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Podmínky a potřeby školy 

Po zhodnocení loňského plánu a záměrů jsme zjistili, že se nám: 

Podařilo uskutečnit: 
• Pokusit se zajistit finanční prostředky na dovybavení školní zahrady – 

částečně – hrací panely z dotace od Města České Kubice 
• Zařazení logopedické prevence do všech tříd 
• Hračky a pomůcky pro děti mladší tří let 
• Podporovat kulturu stravování 
• Zařízení a vybavení polytechnických koutků 
• Uzavření provozu v době letních prázdnin na tři týdny 
• Částečně nakoupit rytmické nástroje a pomůcky na TV 
• Částečně doplnit dětskou knihovnu 

Nepodařilo uskutečnit: 
• Výzdoba chodby MŠ 
• Doplnění dětské knihovny 
• Dopravní hřiště na zahradě MŠ 
• Vybavení zahrady i pro děti mladší tří let 
• Zastínění pískovišť, přirozený stín na zahradu 
• Nakoupit rytmické hudební nástroje, na třídy, na TV – drátěnky, stuhy, 

overbaly, švihadla 

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE 
Na základě zhodnocení máme tyto priority pro letošní školní rok: 

• Zastínění pískovišť, přirozený stín na zahradu – zjistit možnosti 
• Dopravní hřiště na zahradě MŠ 
• Doplnění dětské knihovny 
• Výzdoba chodby MŠ 
• Pokusit se zajistit finanční prostředky na dovybavení školní zahrady 
• Nakoupit rytmické hudební nástroje, na TV – drátěnky, stuhy, overbaly, 

padák, tunely, pomůcky na matematickou pregramotnost 
• Pozvat učitelky z první třídy na běžnou denní práci s dětmi 
• Zavést do pitného režimu vodu s ovocem – hlavně v letních měsících 
• Dotazníkové šetření – rodiče 
• Více zapojit rodiče do dění v MŠ, prohlubovat vzájemnou důvěru 
• Podporovat spolupráci učitelek a tříd mezi sebou 
• Zajistit efektivní vzdělávání učitelek – zavedení systému POPR 

Počet dětí na třídách 



V letošním roce bylo zapsáno k docházce do MŠ stejně jako loni 82 dětí, z toho 
je 6 dětí individuálně integrovaných. Tři jsou zařazeny do čtvrtého stupně 
podpůrných opatření a tři jsou ve třetím stupni. Na škole Působí čtyři asistenti 
pedagoga a  jeden školní asistent. Díky novému systému financování škol, dojde 
k  ustálení počtu pedagogů pracujících na plný úvazek. Stabilně budou dvě 
učitelky na třídě a bude v rámci možností zajištěno jejich překrývání. 

Personální obsazení tříd: 
I. třída Sluníčka:  24 dětí učitelky Bc. Jana Šupová, Kristýna Trnková, AP  
II. třída Koťata: 21 dětí učitelky Květa Bombalová, Pavla Petrů, AP 
III. třída Berušky: 22 dětí učitelky Bc. Pavla Psutková, Bc. Marie Prokšová, AP 
IV. třída Sluníčka:15 dětí, učitelka Mgr. Lenka Pekárová, Pavlína Berková, AP 
Školní asistent – „Šablony pro MŠ Poběžovice II“ – od ledna 2018 

Akce školy  
Škola se bude nadále zapojovat do akcí pořádaných městem, ZŠ a dalších 
organizací.  Kulturní akce – divadelní představení -zajišťuje p. uč. Šupová. 
Seznam divadel je přiložen. V  letošním školním roce se budeme věnovat 
celoročnímu projektu, který je zaměřen na čtenářskou pregramotnost 
s názvem „MODRÁ KAŇKA DO POHÁDKY“ – viz. projekt 

ZÁŘÍ         -        Eduard Petiška – Pohádkový dědeček   

ŘÍJEN       -        1. výročí vysazení Lípy Republiky 
                        Setkání s klubem Uličník – rodiče, děti, učitelé 
                        Podzimní fotografování 
                        Vítání občánků   
                        V. Čtvrtek – To nejlepší pro nejmenší 

LISTOPAD   -       Vánoční jarmark v ZŠ 
                        Návštěva dětí z 1. třídy ZŠ 
                        Martin na bílém koni - tradice 
                        J. Čapek – Povídání o Pejskovi a Kočičce 
                         
PROSINEC  -        Vánoční besídky tříd, Vánoční nadílka 
                        Advent na MKIS 
                        Čertovská nadílka – společná akce se ZŠ  
                        P. Čech – O Čertovi                     

LEDEN      -         Kouzelnické vystoupení 
                        B. Socha – Tajemný život sněhuláků 
                   

ÚNOR       -        Schůzka rodičů předškolních dětí – OŠD 
                       F. Hrubín – 2x7 pohádek, E. Stará – Koho sežral vlk                                    



BŘEZEN    -         Vítání občánků 
                        O. Syrovátka – Bajky, J. Lada - Bajky            

DUBEN    -          Zápis do ZŠ                         
                        O. Sekora – Knížka Ferdy Mravence 
                         
KVĚTEN   -          Den otevřených dveří + zápis do MŠ 
                        Den matek u MKIS 
                        Bešťáková, Baránková – Písničkové pohádky – společná                             
                        akce se ZŠ 

ČERVEN   -          Školní Výlet  
                       „Pasování předškoláků“   -   Divadelní Spolek Poběžovice 
                       Návštěva v 1. třídě  
                       Hurá na prázdniny – akce MŠ + ZŠ + MKIS + SDH  
                       P. Horáček – Papuchalka Petr 

Akce realizované v rámci projektů: 

AKCE projektu Tkanička 2019/2020                             
• Návštěva v partnerské škole – Bramborová slavnost 
• Pozvání dětí z Německa - Pohádkování 

AKCE projektu Čtyřlístek 2019/2020  
Motto:  
„Příroda je dokonalá učebna, potřebujeme ji jen znovu otevřít a objevit…“ 
• Práce v projektu budou realizovány podle publikace „Děti a příroda“ 
• Myslivci – výstava trofejí 
• Environmentální program – společně se ZŠ 

AKCE Programu minimální prevence 
• Zdravotní prevence – ústní hygiena 
• Preventivní program první pomoci 
• Návštěva Policie, Hasičů, Knihovny, Města 

SPOLUPRÁCE SE ZŠ 
                        –  návštěvy dětí ze ZŠ Poběžovice v MŠ 

- Miniškolička 
- zapojení do akcí školy – divadla, veřejná vystoupení 
- návštěvy předškoláků v 1. třídě ZŠ 



- spolupráce pedagogů v rámci integrace dětí 
- spolupráce pedagogů při přechodu dětí na ZŠ 

SPOLUPRÁCE S PPP a SPC 
- v rámci individuální integrace, IVP 
- logopedická garance, péče a skupinová integrace 
- vyšetření školní zralosti 
- návštěva zaměstnanců PPP a SPC v MŠ 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků /DVPP/ 

Dlouhodobé cíle: 
V  současné době se budeme zaměřovat na prohlubování a rozšiřování znalostí 
pedagogů v problematických oblastech, které jsme identifikovali v evaluaci školy. 
Nadále se budeme vzdělávat v oblasti speciální pedagogiky, vzhledem k tomu, že 
se škola věnuje integraci dětí se SVP. 

• rozšiřovat a prohlubovat poznatky učitelek v oblasti pedagogiky a speciální 
pedagogiky – kurzy, semináře, CŽV 

• zařazovat kurzy a semináře s  ohledem na aktuální potřebu školy, podle 
druhu postižení dětí – autismus, DMO, kombinovaná postižení 

• proškolovat asistenty pedagoga dle potřeby a druhu postižení dítěte 
• dále rozšiřovat všeobecný přehled učitelek o současném přístupu 

k předškolní pedagogice - individualizace  
• zaměřit se na metody, formy a evaluaci 

Krátkodobé cíle: 
Týkají se plánu na školní rok. Vychází ze závěrů hospitací, potřeb a sebereflexe 
učitelek.  

• pro učitelky s  kratší praxí průběžně zařazovat inspirační semináře 
z různých oblastí  

• zařadit semináře k  technické tvořivosti, čtenářské a matematické 
pregramotnosti 

• pokračovat v zařazování školení na interaktivní tabule – na MŠ 
• zařadit semináře k plánování a evaluaci 

DVPP realizováno v institucích: 

• Krajské centrum vzdělávání 
Plzeň 

• Národní institut pro další 
vzdělávání 

• Společnost ProCit 
• OSČČK – červený kříž 
• Další organizace dle aktuální 

nabídky a akreditace MŠMT 



Pro nepedagogické pracovníky – školení vedoucích školních jídelen. 

Plán pedagogických a provozních porad  
Porady jsou svolávány dle potřeby, provozní porady minimálně 3-4x za rok, 
pedagogické rady minimálně každý druhý měsíc v roce. 
Náplň provozních porad:  

                     ZÁŘÍ  -   zahájení školního roku  
- akce školy – roční plán 
- pracovní doba + náplně, BOZP a PO 

            PROSINEC   -   čerpání ochranných pomůcek 
- čerpání FKSP 
- zajištění zařízení v  době případného uzavření 

provozu 
         ČERVEN  -    plán dovolených 

- zajištění zařízení po dobu letních prázdnin 
- rozpis zaměstnanců na prázdniny 

Náplň pedagogických porad:     

                  SRPEN   -   tvorba ŠVP – nově zpracováván 
- odevzdání výstupů hodnocení školy 
- plán akcí školy 
- příprava a organizace školního roku 

                  ŘÍJEN     -   adaptační program dětí 
- dokumentace na třídách 
- IVP - zpracování 

                    LEDEN  -   DVPP – přenos informací ze seminářů 
- Aktualizace a hodnocení IVP, kontrola a evaluace 

TVP 
- doporučení OŠD, spolupráce se ZŠ a PPP                  

                  DUBEN -  diagnostika školní zralosti – opakovaná 
- závěr školního roku  
- příprava diagnostiky dětí 

   ČERVEN -  evaluace školy 
                 - ukončení školního roku, prázdninový program 

PRÁZDNINOVÝ REŽIM ŠKOLY: 
Po dobu letních prázdnin je škola uzavřena vždy na tři týdny na přelomu července 
a srpna.  
V  provozu bude jedna, nebo dvě třídy, dle pořadí úklidu pavilónů. Na třídách 
probíhá prázdninový úklid – zajišťují uklízečky školy. Desinfekce hraček a 
příprava tříd na provoz – zajišťují učitelky. 



Výchovně vzdělávací práce probíhá v prázdninovém režimu – opakování, relaxační 
hry, častý pobyt dětí venku, otužování, vycházky do okolí, a podobně. 

Přípravný týden je vždy poslední týden v srpnu, přítomni jsou všichni zaměstnanci 
školy – na společné poradě proběhne organizační rozdělení zaměstnanců, příprava 
provozu školy, ročního plánu.  

Před zahájením školního roku proběhne i schůzka rodičů s prohlídkou školy a 
seznámení s provozem a rozdělením dětí do tříd. 

Uzavření provozu MŠ ve školním roce 2019/2020: 

Vánoční svátky 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020 

Letní prázdniny – 20. 7. 2020 - 9. 8. 2020 

Plánované omezení provozu: 

Podzimní prázdniny 29. - 30. 10. 2019 

Čtvrtek 9. 4. 2020 – Velikonoční prázdniny 

Jarní prázdniny 17. 2. - 23. 2. 2020 

Kolektiv MŠ Poběžovice 
Mgr. Lenka Pekárová 
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