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Úvodní slovo 
Dovoluji si Vám předložit 19. výroční zprávu o činnosti a hospodaření Mateřské školy Semínko, o.p.s. 

za kalendářní rok 2020.  

Tento rok  rok nás mnoho naučil. Ukázal nám, že se svět se začíná měnit rychleji, než jsme si 

dokázali představit. Situace kolem onemocnění Covid 19 ukázala, že i když si dohledáme všechny 

dostupné informace, stále si nemůžeme být jisti, že jsou to ty správné a budou a budou platit i další 

den. Sledovali jsme noční tiskové konference vlády, abychom věděli, co můžeme druhý den dělat 

a co ne. Situace dvanácti dnů na počátku pandemie, kdy byla uzavřená školka, nebyla pro nikoho 

snadná. Bylo to poprvé, co jsme museli pro děti školku uzavřít. Hned od počátku se nám podařilo  

spustit denní reporty ze školky pro děti (pozdravy, tancování a zpívání, úkoly). V reportech jsme 

pokračovali i po otevření školky, aby je mohly sledovat děti, které byly zatím doma. Jarní měsíce 

byly pro mnohé ve znamení změn, které nebyly příjemné. Většina z rodičů byla doma s dětmi, 

někteří přitom z domova pracovali a ještě měli na starost výuku starších dětí - školou povinných. 

I pro Semínko nastalo mnoho změn a jako zřizovatel Semínka jsem musela přijímat rozhodnutí, 

která pro mne nebyla jednoduchá. Neustále jsem přemýšlela o tom, co bude se školkou dále. Zhruba 

polovina zaměstnanců se do školky bála chodit, někteří rodiče denně psali maily, v nichž vyjadřovali 

nespokojenost. Naštěstí bylo více těch, kteří otevření školky a přijatá opatření oceňovali a nás 

podporovali. Situaci se nám podařilo zvládnout.  

Prázdninové měsíce byly v duchu příměstských táborů a prázdninových provozů. V tento čas je 

v Toulcově dvoře opravdu krásně a věříme, že se pro děti každoročně stává místem zábavy, ale také 

odpočinku od školního vyučování. V září se nám podařilo naplnit všechny třídy. Mám velkou radost, 

že důvěra v naší vzdělávací instituci je, i v této nejisté době. Začali jsme dopředu plánovat akce pro 

rodiče, vzdělávání zaměstnanců, exkurze a jiné nevšední aktivity. A potom přišla další vlna a po ní 

další… Naštěstí žádná třída nebyla poslána do karantény a my jsme fungovali celé první pololetí.  

Věříme, že je to díky zdravému životnímu stylu dětí (nejen ve školce, ale také v rodinách), pobytem 

venku, ale i ohleduplností všech zaměstnanců Semínka – ač pro pedagogické pracovníky nebyly 

roušky povinné, u nás se nosily. Díky učitelům a dalším zaměstnancům, kterým pobyt venku není 

překážkou a pro které je každá změna spíše výzvou jsme vše se ctí dokázali. Zjistili jsme, že venku 

a se vzájemnou podporou se dá zvládnout všechno. Naučili jsme se spoustu nových věcí a zjistili, 

jaké jsou možnosti v dnešní době díky moderním technologiím. Vyjasnili si spoustu nejasností 

a zvážili a přehodnotili některé věci, které nám mnoho nepřináší. A hlavně, náš vztah 

s mnohými rodiči se, troufnu si říci, prohloubil, a nejen s nimi, ale také se zaměstnanci 

a spolupracujícími lidmi a dalšími organizacemi.  

Potvrdilo se nám, že příroda je mocná a je třeba s ní žít 

v souladu. Společně s ní vychovávat a vzdělávat naše 

nejmenší tak, jak si přála naše zakladatelka, Emílie 

Strejčková. 

Mgr. Magdaléna Kapuciánová 

ředitelka    
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Základní údaje o škole 
 

Přesný název školy, resp. školského zařízení 

Mateřská škola Semínko, o.p.s. 

Adresa Kubatova 1/32 

102 00 Praha 10 

Ředitelka Mgr. Magdaléna Kapuciánová 

e-mail: kapucianova@toulcuvdvur.cz 

tel.: 272 652 171 

Zástupce ředitelky Bc. Iveta Garciová 

e-mail: garciova@toulcuvdvur.cz  

tel.: 272 652 171 

Zřizovatel 

Společnost byla založena dle zákona O obecně prospěšných společnostech v roce 2003. 

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. 

 

 

Vize a poslání 
 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. 

 

 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. 

mailto:kapucianova@toulcuvdvur.cz
mailto:garciova@toulcuvdvur.cz
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Vzdělávání a výchova v Semínku 
 

 Jsme akreditovanou školkou zapsanou v rejstříku MŠMT a jsme tudíž vzdělávací 

institucí, ve které pracujeme pod kontrolou České školní inspekce a podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

 

 S dětmi pracují kvalifikovaní učitelé podle zákona o pedagogických pracovnících a 

školní asistenti. Věkový průměr pedagogických pracovníků školky je 35 let. To je o 12 

let méně, než je průměr v celé ČR ( ten je 47 let).  

 

 Klademe důraz na místně ukotvené a badatelsky orientované učení. 

 

 Sídlíme v ekologickém centru Toulcův dvůr s farmou hospodářských zvířat. Rozloha 

členitého a přírodně hodnotného terénu příslušejícího k areálu činí 8 hektarů.  

 

 Jsme ekologickou školkou s environmentálním vzdělávacím programem. Důraz je 

kladen na výchovu k udržitelnému rozvoji a zdravý životní styl. 

 

 Součástí Semínka je členitá přírodní zahrada o rozloze více jak 1000 m2 (certifikát 

Přírodní zahrada získala v roce 2015, probíhá projekt Malý zahradník) 

 

 Máme prostorný a světlý interiér, převažují přírodní materiály. 

 

 V Semínku je badatelna, kde jsou soustředěny všechny pomůcky vhodné pro objevování 

krás přírody. Pozorování dětem usnadní i lupy, dalekohledy, vábničky, mikroskopy a 

další pomůcky. 

 

 Vlastní školní jídelna, kde vaříme převážně z čerstvých surovin a BIO potravin, 

používáme zdraví nezávadné nádobí. Jako první v ČR jsme držiteli nejvyššího zlatého 

ocenění Skutečně zdravá škola. 

 

 Rodiče jsou u nás vítáni. Společně pořádáme školní slavnosti a brigády jako prostor pro 

setkání rodičů, dětí a zaměstnanců Semínka. 

 

 Ve školce pracuje asistent logopeda. Který dokáže doporučit řešení pro rodiče dětí s 

odchylkami vývoje řeči. 

 

 Naši pedagogové se neustále vzdělávají v přírodní pedagogice, jako koordinátoři EVVO, 

pro práci s dětmi s OMJ a dalším, jezdí na exkurze do školek v ČR i do zahraničí.  

 
 

https://rejstriky.msmt.cz/rejskol/
https://www.toulcuvdvur.cz/pracovnici?orgs%5B0%5D=5
https://www.toulcuvdvur.cz/stranka/farma
https://www.toulcuvdvur.cz/stranka/ms-o-co-usilujeme
https://www.toulcuvdvur.cz/stranka/ms-zahrada
https://www.toulcuvdvur.cz/stranka/jak-to-u-nas-vypada
https://www.toulcuvdvur.cz/stranka/ms-zahrada
https://www.toulcuvdvur.cz/stranka/ms-stravovani
https://www.rodicevitani.cz/
https://www.toulcuvdvur.cz/pracovnici?orgs%5B0%5D=5
https://www.lesnims.cz/vzdelavani/prirodni-pedagogika.html
https://www.toulcuvdvur.cz/stranka/specializacni-studium-pro-koordinatory-evvo-v-ms-2020-2021
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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  150 068 247 Předškolní třídy 

Nastartování přirozenějšího způsobu 
života 

61 dětí 

Školní jídelna 150 068 255  60 jídel 

 

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 členka člen 

Mgr. Lenka Sosnovcová Lenka Hartmannová Ing. Ondřej Kapucián 

 

Složení dozorčí rady 

předsedkyně dozorčí rady členka členka 

Mgr. Jana Průšová Mgr. Alena Laláková Bc. Iveta Garciová 
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Pracovníci 
 

V Semínku bylo zaměstnáno 21 osob v hlavním pracovním poměru. Pro školu pracovali další 

externí spolupracovníci, převážně formou DPP (zástupy za učitele a kuchařky, školení, 

krátkodobý úklid, malování, řemeslné a zahradnické práce a opravy, administrativa). Na 

praxích bylo ve školce 21 studentů. Jako dlouhodobí dobrovolníci ve školce působili dva cizinci. 

V uplynulém roce proběhla dvě zasedání týmu školky, jedno výjezdní a jedno víkendové v místě 

působení, z důvodu epidemické situace. Proběhlo 10 supervizí týmu a jednou týdně probíhaly 

pravidelné pedagogické, administrační a provozní porady.  

 

Kdo v Semínku pracoval 

vedení 

Mgr. Magdaléna 
Kapuciánová 

ředitelka 

Bc. Iveta Garciová 

zástupkyně ředitelky 
 

 

učitelé 

Ing. Jana Kraftová Bc. Eliška Vondrysová Karolína Suchá, Dis 

Bc. Karolína Kapuciánová Bc. Anna Veihandová Lenka Hrabáková 

Ing. Jana Jaklínová 

Mgr. Magdaléna 
Kapuciánová 

 

Michal Křístek, Dis 

 

další pracovníci 
Bc. Barbora Kovářová 

chůva 

Milan Pokorný 

školní asistent 

Bc. Kateřina 
Jelenová 

asistent pedagoga 

 

nepedagogičtí 
pracovníci 

Mgr. Zuzana Nováková 

administrativa, 
personalista 

Jitka Hadravová 

kuchařka 

Ladislava Svobodová 

pomocná síla 

Marie Kloudová 

uklízečka 

Jaroslava Dyrynková 

pomocná kuchařka 

Jan Hartmann 

školní asistent 

Zuzana Cikaníková 

Pomocná kuchařka 

Alena Přílepková 

kuchařka 

Eliška Grančičová 

Pomocná síla 

dobrovolníci – 
rodilí mluvčí 

Nathan Bonfils (Fr.) Valentin Cadario (Fr.)  
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Certifikáty 
Mateřská škola je držitelem několika ocenění a certifikátů, které korespondují s filosofií a 

hodnotami školky i vytyčenými cíli vzdělávání.  

 Přírodní zahrada - Ekologické smýšlení školky se týká jak jejího provozu, tak 

i školní zahrady. V přírodní zahradě se nepoužívají umělá minerální hnojiva, 

pesticidy, herbicidy, chemické postřiky a rašelina k úpravě půdy. Na zahradě 

se nachází kompost, systém na využívání dešťové vody, pěstuje se zde 

zelenina, bylinky, ovocné stromy i trvalky.  

 

 Rodiče vítání  - Školka se snaží být v úzkém kontaktu s rodiči. Každý půl rok 

probíhají třídní schůzky, pravidelně probíhá evaluace dětí a individuální konzultace 

s rodiči. Mimoto si rodiče mohou kdykoliv domluvit schůzku s pedagogem i vedením 

školy v k tomu určených konzultačních hodinách.  

 

 Skutečně zdravá škola – MŠ Semínko v roce jako první škola splnila zlatá kritéria 

programu Skutečně zdravá škola. Další informace viz spolupráce. 

 

 Ocenění UNESCO – Škola byla v roce 2012 oceněna cenou UNESCO za svou snahu v oblasti 

environmentálního vzdělávání, zdravého stravování, lesní pedagogiky a přírodních hřišť.  

 

 Certifikace lesní mateřské školy – V letošním školním roce jsme úspěšně obnovili 

certifikaci lesní mateřské školy u ALMŠ. Tato certifikace požaduje vysokou profesionální 

úroveň v oblasti výchovy i vzdělávání, ale také v řízení a provozu mateřské školy. Certifikace 

probíhala online formou. Statut lesní mateřská škola certifikovaná jsme získali na první 

pokus, což nebývá obvyklé.  

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 
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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. 

 

 

Dále spolupracujeme s: 

 Mezi námi – Navázali jsme spolupráci s domovem pro seniory a splnili kritéria pro 

využívání značky Mezigeneračně. Děti pravidelně navštěvují seniory a spolu s učitelkami 

a zaměstnanci domova připravují společné aktivity. V roce 2020 jsme se setkali pouze 

párkrát, ale kontakt nepřerušili, byli jsme se seniory ve spojení na dálku.  

 

 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.  
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 Univerzitou Karlovou - Jsme fakultní školou Univerzity Karlovy Na pedagogické 

praxe docházejí studenti do Semínka, a to nejen z vysokých škol, ale také ze 

středních a vyšších odborných (Jihočeská univerzita, Střední a Vyšší odborná škola 

pedagogická). Probíhají u nás exkurze, ředitelka školy pravidelně na pedagogické 

fakultě UK přednáší. Jsme dlouhodobě vzorem předškolní pedagogiky v ČR 

zaměřené na ekologii, přírodní pedagogiku a zdravé stravování.  

 

 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. 

 

 Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – Jsme zapojeni do programu České 

obce sokolské. S dětmi plníme úkoly a aktivity zaměřené na pohybové dovednosti, 

účastníme se sokolských akcí jiných sportovních akcí.  

 

 

 Centrum dialog – Od roku 2010 máme v adopci na dálku afrického chlapce 

Fodé Oumara Soumah. Narodil se v Guinee a dnes již mu je 13 let. Oumara 

podporujeme finančně, ale také si s ním dopisujeme, posíláme mu fotky a obrázky. Děti tak 

od útlého věku rozvíjí Globální rozvojové vzdělávání, skrze které se seznamují s odlišnými 

kulturními a životními podmínkami lidí z různých koutů světa.  

 

 Mrkvička – Jsme zapojeni v programu Mrkvička, která poskytuje 

metodickou, informační základnu a spolupráci a výměnu zkušeností škol 

v oblasti EVVO. Do vycházejícího bulletinu pravidelně přispíváme a účastníme se konferencí 

a seminářů.  

 

 Semínkovna – Založili jsme Semínkovnu pro naši zahradu, rodiče i veřejnost. Přístupná 

je prostřednictvím infocentra. Podporujeme tím domácí semenaření a přírodní 

zahradničení.  

 

 Ukliďme Česko - Každoročně se zapojujeme do dobrovolnického úklidu a to jak my 

zaměstnanci, tak děti a jejich rodiče. 
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Základní údaje o hospodaření 
 Rozvaha ve zkráceném rozsahu 

(Bilance) 

   

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

 ke dni 31. 12. 2020  
 (v celých tisících Kč)  

     
 IČ - 27095487    
     
Označ
. 

AKTIVA Číslo 
řádku 

Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav 
k poslednímu 
dni účetního 
období 

a b c 1 
 

2 

A. Dlouhodobý majetek celkem                      
Součet A.I. až A.IV. 

1 796 1 173 

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 1 367 2 050 

A. 
III. 

Dlouhodobý finanční majetek celkem 4   

A. 
IV. 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 -571 -877 
      

B. Krátkodobý majetek celkem                       
Součet B.I. až B.IV. 

6 10 156 10 105 

B. I. Zásoby celkem 7 21 24 

B. II. Pohledávky celkem 8 2 283 236 

B. 
III. 

Krátkodobý finanční majetek celkem 9 7 846 9 838 

B. 
IV. 

Jiná aktiva celkem 10 6 7 

  Aktiva celkem                                                     
Součet A. až B. 

11 10 952 11 278 

 
 

Označ. PASIVA Číslo 
řádku 

Stav k prvnímu 
dni účetního 
období 

Stav k posled
nímu dni 
účetního 
období 

A. Vlastní zdroje celkem                                  
Součet A.I. až A.II. 

1 4 124 5 439 

A. I. Jmění celkem 2 3 569 4 489 

A. II. Výsledek hospodaření celkem 3 555 950 

     

B. Cizí zdroje celkem                                      
Součet B.I. až B.IV. 

4 6 828 5 839 

B. I. Rezervy celkem 5 262 524 

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 6 478 415 

B. III. Krátkodobé závazky celkem 7 1 945 1 968 

B. IV. Jiná pasiva celkem 8 4 143 2 932 

  Pasiva celkem                                                   
Součet A. až B. 

9 10 952 11 278 

Sestaveno dne:  28. 03. 2021 
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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. 2020   
 (v celých tisících Kč)   
 IČ – 27095487 

 
    

                                                             Činnosti  

Číslo 
řádku 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. Náklady 1      
A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem 2 2 109  2 109 
A. II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3    
A. III. Osobní náklady celkem 4 7 150  7 150 
A. IV. Daně a poplatky celkem 5 1  1 
A. V. Ostatní náklady celkem 6 102  102 
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 

položek celkem 
7 568  568 

A. VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8    
A. VIII. Daň z příjmů celkem 9    

 Náklady celkem                                          Součet A.I. až A.VIII. 10 9 930  9 930 

        
B. Výnosy 11    
B. I. Provozní dotace 12 4 921  4 921 
B. II. Přijaté příspěvky 13    
B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 5 810  5 810 
B. IV. Ostatní výnosy celkem 15 84  84 
B. V. Tržby z prodeje majetku 16    

  Výnosy celkem                                                Součet B.I. až B.V. 17 10 815  10 815 

        
C. Výsledek hospodaření před zdaněním              ř. 17 - (ř. 10 - ř.9) 18 885  885 
D. Výsledek hospodaření po zdanění                              ř. 18 - ř. 9 19 885  885 

Sestaveno dne 28. 03. 2021 

Příloha k účetní závěrce je v příloze výroční zprávy. 

  



    
  

12 

 

Projekty 
 

Škola každý rok soustavně pracuje na několika projektech. Cílí na zlepšení prostředí školy, 

rozvíjení znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců či na jiné způsoby zkvalitnění 

poskytovaného vzdělávání. Důraz je kladen na projekty týkající se integrace a inkluze dětí 

cizinců s různými druhy SVP, tj. odlišný mateřský jazyk, rozdílné kulturní zázemí, dále na 

výchovu k rasové toleranci a na environmentální a polytechnickou výchovu. Inspiraci hledáme 

na pravidelných stážích v zahraničních předškolních zařízeních, v roce 2020 ve Finsku 

- Helsinkách. Níže představujeme některé projekty, které se nám podařilo v roce 2020 

zrealizovat nebo jejichž realizace v uplynulém roce započala. 

 

Název 

projektu 

Podpora vzdělávání cizinců ve školách 

 

Doba 

realizace 

2020 + 2021 

Poskytovatel 

grantu  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

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 integraci dětí i pro jejich budoucí přechod do 
základní školy. 

 

 

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. 

Cílem projektu je vytváření proinkluzivního prostředí naší 

mateřské školy a začleňování dětí s odlišným mateřským 
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jazykem prostřednictvím vzdělávání a osobnostního rozvoje 

pedagogických pracovníků. 

V rámci projektu byla realizována zahraniční stáž pro 

pedagogické pracovníky ve Finsku (říjen 2019 a březen 2020). 

 

Název 

projektu 

Oborový mentoring v přírodovědném a polytechnickém 

vzdělávání 

Doba 

realizace 

09/2018 - 10/2020 

Poskytovatel 

grantu 

MŠ Semínko není přímým příjemcem grantu. V rámci projektu je 

spolupracující organizací. 

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 lze 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 a jaké potřebuje nástroje. S hotovým výrobkem si potom 

může hrát a dále ho vylepšovat. Rozvíjí si tak – kromě motoriky 

– konstrukční myšlení, kreativitu, schopnost pracovat s vlastními 

chybami atd. 

 

Název 

projektu 

Inkluzivní vzdělávání v Mateřské škole Semínko II 

Doba 

realizace 

1.6.2019 - 31.5.2021 

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_18_064 - Šablony II - pro hlavní město 

Praha. Projekt je zaměřen na personální podporu, rozvoj 

kompetencí pedagogických pracovníků a usnadňování přechodu 

dětí z MŠ do ZŠ. 
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Název 

projektu 

Třesky plesky v lese nám je hezky 

Doba 

realizace 

2019 - 2020 

Poskytovatel 

grantu 

Hlavní město Praha 

Popis 

projektu 

Projekt řeší úpravy zázemí lesní třídy Lesníček Mateřské školy 

Semínko spočívající ve stavbě terasy se zastřešením u 

maringotky, pořízení vybavení dětské pracovní dílny a zpevnění 

cesty. 

 

Název 

projektu 

Cesta k zelené zahradě 

Doba 

realizace 

2019 - 2020 

Poskytovatel 

grantu 

Hlavní město Praha 

Popis 

projektu 

Projekt řeší realizaci mlatové cesty na zahradě MŠ Semínko v 

místech současné vyšlapané pěšiny. Cílem projektu je zlepšení 

využívání venkovního prostoru, jeho revitalizace a zmírnění 

zátěže okolní travnaté plochy. 

 

Název 

projektu 

Malý zahradník 

Doba 

realizace 

2020 

Poskytovatel 

grantu 

AGRO CS a.s. 

Popis 

projektu 

Malý zahradník je vzdělávací program společnosti AGRO CS a.s., 

jehož cílem je vzbudit u dětí předškolního věku zájem o přírodu 

a o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají. 
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Přehled nejdůležitějších akcí 

 Leden 

◦ V průběhu ledna probíhalo evaluační hodnocení dětí – 
rodiče měly možnost domluvit si individuální schůzku 
s třídními učiteli.  

◦ Konal se průvod tří králů a tříkrálová nadílka.  
◦ Starší děti navštívily domov seniorů na Opatově.  
◦ Proběhlo lednové Eldorádo.  
◦ Nejstarší děti se zůčastnily exkurze do výzkumného 

centra Eli Beamlines (zprostředkováno rodiči dětí z 
Lesníčku).  

◦ O pololetních prázdninách (31. 1. 2020) ve školce strávili den její absolventi.  
◦ Dvě učitelky se zúčastnily exkurze do Berlínských mateřských škol pod záštitou 

Asociace Lesních mateřských škol. 
◦ Zaměstnanci školy se sešli na novoročním setkání zaměstnanců celého Toulcova 

dvora.  
◦ V rámci tříkrálového průvodu děti s učiteli zazpívali ostatním organizacím na 

Toulcově dvoře. 

 Únor 

◦ Konaly se třídní schůzky.  
◦ Proběhlo únorové Eldorádo. 
◦ Do školky přišly africké pohádky od Oumara, který je školkou 

adoptován a kterého školka již 9 let finančně podporuje. 
Děti se tak přirozeně seznámily s konceptem adopce na 
dálku.  

◦ Jarní prázdniny v termínu od 24. do 28. února.  
◦ Nejstarší děti navštívily seniory.  
◦ Nástup nového pedagoga – Jany Jaklínové.  
◦ Konal se masopustní průvod po Toulcově dvoře. Téma 

masopustního týdne bylo jídlo. Děti každý den chodili v převlecích, které 
prezentovali zdravé pokrmy či plodiny a tím si budují vztah ke zdravému stravování.  

◦ Byly zveřejněny anotace letních příměstských táborů.  
◦ Děti zasadili a sklidili své první microgreens, výhonky zeleniny, které se nechají růst 

cca 10 dní, vyznačují se bohatou chutí a vysokým obsahem živin. 

 Březen 

◦ Školka podnikla první opatření v souvislosti s 
epidemiologickou situací ohledně Covid-19 – doporučení pro 
rodiny které navštívili rizikové destinace.  

◦ Čtyři pedagogičtí pracovníci a zástupkyně ředitelky se 
zúčastnily druhé části odborné stáže pedagogických 
pracovníků ve finských mateřských školách.  

◦ Děti si vyměnili obrázky s mateřskou školou v Německu.  
◦ Započala registrace na letní příměstské tábory.  
◦ Ve školce vystoupilo Filharmoniště s hudební pohádkou Jak 

se Honza učil muzikantem.  
◦ Konala se přednáška pro děti o Rusku.  
◦ V rámci preventivních opatření bylo zrušeno několik 

březnových akcí – návštěva seniorů, březnové Eldorádo, 
Velikonoční dílničky pro rodiče s dětmi, depistáž 
předškoláků. 
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◦ Od 17. 3. byla školka z preventivních důvodů uzavřena. Do odvolání byl uzavřen 
také Toulcův dvůr. Ředitelka MŠ rozvezla rodičům potvrzení k nároku na ošetřovné.  

◦ Výjezdní zasedání a supervize všech zaměstnanců proběhly v budově MŠ Semínko.  
◦ Pedagogičtí pracovníci započali komunikaci s dětmi na dálku formou videí, která 

pravidelně nahrávali na Youtube. Videa byla různorodá – od provázení po prostorách 
školy, pozdravů od jednotlivých učitelů, rozcviček, tvořivých nápadů na doma po 
audio pohádky.  

 Duben 

◦ Provoz MŠ Semínko byl 2. 4. obnoven – byla zavedena nutná 
omezující opatření (povinnost nosit roušky a pravidelně je měnit, 
desinfekce rukou ihned po příchodu, dodržování bezpečné 
vzdálenosti mezi dětmi, výhradně venkovní provoz na zahradě školky, 
denní prohlášení o bezinfekčnosti atd.)  

◦ Byl rozeslán dotazník rodičům, který zjišťoval kdy děti nastoupí. 
◦ Zpočátku bylo dětí do 10. U dětí byl vždy jeden učitel, jiný 

zaměstnanec zajišťoval stravování.  
◦ Někteří pracovníci byli v pracovní neschopnosti, jiní pracovali z 

domova, nebo přímo ve školce.  
◦ Proběhl zápis do školního roku 2020/2021 dálkovou formou.  

 Květen 

◦ Mimořádná opatření byla upravena a vydána ve formě 
mimořádného dodatku školního řádu (děti již mezi sebou 
nemusely dodržovat rozestupy), v době otevření škol se zrušila 
povinnost dětí a pedagogů nosit roušky v prostorech školy. 
Učitelé i rodiče při vzájemném kontaktu stále roušky nosili. děti 
byly odděleny. 

◦ Realizace cestičky pro vozíky, kočárky a tatrovky na zahradě. 
◦ Byla dokončena kniha Den v Semínku a Vítejte v Lesníčku, která 

formou fotografií seznamuje nově příchozí děti a jejich rodiče se 
školkou a jejím režimem. Knihy budou zapůjčovány dětem při zápisu, aby si je 
mohly prohlížet přes prázdniny. 

 Červen  

◦ Loučení s předškoláky je každoročním přechodovým rituálem. Děti 
odcházející do základní školy letos nacvičily inscenaci z knihy Zahrada 
od Jiřího Trnky a symbolicky vypustily motýli. 

◦ Uzavření školního roku 
◦ Zakončení ročního cvičení v rámci spolupráce se Sokolem ČR, Svět 

nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, rozdávání diplomů a medailí. 
◦ Ukončení roční spolupráce se seniory, rozloučení, předání výkresů a 

vzkazů. 
◦ Proběhlo závěrečné posezení na zahradě školy všech zaměstnanců. 
◦ Byla vytvořena nová Příručka systému kritických bodů (HACCP) pro 

školní stravování v Semínku, která zahrnuje operace od příjmu surovin 
od dodavatelů až po výdej pokrmu strávníkovi. Byla 
vytvořena tak, aby v ní byly obsaženy nové 
technologické postupy a šetrnější zpracování surovin s 
cílem zkvalitnit školní stravování v Semínku.  

◦ Nový HACCP současně umožňuje ve vývařovně 
zpracování vlastních výpěstků ze školní zahrady (ovoce, 
zelenina, bylinky).  

◦ Nástup nové kuchařky – Aleny Přílepkové. 
                                          



    
  

17 

 

 Červenec a srpen 

◦ Příměstské tábory – Mladý objevitel, Třesky plesky, na vodě nám je hezky, 
Bezodpaďák, Malý kutil.  

◦ Letní škola - v rámci letní školy ALMŠ ředitelka 
připomněla vznik Semínka a Asociace lesních 
mateřských škol 

◦ Část našeho školkového týmu se po celý týden 
vzdělávala v Litovelském Pomoraví na koordinátory 
environmentální výchovy v rámci dlouhodobého studia. 
Tématem jsou například Ekoprovoz, Školní program 
EVVO aneb jak jsme na tom v naší MŠ, Klimatické 
změny, Živelné aktivity pro předškoláky a další 
zajímavé přednášky a praktické návody, jak nejlépe u 
dětí rozvíjet kompetence potřebné k environmentálně 
odpovědnému jednání, tzn. co nejpříznivějšímu pro 
současný i budoucí stav životního prostředí - například 
vztah k přírodě, vztah k místu nebo ekologické děje a 
zákonitosti atp.  

◦ Prázdninový provoz se uskutečnil ve čtyřech týdenních 
cyklech. 

◦ Nastoupila nová učitelka do třídy Lesníček – Alena 
Jirásková.  

◦ Byla rekonstruována nová místnost – Sborovna.  
◦ Na konci letních prázdnin proběhl přípravný týden. 

 
 
 
 
 

 Září 

◦ Proběhla první porada v nové Sborovně.  
◦ Začal nový školní rok.  
◦ Probíhala adaptace všech dětí, zejména potom 

nejmladších, nových dětí. Děti poznávaly školku a její 
prostory, areál Toulcova dvora, další, nepedagogické 
zaměstnance a zvířecí kamarády. Děti se seznámily i se 
zázemím školní jídelny v rámci výchově ke zdraví.   

◦ Proběhly třídní schůzky všech tříd.  
◦ Na specializačním studiu koordinátora environmentální 

výchovy se část našeho týmu dozvěděla o principech 
her v přírodě podle Davida Sobela.  
 

 Říjen 

◦ Začaly kroužky pro školní rok 2019/2020 – Výtvarka, 
Dramatický kroužek, Badatelský kroužek, Zahradnický 
kroužek a Kroužek pro systematickou přípravu na ZŠ. 

◦ Započal kroužek pro děti s odlišným mateřským jazykem 
a děti bilingvní. Skupiny byly rozděleny po třídách tak, 
aby se jednotlivé skupiny mezi sebou nepromíchávaly a 
omezil se přenos virů.  
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◦ Nástup nové pomocné síly – Elišky Grančičové. 
◦ Proběhlo totiž předání certifikátu a oprávnění užívat 

značku Mezigeneračně. Seniorům jsme na dálku na videu 
zazpívali a pozdravili je. 

◦ Ve spolupráci s keramickou dílnou v Toulcově dvoře 
(sociální podnik) si děti namalovaly keramické vázičky.  

◦ Ve školce se natáčel pořad České televize – Nedej se! 
S názvem „Oáza mezi paneláky“. 

◦ Focení všech dětí a zaměstnanců. 
◦  Byla zahájena stavba terasy u maringotky, děti se 

podílely.  
 

 Listopad 

◦ DS Chodov jsme odeslali video pozdrav s písničkou.  
◦ V Lesníčku byla dokončena dílna, se kterou nám 

pomohli rodiče.  
◦ Uskutečnilo se výjezdní zasedání zaměstnanců – 

tentokrát v budově školky. Otestovali jsme hru Čas 
zvratu, kterou vytvořil Toulcův dvůr.  

◦ Maminka z Veverek dětem předvedla sítotisk. Každé 
dítě si na své tričko vytvořilo veverku.  

◦ Konal se den otevřených dveří.  
◦ Začali jsme využívat systém Freelo.  

 
 
 
 

 Prosinec 

◦ Asistent Honza Hartman dětem předvedl sport – 
šerm, jeho výzbroj i výstroj, postoj atp. 

◦ Od firmy Průša tiskárny jsme dostali obličejové 
štíty.  

◦ Společně s celým týmem jsme započali skládání 
nových kuchyní do kanceláře a sborovny.  

◦ Děti pro rodiče upekly cukroví.  
◦ Vánoční náladu jsme sdíleli i s DS Chodov.  
◦ Ve školce proběhl Mikulášský průvod a nadílka.  
◦ Byla dokončena stavba – terasa u Lesníčku.  
◦ Za účelem zkvalitnění školního stravování byl 

pořízen inovativní multifunkční varný systém – 
konvektomat. Nové zařízení především umožňuje 
vaření přes noc, nízkoteplotní pečení, výrazně 
zjednodušuje procesy školní kuchyně a 
automaticky zaznamenává kontrolní body HACCP. 
Vařením v páře zachováváme maximum vitamínů a 
výživových hodnot pokrmů. Zařízení disponuje 
systémem na úsporu vody a elektrické energie, 
podporuje tedy náš ekologický provoz.  

◦ Vánoční vystoupení v kostele si děti užily bez rodičů, měly tak možnost se každý 
posadit na lavici, zazpívat si koledy, nasávat vánoční atmosféru v kostele a prohlížet 
si staré fresky.  
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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 

   

 

Webové stránky školy 

www.msseminko.cz 

www.facebook.com/msseminko/  

https://www.instagram.com/msseminko/ 
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