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ÚVODNÍ SLOVO 

 

 

V roce 2019 jsme oslavili 15 let existence školky. 

Bylo to patnáct let plných radostných okamžiků, zároveň i perného úsilí. 

U samého zrodu stála v roce 2003 Emilie Strejčková, která díky svému 

úsilí a odhodlání nastartovala cestu celé této mateřinky. Emilka byla 

ekoložka a pedagožka. Stála o deset let dříve u obnovy Toulcova dvora 

a jeho nové náplně v podobě Ekologického centra hlavního města Prahy. 

Vznik environmentální Mateřské školy Semínko byl logicky již v těchto 

začátcích v plánu. Cílem celého centra byla osvěta společnosti a ochota 

spolupodílet se na lepším a zdravějším životním stylu v rovnováze 

a respektu k přírodě.   

Sousloví udržitelný rozvoj začalo být v naší společnosti v „kurzu“ až 

o mnoho let později, kdy Mateřská škola Semínko již naplno plnila svou 

funkci. Nyní Semínko se ctí a hrdostí nosí označení jako Fakultní mateřská 

škola Univerzity Karlovy; školka, která jako první získala zlatý titul 

Skutečně zdravé školy;  i školka, která s cílem zkvalitnit vzdělávání v naší 

zemi pracuje ve Sdružení soukromých škol. 

Nyní lze bez nadsázky konstatovat, že Mateřská škola Semínko, nejen, že 

dohnala předškolní vzdělávání v severozápadní Evropě, ale spolupodílí se 

na určování směru, který v dětech probouzí  lásku k přírodě 

a odpovědnost. 

 

 

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 

Michal Křístek Dis. 

e-mail: kristek@toulcuvdvur.cz 

tel.: 272 652 171 

Bc. Iveta Garciová 

e-mail: garciova@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. 

 

 

mailto:kapucianova@toulcuvdvur.cz
mailto:kristek@toulcuvdvur.cz
mailto:garciova@toulcuvdvur.cz
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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. 

 

 

 

 

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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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 

 

PRACOVNÍCI 

K prosinci 2019 bylo ve škole zaměstnáno 15 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, 

příměstské tábory). Na praxích bylo ve školce 9 studentů. V uplynulém školním roce proběhla 

dvě výjezdní zasedání týmu školky. Jednou měsíčně probíhala supervize týmu a supervize 

řízení. 
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KDO V  SEMÍNKU PRACOVAL 

vedení Mgr. Magdaléna 
Kapuciánová 

ředitelka 

Bc. Iveta Garciová 

zástupkyně 
ředitelky 

Michal Křístek, Dis 

zástupce ředitelky 

 

učitelé 

Ing. Jana Kraftová Bc. Eliška 
Vondrysová 

Karolína Suchá, Dis 

Bc. Karolína Kapuciánová Bc. Anna Veihandová Lenka Hrabáková, Dis 

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 

dobrovolníci – 
rodilí mluvčí 

Jacqueline Gallacher Yanick Birot  

 

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. 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.  
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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. 

 

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 
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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. 

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

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

• Domov pro seniory Chodov – Navázali jsme spolupráci s domovem pro seniory. Děti 

pravidelně navštěvují seniory a spolu s učitelkami a zaměstnanci domova připravují 

společné aktivity.   
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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. 2019  

 (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 1 398 796 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 

celkem 

2   

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 792 1367 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 4   

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku 

celkem 

5 -394 -571 

B. Krátkodobý majetek celkem 6 6 453 10 156 

 
I. Zásoby celkem 7 29 21 

II. Pohledávky celkem 8 174 2 283 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 6 245 7 846 

IV. Jiná aktiva celkem 10 5 6 

  AKTIVA CELKEM 11 6 851 10 952 

 
 

Označ. PASIVA 

Číslo 

řádku 
Stav k prvnímu 

dni účetního období 

Stav k poslednímu 

dni účetního období 

A. Vlastní zdroje celkem 1 3 681 4 124 

I. Jmění celkem 2 2 242 3 569 

II. Výsledek hospodaření celkem 3 1 439 555 

B. Cizí zdroje 4 3 170 6 828 

I. Rezervy celkem 5  262 

II. Dlouhodobé závazky celkem 6 45 478 

III. Krátkodobé závazky celkem 7 1 341 1 945 

IV. Jiná pasiva celkem 8 1 784 4 143 

  PASIVA CELKEM 9 6 851 10 952 

Sestaveno dne 24. 5. 2020 
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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. 2019  
 (v celých tisících Kč)  

 
IČ – 27095487 
   

 

                   
Činnosti 

Hlavní Hospodářská Celkem 

A. Náklady      

I. 
Spotřebované nákupy a nakupované 
služby celkem 

2 295  2 295 

II. 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 
a aktivace 

   

III. Osobní náklady celkem 6 756  6 756 

IV. Daně a poplatky celkem 1  1 

V. Ostatní náklady celkem 61  61 

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

439  439 

VII. Poskytnuté příspěvky celkem    

VIII. Daň z příjmů celkem 47 4 51 

 Náklady celkem 9 599 4 9 603 

       

B. Výnosy    

I. Provozní dotace 3 706  3 706 

II. Přijaté příspěvky 1  1 

III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 6 370 22 6 392 

IV. Ostatní výnosy celkem 2  2 

V. Tržby z prodeje majetku    

  Výnosy celkem 10 079 22 10 101 

       

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 527 22 549 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 480 18 498 

 

Sestaveno dne 24. 5. 2020  
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PROJEKTY 

 

Školka 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 environmentální výchovu. Inspiraci hledáme na pravidelných stážích 

v zahraničních předškolních zařízeních, letos v Helsinkách a v Berlíně. Níže naleznete projekty, 

které se nám podařilo v uplynulém roce zrealizovat nebo jejichž realizace v uplynulém roce 

započala. 

 

Název 

projektu 

Podpora vzdělávání cizinců ve školách 

 

Doba 

realizace 

2019 + 2020 

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 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 ISCED0 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  

a kooperační učení, tvůrčí činnosti) v souladu s cíli RVP PV. 
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Název 

projektu 

Inkluzivní vzdělávání v Mateřské škole Semínko 

 

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 tematická 

setkávání s rodiči dětí, které MŠ Semínko navštěvují. 

 

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 

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). 
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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 stávající 

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 

2019 

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 
Uskutečnila se tříkrálová nadílka a tříkrálový průvod. 

O pololetních prázdninách ve školce strávili celé dopoledne absolventi.  

ÚNOR 
Uskutečnily se třídní schůzky.  

Proběhl masopustní týden, děti zpívaly a koledovaly v areálu TD.  

BŘEZEN 
Uskutečnily se velikonoční dílničky a děti vystoupily na velikonočním jarmarku. 

DUBEN 
Proběhla jarní brigáda. 

Uskutečnilo se výjezdní zasedání zaměstnanců. 

KVĚTEN 
Proběhl zápis nových dětí. 

Zorganizovali jsme dílničky ke Dni matek pro tatínky s dětmi.  

Uskutečnila se kavárna pro prarodiče. 

ČERVEN 
Rozloučili jsme se s předškoláky vystoupením. 

Konalo se předškolácké přespávání ve školce.  

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

ČERVENEC A SRPEN 
Organizace 6 turnusů příměstských táborů (témata: Robinson, Vesmír, Divadlo žije, Pohádkový týden, 
Malý táborník, Návrat do divočiny), táborů se zúčastnilo celkem 130 dětí ve věku od 5 do 12 let.  

Školka byla Emilií Strejčkovou založena 31. 8. 2004 a v roce 2019 tak oslavila výročí 15 let své 
existence. K této příležitosti byla zpracována a vydána brožura mapující  uplynulé roky MŠ Semínko.  

3 učitelé se zúčastnili letní školy ALMŠ.  

ZÁŘÍ 
Začal nový školní rok.  

Proběhly třídní schůzky všech tříd.  

Proběhla první návštěva domova pro seniory.  

Konalo se první přespání ve školce – tzv. Eldorádo.  

Ve školce děti shlédli dvojjazyčné představení „Rozprávky“ v rámci cyklu Slovenský deň s najmenšími.  

Ve školce vypomáhala dobrovolnice ze Skotska – Jacqueline Gallacher a na zahradě vypomáhalo v 
září 9 dobrovolníků z pojišťovny Kooperativa.  
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Konalo se povídání pro děti o Vietnamu paní Quynh Van Phuong.  

 
ŘÍJEN 
Do školky zavítala pojízdná polytechnická dílna – tzv. Polytechbus, která dětem přiblížila krásu 
řemesel. Projekt iKAP Praha 

Začaly kroužky pro školní rok 2019/2020 – Pohybový kroužek, Přírodovědný kroužek a Předškoláci.  

Proběhly podzimní dílničky s podzimním táborákem.  

Focení všech dětí a zaměstnanců. 

Proběhlo další Eldorádo. 

Školku navštívila paní Dundáčková a paní Nina, které pracují v centru paraple, formou pohádky dětem 
nastínily jak centrum Paraple vzniklo a jak lidem pomáhá.  

Starší děti navštívily představení Kubula a Kuba Kubikula v divadle Gong.  

5 pedagogů MŠ Semínko se zúčastnilo zahraniční stáže v Helsinkách.  

LISTOPAD 
Uskutečnilo se výjezdní zasedání zaměstnanců. 

Nástup nového asistenta pedagoga – Kateřina Jelenová.  

Konal se den otevřených dveří.  

Konal se Svatomartinský lampionový průvod, ředitelka a někteří zaměstnanci si pro děti a rodiče 
připravili stínové divadlo o sv. Martinovi.  

Ve školce dětem pan včelař vyprávěl o medu.  

Listopadové výtvarně pojaté Eldorádo.  

Konala se podzimní brigáda.  

Na Toulcově dvoře se konal Mikulášský jarmark na kterém měly děti hudební vystoupení.  

Proběhla prezentace stáže ve Finsku pro rodiče.  

PROSINEC 
Ve školce proběhl Mikulášský průvod a nadílka.  

Uskutečnilo se Vánoční vystoupení v kostele Stětí sv. Jana Křtitele a následná besídka a pohoštění 
ve školce.  

Proběhla charitativní sbírka v rámci projektu Krabice od bot.  

Nejstarší děti navštívily výstavu „Půjdem spolu do Betléma“ v Národopisném muzeu.  

Paní Zhuravskaya představila Veverkám Rusko, vyprávěla o své rodné zemi, tradicích, přinesla 
ochutnat ruské speciality a naučila nás tradiční ruský tanec.  

Proběhlo vánoční Eldorádo.  
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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/  

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

