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1. VIZE A HLAVNÍ CÍLE 

Hlavní vizí je stát se dobrými mateřskými školami, ve kterých jsou zdravé, šťastné a 

spokojené děti, které mají šťastné a spokojené rodiče a v neposlední řadě, kde pracují zdraví, 

šťastní a spokojení pedagogové a ostatní zaměstnanci školy. 

Hlavní cíle: 

 Udržet a šířit dobré jméno obou mateřských škol, usilovat o jejich celkový rozvoj a 

prosperitu 

 Zvyšovat kvalitu vzdělávání a výchovy dětí, přizpůsobovat se požadavkům a potřebám 

současné doby a měnící se společnosti, novým přístupům a myšlenkám. Inkludovat 

děti se speciálními výchovně vzdělávacími potřebami, či děti 2-leté. 

 Rozvíjet potenciál a individualitu každého dítěte, zajistit jeho všestranný rozvoj 

v přirozeném prostředí v duchu rodinné atmosféry. 

 Stát se otevřenými, spolupracujícími organizacemi, zajišťující rodičům a veřejnosti 

profesionalitu a partnerství. 

 Poskytovat zaměstnancům podporu, porozumění a vstřícné jednání. 

 Spolupracovat a udržovat dobré vztahy se zřizovatelem. 

2. STRATEGIE DOSAŽENÍ CÍLŮ 

Cílem je udržet dosavadní vzdělávací standart obou škol a jejich další posun. I nadále 

podporovat a vylepšovat školy rodinného typu, kam rodiče svěřují své dítě s pocitem jistoty a 

bezpečí. 

2.1 Výchovně – vzdělávací oblast 

Vzdělávání a výchovu bychom měli směřovat k novým kreativním postupům, k rozvoji dítěte 

po stránce tělesné i duševní, k získání maximálního rozhledu, k orientaci ve skupině svých 

vrstevníků, ale i v okolí. Mít na zřeteli, že chceme dalšímu vzdělávacímu zařízení předat 

takové osobnosti, které mají chuť se dále vzdělávat, aby byly schopné se plně zapojit do 

společnosti a uplatnit své schopnosti a dovednosti na základě svých individuálních možností. 

 Inovovat ŠVP vycházející z RVP PV na obou školách. 

 Promyslet a chápat pedagogickou diagnostiku jako přínosný prostředek k poznání 

silných a slabých stránek dítěte pro zajištění dalšího individuálního rozvoje. 



 Připravovat pro děti nejrůznější aktivity ve třídách, aby bylo prostředí motivující 

k dalším činnostem a děti bavily a mohly je dále rozvíjet. 

 Nově příchozím dětem ponechat dostatečný čas k postupné adaptaci. 

 Dbát na dostatečný denní pobyt v okolí školy a okolní přírodě. Zařazovat nejrůznější 

tělesné aktivity do každodenního režimu. (např. prvky jógy) 

 Vytvářet podmínky pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi 

mimořádně nadanými, umožňovat individuální inkluzi. 

 Uplatňovat respektující přístup a komunikaci, vést děti k sebehodnocení, ke zdravému 

sebevědomí, vyjadřování svých názorů a pocitů. 

 Využívat situační a prožitkové učení, experimentování a pokusy. Zajistit dětem 

maximum možností a zkušeností k rozvoji dovedností pro jejich další vzdělávání a 

život. 

2.2 Personální oblast 

Plně si uvědomuji vážnost a důležitost, s jakou bych měla přistupovat k této oblasti. 

Promyšlená a propracovaná strategie je pro mě nezbytným předpokladem pro kvalitní a 

účelné fungování celé organizace. 

 Vytvářet kvalitní pracovní prostředí a lepší pracovní podmínky pro všechny 

zaměstnance. 

 Utvářet plně kvalifikovaný a stabilní pracovní tým, který se účastní na spoluřízení MŠ 

a je otevřený k dialogům. 

 Dbát na příjemné pracovní klima školy, které vede ke zvyšování kvality a efektivity 

práce. 

 Upevňovat a podporovat dobré mezilidské vztahy mezi zaměstnanci. 

 Dodržovat interní domluvený etický kodex a pracovní řád. 

 Klást důraz na odbornost a osobnost pedagogů i dalších zaměstnanců, podporovat je 

v dalším odborném vzdělávání a sebevzdělávání (dle vlastní volby či potřeby 

organizace, DVPP, samostudium prostřednictvím odborné literatury, internetu). 

 Svým chováním a jednáním být příkladem ostatním, přistupovat s úctou ke všem 

zaměstnancům, pedagogickým i nepedagogickým. 

 2.3 Ekonomicko – provozní oblast 

Záměrem v této oblasti je promyslet a stanovit maximálně možné efektivní nakládání 

s finančními prostředky. 

 Dbát na účelné a hospodárné využití finančních prostředků ze státního rozpočtu, 

rozpočtu zřizovatele, ze Šablon II. pro MŠ a z vlastních zdrojů. 

 Obnovovat a rozvíjet materiálně technické podmínky obou škol, vytvářet estetické, 

hygienické a podnětné prostředí pro děti i zaměstnance. 

 Zvážit nabídky některých dodavatelů a zaměřit se na hledání rezerv v rozpočtu. 

 Vyhledávat nové finanční zdroje – aktivovat rodiče a získávat partnery, sponzory a 

dárce. 

 Stanovit priority obou škol podle rozpočtových možností. 



 Sledovat projekty pro poskytování nových grantů, dotací, fondů EU, využívat 

rozvojových programů MŠMT. 

2.4 Organizace a řízení 

Organizování vychází z plánování a řídí se vnitřními normami a směrnicemi. 

 Zajistit účelnou interní výměnu informací, včasnou a dobrou informovanost 

zaměstnanců. 

 Vést pravidelné kratší porady, funkční pedagogické rady a provozní porady – obě 

školy společně. 

 Společně promýšlet potřeby škol, koncepci rozvoje, celoroční plán škol, oblasti a cíle 

autoevaluace. 

 Vést pedagogy k sebehodnocení, ocenit konkrétní zásluhy jednotlivců. 

 Napomáhat k rozvoji kolegiálních vztahů prostřednictvím společných neformálních 

akcí. 

 Inspirovat a motivovat zaměstnance k naplňování vize a cílů, dobré práci a rozvoji 

škol. 

2.5 Vztah s veřejností 

Našim společným cílem by mělo být udržení či zlepšení stávajícího vzdělávacího standartu 

obou škol, zlepšit jejich obraz a více je dostat do povědomí veřejnosti, zvýšit jejich prestiž. 

Zajišťovat naplněnost tříd. Hlavním prostředkem je propagace na webových stránkách škol, 

úzké propojení škol a rodičů, obcí a okolních organizací. 

 Vytvořit webové stránky obou škol, průběžně je aktualizovat. 

 Facebookové stránky školy 

 Zlepšit a zajistit informovanost rodičů, veřejnosti o dění v našich MŠ 

 Rozvíjet aktivitu k vytvoření komunity rodičů, zapojit je do společných akcí a využít 

jejich stávající potenciál. 

 Hledat nové formy spolupráce s blízkými základními školami i okolními mateřskými 

školami (např. výměnné návštěvy, společné akce). 

 Úzce spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními – PPP, SPC, klinickými 

logopedy, dětskými psychology. 

 Zmapovat spokojenost a zájem rodičů, poskytování zpětné vazby – dotazníkovou 

metodou 

 Spolupracovat se zřizovatelem. 

 Nadále pořádat školní a mimoškolní kulturní, tvůrčí, zábavní akce pro děti a jejich 

rodiče – obě školy 

3. ZÁVĚR 

Úkolem dnešní mateřské školy je doplňovat rodinnou výchovu a 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. 


