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údaje o škole
Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace
telefon:
267311073, 267310191
fax
267310190
web.
www.rohacovky.cz
mail
msrohacovky@volny.cz
IČO:
70924317
IZO:
107504251
Ředitel školy:
Zástupce ředitele
Vedoucí Š
Školská rada

Bendová Jana
Hrdličková Hana
Hylasová Markéta
není zřízena

zřizovatel
MČ Praha 10, Moskevská - odbor kultury a vzdělávání
vedoucí odboru – pí. Štrobachová
vedoucí MŠ pí. Pávková
1/ charakteristika školy
Mateřská škola je čtyř třídní, dvoupodlažní budova, s kapacitou 120 dětí. V roce 20010/2011
školu navštěvovalo 104 dětí.Každá třída má hyg. zázemí, v prvním patře je tělocvična, herna,
ložnice.V suterénu se nachází kuchyň a kryt CO.
Všechny třídy jsou heterogenní, s takto tvořenou skupinou máme dobré zkušenosti.
Ve všech třídách se vzdělávalo 26 dětí. Všechny činnosti jsou přizpůsobeny vývojovým,
sociálním a emocionálním potřebám dětí.
Areál školy se nachází v oblasti Praha 10 Vršovice, je obklopen velkou zahradou s dostatkem
zeleně. Mobiliář zahrady je funkční, nově pořízený.
Vnitřní prostory školy splňují podmínky funkčního a estetického prostředí, i když budova
stojí od roku 1956. Nábytek je přizpůsoben dětem, třídy jsou dostatečně vybaveny
didaktickými pomůckami i hračkami.
V listopadu 2010 došlo k instalaci fotovoltaických panelů. Do provozu byly dány v prosinci
2010. Financování proběhlo ve spolupráci s fondem EU.
Škola má vlastní prádelnu, školní jídelnu.

2/ přehled oborů
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – Barevné kostičky aneb barevný
svět očima dítěte
ŠVP zohledňuje konkrétní podmínky a tradice MŠ a navazuje na dosavadní výsledky
společného působení zaměstnanců školy a rodičů v oblasti předškolního vzdělávání.

3/ přehled pracovníků školy
Pedagogičtí pracovníci
Fyzický počet
8
Přepočtený počet 8

všechny jsou plně kvalifikované

Provozní zaměstnanci
Fyzický počet
3
Přepočtený počet 2,5

školnice + 2 uklízečky

Pracovníci ŠJ
Fyzický počet
4
Přepočtený počet 2,75

praní a mandlování prádla
údržba výměníku

vedoucí ŠJ a hl. kuchařka jsou plně kvalifikované, ostatní
jako pomocné kuchařky
práce na dohodu o pracovní činnosti
práce na dohodu o pracovní činnosti

4/ údaje o přijímacím řízení
Termín zápisu 22 +23.3.2011
5 + 6.4.2011
Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány podle daných kritérií – viz. příloha
28
Počet volných míst
Počet obdržených žádostí
47
Počet žádostí předaných
0
Počet žádostí nevyřízených 19
5/ údaje o výsledcích výchovy a vzdělávání žáků
V naší MŠ pracujeme podle vlastního ŠVP TVP. Na tvorbě se podílí všechny učitelky, je šit
na míru, využívá místních podmínek, prostředí,profesního potenciálu pedagogů. Každý rok
dochází k vyhodnocení TVP, případnému doplnění, změně,
Cíle byly naplňovány ve vzájemném souladu s třídními vzdělávacími programy, školním
vzdělávacím programem a to v deseti blocích.
Cíle se nám dařilo naplňovat metodickou připraveností pedagogických pracovnic, kdy nám
k prohloubení našich dosavadních poznatků a zkušeností posloužila účast na různých
seminářích organizovaných NIDV, PAU aj.
Bohatou nabídkou činností, her,dobrým materiálním zázemím, poznáváním okolí, nabídkou
akcí, nadstandardních aktivit, spoluprací s rodiči se daří cíle pomalu naplňovat.
Každý rok pořádáme Den otevřených dveří, smyslem této akce je snaha přiblížit se –
představit se co nejvíce široké veřejnosti. Tato aktivita se velice osvědčila.
6/ další vzdělávání pedagogických pracovnic

Školení učitelek 20010/2011
…………………………….
Všichni BOZP, PO, první pomoc
Bartošová:

Overbaly
Ekoateliér
Dny inspirací

služba škole
Portál
NIDV

Hrdličková

barevné motivy
Pro zástupce MŠ
Psaní pro předškoláky

Binderová

Ekoateliér

Portál

Dušková

Školní zralost

DYS centrum

Rosslerová

vývoj řeči

Krčmářová

pozornost a návyky u dětí

Troníčková

První pomoc
Pohybové hry
Psychom. Hry
Ekoateliér

Bendová

Školení o zákonech
Využití zahrad
Kolokvium ředitelů 2 dny
Individualizace v MŠ
Právní povědomost 2 dny

Školení zabírala vždy celé dopoledne, cca 6 - 7 hodin.

7/ aktivity a prezentace školy
Nabídka pravidelných aktivit v MŠ
:

Portál
NIDV
DYS centrum

Portál

Portál

Tyrkys
Tandem
DYS centrum
Portál

Mgr. Trunda
NIDV
NIDV
PaU
Judr. Dvořák

Starší děti chodí na kurz plavání – Eden Slavie, cvičí v tělocvičně ZŠ U Roháčových kasáren,
seznamují se s anglickým jazykem u rodilého mluvčího – zajišťuje IH Akcent.
Všechny děti se účastní tématických výletů, exkurzí, divadelních představení, besed, výstav,
besídek.
Pravidelně se účastní výtvarných soutěží.

Nadstandardní aktivity
Kroužek – flétna, aerobic, míčové hry, malování, Aj .
Škola spolupracuje s LŠU, PgPsP Jabloňová, místní knihovnou, ZŠ U Roháčových kasáren ,
Toulcovým Dvorem, agenturou Kroužky, ZŠ Jakutská, cestovními agenturami, agenturou
Czabanová, MČ P – 10 – Aj.
8/ údaje o výsledcích ČŠI
Kontrola ČŠI neproběhla, kontrola HS byla bez nálezu.
9/ údaje o hospodaření školy
MŠ vede účetnictví podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 505/2002 Sb.,
zákona 250/2000 Sb..,
Zdroje financování:
Zřizovatel
Státní rozpočet
Vlastní zdroje

provozní náklady
přímé náklady na vzdělávání
úplata za předškolní vzdělávání – školné
náklady na potraviny – stravné
sponzorské dary
příspěvek SRPŠ

Škole nebylo uloženo žádné penále či udělen finanční postih.

10/ úkoly na další období
Vybudovat hřiště pro míčové hry
U zadní branky instalovat herní prvky , a tak minimalizovat prašný povrch.
Vybudovat nové chodníky.
V dětských umývárnách instalovat nový mobiliář s příčkami na ručníky.

