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Dlouhodobá koncepce rozvoje mateřské školy
pro roky 2019 – 2021

1. Regionální postavení mateřské školy
2. Materiální zabezpečení MŠ
3. Úroveň výchovně – vzdělávacího procesu
4. Spolupráce s rodinami dětí

1. Regionální postavení mateřské školy
. 
Mateřská škola v Kostelci u Holešova je jedinou MŠ v obci. Děti po ukončení předškolního
vzdělávání zpravidla odcházejí do 1.třídy ZŠ v Kostelci u Holešova. V posledních letech se
počet dětí, jejichž rodiče mají zájem o přijetí k předškolnímu vzdělávání v naší MŠ ustálil,
zpravidla nejsou uspokojeni 2-3 zájemci. Jelikož však bude snahou MŠ snížit počet zapsaných
dětí  na 24 (nevyužívat dosavadní možnosti  výjimky z počtu dětí  udělované zřizovatelem i
KHS Zlín), může se stát, že nebudou volná místa v naší MŠ postačovat. Zájem o přijetí dětí
do mateřské školy v Kostelci u Holešova projevují občas také rodiče z okolních obcí, svůj
zájem  zdůvodňují  kvalitou  předškolního  vzdělávání  i  vybavením  prostor  MŠ  a  zahrady.
Tohoto zájmu si vážíme a mrzí nás, že nemůžeme děti  z okolí k předškolnímu vzdělávání
přijímat. 
Naším cílem do budoucích let je udržet dobrou prestiž mateřské školy a obohacovat nabídku
předškolního vzdělávání o další prvky a možnosti. 
Pro zajištění vyšší kapacity mateřské školy do budoucích let bude ředitelka MŠ jednat a
hledat řešení se zřizovatelem. Poměrně schůdnou možností by bylo např. zřízení jedné třídy
jako externího pracoviště MŠ, která by byla využita příkladně jako třída pro děti  nejstarší
věkové skupiny. Pro toto řešení by však zřizovatel musel najít prostory (ideálně v majetku
obce)  a  zajistit  jejich  přestavbu  podle  podmínek  stanovených  hygienickými,  požárními,
stavebními a dalšími předpisy.



2. Materiální zabezpečení MŠ

Mateřská škola je po stránce vybavení hračkami, učebními pomůckami, zařízení třídy i herny
a  zajištění  materiálních  podmínek  pro  kvalitní  výchovně  vzdělávací  práci  vybavena
nadstandardně. Máme celou řadu moderních pomůcek a hraček pro rozvoj myšlení, řeči, pro
získávání předčtenářských, předmatematických i polytechnických dovedností. Pokud kdykoli
ředitelka MŠ jednala se zřizovatelem o pořízení nového nebo opravu staršího vybavení pro
MŠ nebo na zahradu, prozatím vždy nám bylo vyhověno.
Za spolupráce se zřizovatelem se nám podařilo za uplynulé období zmodernizovat prostory
MŠ i zahrady a realizovat tyto opravy a investice:

 elektronická ochrana budovy

 pořízení čističky vzduchu do herny

 pořízení modernějšího PC do kanceláře

 zhotovení nového nábytku do vstupních prostor – vybavení nové šatny

 pořízení nového nábytku do třídy – stolky a židličky

 oplocení zahrady, výměna zahradního vybavení

Záměry do dalšího období

 modernizace zařízení výdejny stravy – myčka nádobí, indukční vařič, pečicí trouba 

 modernizace ICT – pořídit nový software pro práci na PC v kanceláři 

 pořízení zahradní sprchy nebo „mlhoviště“

 pořízení zahradního stolku – záhonu pro pěstitelské práce dětí

 pořízení „hmyzího hotelu“ na zahradu – pozorování světa hmyzu

 oprava pískoviště – obruby, krycí síť

 pořízení  pokojové klimatizace  pro  zlepšení  podmínek pro odpočinek  dětí  v letních
měsících

3. Úroveň výchovně – vzdělávacího procesu

V oblasti  předškolního vzdělávání  jsou pedagogické pracovnice i  školnice vázány školním
vzdělávacím  programem  MŠ  s názvem  „I  malý  mnoho  může…“,  jehož  aktualizace  je
připravována na začátek školního roku 2019-2020.
V uplynulých letech se podařilo vytvořit v mateřské škole klima pohody a kamarádství mezi
dětmi. Děti dokáží komunikovat mezi sebou, pomáhají si i radí, jsou samostatné při výběru
činností. Nebojí se klást učitelce otázky, vést s ní rozhovor. Velmi dobrých výsledků jsme
dosáhli také v oblasti logopedické péče.
Od  školního  roku  2016/2017  se  v naší  mateřské  škole  vzdělávalo  dítě  se  speciálními
vzdělávacími potřebami a přiznaným 3.stupněm podpůrných opatření. Navíc jsme se také ve
zvýšené míře věnovali dvěma dětem z cizojazyčného prostředí. Obě tyto skutečnosti kladly
zvýšené nároky na práci a spolupráci obou učitelek.



Do příštího období je naším prvořadým úkolem i nadále vytvářet pro děti podnětné prostředí,
moderními  prostředky  přispívat  k harmonickému  rozvoji  dětí,  podporovat  jejich  právo  a
vědomí  být  samy sebou a  být  takto  akceptovány.  Nadále  chceme věnovat  péči  dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami (těžké logopedické vady); v této oblasti je nám po řadu
let odborným garantem SPC v Kroměříži.
Ke splnění těchto cílů je nutné stálé vzdělávání a sebevzdělávání pedagogických pracovnic a
sledování  a  uplatňování  moderních  trendů  ve  výchovně  vzdělávací  práci.  V následujícím
období se při výběru vzdělávacích akcí zaměříme na oblast speciální pedagogiky, metod pro
osobnostní rozvoj dětí a předčtenářskou výchovu.

4. Spolupráce s rodinami dětí

V uplynulém období nám udělal radost opravdu velký zájem rodičů o dění v mateřské škole.
Řada rodin využívá nabídky na společně strávené chvilky se svými dětmi při hudebních a
tvořivých činnostech. Velmi oblíbenými se tak staly Hudební hodinky pro táty a maminky a
Tvořivé hodinky pro šikovné rodinky. V těchto formách spolupráce s rodinami dětí chceme i
nadále pokračovat. 
Novou nabídkou pro rodiče a rodinné příslušníky bude v příštím období možnost setkávat se
v mateřské škole nad knížkami,  které  si  doma s dětmi  čtou.  Věřím,  že touto akcí  alespoň
trošku přispějeme  k tomu,  aby  se  opět  předčítání  a  vyprávění  vrátilo  do  našich  domovů,
odkud bylo pozvolna vytlačeno televizí a počítači.
Bez úzké spolupráce s rodiči bychom nedosáhli výsledků v oblasti péče o řeč a výslovnost
dětí. Poněvadž velká část dětí trpí vadami řeči, věnujeme se tomuto problému takřka denně.
Do sešitů učitelky dětem zapisují aktuální cvičení, která si pak děti doma s rodiči procvičují.
Velký  zájem a  účast  rodin  zažíváme  při  různých  besídkách  a  setkáních  –  pro  prarodiče,
maminky, tatínky. Každá tato akce je jiná, má svou atmosféru a náplň, ale podle ohlasů od
rodin jsou příznivě přijímány takřka jednomyslně.

Naše plány do dalších let: 

 rozvíjet a prohlubovat spolupráci s rodiči dětí v oblasti logopedie

 zrealizovat neformální setkávání dětí a dospělých nad knížkami – „Mami, tati, přečti
to!“

 nabídnout rodičům a v případě jejich zájmu opět zařadit do odpoledních činností 1 x
týdně hru na zobcové flétny – „Flétničky pro šikovné dětičky“

 Kostelci u Holešova dne 28.12.2018                        …………………………………………
                                                                                                  ředitelka mateřské školy


