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Strategický plán rozvoje mateřské školy (dále MŠ) byl zpracován v průběhu 

školního roku 2022/2023, vychází z pozorování fungování MŠ, z námětů a 

připomínek rodičů dětí získaných dotazníkovým šetřením a dále z diskusí a 

nápadů projednaných na společných pedagogických a organizačních poradách 

MŠ.   

Naše vize: 

Naše mateřská škola je místem, které poskytuje dětem inspirativní prostředí pro 

jejich všestranný rozvoj a připravuje všechny děti bez rozdílu na dobrý start 

jejich cesty ke vzdělání. Rozvíjí jejich potenciál a pracuje s nedostatky. Je 

místem, kde se děti i rodiče cítí dobře, kde vycházíme vstříc potřebám rodiny a 

nasloucháme přání rodičů. Při naplňování cílů našeho vzdělávacího programu 

kvalifikovaný pedagogický sbor úzce spolupracuje se základní školou ale také 

s vnějšími partnery – obcí a místními organizacemi.  

Kde jsme teď? 

Mateřská škola prošla v posledních letech výraznými proměnami. Změnilo se 

vedení i obsazení učitelského sboru MŠ. Postupně zkvalitňujeme vnitřní i vnější 

prostředí, dokupujeme nové hračky a didaktické pomůcky. Z příspěvku obce a 

NPO byly zakoupeny digitální pomůcky, které umožňují dětem hravou formou 

pronikat do světa informatiky. 

Na zahradu byly zakoupeny nové herní prvky pro podporu rozvoje motoriky a 

obratnosti. Organizujeme týdenní lyžařský výcvik na Monínci a plavecký kurz 

v Příbrami. Těchto akcí se účastní také žáci základní školy a spolu s nimi 

vyrážíme také na školu v přírodě. Snažíme se vytvářet příznivé klima pro děti i 

rodiče, pořádáme společné akce pro rodiče a děti. 

Kapacita mateřské školy je naplněna. V posledních letech, kdy byla zřízena 

přípravná třída ZŠ, se navýšil počet dvouletých dětí, čemuž se přizpůsobujeme 

personálně i organizačně. 

Strategické cíle na příští období 
 

OBLAST VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ 

Mateřská škola vytváří každému dítěti a jeho rodině rovné příležitosti ke 

vzdělávání bez ohledu na jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, 

rodný jazyk, náboženství, rodinné zázemí, ekonomický status nebo potřebu 

podpůrných opatření (Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků 

vzdělávání ČŠI). 
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Cíl: Vyhledávat děti nadané a děti se speciálními vzdělávacími potřebami a 

podle toho k nim přistupovat 

MĚŘITELNOST: 

 Učitelky provádějí průběžnou pedagogickou diagnostiku dětí, její 

výsledky jsou východiskem pro další práci s dětmi. 

 Závažnější nedostatky jsou konzultovány s výchovnou poradkyní a PPP. 

 MŠ poskytuje  logopedickou intervenci (logopedická asistentka). 

 Školka je vybavena hračkami a didaktickými pomůckami, které umožňují 

všestranně rozvíjet nadání dětí. 

 Umíme pracovat s dětmi s odlišným mateřským jazykem a dětmi se 

sociálním a jiným znevýhodněním. 

 Školka nabízí zájmové kroužky, ve kterých mohou děti rozvíjet své 

schopnosti (angličtina pro děti, pohybový kroužek, robotický kroužek- IT) 

 Předškoláci se postupně připravují na přechod do základní školy 

návštěvami školy a společnými akcemi s přípravnou třídou. 

 

Cíl: Rozvíjet zájem o pohybové aktivity a sport 

MĚŘITELNOST: 

 MŠ organizuje sportovní aktivity. 

 Spolupracujeme s místními sportovními spolky – Sokol, Fotbalový oddíl, 

Hasiči. 

 Připravujeme  sportovní odpoledne s trenéry a cvičiteli (např. jógy) pro 

děti a rodiče. 

 

OBLAST PERSONÁLNÍ 

„Kvalitní vzdělávání se odehrává především v kontaktu dětí s pedagogy. 

Jádrem kvalitní školy jsou kvalitní pedagogové – kvalifikovaní, profesně 

zdatní, přistupující k dětem s respektem, vstřícní, profesionálně vystupující, 

podporující rozvoj odpovědnosti u dětí, uvědomující si vlastní odpovědnost, 

otevření výměně zkušeností, konstruktivně spolupracující s kolegy a soustavně 
rozvíjející vlastní vzdělání, rozhled a schopnosti. (ČŠI)“ 

Cíl: Mateřská škola má stabilní kvalifikovaný pedagogický sbor, který 

naplňuje cíle školního vzdělávacího programu. 
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MĚŘITELNOST: 

 MŠ má vypracovaný plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 

vypracovaný v souladu s potřebami MŠ. 

 Učitelky vzájemně spolupracují, vyměňují si zkušenosti a poznatky 

z výuky, webinářů i školení. 

 Využívají široké spektrum výchovně-vzdělávacích strategií pro naplnění 

stanovených cílů – např. využití digitálních pomůcek. 

 Zajímají se o nové trendy a alternativní vzdělávací směry (např. 

Montessori pedagogika), získané poznatky efektivně uplatňují ve 

vzdělávání.  

 

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 

„Vedení školy systematicky vyhodnocuje stav materiálních podmínek pro 

vzdělávání. V souladu s koncepcí rozvoje školy a ve spolupráci se zřizovatelem 

aktivně zajišťuje takový stav materiálních podmínek, který umožní vzdělávání 

každému dítěti dle jeho individuálních vzdělávacích potřeb. Vedení školy 

aktivně usiluje o udržení dobrého technického stavu školy, materiálních 

podmínek vzdělávání a jejich průběžné zkvalitňování“ (ČŠI). 

Plánované investice v MŠ: 

 vybavení nábytkem pro dvouleté děti, 

 výměna podlahových krytin na chodbách, 

 výměna vypínačů a zásuvek, 

 modernizace vybavení kuchyně MŠ, 

 výmalba dětských šaten, 

 postupná výměna dveří, 

 rozšíření ložnice pro děti. 

 

VNĚJŠÍ VZTAHY 

Cíl: Mateřská škola je místem setkávání, svými aktivitami umožňuje 

rodičům aktivně se podílet na dění MŠ a spolupracuje s nimi při řešení 

případných  výchovných problémů. 

MĚŘITELNOST: 

 Mateřská škola pořádá společné akce s rodiči pro podporu vzájemných 

vztahů. 
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 Škola pořádá pro rodiče  setkání s odborníky z oblasti předškolního 

vzdělávání – logoped, speciální pedagog, psycholog. 

 MŠ a ZŠ se spolu podílí na společenském dění v obci, připravují 

vystoupení k slavnostním příležitostem jako je Vítání občánků, Den 

matek, Kamýcké prášení atd. 

 

 

V Kamýku nad Vltavou 22. 2. 2023 

Č.j.: 48/2023  

 

 

 

 

Lýdia Milanovská, ředitelka školy 

Dita Dvořáková, zástupkyně pro předškolní vzdělávání  

a kolektiv MŠ 

 

 

 

 

 

 


