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MATEŘSKÁ ŠKOLA U PLAVECKÉ HALY 
Ústí nad Labem 

NA SPÁLENCE 1022/ 27 

příspěvková organizace 

 
 

PLATNOST: od září 2011 (pravděpodobně na 6 let a více) 
 

Zpracovala ředitelka MŠ:    Bc. Ivana Španielová 
Zástupkyně ředitelky:    Marcela  Kejdanová              

                                          

 

 

 

 

 

 

Spolupracoval:  

Všichni zaměstnanci mateřské školy 

 

 
Název mateřské školy Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem,  

Na Spálence 1022/ 27, příspěvková organizace 
Sídlo mateřské školy Na Spálence 1022/ 27, Ústí nad Labem, 400 01 
IČ 70225893 
Telefon  411 198 075, 411 198 025 
Provoz Celodenní, od 6 – 16: 30 hodin 

Webová adresa www.msuplavhaly.eu 
e-mailová adresa msuplavhaly@volny.cz 
Právní forma Příspěvková organizace od 1. 1. 2001 
Zřizovatel Statutární město Ústí nad Labem 
Ředitelka mateřské školy Bc. Ivana Španielová 
Zástupkyně ředitelky Marcela Kejdanová 

 

http://www.msfsramka.benjamin.cz/
mailto:MS.F.Sramka@seznam.cz
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Obecná charakteristika školy 

 

 
Provoz Celodenní, od 6 – 16: 30 hodin 

Kapacita mateřské školy 120  
Výjimka 106 
Počet tříd 4 
Charakter tříd Smíšené třídy 
Názvy tříd a počet dětí Koťátka – 27 dětí (přízemí) 

Berušky – 25 dětí (přízemí) 
Sluníčka – 27 dětí (první podlaží) 
Sovičky – 27 dětí (první podlaží) 

 
Naše mateřská škola se nachází v jedné z nejhezčích čtvrtí města Ústí nad Labem, na 

okraji města ve vilové čtvrti, kde nejsou děti rušeny hlukem a ruchem. V blízkém okolí se 

nachází Plavecký areál Klíše, který pravidelně využíváme k seznamování s vodou a 

otužováním dětí. Blízkým, námi pravidelně využívaným objektem, je sportovní hala 

„Sluneta“. Děti se pod vedením trenérů z Basketbalového klubu seznamují s pravidly během 

sportování i prostředím tělocvičny. Mateřská škola se nachází v bezprostřední blízkosti 

Střížovického vrchu, který je využíván na procházky a seznamování s přírodou 

v pravidelných ekologických výpravách pro předškoláky. Zřizovatelem mateřské školy je 

Statutární město Ústí nad Labem. MŠ je čtyřtřídní a v provozu od r. 1983. MŠ byla 

vybudována v akci „Z“. V právní subjektivitě je od roku 2001. Budova je jednopodlažní se 

4mi třídami a hospodářskou částí v suterénu budovy.  

K mateřské škole patří rozlehlá zahrada, která je osázena vzrostlými keři. Na zahradě 

jsou dřevěné hrací prvky, pískoviště, plastová klouzačka, velká kreslící tabule, průlezky aj. 

Děti mají možnost sportovního vyžití (jízdy na koloběžkách, dětských kolech, míčových her, 

trampolíny aj.) a výtvarného tvoření (kreslení křídami aj.) V létě jsou využívány bazény a 

rozstřikovadla. V zahradě před budovou mateřské školy stojí plastiky oveček, které se staly 

symbolem pro logo naší mateřské školy. 
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  Filozofie školy 

 

 

Filozofie naší mateřské školy  

Název školního vzdělávacího programu  

 „Spolu v pohodě i v nepohodě“ 

 
Společné přátelství, důvěra, vzájemná pomoc, respekt, ohleduplnost, spolupráce, 

zdvořilost - to je naší prioritou. 

 

 
Úkolem naší mateřské školy je podporovat rodinnou výchovu, poskytnout dítěti 

příležitosti k aktivnímu učení v příjemném a bezpečném prostředí. 

 

Naše mateřská škola využívá prvky programu ,,Začít spolu.“ 

 

Jedná se o alternativní výchovný program. V ČR je program realizován od roku 1994. 

Zastřešující organizací, která se podílí na monitorování, evaluaci a podpoře tohoto programu, je 

Otevřená společnost o.p.s. Step by step. Je to osobnostně orientovaný výchovný program 

zaměřený na individualitu-jednotlivce, na rozvíjení individuálních schopností dětí. Důraz klade 

na spolupráci s rodinou. 

Od února 2005 se mateřská škola připojila k alternativnímu výchovnému programu Začít 

spolu, v jehož duchu je koncipován Školní vzdělávací program. Cílem tohoto programu je 

nejen výchova dětí v duchu samostatnosti, odpovědnosti, ruku v ruce s úzkým zapojením 

rodičovské veřejnosti, ale i vytvoření přátelského a tvořivého ovzduší takové mateřské školy, 

kterou rádi navštěvují nejen děti a jejich rodiče, ale i všechny zaměstnankyně. Tvořivý tým 

všech pracovnic je zárukou odborné práce, ale i vývoje výchovné práce se zapojením všech 

nových výchovných trendů. 

 

Celý program Začít spolu je v naprostém souladu s Rámcovým programem pro předškolní 

vzdělávání. 

 Dítě v tomto programu objevuje svět a učí se prostřednictvím vlastní praktické činnosti. Učitelka 

přechází do role pomocníka a pozorovatele. Děti mají příležitost získávat poznatky i nové 

vědomosti experimentováním, bádáním, pozorováním, objevováním, tvořením, nasloucháním, 

ale především vlastní realizací a prožitkem. Pracují s opravdovými nástroji, dřevem, papírem, 

látkami, strouhají, pečou. Jejich osobnost je rozvíjena po všech stránkách, ve všech oblastech 

jejich vývoje. Učení se tak pro děti stává hrou a hra naopak učením. Děti pracují v malých 

skupinkách (centrech aktivit), samostatně si vybírají z nabídky několika činností. Děti jsou 

vedené k zodpovědnosti (dokončit činnost, označit svou práci, uklidit pomůcky)Snažíme se o to, 

aby vše probíhalo v klidu a pohodě, bez stresů, zákazů a příkazů. Děti si velice brzy osvojí tento 

způsob práce, jsou vstřícné a spokojené. Děti mohou oslovovat učitelky jmény, mohou jim tykat, 

důležité pro navázání důvěry. 

Úkolem všech pedagogických pracovníků je využívat ve své práci poznatky ze seminářů  

a uplatňovat je ve výchovně vzdělávací práci, poskytovat dětem dostatečné množství podnětů, 

které maximálně naplňují cíle vycházející z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání a učit děti na základě prožitku a zkušenosti. 
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Rychlé změny kolem nás a nejen v naší společnosti ukazují, jak je důležité budovat v dětech 

přání učit se po celý život. Pro současnost buduje program životně důležité základy pro 

postoje, znalosti a dovednosti tak, aby se člověk dokázal vyrovnat s nároky a problémy, které 

ho čekají, a mohl a chtěl je pozitivně ovlivňovat. Naším prvořadým úkolem je výchova dítěte 

odpovědného za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku. 

Naše práce je postavena na principu respektu k potřebám jednotlivce, na komunikaci  

a spolupráci, na samostatném rozhodování, volbě a odpovědnosti dítěte za ni, na realizaci 

integrovaným učením hrou, na rozvíjení schopností, znalostí, dovedností dětí prostřednictvím 

plánovaných činností, center aktivit a pozorováním, na aktivní účasti rodiny. 

Rodiče jsou ti, kteří zásadním způsobem ovlivňují postoje a vztahy svých dětí, přijímají nebo 

odmítají hodnoty a cíle školy, kterou jejich dítě navštěvuje. Proto se musíme ve vlastním 

zájmu snažit zapojit rodiče do efektivně fungující spolupráce. Základní pilíře, o které se 

opíráme, jsou: pohoda školního prostředí, zdravé a smysluplné učení a otevřenost školy vůči 

partnerům ve vzdělávání. 

 

Naše cíle: 

 

1. Spolupráce  =  kooperativní učení  =  celý pracovní tým (děti, pedagogové, provozní 

zaměstnanci) také rodiče, veřejnost, odborníci spolupracují na dosažení určitého cíle. Za 

splnění jsou odpovědni všichni členové skupiny. Důležitou roli hrají sociální vztahy, jejich 

rozvoj a udržování je současně prostředkem ke splnění úlohy a současně cílem sám o sobě. 

Spolupráce vychází z otevřené komunikace, probíhá v atmosféře rovnocennosti, důvěry, 

sdílení a podpory. Z práce skupiny mají prospěch všichni jednotlivci. Členové skupiny 

zastávají různé role. 

Přestože je hodnocena práce skupiny jako celku, každý z členů má individuální zodpovědnost 

za to, co se v průběhu spolupráce naučil. 

 

Záměr: 

- Zvyšovat frekventovanost zařazování kooperativního učení, 

- Pokud možno odstraňovat řízené činnosti. 

2. Cílem v naší mateřské škole je respektovat individuální zvláštnosti dětí, vycházet 

z jejich přirozených potřeb, zajistit především maximální a harmonický rozvoj 

schopností dítěte a vést děti ke vzájemné toleranci, ohleduplnosti, respektu a spolupráci.  
 

Vytváříme dětem možnosti rozvoje samostatnosti, sebevědomí. Pomáháme jim rozšířit 

poznání okolního světa, obohatit citové vnímání a estetické cítění. Umožňujeme dětem 

realizovat touhu po pohybu a upevňujeme tak jejich fyzické a psychické zdraví, zdatnost a 

odolnost. V oblasti mravního působení se zaměřujeme na zlepšení vztahů mezi sebou, na 

základní požadavky slušného chování, na vytváření vztahu k hračkám, ke svému okolí, 

přírodě a všem hodnotám v MŠ i mimo ni. 

 

Vytváříme školu, která respektuje a podporuje zdraví všech lidí ve škole (dětí, zaměstnanců  

i rodičů) ve všech složkách (tělesné, duševní a sociální) a v rovnováze s prostředím přírodním 

i společenským. 

 

 

 

 

http://psm.wz.cz/old/tym.htm
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3. Naším dalším cílem je soustavně usilovat o kvalitní a trvale zlepšující zařazení 

ekologických (environmentálních) činností do celkového života mateřské školy.  

 

Ekologické výpravy - v rámci programu každý týden dopoledne pouze pro předškoláky. Od 

31. 12. 2008 jsme se zapojili do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologii 

„Mrkvička“. Blízkost Střížovického vrchu nabízí množství sportovních a poznávacích aktivit 

v této lokalitě. 

   

 

- Vybudování přírodopisné zahrady a koutků pro děti. 

 

4. Jedním z našich velkých cílů je vést děti k samostatnosti. 

Naše děti jsou velmi pozitivně vnímány v rozvoji samostatnosti, jak z řad rodičů a také 

z externích návštěv (pedagogové z jiných MŠ), ale převážně od našich zaměstnanců. 

 

 

 

SAMOSTATNOST U DĚTÍ 

 

Dlouhodobým záměrem naší MŠ je připravit děti tak, aby byly osobnostmi, které jsou 

samostatné a schopné dívat se kolem sebe a vstřebávat co nejvíce nabízených poznatků.  Ve 

smíšených třídách si zároveň osvojují sociální role, předávají si zkušenosti, rozvíjí prosociální 

chování. Zohledňujeme přitom individualitu, vlastní vývoj a tempo každého dítěte. 

 Při výchově k samostatnosti využíváme touhy dítěte po poznání a napodobování, jeho 

potřebu zaměstnání a úsilí o samostatnost. Vycházíme z vnitřní potřeby dětí učit se, zkoumat 

a objevovat nové věci. Očekáváme, že budou schopné vše využít ve svůj prospěch a zároveň 

čelit problémům, které život přináší. Zdrojem touhy po samostatnosti je zdravý pocit 

sebedůvěry a sebevědomí. Samostatnost je pro dítě velkou výhodou – necítí se bezradné.  

Děti jsou vedeny ke spontánnosti a spolupodílí se na tvorbě programu, který rozvíjí 

myšlení, komunikaci, tvořivost, pohybové dovednosti, sebeuvědomění a respekt vůči sobě a 

druhým, optimální prosazení se ve skupině, schopnost podřídit se, domluvit se a 

spolupracovat při společných činnostech. Kromě těchto společensky potřebných vlastností je 

naší snahou pěstovat přiměřenou odvahu a schopnost samostatně rozhodovat, jak to vyžadují 

zájmy a potřeby jeho i ostatních.   

Výchova k samostatnosti neznamená, že si dítě dělá, co chce. Právě naopak. Spolupracujeme 

s dětmi jako s rovnocennými partnery. Ke kázni a pořádku vedeme děti uspořádáním a 

zavedením denního režimu, který se vyznačuje účelností, pravidelností a přesností. Tvoříme 

pravidla a důsledně trváme na jejich dodržování a vyhodnocování.  

 Efektivním cílem výchovy k samostatnosti je vychovat takové dítě, které se umí 

chovat a správně samostatně jednat i tehdy, když mu nic nenařizujeme nebo když ho nikdo 

nepozoruje a nekontroluje. 

 Předcházíme příkazům a zákazům a dětem spíše nabízíme možnosti voleb. Za svou 

volbu nesou zodpovědnost. Předkládáme náměty k rozvíjení a vymýšlení variant a objevování 

nových forem kreativního vyjadřování. Trénink samostatnosti totiž znamená i rozvoj myšlení 

dítěte.  

 

„Samostatnější člověk je šťastnější, nepotřebuje vždy a za každých okolností jiné lidi, 

aby mu pomáhali. Naopak – on dokáže pomoci jiným a tak se stává nezávislejším.“ 
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5. Našim dalším cílem je zlepšovat jazykovou vybavenost dětí a také personálu. 

Angličtina – organizuje agentura Wattsenglish. Probíhá pod vedením rodilého mluvčího 

s metodickým vzděláním 2x týdně cca 25 min po skupinách. Program umožní dětem setkání s 

přirozenou slovní zásobou rodilého mluvčího a nabídne jim možnost kvalitního rozvoje 

jazykových schopností za pomoci her a pod dohledem specializovaného školeného lektora.  

 

- Navázaní kooperace MŠ ze zahraničí 

- Vlastními zdroji děti seznamovat s anglickým jazykem případně i 

německým jazykem 

 

6. Individuální speciálně pedagogická péče zaměřená na zjišťování deficitů v dílčích 

funkcích s následným reedukačním programem. Vedením je pověřena Bc. Blanka 

Kapounová, vysokoškolsky vzdělaný speciální pedagog pro děti předškolního věku, 

logopedická asistentka se závěrečnou zkouškou z logopedie, surdopedie a speciálně 

pedagogické diagnostiky. Tato péče je poskytována pouze dětem na základě konzultace 

s rodiči a jejich písemným souhlasem. 

Našim cílem je si zachovat tuto ojedinělost v MŠ. Tato péče o děti je velmi pozitivně 

vnímána ze strany rodičů. 

 

7. Péče o zdraví a bezpečnost dětí 

Děti opakovaně upozorňovat na možná nebezpečí. Jak uvnitř MŠ, tak vně. Dbát všech 

bezpečnostních opatření, které jsou zakotveny ve vnitřních předpisech a složce o bezpečnosti 

a zdraví. Zařazovat témata a aktivity, které podporují výchovu k zdravému životnímu stylu a 

prevence ochraně zdraví. Pokračovat v trendu zabezpečení budovy a opakované informování 

a zdůrazňování tohoto tématu. 

 

- Nadále zajišťovat bezpečnostní opatření při práci s dětmi v mateřské 
škole, dodržování vnitřních předpisů. 

- Děti neustále vzdělávat a upozorňovat na možná nebezpečí. 

- Vypracovat plán prevence před patologickými jevy. 

 

Doplňující aktivity mateřské školy: 

Zdárně jsme odstranili „kroužky“, jelikož potírají podstatu předškolního vzdělávání. Program 

Začít spolu je zaměřen, mimo jiné, na pestrou nabídku činností během dne a tím velmi 

spolehlivě nahrazuje tyto „kroužkové“ aktivity. Keramiku nabízíme všem dětem v rámci 

našeho vzdělávacího programu. Děti se seznámí s keramickou hlínou a s variantami 

zpracování. Naučí se zpracovat hlínu a vyrobit si drobné keramické předměty. 

 

Využíváme blízkosti Plaveckého areálu, který děti navštěvují v rámci zdravého životního 

stylu k otužování a seznámení s vodou. Do plavecké haly dochází všechny děti, jejichž rodiče 

o tuto aktivitu mají zájem. Plaveckou halu navštěvujeme pravidelně v týdenním cyklu a je 

součástí našeho vzdělávacího programu. Děti se formou her seznámí s vodou, naučí se 

orientovat ve vodě, případně jim pomůžeme odstranit strach z vody.   
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Nadstandardní aktivity: 
Pořádáme  pobyty v přírodě - 1x ročně  

 

 

8. Zachování spolupráce s klubem basketbalistů 

Sportování v MŠ – naše mateřská škola spolupracuje, v rámci projektu „Sportování 

v mateřských školkách“, již druhým rokem s Basketbalovým klubem Ústí nad Labem. Děti 

docházejí 1 krát týdně do sportovní haly Sluneta. Přesun dětí z MŠ do tělocvičny zajišťují 

trenéři, pod jejichž vedením probíhá vše, co souvisí se sportováním – převlékání, hygiena 

 i vlastní trénink. Tato pohybová příprava je zaměřena především na rozvoj obratnosti  

a pohyblivosti, ale také na udržení pozornosti, koncentrace na danou činnost a respektování 

ostatních ve skupině. Trénink zpočátku vyplňují soutěže a hry, které postupně přecházejí ve 

složitější činnosti s míčkem. Celkově dochází ke zdokonalování pohybových dovedností, 

disciplíně i samostatnosti. 

 

Dlouhodobý plán rozvoje v jednotlivých oblastech 
 

Charakter budovy a jeho okolí 

 

- Vybavení zahrady prvky z přírodního dřeva. (máme vypracovaný projekt 

z Tomových parků), postupně chceme realizovat. 

- Zajištění opravy cest na školní zahradě. 

- Rekonstrukce nové cesty na zadní zahradu pro maminky s dětmi. 

- Zapojení se do projektu a pokusit se čerpat finance na celou rekonstrukci 

suterénu a zřídit zde třídu pro děti se speciálními potřebami. (projekt je 

již zpracován u zřizovatele). 

- Zajisti opravu střechy. 

- Zajistit dodání stříšek ke vchodům do budovy. 

- Zajistit opravu schodiště. 

- Zajistit osvětlení pro bezpečný pohyb kolem školy v zimních měsících. 

- Oprava vchodů do budovy. 

- Realizace přední zahrady (rekultivace trávníku a vybudování hracích 

ploch pro děti. 

- Vybudování malého pískoviště na boční zahradě. 

- Zakoupení nových plachet na pískoviště. 

- Oprava venkovních toalet. 

- Oprava klouzačky na boční zahradě. 

- Zajištění opravy podlahových krytin. 
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Podmínky a organizace vzdělávání 

 

Věcné podmínky 
 

 zakoupení stojanů na dětská kola a koloběžky, 
 oprava klouzačky a dřevěných prvků na školní zahradě, 
 vybudování prostor pro lůžkoviny, 

 zakoupení dalšího potřebného nábytku do tříd, 

 pořízení putovního PC dětem pro práci s výukovými programy, 

 výmalba celé budovy, 

 zakoupení nových knih pro děti, 

 posílit učitelskou knihovnu novými odbornými publikacemi, 

 postupné obnovování hraček a didaktických pomůcek, 

 zřízení keramické dílny pro děti a případně i pro rodiče, 

 zakoupení hrnčířského kruhu, 

 postupné doplňování pedagogické knihovny odbornou literaturou, 

 zakoupení pracovních stolů pro vodu a písek, 

 zakoupení židlí do sborovny, 

 postupná výměna vnitřních dveří 

 

Životospráva 
 

- Zajištění pitného režimu (pítko na přední části zahrady.) 

- Pořízení nových sporáků do kuchyně, 

- Postupné vybavování kuchyně potřebným nádobím a náčiním. 

Udržet si statut zdravého a chutného stravování.  

 

 

Psychosociální podmínky 
 

- Vybudovat prostor pro poobědový odpočinek pro předškoláky venku na 

školní zahradě (příznivé podmínky, pergola) 

 

 

Organizace chodu v mateřské škole 

 
Provoz MŠ je od 6: 00 – 16: 30 hod. 
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- Dále pokračovat a vylepšovat v bezpečnostním zajištění budovy a 

bezpečnosti dětí. 

- Uzamykat školu i školní zahradu, dodržování uzamykací doby a pravidel 

zamykání. 

- Postupně děti vést k zapojování do (skrytě plánovaných činností) jíž od 

jejich příchodu. 

- Maximálně podporovat kooperativní a spontánní vzdělávání. 

- Pro názornější rozdělování dětí do CA a přehlednosti volby dětí začneme 

využívat velkých tabulí, které jsou v podobě symbolů tříd. 

- Po analýze možnosti variability časového zařazení ranního kruhu a 

zajištění kvality vzdělávání v podobě nepřímo řízených činností dětí si 

pedagogové volí zařazení ranního kruhu dle svého uvážení. Vždy musí být 

zachována funkce ranního kruhu a nesmí v dopoledním režimu 

vzdělávání chybět. 

- V rámci spolupráce s rodiči využijeme možnosti občasného zařazení 

ranního úkolu 

- Při markantním snížení počtu dětí po obědě budou třídy spojovány a 

tímto se děti nenásilně seznámí s prostředím jiných tříd. Děti budou mít 

možnost prohlubovat kamarádské vztahy s ostatními dětmi, které 

potkávají při ranním scházení. Občasné setkávání v jiné třídě dětem 

umožní sociální otužování a dozrávání. Vždy bude brán zřetel na 

bezpečnost dětí a kvalitu odpoledního vzdělávání. Tabulky na 

vchodových dveřích budou informovat rodiče, kde se děti nacházejí. 

Změna organizace při pobytu venku pro zajištění ochrany majetku klientů 

i majetku školy. - učitelka, která má konečnou je vždy dopoledne i 

odpoledne na horní zahradě Změna se nám osvědčila a budeme ji nadále 

takto praktikovat. 

 

Řízení mateřské školy 
 

- Zajistit kvalifikovanou učitelku za odcházející. 

- Zajistit kvalifikovaný pedagogický personál (za odcházející učitelku v roce 

2013) 

- Školnici dát větší kompetence v odstraňování drobných závad v provoze. 

- Pokračovat v pravidelných pedagogických a operativních radách. 

- Zajišťovat nadále provozní porady, dle potřeby. 
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- Vylepšit informační systém pro rodiče (kvalitní nástěnky, aj.) 

- Častěji realizovat konzultační hodiny dětí s ředitelkou školy. 

- Zlepšit spolupráci se ZŠ. 

- Nadále spolupracovat se SRPDŠ. A ostatními institucemi a využívat 

spolupráce s rodiči. (exkurse, sponzorské dary atd.) 

- Vypracovat efektivnější plán DVPP. 

 

Pedagogické a personální zajištění 
 

- Zajistit proškolení nových pedagogů v programu Začít spolu. 

- Zajisti zlepšení podmínek pro DVPP. (jasná pravidla financování a 

zaměření). 

 

Spoluúčast rodičů 
 

Analýza: 

Spolupráce s rodiči se v posledních třech letech podstatně zlepšila. Velice si ceníme pomoci 

rodičů při vybavování školy hygienickými potřebami pro děti (toaletní papíry, vlhčené 

ubrousky, tekutá mýdla, kapesníky aj.). Také nám rodiče velmi pomáhají při vybavování 

Center aktivit např. zakoupením lepidel, barevných papírů, pastelek, štětců, látek, nádobí do 

kuchyněk, nářadí do dílen, přírodních materiálů aj. Rodiče jsou velmi ochotni a vyjdou nám 

vždy vstříc i s drobnými opravami aj. Dále bychom touto cestou poděkovali za sponzorské 

dary, které dostáváme (protialergenní polštáře pro všechny děti, finančně náročné stavebnice, 

hračky pod stromeček, knihy aj.) 

Sponzorský běh: 10. 5. 2011 odpoledne probíhala akce SRPDŠ na spodní zahradě naší MŠ. 

Děti běhaly v menších skupinkách, samostatně nebo s rodičem po vyznačené trase zahrady. 

Trať byla dlouhá cca 250 m. Každé dítě mělo na ruce podepsaný proužek papíru a při 

oběhnutí jednoho kola mu byl orazítkován. Podle počtu razítek (uběhnutých koleček) byl 

předán jeho rodičem dobrovolný sponzorský příspěvek. Sdružení rodičů mělo v každé třídě 

svého koordinátora a celou akci vedla maminka z Berušek.  

Z evaluace spolupráce s rodiči nám vyvstal poznatek, že rodiče málo vstupují do tříd  

a zapojují se alespoň v odpoledních hodinách k hrám dětí, jak tomu bylo dříve. Zcela vymizel 

proces asistent - rodič. V minulých letech se nám občas podařilo s rodiči v tomto duchu 

spolupracovat. Pozitivně společně s rodiči hodnotíme tvůrčí dílny při vítání jara nebo 

podzimu, které si rodiče oblíbili, a již se staly naším rituálem. 

Záměr: 

Do budoucna budeme více oslovovat rodiče a pokusíme se je více zapojit do dění v mateřské 

škole v průběhu vzdělávání. Pokračovat ve spolupráci se SRPDŠ, které začalo velmi dobře 

spolupracovat s MŠ. Zachováme si rituál jarních dílen a plánujeme zavést další rituál, a to 

rozsvícení vánočního stromu a vánočního jarmarku. Tuto akci bychom rádi organizovali ve 

spolupráci se sdružením rodičů. Taktéž uvažujeme o zapojení prarodičů do dění v naší 

mateřské škole, např. při pečení cukroví, perníčků, četbě pohádek, zpěvu lidových písniček, 

práci se dřevem u truhlářského ponku, kutilství apod., přičemž bychom rádi využili všech 

jejich znalostí a bohatých zkušeností. 
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- Spolupracovat s firmou SCIO a nechat si zpracovat klima školy. 
- Na základě výsledků spolupracovat s rodiči a zaměřit se na žádané 

faktory.  
  

Charakteristika tříd  

 

Třídy i herny jsou dostatečně prostorné a jejich uspořádání je specifické – třídy i herny jsou 

rozděleny do center aktivit. Nábytek ve třídách přizpůsobujeme individuálním zvláštnostem 

dětí a danému složení třídy. Všechny pomůcky jsou dětem dostupné a ve výšce  jejich očí. 

Všechny třídy jsou obdobně uspořádány na Centra aktivit, která jsou označena obrázkem  

a příslušným názvem.  

                                                               

Naše centra aktivit:  
Každá třída si otvírá centra aktivit z této nabídky: 

Centra aktivit a jejich náplně: 

Centrum Ateliér – např. práce s veškerým výtvarným materiálem, využití různých malířských 

a kreslířských technik. 

Centrum Kostky  - např. hry s velkými kostkami a stavebnicemi, rozvoj prostorových technik. 

Centrum Manipulačních her – např. stavebnice, mozaiky, dřevěné skládačky. 

Centrum Knihy a písmena – např. manipulace s knihou, leporely, modely písmen, šablony 

písmen, činnosti na rozvoj jemné motoriky, razítka, číslice, kancelářské potřeby. 

Centrum Pokusy a objevy – např. práce s mikroskopem, lupou, přírodninami. 

Centrum Kuchyňka – např. příprava salátů, jednohubek, pečení placek, vaření pudingu. 

Centrum Pohybu – např. hry s tělocvičným nářadím, míčové a pohybové hry, zdravotní cviky. 

Centrum Hudby – např. hry s rytmickými a melodickými hudebními nástroji, zpívání, 

hudebně pohybové hry a činnosti. 

Centrum Divadlo - např. dramatizace pohádek, loutkové a maňáskové divadlo, kulisy. 

Centrum Dílna a písek  

 

– nejsou zcela v provozu, s ohledem na finanční možnosti máme zájem co 
nejdříve realizovat otevření těchto center. 
 

Přijímání dětí 
 

Do MŠ jsou z pravidla přijímány děti od tří let. Termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí 

k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok stanoví ředitelka po dohodě se 

zřizovatelem. Tyto údaje se zveřejní způsobem obvyklým. Zápis dětí probíhá vždy na jaře, 

zpravidla v květnu, a děti jsou přijímány od září téhož kalendářního roku. Přijímání dětí se 

řídí platnými právními předpisy a kritérii, které vydává ředitelka školy (rodiče si vyzvednou 

Žádost o přijetí do MŠ u vedoucí školní jídelny nebo mají možnost si tuto žádost stáhnout na 

webových stránkách školy, řádně ji vyplní, nechají potvrdit lékařem a přinesou zpět v termínu  

zápisu). O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka, rovněž o stanovení zkušební  

doby dítěte. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Při 

přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonným 

zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto dnech 

v mateřské škole. Při přijetí do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se 

zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se 

dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.  
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Při nástupu dítěte do MŠ rodiče předloží řádně vyplněný Evidenční list. Změny týkající se 

těchto údajů jsou rodiče povinni ihned nahlásit třídní učitelce. Řádně vyplní formulář 

Pověření, který se týká pověření jiných osob než zákonných zástupců k vyzvedávání dítěte 

z mateřské školy. 

    
- Na základě zkušeností z předchozího období - zápis bude vždy probíhat 

v jednom dni 

Zařazování dětí do tříd 

 
Všechny třídy v mateřské škole jsou věkově smíšené. Zařazování nově nastupujících dětí do 

tříd ovlivňuje volná kapacita míst v jednotlivých třídách, odkud odcházejí děti do ZŠ. 

Vzhledem k tomu, že mají rodiče možnost navštívit mateřskou školu, naskýtá se jim možnost 

vybrat si třídu, kam by mohlo jejich dítě nastoupit. Přáním rodičů se snaží mateřská škola 

vyjít vstříc. Děti navštěvují třídu po celou dobu docházky do mateřské školy.  

 

- Rodiče mají možnost volby třídy, kamarádů a učitelek 

 

Adaptační proces 
 

Nově nastupujícím dětem je dána možnost postupné adaptace. Učitelka na třídě zvolí po 

dohodě s rodiči délku a způsob adaptace.  

 

 

Charakteristika vzdělávacího programu 

 
Schéma tvorby vzdělávacích programů mateřské školy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÁMCOVÝ  
VZDĚLÁVACÍ 

PROGRAM 

ŠKOLNÍ 
VZDĚLÁVACÍ 

PROGRAM 

( IB ) 

TŘÍDNÍ 

VZDĚLÁVACÍ 

PROGRAM 

 

 

PLÁNY 

 

INDIVIDUÁLNÍ 

PLÁNY /DĚTI S 

OŠD,  

NADANÉ DĚTI, 

INTEGROVANÉ DĚTI/ 

OSTATNÍ – PLÁN 

ROZVOJE 

GRAFOMOTORIKY, 
PLÁN PRÁCE 

S PŘEDŠKOLÁKY,  
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Akce školy 
 

- Zachovat rituální akce školy  

společně s rodiči: jarní zdobení, MDD, besídky pro den rodiny a vánoční 

posezení. 

Ve spolupráci se SRPDŠ: sponzorský běh, vánoční jarmark. 

 

Nadstandartní vzdělávací podmínky, které se snažíme v  MŠ vytvářet 

 
- Zajištění výuky cizích jazyků (Wattsenglisch) 

- Seznamování s vodou a hry ve vodě (Plavecká hala) 

- Možnost účasti na sportovních aktivitách (BK Ústí nad Labem)  

- Ekologické výpravy do okolí  (projekt  ,,Mrkvička“)  

- Nabídka činností a her s písmeny a číslicemi  

- Využití práce s keramickou hlínou (Tvořivé dílny) 

- Individuální a skupinové terapie se spec.pedagogem (Bc.Kapounová Blanka) 

- Pravidelné návštěvy knihovny a ZŠ 

- Pravidelné návštěvy nemocnice 

- Spolupráce s městskou policií, státní policií, psovody 

- Spolupráce s hasiči, helioportem 

- Účast na výtvarných soutěžích a prezentacích MŠ 

- Možnost objednávky nebo zapůjčení knih 

- Shromažďování materiálu a volný přístup k němu (pokusy, tvořivé činnosti)  

- Nabídka experimentů a pokusů formou hry (mikroskop, lupy, dalekohled) 

- Hudební a pěvecké činnosti (Klasika před školou, hudební nástroje) 

- Tematicky zaměřené pobyty v přírodě a výlety 

  

o Plánujeme zakoupení počítačů a vhodných výukových programů  

o Vybavení dalšího tělovýchovného náčiní a prvků na školní zahradu 

o Rozšíření nabídky didaktických pomůcek a her  

 

Finanční zajištění plánovaných investic chystáme zapojit vlastní rozpočet, sponzorské dary, 

vypracovávat projekty, pomoc rodičů i SRPDŠ. 
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Případná doplnění: 


