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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 otevřena v srpnu 2015.  

 

Po přístavbě dvou nových tříd byla od září 2015 navýšena kapacita mateřské školy z 60 na 114 dětí. 

Školka leží v blízkosti 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 pro děti ve věku 4 – 5 let, podobně jako modrý 

vagónek s 20 dětmi. Oranžový a zelený vagónek většinou navštěvují předškoláci. Obě třídy mají 

kapacitu 27 dětí.  

 

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. V červené 

třídě jsme v lednu 2019 nechali namontovat nový herní prvek – dřevěné herní patro se schody. Ve 

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

 

Součástí mateřské školy je školní kuchyně splňující přísné hygienické normy.  

 

mailto:msstrancice@msstrancice.cz
http://www.msstrancice.cz/
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Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje prostorná zahrada s herními prvky  

pro venkovní pohybové aktivity dětí. Zahrada je vybavená průlezkami, houpačkami, pískovištěm, 

kolotočem, klouzačkami, kreslící tabulí a houpadly.  

 

2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Mateřská škola pracuje 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 

Pedagogičtí pracovníci  

V mateřské škole bylo zaměstnáno v lednu – červnu 2019 devět pedagogických pracovníků, od září 

2019 deset a dvě asistentky pedagoga. Celkový počet úvazků v prosince 2019 byl 9,8 pro učitelky,  

1,0 pro asistenty pedagoga.  

 

Provozní zaměstnanci  

O provoz mateřské školy se starají dvě školnice, dvě kuchařky, vedoucí školní jídelny a hospodářka.  

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Odborné vzdělání si doplňuje jedna učitelka na Soukromé střední škole pedagogiky a sociálních 

služeb v Obratani a jedna si doplňuje vzdělání předškolní pedagogiky na Škole Bean v Praze.  

 

V kalendářním roce 2019 se pedagogické pracovnice zúčastnily následujících seminářů, školení a 

kurzů:  

 Zdravé cvičení – Abeceda správného držení těla 

 Pedagogická diagnostika v MŠ 

 Tvoříme pravidla s dětmi v MŠ 

 Jak proměnit školní zahradu 

 Plánování v rámci TVP a prožitkové učení v praxi 

 Dívej se, tvoř a povídej 

 Strategické řízení a plánování ve školách 

 Učíme se v přírodě – letní škola 

Všechny zaměstnankyně se zúčastnily školení BOZP a první pomoci.  
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4. ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ODKLADY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, INKLUZE  

Zápis do mateřské školy na školní rok 2019 – 20 se konal v květnu 2019. Přijato bylo  

41 přihlášek. K předškolnímu vzdělávání bylo přijato 32 dětí. Z mateřské školy odešlo v červnu 2019 

do základní školy 32 dětí. O odklad nástupu školní docházky na šk. rok 2019 – 20 požádalo  

8 zákonných zástupců předškoláků.  

 

V mateřské škole byl ve školním roce 2018 – 19 integrován chlapec s dětskou mozkovou obrnou,  

u kterého se za celý školní rok nepodařilo sehnat asistenta pedagoga. V září 2019 nastoupil do 

mateřské školy chlapec s diagnózou poruchy pozornosti a chlapec s autismem. U obou začaly 

pracovat asistentky pedagoga na poloviční úvazek.  

 

 

5. VYUŽÍTÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MŠ 

Ve školním roce 2018 – 19 jsme spolupracovali s  

 Pedagogicko – psychologickou poradnou Říčany 

 Speciálně - pedagogickým centrem Kladno  

 MUDr. Jitkou Štolbovou, pediatričkou 

 PhDr. Ivetou Míkovou, psycholožkou  

 Mgr. Michaelou Petrákovou, logopedkou 

 MUDr. Petrem Kalábkem, závodním lékařem  

 

 

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 Strančice 

 Sdružení přátel studánky u kaple 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, je k dispozici e-

mail pro připomínky i náměty. Pravidelně každý měsíc jsou rodiče mailem informováni o aktuálním 

dění v mateřské škole a o plánovaných akcích.  
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7. SPOLUPRÁCE SE ZŘIZOVATELEM  

Ze strany Obecního úřadu probíhají pravidelné kontroly hospodaření, čerpání rozpočtu, průběžné 

kontroly stavu budovy a zařízení. Zřizovatel vždy okamžitě reaguje na upozornění nebo potřebu 

pomoci mateřské škole.  

V létě 2019 byl instalován nový vstupní systém, který umožňuje rodičům vstoupit do budovy po zadání 

kódu. Zřizovatel na tuto instalaci přispěl částkou ve výši 152.111 Kč.  

 

 

8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH MŠ      

Zájmové kroužky  

 Keramika  

 Hokus – pokus  

 Tanečky  

 Svět v kastrolu  

 Šikovné ručičky 

 Divočiny 

 Angličtina  

Zájmové kroužky jsou zajišťovány externími lektory, kteří si vyzvedávají přihlášené děti ze tříd a po 

ukončení kroužku je odvádějí zpět do tříd.  

 

Mimoškolní akce 

 Vystoupení na adventním setkání seniorů na Obecním úřadě  

 Vystoupení na Šešovickém masopustu ve Svojšovicích 

 Vystoupení na Slavnosti otvírání studánek u kaple sv. Anny  

 

Rozvoj tradic  

 Mikulášská nadílka – spolupráce se žáky 9. třídy ZŠ  

 Adventní průvod obcí „Hvězdičky ze školičky“ 

 Vánoční besídky ve třídách  

 Tříkrálový průvod obcí  

 Čarodějnický průvod obcí  

 

Další aktivity 

 Pravidelné cvičení předškoláků v sokolovně  

 Rodinné dílny pro rodiče a děti 

 Ukázka práce s předškoláky spojená s besedou o školní zralosti  

s psycholožkou PhDr. Ivetou Míkovou 

 Návštěva místní knihovny  

 Návštěva ilustrátora Adolfa Dudka s interaktivním programem 
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 Den otevřených dveří v mateřské škole 

 Návštěva předškoláků v prvních třídách ZŠ  

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

 Vzdělávací programy v MŠ  

 Divadelní představení v MŠ  

 Fotografování dětí  

 Sportovní Den dětí v Základní škole  

 Den dětí na Pony farmě Zelené údolí 

 Celodenní výlet autobusem s doprovodným programem  

 Přespávání ve školce pro předškoláky, stopovačka za pokladem  

 Slavnostní ukončení školního roku na zahradě s vystoupením kapely 

 

 

9. FORMY PROPAGACE A PREZENTACE MŠ 

 Třídní schůzky  

 Konzultační hodiny  

 Den otevřených dveří před zápisem do mateřské školy  

 Aktualizované webové stránky 

 Informace na nástěnkách v šatnách a před vstupem do MŠ 

 Informační e-maily rodičům o plánovaných akcích  

 Rodinné dílny pro děti a rodiče 

 „Maminko, tatínku, pojďte se mnou do školky“  

 Vystoupení na akcích v obci  

 Články o dění v mateřské škole ve Strančickém zpravodaji 

 

10. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH 

Z CIZÍCH ZDROJŮ 

Během školního roku 2018 – 19 jsme realizovali výzvu OP VVV „Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“. Pracovala u nás školní asistentka a během 

školního roku probíhalo vzájemné sdílení mezi spolupracující mateřskou školou.  

V srpnu 2019 byl projekt Šablony I. ukončen a navázal na něj projekt Šablony II.  

 

 

11. PREVENTIVNÍ PROGRAMY 

 Prevence školních úrazů – poučení o bezpečném chování 

 Ukázka práce dobrovolných hasičů ze Svojšovic 

 Oční screening  - vyšetření zraku speciálním přístrojem - Prima Vizus 
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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 kalendářního roku  

2019 

 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 

 

 

13. KONTROLNÍ ČINNOST ORGÁNŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY 

26. – 28. března 2019 proběhla v mateřské škole kontrola České školní inspekce,  

11. září 2019 byla v mateřské škole kontrola z Krajské hygienické stanice.  

Každé tři měsíce je finančním výborem zřizovatele prováděna kontrola pokladny a hospodaření.  

 

 

14. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2019 

Škola hospodaří s finančními prostředky ze státního rozpočtu, od zřizovatele a vlastními - úplata za 

předškolní vzdělávání, stravné a úroky z účtu. Mimoto škola získala dotaci EU - Šablony. 

 

Ze státního rozpočtu 7.324.147 

        Mzdy 5.351.529 

        Odvody 1.813.434 

        FKSP 107.601 

        Ostatní  51.583 

Od zřizovatele 1.577.000 

Vlastní  1.040.526,33 

Dotace EU - šablony 212.543,10 

Celkové příjmy za r. 2019 10.154.216,43 

 

 

 

Výroční zprávu za rok 2019 sestavila Martina Luková, DiS., ředitelka MŠ 

Pedagogická rada projednala zprávu 13. ledna 2020, zřizovateli byla zpráva předána 5. února 2020. 


