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Základní prioritou pro stanovení vize rozvoje školy je stanovení dlouhodobých i krátkodobějších cílů. 

Cíle našeho ŠVP jsou v dlouhodobém působení  výchovou a vzděláváním našich dětí i sebe samých 

k úspěšnému sebeřízení. 

Naše strategie  je vypracovaná na základě vize a evaluace, jejíž součástí je i SWOT analýza. Proč jsme 

tvořili strategii, proč ji potřebujeme? Strategie pomáhá rozvoji školy na různých úrovních její činnosti. 

Především díky ní můžeme nastavit a sledovat  směr, kterým se vaše škola ubírá. Výsledky se 

dostavují tam, kam zaměřujeme naši pozornost. Stanovení vize a cílů nám umožní zaměřit pozornost 

žádaným směrem. 

ZÁKLADNÍ POSTUP PŘI TVORBĚ NAŠÍ STRATEGIE - NA TVORBĚ SE PODÍLEJÍ VŠICHNI OD PEDAGOGŮ, 

ZAMĚSTNANCŮ, PŘES DĚTI I RODIČE, V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ ZŘIZOVATEL! 

Podporujeme, pozorujeme, KOMUNIKUJEME,vyhodnocujeme! 

 

 

 



Dlouhodobá vize a strategie cílů ŠVP 

„Zasej myšlenku, sklidíš čin; zasej čin, sklidíš návyk; zasej návyk, sklidíš charakter; zasej 

charakter, sklidíš osud.“ 

Žijeme ve společnosti znalostí, v níž je zdrojem prosperity vlastnictví znalostí a vědomostí.  

S touto vizí společnosti úzce souvisí vize vzdělávacího programu v Mateřské škole Kublov.  

Pohled veřejnosti na školství se v souvislosti s rostoucí hodnotou znalostí a informací mění a 

rodiče i veřejnost očekávají,  že výsledky školního vzdělávání budou směřovat k potřebám 

současného stylu života, to znamená také k návyku efektivního sebeřízení, která je nedílnou 

součástí lidského směřování. Cílem výchovy k sebeřízení není  jen úspěch, hlavním cílem je 

povzbudit v dítěti vědomí jeho potenciálu, vědomí toho, že může aktivně zasahovat do dění 

kolem sebe a tím se v okolním světě lépe orientovat.  Cílem sebeřízení je vytváření osobních 

postojů směřujících k převzetí zodpovědnosti za své jednání. Postojů směřujících ke 

schopnostem spolupráce a synergie.  

Návyku sebeřízení se člověk musí učit cíleně a přijmout tento návyk vědomě za svůj. Z tohoto 

důvodu vidím efektivitu zavedení výchovy k sebeřízení do kurikula vzdělávání již předškolních 

dětí 

Při stanovení vize našeho ŠVP jsme vycházeli z myšlenek sedmi zásad či návyků efektivních 

lidí, které popsal ve své knize „7 návyků skutečně efektivních lidí“ Stephen R.Covey. Dětský 

leadership je zaměřený na rozvoj sociálních kompetencí dětí a jejich přípravu na další život 

v rychle se rozvíjející společnosti. Cílem je vybavit  děti takovými schopnostmi a 

dovednostmi, díky kterým budou lépe připraveni uspět ve společnosti 21. století. 

„Dětský leadership by neměl být vnímán pouze jako „vůdcovství“. Výchovou k leadershipu 

rozumíme hlavně pěstovat v dětech osobní postoje a vědomé rozhodnutí převzít odpovědnost 

za své jednání .“ /S.R.Covey/ 

 

Koncepce a rámec školy 

Naše školy má vypracovaný ŠVPŠ, který je opravdu autorský a na jeho přípravě se podíleli všichni 

zaměstnanci, proto je srozumitelný a přijímán jako kriterium. Cíle programu jsou stanoveny 

s realistickou strategií rozvoje a vývoje. Máme stanovena jasná providla pro komunikaci i spolupráci 



Cílem v této oblasti stanovujeme PROHLUBOVAT SPOLUPRÁCI NA VŠECH ÚROVNÍCH, PŘEDEVŠÍM 

S RODIČI PŘEDŠKLNÍCH DĚTÍ PŘI PŘÍPRAVĚ DĚTÍÉ NA PROSTŘEDÍ ŠKOLY. 

Závěry: Dále prohlubovat spolupráci s rodiči a partnery, více je zapojovat do společných aktivit 

 

Pedagogické vedení  

Je odpovídající, zaměstnanci jsou pedagogickými pracovníky se stanovenou kvalifikací. Bohužel se 

nepodařilo sehnat kvalifikovanou paní učitelku na překrývání hodin. 

Závěry: Stanovujeme jako cíl mentoring pro paní Blanku Orthovou a dále se budeme snažit získat 

plně kvalifikovanou učitelku. 

Vytvořeným dokumentem, ve kterém se snažíme stát se učící se organizací, naším vzájemným 

kaučingem a spoluprací na všech úrovních tvoříme a upevňujeme sami u sebe návyky sebeřízení, 

které jen tímto způsobem můžeme předávat našim dětem. 

Vedení školy se snaží komunikací a péčí o každého jednotlivého pracovníka dosáhnout v oblasti 

mezilidských vztahů na pracovišti těch nejlepších výsledků. Pokud bude naplněna potřeba realizace a 

sebeurčení u každého jednotlivce, můřeme dosáhnout výborných výsledků. 

Závěry : Spolupráce na metodickém i pedagogickém rozvoji, budování bezpečného prostředí pro 

všechny. 

Výchova a vzdělávání, vzdělávací výsledky 

Pravidelným vyhodnocováním vzdělávacích pokroků dětí se zaměřujeme na evaluaci výchovy a 

vzdělávání v naší organizaci. Děti jsou podporovány ve své individualitě a sledujeme dosahování 

kompetencí předškolního vzdělávání. 

Závěry: Ještě více se zaměřovat na individualitu každého jednotlivého dítěte a poskytovat podporu 

v nejvyšší možné míře jak dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, tak dětem nadaným. 

 

Charakteristika prostředí, podmínek 

Materiální i finanční podmínky pro výchovu a vzdělávání  dětí jsou vyhovující. Škola stojí v krásné obci 

uprostřed přírody a prostředí malé obce je předurčeno ke komunikaci a spolupráci 



Závěry: Zaměřit se na vybavení školní kuchyně, pomůcek a literatury pro práci s polytechnickou 

oblastí ve vzdělávání dětí. Zaměřit se na spolupráci se zřizovatelem ohledně přípravy prostředí pro 

přijímání dvouletých dětí od roku 2020. 

Zaměřit se na diskuzi se zastupitelstvem obce ohledně zabezpečení budovy a vybavení školní 

zahrady! 

Nepedagogové 

Dlouholetá pracovnice školy paní školnice Věra Kohoutová by chtěla dále pracovat jen na poloviční 

úvazek. Paní kuchařka Merhautová je v podstatě nezastupitelná, což sebou nese veliká rizika. 

Závěry: Zaměřit se na zajištění dalších pracovníků školy! 

 

AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/18 

1. Dále prohlubovat spolupráci s rodiči a partnery, více je zapojovat 

do společných aktivit 

2.Stanovujeme jako cíl mentoring pro paní Blanku Orthovou a dále 

se budeme snažit získat plně kvalifikovanou učitelku. 

3. Spolupráce na metodickém i pedagogickém rozvoji, budování 

bezpečného prostředí pro všechny. 

4. Zaměřit se na spolupráci se zřizovatelem ohledně přípravy 

prostředí pro přijímání dvouletých dětí od roku 2020. Zaměřit se na 

vybavení školní kuchyně, pomůcek a literatury pro práci 

s polytechnickou oblastí ve vzdělávání dětí. 

Zaměřit se na diskuzi se zastupitelstvem obce ohledně zabezpečení 

budovy a vybavení školní zahrady! 

5.Zaměřit se na zajištění dalších nepedagogických pracovníků školy! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


