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

Podařilo: 
 

 Zapojit rodiče do dění v MŠ 

 Využití projektu „Cesta nejen mezi stromy“ 

Realizace Ročních projektů se nám velmi osvědčila, budeme pokračovat i 

do budoucna. Navážeme projektem „Zpátky po cestě, sejdeme se ve 

městě“.  

Tento cíl byl podpořen i zakoupením nového programu Správa MŠ a 

aplikace pro rodiče Naše MŠ. 

 

 Zajistit lepší PR školy 

 Nové www stránky školy 

Vznikly nové internetové stránky školy a s tím i potřeba správce stránek. 

 

 Zajistit efektivní vzdělávání dětí na základě hodnocení jejich výsledků 

vzdělávání, plánování a využívání vhodných metod a forem práce 

 Pozorovat, sledovat úroveň jednotlivce i skupiny dětí při uplatňování 

nových metod, využívat závěry pro další plánování a materiální 

zajištění  

 Zavedení systému diagnostiky dětí 

Nadále pracujeme na zavádění prvků Montessori a Začít spolu, v jedné 

třídě plánujeme podle Teorie mnohočetné inteligence (Grdner). 

Zavedli jsme diagnostiku iSophi pro věkovou kategorii 5-7 let, zakoupili 

další pro věkovou skupiny 4-5 let. Pro obě věkové skupiny máme i program 

Smart. 

 
 

Nepodařilo: 
 

 Vybavit školu pomůckami pro všechny věkové skupiny 

 Nakoupit rytmické hudební nástroje, na TV – drátěnky, overbaly 

pomůcky na matematickou pregramotnost a montessori 

Cíl je realizován průběžně, letos byly nakoupeny některé pomůcky na TV. 

Z plánů jej nevyřezujeme, budeme pokračovat v rámci možností. 
 

 Vybavit školní zahradu pro děti mladší 3 let 

 Zastínění pískovišť, přirozený stín na zahradu – zjistit možnosti 

 Pokusit se zajistit finanční prostředky na dovybavení školní zahrady 

Zastínění pískovišť pro letošní rok vyřazujeme, z důvodu nedostatku 

finančních prostředků a z důvodu plánované realizace nových pískovišť 



v příštím roce – závěr revize zahradního vybavení. Pokusíme se podat 

žádost na Obec Českou Kubici na dovybavení zahrady. 
 

 Posilovat důvěru rodičů a vzájemné vztahy rodičů a učitelek 

 Dotazníkové šetření – rodiče 

Nerealizovali jsme dotazníkové šetření, pokusíme se o jeho realizaci 

v rámci nového programu Správa MŠ. 
          

 

 

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

 Vybavit školu pomůckami pro všechny věkové skupiny 

 Nakoupit rytmické hudební nástroje, na TV – drátěnky, overbaly 

 pomůcky na matematickou pregramotnost a montessori 
 

 Vybavit školní zahradu pro děti mladší 3 let 

 Realizace všech nových pískovišť – vyplynulo z revize zahradního vybavení. 

 Pokusit se zajistit finanční prostředky na dovybavení školní zahrady 
 

 Posilovat důvěru rodičů a vzájemné vztahy rodičů a učitelek 

 Dotazníkové šetření – rodiče 

 

 Zavedení portfolií dětí 

 

 Spolupracovat s partnery a organizacemi ve městě 

 Při realizaci ročního projektu využít partnery ve městě, organizace, spolky 
 

 

Počet dětí na třídách 
V letošním roce bylo zapsáno k docházce do MŠ 90 dětí, z toho je 6 děti 

individuálně integrovaných. Čtyři děti jsou zařazeny do čtvrtého stupně 

podpůrných opatření a dvě je ve třetím stupni. Na škole Působí pět asistentů 

pedagoga. Stabilně máme dvě učitelky na třídách a je zajištěno jejich překrývání. 

 

Personální obsazení tříd: 

I. třída Sluníčka:  26 dětí učitelky Bc. Jana Šupová, Kristýna Rom,  

II. třída Koťata: 25 dětí učitelky Květa Bombalová, Pavla Petrů, AP 

III.třída Berušky: 24 dětí učitelky Šárka Mrázová DiS., Bc. Marie Prokšová, AP 

IV. třída Sluníčka: 15 dětí, učitelka Mgr. Lenka Pekárová, Pavlína Berková, 2 AP  

 
 



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 s názvem „Zpátky po cestě, sejdeme se ve městě“– viz. 

projekt. Na chodbě MŠ je informační nástěnka pro rodiče a nástěnka s 

Nápady na doma. Průběžně zde budeme mapovat naši práci na projektu.  

 
 

ZÁŘÍ         -     Nástěnka pro rodiče  

ŘÍJEN       -      Podzimní fotografování  

                      Den s Archeology, Den otevřených dveří – výročí 10 let  

                      od otevření nové budovy MŠ 

                      Den otevřených „Íček“ – exkurze MKIS 

LISTOPAD   -     Divadlo v rámci Divadelní přehlídky – exkurze v kině 

                      Vítání občánků  

                      Martin na bílém koni – tradice                                                                                   

PROSINEC  -      Vánoční besídky tříd a nadílka 

                      Vánoční jarmark v ZŠ, Adventní vystoupení s MKIS   

                      Čertovská nadílka – na třídách                      

LEDEN      -       Návštěva Kostela – Betlém, Tři králové 

                      Návštěva dětí z 1. Třídy v MŠ              

ÚNOR       -       Schůzka rodičů předškolních dětí – OŠD 

                      Setkání s významnou osobností města Poběžovice –    

                      rozhovor, foto /historie, řemeslo, současnost, …/                                          

BŘEZEN    -       Vítání občánků  

                      Návštěva knihovny 

                      Komentovaná prohlídka Okolo zámku                                          

DUBEN    -         Zápis do ZŠ    

                      Exkurze organizací ve městě – Městský úřad, Policie,  

                      Hasiči,… - průběžně po třídách                                          

KVĚTEN   -        Den otevřených dveří + zápis do MŠ  

                      Den matek u MKIS  

                      Poznáváme povolání – průběžně po třídách                                           

ČERVEN   -        „Pasování předškoláků“   - případně omezeně, venku 

                      Návštěva v 1. třídě – Exkurze ve škole 

                      Hurá na prázdniny – akce MŠ + ZŠ + MKIS + SDH  

 
 

REALIZACE VŠECH NAPLÁNOVANÝCH AKCÍ JE ZÁVISLÁ NA AKTUÁLNÍ SITUACI 

 



Akce realizované v rámci projektů školy: 
 

AKCE ROČNÍHO PROJEKTU 
 

AKCE projektu Tkanička     -   DLE SITUACE                         
 

AKCE Programu minimální prevence – divadelní představení, exkurze do 

organizací ve městě 

   

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 péče  

- skupinová integrace 

- vyšetření školní zralosti 

- návštěva zaměstnanců PPP a SPC v MŠ 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků /DVPP/ 
 

Dlouhodobé cíle: 

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 

 proškolovat asistenty pedagoga dle potřeby  

 dále rozšiřovat všeobecný přehled učitelek o současném přístupu 

k předškolní pedagogice  

 

Krátkodobé cíle: 

Zavedli jsme systém POPR – Plány osobního pedagogického rozvoje. Je založený 

na osobních potřebách každého pedagoga. Plán je aktualizován jednou ročně, 

konzultován s vedením školy, jsou zváženy možnosti a průběh a podpora realizace.  

Cíle se tedy liší dle individuálních potřeb pedagogů a jsou průběžně plněny.  



DVPP realizováno v institucích: 
 Krajské centrum vzdělávání Plzeň 

 Národní pedagogický institut  

 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 2x za rok, 

pedagogické rady minimálně každý druhý měsíc v roce. 
 

 

Náplň provozních porad:  
 

                     ZÁŘÍ  -   zahájení školního roku  

- akce školy – roční plán 

- organizace roku 

         ČERVEN  -    plán dovolených 

- zajištění zařízení po dobu letních prázdnin 

- rozpis zaměstnanců na prázdniny 

 

Náplň pedagogických porad:     
 

                  SRPEN   -   tvorba a úprava ŠVP  

- výstupy hodnocení školy 

- plán akcí školy 

- příprava a organizace školního roku 

                   ŘÍJEN   -   adaptační program dětí 

- dokumentace na třídách 

- IVP - zpracování 

                  LEDEN   -   Aktualizace a hodnocení IVP, evaluace TVP 

- doporučení OŠD, spolupráce se ZŠ a PPP                  

                  DUBEN  -  diagnostika školní zralosti  

- závěr školního roku  

                  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 2022/2023: 
 

Vánoční svátky 27. 12. 2022 – 30. 12. 2022 
 

Letní prázdniny – 24. 7. 2023 - 11. 8. 2023 
 

Případné omezení provozu: 
 

Podzimní prázdniny 26.10 a 27. 10. 2022 
 

Velikonoční prázdniny -  6. 4. 2023  
 

Jarní prázdniny 13.3. - 19. 3. 2023 

 

 

Kolektiv MŠ Poběžovice 

Mgr. Lenka Pekárová



 


