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1. Úvod

Koncepce  a  strategie  rozvoje  mateřské  školy  stanovuje  vize  a  cíle,  identifikuje
podmínky potřebné pro jejich dosažení, priority a kroky, které vedení a pedagogové
plánují učinit pro dosažení vytyčených cílů v souladu se zásadami vzdělávání a s
přípravou  dětí  na  budoucnost.  Je  dokumentem,  který  je  otevřený  k  trendům  ve
vzdělávání a společnosti. Strategie je známa rodičům dětí, kteří se mohou aktivně
podílet na jejím znění a plnění. Koncepce ukazuje směry vývoje, jakými se chce naše
mateřská  škola  dále  posunout.  Cílem  koncepce  je  zvýšení  kvality  výchovy,
vzdělávání  a  celého  chodu  mateřské  školy  jako  celku.  Mateřská  škola  musí  mít
neustálý  zájem o to,  aby ji  veřejnost  viděla  a hodnotila  pozitivně.  Jejími  trvalými
posuzovateli  a kritiky jsou zejména děti  a jejich rodiče. Škola průběžně sleduje a
sbírá informace podstatné pro své další směřování (například právní změny, trendy
ve vzdělávání,  vývoj  vzdělávací  politiky,  socioekonomické změny v regionu školy,
demografická data a plány územního rozvoje regionu) a zohledňuje je v aktualizacích
strategie. 

Předškolní vzdělávání je aktuálně (v souladu s § 33 školského zákona) koncipováno
tak, aby podporovalo rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílelo se na jeho
zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel
chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. 

Předškolní  vzdělávání  má  vytvářet  základní  předpoklady  pro  pokračování  ve
vzdělávání a napomáhat vyrovnávání případných nerovnoměrností vývoje dětí před
vstupem  do  základního  vzdělávání.  V  neposlední  řadě  také  poskytuje  speciálně
pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem nadaným. 

Vzdělávání v naší mateřské škole povede k tomu, aby dítě na konci předškolního
období  získalo  v  rozsahu  svých  předpokladů  a  individuálních  možností  věku
přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost pro život. Celý vzdělávací
program bude orientován tak, aby se děti učily prožívat a chápat svět kolem sebe,
měly  chuť  poznávat,  tvořit  a  přemýšlet.  Snahou  je  důležitost  i  pochopení  prvků
Ekologie. Pro dítě předškolního věku je však daleko důležitější to, jak se v mateřské
škole cítí,  a proto vytvoříme pro děti prostředí pro ně příjemné, klidné, bezpečné,
motivující a plné dětské radosti. Dalším nezbytným cílem bude udržení, či zlepšení
stávajícího  vzdělávacího  standardu  školy,  zlepšení  obrazu  školy.  Hlavním
prostředkem  bude  propagace  a  úzké  spojení  mateřské  školy  s  rodiči,  základní
školou, zřizovatelem, městem a jinými organizacemi. 
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2. Charakteristika MŠ

Mateřská  škola  Přeštice,  Dukelská  byla  slavnostně  otevřena  29.  8.  1970  jako
společné zařízení „Jesle – mateřská škola “ s celodenním provozem. V červnu 1991
byly jesle zrušeny a do nového školního roku zařízení vstupovalo jen jako MŠ s 5
třídami.

Využití kapacity školy bylo rok následující. Tyto prostory byly poskytnuty 1. třídám
ZŠ.  V roce  1996  odešly  1.  třídy  a  MŠ  se  postupně  začala  zaplňovat  dětmi
předškolního věku. 

V současné době máme 7. tříd s kapacitou 188 dětí. MŠ je budovou pavilónového
typu. Skládá se z 5 budov spojených chodbou. Budovy jsou pojmenovány dětskými
názvy  tak,  aby  to  usnadňovalo  orientaci  dětí  po  zařízení  –  Sluníčko,  Beruška  a
Zvoneček jsou jednopatrové a Sedmikráska a hospodářská budova jsou přízemní. 

Objekt MŠ se nachází v blízkosti parku při vjezdu do Přeštic ze směru od Plzně v
klidové ulici. Přístup do budovy je dvěma vchody. První vchod je z ulice Dukelská a
druhý z ulice U parku. Pro lepší orientaci nám v prostoru MŠ slouží ukazatele. Každý
pavilon  má  samostatný  vstup,  během  měsíců  září  –  říjen  2021  je  naplánováno
zabezpečí těchto vstupů pomocí čipů na otvírání dveří.

Dopravní dostupnost je formou integrované dopravy Plzeňského kraje. Vzdálenost
od autobusu (zastávka u Penny) a vlaku je cca 500 metrů.

Dne 12. 8. 2013 z operačního programu ŽP „Zateplení MŠ Dukelská Přeštice“ a za
přispění města Přeštice se začala naše škola zateplovat a byly vyměněny okna na
zbylých  5  pavilonech  a  nově  opravena  střecha  všech  pavilonů.  Postupně
obnovujeme stará zařízení za nová a funkční. Součástí objektu je prostorná zahrada
o výměře 8 258 m2, kterou postupně zařizujeme k naplnění cílů RVP PV a plánu
Ekologické  výchovy.  Zahrada  je  vybavena  pískovišti,  herními  prvky  podporující
hrubou motoriku dítěte, dopravním hřištěm, mlhovištěm a volnou travnatou plochou
pro hry dětí.Pobyt venku mohou děti trávit jednak na zmíněné zahradě, hřišti a dále
v okolí  mateřské  školy,  které  je  velmi  vhodné  pro  toulky  samotným  městem
s několika památkami – kašnou, sochami, kostelem, knihovnou a muzeem. Krásná
procházka je i přes luka do vesnic Příchovice či Dolní Lukavice.

Škola disponuje vlastním stravovacím zařízením, které se nachází v hospodářské 
části spolu s kanceláří ředitelky školy, účetní a vedoucí školní jídelny. Ve školní 
kuchyni se vaří nejen pro děti a zaměstnance školy, ale i pro MŠ a ZŠ Řenče, 
Diakonii a cizí strávníky - doplňková činnost školy. Součástí hospodářské budovy 
jsou sklady a kotelna umístěné ve sklepní části hospodářské budovy. Naše školka 
disponuje vlastní kotelnou. V roce 2019 jsme vstoupily do projektu Ekoškolka. Zatím 
neusilujeme o titul Ekoškoly, ale snažíme se postupně zpracovávat myšlenky 
projektu tak, aby oslovily nejen zaměstnance, děti, rodiče, ale zejména širokou 
veřejnost. 
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3. Plánovaný rozvoj školy 2019 – 2025

3.1. Profilace mateřské školy

Mateřská  škola  doplňuje  rodinnou  výchovu,  na  jejich  základech  můžeme  stavět.
Školka  bude  nadále  zaměřena  na  školku  pohody  a  pohybu  v ekologicky  čistém
prostředí  s prvky  zdravého  životního  stylu.  Cílem  je  výrazně  zvýšit  schopnost
profilace školy v určitých oblastech, zkvalitnit nabídku školy směrem k rodičům.

3.2. Vize a cíle v oblasti výchovy a vzdělání

 rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, a
tím je připravit pro školu, pro život a pro další vzdělávání s přihlédnutím na
jedinečnost každého dítěte- rovný přístup ke vzdělání

 pochopit individualitu dítěte – „Pomoz mi, abych to dokázal sám“

 dát dostatečný prostor a čas k tvůrčím a estetickým aktivitám

 vytvářet příležitosti k samostatnému jednání 

 umožnit dostatečný pobyt v přírodě a nechat děti experimentovat a zkoumat

 usilovat o to, aby z dítěte vyzařovala spokojenost, mělo radost z objevování,
učení,  poznávání  nového,  zažívalo  radost  z poznaného,  bylo  bráno  jako
individualita i se svými odlišnostmi,

 využívat předškolní diagnostiku k poznání dítěte,

 poskytovat množství kvalitních podnětů ke vzdělávání ve všech oblastech 

 dávat potřebu stálosti a řádu,

 vést  je  ke  zdravému  životnímu stylu  v úzké  spolupráci  s  rodiči,  k ochraně
životního prostředí a ekologii,

 zaměřit se i nadále na pohyb dítěte, 

 zaměřit se i nadále na logopedickou prevenci,

 zaměřit se i nadále na čtenářskou a matematickou gramotnost,

 svým postojem a příkladem se snažit zasít semínko pro hodnotný život dítěte,

 snažit se, aby si dítě uvědomilo, že vše co dělá, ovlivňuje život nejen jeho, ale
i jeho okolí – lidí, přírody i zvířat,

 snažit se být školkou otevřenou, která podporuje spolupráci s rodiči, městem a
institucemi, 

 snažit se být pro rodiče partnerem, kteří mu pomohou ukázat správný směr
jejich dítěte. 

Strategie dosažení vize a cílů

 individuální přístup ke každému dítěti

 postupné zapojení do projektu „Ekoškolka“ 

 využití pedagogiky F. Ketta

 zapojení do projektu „Tygří školka“ – Jak se domluvit s tygrem

 projekt „Klokanovy školy“ – zapojení se jako školicí středisko pro ostatní MŠ

 zapojení se do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“  
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 pokračování účasti v „Pohyb 1P“ 

 zajištění účasti na Festivalu sportu V Plzni

 zajištění účasti na Festival sportu pro Přeštice a okolí 

 Minuty z přírody – začlenění prvků z pořadu do vzdělávání

 Ptáci online – začlenění do vzdělávání

 Kroužek – „Hbité jazýčky“ – pokračování v již zavedeném

 začlenění do projektu „Celé Česko čte dětem“

Rizika, hrozby

 problémy  související  z velkého  počtu  dětí  ve  třídách  (bezpečnost  dětí,
individuální přístup)

 nezískání  finančních  prostředků pro  projekt  „Festival  sportu  pro  Přeštice  a
okolí“

3.3. Vize a cíle v oblasti personálního zajištění

Úspěšnost vzdělávacích cílů je závislá na osobních a profesních kvalitách učitelek,
ale i ostatních zaměstnanců školy. Celý kolektiv by měl být za jedno v naplňování
cílů, což je i předpokladem k přijímání zaměstnanců.

 přijímání zaměstnanců s kvalifikací učitelka MŠ, studující v oboru předškolní a
mimoškolní pedagogika

 přijímání provozních zaměstnanců 

 vytváření podmínek pro nevyhoření zaměstnanců

 zajištění mentoringu pro kolektiv pedagogů  

 zajištění supervize pro ředitelku školy

 spolupráce v jednotě s provozními zaměstnanci – podpora stability personálu

 zachovat stávající úvazky všech zaměstnanců

 zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů samostudiem či vzděláváním DVPP,

 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, kurzy).

  učitele se v rámci DVPP budou seznamovat především s novými metodami
práce a s využitím moderních pomůcek ve výuce 

 účastnit se Workshopů nabízených v projektech EU, MŠMT

 vytvářet si portfolia učitele

 plnit své kompetence

 kariérní postup

Strategie dosažení cílů

 přijímání nových zaměstnanců – možnost účastnit se výuky a zkusit si práci
pedagoga – odhad schopností pro práci pedagoga

 komunikace mezi zaměstnanci, řešení případných neshod okamžitě

6



 vyhledávání  příležitostí  k samostudiu  a  dalšímu vzdělávání  –  samostatnost
v rozhodování, zdokonalování v nejistých oblastech pedagogické činnosti

 studium k prohloubení odborné kvalifikace

 systematické a dlouhodobé vzdělávání

 umožnění zvyšování odborného studia – využití studijního volna

 využití času v době nepřímé práce k vytváření portfolia, začínající učitelky –
pedagogické věno

 podpořit výběr kompetencí, které pedagog zvládne

 povinná účast na mentoringu, supervize – brát to jako posun ve své kariéře

Rizika, hrozby

 vyhoření pedagoga

 nezájem se zdokonalovat ve svém oboru

 nezájem hledání nových možností ve své práci – stagnace pedagogů

 dlouhodobá nemoc

 při DVPP – nemožnost zajištění provozu MŠ

3.4. Vize a cíle v oblasti ekonomického zajištění

Finanční předpoklady

 využívat  finanční  prostředky  přidělené  ze  státního  rozpočtu  v souladu
s účelem, na které byly přiděleny

 využívat finanční prostředky přidělené z rozpočtu stanovené zřizovatelem

 využívat  možnosti  rozvojových  projektů  a  dotací  z EU,  využívání  šablon
OPVVV MŠ

 získávání sponzorských darů a sponzorů na financování školy – akce školy,…

 finance z živnostenského oprávnění

 úplata za vzdělávání

 úplata za kroužky

Strategie dosažení cílů

 efektivně  a  hospodárně  využívat  finanční  prostředky  přidělené  ze  státního
rozpočtu v souladu s účelem, na které byly přiděleny

 dodržovat závazné ukazatele rozpočtu stanovené zřizovatelem

 finance z doplňkové činnosti na základě živnostenského oprávnění 

 vycházet z výpočtu úplaty – dodržení platných ukazatelů

 přiměřená platba ke kroužkům – využití na kroužky 

Rizika, hrozby

 finanční  rozpočet  města  –  snížení  příspěvku  vzhledem  k plánovanému
rozpočtu
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3.5. Vize a cíle v oblasti materiálního zajištění

 vytvoření parkovacích míst pro rodiče, které přivádějí děti do MŠ 

 rekonstrukce kotelny – zákon o životním prostředí

 přeložení teras u pavilonů

 revitalizace ozdobných květináčů

 oprava schodů do pavilonů

 zastřešení vstupních dveří – provozní budova, pavilony

 zastřešení teras

 materiálně technické vybavení kuchyně a kuchyněk (konvektomat, kuchyňka
na pavilonu dolní zvoneček, modernizace kuchyně, sporáky…)

 pokračovat  v obnově  materiálně  technických  podmínek  v prostorách  MŠ
(obnova krytů na topení, nábytek, zřízení center aktivit, zakoupení matrací na
lehátka, interaktivní tabule ještě na jednu třídu, mikrovlnky na třídu,…)

 materiálně  technické  dovybavení  zahrady  s ohledem  na  dodržení  zásad
BOZP, hygieny a realizaci ŠVP (dovybudování dopravního hřiště – sezení pro
výuku, výuková tabule z oblasti dopravy, tabule zaměřené na řízené činnosti
dětí  podporující  přírodovědné znalosti  a ekologii,  hmyzí domečky, pomůcky
pro  projekt  „Dešťovka  je  kamarád“-  hrajeme  si  s vodou,  záhony  pro  práci
zahradníků, venkovní učebna, mlhoviště, multifunkční hřiště…)

Strategie dosažení cílů

 využití prostředků z rozpočtu zřizovatele, 

 zažádání dotací na projekty

 využití dotací z EU

 využití možností šablon  

 sponzoring

Rizika, hrozby

 nedostatek finančních prostředků

 dotace z EU – nelze v některých případech využít,  nutná i  finanční  dotace
města; absence vhodné dotace pro výše zmíněné cíle

3.6. Vize a cíle v oblasti řízení mateřské školy

V MŠ dojde k velkým změnám z důvodu odchodu 8 zaměstnankyň (5 zaměstnankyň
odejde  do  důchodu  z toho  1  učitelka  do  SD,  uklízečka  do  SD  a  3  učitelky  do
předčasného důchodu, další 3 učitelky odejdou na mateřskou dovolenou). Ráda bych
zachovala standard naší MŠ a při výběru nových zaměstnanců budu hledět nejen na
studium v daném oboru, ale zejména také na přístup k dětem a vizím naší MŠ.

 zajištění nového personálu

 týmová spolupráce v rámci kolektivu

 týmová spolupráce (s rodiči) při rozvíjení vzdělávacího programu 
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 podpora  a  spoluúčast  všech zaměstnanců na projektech školy  a  otázkách
ŠVP

 dodržování stanovených pravidel 

 vytvořit prostředí klidu, pohody a vzájemné tolerance

 podporovat  projekty  zpracované  učitelkami,  vytvářet  podmínky  pro  jejich
úspěšnou realizaci

 vyhodnocování  práce všech zaměstnanců,  pozitivní  motivace,  ale  i  vhodná
kritika 

 na  legislativní  změny  reagovat  tak,  aby  byl  zajištěn  plynulý  přechod  ke
změnám

 prohlubovat vzájemnou podporu vedení a ostatních zaměstnanců

 spolupráce se zřizovatelem, a dalšími orgány státní správy, organizacemi a
odborníky 

 stmelení kolektivu společnými akcemi

Strategie dosažených cílů

 zajištění výběrového řízení na chybějící pozice

 zaučení  nových  nezkušených  pedagogů,  pravidelné  konzultace,  pomoc  při
tvorbě týdenního plánu; učitelky na třídách – vzájemné hospitace – přesný
plán

 pravidelné  měsíční  porady  nových  pedagogů  s  ředitelkou  školy  ohledně
pochopení ŠVP  TVP tvorba TVP, vytvoření pedagogického věna, … 

 setkávání s rodiči / schránky na nápady k rozvíjení vzdělávacího programu

 otevřeně se vyjadřovat k práci zaměstnanců, ředitelky školy 

 ponechání prostoru pro samostatné rozhodování

 kontrola  dodržování  pravidel,  jasná  kritéria  pro  ohodnocování  –  nadále
hodnotit  přístup zaměstnanců k daným úkolům, v kompetencích dát  prostor
pro samostatné rozhodování, 

 nadále pravidelná kontrolní činnost v oblasti provozní i vzdělávací – hospitace
ředitelky, 

 konzultovat se zřizovatelem problémy, se kterými se škola potýká, informace o
možnosti služeb – jak s problémovými  dětmi, rodiči nebo zaměstnanci školy,
vyhoření pedagoga – demotivace 

Rizika, hrozby

 nenalezení dostatečně kvalifikovaných pedagogů a provozních zaměstnanců
vzhledem k situaci na trhu práce
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3.7. Vize a cíle  v oblasti  spolupráci  školy se zřizovatelem,  ostatními
organizacemi, rodiči

 snažit se zapojovat rodiče do akcí školy formou spoluúčasti, organizací akcí a
využívat tak jejich potenciálu 

 využívat nabídek rodičů i jejich nápadů

 připravovat tematicky zaměřená setkávání s rodiči a ostatními organizacemi,
zřizovatelem 

 otevřená komunikace s rodiči, využití  konzultačních hodin, den pro rodiče –
pravidelné schůzky, kdy se budou moci rodiče informovat o dítěti, vyjádřit své
přání či obavy

 komunitní setkávání s rodiči, přáteli školy, širokou veřejností a odborníky

 nadále pokračovat v „Projektu Duhové mosty“ – mezigenerační soužití

 nadále pokračovat ve spolupráci s knihovnou – tematicky zaměřená setkávání
– účast rodičů – DEN KNIHY, setkávání se spisovateli, projekty

 navázat spolupráci s odborníky – pedagogika F. Ketta, Každý máme svého
tygra ( manželé Kopsovi) , spolupráce s Ametystem, Ec Babočka

 nadále spolupracovat se ZŠ, Slunečnicí ,ostatními MŠ

 nadále spolupracovat se složkami IZS – Policie, hasiči,…

 otevřená komunikace s rodiči, využití  konzultačních hodin, den pro rodiče –
pravidelné schůzky, kdy se budou moci rodiče informovat o dítěti, vyjádřit své
přání či obavy

Rizika, hrozby

 neochota ze strany rodičů

Při realizaci předložené koncepce je nutná spolupráce zaměstnanců školy, rodičů,
zřizovatele, veřejnosti atd. Výměna názorů a zkušeností může být pouze ku 
prospěchu věci .
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