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Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy 

hl. m. Prahy za školní rok 2020/2021 

 

Správní obvod – Městská část Praha 18 

 

 

Předškolní vzdělávání 
 

1. seznam městských částí spadajících do působnosti správního obvodu (název, sídlo), které 

zřizují MŠ 

 

Městská část Praha 18, Bechyňská 639, Praha 9 – Letňany, 199 00 

 

2. počet MŠ a jejich přesné názvy k 30. 9. 2017 (podle posledního rozhodnutí) 

 

Mateřská škola Malkovského, příspěvková organizace, Malkovského 587, Praha 9 - Letňany 

 

3. zásadní změny v síti škol (počet nově zřízených MŠ a nově otevřených tříd, počet 

sloučených, event. zrušených MŠ nebo tříd a důvody) 

 

Mateřská škola Malkovského vznikla k 1.6.2016 a to odloučením MŠ Malkovského od ZŠ 

Fryčovická a odloučením MŠ Pavla Beneše od ZŠ a MŠ Generála Františka Fajtla. Nejnovější 

pracoviště Škrábkových 777 bylo otevřeno 1.11. téhož roku. Pracoviště Malkovského má 7 tříd, 

detašované pracoviště Pavla Beneše 4 třídy a nejmladší část Škrábkových 2 třídy. 

 

4. vzdělávací programy (případná specifika – motivační názvy ŠVP apod.) 

 

Předškolní vzdělávání dětí probíhalo zcela v souladu s RVP PV, na základě Školního 

vzdělávacího programu s názvem „Otázky a odpovědi kolem nás“. ŠVP je průběžně 

kontrolován, aktualizován. Součástí ŠVP jsou i Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let, 

které ale ve školním roce 2020/2021 MŠ nenavštěvovaly. Rodičům i široké veřejnosti je 

přístupný na webových stránkách www.msmalkovskeho.cz v sekci „Provozní informace – 

Dokumenty“. 

 

Školní vzdělávací program „Otázky a odpovědi kolem nás“ je zpracován dle hlavních cílů 

předškolního vzdělávání:  

 

• rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení  

• osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní 

samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 

 

Obsah a cíle ŠVP jsou rozpracovány dle pěti oblastí vzdělávání dané RVP PV, které jsou 

rozlišeny podle přirozených interakcí, které si dítě vytváří ve vztahu k sobě, k druhým lidem 

i okolnímu světu, žije v nich, rozvíjí se a vyrůstá, učí se a vzdělává. 

 

ŠVP obsahuje 4 integrované bloky: 

 

•  Co všechno mě obklopuje? 

•  Povíš mi, jak to bylo dřív a teď? 

•  Přichází s jarem nový život? 

•  Je nám dobře na Zemi? 
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ŠVP je výchozím materiálem ke zpracování Třídních vzdělávacích programů, které si vytvářejí 

pedagogové na svých třídách s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem dětí, jejich 

věkovému rozložení, počtu dětí s OMJ aj. 

Součástí ŠVP jsou Projektové dny (uvnitř MŠ, mimo MŠ), které jsou hrazeny prostřednictvím 

fondů EU. Výhodou je, že nejsou finanční zátěží pro rodiče dětí, všechny děti se jich mohou 

účastnit bez ohledu na finanční náročnost těchto projektů.  

 

Projektové dny uvnitř MŠ: 

• Studánková víla Voděnka 

• Od trilobita k dinosaurovi 

• Polární kraje 

• Fyzikální projektový den v MŠ 

• Polytechnická výchova v MŠ 

 

Projektové dny mimo MŠ: 

• ZOO koutek Zelčín 

• HISTORY park Ledčice 

• ZOO koutek Malá Chuchle 

• ZOO Chleby 

• Dendrologická zahrada Průhonice 

• CHKO Srbsko-Karlštejnsko 

• Přírodní rezervace Prokopské údolí 

• Areál IQLANDIA Liberec 

 

Bohužel, některé projektové dny se z důvodu pandemie COVID 19 a následných opatření, 

nemohly konat. 

 

5. MŠ s internátním provozem (s počtem těchto tříd, kdo je využívá, délka provozu) 

 

Mateřská škola nezajišťuje internátní provoz. 

 

6. pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb.,  

o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů) 

 

 

             

 

 

 

 

7. věková struktura pedagogických pracovníků 

 

 

 

 

 

  Celkový počet pedagogických pracovníků v bodě 6 musí být stejný jako v bodě 7.  

 

 

8. další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Počet pedagogických pracovníků, kteří si doplňují a rozšiřují odbornou kvalifikaci: 

 

5 pedagogických pracovníků si doplňuje odbornou kvalifikaci 

 
 ped. prac.  celkem 

 ped. prac. s odbornou 

kvalifikací 

 ped. prac. bez odborné 

kvalifikace 

počet (fyz. osoby) 

k 31. 12. 2020 
31 26 5 

věk 
 

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

počet (fyz. osoby) 

k  31. 12. 2020 
6 14 7 4 0 



3 
 

 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměstnanci vzdělávají v těchto oblastech: 

• osobnostně sociální rozvoj 

• matematická pregramotnost 

• polytechnické vzdělávání 

• čtenářská pregramotnost 

• inkluzivní vzdělávání 

• multikulturní výchova 

• využití ICT v předškolním vzdělávání 

• podpora a vzdělávání dětí s OMJ 

 

Začínající pedagogové měly možnost navštívit zkušenější kolegy a kolegyně, být u nich na „ukázkové 

hodině“, zkonzultovat s nimi použité metody, postupy, organizaci výchovně vzdělávací činnosti. 

O provedeném náslechu byly vždy vypracovány záznamy, které pedagogové předložily ředitelce, 

konzultovali je s ní. Všichni pedagogové hodnotili náslechy za smysluplné a podnětné k jejich další 

práci. 

 

9. zápisy do MŠ pro školní rok 2020/2021 

 

      

 vyhodnocení nepřijatých dětí – důvody, např. věk, trvalý pobyt apod.  

   Byly přijaty děti s trvalým bydlištěm v naší městské části a od nejstaršího. Důvodem 

 nepřijetí byla tedy nespádovost nebo nízký věk dítěte.  

 

10. využití poradenských služeb pro MŠ (PPP, SPC, speciální pedagog) 

 

• Spolupráce s PPP pro Prahu 3 a 9 

• SPC při ZŠ LOPES Čimice, Praha 8 

• SPC při MŠ speciální Sluníčko, Praha 5 

• SPC při ZŠ a MŠ Chotouňská, Praha 10 

• Centrum NAUTIS-odborná vyšetření, konzultace ohledně dětí s poruchou autistického spektra 

• Konzultace ohledně případných odkladů školních docházky s SPC 

 

 

 

11. spolupráce s rodiči a ostatními partnery (neuvádět znovu viz bod 10), včetně mezinárodní 

spolupráce, mimoškolní aktivity  

 

Mateřská škola úzce spolupracuje s rodiči dětí, které ji navštěvují. Pedagogové vidí veliké plus 

v tom, že každodenně dochází k osobnímu kontaktu s rodiči při předávání dětí. Je tedy možné si sdělit 

základní informace o průběhu dne dítěte, jak se mu dařilo, co mu případně činilo obtíže, jestli bylo dítě 

spokojené. Rodiče mohou v tuto dobu upozornit pedagogy na události, které mohou ovlivnit chování 

dítěte. Pro osobnostní přístup k dětem jsou tyto informace pro pedagogy velmi přínosné, mohou tak 

dítěti pomoci s jeho náladou a rozpoložením. Je to výhoda zejména u dětí, které nejsou je svému okolí 

tolik sdílné, či u dětí s odlišným mateřským jazykem, které musejí denně překonávat jazykovou bariéru. 

Proto je úzká spolupráce s rodiči dětí pro pedagogy nenahraditelnou součástí jejich výchovně vzdělávací 

 přihlášené děti  přijaté děti děti 

odcházející 

do ZŠ 

počet 

z toho: z toho: 

MČ HMP ost. kraje MČ HMP ost. kraje 

292 6 0 124 0 0 116 
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práce. Úzký a neformální kontakt navazují pedagogové s rodiči také při setkávání na odpoledních akcích 

tříd, např. Putování za skřítkem Podzimníčkem (Příloha č. 1), Halloweenské bububu, Vánoční 

a Velikonoční dílničky a besídky, Jarní otevírání zahrady, besídky ke Dni matek, Oslava konce školního 

roku. 

Mateřská škola již několik let spolupracuje také s předškolními zařízeními v jiných státech světa, 

např. Řecku, Kypru, Maltě, Norsku, Rusku a jiných. V minulém roce se bohužel v souvislosti s pandemií 

Covid 19 nemohly žádné zahraniční stáže uskutečnit, dělo se tak pouze formou mezinárodních telemostů 

a interaktivních online setkávání, ale i tak měli rodiče i pedagogové možnost nakouknout „pod pokličku“ 

preprimárního vzdělávání v jiných zemích. Pevně věříme, že se v příštím roce situace zlepší 

a pedagogové budou moci vycestovat a na vlastní oči vidět a porovnávat způsob, organizaci a metodické 

postupy v různých státech, které se od sebe liší nejen zeměpisnou polohou, ale také mentalitou 

a přístupem k předškolnímu vzdělávání. 

Mateřská škola velmi intenzivně spolupracuje se Spolkem rodičů při MŠ Malkovského a Spolkem 

rodičů při MŠ Pavla Beneše. Tyto spolky pořádají pro děti nejrůznější odpolední akce, např. Pohádkový 

lesopark, podílejí se na financování třídních výletů a akcí, nákupu dárků k Mikuláši, Vánocům atd. 

V loňském roce se v souvislostí s pandemickými omezeními mohl konat pouze jarní Pohádkový 

lesopark. Podle velmi pozitivních ohlasů všech zúčastněných se opravdu vydařil a všichni už se těší, že 

v dalším školním roce naváží na milou a fungující spolupráci. 

 

12. zkušenosti s výukou cizích jazyků v rámci vzdělávacího programu školy  

 

V letošním školním roce se výuka cizích jazyků v naší MŠ nekonala. Důvodem byla hygienická 

omezení související s pandemií COVID 19. Věříme, že po zlepšení situace se budeme moci k výuce 

navrátit. 

 

13. vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU 

a ostatních států (uvést nejvíce zastoupené státy), zkušenosti s integrací a dalším 

začleňováním dětí cizinců do prostředí MŠ 

 

Děti s odlišným mateřským jazykem jsme rozdělovali do tříd tak, aby v každé třídě bylo průměrně 

zastoupeno stejné množství těchto dětí. Nejvíce převažují děti z Ukrajiny, Slovenska a Ruska. 

Pedagogové přistupují k těmto dětem individuálně, používají různé metody a obsahy vzdělávání 

k rozšiřování aktivní a pasivní slovní zásoby, pomáhají dětem porozumět českému jazyku, začlenit se 

do skupiny ostatních dětí. Někteří pedagogové vedou kroužky „výuky dětí s OMJ“. Ve skupinkách 

maximálně 5 dětí se pedagogové mohou zaměřovat na individuální nedostatky v jazykovém povědomí 

jednotlivých dětí s OMJ. Tyto nadstandardní aktivity jsou opakovány několikrát týdně ve 30minutových 

jednotkách. Pedagogové si vedou o vzdělávání záznamy a poskytují také informace rodičům 

zúčastněných dětí.  Práce pedagogů je odměňována z dotačního programu na podporu vzdělávání dětí 

a žáků s OMJ. 
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14. environmentální výchova 

 

Environmentální výchova je nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu, pedagogové ji 

mají zakotvenou v třídních vzdělávacích programech a věnují se jí v každodenní výchovně vzdělávací 

práci. Vedou děti k posilování pocitu sounáležitosti s přírodou a okolním světem. Děti by si měly 

uvědomovat, že jsou součástí světa, musejí se naučit chovat tak, aby byly Zemi prospěšní, či naopak. 

Pokud to počasí dovoluje, hodně řízených činností plní pedagogové s dětmi venku, chodí s dětmi do 

nedalekého letňanského lesoparku, kde děti seznamují se stromy, keři, ptáky, drobnými zvířaty a ptáky, 

kteří v lesoparku a v Letňanech žijí, prohlubují si znalosti o živé a neživé přírodě, mají možnost podílet 

se na její ochraně. V zimě chodí sypat ptáčkům do krmítek, do lesa nosí zvířátkům „zásoby na zimu“, 

sbírají kaštany, žaludy atd. Dále je environmentální povědomí u dětí posilováno v Projektových dnech 

konaných v MŠ i mimo MŠ. Děti mají možnost navštívit ZOO park Zelčín, HISTORYPARK Ledčice 

(Příloha č. 2), Dendrologickou zahradu v Průhonicích (Příloha č. 3), ZOO koutek v Chuchli, ZOO 

Chleby a jiné. 

 

15. multikulturní výchova 

 

Multikulturní výchova v mateřské škole představuje "mnohokulturní" výchovu, která akceptuje 

kultury všech národností dětí, které jsou ve třídě. Je velice důležité začínat s multikulturní výchovou již 

v předškolním věku, protože děti kolem tří let nemají ještě předsudky, neuvědomují si své rozdíly. 

Teprve postupně si osvojují postoje, které získávají nápodobou starších dětí a dospělých. Vhodnou 

motivací, kladnými příklady, vytvářením přátelských a kamarádských vztahů mezi dětmi dochází 

k vytváření základů kladných postojů na celý život. Mateřská škola má multikulturní výchovu 

zakotvenu ve svém ŠVP, ze kterého vycházejí pedagogové při tvoření TVP, ze kterého čerpají ve své 

každodenní práci. Multikulturní výchovu z hlediska dítěte cizí národnosti přizpůsobují pedagogové tak, 

aby zabezpečili dětem z etnických, rasových, náboženských a jiných skupin podmínky, které jsou 

přizpůsobeny specifickým jazykovým, kulturním a jiným potřebám těchto dětí. A zároveň učí české děti 

vnímat a chápat odlišné národnosti, vytvářet a formulovat jejich vztah k dětem jiných kultur. 

 

16. prevence rizikového chování  

 

Základním principem, který mají pedagogové na zřeteli, je výchova k předcházení a minimalizaci 

rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji pozitivního sociálního chování 

a rozvoj psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací s cílem zabránit výskytu rizikového 

chování nebo co nejvíce omezit škody způsobené jejich výskytem mezi dětmi. Mateřská škola se v rámci 

primární prevence rizikového chování zaměřuje na: 

• Zdravý životní styl 

• Citovou a etickou výchovu 

• Výchovu k odpovědnosti za své chování 

• Navazování pozitivních vazeb mezi dětmi a mezi dětmi a pedagogy 

 

Ve třídách mateřské školy se setkáváme s nejrůznějšími projevy chování. Každé dítě si vytváří 

jedinečný způsob reakce na to, co se kolem něj děje. Některé z těchto forem chování jsou vhodné, jiné 
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nevhodné. Ve třídě se může objevit dítě, které ostatní bije, bere jim hračky, ničí zařízení a vybavení 

školky. Někdy vyvolává nevhodné chování touha po pozornosti či její potřeba. Dítě velmi rychle zjistí, 

že nejspolehlivější způsob, jak upoutat pozornost dospělých, je nevhodné chování. Vždy předtím, než 

se pedagog rozhodne něco měnit, je potřeba, aby se zamyslel nad tím, co dané chování vyvolává, co je 

jeho příčinou. Existují faktory, které pedagog může ovlivnit a faktory, jež ovlivnit nemůže. Mezi 

ovlivnitelné faktory spadá např. fyzické prostředí. Pro děti je důležitý především osobní prostor. Pokud 

ho děti budou mít málo, bude pravděpodobně docházet k agresivnímu chování. Malým prostorem se zde 

myslí kupříkladu mačkanice v umývárně, těsný kroužek 25 na koberci atd. Úkolem pedagoga 

předškolního věku je zvážit vývojový stupeň každého jednotlivce. Děti se totiž mohou chovat rizikově 

i z toho důvodu, že jsou na ně kladeny příliš vysoké/nízké nároky. Cítí se frustrované či znuděné. Proto 

je důležité pro každou věkovou skupinu dětí, navrhnout vhodnou aktivitu. Patří sem také faktory, které 

pedagog změnit nemůže. Do těch se řadí např. zdravotní problémy. Pokud je dítě nemocné, necítí se 

dobře, bolí ho hlava, bude pravděpodobně také více frustrované a snadněji sklouzne k negativnímu 

chování. Totéž platí i pro špatnou stravu. Pokud dítě nesnídá a přijde do mateřské školy hladové, může 

se začít špatně chovat. Proto se všichni pedagogové snaží naplňovat potřeby dítěte, vycházet z nich a 

podporovat je tak, aby děti byly v MŠ spokojené a šťastné.  

 

17. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech 

Nejsme zapojeni v mezinárodních programech. Účastníme se v projektu OPVVV, kde formou 

zjednodušeného financování „šablon“ naše škola čerpá prostředky na vzdělávání pedagogů, personální 

podporu, spolupráci s jinými školami a s rodiči před nástupem dětí do ZŠ, na projektové dny ve škole i 

mimo ni.  Dále jsme zapojeni do OP PPR, kde čerpáme finance na zahraniční stáže a práci s dětmi 

s OMJ. 

18. Děti s trvalých pobytem v jiném kraji 
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19.  další údaje o MŠ, které považujete za důležité 

Naše mateřská škola se zapojuje do různých projektů v rámci multikulturní výchovy v rámci školení 

pedagogického personálu ale také i navázání spolupráce s rodiči dětí s OMJ. Vytváří tak podnětné a 

vlídné prostředí pro všechny děti v mateřské škole.  

 

20. naplňování cílů, opatření a aktivit vyplývajících z Dlouhodobého záměru vzdělávání                     

a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy 

Mateřská škola se ve svém programu snaží naplňovat cíle vycházející z Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy. V dalších letech bude větší důraz 

kladen na rozvoj polytechnické výchovy. 

 

21. stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 na území 

České republiky – a z toho vyplývajících změn ve fungování MŠ z důvodu omezení 

nebo uzavření škol 

V období uzavření mateřské školy vypravovávali pedagogové úkoly pro děti ve formě pracovních listů 

anebo výtvarných soutěží, které byly rozposílané dětem a rodičům prostřednictvím emailů. Pedagogy 

pak byly vyplněné úkoly vyhodnocovány.  Výtvarné soutěže si děti hodnotily navzájem samotné. V 

případě, že nemohli rodiče komunikovat prostřednictvím emailů, mohli si vytištěné pracovní listy a 

zadání vyzvednout v mateřské škole. 

 

22. 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 12 

Nedostatečná znalost ČJ 45 

Znalost ČJ s potřebou doučování 13 

 

 

Příloha č. 1 – „Putování za skřítkem Podzimníčkem“ 
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Příloha č. 2 –„ Historypark Ledčice“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 - Dendrologická zahrada v Průhonicích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovaly:  Monika Čacká, ředitelka školy 

  Miroslava Postránecká, zástupkyně ředitelky 

  Dana Antošová, metodička a koordinátor školy 

  

V Praze dne 20.10. 2021      
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