 000,00 Kč          175 000,00 Kč                        -   Kč  

z 

toho - Platy           129 300,00 Kč            129 300,00 Kč                         -   Kč  

  

- Ostatní (pojistné + 

FKSP + ONIV)             45 700,00 Kč              45 700,00 Kč                         -   Kč  

Neinvestiční dotace celkem 
   10 186 889,00 

Kč  

   10 186 889,00 

Kč  
                      -   Kč  
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2. Provozní náklady a výnosy 

Ukazatel 
SUMÁŘ 

Rozpočet Stav k 31. 12. 

Náklady celkem    3 916 000,00 Kč    4 319 084,45 Kč  

Příjmy (výnosy) celkem    3 916 000,00 Kč    4 034 664,82 Kč  

Hospodářský výsledek  --  -   284 419,63 Kč  

    

    

    Výnosy 

 Ukazatel SU Stav k 31.12. 

 Dotace MČ 672       1 613 000,00 Kč  

 Školné 602         827 756,00 Kč  

 Stravné 602       1 369 982,68 Kč  

 Nájemné 603           26 000,00 Kč  

 Úroky 662             2 077,14 Kč  

 Ostatní příjmy - kurz 

plavání 649         195 849,00 Kč  

 Celkem      4 034 664,82 Kč  

 

    

    Náklady 

 Ukazatel SU Stav k 31.12. 

 Spotřeba materiálu 501         283 050,36 Kč  

 Spotřeba mat. potraviny 501       1 413 680,71 Kč  

 Spotřeba energie 502       1 387 940,30 Kč  

 Opravy a udrţování 511         282 632,83 Kč  

 Cestovné 512             3 431,00 Kč  

 Náklady na reprezentaci 513   

 Ostatní sluţby 518         553 753,86 Kč  

 Ostatní náklady z činnosti 549           99 179,10 Kč  

 Odpisy 551         240 730,62 Kč  

 DDHM + DDNM 558           54 291,00 Kč  

 Daň z příjmu BÚ 591                394,67 Kč  

 Celkem      4 319 084,45 Kč  
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POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb., O SVOBODNÉM 

PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 

 

    Za sledované období (1. 1. – 31. 12. 2016) bylo podáno: 

- podané písemné ţádosti o informace: 0 

- podaná odvolání proti rozhodnutí: 0 

- opis podstatné části rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o 

odmítnutí poskytnutí informace: 0 

- počet stíţností podaných podle §16a: 0 

- další informace vztahující se k uplatnění zákona: 

o v průběhu roku 2016 zaměstnanci školy poskytli ústní a telefonické informace 

nebo kopie listin (dokumentů a formulářů). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

        

 

  


