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Úvod 

Jsme dvoutřídní vesnická mateřská škola postavená v roce 1982 v klidném, příjemném prostředí 

zeleně a rodinných domků.  

Tato koncepce rozvoje školky v letech 2020 – 2025 nastiňuje ideální stav, ke kterému budeme 

v následujících letech směřovat. Navazuje na předchozí koncepci rozvoje školky v letech 2016 – 2020.  

 

Moto, vize, poslání 

 

Naše moto:  

„Řekni mi a já zapomenu, 

ukaž mi a já si zapamatuji, 

nech mně to udělat a já pochopím“ 

čínské přísloví 

 

Naše vize:  

Chceme být školkou inkluzivní, doprovázející každé dítě k maximálnímu osobnímu úspěchu formou 

přizpůsobení se školky jeho individuálnímu potenciálu tak, aby jeho přechod na základní školu byl plynulý a 

bezproblémový.  

Naší snahou je, aby prostředí v mateřské škole bylo vstřícné, bezpečné a podnětné, aby se v něm děti, 

rodiče i zaměstnanci cítili jistě, spokojeně a byli rádi, že jsou její součástí.  

 

Naše poslání:  

Poskytujeme kvalitní předškolní vzdělávání založené na  komplexním a důsledně individuálním 

přístupu ke každému dítěti.  

Jsme školkou inkluzivní, která poskytuje všem dětem bez rozdílu adekvátní a co nejlepší úroveň 

výchovy a vzdělání nezávisle na podobě jejich nadání či speciálních potřeb.  

Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost každého dítěte systematickou a všestrannou podporou 

šitou na míru prostřednictvím odborníků školního poradenského pracoviště, nabídkou zájmových aktivit a 

mimoškolních akcí. 

Jsme školkou rodinnou s přátelským, klidným a zdravým klimatem, ve kterém neexistuje anonymita 

mezi dětmi a zaměstnanci a rizikové jevy se řeší včasnou prevencí. 

Jsme školkou maximálně spjatou se životem v obci, cítíme úctu k její historii a zachováváme její 

tradice, maximálně využíváme zdravé přírodní prostředí obce k výchově a vzdělávání dětí. 

 

Pro nově přijaté děti má školka vypracovaný adaptační program, aby přechod z rodiny byl pro děti co 

nejméně stresující a bezproblémový. 

Pro děti ve školce vytváříme vlídné a bezpečné prostředí. Pomocí  bohatých prožitků, zkušeností, 

experimentování, poznání a  respektování přirozených lidských potřeb pomáháme dětem objevovat a 

poznávat svět.  
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Cíle v oblasti výchovně-vzdělávací:  

 Děti si osvojují základní klíčové kompetence a získávají předpoklady pro celoživotní vzdělávání, které 

jim umožní kvalitně se uplatnit ve společnosti  

 Děti získávají znalosti, dovednosti, návyky a postoje v oblasti zdravého životního stylu a ekologie 

 Pedagogové respektují individuální potřeby dětí 

 Pedagogové vytváří podmínky pro harmonický rozvoj osobnosti dítěte 

 Naplňujeme cíle ŠVP  

 ŠVP průběžně rozšiřujeme a doplňujeme o projekty, máme vytvořeny dlouhodobé plány (adaptační 

program pro nově přijaté děti, plán vzdělávání pro předškoláky, environmentální vzdělávání)  

 Nabízíme výuku angličtiny, výuku flétny, lekce plavání a další aktivity, dbáme na pestrost činností  

 Vzděláváme děti se SVP, spolupracujeme s PPP a SPC   

Výchovně-vzdělávací program školky  

 Základním prostředkem k dosažení cílů ve výchovně vzdělávací oblasti je plnění vzdělávacího 

programu s názvem „ŠKOLKA PLNÁ POZNÁNÍ“, vycházejícího z RVP PV 

 Na základě podnětného prostředí tříd a center aktivit v dětech podporujeme inspiraci, touhu 

poznávat a zkoušet 

 Nabízíme nadstandardní aktivity (logopedie, plavání, angličtina, flétna ad.) 

 Dětem se SVP vzdělávání přizpůsobujeme a vytváříme adekvátní podmínky pro jejich vzdávání (např. 

IVP). Je zajištěný dostatečný počet pedagogických pracovníků 

 Environmentální vzdělávání vnímáme jako součást každodenních aktivit dětí. Ve všech ročních 

obdobích využíváme školní zahradu. Spolupracujeme s ekologickými středisky a vzdělávacími centry 

Cíle v oblasti materiální 

 Jedná se o školku pavilonového typu, jejich součástí jsou dvě velké třídy s venkovní terasou, šatnami, 

umývárnami, výdejnami stravy, samostatnými jídelnami a zázemím pro zaměstnance.  

 Prostory MŠ  jsou po celkové rekonstrukci, umožňují realizovat nejrůznější druhy spontánních i 

řízených činností. 

 Třídy jsou rozčleněny do center aktivit a jsou vybaveny kvalitními hračkami a pomůckami. 

 K MŠ patří i velká zahrada se vzrostlými stromy a keři. Protože je  celoročně využívaná k pozorování 

a poznávání života v přírodě, je nutné provést její rekonstrukci. 

 Průběžně obnovujeme a doplňujeme vybavení školky.  

 Je upraven prostor vstupu do školky.  

Rozšíření o třetí třídu 

Současná kapacita školky je zcela naplněna. Již několik let využíváme možnosti rozšíření kapacity 

školky dle §23 odst. 5 školského zákona. S ohledem na plánovanou výstavbu v oblasti a ve spolupráci s obcí 

budeme usilovat o rozšíření školky o třetí třídu.  

Spolupráce s rodinou  

 Při výchově a vzdělávání dětí intenzivně spolupracujeme s rodinou  

 Rodiče vnímáme jako partnery, usilujeme o vzájemnou důvěru, otevřenost a vstřícnost 

 Vzájemně se domlouváme a usilujeme o jednotnou výchovu rodiny a školky 

 Rodiče pravidelně informujeme o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji 

učení 
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 Při obtížích ve výchově vzájemně spolupracujeme, v případě potřeby využíváme odborné pomoci 

 Mapujeme a vyhodnocujeme spojenost a zájem rodičů  

 Rozvíjíme aktivity, které povedou k vytvoření komunity rodičů, snažíme se je zapojit do společných 

školních i mimoškolních akcí 

 Průběžně aktualizujeme webové stránky  

 

Spolupráce se základní školou  

Je nastavena spolupráce mezi základní a mateřskou školou, pořádáme společné akce, uvědomujeme 

si, že jsme jeden celek, jedna organizace. Pro základní školu získáváme všechny naše předškoláky v MŠ.  

 

Vedení školky, systém řízení, vztahy ve školce 

 Je nastaven cíl a koncepce směřování školy, víme, kam směřujeme a jdeme úspěšně za svým cílem.  

 S koncepcí jsou zaměstnanci nejen seznámeni, ale vnitřně s ní souhlasí a pomáhají ji naplňovat.  

 Ve školce probíhá otevřená komunikace mezi dětmi, rodiči a zaměstnanci školy.  

 Vedení školky jedná předvídatelně a spravedlivě, svá rozhodnutí dostatečně zdůvodňuje. Se 

zaměstnanci komunikuje srozumitelně.  

 Vedení školky dává splnitelné úkoly, je vytvořen účinný kontrolní systém.   

 Vedení školky dbá na to, aby zaměstnanci kvalitně plnili práci danou jejich pracovní náplní. 

 Úkoly jsou rozdělovány rovnoměrně, nedochází k přetěžování zaměstnanců.  

 Zaměstnanci průběžně podávají náměty ke zlepšení fungování školky.  

 Vedení školky aktivně přispívá k vytváření příjemné pracovní atmosféry, k budování dobrých vztahů 

mezi zaměstnanci školy.  

Závěr 

Úkolem mateřské školy je doplňovat rodinnou výchovu, zajistit dětem prostředí s dostatkem 

mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení. Naší snahou bude stát se dobrými 

průvodci dětí na jejich cestě za poznáním a vybavit je potřebnými kompetencemi pro další vzdělávání a život. 

Uděláme vše pro to, aby děti chodily do mateřské školy rády a byly zde spokojené.  

Ke zvládnutí těchto cílů je velice důležitý fungující kolektiv zaměstnanců, kterým  naše škola disponuje 

a za to všem patří velké poděkování.  

 

 

 

 

 

Zpracováno v dubnu 2021 Michala Kozáková, DiS.  

 vedoucí učitelka MŠ  
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