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Ceská školní inspekce
Pražský inspektorát
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Předmět inspekčníčinnosti:
Hodnocení sou]adu skolníbo vzdě]ávacího pťogramu Mateřské školy speciílníSevřenlr
1707. Pralra 4 s Rámco\'ým r'zdělávacím plogramem pÍo předško]ní vzdělívání. d]e
ustanoveií s l74 odsl' 2 písnr. c) zákona č' 561/200'l Sb'' o předško]ní základníni.
'
středním, \'yšší1!odbomé ajiném vzdělívání (školský zál(on)
2. Hodnocení podmínek, průběhu a výsJcdků vzdě]á\'ání poskytované]]o Maleřskolr škololr
speciílní seviení 1707' Pr.aha 4' dle ustanor'ení $ 17'1 odst. 2 písm' b) školského Zákona
I,

Inspekčnízjištění:

I. Zák|adní údaie
Příspěvkoví organizace Jedličkůvústav a Zakleclní skola u Stiednr (kola (JUŠ)' se síd]em
v Pevnosti 4' l28 4l Praha 2' iejíÍržzřizovatelem,je H]a\'ní město Praha. přijala
Iozhodnutí zřjzovale]e s účinnostíod I. ,7 ' 2oO,7 pod splávu Mateřskou školu speciá]ní.
Sevřená 1707' Pralra 4' Do té dob)' byla samostatným pÍávním subjekten'
vnově vytvořené součísti]ÚS je vykonár'ína činnost mateřskó ško]y a školníjíde]nyvýdejny' Nejvyššípovolený početje 30 dětí, k30'9' 2007 vykázala 22 dětí' K tcrmínu
inspekce by]o ve dvou převíŽně věkově stejnolodých třídách zapsíno 24 dělí' ]ednu ze tříd
na\'štěv jí včtšjDoudčti posledním .okem před předpokládaným zahájenínr školní
docházky' Ce1kem 6 dětí m1r od1oženou po\'innou ško]ní dochíZku o jedcn rok' v účelově
postavených dřevěných budovách pavilónového typu (využívány dvě' třetí vyžaduje
nutnou lekonstl.tlkci) je poskytována péčedětenr se speciálními vzdělávacími potiebanr1
(vývojové vady řečj, zejména opožděný vývoj) vúzkévazbě s podpot-ott Yšestlannél,]o
tě]esného roz\'oie'

PiedškoLní r'zdě1ávání škola realizuje prostřednictvím školního vzdělávacího progra1nu
(ŠVP)s náZven srliÍ l/?i bude.jednou vděčný' že jsem ptoýtě jedinečn,.

II.Ekonomické údaie
Hodnocení finančníchpodmínek mateiské školy bylo zaměřeno na vývoj celkových
linančních výdajů v časovémhorizontu tří let, a to od roku 2005 do roku 2007. V roce
2005. v roce 2006 a v 1' pololetí ťoktl 2007 byla mateřská škola samostatně hospodařícím
subjektem. v pololetí roku 2007 \'šak došlo opatiením zřizovateie ke sloučenísubjektů
a mateřská škola se stala součástí.Iedličkova ústavu' Fina]]čni prostředky přic]ělené
nrateřské škole ze státního rozpočtu na příménáklad), na vzdělávání mě1y v letech 2005

lnírně klesající tenderrci. Jcjich podíl z celkových nákladů mateřské školy činil cca
yo a.70 %' V důsledku sloučeníběhem roku 2007 byla ve 2' pololetí roku 2007 tato
součást Jeci]ičkova ústa\.u financoviína z prostředkťl zřizovate1e a samostatné Ílčetnictvijiž
nev1.kazovala. Neivělší objem linančníchplostředků státního rozpočtu čini1y osobní
náklady, tj' platy Zaněstranců a související zákonné odvody sociáního a 7dťavotního
pojištění. přídě]y r]o fondu kulturníclr a socialnícb potřeb a zákonné Llrazové pojištění'
ostatní neinvestičnívýdaje mateřská škola pouŽila zejména na nákup knih a učebních
ponůcek, plogramové vybavení a ško]ení a vzdělávání pedagogických zaměstnanců. od
opět zřizoÝatelem uplatňován nolmativní rozpis financování školy
letošníhoroku
Z plostředlai státního
'e rozpočtu v návaznosti na vykazovaný počet dětí'
Použitífinančníchplostředkťt státního rozpočtu bylo ve sledovaném období v souladu
s úkoly' cíli a prograny školy'

a 2006
.74

III.

Hodnocení ško|y
K podstalné změně od poslcdní inspekce došJo v oblasti polsonálního obsazení ško]y'
Ředitel organizace sdruŽující jcdnotlivé součásti JUs (školy' školská Zaiízení) pověřil
řizením irseku mateřské ško]y svou zástupkyni (v interních .lokumentech u\'áděn ternín
ředitelka)' včetně ní tvoří kolektiv čtyři učitelky s odbornýn pedagogickým vzděláním'
Dvě naji vysokoškolskévzdělríníspeciálně pedagogického srněru, tietí \' současnédobě
dálkovoll fom]ou absolvuje magisterské strrdium' Jedna pedagožka zde jiŽ vdobě
předchozí samostatné plávní subjektivity školy placova]a'
Řerlitelka uplatňuje demokratický styl vedení, charakterizovaný týnovou spoluprací,
rozdělenín'r dílčíchkompetencí. Pro činnost školy vydala Ročki plón 2007-2008. krerý
obsahujo soubor vnitřních dokurrrentů, zalunujícíúkoly v oblasti říZení' rozpis vzdělávací
člnnosti učitelek, pracovní náplně učitelek a provozních zaměslnanců' dalšívzdělávání
pedagogických pracovníkůodpor,ídajícípotřebám školy (přednášky, semináře, kurzy
specjálně pedagogického zaněření), hospitačníplán pro školní rok' Základní podmínky
bezpečnosli dětí L] ochrany zdraví jsotl stanoveny ve školnímřádu a organi7ačnínřádu.
lderé jsou rovněž obsažeÍy v tomto souboru předpisů.
součástí je i zpracor'aný SVP' Má platnost na stávající školnílok, který je prvním tokem
lohoto pedagogického kolektivu ijeho vedení. Jedná se o materiál, který obsahLrje základní
cíle i vzdělávací nabídku dle Rámcového vzdělávacího prográmu pro piedško]ní
vzdělávárrí (RvP PV)' některé informace zatím chybí, nebo íejsou Zpraco\ á!',I]
v potřebném ťozsahu. Evaluaěni systém dosud není popsán, v reáiu je \'šak částečně
rrskutečňovrín. Cíle začleněné do třírlních vzdělávacích programů vycházejí Ze ŠVPa jsou
přizpůsobeny dětern se speciá]ními vzdělávacimi potřebami. respektive prostředky
k naplňování cílťtjsou k možnostem i potřebám dětí adekvální. Týdenní plánování le
rozčleněno clle Teorie rczma itych i teligencí H' Gardnera'
Informačnísystém je zavedený a funkční'vnitiní je zabezpečen zejnéna osobní]]
jednfuím řediteiky a je podpořen i skutečností, že v malém kolektivu je penonálně více

do vlastní práce

dětmi' Reditelka také přenáší potřebné informace
z pÍ'videlné ílčastiv Kolegiu vedení JÚŠ. vnější ie kromě běŽných forcm zajišťor'án
zaangaŽovaná

s

plostředniclvím kvalitně vedených webových stráDck'
v přijímacím řízeni ředitelka postupovala v souladu s právnín předpisem. Dětí jsou
při.jírnány v prťrběbu celého školníboroku'
Spolupráci s rodiči je přikládána značná důležitost vzhleden ke snaze o qtvoiclli co
moŽná íejvětšíshody vjednotuém působení v péčio nápravu vady řeči. Třídní schůzky či
indivjduální návštěvy, možnost účastnitse někte1ich akcí školy jsou vhodně vyuŽívanými
způsoby' Mateřská škola dále spolupractrje s psycholožkou a speciiíní pedagožkou, obě
.jsou ze speciálního pedagogického centra při JUS. Pravidelně docházejí a provádějí
v-Yšetření, pafiicipují pii vytváření IvP' V prostorách JUS je realizována i daišísportovní
činnost (cvičenív tělocvičně, 1ir-rka plavání zdama v moderním bazénu s výřivkotr)'
N4alerqká Ško|a 5poll|pracuje raLe se /UŠpři poiád:inI koncelru'

Podmínky vzdělávání nejsou z hlediska potřeb dětí se speciálně vzdělávacími potřeban
zcela idcální' Plovoz školy je situován do dvou pavilonů, jejicbŽ tcchnický stav bude
v blízkébudouclosti vyŽadovat celkovou rekonstrukci (napi. při déle tNajícímdešti
zatéká), třetí pavilon v plovo7-u není' Z tollo clůvodu např' prozatím situovaná tě]ocvična
vjednom Z využívaných pavilónů při souběžném provozu s přilehlou ma1ou logopedickou
pracovnou vytviťí rušivéprostředí. výhodu má škola v plostorné přiléhajícízahÍadě'
celoročně využívané'která ror'něž bude vyŽadovat obnovu herních prvků. Pro lry
a činnosti je v každémpavilonu určena jedna třída spojená s hemou a v]astnim sociálním
zařízením' v dalšíchplostorách je umistěna tělocvična' v1.užívaná víceúče]ově
(organizování společných aktivit, odpočinek dětí)' jídelna pro všeclmy děti a výdejna jidla.
ProstoIy isou vhodně uspořádány a vybaverry vzhledem k realizaci činností(velikost
náb}.tku odpovídá vzrustu dětí' hraček, dětskýclr knih a didaktických pornůcekje ve třídách
př]měřeně a jsou d]e fir'rančníchmožnostípostupně obnovoviiny). Všechoy prosror1 jsou
účelněvyužívány' nevýhodou je přecházení zjednoho pavilonu do druhého' Zvolená
organizacc činnostív pruběhu dne' kdy dě1i mění prostředí tříd' pracuií ve skupinách
i |rontálně střídavě se všeni učjtelkami zvyšuje jejiclr zájen] a upevňuje samostatnost.
organizování čimostíje plánováno s ohledem na osobní scbopDosti Llčitelek
k zajišťovaným aktivitám. s rozvíjením komunikativních dovedností škola dbá rra
dostatečnépohybové vyŽití dětí a Iozvíjeníjejic1r po\bových i manipulačních dovednosti'
svP svýn zaměřcním podporuje zdravý životnístyl - zajištčt]ýpitný režinr po ce]j den,
podávaná pestrá Strava a vyvážený poměr mezi činnostmi spontánními a řízenýmr'

Pdběh vzdělávání byl s]edován během inspekce fonnou hospitací' Byly

uskutečněn'v

obou tiídách. Kromě plánovaných vzdělávacích činnostíbyla hospitována inclividuální
logopedická péče,veclená klinickou logopedkou a kroužek hlaní na zobcovou flélíu'
Zjištění jsou piíznivá' Učitelky na základě SVP napJňují zánrěry předškolního vzdě]ár'ání
všech vzdělávacích oblastí RvP Pv. Děti se adaptuií na kolektiv, jako .jejich prvni
lpolei,o"ll mino rodinu. většinou sijiž osvojily daná pravidla soužitía s pomocí učiteLek
se je snaŽí dodrŽovat- Citlivý přistup většiny učite]ek se silnými motivačními technikami
u]nožňuje dětem tolerovat chováíía potieby drtůýclr (rťrzný charakter spec' potřeb i
plojevů) a snažit se \,Zájemně si pomiihat. V demím reŽimu nají prakticky neomezenou
rnoŽnost verbálního projevu' až na výjinrlq jitn učitelky poskynÚí dostatečný prostor pro
emočnísděloviání zážitki z lodin,v, ze sledování televize či qiletů. Některé učitelk}' tuto
zpětnou vazbLr dovedou využítk motivaci čiÍností.ať již spontánních či řízených.
Nenásilně jsou děti rrváděny do světa kultury a umění (praktické čimosti pracor'ní'
vi't1'ané' hudební' pravidelné návště\T divadel' Úlety)' Prioritou je indíviduá]ní přístup'
Ý

citlivé iešeníkonfliktů, vedoucí kjejich postupnému odstraňování a s|aha dát dětem pocit
ťlspěclru' většina rrčitelek tento postup pleferuje a je ho schopna. Důsledně jsou dětí
sezn.unovány s přítodou a vecleny k soužitís o/collm' Přínosnépro děti je i pravidelrré
zďMování spo1]tánních řízených pohybov'ých a/řiviÍ' přesto, že nc všec1n]y
ze sledovaných pohybových aktivit dosalrovaly potřebného fyziologického ítčinku.přináší
dětern uspokojení a radost z pohybu. Zvláště cvičenírra zalrradě svůj účelsplnilo. Vhodná
motivace. různorodé pomťlcky a nároky přiměřeíé schopnostem děti přispěly kjejich
uspokojení a opravdovému pložítku'Cvičenív tě]ocvičr'rě oproti tomu působilo staticky
a nepiine.lo Židouci |y/iologicki L|Činek'
AtmosÍěra ve tiídách odpovídala přístupu jednotliÚch učitelek a jejich sohopnosti
p.L nerského piístupu' obecně se potvrdilo, že ta|o schopnost podpolovala samostatnost
dětí. bezprostiední komunikaci a spon1ámí reakce jak při volných hrách. tak i přj říZených
činnostech- Děti se většinou ochotně zapojovaly do nabízených aktivit, přitvoři{ich hÍách
živě komunikovaly, n1ěly radost z v1astních úspěchů,nadšeně řeagovaly na pochva]u
učitelky. DokáZaly ocenit i práci kamarádů a snažily se r'zájemně si pomiíhat radou. spolu
s učitelkou hledal"v iešení při sporech' dokázaly si v dané clrr'íli tlvědomit nes|rá\ ne
chování k druhým dětel]]' ve vzájemných ýztazích mezi dě|1ni tak bylo možno \'nímat
Iespektování v}tvoŤených pravidel' Děti se při tvořivé pracovní čínostistiídaly r'e lrřc na
flétrrLr vjiné místnosti (viz text níŽe)' po t]ávratu pokačovaly se slejným soustředčním'
Učitelka r'hodr'rou rnotivací podporcvala jejich vůli dokončit zadaný ťůol'
Pééeo dětskou psychiku je zajišťována jednak prostŤednictvín dostatečně 1lexibilního
denního ležimu (uplatňované foťmy a metody práce ve většině případů umoŽňovaly dětem
írčastnitse činnostídle \'lastního rozhodnutí s osobní časovou potŤebou emoČllinl
nasazcním),.jednak rozl'íjením řečových schopností při odborně vedené indi\'i(luální
logopedické péči.Zaj iŠťuje ji zkušená klinicka JogopedL<a Z JU Š' Shlóóluti pláce s dítětenl
ziůrnovala citlivé navázání kontaktu motivačnímrozhovotem' upřesněni sta\u
předchozího nácviku při poslední lekci z pruběžně vedené logopedické karty, využitíiady
materiálů (kartičky' obr.ázky, pracovní list. logopedické zrcadlo, nahrávky s písničkarrri).
Rozvíjeno by]o i smyslové vnímání' Činrrost logopedky se vyzmčovala příkladnou rircvnl
i po stránce pedagogického přístupl.t' Snahou je, aby při nápravné péčiparticipovali rodiče
(konzul1ace o postupech a instrrrkce k zajištění jednotnosti nácviku). K rozr'oji a kultivaci
pozjtj\'11ích citů' estetického vnímání spolu s telapeutick]im výa]amem pro nápra\u tečové
vady dochází i pravidelnolr h1ou na zobcovou flétnu' kteráje rea1izovaná pro všechn-v děti
postupně ve skupině po třech dětech. Ve sledované hodině učitelka zařadila prípravtre
cvik'v na Iozcvičenípiíslušnýclr ob]ičejových svalťt a ruzné obn'rěr'ry clechových cvičení'
poté samotný úcvíkhry dlouhých a kátkých 1ónů.
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Nejvýraznějších výsledkťr vzdělávání dosahuje škola z hlediska klíčoriichkompetencí
v komunikaci, v l.ozvíjení pohybových dovedností, úspěšně jsou děti vedeny k získávání
poznatku o příIodě' postupně dle zmčn v roce poznávají přírodrrí zákony, učíse o přírodu
pečovat a v souvjslosti se změnami poznávají i obyčeje, kterými lidé přírodu oslavovali a
oslavrÚí (zimní a janlí slunowat).

Závěrečné hodnocení:
Reďitelkd škob, prcÍeruje při naptňováttí vzděltiýdcích cíIůdemokratické principy řízení
i otevře é jed dtlí mezi všemi zafiěst|,anci, coi přispívó k příznivéatmosféře.
oÍgdnizace činnosti d pÍoýozu školy i i Ío fidč,tíslsté|tljsou Íu,,kční'Systém konttoly
ie účihltú.

Pro předškolní vztlělávání dětí ná mateřskó škola téměř itleáIní personóI í pod|,líttky'
'hou ddny jadnak odhorno,'rí a zkušeno!|mi čirelek, jedndA účinnýmpropojnim
spolapráee se SpecíáIně pedagogickým centrcm při JUs. Maíeridlni podminky podporují
ýelmi dobtou péčio děti.
VztlěIóvdní je fedlizoýdno ý soala.lu se speciJiky předškolního ýzděIliýá í, podponje
Íozýoj osobnosti dětí a jejich klíčoýýchAompe|enci. flčinně je realizoýti|'d speciálně

pedagogickli péčedětem s řečoýýÍriý|.Iahri.
Mateřskó škola zajišt'uje ýzděliýání na standdfth,í úlovhi, v někleryrch aspektech (styl
říze,Ií Íespekt jícíťozlič,|éschopnosti uči1elek, itltliýiďulilní logopetlickti péče,úzkd
spoluptóce s rodiči rcalizovanli i Íbtmou možnosti sledoýtlt ýýcl,oýftě vzďělávací práci)
dosdhuie nadsta dardního stdvu,

Ilodnoticí stupnice

Podprůměrný stav
Zjištěn \'ýskyt
kitických nebo
nepřípustných Zik

Pruměrný' funkční'
(standardní) stav

Zjištěný stav vyhovuje
standardu,
škola je funJ<ční' rizika jsou
přípustná nebo okajová

Nadprůměrný'
(nadstandardní) stav
Z'ištěný stav bez rizik.
vysk}tuj í se některé oblasti.
lderé \ze hodnotit
jako příklacly dobré praxe

Seznam doldadů a materiálů' o které se inspekčnízjištěníopírí:

1'

2'
3'

Roz,hodnutí Zastupitels1va blavního města Prahy čj' 7/69 ze dne 31.5. 2007 k návrhu
na sloučenípříspěvkové organizace JedličkůvÍlstav a Základní ško1a a StŤední škola
s příspěvkovotl olganizací Mateřská školá spociální. Praha 4. sevřená 1707
s ťlčinnostíod 1',I' 200,7 ze dne 5'6' 200.7
^
Roáodnutí MHMP ve r'ěci nár'rhu na zápis změny v údajíchr'edených v rcisthku
Škola školských zďízení čj' S-MHMP 247 970/2007 s účinnostío d I.,7.2oo1, ze
dne 28.6.2007
Výpis změnového řízer]í - právnická osoba čj ' S- MHMP 24797012007

4. výkaz o Reditelství školRl3.01 k30.9'2001
5. Výkaz o Mateřské škole S1-01 k 30'9' 2007
6. výťočníZpráva Mateřské školy speciální ze školni rok 2006/2007
7. Sko1ní vzdělávací program na školuírok 2007/2008' témalickép]ány tiíd
8. skolní řád platný k temínu inspekce
9. organizačnířád Školy s platností od 29.l 1. 2006

10. Třídní knihy

na školnírok 2007/2008

qlr
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Poučení:

DIe

!

171 odst. 13 školského7ákona můžeředitel škol!/školského zařízení podat
připomífukJ k obsaha i spekčflíQřáry Ceské školní inspekci do ]4 dnů po jejím přeýzetí
na adťesu ČeslLi školníinspekce, Arubská 683, 160 66 Praha 6.
Inspekčnízprávu společně s připo,,Línkani a stanovisken Českéškolni inspekce kjejich
obsahu zasí]á Ceskó škotníinspekce ďizoyatelí a školské radě' Inspekční zpráva včeíně
připomínekje ýeřejnó.

)
Podpis ředitele ško|yAkolského zařízení stvrzujícíprojednání a převzetí insp€kční
zprávy

?

Praha)tervna 2008

Titu], jméno a příjmení

b

PhDr. Jan Pičmán

JEDL|ČKÚ\ l.]sTAv

'

:.T'^ryilTťli1fl{iililil:

/t/

l'
l2'

Zápisy z pedagoglckých porad ve školnín|oce 2007/2008
Zápisy z hospilací ředite]ky \'e školnínrÍoce 2007/2008
13' Zápjsy z jednání s Íodičive školnírnrocc 2007/2008
14' osvědčení o základní zna1osti jazyka čj ' 12l2o07 vydané Iazykovou školou s pr'ilr cnl
státní zívěrečnéZkoušky
l5. Kliha úrazůp]atná k ter.rnínu inspekce
16. Ctv ]etní výkazy o zaněstnancích a nzdových prostředcích v legionálním školst\'í
za rok 2005' 2006 a za 1. . 2. člvrtletí2007 a za 3. .1' čtvrt]etírcku 2007
17. Finančnív1pořádání dotncí MŠMTv Íoce 2005 a 2006
l8. vyúčtovánífinančníchprostřec1ků posk}'tnutých zc státního lozpočtu \'roce 2{)05
a 2006
]9' Rozboloví kniha nák1adů za období 12/)oo5. 12/2006 aza 1' po]o]etí 2007
20' Výstup z účetnictvíJ Ú za střcdisko č' ] 7 v roce 2007
21' Rozbor. nák]ar]ťr JÚ za středisko č' l7 v rocc 2007
22' PloÍoko] o pi€dání Ms Ze dne |3.1 . 2oo1 sloučenís Jed]ičkovým úslaven
23 ' Účetní zívěrka za ] . polo]etí roku 2007
2ul' Rozpočtovéopatření pro rok 2007 č. .j . RoZ 3-190/200,7 ze dne 3- ] 0' 200]
t

SIoženíinspekčníhotýmu:

Česká školní inspekce
PÉžsk'ýjnspektoÍát
\rabská 683i"46o 66 Praha 6

TituJ, jméno a

příjnení

Mgr' Jiří wagnel

x.. Ďnl7Kova
^ ĎaIKa
^ .,,
Ďc.
Mgr. Libuše Tláska]ová
Mgr. stanis]ava vandová

,;;<

W"t-,t*'
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