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1. SWOT analýza školy na konci roku 2012  

 
Zdroje: 

 

Výroční zprávy školy, autoevaluace školy, hospitační činnost ŘŠ, pozorování, názory, nápady a 

připomínky žáků, rodičů, kolegů či veřejnosti 

 

S (STRENGHTS)  - silné stránky (skutečnosti, které přinášejí výhody jak zákazníkům, tak učitelům) 

 

V lidském potenciálu: 

  

 ochota většiny pracovníků se ve volném čase a zdarma podílet na mimoškolních aktivitách 

 kreativita většiny pracovníků školy 

 ochota většiny pracovníků pokračovat v DVPP 

 slušné vztahy mezi pracovníky (nejsou ideální, ale bez podstatných problémů; v případě 

potřeby táhnou všichni za jeden provaz) 

 pravidelné porady PP 

 ochota a schopnost i v pokročilejším věku přicházet s novými vyučovacími metodami nebo 

přijímat nové trendy ve školství vyvolané celospolečenskými faktory (např. žáci s VPUCH, 

absence domácí přípravy žáků, zužování komunikativních dovedností žáků, apod.) 

 

Budova a okolí, materiálně-technické podmínky: 

 

 poloha školy - klidné místo, blízkost přírody 

 hezky upravené vnitřní dispozice 

 čistota prostředí školy 

 slušná úroveň vybavení školy - moderní didaktické pomůcky 

 bezbariérový přístup, osobní výtah pro imobilní žáky 

 11 odborných učeben (pohybová výchova, F a Ch, školní kuchyňka, cizí jazyky, český jazyk, 

Hv, D a Vv, školní dílny, 2x PC, Př) 

 vlastní školní kuchyně s jídelnou (výběr ze dvou jídel) 

 prostory pro ŠD 

 k dispozici venkovní hřiště s UMT III. generace 

 

Výchovně vzdělávací proces: 

 

 škola „rodinného typu“, učitelé znají většinu žáků křestními jmény, tzn. i ty, které neučí 

 slušné klima školy, rozumný vztah mezi žáky a učiteli, učiteli a rodiči (i když výjimky se 

najdou) 

 práce se žáky s VPU a VPCH, prevence, reedukace, IVP, zohlednění, doučování 

 menší průměrný počet žáků ve třídě, prostor pro individuální přístup, častější zapojování žáka 

 fungující výchovně vzdělávací systém ŠVP 

 dodržování tradic a rituálů školy (např. vánoční besídky, slavnostní předávání výročního 

vysvědčení žákům 9. třídy na OÚ, čerti a Mikuláš, obřady pasování „rytířů“ věrnosti a cti, 

lidové tradice) 

 pravidelný plavecký kurz pro žáky I. stupně 

 pravidelný branný kurz pro žáky II. stupně 

 možnost využívání školní studovny 

 školní projekty (např. Den Země, lidové zvyky, sportovní den) 

 školní exkurze a výlety 

 pravidelná celoškolní výstava výtvarných prací s hudebním doprovodem a pohoštěním (občas 

prodejní) 



 zapojování žáků do soutěží okrskového, okresního či krajského formátu (vědomostní 

olympiády - M. D, Z, Př, Čj, Pythagoriáda, logika, astronomie, sportovní soutěže, výtvarné 

soutěže, dopravní a zdravotnická oblast) 

 pravidelná účast ve srovnávacím testování projektu KALIBRO  

 bezproblémové zapojování dětí se sociálním znevýhodněním do výchovně vzdělávacího 

procesu včetně vztahových segmentů mezi žáky školy 

 

Zájmové vzdělávání: 

 

 každoroční nabídka zájmových kroužků (cca 10) a seskupení k dalšímu vzdělávání (příprava 

studentů 9. roč., doučování) 

 početná docházka do ŠD 

 školní soutěže - florbal, atletika, přehazovaná, turnaj ve stolním hokeji, branný závod dvojic, 

apod. 

 volný přístup do učeben PC před a po vyučování, včetně využívání Internetu 

 

Ostatní: 

 

 zdravá škola (akce školní mléko, ovoce do škol) 

 2x ročně prohlídka u zubního lékaře 

 vyplácení dopravného dojíždějícím žákům 

 vyplácení částky 2 tis. Kč rodičům žáků 1. třídy za pomůcky (aktovky, penál, pera, tužky, 

pastelky, vodovky, apod.) 

 otevřenost školy pro rodiče - možnost spolúčasti na vyučování 

 2x ročně sběr starého papíru, listopad-duben sběr pomerančové a citronové kůry 

 účast na veřejných akcích obce (Advent, vítání občánků, obecní oslavy) 

 účast školy v řadě dobročinných a charitativních akcí 

 akce pro žáky, rodiče, veřejnost (akademie, divadelní představení,..) 

 návštěvy bývalých žáků školy (prohlídka, prezentace své SŠ) 

 dny otevřených dveří v pětiletém cyklu 

 spolupráce s místní i okolními MŠ 

 ceny ŘŠ - rytíř věrnosti a cti 

 spolupráce se zřizovatelem a dalšími institucemi a organizacemi (FK, hasiči, PPP, SPC, 

Policie ČR. OŠKS Dvůr Králové n. L. 

 dlouhodobé bezsankční výsledky kontrolních orgánů na škole (ČŠI, VZP, ZSSZ, KHS) 

 

W (WEAKNESSES) - slabé stránky (věci, které škola nedělá dobře, nebo ty, ve kterých si ostatní 

školy asi vedou lépe) 

 

 stárnoucí pedagogický sbor s věkovým průměrem cca 54 let 

 slabé finanční zdroje od státu; zcela chybí institut sponzorských darů 

 klesající počet žactva a z toho vyplývající nutnost přijímání všech žáků, kteří se k nám hlásí, 

včetně doporučených do PŠ (žáci s LMP) 

 klesající zájem o vzdělávání žáků ze strany zákonných zástupců 

 nedostatečná komunikace s některými zákonnými zástupci, zpravidla u vzdělanostně a 

výchovně problematických žáků 

 klesající zájem o vzdělávání ze strany žáků 

 nedostatečné podchycení kreativního potenciálu z řad zákonných zástupců 

 nesystematická prezentace vlastní práce a výsledků žactva 

 problematická dopravní spojení do spádových obcí, zejména v odpoledních hodinách 

 chybějící tělocvična, venkovní sportoviště pro lehkou atletiku a skladové prostory 

 povrchní vztah žáků k zařízení budovy a školnímu vybavení 

 menší ochota pracovat s PC ze strany některých učitelů 



 nekompetentní a povrchní rozhodování o činnosti školy a jejího financování ze strany 

některých obecních zastupitelů (rozhodování od stolu - za několik let zpět žádná návštěva či 

zájem o kontakt s vedením školy) 

 

O (OPPORTINITIES) - příležitosti (skutečnosti, které mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe 

uspokojit klienty a přinést úspěch) 

 

 propojenost a spolupráce všech součástí organizace - snadný přechod žáků z MŠ do ZŠ 

 nové směry ve vzdělávání - důraz na kompetence 

 zefektivnění a postupné zdokonalení práce se žáky s VPU či VPCH 

 volný přístup žáků k PC a internetu, včetně vyučovacích hodin 

 všestranný rozvoj talentu žáků (oblast sportu, umění, vědění) 

 uplatnění žáků na trhu práce 

 přístup k žákům ze strany PP a spolupráce s nimi 

 postupné revize obsahů RVP a jejich začlenění do ŠVP 

 jasné stanovisko zřizovatele k zachování kompletního základního školství v obci 

 

T (THREATS) - hrozby (skutečnosti, trendy, které mohou snížit poptávku nebo zapříčinit 

nespokojenost klientů žáků, rodičů, zaměstnanců) 

 

 úbytek školní populace (demografický vliv) 

 uzavření II. stupně ZŠ 

 spojování ročníků, popř. předmětů, zpravidla výchov 

 problémy s obnovou a omlazením pedagogického sboru - ztráta perspektivy práce 

 ztráta elánu pedagogů při pohledu na současnou situaci ve školství a názorech zastupitelů na 

zachování školy v obci 

 nedostatek finančních prostředků ze strany státu a kraje zabezpečující bezproblémový chod 

základního školství  

 

 

2. Vytyčení profilace absolventa ZŠ Mostek 
 

Absolvent naší ZŠ by měl umět využít těchto kompetenci: 

 

 zvládnout základní učivo definované ve ŠVP ZŠ Mostek vycházející z RVP ZV tak, aby je 

mohl užívat v běžném životě, 

 samostatně myslet a pohotově se rozhodovat; umět organizovat a řídit kolektiv a různé druhy 

činností, 

 samostatně i v kooperaci řešit zadané úkoly a vědět kde a jak získat komponenty potřebné ke 

splnění zadaného úkolu; pří získání těchto komponent umět pracovat s textem, mluveným 

slovem, elektronickými nosiči dat, internetem, tedy být vybaven čtenářskou a ICT 

gramotností, 

 mít pohotový a kultivovaný ústní a písemný projev v mateřském jazyce, 

 pochopit historii svého národa a státu v kontextu evropských a světových dějin, 

 vytvořit si základní etický a mravní postoj své osobnosti; vytvořit si vlastní hodnotový 

žebříček, jasný názor a postoj pro svou existenci ve společenském systému, popř. pro 

případnou analýzu celospolečenských a globálních jevů a problémů, 

 být harmonicky sladěn v psychosomatické oblasti dle starořeckého „kalokagathiá“; znát a 

smysluplně využívat svůj mimoškolní čas aktivitami posilujícími jeho zdravý životní styl, 

 být pro život vybaven v písemném i mluveném projevu alespoň v jednom cizím jazyce. 

 

 

 



3. Stanovení priorit rozvoje školy 
     3.1 aspekty školních priorit 

 

 veškeré školní aktivity jsou určeny všem žákům, 

 každý žák se snaží co nejlépe využít vnitřní i vnější podmínky nabízené školou, 

 každý žák si vybírá oblast sobě nejbližší 

 

     3.2 Priority rozvoje ZŠ Mostek 

 

1. Jazyková výuka včetně nezbytného základu - jazyka mateřského a výuka informatiky, jako 

základna pro dnešní trh práce. 

2. Možnost porovnání svých kompetencí (čtenářské, jazykové, pohybové, umělecké, 

přírodovědné, humanitní, pracovní) se svými vrstevníky v rámci školy, okrsku, okresu, popř. 

kraje. 

3. Péče o volný čas žactva (kroužky, školní soutěže), jako jeden z momentů směřujícímu ke 

zdravému životnímu stylu. 

4. DVPP, jako potřeba permanentního vzdělávání. 

 

4. Hlavní cíle, k nimž hodlá škola směřovat 
     4.1 Personální podmínky 

 

 připravit se na evoluční obměnu stávajícího pedagogického sboru (důchodový věk), 

 při přijímání nových členů se zaměřit na zlepšení kvalifikovanosti sboru a zároveň se připravit 

na systematickou podporu PP do 3 let praxe, 

 stálá podpora DVPP s větší orientací na vzdělávání speciálně pedagogických problematik, 

jako důsledek inkluze v českém školství a jako důsledek nárůstu počtu žáků s VPU a VPCH, 

 pokračovat v rozvoji týmové spolupráce mezi pracovníky organizace na bázi přátelských a 

kolegiálních vztahů, ale zároveň umět říct do očí i věci méně příjemné a umět je přijmout a 

vyvodit z nich pozitivní důsledky, 

 pokračovat v každodenní práci s ICT (vnitřní komunikační systém, nové trendy výuky), 

 vrátit kantorům pocit klidu, stability a jistoty; vrátit jim pedagogický optimismus aktivní 

činností vedení školy za zachování základního školství v obci ve spolupráci se zřizovatelem, 

 vést PP k pravidelné tvorbě autoevaluačního portfolia. 

 

4.2 Materiální podmínky 

 

 pokračovat v postupné modernizaci kmenových učeben (nábytek) a v modernizaci učeben 

odborných, 

 permanentně zajišťovat učební pomůcky odpovídající parametrům 21. století, včetně učebnic 

a učebních materiálů, 

 ve spolupráci se zřizovatelem zajistit výměnu oken v budově ZŠ č. p. 202, 

 ve spolupráci se zřizovatelem dokončit celkový vzhled okolí budov č. p. 202 a 207 (zejména 

příjezdové komunikace, skladové prostory), 

 zajišťovat pravidelnou údržbu budov a vnitřního zařízení a svědomitě se starat o svěřený 

majetek a tím naplňovat základní prevenci v oblasti BOZP. 

 

4.3 Finanční podmínky 

 

 usilovat o zvýšení objemu finančních prostředků získaných vlastní hospodářskou činností 

(pronájem učeben, pořádání kurzů pro dospělé, prodejní výstavy, vyvařování pro veřejnost, 

sběrová činnost, úplata za vzdělávání), 

 zvážit spoluúčast rodičů v některých segmentech (PS, potřeby a pomůcky na Vv, symbolické 

poplatky za kroužky), 

 zřídit institut sponzorských darů, 



 efektivně využívat finanční prostředky od zřizovatele a ze státního rozpočtu; obrátit pozornost 

na využití finančních prostředků z grantů a dotací.  

 

4.4 Oblast vzdělávání  

 

 vyučovací hodina by měla odpovídat zdravotním a hygienickým zásadám a měla by být pro 

žáky maximálně činnostní a prožitková (používat činnostní metody, dát žákům prostor 

k samostatné a skupinové práci, dát možnost kooperovat, sestavovat, vyhledávat, třídit, 

formulovat, srovnávat), 

 při VH je třeba pracovat s přiměřenou náročností, ale v atmosféře pohody a přívětivosti; 

spojovat výuku s konkrétními reálnými životními jevy, situacemi či problémy, 

 přistupovat k žákům pokud možno individuálně a učivo diferencovat vzhledem k jejich 

možnostem a schopnostem, 

 používat ve VH forem exkurzí, vycházek, výuky v plenéru, pokusů, apod., 

 usilovat o získávání zpětnovazebních informací o znalostech a dovednostech, ale i postojích a 

názorech žáků; je-li dovoleno, sledovat i další profesní a životní dráhy absolventů školy, 

 pravidelně hodnotit výsledky vzdělávání, vést žáky k objektivnímu sebehodnocení, 

k odpovědnosti ze sebe sama a za výsledky své práce; žák zná nejen svá práva, ale souběžně 

s tím i své povinnosti, 

 pokračovat v permanentní inovaci a detailizaci ŠVP. 

 

4.5 Oblast výchovy 

 

 permanentně usilovat o harmonizaci mezilidských vztahů všech zúčastněných v předškolním a 

základním vzdělávání (MŠ a nejnižší ročníky ZŠ = tvorba elementárních etických norem 

slušného chování; vyšší ročníky I. stupně a stupeň II. = postupně rozvíjet samostatnost, 

aktivitu, tvořivost, schopnost aktivní kooperace, tvorba zdravého sebevědomí, asertivita 

v chování a jednání, pozitivní myšlení), 

 důsledně sledovat povinnou školní docházku, okamžitě reagovat na neomluvenou absenci, 

 dát žákům právo vyjadřovat se k základním školním dokumentům a dát těmto názorům plnou 

váhu, 

 neopomíjet prevenci rizikového chování žáků, nebát se spolupráce se sociálním odborem 

zaměřeným na sociálně - právní ochranu dítěte a s Policií ČR, 

 oceňovat a odměňovat účast a úspěchy žáků v oblasti reprezentace školy, v oblasti fair-play, 

v ceně ŘŠ  „Rytíř cti“ a „Rytíř věrnosti“či v oblasti mimořádného činu; vytvářet a podporovat 

pocit hrdosti být žákem ZŠ Mostek, 

 permanentně zařazovat do činnosti školy akce pro žáky (sportovní, umělecké, turistické, 

přírodovědné, humanitní) a udržovat v tradici akce celoškolní (Den Země, zvykové tradice, 

vánoční a velikonoční, výstava výtvarných prací, sportovní den, plavecký a branný kurz, 

rozlučkový večírek 9. Ročníku, rozlučková slavnost se žáky 9. ročníku na OÚ, apod.), 

 pokračovat v tradici pořádání menších kulturních akcí třídního rozměru pro rodiče, mladší 

spolužáky, popř. pro veřejnost, 

 včas, důrazně, ale vhodným způsobem spolupracovat se zákonnými zástupci žáka v případě 

jeho závažnějších kázeňských přestupků nebo při náhlém zhoršení chování. 

 

4.6 Oblast práce se žákovským poradním sborem (se žákovským parlamentem) 

   

 pravidelně ustanovovat ve spolupráci s třídními učiteli, zpravidla 5. - 9. ročníku poradní sbor 

(parlament); pomoci mu vytvořit pravidla, harmonogram setkávání, 

 ŘŠ bude s výsledky jednání s parlamentem seznamovat ostatní PP na PR nebo pravidelných 

poradách PP, 

 umožnit a podporovat vydávání celoškolního, popř. třídního žákovského časopisu, nebo 

zřízení žákovské parlamentní nástěnky. 

 



4.7 Oblast řízení 

 

 pravidelně kontrolovat a doplňovat „Koncepci“ o nové poznatky; průběžně s ním a jeho 

záměry seznamovat zřizovatele, Školní radu, zaměstnance a uvádět jej do praxe, 

 usilovat o maximální informovanost všech zaměstnanců PO, 

 delegovat jednotlivé úkoly organizace na zaměstnance a nezapomínat na kontrolní funkci, 

 vytvářet oblasti působnosti jednotlivých zaměstnanců a vybavit je kompetencemi pro 

bezproblémový chod školy. 

 

4.8 Oblast zákonných zástupců žáků 

 

 zajišťovat dostatečnou informovanost zákonných zástupců žáků (ŽK, web, TMB, třídní 

schůzky, škola, konzultační hodiny, individuální návštěva školy, popř. vyučovací hodiny), 

 dát zákonným zástupcům žáků možnost seznamovat se se základními školními dokumenty 

(školní řád výroční zpráva) a spolupodílet se na nich, 

 postupně otevírat školu zákonným zástupcům, dělat pro ně různé druhy akcí, zapojit je do 

činnosti školy, umožnit jim návštěvu VH; pěstovat v nich pocit, že jsou ve škole vítaní a pro 

školu potřební, a tím vzkřísit klesající zájem některých rodičů o vzdělávání svého dítěte. 

 

4.9 Oblast partnerství 

 

 udržovat, zlepšovat a prohlubovat kontakt se zřizovatelem (vytvořit pracovní skupinu 

složenou z vedení obce a školy nebo „školskou“ komisi, která by přijednávala nejdůležitější 

otázky školské problematiky a závěry by předkládala zastupitelům obce), tj. snaha o 

zkvalitnění řešení školské problematiky v obci, 

 udržovat úzký kontakt s MŠ v okolí, nabízet spolupráci, možnost návštěv školy za účelem 

získávání možných žáků ZŠ, 

 udržovat dobrý kontakt s okolními ZŠ, vyměňovat si názory, zkušenosti, ale také pobýt na 

neformálních posezeních či sportovních utkáních, 

 udržovat dobré vztahy s okolními SŠ v regionu, kam se povětšinou hlásí naši absolventi, 

 udržovat korektní vztahy s institucemi, které doplňují výchovně vzdělávací proces na ZŠ   

(SRPŠ, Školská rada, PPP, SPC, KÚ KhK, odbor školství obce III. stupně, odbor sociálních 

věcí, Policie ČR, apod.). 

 

     4.10 Oblast PR  

  

 propagovat výsledky školy na vlastním webu, v místním a regionálním, popř. celostátním 

tisku, 

 participovat na akcích pro veřejnost (vítání občánků, akademie, obecní oslavy), 

 vysílat reprezentanty školy do soutěží okrskového, okresního či krajského rozměru s vizí 

konkurenceschopnosti s jinými školami a možnými úspěchy podpořit šíření dobrého jména 

školy i obce, 

 nezavdávat příčinu k negativnímu pohledu na školu a její práci špatnou prací a pochybným 

jednáním zaměstnanců organizace, 

 zřídit nástěnku v centru obce s informacemi o PV a ZV doplněné o dětské výtvory či 

fotografie. 

 

5. Školní kurikulum  
 

     Jedná se o komplexní stanovení cílů, strategií a metod a forem výuky, organizace a způsobu 

hodnocení školního vzdělávání ve vzájemných souvislostech. Jde ve své podstatě o podrobnější 

rozpracování „Koncepce“ a stanovení a zodpovězení řady otázek: Koho vzdělávat?, Co učit?, Jak učit? 

Za jakých podmínek učit? S jakými výsledky se spokojit?, apod. 



     ŠK je vícestupňové - třídní, předmětové, celoškolní. Celoškolní kurikulum je obsaženo 

v základních školních dokumentech zpracovaných ředitelem školy a schválených pedagogickou radou 

pro to, aby škola bezproblémově fungovala (školní řád, plán práce, organizace školního roku, učební 

plán, ČaTP, ŠVP, apod.). 

     Předmětové kurikulum se odehrává v předmětových komisích, které slouží pro spolupráci učitelů 

vyučujících stejné nebo příbuzné předměty. Podle svých plánů vypracovaných na začátku školního 

roku se několikrát ročně scházejí, aby podiskutovali o problémech daných plánem a diskutabilních 

jevech, které se vyskytly v průběhu školního roku, a přijali příslušná opatření daná v závěrech 

jednotlivých setkání. Naše ZŠ má tři předmětové komise: 

 

Pořadí Druh předmětové komise Vedoucí PK 

1. PK I. stupně Jana Fischerová 

2. PK přírodovědných předmětů Luděk Janda 

3. PK společenskovědních předmětů Olga Poživilová 

 

 

6. Evaluační koncepce školy  
 

     V evaluaci se jedná o řízené hodnocení práce školy. Úkolem je ověření a zvýšení kvality výchovně 

vzdělávacího procesu ve všech jeho parametrech. Budeme na práci naší ZŠ hledat to, co se nám daří a 

budeme se to snažit udržet, potažmo vylepšovat. Budeme ale také odhalovat, co se nám nedaří, kde 

dosahujeme špatných výsledků, proč tomu tak je, kdo je za to odpovědný. Na základě těchto zjištění 

budeme hledat cesty k nápravě a k odstranění záporů v naší práci. 

     Budeme k tomu využívat celou školu diagnostických metod - ankety, rozhovory, pozorování, 

dotazníky, sociometrické metody, analýzu školních dokumentů, hospitační činnost, osobní portfolio 

každého PP, apod. Výsledky budou zveřejňované každoročně ve Výroční zprávě školy. 

 

7. Koncepce rozvoje mateřské školy 

 

1. Základní vize 

 
     Cílem je rozvoj osobnosti dítěte s ohledem na jeho potřeby, zájmy a nadání tak, aby výchovná 

práce vycházela z vývoje a zrání dětí, citlivě rozvíjela fyzické a psychické dovednosti, zajišťovala 

pocit bezpečí a jistoty, pěstovala v dětech zdravé sebevědomí a sebejistotu, učila dítě být samo sebou a 

zároveň se přizpůsobovat životu s ostatními dětmi. Výsledkem pak jsou děti připravené na vstup do 

školy a do života. 

 

2. Sledované oblasti  
     2.1 Výchova a vzdělávání    

                                                               

* vzdělávat vždy tak, aby se vzdělání vázalo jak k obecným potřebám daným věkem dítěte, tak i k 

individuálním, resp. individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí a aby pedagogické 

aktivity probíhaly v rozsahu potřeb každého z nich, aby se každému dítěti dostalo podpory a péče 

jemu vyhovující, vzdělávání musí zasahovat celou osobnost dítěte,  

 

* učit dítě především na základě jeho vlastního prožitku, proto musí vzdělávací činnosti v mateřské 

škole vycházet z jeho samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby 

objevovat, využít přirozený tok dětských myšlenek a spontánních nápadů, poskytovat dostatek 

prostoru pro spontánní aktivity a dětské plány, zajišťovat dětem dostatečnou možnost projevovat se, 

bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem,  

 

* zařazovat při práci s dětmi didakticky cílenou činnost, která je pedagogem přímo či nepřímo 

motivována, která dítěti nabízí spontánní a záměrné učení v průběhu celého dne,  

 



* využívat metodu tvořivé improvizace, resp. pružně a citlivě reagovat na okamžitou situaci a tím 

poskytovat dítěti srozumitelnou praktickou ukázku životních souvislostí, učit dítě vnímat spojitosti a 

napomáhat umocňovat jeho zážitek, což nepochybně zvyšuje přirozenou účinnost vzdělání.  

 

CÍL: probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, ukázat svou 

odvahu, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže, vést k samostatnosti 

     2.2 Personální podmínky 

• dbát na to, aby všichni zaměstnanci, kteří pracují v mateřské škole, měli předepsanou odbornou 

kvalifikaci, 

 

• pracovat na základě vymezených a společně vytvořených pravidel, vést všechny pedagogy k 

vzájemné spolupráci, sebevzdělávání a soustavnému vzdělávání v institucích nabízející vzdělávání pro 

pedagogy, 

 

• vytvářet podmínky pro další systematické vzdělávání pedagogů, sledovat udržení a další profesní růst 

celého pracovního týmu, 

 

• organizovat služby učitelek tak, aby byla dětem zajištěna optimální pedagogická péče ve všech 

činnostech, 

 

• dbát na chování pedagogů, aby jednali a pracovali profesionálním způsobem v souladu se 

společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních 

dětí. 

 

CÍL: vytvářet vzájemnou důvěru a toleranci, ponechávat zaměstnancům dostatek pravomocí, 

respektovat jejich názor, podporovat je a motivovat 

     2.3 Ekonomické a materiální podmínky 

• zajišťovat, průběžně obnovovat a doplňovat vybavení školy hračkami, pomůckami, náčiním, 

materiálem a doplňky tak, aby odpovídaly počtu dětí a jejich věku, 

 

• průběžně zajišťovat výzdobu a úpravu interiérů budovy (poskytovat dětem příležitost zdobit svými 

výtvory prostory mateřské školy tak, aby se sami aktivně podílely na zvyšování estetičnosti školy), 

 

• během školního roku upravovat okolí mateřské školy (umožnit dětem podílet se na těchto aktivitách), 

 

• zajišťovat, aby všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňovaly bezpečnostní a 

hygienické normy dle platných předpisů. 

 

CÍL: vybavit třídy a šatny novým nábytkem tak, aby umožňovaly dětem přehledně se orientovat, taktéž 

přípravnu jídla, šatnu zaměstnanců, a v neposlední řadě ředitelnu (ve spolupráci s vedením školy 

zajistit splnění všech bezpečnostních a hygienických norem dle platných předpisů)  

     2.4 Organizační a řídící podmínky 

• pružně organizovat denní řád, ve všech činnostech přihlížet k věku dítěte, k jeho individuálním 

zvláštnostem, biorytmu a náročnosti jednotlivých činností, vycházet z potřeb a zájmů dětí, 

 

• plně se věnovat dětem a jejich vzdělávání, poskytovat dětem potřebný klid, bezpečí i soukromí, 

pokud se dítě nechce účastnit společných činností, může využít klidných koutků, je mu umožněno 

soukromí i při osobní hygieně, 



 

• umožnit dětem při nástupu do MŠ adaptační režim, individuální adaptační režim dohodnou 

pedagogové s rodiči tak, aby vyhovoval co nejvíce dítě, 

 

• dávat dětem dostatek času a prostoru na spontánní hru, na její dokončení a případné pokračování, 

 

• organizovat veškeré aktivity tak, aby vedly děti k vlastním aktivitám a dodávaly jim podněty pro 

experimentování, 

 

• jasně vymezit všem pracovníkům MŠ jejich povinnosti, pravomoci a pracovní úkoly vnitřními 

pracovními řády, provozním řádem, pracovními náplněmi jednotlivých zaměstnanců, 

 

• vedoucí učitelka MŠ vypracuje ŠVP ve spolupráci s ostatními členy pedagogického sboru, kontrolní, 

hospitační a evaluační činnosti zahrnou všechny stránky chodu MŠ, budou smysluplné, užitečné, 

plánování pedagogické práce a chodu MŠ bude vycházet z analýzy práce, bude využívat zpětné vazby. 

 

CÍL: přizpůsobovat organizaci dne a případné změny konkrétním akcím a provozu školy 

     2.5 Spolupráce školy a rodičů dětí 

• motivovat spolupráci s rodiči a chápat je na základě partnerství (oboustranná důvěra, otevřenost, 

porozumění, ochota spolupracovat, 

 

• nabízet rodičům konzultační hodiny, informovat je o prospívání jejich dětí, individuálních pokrocích 

v rozvoji učení, domlouvat se na společném postupu při jejich výchově a vzdělávání, 

 

• informovat pravidelně a dostatečně rodiče prostřednictvím nástěnek a letáčků o tom, co se v MŠ 

děje, o možnosti zúčastnit se různých programů a podle zájmu vstupovat i do her dětí, spolupodílet se 

na plánování programu MŠ, na řešení vzniklých problémů apod., 

 

• zajišťovat specializované služby, ke kterým není předškolní pedagog dostatečně kompetentní, ve 

spolupráci s příslušnými odborníky - spolupráce pedagogů se speciálním logopedem a dětskou 

psycholožkou z PPP. 

 

CÍL: zřídit pro rodiče informační systém pomocí webových stránek, dotazníky pro další zkvalitňování 

spolupráce, možnost zúčastnit se různých programů, spolupodílet se na plánování programu MŠ, 

zachovávat diskrétnost 

     2.6 Spolupráce s obcí a dalšími organizacemi 

• spolupráce se ZŠ na společných projektech, 

 

• spolupráce s okolními MŠ,  

 

• společné organizování akcí - podzimní slavnost, vystoupení pod vánočním stromem, velikonoční 

jarmark, dětský den atd.),  

 

• plavecký výcvik. 

 

3.  Profilace školy 

Vytvářet ve škole vhodné podnětné prostředí pro dítě, zajímavé a obsahově bohaté, veškeré aktivity 

musí obsahovat prvky hry a tvořivosti, podněcovat radost z učení, zájem dítěte poznávat nové, 

získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti a přispívat tím k rozvoji schopností dítěte porozumět 



sobě i světu, který jej obklopuje. 

      Jednou z priorit je pěstování dobrých vztahů. Důvěra a vzájemná pomoc mezi vedením školy, 

zřizovatelem, zaměstnanci školy, rodiči a dětmi je základem toho, aby se škola stala vzdělávacím a 

kulturním centrem obce a okolí. 

     Výsledkem práce je skutečnost, že děti odcházející z MŠ jsou komplexně připraveny zařadit se bez 

problémů do prvních tříd ZŠ s výrazně zažitými návyky k životu. Dítě musí mít možnost prožívat 

uspokojení z úspěchu a z překonávání překážek tak, aby sebe samo vnímalo jako plnohodnotného a 

schopného jedince, který je svým okolím uznáván a přijímán.  

 

 

 

„NENÍ NIC V OBCI TAK DŮLEŽITÉ, PRO VŠECHNY ZÁROVEŇ UŽITEČNÉ,  

JAKO DOBRÁ ŠKOLA“ (Karel Havlíček Borovský) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Mostku, dne 11. 12. 2012                             L. S.                     Mgr. Miroslav Lebeda, ředitel 

 

 
 



 

 

 

 

  

 


