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ÚVOD 

Tato koncepce představuje směřování a další rozvoj Mateřské školy Horní 

Benešov. Jedná se o koncepci rozvoje, která vyjadřuje manažerské záměry na pět let 

dopředu. Jsem přesvědčen, že plán rozvoje a zmíněné koncepční cíle mohou zásadně 

ovlivnit budoucnost mateřské školy.  

Mateřská škola je prvním stupněm celoživotního vzdělávání. Proto je naším 

cílem rozvíjet každé dítě, a to po stránce fyzické, psychické a sociální. Vést ho tak, aby 

na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, 

schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na něj běžně kladeny, a zároveň ty, 

které jej budou i nadále nevyhnutelně očekávat. 

 

1 HLAVNÍ KONCEPČNÍ ZÁMĚRY  

1. Zabezpečovací systém v podobě kamer u zvonků při vstupu do MŠ. 

2. Vybudovaní chodníku z hlavní cesty k mateřské škole a oplocení, které 

povede k vyšší bezpečnosti dětí při jejich pohybu kolem mateřské školy.  

3. Vybavit třídy čističkami vzduchu. 

4. Vybudovat na environmentální zahradě zázemí přírodní zahrady, díky 

kterému se děti z mateřské školy zapojí do činností určených ke zvýšení 

kvality životního prostředí. 

5. Zajistit kvalitní předškolní vzdělávání, podle vytvořeného ŠVP, 

vycházejícího z RVP – PV. ŠVP je „živý dokument", který je zapotřebí 

neustále aktualizovat a upravovat potřebám školy. Tuto činnost bude 

koordinovat ředitel školy s pedagogy.  

6. Klást důraz na autoevaluaci, která je prostředkem k dalšímu zkvalitňování 

školního vzdělávacího programu.  

7. Vést děti ke zdravému životnímu stylu, osvojovat si základní bezpečnostní a 

hygienické návyky.  

8. Napomáhat rozvoji přirozeného pohybu dětí, zlepšovat tělesnou zdatnost, 

posilovat jejich imunitu.  

9. Naučit děti získané vědomosti a dovednosti aplikovat v životě (ve školce, v 

rodině a jiných prostředích). Tyto využívat nejen v současném, ale i 

budoucím životě.  



 

    

 

10. Ve spolupráci s rodiči napomáhat rozvoji sociálního cítění dětí a vštěpovat 

jim základní mravní hodnoty 

 

2 OBLAST MATERIÁLNÍ 

Hlavní koncepční záměry: 

- dovybavit školní zahrady o nové prvky 

- postupně vybavovat mateřskou školu moderními didaktickými 

pomůckami a pomůckami dle potřeb dětí  

- v budoucnu využít volné prostory patřící k MŠ k vybudování další třídy a 

tělocvičny 

- zajišťovat pro samostudium pedagogických pracovnic aktuální odbornou 

literaturu  

 

3 ŽIVOTOSPRÁVA  

Hlavní koncepční záměry: 

- vést i nadále děti ke zdravému životnímu stylu, k samostatnosti a 

správným kulturním návykům  

 

4 PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY 

Hlavní koncepční záměry: 

- provádět prevenci logopedických vad 

- stále více zapojovat rodiče do spolupráce 

- vytvářet prostředí, ve kterém se budou všechny děti cítit bezpečně a 

budou mít pocit jistoty 

 

5 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Hlavní koncepční záměry: 

- podporovat nadále týmovou spolupráci ve škole – vzájemné hospitace 

- prezentovat mateřskou školu na veřejnosti 



 

    

 

- dodržovat vypracovaný kontrolní systém u všech zaměstnanců školy, 

hodnotit plnění jejich pracovních povinnosti, přístup k dětem a rodičům, 

vzájemnou spolupráci 

 

6 OBLAST PERSONÁLNÍ  

Hlavní koncepční záměry: 

- uvítat každou iniciativu pedagogů směřující ke zkvalitnění vzdělávání  

- podporovat a motivovat zaměstnance k dalšímu vzdělávání  

- učitelské portfolio – motivovat k zavedení vlastního portfolia, které by 

bylo nejen nástrojem jejich sebehodnocení, ale i možným podkladem pro 

jejich finanční ohodnocení 

- kvalitní mezilidské vztahy - budování kvalitních mezilidských vztahů na 

pracovišti považuji za jednu z priorit personální politiky školy. Korektní 

mezilidské vztahy se budeme snažit prohlubovat organizací 

společenských akcí všech pedagogů a zaměstnanců školy (pravidelná 

návštěva kulturních akcí, společné výjezdní akce, společné večeře a jiné). 

S tím souvisí i budování loajality jednotlivých pracovníků ke škole.  

- motivovat zaměstnance k dobrým pracovním výsledkům. Oceňována 

bude zejména práce nad rámec povinností, sebevzdělání, samostatnost, 

vysoká odbornost, u pedagogů kvalitní práce s nadanými dětmi, práce s 

dětmi u kterých sledujeme nerovnost ve vývoji, aplikace moderních 

metod a v neposlední řadě osobnostní kvality každého zaměstnance.  

 

7 OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ 

Hlavní koncepční záměry: 

- zajistit kvalitní předškolní vzdělávání, podle vytvořeného ŠVP, 

vycházejícího z RVP – PV. ŠVP je „živý dokument", který je zapotřebí 

neustále aktualizovat a upravovat potřebám školy. Tuto činnost bude 

koordinovat ředitel školy s pedagogy 

- klást důraz na autoevaluaci, která je prostředkem k dalšímu zkvalitňování 

školního vzdělávacího programu 

- vést děti ke zdravému životnímu stylu, osvojovat si základní 

bezpečnostní a hygienické návyky 



 

    

 

- napomáhat rozvoji přirozeného pohybu dětí, zlepšovat tělesnou zdatnost, 

posilovat jejich imunitu 

- naučit děti získané vědomosti a dovednosti aplikovat v životě (ve školce, 

v rodině a jiných prostředích) 

- ve spolupráci s rodiči napomáhat rozvoji sociálního cítění dětí a 

vštěpovat jim základní mravní hodnoty 

 

8 OBLAST SPOLUPRÁCE  

Hlavní koncepční záměry: 

- vytvářet cestu důvěry a vzájemné spolupráce 

- neustále zajišťovat dostatečnou informovanost o dění v MŠ 

- aktivní spoluúčast rodičů při akcích v MŠ 

- nadále rozvíjet a prohlubovat spolupráci se stávajícími organizacemi 

- sjednotit webové stránky 

- zlepšit spolupráci v oblasti logopedické péče 

- úzce s rodiči spolupracovat při výchovném působení na dítě 

- zapojovat rodiče do akcí pořádaných mateřskou školou 

 

ZÁVĚR 

Mateřská škola je bezpochyby složitý a proměnlivý systém vzájemně 

provázaných prvků, v němž nelze dosáhnout dokonalého stabilního stavu, kdy již 

nebude co zlepšovat. Snažíme se vytvářet takové podmínky a prostředí, aby zde děti 

byly spokojené, šťastné a cítili se v bezpečí. Chceme, aby byla mateřská škola otevřená 

a přístupná všem dětem. Naše úsilí směřuje k tomu, aby mateřskou školu opouštěli 

všestranně rozvinuté osobnosti, připravené na vstup do dalšího vzdělávacího zařízení a 

do života. Další snahou je pěstování dobrých vztahů. Vzájemná pomoc a důvěra mezi 

vedením školy, zřizovatelem, zaměstnanci školy, dětmi a rodiči je základem dobrých 

vztahů. 

 

V Horním Benešově, dne 31. 8. 2021                            Mgr. Zdeněk Žanda, MBA 

   ředitel ZŠ a MŠ Horní Benešov 


