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Úvodní slovo 
Rok 2021 nebyl pro Semínko tak dobrodružný, jak jsme si plánovali. Bohužel jsme nemohli 

kvůli covidovým opatřením uskutečnit řadu aktivit. Odložený celoškolkový výjezd do Rakouska a do 

Holandska, ozdravný pobyt, výjezdní zasedání do Krkonoš i velkou rekonstrukci zahrady. Vše se stále 

odkládalo na nové termíny, které nakonec stejně musely být zrušeny. Snad se nám to podaří 

zrealizovat v roce či letech následujících. 

Řada zaměstnanců byla kvůli covidu i jiným onemocněním dlouho v pracovní neschopnosti. 

Školku jsme ale  z důvodu onemocnění zaměstnanců zavřít nemuseli.  A když jsme byli nuceni budovu 

školky pro děti uzavřít, kvůli vládnímu nařízení, vzdělávání jsme přerušit nehodlali. S dětmi jsme byli 

v kontaktu prostřednictvím webové nástěnky, sociálních sítí, poštovní schránky, plotové nástěnky 

i pravidelných video hovorů. Čas jsme také využili k vlastnímu rozvoji, vzdělávání a přípravě na návrat 

dětí.  

V zimě jsme začali pěstováním microgreens a to nejen u nás. Podařilo se nám zapojit více než 

50 školek z celé České republiky do pěstování v rámci výzkumu, který vznikl u nás v Semínku. Získali 

jsme mezigenerační ocenění za spolupráci s DS Chodov. V průběhu roku jsme zažili některé pěkné 

akce – od výletů (farmapark Soběhrdy, pekárna Kro Bakery, cyklovýlety), mnoha programů („Hebká 

ouška, měkké tlapky“, „zažij Francii“, povídání o Moldávii a Vietnamu, ukázka parního stroje…), 

a akcí (loučení s předškoláky, přespávání ve školce, brigádu s rodiči a některé ze slavností) až po dvě 

víkendové výjezdní zasedání zaměstnanců. Před závěrem roku jsme obhájili zlatý titul Skutečně 

zdravá škola. 

Pro rodiče jsme nakoupili roční permanentky a tím jsme podpořili chov domácích zvířat na 

farmě Toulcova dvora. Uspořádali jsme také několik tematicky zaměřených exkurzí s odborníky 

v Toulcově dvoře, aby rodiče i děti blíže poznali místo, kde děti vyrůstají. 

Vyšlo o nás několik článků – Gastro report – o vaření v konvektomatu, Poradce ředitelky – 

o pěstování microgreens v mateřské škole, pravidelně přispíváme do Hlasatele, zpravodaje městské 

části Praha 15, byli jsme několikrát v televizi – v živém vysílání Studia 6 i pořadu Živě s Noe. 

Během roku jsme dokončili několik projektů, díky kterým se vzdělávání v Semínku 

zdokonalilo – máme nový multifunkční nábytek sloužící nejen jako úložný prostor, ale také jako 

pomůcka k environmentální a polytechnické výchově, kůlnu na zahradě, mnoho pomůcek 

a materiálu. Díky poskytnutým financím z různých zdrojů můžeme mít na třídě dva a více 

pedagogů celé dopoledne, což nám umožní více 

individualizovanou výuku pro všechny děti. V neposlední 

řadě jsme získali finance na programy pro děti, pro rodiče 

i vzdělávání pro pedagogy a společné komunitní setkávání. 

 

Prostřednictvím tohoto textu bychom Vám chtěla umožnit 

nahlédnout do Semínka, jaké bylo v roce 2021, přeji Vám 

příjemné čtení. 

 

Magdaléna Kapuciánová 
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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 

Zástupce ředitelky – vedoucí školní jídelny Bc. Iveta Garciová    

Zástupce ředitelky – pro pedagogickou činnost:  Mgr. Karolína Kapuciánová 

 

Zřizovatel      Mgr. Magdaléna Kapuciánová 

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. 
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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 37 let. To je o 10 

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 

předseda správní rady členka členka 

Ing. Ondřej Kapucián Lenka Hartmannová Mgr. Karolína Kapuciánová 

 

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 14 osob v hlavním pracovním poměru. Pro školu pracovali externí 

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

úklid, řemeslné a zahradnické práce a opravy, administrativa) – 7 osob. Na praxích bylo ve 

školce 12 studentů. Jako dlouhodobí dobrovolníci ve školce působili tři cizinci. V uplynulém 

roce proběhla dvě výjezdní zasedání týmu školky – na chalupě ředitelky školy ve Středočeském 

kraji a v Jurtách v sadu v Českém brodě. Proběhlo 9 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 

Mgr. Karolína 
Kapuciánová, 
zástupkyně ředitelky 

 

učitelé 

Ing. Jana Kraftová Lenka Hrabáková Karolína Suchá, Dis 

Mgr. Vendula Čepicová Ing. Jana Jaklínová Jan Pumpr 

Bc. Kateřina Jelenová 

Mgr. Magdaléna 
Kapuciánová 

 

Mgr. Karolína 
Kapuciánová 

další pracovníci 
Ing. Alena Jirásková, 
školní asistent 

Terezie Fendrychová, 
administrativní 
výpomoc, učitelka - 
zástup 

Jan Hartmann 

školní asistent 

 

nepedagogičtí 
pracovníci 

Alena Přílepková, 

kuchařka 

Mariana Noshin, 

pomocná síla 

Mgr. Zuzana 
Nováková 

administrativa 

 
Eliška Grančičová, 
pomocná síla 

 

   

dobrovolníci – 
rodilí mluvčí 

Fanny Vignon (Fr.) Valentin Cadario (Fr.) Nathan Bonfils (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 2018 jako první škola 

splnila zlatá kritéria programu Skutečně zdravá škola. V letošním roce 

znovu obhájila zlato – i nyní jako první. 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. 

 

 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.  
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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, 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. 

 

Dále spolupracujeme s: 

 Mezi námi – Pokračujeme ve spolupráci s Domovem pro seniory Chodov. Za 

příkladnou spolupráci mezi dětmi a seniory jsme získali několik ocenění 

Mezigeneračně. Děti jsou pravidelně v kontaktu se seniory a spolu s učitelkami a 

zaměstnanci domova připravují společné aktivity. V roce 2021 jsme se setkávali 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 
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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 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 14 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. 2021  
 (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 1 173 1 186 

A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2   

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 2 050 2 450 

A. 
III. 

Dlouhodobý finanční majetek celkem 4   

A. 
IV. 

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 -877 
 

-1264 

     

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

IV.A.II.                                     Součet B.I. až 
B.IV. 

6 10 012 12 517 

B. I. Zásoby celkem 7 24 31 

B. II. Pohledávky celkem 8 143 2 105 

B. 
III. 

Krátkodobý finanční majetek celkem 9 9 838 10 371 

B. 
IV. 

Jiná aktiva celkem 10 7 10 

  Aktiva celkem                                   Součet A. až B.               
Součet A. až B. 

11 11 185 13 703 
  

 
Označ. PASIVA Číslo 

řádku 
Stav k prvnímu 
dni účetního 
období 

Stav k posled
nímu dni 
účetního 
období 

a b c 1 
 

2 

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

12 5 346 7 044 

A. I. Jmění celkem 13 4 489 5 427 

A. II. Výsledek hospodaření celkem 14 857 1 617 

     

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

15 5 839 6 659 

B. I. Rezervy celkem 16 524 262 

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 17 415 304 

B. III. Krátkodobé závazky celkem 18 1 968 2 222 

B. IV. Jiná pasiva celkem 19 2 932 3 871 

  Pasiva celkem                                   Součet A. až B.         
Součet A. až B. 

20 11 185 13 703 

Sestaveno dne:  21. 04. 2022 
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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. 2021   
 (v celých tisících Kč)   
 IČ – 27095487 

 
    

                                                             Činnosti  

Číslo 
řádku 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. Náklady 1      
A. I. Spotřebované nákupy a nakupované služby celkem 2 2 857  2 857 
A. II. Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3    
A. III. Osobní náklady celkem 4 7 584  7 584 
A. IV. Daně a poplatky celkem 5 3  3 
A. V. Ostatní náklady celkem 6 129  129 
A. VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 

položek celkem 
7 125  125 

A. VII. Poskytnuté příspěvky celkem 8    
A. VIII. Daň z příjmů celkem 9 214  214 

 Náklady celkem                                          Součet A.I. až A.VIII. 10 10 912  10 912 

        
B. Výnosy 11    
B. I. Provozní dotace 12 6 098  6 098 
B. II. Přijaté příspěvky 13    
B. III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 6 130 1 6 131 
B. IV. Ostatní výnosy celkem 15 235  235 
B. V. Tržby z prodeje majetku 16    

  Výnosy celkem                                                Součet B.I. až B.V. 17 12 463 1 12 464 

        
C. Výsledek hospodaření před zdaněním              ř. 17 - (ř. 10 - ř.9) 18 1 765 1 1 766 
D. Výsledek hospodaření po zdanění                              ř. 18 - ř. 9 19 1 551 1 1 552 

Sestaveno dne 21. 04. 2022 
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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 2021 jsme byli nuceni 

plánovanou celoškolkovou stáž do Rakouska odložit. Místo toho jsme finance využili na personální 

podporu – Dvojjazyčného asistenta, který se věnuje začleňování dětí s odlišným mateřským 

jazykem či odlišným kulturním zázemím. Níže představujeme některé projekty, které se nám 

podařilo v roce 2021 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 

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, s kůlnou je nám hezky 

Doba 

realizace 

r. 2021 

Poskytovatel 

grantu 

Hlavní město Praha 

Popis 

projektu 

Projekt řeší realizaci víceúčelové dřevěné kůlny 

s okapy a dřevěného domečku pro separační kompostovací 

toaletu na zahradě. K výrobě víceúčelové kůlny a dřevěného 

domečku bylo použito zejména modřínové dřevo, na vnitřní 

konstrukci bylo použito dřevo smrkové. Na čela šuplíků a skříňek 

a další detaily včetně všech interiérových dřevěných prvků byly 

použity různé druhy dřev – jasan, lípa, třešeň, dub, ořech, olše, 

jilm, jabloň a habr. Realizovaná kůlna poslouží k ukládání 

edukativních pomůcek, dětského nářadí a zahradnického náčiní, 

ale současně podpoří rozvoj dětí v oblasti motorické a kognitivní.   

 

Název 

projektu 

Malý zahradník 

Doba 

realizace 

2021 

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. Díky zapojení 

do projektu Semínko pořizuje pomůcky a materiál k výuce 

v zahradě a zahradničení. 

 

Název 

projektu 

SEMÍNKO – BEZPEČNÝ A PODNĚTNÝ PROSTOR PRO NEJMENŠÍ 

Doba 

realizace 

Podpořeno z prostředků ESF a státního rozpočtu. 

Poskytovatel 

grantu 

 1.6.2021 - 31.12.2021 

Popis 

projektu 

Hlavním cílem projektu "Semínko – bezpečný a podnětný prostor 

pro nejmenší" je výměna stávajícího nábytku a pořízení 
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nezbytného vybavení Mateřské školy Semínko, o. p. s. za cílem 

zkvalitnění předškolního vzdělávání pro účely polytechnického 

vzdělávání a EVVO všech žáků Mateřské školy Semínko.  

 

Název 

projektu 

ŠABLONY III V MATEŘSKÉ ŠKOLE SEMÍNKO 

Doba 

realizace 

1.6.2021 – 31.5.2023 

Poskytovatel 

grantu 

Podpořeno z prostředků ESF a státního rozpočtu. 

Popis 

projektu 

Projekt je zaměřen na personální podporu a projektový den ve 

výuce. Cílem našich aktivit je rovný přístup ke kvalitnímu 

předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, jedná se 

např. o větší podporu zejména dětem ohroženým školním 

neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou 

ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní 

školy, dále také rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků 

v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji 

osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního 

přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.  

 

Název 

projektu 

HLEDEJ, ODPOVĚĎ JE VENKU! 

Doba 

realizace 

 1.7.2020 - 31.12. 2022 

Poskytovatel 

grantu 

Státní fond životního prostředí ČR 

Popis 

projektu 

Cílem projektu je zkvalitnění a modernizace výuky 

environmentální výchovy v MŠ Semínko, která probíhá v interiéru, 

ale hlavně na zahradě školy a v přírodním areálu Toulcova dvora. 

Jedná se o zajištění podmínek pro děti mateřské školy ze všech 

tří tříd, zejména pořízení pomůcek a zřízení adekvátního 

prostředí pro výuku. 
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Název 

projektu 

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MŠ SEMÍNKO II 

Doba 

realizace 

1.7.2020 – 31.12.2022 

Poskytovatel 

grantu 

Podpořeno z prostředků ESF a státního rozpočtu. 

Popis 

projektu 

Cílem projektu je vytváření inkluzivního prostředí a začleňování 

dětí s odlišným mateřským jazykem prostřednictvím personální 

podpory, vzdělávání a osobnostního rozvoje pedagogických 

pracovníků a přímé podpory těchto dětí a jejich rodičů. Realizace 

projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování 

sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, 

k porozumění a toleranci odlišných kultur. Na tento projekt je 

poskytována finanční podpora od Evropské unie. 

 

Název 

projektu 

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MŠ SEMÍNKO 

Doba 

realizace 

1.3.2020 – 31.12.2021 

Poskytovatel 

grantu 

Podpořeno z prostředků ESF a státního rozpočtu. 

Popis 

projektu 

Cílem projektu je vytváření inkluzivního prostředí 

a začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem 

prostřednictvím personální podpory, vzdělávání a osobnostního 

rozvoje pedagogických pracovníků a přímé podpory těchto dětí 

a jejich rodičů. Realizace projektu přispěje 

k sociální soudržnosti, chápání a respektování 

sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, 

k porozumění a toleranci odlišných kultur. 
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Přehled nejdůležitějších akcí 
 Leden 

◦ Započal třítýdenní soubor aktivit ve třídě Ježků 
“Pěstování microgreens v mateřské škole” v rámci 
výzkumu v diplomové práci ve spolupráci s Pedf 
UK, který v Semínku vzniknul. Soubor aktivit byl 
ozkoušen vice něž 50 dalšími učitelkami z celé 
České republiky, posloužil tedy také k prezentaci 
MŠ a osvětě EVVO.  

◦ Konal se průvod tří králů po organizacích Toulcova 
Dvora.  

◦ Semínko dětem ze všech tříd nadělilo dárky 
prostřednictvím akce Tříkrálová nadílka.  

◦ Získali jsme mezigenerační ocenění za propojování 
se s DS Chodov a dělání si vzájemné radosti 
s babičkami a dědečky.  

 

 Únor 

◦ Proběhly online třídní schůzky všech tříd.  
◦ Byly zveřejněny termíny příměstských táborů 

s možností „předregistrace“ pro rodiče děti ze 
Semínka. Kapacita byla velmi rychle naplněna.  

◦ Konal se masopustní týden a masopustní průvod po 
Toulcově dvoře. Téma masopustního týdne bylo 
„Na statku“. Děti každý den chodily v převlecích 
zvířátek či pracovníků na statku a 
prostřednictvím her se dozvídali o místě, ve 
kterém se MŠ nachází. Během průvodu společně 
s učiteli děti zazpívaly pracovníkům ze 
sousedních organizací. 

◦ Děti ze třídy Ježků a Veverek sklidily 
microgreens, výhonky zeleniny, které se nechají 
růst cca 10 dní, vyznačují se bohatou chutí 
a vysokým obsahem živin.  

◦ Lesníčci zažili Vietnam prostřednictvím povídání maminky Alexe o Lnovém Lunárním 
roce. 

◦ Začala nám vypomáhat nová paní učitelka – Terezie Fendrychová. 
 

 Březen 

◦ Od 27.2.2021 bylo nařízením vlády přijato opatření, které zakazovalo osobní 
přítomnost dětí v mateřské škole. Tým MŠ Semínko se v prvním týdnu sešel a 
nastavil systém distančního vzdělávání – pravidelné konzultace s dětmi, každodenní 
konzultační hodiny pro rodiče, zasílání aktivit pro děti plnící povinnou předškolní 
docházku i dětem mladším, aktivity 
a konzultace pro děti s OMJ, Tipy na ven, 
pravidelné natáčení videí na youtube 
kanál atp.  

◦ Rodiče dětí byli požádáni o vytvoření 
“portdolia” či “krabice”, kam budou 
ukládat výtvory, fotografie a předměty 
z věcí, co společně s rodiči v době, kdy 
byly doma dělaly. Učitelé tak mohli 
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vyhodnocovat individuální pokroky dětí, sledovat jejich 
rozvoj a provádět pedagogickou diagnostiku i v době 
nepřítomnosti dětí v MŠ. 

◦ Rodiče byly informováni o možnosti poskytování péče 
dětem, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky 
vybraných profesí nezbytných pro chod státu. Byli také 
informováni o možnosti získat ošetřovné.  

◦ Někteří učitelé se zúčastnili semináře Děti a 
technologie, o kterém informovali rodiče.  

◦ Učitelé absolvovali I další semináře - "Přichází jaro – 
rozvíjení dovedností pro zkoumání přírody", seminář na 
téma "Děti s odlišným mateřským jazykem" a studium 
"Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta".  

◦ Děti kreslily obrázky seniorům, které Semínko následně 
přeposílalo do DS Chodov.  

◦ Proběhla online přednáška pro pedagogy – Pět zlatých klíčů pod vedením Johany 
Passerin, která sdílela zkušennosti z klubu Hvězdy v lese a Lesní mateřské školy 
Noken v dánsku Helle Hackman, kterou navštívila.  

◦ Učitelky ze všech tříd se vydaly uklízet přírodu v okolí Toulcova Dvora v rámci akce 
Ukliďme Česko.  
 

 Duben 

◦ Semínko zorganizovalo online 
přednášku/besedu pro rodiče – Pět zlatých 
klíčů, kde Johana Passerin sdílela poselství 
knihy Pět zlatých klíčů od Helle Hackman. Byl 
vysvětlen význam rytmu, pohybu a spánku a 
porozumění u předškolních dětí a byly řešeny 
i konkrétní dotazy rodičů. Beseda byla 
nahrávána a poskytnuta rodičům formou 
odkazu na webové nástěnce.  

◦ Byla vytvořena “Galerie v průvanu”, prostor 
u autobusové zastávky, kam učitelky ze 
Semínka lepily výkresy dětí. 

◦ Proběhl seminář pro zaměstnance Semínka i rodiče dětí “Jak si neotrávit jídlo” pod 
vedením lektorky MUDr. Dany Maňaskové z Centra preventivní medicíny Praha. 

◦ Rodiče se rozhodovali, zda budou pokračovat v docházce do Semínka příští školní 
rok. Ředitelka mateřské školy rozhodla, že stávajícím rodičům ponechá stejné 
školné na další školní rok.  

◦ Rodiče byli informováni o možnosti docházky do MŠ dětí, jejichž zákonní zástupci 
pracují ve vybraných profesích dle nařízení vlády 
a dětí, které plní povinnou předškolní docházku. 
Byli take informováni o testování dětí, o testech 
a celkovém programu.  

◦ Pro testování byl dětem vytvořen sešit, kam si za 
každé otestování mohli natisknout razítko. Všichni 
zaměstnanci a rodiče se snažili o usnadnění celé 
této neobvyklé situace.  

◦ Rodiče byli pozváni na Den země, který se konal 
v Toulcově dvoře.  

◦ Rodičům bylo poděkováno za apolupráci při 
distančním vzdělávání.  
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 Květen 

◦ Od 3.5. byla umožněna přítomnost všech dětí v MŠ. 
Děti se take již nemusely testovat. 

◦ Děti maminkám vytvořily hedvábný šátek ke dni 
matek.  

◦ Konal se zápis na školní rok 2021/2022. 
◦ Začaly k nám opět docházet studentky 

z pedagogických škol na praxe a připravovaly si pro 
děti zajímavé program (návštěva hada, vázání 
květin…). 

◦ Děti s paní učitelkou začaly nacvičovat divadelní 
představení na akci Loučení s předškoláky. 

◦ Do altánu školky zavítalo divadlo Bonafide se svými "Rozprávky jsou pohádky". 
◦ Začali jsme pečovat o housenky babočky bodlákové.  
◦ Tým zaměstnanců vyjel na výjezdní zasedání do přírodního parku Střed Čech.  

 Červen 

◦ Proběhly individuální konzultační hodiny 
s rodiči dětí.  

◦ Uskutečnila se akce Loučení s předškoláky. 
Předškoláci sehráli divadelní vystoupení 
Sněhurka a 7 trpaslíků, byli obdarováni 
památkovými předměty a symbolicky vypustili 
motýli. 

◦ Začala k nám docházet dobrovolnice z Francie 
Fanny. 

◦ Semínko vyrazilo na výlet autobusem do Farmaparku Soběhrdy.  
◦ Zakončení ročního cvičení v rámci spolupráce se Sokolem ČR, Svět nekončí za 

vrátky, cvičíme se zvířátky, rozdávání diplomů a medailí. 
◦ Děti ze všech tříd se vydali na plavbu na raftu po potoku Botiči.  
◦ Ukončení roční spolupráce se seniory, rozloučení, 

předání výkresů a vzkazů. Proběhlo závěrečné 
posezení na zahradě školy všech zaměstnanců. 
Uzavření školního roku. 
 

 Červenec a srpen 

◦ Příměstské tábory – Pěžky, běžky, koloběžky, Léto 
nás volá do přírody, užijeme si spoustu pohody, 
Třesky plesky, na vodě nám je hezky I a II a Žába 
za nic nemůže, byly velmi kladně hodnoceny.  

◦ Letní škola ALMŠ v ekocentru Loutí - navštívila 
zakladatelka první lesní školky v Německu - Petra Jager 

◦ Prázdninový provoz se uskutečnil ve čtyřech 
týdenních cyklech.  

◦ Nastoupil nový učitel do třídy Lesníček – Jan 
Pump a nová paní učitelka do třídy Veverek – 
Vendula Čepicová. O prázdninách se již zapojili 
do přípravných prací.  

◦ V posledním týdnu prázdnin se vysílalo ze 
Semínka do České televize - Studia 6 živě – 
O adaptaci. 

◦ Pedagogové se zdokonalovali v první pomoci 
u dětí předškolního věku.  

◦ Poslední týden prázdnin proběhl přípravný 
týden.  
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 Září 

◦ Začal nový školní rok, vzdělávání 
předškolních dětí v MŠ Semínko se od září 
realizuje v rámci aktualizovaného ŠVP. 

◦ Nastoupila nová paní na pozici pomocné 
síly. 

◦ 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.  
◦ V rámci spolupráce s DS Chodov proběhl online hovor s dědečky a babičkami. 
◦ Nejstarší děti absolvovaly environmentálně založený program Za humny. 
◦ Navštívily nás studentky stomatologie s programem o zubní hygieně.  
◦ Specializační studium koordinátora environmentální výchovy dokončily úspěšně dvě 

učitelky 
◦ V Lesníčku se konala Michaelská slavnost. 
◦ Děti a pedagogové z celé školky se zapojili do 

akce Ukliďme Česko.  

 Říjen 

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

◦ Započal kroužek pro děti s odlišným mateřským 
jazykem a děti bilingvní.  

◦ Focení všech dětí a zaměstnanců.  
◦ Lesníček vyrazil na cyklovýlet. 
◦ Rozloučili jsme se s Fanny, dobrovolnicí 

z Francie, která pro děti přichystala 
inkluzivní program. 

◦ Lesníček absolvoval program „Hebká 
ouška, měkké tlapky“ ve spolupráci 
s organizací Sraz. Ježci a Veverky zase 
zažili program o hmyzu ve spolupráci 
s organizací Botič. 

◦ Konala se podzimní slavnost s rodiči na 
zahradě školky. 

◦ Nejstarší děti navštívily pekárnu Kro 
Bakery. 

◦ Proběhla podzimní brigáda s rodiči. 
V rámci brigády mohli rodiče navštívit 
i hospodářskou část farmy – tzv. pracovnu a 
drůbeží dvorek, za výkladu odborníka Jana 
Síbka. Na brigádu navazoval společný oheň 
s opékáním buřtů, zpěvem i tancem.  
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 Listopad 

◦ Proběhl den otevřených dveří na Den 
soukromého školství. 

◦ Uskutečnilo se výjezdní zasedání 
zaměstnanců – vyrazili jsme do Českého 
brodu, do Jurt v sadu. Prostředí i milí 
majitelé nám byli inspirací.   

◦ Konal se den otevřených dveří.  
◦ Navštívilo nás divadlo Kaká s představením 

Ronja, dcera loupežníka s prvky ekologie. 
◦ Lesníčci uvařili ovesnou kaši na ohni, 

opekli trdelníky a připravili kvašené zelí. 
Děti ze všech tříd připravily pro rodiče svatomartinské rohlíčky. 

◦ Veverky navštívily výstavu Tomáše Záborce na jehož motivy realizovaly výtvarný 
projekt. 

 

 Prosinec 

◦ Díky grantu hl. m. Prahy jsme mohli na 
zahradě Semínka postavit pro děti dřevěnou 
víceúčelovou kůlnu, jejíž součástí je 
i přístřešek pro umístění separační 
kompostovací toalety. 

◦ Byla dokončena realizace projektu Semínko, 
bezpečný prostor pro nejmenší 
spolufinancován z prostředku ESF, díky 
kterému bylo Semínko vybaveno novým 
nábytkem sloužícím pro polytechnickou 
a environmentální výchovu dětí předškolního 
věku.  

◦ Proběhlo putování za Mikulášem, na jeho konci byly děti obdarováni zdravými 
pochutinami. 

◦ V lesní třídě proběhl program o výrobě jogurtu v rámci spolupráce s rodiči.  
◦ Lesníčci rodičům vyrobili keramické hrnečky ve spolupráci s keramickou dílnou 

v Toulcově dvoře. 
◦ Děti upekly vánoční cukroví a štrůdl.  
◦ Navštívili jsme výstavu betlémů v Infocentru 

TD. 
◦ Odehrálo se Vánoční vystoupení dětí 

a pedagogů před kostelem Stětí sv. Jana 
Křtitele, doprovodem nám byly housle, 
flétna a dudy 

◦ Vánoční náladu jsme sdíleli i s DS Chodov.  
◦ Bylo vytvořeno video – Semínko v roce 2021, 

které reflektovalo celý uplynulý rok. Děti si 
ho prohlédly ve školce v rámci kina a 
vzpomněli si tak na všechno co zažili. Rodiče 
ho mohli sdílet s příbuznými. 

◦ Znovu jsme obhájili zlatý titul Skutečně zdravé školy. 
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 Zpětná vazba: 

◦ Milé paní učitelky a Mateřská škola Semínko, moc vám děkuji za krásný příměstský 
tábor, pestrý program, laskavou péči o děti. Pro svého syna vybírám druhým rokem 
příměstské tábory už jen v Toulcově dvoře. Je o ne vždy velký zájem. Tento rok byl 
Péťa na 3 různých, 2 farmářských a na vašem. Dozvěděla jsem se, ze tento váš se 
mu líbil nejvíc. Vždy mu prý den strašně utekl a nechtělo se mu pak domu, což pro 

mne je jasná zprava, ze to bylo dost dobrý!  Takže děkujeme a těšíme se na 

příští rok!  Kateřina Kůtková 
 

◦ Milá pisatelko! Díky za poutavě zprostředkovaná dobrodružství… jsem si jistá, že se 
rodiče tetelí blahem! Jste semínkovská parta snů a díky za to, že jste tím nejlepším 
příkladem dobré praxe i v programu Skutečně zdravá škola. Fandím a tleskám vaši 
bezbřehé kreativitě. Zdraví Karolina Kallmünzerová 

 

◦ Vážená paní ředitelko, ráda bych ocenila práci paní učitelky Karolíny Suché z 
Lesníčku. Během současného lockdownu nás zásobuje dennodenně množstvím 
nápadů a podnětů na každodenní trávení času s našimi dětmi. I když děti do školky 
nemohou docházet, mám pocit, že jsme v neustálém spojení a ona je tady pro nás 
kdykoliv, a navíc ochotná udělat maximum. Společně s paní učitelkou Alenou 
Jiráskovou vytvářejí svým skvělým přístupem prostředí, do kterého ráda svěřuji svou 
dceru. Mám radost, že jsou součástí Vašeho týmu, oběma jim patří veliké díky za 
jejich lidskost, nesmírné nasazení a citlivý přístup k dětem i nám rodičům. 
Děkuji. S pozdravem Valérie Kim Wymarová 

 
  

https://www.facebook.com/msseminko?__cft__%5b0%5d=AZX2CIZGL7s6uNApIM1IkX-1jLHFGMVwAc5qcJibQIOAmetCXQ01-ZfHC-NfmDaBGpL4WWY9IEAty9C8YNBqT8A3zCU2VlBvdUFUv1VpSITPLjNQpc7uO4j09eQuEZLHj4wbYjvZ7v_ZzT95B2Rfq9Dj&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/skutecnezdravaskola/?__cft__%5b0%5d=AZXQJxdZ3aJ7hbFRejRfkDQlS-I-7-XsMawp_AJTRR17_PSg0WRm4LramInHmNnLfN96zWSbvAFa4ZK97wb8sGmCg8Pdfpw0IQ48r6Pe2vLN8K-WLqk6wwfOdApyjkVSwAbO2_1Uh7p-KwTeIn7Z8WIi&__tn__=R%5d-R
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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 

 

   

  

Mgr. Karolína Kapuciánová 

zástupkyně ředitelky 

Telefon 272 652 171 

kapka@toulcuvdvur.cz 

  

   

 

Webové stránky školy 

www.msseminko.cz 

www.facebook.com/msseminko/  

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