
Motto, poslání, vize, hodnoty a cíle 

Motto: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“ 

„Naším cílem je zajistit kvalitní vzdělání pro děti předškolního věku. 

Naplňování vize naší školy je cesta, která se ubírá směrem k dětem, rodičům, 

zaměstnancům, obci a celé společnosti. 

 

Cesta k dětem 

 

 poskytneme množství kvalitních podnětů, potřebu stálosti a řádu, spontánní hru jako 

prostor pro sociální zrání, řízenou činnost vedoucí k objevování a experimentu, 

prožitkové učení, individuální růst a příjemné a bezpečné prostředí. 

Cesta k rodičům 

 nabídneme příjemné, podnětné a profesionální prostředí, možnost zapojení 

do vzdělávacího procesu a podílení se na chodu školy, dostatek objektivních informací 

a zohlednění individuálního vývoje jejich dítěte. 

Cesta k zaměstnancům 

 budeme pracovat na vytváření tvůrčího prostředí s konstruktivní komunikací, týmovou 

spoluprací a přátelskou atmosférou. Nesmíme opomenut osobní růst, další vzdělávání, 

pocit seberealizace a uplatnění. 

Cesta k obci 

 zajistíme formování dětí k úctě a respektování druhých, sounáležitosti s přírodou a 

okolím, naplňování principů ekologického chování školy i jednotlivce, propojení s 

místním kulturním životem, budování vztahu k hodnotám a tradicím. 

Prostředky k zajišťování vizí a cílů: 

 Děti i dospělí se mají cítit v prostředí MŠ dobře a jistě. Panuje zde pozitivní 

atmosféra. 

 Pedagogický styl vedení dítěte je podporující, sympatizující, projevuje se vstřícnou a 

empatickou komunikací. Nezbytný je individuální přístup k dítěti, ale i takový, aby 

dítě vědělo, že není ve společnosti sám a naučilo se, že ne vždy je po jeho. 

 Klademe důraz na aktivní spoluúčast a schopnost samostatného rozhodování dítěte 

ve výuce. Pedagog se vyhýbá zbytečným negativním komentářům, úměrně oceňuje 

projevy dítěte. 

 Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena nezbytnou mírou jejich odpovědnosti. 

 Děti se podílí na tvorbě pravidel soužití ve třídě na začátku školního roku, pravidla 

jsou v průběhu roku stále upevňována, popř. upravována podle potřeby třídy. 

 Denní činnosti jsou přizpůsobovány věkovému složení dětí a aktuálním okolnostem 

(počasí, koncentrace pozornosti dětí, individuální potřeby pohybu nebo relaxace 

dětí, dostatek času na dokončení činností, aktuální témata apod.). 

 Poměr řízených činností je vyvážen dostatkem spontánních aktivit dětí. 



Základní hodnoty školy 

1. Nejvyšší možná kvalita předškolního vzdělávání.  

2. Být přátelskou a otevřenou institucí. 

3. Spokojenost zaměstnanců, jejich vzdělávání, motivace, stabilita. 

4. Bezpečnost všech. 

5. Úcta k dítěti, k zaměstnancům, k veřejnosti. 

6. Profesionální chování personálu.  

7. Spolupráce týmu, udržování dobrých mezilidských vztahů.  

8. Loajalita vůči škole, kolegům, zákonným zástupcům a veřejnosti. 

9. Ekonomická stabilita, efektivita činností. 

Cíle, plány rozvoje 

Dlouhodobé a stále cíle v pedagogickém procesu 

 Zlepšovat tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových dovedností, učit 
sebeobslužným dovednostem, vést děti ke zdravému životnímu stylu. 

 Podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, řeč, poznávací procesy a 

funkce, city vůli – cestou přirozené výchovy a vzdělávání na základě interakce 

s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností – se zaměřením na rozvoj smyslů. 

 Podporovat rozvoj sociálně - kulturních postojů, návyků a dovedností dítěte, učit je 
přijímat společenské, morální a estetické hodnoty. 

 Učit děti vnímat svět kolem sebe, dění v tomto světě a vytvořit základy pro odpovědný 
postoj dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí. 

 Vychovávat a vzdělávat děti se speciálními vzdělávacími potřebami.       

 

 

Krátkodobé cíle, 2019 až 2020 

 Změna vedení srpen 2018 – pokračovat v zajištění chodu MŠ. 

 Úprava pracovní doby zaměstnanců, uvést a začlenit nového pedagoga. 

 Vytvoření názvů tříd. 

 Výměna značek dětí – stálost značek po celou dobu docházky dětí. 

 Zavedení individuálních plánů rozvoje dětí, průběžné vyhodnocování. 

 Změna hodnocení celého roku – tři sepsané dokumenty za celý školní rok – charakteristika, 

pololetní hodnocení, roční hodnocení. 

 Zajistit kvalitní přípravu dětí pro vstup do ZŠ – klub předškolák – 1x týdně.  

 Zmírnit pořádání besídek pro rodiče v MŠ – zachovat jednu, zbytek v rámci společných 

tvořivých dílem a přátelských setkání. 

 Zavedení dotazníku i pro nepedagogický personál. 

 Vytvoření nových internetových stránek školy. 

 Výmalba celé MŠ. 

 Zajistit venkovní informační vitrínu MŠ. 

 Knihovna pro veřejnost. 

 MŠ – sběrné místo pro baterie. 

 Úklidové prostředky – přejít na ekologické a šetrné k životnímu prostředí. 

 

 



Střednědobé cíle, 2019 až 2022 

 Práce na novém ŠVP, nový systém TVP. 

 Zvýšení spolupráce se ZŠ Ohrazenice. 

 Program logopedické prevence – spolupráce s logopedem, v budoucnu má pedagog v MŠ 

kurz logopedického preventisty. 

 Mít kvalitního uvádějícího pedagoga. 

 Zapojit se do projektu Tj Sokol – Cvičíme se zvířátky. 

 Zavedení hrazeného kroužku pro děti – zdravé pískání, jóga, keramika, „dramaťák“. 

 Zavedení funkčního umyvadla ve třídě Sov.  

 Zavedení nového systému pitného režimu dětí – hrníčky/lahvičky? 

 Šablony II. – personální podpora. 

 Zredukovat a vyřadit nekvalitní suroviny a různé polotovary. Dbát na kvalitu, složení a 

čerstvost potravin. 

 Rekonstrukce kuchyně + výměna myčky, nákup konvektomatu. 

 Částečná rekonstrukce a oprava rampy za kuchyní – nakládání a vykládání potravin. 

Dlouhodobé cíle, 2019 až 2025  

 

 Vybudování přístavby MŠ – zázemí pro předškoláky, kurz keramiky a kabinet TV v jednom 

– pořídit pec na keramiku. 

 Rozšířit zahradu MŠ  

- svépomocí - společně s dětmi, popř. s rodiči utvářet nový kus zahrady – přírodní zahrada 

s herními prvky a záhony.   

- granty dotační programy, hledat nové zdroje financování. 

 Oprava zdí ve sklepě. 

 Udržovat a posilovat schopnosti pedagogických i nepedagogických zaměstnanců. 

 Udržovat a posilovat přátelského ducha na pracovišti MŠ. 

 Vyhledat nová místa pro školu v přírodě. 

 Začlenit do předškolního vzdělávání nové projekty. 

 Zpracovat a zapracovat Kurikulum zdravé mateřské školy do ŠVP. 

 Šablony III. -  personální podpora. 


