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ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
1. Základní údaje o mateřské škole
ROZHODNUTÍ (č. j. 119548/2014/KUSK/1) Krajský úřad Středočeského kraje posoudil

v souladu s § 148 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších
předpisů, dne 13. 8. 2014 žádost právnické osoby s názvem ZÁKLADNÍ ŠKOLA a
MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o., se sídlem Lhota, Křenecká 52, 277 14 Lhota
ze dne 7. 8. 2014 ve věci zápisu Mateřské školy, jejíž činnost bude vykonávat
právnická osoba s názvem ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES
s.r.o., do rejstříku škol a školských zařízení, a na základě § 143 odst. 1 a podle § 148
odst. 1 zákona č.561/2004 Sb. rozhodl této žádosti vyhovět s účinností od 1. 9. 2014
se do školského rejstříku zapisuje:
1. Mateřská škola IZO: 181 060 647
Mateřská škola
Jejíž činnost vykonává právnická osoba:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
identifikátor právnické osoby: 691 004 854
IČO: 24256510
právní forma: společnost s ručením omezeným
adresa: Lhota, Křenecká 52, 277 14 Lhota
Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 48
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Lesní 1595, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Den zápisu do rejstříku: 13. 8. 2014
Den zahájení činnosti: 1. 9. 2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZHODNUTÍ (č.j. 152093/2020/KUSK) Krajský úřad Středočeského kraje posoudil
dne 5. 11. 2020 žádost právnické osoby s názvem ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ
ŠKOLA TIP TOES s.r.o., se sídlem Dřísy, Lhota, Křenecká 52, ze dne 26. 10. 2020
ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských
zařízení a v souladu s § 143 odst. 1 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodl s účinností od 1. 1. 2021 takto:
1) U školy
Mateřská škola

IZO: 181 060 647
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Jejíž činnost vykonává právnická osoba:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
identifikátor právnické osoby: 691 004 854
IČO: 24256510
právní forma: společnost s ručením omezeným
adresa: Lhota, Křenecká 52, 277 14 Lhota
Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 98
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
1. Říčanská 1984/5, 101 00 Praha 10 Vinohrady
Den zápisu do rejstříku: 13. 8. 2014
Den zahájení činnosti: 1. 1. 2021

Kontakty:
Jednatel: Mgr. Jarmila Dvořáková, tel:  739047470; e-mail: director@tiptoes.cz
Jednatel: Mgr. Jarmila Baker, tel.:  731483926; e-mail: info@tiptoes.cz
Název právnické osoby:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.

Vedení školy:
Ředitelka:

Mgr. Jarmila Dvořáková

Zástupce
ředitelky:
IČO:

Mgr. Jarmila Baker

Tel.:

Ředitelka: 739047470
Zástupce ředitelky: 731483926

Web.:
e-mail:

http:// www.tiptoes.cz
director@tiptoes.cz

Statutární
orgán
Tel.:

Mgr. Jarmila Baker, Mgr. Jarmila Dvořáková

Web.:
e-mail:

http:// www.tiptoes.cz
info@tiptoes.cz

24256510

731483926
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2. Učební plán - Charakteristika ŠVP pro PV
Mateřská škola vytvořila vlastní ŠVP pro PV pod názvem:
„Malými krůčky k velké budoucnosti“, na který plynule navazuje ŠVP pro ZV
s názvem: „Krok tím správným směrem“ společnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA a
MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
Při zpracování ŠVP vycházíme z konkrétních podmínek naší mateřské školy.
Cílem ŠVP je předat veřejnosti ucelenou informaci o tom, co se děti v mateřské škole
učí a k čemu jsou během svého pobytu vedeny.
ŠVP má stanovená školní pravidla, podle nichž pedagogové s dětmi pracují.
ŠVP je rozpracován do 10 integrovaných bloků (dále jen IB).
Obsah IB je stanoven tak, aby byl dětem srozumitelný, prakticky využitelný, zajímavý
a zejména přínosný pro rozšíření jejich rozumových schopností a současně tak, aby
nebyl pro pedagogy omezující a zavazující.
Jednotlivé IB tvoří 2 – 4 témata. Pedagogové si tak mohou zvolit téma, které je pro
ně a pro děti v dané situaci, či v daných podmínkách aktuální a vyhovující.
Pedagogové si sami určují časový rozsah plnění zvoleného tématu s přihlédnutím na
podmínky, na momentální situaci, na schopnosti dětí a na celkovou úroveň třídy.
Témata rozpracovávají pedagogové do třídních vzdělávacích programů (dále jen
TVP) tak, aby mohli pracovat samostatně a tvořivě, aby se mohli seberealizovat,
uskutečňovat své vlastní nápady a uplatňovat své praktické dovednosti.
Smyslem zvolených témat je, aby děti měly dostatečný prostor k rozvoji své
osobnosti a uspokojování základních individuálních potřeb.

3. Stručná charakteristika školy
Mateřská škola
Mateřská škola realizuje svoji činnost na adresách:
1. Lesní 1595, 250 01 Stará Boleslav. Tento objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí
v roce 2013 – 2014 a to přímo za účelem provozování mateřské školy, tak, aby
splňovala všechna zákonná a bezpečnostní opatření prostoru k výchovně vzdělávací
činnosti předškolního vzdělávání.
Budova mateřské školy byla dne 17. 7. 2014 zkolaudována za účelem provozování
předškolního vzdělávání, kde je potvrzeno že:
● Má dostatečně velké prostory, její prostorové uspořádání vyhovuje různým
skupinovým a individuálním činnostem dětí.
● Má velkou společnou hernu a dvě propojené třídy, které odpovídají schválené
kapacitě.
● Zdravotně hygienická zařízení (umývárny, toalety) a prostory určené pro
odpočinek dětí odpovídají počtu dětí a zdravotním požadavkům.
● Má dvě umývárny včetně dvou sprchových koutů, vybavených pro děti
předškolního věku od 2 až do 6 let a plně vyhovující pro schválenou kapacitu
mateřské školy.
● Odpovídající přípravnou kuchyňku pro přípravu a výdej stravy dětem.
Stravování je zajištěno externím dodavatelem.
● Vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle
platných předpisů.
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●
●
●
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Kancelář se dvěma počítači pro činnost manažerky školky, administrativní
pracovnici a prostor pro plánování výchovně vzdělávací činnosti pedagogů.
Chodbu se šatními skříňkami dětí a úložnými boxy odpovídající potřebám dětí.
Odpovídající sklad čisticích prostředků.
Zabezpečení prostor mateřské školy proti vniknutí neznámých osob v době
běžného provozu školy s opatřením odpovídající Metodickému doporučení k
bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních (Minimální standard bezpečnosti) MŠMT Č.j.: MSMT-1981/2015-1.

2. Říčanská 1984/5, Praha 10 Vinohrady. Tento objekt prošel rekonstrukcí v roce
2020 a to přímo za účelem provozování mateřské školy, tak, aby splňovala všechna
zákonná a bezpečnostní opatření prostoru k výchovně vzdělávací činnosti
předškolního vzdělávání.
Budova mateřské školy byla dne 29.9.2020 zkolaudována za účelem provozování
předškolního vzdělávání, kde je potvrzeno že:
● Má dostatečně velké prostory, její prostorové uspořádání vyhovuje různým
skupinovým a individuálním činnostem dětí.
● Má 2 velké pobytové místnosti a 2 pracovny / herny pro děti, které odpovídají
schválené kapacitě.
● Zdravotně hygienická zařízení (umývárny, toalety) a prostory určené pro
odpočinek dětí odpovídají počtu dětí a zdravotním požadavkům.
● Má umývárnu včetně sprchového koutu, vybavených pro děti předškolního
věku od 2 až do 6 let a plně vyhovující pro schválenou kapacitu mateřské
školy.
● Odpovídající přípravnou kuchyňku pro přípravu a výdej stravy dětem.
Stravování je zajištěno externím dodavatelem.
● Vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle
platných předpisů.
● Kancelář se dvěma počítači pro činnost manažerky školky, administrativní
pracovnici a prostor pro plánování výchovně vzdělávací činnosti pedagogů.
● Chodbu se šatními skříňkami dětí a úložnými boxy odpovídající potřebám dětí.
● Odpovídající sklad čisticích prostředků.
● Zabezpečení prostor mateřské školy proti vniknutí neznámých osob v době
běžného provozu školy s opatřením odpovídající Metodickému doporučení k
bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních (Minimální standard bezpečnosti) MŠMT Č.j.: MSMT-1981/2015-1.

Materiální a prostorové podmínky odpovídají standardům a jsou v souladu
s požadavky RVP PV.

4. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
a) personální zabezpečení
průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený jen ze státního rozpočtu
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený ze státního rozpočtu k 30. 9.
2020: 8,3
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MŠ
pedagogové
nepedagogové

8,7
2

Středisko mateřské školy je řízeno zástupkyní ředitelky školy na základě pověření
řízením.
Za činnost mateřské školy zodpovídá zástupce ředitelky – vedoucí učitelka,
jmenovaná ředitelkou.
Za plynulý denní provoz zodpovídá manažerka mateřské školy.
Pedagogický sbor tvoří dvě kmenové paní učitelky s odbornou kvalifikací, v každé
třídě pak pracují na částečný úvazek asistenti pedagoga. Rodilí mluvčí, kteří zde
zastávají roli „asistenta pro verbální jazykovou komunikaci“ a to v běžných denních
situacích, ale také při řízených i neřízených činnostech.
b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 9. 2020
věk

do 30 let 31 - 40 41 - 50 51 - 60 nad 60 let z toho důchodci
včetně
počet
1
7
1
1
0
0
z toho žen
1
6
1
0
0
0
průměrný věk pedagogických pracovníků: 40 let
c) kvalifikace pedagogických pracovníků podle zákona 563/2004 Sb.
stupeň vzdělání
vysokoškolské vzdělání pedagogické
vysokoškolské studium nepedagogické
střední s maturitou pedagogického směru
střední s maturitou nepedagogického směru
s DPS
střední s maturitou nepedagogického směru
bez DPS

počet pracovníků
Mgr.
Bc
3
3
1
2
0

jiné

0

počet plně kvalifikovaných pedagogů celkem: 5
počet nekvalifikovaných pedagogů celkem: 4

5. Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání a následném přijetí do
mateřské školy
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se uskutečnil podle Kritérií
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“, které stanovila ředitelka školy.
K zápisu dětí pro školní rok 2020/2021 se do naší školy dostavilo celkem 17 dětí.
Požadavky pro vstup k předškolnímu vzdělávání splnilo 17 dětí.
1. září 2020 skutečně nově nastoupilo celkem 18 dětí. Během měsíce září bylo nově
zapsáno další dítě, k datu 30.9.2020 bylo celkem 19 nově přijatých dětí pro školní rok
2020/2021.
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počet tříd

počet dětí přijatých
k 30. 9. 2020

z toho počet dětí
mladších 3 let

počet
nepřijatých

2

19

4

0

průměrný počet dětí na třídu
školní rok
2014/2015
18
2015/2016
21
2016/2017
24
2017/2018
23,5
2018/2019
23,5
2019/2020
24
2020/2021
24

k 30. 9. 2020
Narození
Počet dětí
Do 3 let (nar. 1. 9. 2017 a později)
7
3letí (nar. 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017)
8
4letí (nar. 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016)
18
5letí (nar. 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015)
22
Starší (nar. 31. 8. 2014 a dříve)
2
Celkové počty dětí – včetně dětí s nepravidelnou docházkou. Nikdy není překročena
maximální povolená kapacita MŠ.
Odklad povinné školní docházky
Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní
docházky
Celkem

Počet dětí
2
0
2

Odklad povinné školní docházky na základě vyšetření PPP.
Přijímací řízení
Přijetí dětí do MŠ (k 30. září 2020)
Ukončení docházky dětí z důvodu
školní zralosti (k 31.8.2020)
Odvolání

Počet dětí
19
14
0
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6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
téma vzdělávání
Nutná příprava na
kontrolu z ČŠI
v mimořádné době
Online konference
pro učitele hudby:
Hudební výchova
pro 3 .tisíciletí
(23 - 24.4.2021)

rozsah

Počet účast.

vzdělávací instituce

7 hodin

Mgr. Jarmila
Baker

Nakladatelství Forum, s.r.o.

16 hodin MgA. Hana
Janků

7. Údaje o aktivitách a prezentaci mateřské školy na veřejnosti:
Projektové dny, aktivity:
7.10.2020

Dopravní hřiště Prosek

21.10.2020 Lesní pedagogika

1.6.2021

Výlet do ZOO Chleby

9.6.2021

Výlet do farmy Košík

25.6.2021

Mobilní planetárium v MŠ

Škola v přírodě :
V termínu od 14. 6. 2021 do 17. 6. 2021 se zúčastnilo 31 dětí mateřské školy „Školy
v přírodě“ v Harrachově.

Spolupráce mateřské školy s veřejností:
Nejméně dvakrát ročně pořádá škola pro zákonné zástupce společné rodičovské
schůzky, čtyřikrát ročně jsou nabízeny rodičům konzultační hodiny, kde mohou využít
osobní konzultace v jazyce českém i anglickém s třídním učitelem ale i vedením
školky. Na konci školního roku dostávají rodiče slovní hodnocení žáků v českém, či
anglickém jazyce. Každý týden obdrží rodiče elektronickou cestou aktuální informace
od vedení školky k plánovaným činnostem, týdennímu plánu aktivit, akcí a rozpisu
odpoledních klubů na následující týden v jazyce českém či anglickém. Všechny
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informace se také zveřejňují na webových stránkách a přístupné informační tabuli v
hale školky, kde se s nimi mohou zákonní zástupci také seznámit.
Rodiče jsou zváni k nejrůznějším akcím školky, mohou se podílet na jejich
organizaci, či být pouhým divákem. Rodiče jsou průběžně informováni přes webové
stránky a facebook školky. Pro připomenutí různých akcí či výletů využívá školka
emailovou korespondenci, ale také SMS bránu.
Dále škola nabízí novým zájemcům tzv. ´´Zkušební den´´ během celého školního
roku – kde si dítě může spolu s rodiči, či samo, vyzkoušet typický den v mateřské
školce.
Mateřská škola také pořádá odpolední dílny společně s rodiči – pletení a zdobení
vánočních věnečků, pletení pomlázek a hledání velikonočních vajíček. Ke dni matek
je připraven školní program tak, abychom mohli maminky do připravených činností
vhodně zapojovat, v měsíci červnu pak pořádáme sportovní odpoledne se zapojením
tatínků.
Škola také pořádá 2x do roka tzv. ´´BOOK SALE´´ - nabídku a prodej anglických
knih, kde si rodiče mohou přijít vybrat anglickou knížku pro své děti, případně se
poradit s učiteli – rodilými mluvčími, která knížka by pro ně byla vhodná. Rodiče
mohou strávit příjemné odpoledne se svými dětmi a učiteli MŠ při čtení knížek.
Rodiče jsou také zváni do školky na ´´šerpování předškoláčků´´, při kterém
stráví příjemné ráno v prostorách MŠ spolu s učiteli, svými dětmi a vedením školky
při snídani a dále také během ceremoniálu.
Mateřská škola připravuje pravidelně vánoční a letní veřejné vystoupení dětí na
zámku Bon Repos, kde děti rodičům prezentují své dovednosti v jazyce českém i
anglickém.
1.3.2021 se uskutečnil webinář na téma Školní zralost s psycholožkou Mgr. Blankou
Antošovou Kejíkovou.

8. Cizí státní příslušníci:
stát
Bulharsko

počet dětí
1

Slovensko

3

Polsko

1

9. Mimoškolní aktivity – soutěže
Filosofie naší mateřské školy upřednostňuje týmovou spolupráci před soutěžením,
proto škola pořádá soutěžní aktivity pouze výjimečně. Aktivity školy jsou více
zaměřeny na prezentaci dovedností a získaných vědomostí, na kolektivní činnosti
zaměřené na spolupráci a vzájemné podpoře dětí.

Strana 9

10. Školní stravování
Probíhá přímo v budově mateřské školy, školní jídelna – výdejna zajišťuje
stravování pro děti naší mateřské školy externím dodavatelem – firmou Bionea.
Školní jídelna také zajišťuje pitný režim pro děti mateřské školy v průběhu celého
dne.

11. Ve školním roce 2020/2021 neproběhly na naší mateřské škole
žádné kontroly.
Poslední kontroly byly tyto:
ČŠI Středočeského kraje
Provedená kontrola ČŠI proběhla v květnu 2015 (školní rok 2014/2015).
Závěr ze zprávy ČŠI (květen 2015):
Pro účely zvýšení dotací podle § 5 zákona č.306/1999 Sb., o poskytování dotací
soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších
předpisů, je právnická osoba vykonávající činnost školy celkově hodnocena jako
nadprůměrná.
Krajská Hygienická stanice Středočeského kraje
1. Provedená kontrola KHS (č.j. KHSSC 01070/2016) proběhla 15. ledna 2016
(školní rok 2015/2016).
Místo kontroly: Britská mateřská škola Tip Toes, Lesní 1595, 250 01 Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav
Závěr z této zprávy: V rámci sledovaných ukazatelů dle zákona a vyhlášky byl zjištěn
nedostatek. Závada byla na místě prokonzultována a do 29. 1. 2016 odstraněna.
2. Provedená kontrola KHS (č.j. KHSSC 01076/2016) ) proběhla 15. ledna 2016
(školní rok 2015/2016).
Místo kontroly: Výdejna při britské MŠ Tip Toes, Lesní 1595, 250 01 Brandýs nad
Labem – Stará Boleslav
Závěr z této zprávy: V rámci sledovaných ukazatelů dle Nařízení 852 a zákona 258
byly zjištěny nedostatky, které byly na místě prokonzultovány a do 29. 1. 2016
odstraněny.

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Ve školním roce 2020/2021 nebyla škola zapojena do žádných rozvojových a
mezinárodních programů.
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13. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
14. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z jiných zdrojů
Ve školním roce 2019/2020 realizovala naše škola projekt Tip Toes Šablony II – r. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010569 podpořený z výzvy:
MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ
a ZŠ II a následně byla zahájena realizace projektu
r.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018933 podpořený z výzvy č. 02_20_080 Šablony III
– „Tip Toes – Šablony III.“
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora MŠ a ZŠ
(školní asistent), na odborně zaměřená tematická setkávání, spolupráce s rodiči dětí
v MŠ a podporu dovedností v oblasti digitálních technologií.
Hlavním cílem projektů je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění
přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových
kompetencích.
Tento projekt je spolufinancován EU.
Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.
- Podpora vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021, č.j.
MSMT-45870/2020

15. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
Ve školním roce 2020/2021 nebyla podána žádná žádost o informace (a nebylo
vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti).
Ve školním roce 2020/2021 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
Ve školním roce 2020/2021 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a tohoto
zákona.
Ve školním roce 2020/2021 nebyly provedeny žádné z činností, jak jsou uvedeny v §
18 odst. c) až f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Výroční zpráva ředitelky školy za školní rok 2020/2021
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o. © 23. 8. 2021
Mgr. Jarmila
Dvořáková

Digitálně podepsal Mgr. Jarmila
Dvořáková
Datum: 2021.10.15 17:49:21
+02'00'
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