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Úvod 
 
Cílem strategie rozvoje mateřské školy je stanovení činností v jednotlivých oblastech 
tak, aby byla naplněna vize a motto školy, které představují základní východiska. 
 
Strategie vychází z: 

 SWOT analýz za rok 2019 -2021 
 průběžně získávané zpětné vazby (děti, rodiče, pracovníci školy) 
 vlastního hodnocení školy 2019 – 2021 
 záznamů z pedagogických porad 
 z připomínek zaměstnanců  
 z vize mateřské školy 

 

1. Oblast výchovně vzdělávací 

Analýza současného stavu 

 zavedení programu Začít spolu 

 pestrost činností, polytechnické zaměření, IT vzdělávání, 

 canisterapeut v MŠ 

Stanovení cílů 

 významně se orientovat environmentálním směrem  

 podporovat duševní pohodu a pozitivní sociální klima u dětí i dospělých 

 podporovat sebedůvěru dětí v rámci formativního hodnocení 

 podporovat děti v samostatnosti 

 rozšiřovat spolupráci s rodiči a veřejností, rodiče zapojit i do školních akcí, výletů, 
návštěv divadel, exkurzí podniků, kde rodiče pracují apod. 

 zaměřit se na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, na děti nadané, využívat 
potenciál dětí v maximální míře 

 využívat moderní a inovativní směry ve vzdělávání 
 hledat nejefektivnější cestu pro individualizované vzdělávání dětí pomocí 

pedagogické diagnostiky 
 zapojovat rodiče do dění v MŠ, umožnit spolupodílet se na programu v MŠ 

 

Strategie k dosažení cílů 

 využívat ve větší míře školní zahradu pro řízenou i neřízenou aktivitu dětí  

 pro reálné učení navštěvovat ve větší míře přírodu, okolí školy, instituty ve městě 

 dokončit projekt školní zahrady (rekonstrukce a vybavení novými prvky). 

 podporovat pedagogy v zapojení do projektu Ekoškola 

 aplikovat poznatky ze vzdělávacího cyklu Metoda dobrého začátku 

 zařazovat práci s emocemi do třídních témat 

 podporovat osobnostní rozvoj pedagogů 
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 rozšířit vzdělávací program Začít Spolu do dalších tříd 

 vzdělávat se v metodách formativního hodnocení, vzájemné sdílení 

 robotika, IT vzdělávání dětí, (ozobot, beeboti minikatedra) 

 podporovat vzdělávání učitelek v oblastech, které preferují a ve kterých má škola 
potřeby 

 navázat na spolupráci s rodiči v různých oblastech jejich profesí – exkurze, besedy 
atd. 

 prezentovat školu veřejnosti pomocí sociálních sítí, článků v tisku aj. 

 nabízet rodičům společné aktivity s dětmi, možnost podílet se na tvorbě TVP 

 

2. Oblast personální 

Analýza současného stavu 
 

 úplná kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

 intenzivní podpora profesního růstu zaměstnanců 

 chybějící personální podpora (školní asistent a asistent pedagoga) 

 rezervy při vzájemné spolupráci pracovišť 

 kvalitní pedagogická základna 

 
Stanovení cílů 
 

 v co nejvyšší míře vytvářet pozitivní příležitosti ke spolupráci mezi pracovišti  

 nadále intenzivně podporovat zaměstnance ve vzdělávání a profesním růstu 

 zvyšovat odbornost pedagogů v oblastech, o které mají zájem a které jsou přínosem 
pro školu 

 podporovat pracovníky školní jídelny v zavádění a realizaci zdravého stravování 

 poskytovat metodickou pomoc při vzdělávání 

 zajistit personální podporu (AP, ŠA, šablony, podpůrná opatření) 

 

Strategie k dosažení cílů 
 

 předkládat pedagogickému sboru nabídky akreditovaných seminářů, webinářů 

 realizovat vzájemné náslechy i náslechy na jiných pracovištích 

 předkládat zaměstnancům školní jídelny nabídky seminářů 

 zintenzivnit komunikaci a spolupráci mezi pracovišti, zapojovat všechny do akcí MŠ  

 zapojit se do Šablon, hledat možnosti získání AP  
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3. Oblast ekonomická a materiálně technická 

 

Analýza současného stavu 
 

 třídy jsou průběžně doplňovány novými hračkami, didaktickými pomůckami a 
dětskou literaturou, nábytkem 

 probíhá pravidelná údržba 

 probíhá modernizace, zefektivnění využití prostor budov (zvětšování prostorů tříd, 
zázemí pro provozní zaměstnance) 

 všechny třídy jsou vybaveny čističkou vzduchu 

 školní zahrada je využívána pro pobyt venku, obsahuje herní prvky. Je využívána 
také při společných akcích pro děti a rodiče. Některé vybavení zahrady je zastaralé. 

 školní jídelny, jež jsou součástí MŠ, odpovídají požadavkům, ale nadále potřebují 
obnovovat novým vybavením. 

 
Stanovení cílů 
 

 nadále materiálně podporovat třídy v zajišťování souladu s ŠVP a RVP PV 

 Dovybavit třídy herním patrem a horolezeckými stěnami dle požadavků ZaS 

 Vytvořit centra Domácnost ve třídách (alespoň ve dvou třídách) 

 zrekonstruovat zahrady k podpoře EVVO 

 inovovat vybavení školní jídelny 

 zkvalitňovat prostředí (sociální zařízení, oplocení, zázemí zaměstnanců, 
modernizace prostor) 

 
Strategie k dosažení cílů 
 

 zajistit herní patra do konce roku 2021 

 vyčlenit rozpočet na výrobu horolezeckých stěn, kuchyňských linek jak pro děti, tak 
pro výdejní kuchyně, v 2. pololetí 2022 realizovat 

 zajisti výběrové řízení na realizaci projektu Zahrady SFŽP 

 zapojit se do dalších výzev SFŽP k podpoře venkovního vzdělávání 

 zjistíme možnosti pro zajištění možných rekonstrukcí (sociální zařízení, oplocení, 
zázemí zaměstnanců) 

4. Oblast organizační 

Analýza současného stavu 
 

 zajištění komunikačních systémů  

 zapojení do projektů 
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MAP OP VVV, pracovní skupina Mateřinka 

Zvyšování kvality ve školách 
Obědy do škol  
Implementace strategie digitálního vzdělávání 
Sokol – s cvičením do života (Hýbeme se hezky česky) 

 
Stanovení cílů a strategie k dosažení 
 

 nadále zůstat zapojení do projektů 

 využívání nabídky operačních programů – zapojení organizace do EKO školy, 
Erasmus, Nadace ČEZ, projekty v rámci EU. 

 spolupráce se zřizovatelem 

 využívat mimorozpočtové zdroje 

 spolupráce se zákonnými zástupci a partnery 

 vhodný výběr dodavatelů  

 


