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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE  
 

Název školy:   Mateřská škola Strančice, okres Praha - východ  

Adresa školy:  Ke Školce 235, 251 63 Strančice 

 

Právní forma:  Příspěvková organizace 

IČO:     70941271 

IZO:    600051746 

Org. číslo školy: 52231 

 

Zřizovatel školy:  Obec Strančice 

Adresa zřizovatele:  Revoluční 383, 251 63 Strančice     

IČO:    00240788 

 

Ředitelka:    Martina Luková, DiS. 

Kontaktní údaje:  Tel.: 323 640 022, 774 403 938 

E-mail: msstrancice@msstrancice.cz 

Web: www.msstrancice.cz 

 

Provoz školy: celodenní provoz  

Kapacita:   114 dětí 

Počet tříd:  5    

 

 

Mateřská škola se nachází na kraji obce v těsné blízkosti lesa. Rozkládá se ve třech 

stavebně odlišných budovách – od roku 1951 sídlí v původní rodinné vile, v přístavbě  

z 80. let minulého století a v nové přístavbě, která byla slavnostně otevřena v srpnu 2015.  

V prosinci 2017 mateřská škola oslavila už 77. výročí založení.  

 

Po přístavbě dvou nových tříd byla od září 2015 navýšena kapacita mateřské školy z 60 na 

114 dětí. Školka leží nedaleko od železniční trati Praha – Benešov, proto jsou i třídy 

pojmenovány jako barevně odlišené vagónky. Žlutý vagónek s kapacitou 22 dětí je určen pro 

nejmladší děti, které přichází poprvé do mateřské školy. Červený vagónek pro 18 dětí je 

určen pro děti ve věku 4 – 5 let, podobně jako modrý vagónek s 20 dětmi. Oranžový a 

zelený vagónek jsou třídy věkově smíšené s kapacitou 27 dětí.  

 

mailto:msstrancice@msstrancice.cz
http://www.msstrancice.cz/
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Součástí každé třídy je herna a jídelna. Nově přistavené třídy jsou komplet vybavené novým 

nábytkem; v modré a červené třídě byl nábytek obnoven během školního roku 2016 – 17.  

Ve žluté třídě se nábytek postupně obnovuje. Každá třída má své sociální zázemí a šatnu.  

 

Součástí mateřské školy je školní kuchyně splňující přísné hygienické normy.  

 

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje prostorná zahrada s herními prvky pro 

venkovní pohybové aktivity dětí. Zahrada je vybavená průlezkami, houpačkami, pískovišti, 

kolotočem, kreslící tabulí, houpadly, lezecí stěnou, balanční dráhou a zahradními domky.  

 

2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 

Mateřská škola pracuje od školního roku 2015 – 16 podle školního vzdělávacího programu 

„Poznáváme svět s mašinkou“, ve kterém se odráží kromě proměn ročních období také 

tradice, svátky a slavnosti.  

 

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, kde se také mohou 

seznámit se vzdělávací nabídkou třídy a s výtvarnými pracemi a výrobky dětí.  

 

 

3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

a) Pedagogičtí pracovníci  

Příjmení a jméno Zařazení Úvazek 

Luková Martina, DiS.  Ředitelka školy 1,0 

Dostálová Jana, Ing. Vedoucí učitelka 1,0 

Berková Jana  Učitelka 1,0 

Bínová Lucie, DiS. Učitelka 1,0 

Dolejšová Kristýna Učitelka  1,0 

Krčálová Marcela Učitelka  1,0 

Krčková Vladimíra, Mgr.  Učitelka  1,0 

Suchá Zdeňka  Učitelka  0,8 

Urbancová Aneta Učitelka 1,0 

Krejcárková Markéta, DiS. Asistentka pedagoga 0,5 
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b) Provozní zaměstnanci  

Příjmení a jméno Zařazení Úvazek 

Molavcová Ivana  Vedoucí školní jídelny 

Hospodářka 

0,4 

0,2 

Fousková Lenka Kuchařka 1,0 

Psotová Veronika Kuchařka  1,0 

Černá Vladislava Školnice 1,0 

Luková Jitka Školnice 1,0 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků: 

20 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let nad 60 let 

2 3 2 2 1 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků je 42,3 let.  

 

 

c) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Doplnění odborné kvalifikace: 

Příjmení a jméno  Studium 

Krčková Vladimíra, Mgr.  Střední škola informatiky a cestovního ruchu, Jihlava 

Studium předškolní pedagogiky ukončeno  

v květnu 2017 maturitní zkouškou  

Dolejšová Kristýna Střední škola MAJA, v červnu 2017 ukončen 1. roč. 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:  

Příjmení a jméno Vzdělávací akce Vzděl. instituce 

Berková Jana Jógová cvičení pro děti  VISK 

Berková Jana Grafomotorika a rytmická cvičení u dětí v MŠ Portál 

Bínová Lucie, DiS.  Metoda Hejného v mateřských školách  VISK 

Bínová Lucie, DiS. Jak rozvíjet rozumové schopnosti  

u dětí předškolního věku 

Portál  

Dolejšová Kristýna Netradiční výtvarné techniky Portál 

Dolejšová Kristýna Cvičíme taj-či s dětmi Portál 

Dolejšová Kristýna Jak pěstovat spolupráci rodičů a školy Portál 
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Dolejšová Kristýna Podpora přirozeného rozvoje řeči  

u dětí předškolního věku 

Portál 

Dostálová Jana  Plánování v rámci TVP a prožitkové učení v 

praxi 

NIDV 

Dostálová Jana 

Krčálová Marcela 

Školní zralost, školní připravenost a jak na ni? RAABE 

Krčálová Marcela Jak pracovat se ŠVP v pedagogické praxi 

učitelky 

NIDV 

Krčálová Marcela Jak zpracovat dokumentaci v MŠ Portál 

Krčková Vladimíra  Formativní hodnocení u dětí předškolního věku Portál 

Luková Martina  Aktuální informace k předškolnímu vzdělávání, 

změny školského zákona  

NIDV 

Luková Martina  Škola jako místo setkávání FF UK 

Urbancová Aneta Hry s padákem, stuhami a šátky  Portál 

Urbancová Aneta Emoce předškolního dítěte Portál 

Urbancová Aneta Komunikace s rodiči  

v problémových situacích 

Portál 

Všichni zaměstnanci Školení BOZP a PO  

 

d) Ostatní: 

 Samostudium – školní vzdělávací program, diagnostika dětí 

 Praxe studentek SOŠ – 3 studentky po dobu 14 dnů 

 Praxe studentky Rekvalifikačního kurzu Chůva pro děti předškolního věku –  

1 studentka po dobu 5 dnů 

 

 

4. ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ODKLADY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, 

INTEGRACE DĚTÍ 

 

Zápis do mateřské školy na školní rok 2017 - 18 se konal v květnu 2017. Přijato bylo  

60 přihlášek. K předškolnímu vzdělávání bylo přijato 21 dětí.  

Z mateřské školy odešlo v červnu 2017 do základní školy 20 dětí, 19 bude navštěvovat 

Základní školu Strančice, jedno dítě bude chodit do základní školy v Říčanech. Zákonní 

zástupci odhlásili 7 dětí z mateřské školy z důvodu přijetí k předškolnímu vzdělávání ve 

spádové mateřské škole.  
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O odklad nástupu školní docházky na šk. rok 2017 – 18 požádalo 8 zákonných zástupců 

předškoláků.  

 

Mateřská škola ve šk. roce 2016 – 17 integrovala chlapce po dětské mozkové obrně a 

chlapce s vývojovou dysfázií. Na základě žádosti byla dle rozhodnutí Krajského úřadu 

Středočeského kraje zřízena funkce asistenta pedagoga, kterou vykonávala celý školní rok 

asistentka pedagoga na poloviční úvazek.  

 

5. VYUŽÍTÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MŠ 

 

Ve školním roce 2016 – 17 jsme spolupracovali s  

 Pedagogicko – psychologickou poradnou Strančice 

 Speciálně - pedagogickým centrem, Praha 8  

 MUDr. Jitkou Štolbovou, pediatričkou 

 MUDr. Petrem Kalábkem, závodním lékařem  

 PhDr. Ivetou Míkovou, psycholožkou  

 PaedDr. Renatou Zemánkovou, logopedkou  

 

 

6. SPOLUPRÁCE S RODIČI A OSTATNÍMI PARTNERY 

 

 Třídní schůzky v jednotlivých třídách při zahájení školního roku  

 Rodinné dílny  

 Individuální konzultace 

 

 Základní škola  

 Sokol Strančice 

 Místní knihovna  

 Sdružení přátel studánky sv. Anny 

 Sdružení dobrovolných hasičů Svojšovice 

 Mateřské centrum Lodička  

 Kreativní klub La Mamka 

 Celé Česko čte dětem 

 

MŠ spolupracuje s odborníky z různých oborů s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnost 

ve prospěch dětí. Spolupráce s rodinou a komunikace se všemi rodiči je na dobré úrovni.  



7 

 

Ve školce jsou nastavené otevřené vztahy s rodinami dětí, je k dispozici e-mail pro 

komunikaci, připomínky i náměty. Pravidelně každý měsíc jsou rodiče mailem informováni  

o aktuálním dění ve školce a o plánovaných akcích.  

 

 

7. SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM  

 

Ze strany OÚ probíhají pravidelné návštěvy v mateřské škole, kontroly hospodaření, kontroly 

čerpání rozpočtu, průběžné kontroly stavu budovy a zařízení. Zřizovatel vždy okamžitě 

reagoval na upozornění nebo potřebu pomoci MŠ.  

 

 

8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH MŠ      

 

a) Zájmové kroužky  

 Cvičení v sokolovně - 1x týdně – oranžová a zelená třída  

 Keramika - 1x týdně – dvě skupiny, 20 dětí 

 Hokus – pokus - 1x týdně – 13 dětí 

 Tanečky - 1x týdně – 14 dětí 

 Svět v kastrolu - 1x týdně – 15 dětí 

 Šikovné ručičky - 1x týdně – 17 dětí 

 Divočina - 1x týdně – 10 dětí 

 Angličtina - 1x týdně – 12 dětí 

 

b) Mimoškolní akce 

 Vystoupení na předvánočním setkání seniorů na Obecním úřadě  

 Vystoupení na Šešovickém masopustu ve Svojšovicích 

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

 

c) Rozvoj tradic  

 Mikulášská nadílka – spolupráce se žáky 9. třídy ZŠ  

 Adventní průvod obcí „Hvězdičky ze školičky“ 

 Vánoční besídka v Sokolovně  

 Tříkrálový průvod  

 Čarodějnický průvod  
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d) Další aktivity 

 Rodinné dílny pro rodiče a děti 

 Ukázková hodina práce s předškoláky spojená s besedou s psycholožkou  

PhDr. Ivetou Míkovou 

 Návštěva místní knihovny s programem p. knihovnice  

 Návštěva ilustrátora Adolfa Dudka s interaktivním programem 

 Den otevřených dveří v mateřské škole 

 Návštěva předškoláků v prvních třídách ZŠ  

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

 Ples mateřské školy 

 Malá technická univerzita – program architekt 

 Fotografování dětí – 2x ročně 

 Divadelní představení v MŠ – 4x ročně  

 Sportovní Den dětí v ZŠ – program připravený žáky 9. třídy ZŠ  

 Den dětí na Pony farmě Zelené údolí 

 Celodenní výlet autobusem na hrad Točník s doprovodným programem 

 Přespávání ve školce pro předškoláky, stopovačka za pokladem  

 Slavnostní ukončení školního roku na zahradě s bublinkovou šou  

 

 

9. FORMY PROPAGACE A PREZENTACE MŠ 

 

 Třídní schůzky 

 Konzultační hodiny 

 Den otevřených dveří 

 Pravidelně aktualizované webové stránky 

 Informace na nástěnkách v šatnách a před vstupem do MŠ 

 Informační e-maily rodičům o plánovaných akcích v MŠ 

 Rodinné dílny, akce pro rodiče – „Maminko, tatínku, pojďte se mnou do školky“,  

      oslava svátku rodiny s bubeníkem  

 Vystoupení na akcích v obci, na vánoční besídce v sokolovně  

 Články ve Strančickém zpravodaji 

 

 

 

 



9 

 

 

10. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 

FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

V září 2016 byla kladně vyřízena žádost podaná na Krajský úřad Středočeského kraje na 

zřízení místa asistenta pedagoga.  

V březnu 2017 byla podána žádost na o podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“, která byla schválena.  

 

 

11. PREVENTIVNÍ PROGRAMY 

 

 Prevence školních úrazů – poučení o bezpečném chování 

 Ukázka práce dobrovolných hasičů ze Svojšovic 

 Ukázka práce policie s poučením o bezpečném chování v silničním provozu 

 Ukázka práce záchranářů s poučením o bezpečném chování na kole 

 Oční screening  - vyšetření zraku speciálním přístrojem - Prima Vizus 

 

Nejdůležitější úlohu při předcházení sociálně patologických jevů má rodina. Škola je 

pomocníkem, který nabízí pozitivní zkušenost v různých oblastech. Všichni pedagogičtí 

pracovníci pravidelně absolvují školení BOZP a PO v MŠ.  

 

 

12. ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ 

 

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

2016 - 17 

 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      0 

 Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.  0 
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13.  VÝSLEDKY KONTROLNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY 

 

Pravidelně každé tři měsíce je kontrolní komisí zřizovatele prováděna kontrola pokladny a 

hospodaření.  

 

 

14. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2016 

 

Škola hospodaří s finančními prostředky ze státního rozpočtu, od zřizovatele a vlastními – 

úplata za předškolní vzdělávání.  

 

Ze státního rozpočtu 4.931.038,- Kč 

        Mzdy 3.604.018,- Kč 

        Odvody 1.225.374,- Kč 

        FKSP      54.193,- Kč 

        Ostatní       47.453,- Kč 

Od zřizovatele 1.964.000,- Kč 

Vlastní  1.335.189,27 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu za školní rok 2016 - 17 sestavila Martina Luková, DiS., ředitelka MŠ 

Pedagogická rada projednala zprávu dne 30. 8. 2017 

Zřizovateli byla zpráva odeslána dne 4. 9. 2017 

 


