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Úvodní slovo 
 

Vážení rodiče, učitelé, absolventi, donoři a další čtenáři naší výroční zprávy, 

v Semínku dbáme na komplexnost vzdělání dětí nám svěřených tak, abychom jednak naplnili 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, ale také abychom s čistým 

svědomím vychovávali zdatné předškoláky, kteří získají pevný základní kámen pro následný 

mnohaletý vzdělávací proces.  

Ke každému dítěti přistupujeme individuálně, dle jeho osobních a osobnostních potřeb. Naším 

cílem a milou povinností je vychovávat samostatně myslící a úsudku schopné jedince, kteří 

respektují autority a společenská pravidla, zároveň mají vlastní názor a jsou schopni řešit 

nastalé situace.  

Kromě vzdělávání dětí, je naší nedílnou součástí i vzdělávání zaměstnanců. Jedná se 

o snahu neustále se posouvat dále ruku v ruce s nejmodernějšími vzdělávacími proudy, které 

současné školství nabízí. Účastníme se řady seminářů, workshopů, stáží a exkurzí 

v domácích i zahraničních vzdělávacích zařízeních, které rozšiřují naše obzory o cenné 

informace, i o bohaté praktické zkušenosti, které můžeme okamžitě implementovat do výuky. 

Aby naše snaha o zvyšování kvality vzdělávání nekončila u našich dveří, mnoho z našich 

seminářů a workshopů pořádáme pro pedagogy dalších mateřských škol, rodiče dětí ze 

školky i pro širokou veřejnost. Snažíme se tím přispět do spektrální mozaiky českého školství 

čerstvým vzduchem a novátorstvím. Jsme také schopni poučit se z vlastních chyb a následně 

tyto nezaplatitelné zkušenosti šířit dál do celospolečenského prostoru. 

Dovolte mi, abych na závěr poděkovala pedagogům a dalším zaměstnancům za jejich práci 

v uplynulém roce. 

 

Mgr. Magdaléna Kapuciánová 

ředitelka Mateřské školy Semínko, o.p.s.  
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Základní údaje o škole a její aktivity 

Přesný název školy resp. školského zařízení 

Mateřská škola Semínko, o.p.s. 

Ředitelka 

Mgr. Magdaléna Kapuciánová 

e-mail: kapucianova@toulcuvdvur.cz 

tel.: 272 652 171 

Zástupci ředitelky 

Bc. Iveta Garciová 

e-mail: garciova@toulcuvdvur.cz 

tel.: 272 652 171 

 

Michal Křístek DiS. 

e-mail: kristek@toulcuvdvur.cz 

tel.: 272 652 171 

Zřizovatel 

Mateřská škola Semínko, o.p.s. 

Společnost byla založena dle zákona O obecně prospěšných společnostech. Společnost má 

vlastní správní a dozorčí radu. Obě rady mají tři členy, každá má také svého předsedu. 

Správní a dozorčí rada pracovala ve složení dle rozpisu dále. 

V čele společnosti stojí její ředitelka, která společnost řídí. Ředitelka je statutární zástupce 

společnosti. 

Webové stránky školy 

www.msseminko.cz 

mailto:kapucianova@toulcuvdvur.cz
mailto:garciova@toulcuvdvur.cz
mailto:kristek@toulcuvdvur.cz
http://www.msseminko.cz/
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Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba 

vykonává a jejich cílová kapacita 

  

Škola Kód IZO 
Název oboru 
Vzdělávacího programu 

Cílová 
kapacita 

Mateřská škola Semínko 150 068 247 
Předškolní třídy 
Nastartování přirozenějšího 
způsobu života 

61 dětí 

Školní jídelna 150 068 255  60 jídel 
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Vize a poslání 

Vize 

• Vizí Mateřské školy Semínko je předškolní vzdělávání, ve kterém jsou doteky dětí 

s přírodou samozřejmostí, a kde je hluboce zakořeněna úcta k přírodě, k druhým 

i k sobě samému. 

Poslání 

• Posláním Mateřské školy Semínko je profesionální předškolní vzdělávání založené na 

vzájemném respektu k přírodě, k druhým i k sobě samému. Dbáme na cílenou 

socializaci dětí v bezpečném, zdravém a podnětném prostředí. Vedeme děti ke 

zdravému životnímu stylu. Ukazujeme dětem důvody, proč si zamilovat přírodu. Jsme 

dlouhodobě vzorem českému vzdělávacímu systému a ovlivňujeme jeho vývoj. 

Vzdělávání a výchova v Semínku 

• Klademe důraz na harmonický rozvoj osobnosti dítěte, na pravidelný pobyt venku, děti 

vedeme k věku přiměřené soběstačnosti i aktivní činnosti. 

 

• Důsledně rozvíjíme morální vlastnosti i ve vztahu k rostlinám a živočichům. 

 

• Děti v Semínku jsou v pravidelném a přímém kontaktu se zvířaty, a to buď ve školce, 

nebo na farmě Toulcova dvora. 

 

• Slavíme lidové svátky. Děti se seznamují s lidovými tradicemi, zvyky či původními 

řemesly. Děti se účastní tradičních slavností na Toulcově dvoře. 

 

• Pestrá nabídka tvořivých činností a aktivit pro děti.  K dispozici jsou dětem dřevěné 

hračky, didaktické pomůcky i knihovna. 

 

• Děti se během školního roku účastní mnoha akcí - přednášky, divadelní představení, 

výlety, výstavy.  

 

• Děti vychováváme bez televize a počítače. Dětem čteme, zpíváme a hrajeme. 
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Rady školy 
Ve školce je zřízena správní rada a dozorčí rada. Působnost správní a dozorčí rady je dána 

zákonem č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zakládací listinou společnosti.  

 

Složení správní rady 

předsedkyně správní rady Mgr. Lenka Sosnovcová 

členka Lenka Hartmannová 

člen Ing. Ondřej Kapucián 

 

Složení dozorčí rady 

předsedkyně dozorčí rady Mgr. Jana Průšová 

členka Mgr. Alena Laláková 

členka Bc. Iveta Garciová 
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Pracovníci 
V roce 2018 bylo ve škole zaměstnáno 15 osob v hlavním pracovním poměru. Dvě 

zaměstnankyně byly na rodičovské dovolené. 

Pro školu pracovalo 11 externích pracovníků, převážně formou DPP (fotografování, zástupy 

za učitele a kuchařky, školení, krátkodobý úklid, malování, řemeslné práce a opravy, 

administrativa, příměstské tábory).  

V uplynulém školním roce proběhla tři výjezdní zasedání týmu školky. Jednou měsíčně 

probíhala supervize týmu a supervize řízení. 

Kdo v  Semínku pracoval 

Mgr. Magdaléna Kapuciánová 

ředitelka 

Bc. Iveta Garciová 

zástupkyně ředitelky 

Karel Frnka 

zástupce ředitelky 

Michal Křístek, DiS. 

zástupce ředitelky 

Ing. Jana Kraftová 

učitelka 

Bc. Kateřina Měkutová 

učitelka 

Eliška Vondrysová 

učitelka 

Bc. Jiří Točín 

chůva 

Mgr. Zuzana Nováková 

administrativa, personalista 

Jitka Hadravová 

kuchařka 

Jaroslava Dyrynková 

pomocná kuchařka 

Marie Kloudová 

uklízečka 

Karolína Suchá, Dis 

učitelka, dvojjazyčný asistent 

Bc. Barbora Kovářová 

chůva 

Bc. Anna Veihandová 

učitelka 

Na rodičovské dovolené 

Mgr. Nikola Damková Mgr. Kateřina Sotonová 

Externí spolupracovníci 

Kovářová Barbora Nováková Zuzana Ottová Soňa Schejbalová Šárka 

Suchá Karolína Veihandová Anna Vlasák Adam Hartmann Jan 

Kapucián Ferdinand Kapuciánová Karolína Košátková Monika  

Rodilí mluvčí 

Femke Lootens 

 

Eurgain Phylip 

 
Karen Morrison Leight Alexander Watt 

Christian Riva  Taylor Robinson   

http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=35363&catid=91&Itemid=378
http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=35364&catid=91&Itemid=378
http://www.toulcuvdvur.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=35363&catid=91&Itemid=378
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Spolupráce 
 

V Mateřské škole Semínko jsme přesvědčeni o tom, že spolupráce a sdílení zkušeností jsou 

hlavním motorem pokroku společnosti. Spolupráce je i jedna z hlavních hodnot, které se 

snažíme dále předávat dětem. Proto je naše škola součástí větších celků. V nich pak 

naplňujeme to, co sami učíme děti.  

Mateřská škola Semínko je členem 

• Toulcova dvora – MŠ Semínko je jednou ze čtyř organizací, které společně tvoří 

Toulcův dvůr. Ředitelka a její zástupkyně jsou součástí členské schůze, která se schází 

pravidelně jednou týdně, aby jednotliví členové dokázali co nejlépe koordinovat aktivity, 

které se odehrávají ve společných prostorách Toulcova dvora. 

• Zakladatelka Toulcova dvora, Emilie Strejčková, měla od samého začátku v plánu na 

Toulcově dvoře založit mateřskou školu. My tedy pokračujeme v jejím odkazu a 

naplňujeme její vizi. 

 

• Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska – MŠ Semínko se 

účastní zasedání rady, svolaných valných hromad a školení. Sdružení sleduje legislativní 

změny, které na školy dopadají. 

• Snaží se o to, aby děti v soukromých školách mohly mít stejné podmínky a to i když 

rozpočty soukromých škol jsou v průměru o 40% nižší než rozpočty škol obecních 

a krajských.  

 

• Asociace lesních mateřských škol – MŠ Semínko je členem asociace lesních 

mateřských škol. Asociace byla založena v prostorách Mateřské školy Semínko. 

Ředitelka školky byla až do jara 2016 místopředsedkyní ALMŠ. Nadále v Asociaci pracuje 

jako lektor a jako spoluautor manuálu pro nově vznikající lesní školky. 

Učitelé lesní třídy Lesníček se pravidelně několikrát za rok setkávají s učiteli z ostatních 

lesních školek na sletech ALMŠ. Ve spolupráci s ALMŠ jsou pořádány v prostorách 

Semínka semináře pro učitele a průvodce lesních školek. 

 

• Skutečně zdravé školy – MŠ Semínko se zapojilo do programu Skutečně zdravá 

škola. Tento program má za cíl zdravé stravování ve školách. Učí zaměstnance škol, děti 

i jejich rodiče přemýšlet o potravinách. Rozšiřuje povědomí o zdravém životním stylu i 

zdravém stravování. V roce 2018 školka získala zlatý certifikát za splnění podmínek 

nejvyšší kvality. 
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Dále spolupracujeme s 

• OMEP (Organisation Mondiale pour 1 Education Préscolaire) - Jedná 

se o nestátní organizaci, která byla založená v roce 1948 v Praze. Během uplynulých 

70 let se její činnost rozšířila na všechny kontinenty světa. 

Úlohou OMEP-u je podpora a ochrana dětí do osmi let na mezinárodní, národní 

a lokální úrovni. Odborníci sdružení v této organizaci spolupracují s jinými 

organizacemi s podobnými zájmy při zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí, 

zlepšovaní jejich životných podmínek a dodržování dětských práv. Spolupracovali 

jsme na pořádání světové konference v Praze. 

 

• Univerzitou Karlovou – Jsme zapojeni do programu Společenství praxe. Tento 

projekt rozvíjí všechny zapojené aktéry prostřednictvím systematicky provázaných 

aktivit. Na pedagogické praxe docházejí studenti. 

 

• Jihočeskou univerzitou – V naší škole probíhají praxe studentů této školy. 

 

• Střední a Vyšší odbornou školou Pedagogickou – V naší škole probíhají 

exkurze a praxe studentů této školy. 

 

• AGRO CS – jsme zapojeni do projektu Malý zahradník. Jedná se o vzdělávací 

program pro mateřské školy. Cílem projektu je vzbudit u dětí zájem o zahradu. Vytvořit 

společně s dětmi zahradu plnou podnětů, kde se tvoří, buduje a zkoumá. 

 

• Celé Česko čte dětem – Jsme zapojeni do stejnojmenného programu této 

společnosti. Pravidelně předčítáme dětem, což má obrovský význam pro rozvoj jejich 

emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. 

Předčítání utváří pevná sociální pouta. 
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Základní údaje o hospodaření 
 

 

 Rozvaha (Bilance)   

 ve zjednodušené formě Mateřská škola Semínko, o.p.s.  
Kubatova 1/32  
Praha 10  
102 00 

 ke dni 31. 12. 2018 

 (v celých tisících Kč) 

    

 IČ - 27095487   

    

Označ. AKTIVA 
Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav 
k poslednímu dni 
účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 460 398 
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem   

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 782 792 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem   

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -322 -394 

B. Krátkodobý majetek celkem 4 429 6 453 
I. Zásoby celkem 21 29 

II. Pohledávky celkem 120 174 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 4 282 6 245 

IV. Jiná aktiva celkem 6 5 

  AKTIVA CELKEM 4 889 6 851 
 

Označ. PASIVA 
Stav k prvnímu 
dni účetního 
období 

Stav k posledním
u dni účetního 
období 

A. Vlastní zdroje celkem 2 354 3 681 

I. Jmění celkem 2 025 2 242 

II. Výsledek hospodaření celkem 329 1 439 

B. Cizí zdroje 2 535 3 170 

I. Rezervy celkem   

II. Dlouhodobé závazky celkem 18 45 

III. Krátkodobé závazky celkem 685 1 341 

IV. Jiná pasiva celkem 1 832 1 784 

  PASIVA CELKEM 4 889 6 851 
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Výkaz zisku a ztráty    

 

     

 ve zjednodušené formě  

 

Mateřská škola Semínko, 
o.p.s. Kubatova 1/32  
Praha 10  
102 00 

 ke dni 31. 12. 2018  

 (v celých tisících Kč)  

 

IČ – 27095487 
   

 

                   
Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. Náklady      

I. 
Spotřebované nákupy a nakupované 
služby celkem 

2 531  2 531 

II. 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 
a aktivace 

   

III. Osobní náklady celkem 6 100  6 100 

IV. Daně a poplatky celkem    

V. Ostatní náklady celkem 104  104 

VI. 
Odpisy, prodaný majetek, tvorba 
a použití rezerv a opravných položek 
celkem 

62  62 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem    

VIII. Daň z příjmů celkem 216  216 

 Náklady celkem 9 013  9 013 

       

B. Výnosy    

I. Provozní dotace 4 455  4 455 

II. Přijaté příspěvky    

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 5 915 23 5 938 

IV. Ostatní výnosy celkem 2  2 

V. Tržby z prodeje majetku    

  Výnosy celkem 10 372 23 10 372 

       

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 1 575 23 1 598 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 1 359 23 1 382 
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Komentář k hospodaření 

Vzhledem k tomu, že se na rok 2019 chystá změna financování regionálního školství 

a zaznívají informace o tom, že se mzdy pedagogických a nepedagogických zaměstnanců 

v roce 2019 a v roce 2020 výrazně navýší, je potřeba se na toto období připravit. Z úst politiků 

slyšíme přísliby mezd pro učitele až do výše 46 000 Kč. Za všechny učitele jsme velmi rádi, 

protože jsme přesvědčeni, že si takovou mzdu za svoji práci zaslouží. Zaměstnanci v Semínku 

dostávají již nyní za náročnější práci vyšší mzdu. Ale při tomto skokovém navýšení mezd ve 

školách zřizovaných obcemi či kraji, by měli učitelé v soukromých školách (a potažmo 

i v Semínku) mzdu výrazně nižší. Soukromé školy totiž navýšené peníze na zaměstnance do 

normativu první rok nedostanou, navyšování mezd musí pokrýt z vlastních zdrojů. Ačkoliv 

soukromé školy poskytují veřejnou službu – vzdělávání - o navýšení dotace si mohou požádat 

až o rok později. V Semínku nechceme o kvalitní a kvalifikované pedagogy přijít, tudíž jim 

chceme nabídnout minimálně stejné mzdové ohodnocení, jaké by dostali ve škole zřízené 

obcí i krajem. Proto jsme tento rok šetřili, abychom vytvořili finanční rezervu na roky 2019 

a 2020. Výsledek hospodaření v současné výši je jedinou možnou cestou k tomu, aby školka 

zvládla toto překlenovací období ve stejné kvalitě a její hospodaření bylo i v dalších letech 

udržitelné.  
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Projekty 
 

Každý rok pracujeme na několika projektech, kterými se snažíme zlepšit prostředí školy, 

rozvíjet znalosti a dovednosti našich zaměstnanců či jiným způsobem zkvalitnit námi 

poskytované vzdělávání. 

Ani uplynulý rok nebyl výjimkou. Níže naleznete projekty, které se nám podařilo v uplynulém 

roce zrealizovat nebo jejichž realizace v uplynulém roce začala. 

 

Název 

projektu 
Zázemí zelené učebny v MŠ Semínko 

(DOT/54/12/012077/2017) 

Doba 

realizace 
2017 do 31. 12. 2018 

Poskytovatel 

grantu 

 

Hlavní město Praha 

Popis 

projektu 

 

Projekt řešil kultivaci prostoru zelené učebny nacházející se v přírodní 

zahradě Mateřské školy Semínko. V rámci projektu byl zakoupen nový 

venkovní nábytek a vybavení. 

Prostory venkovní učebny jsou využívány v rámci environmentálně 

zaměřeného vzdělávacího programu. Umožňují pedagogům připravovat 

stejně kvalitní program pro děti, jaký je běžný v interiérech školy a to nejen 

při deštivém, ale i při příliš horkém počasí. Mimo každodenní program zde 

probíhá rovněž celá řada tradičních i jednorázových akcí. 

Dodavateli projektu byly dva sociální podniky, které začleňují 

znevýhodněné osoby na trh práce a do společnosti prostřednictvím 

vytváření chráněných pracovních míst pro jejich dlouhodobé 

zaměstnávání. 

 

 

 

Název 

projektu 
Učebna v divočině 

(DOT/54/12/012076/2017) 

Doba 

realizace 
do 31. 12. 2018 

Poskytovatel 

grantu 

 

Hlavní město Praha 
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Popis 

projektu 

 

Projekt se zabýval kultivací prostoru v okolí maringotky lesní třídy 

Lesníček, sídlící v areálu Toulcova dvora. Úpravy se týkaly výroby 

a umístění vertikálních záhonů, nákupu sudů na dešťovou vodu, výroby 

pracovních ploch z palet, nákupu nářadí a pomůcek pro děti a výměny 

posezení pro ranní kruh. 

Dodavatelem projektu byl sociální podnik, který začleňuje znevýhodněné 

osoby na trh práce a do společnosti prostřednictvím vytváření chráněných 

pracovních míst pro jejich dlouhodobé zaměstnávání. Na realizaci 

projektu se rovněž podíleli dobrovolníci z řad zaměstnanců a přátel MŠ 

Semínko, rodičů dětí, které navštěvují lesní třídu Lesníček a komerčních 

firem v rámci dobrovolnických dnů. 

 

Název 

projektu 
Multikulturní vzdělávání v Mateřské škole Semínko 

Doba 

realizace 
1. 9. 2016 – 30. 6. 2018 

Poskytovatel 

grantu 

 

Podpořeno z prostředků ESF a rozpočtu HMP v rámci Operačního 

programu Praha – Pól růstu ČR 

Popis 

projektu 

 

V rámci Operačního programu Praha – Pól růstu ČR probíhal v Mateřské 

škole Semínko dvouletý projekt s tématikou multikulturního vzdělávání. 

Projekt byl financován z prostředků ESF a rozpočtu HMP. 

Cílem projektu bylo vytvoření proinkluzivního prostředí a zohlednění 

sociokulturního a jazykového znevýhodnění dětí v mateřské škole. 

Pro dosažení cíle bylo využito zkušeností tuzemského a zahraničního 

experta v oblasti multikulturní výchovy. Bylo odborně proškoleno celkem 

17 pracovníků (10 z týmu MŠ Semínko (931,5 hodin) a 7 z partnerských 

MŠ (289 hodin)). Proběhla zahraniční stáž v Norimberku (Německo). 

Za účelem šíření dobré praxe vznikl z aktivit projektu text „Průvodce 

implementace multikulturní výchovy v MŠ“. 

 

V rámci projektu Multikulturní vzdělávání v Mateřské škole Semínko 

absolvovala paní učitelka Eliška Vondrysová v období od 18. 1. 2018 do 

21. 4. 2018 intenzivní kurs pro práci s výukovou metodou Persona Dolls. 

Vzdělávací program společnosti Člověk v tísni o.p.s. byl v rozsahu 72 

hodin. 

Metoda Persona Dolls rozvíjí u dětí schopnost sebevyjádření, empatii, 

respekt k odlišnostem a přátelský přístup k ostatním. Cílem metody je 

především posilování sebevědomí dětí z hlediska vlastní identity, rozvoj 

pozitivního vnímání rozmanitosti, rozvoj kritického myšlení vůči 

předsudkům a diskriminaci. 
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Panenka stejně jako děti má svoje jméno, rodinu, domov, svůj příběh. 

Přicházejí do kolektivu, sdílí s dětmi svůj životní příběh a vybízejí je, aby 

s ní sdílely ten svůj. Panenka funguje jako prostředník mezi učitelkou 

a dětmi i mezi dětmi navzájem, pomáhá dětem mluvit o sobě a bránit se, 

když se jim někdo posmívá kvůli odlišnosti. 

 

Název 

projektu 
Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém vzdělávání 

Doba 

realizace 
09/2018 - 10/2020 

Poskytovatel 

grantu 

 

Podpořeno z prostředků ESF a státního rozpočtu 

Popis 

projektu 

 

V rámci projektu Oborový mentoring vzniká metodika Tvořivé hry. Tato 

metodika je součástí polytechnického vzdělávání na MŠ. Formou 

střídavé a párové výuky lektoři říčanského muzea spolupracují 

s pedagogy vybraných MŠ. Přímo ve třídách ukazují, jak zle pracovat 

s tvořivostí dětí. Vzdělávacích aktivit projektu se za MŠ Semínko účastní 

paní učitelky Jana Kraftová a Eliška Vondrysová. Během 2 let dostává 

každý pedagog, zapojený do projektu, individuální podporu v rozsahu 

2x188 hodin přímé spolupráce a pomůcky pro výuku. 

V tvořivé hře není cílem výrobek, pozornost je zaměřena na proces 

tvorby. Dítěti dáme různé materiály, nástroje a jednoduchá pravidla. Dítě 

pak samo vymýšlí, co bude tvořit, z čeho, jaké potřebuje nástroje. 

S hotovým výrobkem si pak může hrát a dále ho vylepšovat. Rozvíjí si tak 

– kromě motoriky – konstrukční myšlení, kreativitu, schopnost pracovat 

s vlastními chybami atd. 

 

Název 

projektu 
Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem 

Doba 

realizace 
1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 

 

Poskytovatel 

grantu 

 

Podpořeno z prostředků ESF a rozpočtu HMP v rámci Operačního 

programu Praha – Pól růstu ČR 

Popis 

projektu 

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální 

podpora škol, přímá podpora dětí s odlišným mateřským jazykem a jejich 

rodičů / zákonných zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj 

pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního 

prostředí škol. 
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Cílem projektu je vytváření proinkluzivního prostředí naší mateřské školy 

a začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem prostřednictvím 

vzdělávání a osobnostního rozvoje pedagogických pracovníků. 

 

 

 

 

Název 

projektu 
Inkluzivní vzdělávání v Mateřské škole Semínko 

(CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0007642) 

Doba 

realizace 
28. 5. 2017 - 27. 5. 2019 

 

Poskytovatel 

grantu 

 

Podpořeno z prostředků ESF a státního rozpočtu 

Popis 

projektu 

 

V rámci Operačního programu Praha Výzkum, vývoj a vzdělávání probíhá 

v Mateřské škole Semínko dvouletý projekt s tématikou inkluzivního 

vzdělávání. Jedná se o projekt, kterým jsme reagovali na Výzvu č. 

02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - 

Šablony pro MŠ a ZŠ I. Projekt je financován z prostředků ESF a státního 

rozpočtu. 

Aktivity projektu rozšíří kompetence pedagogických pracovníků naší 

mateřské školy. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně 

sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a usnadňování přechodu dětí 

z MŠ do ZŠ. V rámci projektu se učitelé MŠ Semínko účastní vzdělávání 

v rozsahu od 16 do 60 hodin. Rovněž participují na sdílení zkušeností 

pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv. Ve 

školním roce 2018/2019 budou realizována odborně zaměřená tématická 

setkávání s rodiči dětí, které MŠ Semínko navštěvují. 

 

Název 

projektu 
Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání 

Doba 

realizace 
1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 

Popis 

projektu 

 

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění 

přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Prostřednictvím společenství praxe všech aktérů 

rozvíjet profesní kompetence učitelů a budoucích učitelů ISCED 0 v oblasti 

čtenářské, matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání 

s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska 

specifik předškolního vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí 

činností) v souladu s cíli RVP PV. 
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Název 

projektu 
Podpora vzdělávání cizinců ve školách 

(1204-1/2017-1) 

Doba 

realizace 
2017 a dále 

Popis 

projektu 
Podpora pedagogického týmu, který se věnuje přípravě k začlenění do 

povinného předškolního vzdělávání a zabezpečuje samotné povinné 

předškolní vzdělávání dětí cizinců. Cílová skupina vyžaduje individuální 

přístup a specifické dovednosti a znalosti pracovníků ve vzdělávání. 

Zaměření se na tuto problematiku je nezbytně nutné pro kvalitní intergraci dětí 

i pro následný přechod do základní školy. 
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Přehled nejdůležitějších akcí 

LEDEN 

Začal nový kalendářní rok.  

Proběhla kontrola České školní Inspekce. 

Navštívili nás studenti programu pro koordinátory EVVO. 

Navštívili jsme Národní divadlo a divadlo Minor. 

Uskutečnila se tříkrálová nadílka a tříkrálový průvod. 

ÚNOR 

Uskutečnily se třídní schůzky.  

O pololetních prázdninách nás navštívili naši absolventi. 

Děti se zúčastnili programu, který připravili hasiči z Hasičského záchranného sboru hl. města 

Prahy. 

Proběhl masopustní týden – téma řemesla. 

Děti navštívily program v městské knihovně. 

BŘEZEN 

Uskutečnily se velikonoční dílničky a vystoupení na velikonočním jarmarku. 

Proběhlo několik seminářů na téma „multikultura“ (Práce se stigmatem a empowerment, 

Komunikace s rodiči, Práce s dětským traumatem.) 

Instruktážní přednáška Policie ČR pro děti. 
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DUBEN 

Výlet do Zoo Praha. 

Na zahradě byl nainstalován nový herní prvek.  

Zúčastnili jsme se jednání SSŠČMS a Divadla utlačovaných. 

Proběhla jarní brigáda. 

Děti navštívily program v městské knihovně. 

Exkurze v ZUŠ Hostivař. 

Zúčastnili jsme se seminářů Hudba v MŠ a Polytechnická výchova v MŠ. 

Uskutečnilo se výjezdní zasedání zaměstnanců. 

KVĚTEN 

Proběhl zápis nových dětí. 

Zorganizovali jsme dílničky ke Dni matek pro tatínky s dětmi.  

Kavárna pro prarodiče. 

Uskutečnil se výlet do Botanické zahrady hl. m. Prahy 

Zúčastnili jsme se semináře se zahraničním expertem na téma Multikulturní výchova v MŠ. 

Vyjeli jsme na stáž do Norimberku, kde jsme navštívili pět různých mateřských škol. 

ČERVEN 

Rozloučili jsme se s předškoláky vystoupením „Malý princ“. 

Ukončení pilotního projektu Etikety ve třídě Ježků. 

Zorganizovali jsme adaptační den pro nové děti a třídní schůzku pro jejich rodiče.  

Byli u nás na exkurzi účastníci 70. sjezdu a konference OMEP. 
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ČERVENEC A SRPEN 

Organizovali jsme 6 turnusů příměstských táborů a 4 týdny prázdninového provozu.  

ZÁŘÍ 

Začal nový školní rok. V našem týmu jsme přivítali tři nové kolegyně – Bc. Barboru Kovářovou 

jako chůvu ve třídě Ježků, Bc. Annu Veihandovou jako učitelku ve třídě Veverek a Karolínu 

Suchou DiS. jako učitelku v Lesníčku. 

Naši mateřskou školu navštívil skutečný kolumbijský šaman. 

Proběhly třídní schůzky všech tříd.  

Za Karla Frnku nastoupil nový zástupce ředitelky Michal Křístek DiS. 

ŘÍJEN 

Uskutečnilo se výjezdní zasedání zaměstnanců. 

Začala výuka Etikety ve všech třídách.  

Proběhla podzimní brigáda a podzimní slavnost. 

Děti navštívily keramickou dílnu, kde vytvořily obtisk ruky jako vánoční dárek.  

Focení všech dětí a zaměstnanců. 

Přednáška pro děti o zubní hygieně.  

LISTOPAD 

Jako první škola v ČR jsme dosáhli zlaté úrovně v programu „Skutečně zdravá škola“. 

Proběhla Svatomartinská slavnost a Hubertova jízda.  
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Získali jsme certifikát „MŠ budoucnosti – MŠ s lidskou tváří“. 

Uskutečnila se reportáž televize PRAHA TV o zdravé jídelně. 

Proběhl seminář pro zaměstnance a veřejnost „Dítě na mostě mezi dvěma světy“. 

V rámci workshopu hudebních nástrojů s firmou Tilia si děti vyrobily kastaněty pro vánoční 

vystoupení.  

PROSINEC 

Ve školce proběhl Mikulášský průvod a nadílka. Uskutečnilo se Vánoční vystoupení v kostele 

Stětí sv. Jana Křtitele. 

Děti navštívily výstavu Noemova archa v Národním muzeu. 

Ve třídách Ježků a Veverek proběhla evaluační hodnocení dětí. 

Proběhl seminář „Pohádky jako vstup do dětské psychiky“ pro zaměstnance a veřejnost. 
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Informace o společnosti 
Mateřská škola Semínko, o.p.s. 

Kubatova 1/32 
102 00 Praha 10 

Telefon 272 652 171 

www.msseminko.cz 
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Kontaktní informace 
V případě dalších dotazů neváhejte oslovit někoho z vedení naší mateřské školy. 

 

Mgr. Magdaléna Kapuciánová 

ředitelka 

Telefon 272 652 171 

kapucianova@toulcuvdvur.cz 

  

    

 

Bc. Iveta Garciová 

zástupkyně ředitelky 

Telefon 272 652 171 

garciova@toulcuvdvur.cz 

  

 

Michal Křístek Dis. 

zástupce ředitelky 

Telefon 272 652 171 

kristek@toulcuvdvur.cz 

  

 

 

 


