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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  
 

Název a adresa:   Mateřská škola Strančice, okres Praha - východ  

Ke Školce 235 

251 63   Strančice 

IČO:      70941271 

Web:     www.msstrancice.cz 

E-mail:     msstrancice@msstrancice.cz 

Právní forma:    příspěvková organizace 

Zřizovatel školy:    Obec Strančice, Revoluční 383, 251 63  Strančice 

     Tel.: 323 640 121 

     e-mail: obec@strancice.cz 

Ředitelka:     Martina Luková, DiS. 

 

Provoz školy:   celodenní provoz  

Kapacita:     60 dětí 

Počet tříd:    3 

(I. třída -  22,  II. třída - 18, III. třída - 20) 

 

 

II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „Společné, veselé a 

bezpečné putování s mašinkou“, ve kterém se odráží kromě proměn ročních období také 

svátky a slavnosti.  

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je platný na období 2012 – 2015.  

Je rozdělen do témat podle jednotlivých měsíců.  

Třídní vzdělávací programy jsou vypracovány v souladu s ŠVP školy. Zpracovávají je 

učitelky jednotlivých tříd s ohledem na věk, potřeby a zájmy dětí dané třídy. O obsahu 

týdenních plánů jsou rodiče informováni na nástěnkách v šatnách. Rodiče se seznamují se 

vzdělávací nabídkou dané třídy, s výtvarnými pracemi a výrobky dětí.  

Prevenci sociálně-patologických jevů je věnujeme s dětmi v jednotlivých třídách po celý rok.  

 

 

 

 

http://www.msstrancice.cz/


III. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

Pedagogičtí pracovníci 

jméno zařazení úvazek 

Luková Martina, DiS.  Ředitelka školy 1,0 

Dostálová Jana, Ing. Zástupkyně ředitelky 1,0 

Krčálová Marcela Učitelka 1,0 

Kyzlinková Olga Učitelka 0,73 

Urbancová Aneta Učitelka 0.8 

Vrchotová Irena Asistentka pedagoga 0,5 

 

V pedagogickém sboru došlo ve školním roce 2014 – 15 ke změně na postu ředitelky 

mateřské školy. Mgr. Pavla Kicková rezignovala na funkci k 30. 6. 2014 a v konkurzu, který 

byl vyhlášen Obecním úřadem Strančice, byla dne 6. 8. 2014 vybrána ředitelkou mateřské 

školy Martina Luková, DiS.  

Do pedagogického sboru nastoupila 8. září p. učitelka Aneta Urbancová, od 1. listopadu 

nastoupila p. učitelka Olga Kyzlinková a p. asistentka Irena Vrchotová.  

 

Dvě učitelky byly nekvalifikované, ve školním roce 2014 – 15 zahájily studium pro doplnění  

kvalifikace. Asistentka pedagoga absolvovala kurz „Kurz pro asistenty pedagoga“ na 

Vzdělávacím institutu Středočeského kraje.  

 

Věková struktura pedagogických pracovníků: 

20 – 30 1 

31 – 40 2 

41 – 50 2 

51 – 60 1 

Průměrný věk pedagogických pracovníků je 39,3 let.  

 

Provozní zaměstnanci 

jméno Zařazení Úvazek 

Molavcová Ivana  Vedoucí školní jídelny 

Hospodářka 

0,4 

0,2 

Fousková Lenka Kuchařka 1,0 

Černá Vladislava Školnice 1,0 

Luková Jitka Uklízečka 0.4 



 

IV. ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, 

INTEGRACE DĚTÍ 

 

Zápis do mateřské školy na školní rok 2015 - 16 se konal v dubnu 2015. Přijato bylo  

79 přihlášek. K předškolnímu vzdělávání bylo v 1. kole přijato 25 dětí, jak to umožňovala 

kapacita mateřské školy. Po ukončení přístavby dvou tříd mateřské školy a následné 

kolaudaci se 1. září 2015 konalo druhé kolo zápisu. Ve 2. kole zápisu bylo k předškolnímu 

vzdělávání přijato 54 dětí, z toho 7 mladších tří let, které tří let dovrší nejpozději do konce 

února 2016, jak bylo uvedeno v kritériích pro přijetí dětí do MŠ. Kapacita mateřské školy byla 

tak naplněna na maximum – 114 dětí.  

 

Z mateřské školy odešlo v červnu 2015 do základní školy 25 dětí, z toho bylo 23 zařazeno do 

Základní školy Strančice, 1 dítě odešlo do ZŠ Nerudova v Říčanech a 1 do ZŠ Uhříněves.  

 

O odklad školní docházky požádalo 7 zákonných zástupců dětí, kteří tak učinili na základě 

doporučení Pedagogicko-psychologické poradny.  

 

Mateřská škola ve školním roce 2014 – 15 integrovala dvě děti - dívku s Downovým 

syndromem a chlapce s kombinovanými vadami. Podle rozhodnutí Krajského úřadu 

Středočeského kraje byla zřízena funkce asistenta pedagoga.  

 

 

V. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 

Doplnění odborné kvalifikace 

Jméno  Obor 

Dostálová Jana, Ing.  Střední pedagogická škola Beroun 

1. ročník 

Kyzlinková Olga Střední pedagogická škola FUTURUM s.r.o. 

Praha 10 - Hostivař, 1. ročník 

Urbancová Aneta Soukromá střední škola MAJA s.r.o. 

Stará Boleslav 

 

 

 

 



Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Jméno Vzdělávací akce Vzdělávací instituce 

Krčálová Marcela  Jak se krotí klubíčka Vzdělávací institut  

Středočeského kraje 

Krčálová Marcela Diagnostika dítěte  

předškolního věku 

PAU - Přátelé  

angažovaného učení 

Luková Martina Děti mladší tří let  

v mateřské škole  

Pedagogická fakulta v Praze  

Luková Martina Jak mít v pořádku  

dokumentaci MŠ  

PAU - Přátelé  

angažovaného učení 

 

 

VI. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI  

 

Mateřská škola úzce spolupracuje s místními organizacemi a sdruženími: 

 ZŠ Strančice 

 Sokol Strančice 

 Místní knihovna Strančice 

 Sdružení přátel studánky sv. Anny 

 SDH Svojšovice 

 MC Lodička  

 

Aktivity organizované MŠ 

 Rodinné dílny pro rodiče a děti 

 Návštěva místní knihovny  

 Beseda s ilustrátorem v MŠ  

 Fotografování – 2x ročně 

 Divadelní představení – 4x ročně  

 Týden mobility – Den bez aut 

 Světový den výživy  

 Mikulášská besídka 

 Adventní průvod obcí „Hvězdičky z mateřské školičky“ 

 Děti čtou dětem – školáci čtou pohádky dětem v MŠ 

 Vánoční besídka  

 Tříkrálový průvod obcí 

 Návštěva prvních tříd ZŠ předškoláky 



 Návštěva p.učitelek v základní škole při zápise do 1. tříd 

 11. ples mateřské školy 

 Masopustní karneval 

 Ekologický program MAS Říčany – Život ve vodě, voda pro život 

 Vajíčkový den 

 Preventivní program – návštěva dobrovolných hasičů z Mnichovic, návštěva policistů, 

zdravotní sestry, Zdravá pětka 

 Návštěva výstavy o lékárnách v minulosti 

 Čarodějnický průvod obcí s upálením čarodějnic na hřišti minigolfu 

 Mobilní planetárium  

 Oslava Dne dětí v ZŠ 

 Polodenní výlet do Prahy do Divadla Minor 

 Celodenní výlet na hrad Točník 

 Slavnostní ukončení školního roku s předškoláky 

 

Prezentace dětské činnosti na veřejnosti 

 Den otevřených dveří v mateřské škole 

 Ukázková hodina práce s předškoláky s besedou s p.ředitelkou ZŠ a p.psycholožkou 

 Vystoupení na adventním jarmarku na náměstí E. Kolbena 

 Adventní průvod obcí „Hvězdičky z mateřské školičky“ 

 Předvánoční zpívání seniorům na Obecním úřadě 

 Vystoupení na Šešovickém masopustu ve Svojšovicích 

 Výzdoba na Velikonoční jarmark na náměstí E. Kolbena 

 Vystoupení na Slavnosti Otevírání studánek v lese u kaple sv. Anny  

 

Prezentace v médiích 

 Strančický zpravodaj – pravidelné články o aktivitách v MŠ 

 

Spolupráce s odborníky 

Přednáška pro rodiče o školní zralosti dětí - PhDr. Iveta Míková, školní psycholožka 

Kontrola zraku dětí - odborní pracovníci z oční kliniky Prima Vizus 

Diagnostika výslovnosti dětí s doporučující zprávou pro rodiče - klinická logopedka  

Mgr. Kristina Horníková  

Kontrola vybavení lékárniček, proškolení zaměstnanců o první pomoci  - MUDr. Petr 

Kalábek, závodní lékař  

Konzultace o zařazení dětí do 1. tříd ZŠ – p. uč. Mgr. Postupová a Mgr. Novotná  



 

Aktivity a zájmové kroužky pro děti (a rodiče) 

 

Aktivita Náplň Četnost Počet dětí 

Cvičení v sokolovně  Rozvoj pohybových  

aktivit, cvičení na  

nářadí, kolektivní hry 

1x týdně  22 / 18 / 20 

Keramika  Tvoření z keramické  

hlíny 

1x týdně ve 2.pololetí 14 

Hokus – pokus Hravé fyzikální  

pokusy pro děti 

1x týdně ve 2.pololetí 13 

Knihovna pro rodiče 

- půjčování  

pedagog.literatury  

Volný výběr  

pedagogické 

literatury 

 Počet čtenářů 6 

Počet vypůjč.knih 8 

 

 

VII. ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

 

Dle zák. č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím za období školního roku  

2014 -15  

Počet podaných písemných žádostí o informace     0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti     0 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí      0 

Rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace     0 

Počet stížností a stručný popis způsobu jejich vyřízení    0 

Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.   0 

 

 

 

VIII. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROLNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY 

 

Veřejnoprávní kontrola prováděná kontrolní komisí zřizovatele ve šk. roce 2014 - 15 nebyla.  

Kontrola prováděná Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje proběhla dne  

17. 2. 2015. Při kontrole byly zjištěny drobné nedostatky, které byly do týdne odstraněny. 

 

 

 



IX. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2014 

 

Škola hospodaří s finančními prostředky 

a) ze státního rozpočtu 

b) od zřizovatele 

c) vlastními – úplata za předškolní vzdělávání 

 

- ze státního rozpočtu  

Platy (+ odvody, OON, FKSP…) 2.551.741,- Kč 

  

- od zřizovatele 971.584,43 Kč 

  

- vlastní úplata za předškolní vzdělávání  248.000,- Kč  

 

 

 

X. ZÁVĚR 

 

Výroční zprávu za školní rok 2014-15 sestavila Martina Luková, DiS., ředitelka MŠ 

 

Pedagogická rada projednala zprávu dne 14. 9. 2015 

 

Zřizovateli zpráva odeslána dne 15. 9. 2015 

 

 


