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Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace 
 

ROČNÍ PLÁN MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
 

Obsah plánu:  
 

1. Vzdělávací program školy 
2. Řídící činnost 
3. Výchovně vzdělávací činnost 
4. Spolupráce s rodiči 
5. Spolupráce se ZŠ a jinými organizacemi 
6. Provozně technické záležitosti 
7. Plán kontrolní a hospitační činnosti 

 
1.  Vzdělávací program školy 

 
Školní vzdělávací program s motivačním názvem Barvínek je aktualizován do roku 2021. 
Jeho součástí je nová oblast pro děti s SVP a děti nadané, dále je vloženo povinné předškolní 
vzdělání a možnost individuálního vzdělávání a dále vzdělávání dětí od 2 do 3 let. 
 

2.   Řídící činnost: 
 

Smysluplně využívat strukturu vlastního hodnocení školy ke kontrole, hodnocení, hospitační 

činnosti, vyhodnocování…                                                                     průběžně,  Chriašteľová 

 

Zpracovat Vlastní hodnocení školy za školní rok  2018/2019                31.8.2019 Chriašteľová                                                                                           

                                                                               

Zabezpečovat komunikaci s úřady a vedením školy.                           průběžně,   Chriašteľová 

 

Účastnit se porad svolaných vedením školy.                                        průběžně,  Chriašteľová 

 

Dle plánu porad realizovat pedagogické a provozní porady.                                 Chriašteľová 

                                                                                           

Provádět kontrolní činnost.                                                dle Plánu kontrolní činnosti,   UPŘŠ 

 

Provádět hospitační činnost.                                              dle Plánu hospitační činnosti,  UPŘŠ 

 

Organizovat a zajišťovat plynulý chod školy:  studium, nemocnost, vzdělávání.             UPŘŠ 

                                                                                                                   

Umožňovat všem pedagogickým pracovnicím DVPP, své vzdělávání zaměřovat na 

problematiku Proměny předškolního vzdělávání.                               průběžně, Chriašteľová 

 

Zapojit se do programu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony 

 

                                                                                                            Chriašteľová, Žilinská 

 



Sestavování a obměna třídních vzdělávacích programů / nová podoba dle domluvy s uč./, 
kontrolovat jejich obsahovost, jejich soulad s ŠVP. Vzájemné konzultace mezi učitelkami.  
                                                                                                            Průběžně, VU, UPŘŠ                                                                                                                                                                                                                           
  
Kontrolovat pedagogickou práci, práci s individuálními plány, zapisovat, postřehy, pokroky, 
příp. problémy některých dětí, s přihlédnutím k možnostem dětí zajišťovat ve spolupráci 
s rodinou nápravu.                                                                                   průběžně, VU, UPŘŠ 
                                                                                                                  
 
Využívat osobní údaje  dětí pro výchovně vzdělávací činnosti, nakládat s nimi dle zákona  o 
ochraně osobních údajů a podle Evropského nařízení GDPR.                                                                                      
průběžně, VU 
 
Spolupracovat se Specializovanými centry, psychologickou poradnou, lékaři, rodiči.      VU                                                                                                                                       
 
Kontrolovat zápisy v třídní dokumentaci.                                             průběžně, Chriašteľová                                                                                                                                                   
 
Kontrolovat efektivní využití pracovní doby pracovníků.         zápis v Plánu kontrol.činnosti 
 
Organizovat nejméně 2x ročně třídní schůzky pro rodiče.                                        UPŘŠ 
 
Organizovat pro rodiče a děti akce, zapojovat rodiče do dění školy.        Chriašteľová, VU 
 
Organizovat společné akce se ZŠ Poličná.                                           průběžně, Chriašteľová 
 
Spolupracovat s vedením školy, školní jídelnou, ekonomkou školy.                   Chriašteľová 
 
Pravidelná kontrola Měsíčních výkazů dovolených, jejich správnosti a náležitostí.      UPŘŠ 
 
Kontrola čerpání finančních prostředků přidělených našemu zařízení                           UPŘŠ 
 
Dodržovat předpisy BOZP, provádění kontrol.                                                      Chriašteľová 
 
Provádět pravidelné kontroly dle Plánu kontrolní činnosti na školní rok 2018/2019    UPŘŠ 
 
  
 
 

3.     Výchovně vzdělávací činnost: 
 

Nadále pracovat na zkvalitňování třídních vzdělávacích programů. Pedagogické pracovnice 
budou přímo vycházet při tvorbě podtémat z ŠVP PV /dílčí vzdělávací cíle konkretizované 
očekávané výstupy,  vzdělávací nabídka /.                                                      průběžně,   VU                                                               
                                                                                                                 
 
 
Nadále využívat Metodiky pro podporu individualizace vzdělávání při diagnostice dětí.  



                                                                                                                                                  VU 
                                                                                                                                              
Přizpůsobovat vzdělávací nabídku a organizaci dne dětem s povinným předškolním 
vzděláváním a  OŠD 
                                                                                                                          Žilinská, Surovčáková 
 
Respektovat individuální zvláštnosti dětí, činnosti přizpůsobovat individuálním schopnostem, 
respektovat osobnost dítěte, jeho přirozený vývoj a případný handicap, věnovat se dětem se 
sociálním znevýhodněním a zdravotním postižením  
                                                                                                                              průběžně, VU                                                                     
                                                                                                                                
Vytvořit dětem podmínky pro adaptaci na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí 
z prostředí školy a jeho běžných změn.                                                                                  VU 
 
Podporovat rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, u mladších dětí se zaměřovat 
na  sebeobslužné dovednosti a samostatnost, vést děti k zdravým životním návykům a 
postojům: 

 školní zahrada = přírodní tělocvična ( sportovní, pohybové aktivity a hry dětí ) 

 tělocvična ZŠ, bazén ve Vlašském Meziříčí, dětské hrací centrum v Rožnově 

 vycházky a výlety do přírody 

 exkurze / požární zbrojnice, hvězdárna, zámek Kinských /                průběžně,  VU                                                                           
                                                                                                                               
Rozvíjet intelekt, řeč, jazyk a správnou výslovnost dětí. U dětí s diagnostikovanou vadou 
výslovnosti provádět nápravu vadných hlásek v logopedii při MŠ.      Chriaštelová,1x za 14 dní 
                                                                                                                   
Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití, respektovat potřeby 
druhého dítěte, mít ohled na druhého a soucítit s ním. Ale také umět se bránit projevům 
násilí jiného dítěte, ubližování či ponižování.                                                                                                   
                                                                                                                                          průběžně, VU 
 
Vést děti k respektování ostatních zaměstnanců, vést je ke schopnosti nebojácné, ale slušné 
komunikace s nimi.                                                                                                      průběžně, VU 
  
Vést děti k odpovědnosti za své chování a jednání.                                               průběžně, VU 
 
 
Vytvářet povědomí u dětí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, 
lidmi i společností: 

 učit děti pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, dbát o pořádek a čistotu                                                                                                

 nakládat vhodným způsobem s odpady 

 starat se o rostliny v MŠ i na školní zahradě, chránit přírodu v okolí a všechny živé 
tvory 

 vést děti k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, 
ale také ničit 

 vytvářet elementární povědomí o přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a 
neustálých proměnách 
                                                                                                                    průběžně, VU 



 
Vést děti k ekologickému  přístupu k přírodě, podílet se na tvorbě hezkého a zdravého 
životního prostředí.                                                                                             průběžně, VU 
                                                                                                                                 
Vytvářet kladný vztah k věcem a majetku, které děti užívají, šetrnému zacházení s nimi, vést 
k tomu, aby  udržování pořádku bylo pro děti samozřejmostí                               průběžně, VU 
 
Vytvářet u dětí předškolního věku co nejvyšší úroveň a dosažitelnost klíčových kompetencí 
odpovídajících individuálním potřebám a možnostem každého jednotlivce. 
                                                                                                                         Surovčáková, Žilinská 
 

    4.    Spolupráce s rodiči: 
 
 
Zamýšlet se nad novými způsoby a formami zkvalitnění adaptace děti v MŠ.               VU                                                                
 
Vytvořit dobrou informovanost o  vnitřních i vnějších činnostech mateřské školy: 

 vystavování obrázků, výtvorů a pracovních listů  k danému tématu 

 návštěvy kulturních akcí, plavání, 

 akce pro rodiče a děti, platby, aj. 

 pomoc škole, brigády                                                                     průběžně, VU 
 
Usilovat o co největší zapojení rodičovské veřejnosti do dění školy: 

 Podzimní tvoření 

 Soutěž o zajímavé dýňové strašidlo 

 Uspávání broučků, lampionový průvod 

 Zdobení vánočního stromečku před MŠ ozdobami, které vyrobí děti doma 

 Velikonoční tvoření 

 Karneval 

 Cesta za pokladem 

 Barevný týden 

 Rozloučení s předškoláky 

 MDD                                                                          průběžně, VU 
 

 
Spolupracovat s rodinou na zdravé výživě dítěte. Do jídla nenutíme! Ve spolupráci s rodinou 
by mělo aspoň ochutnat.                                                                                         průběžně, VU 
 
Vysvětlovat rodičům / MD, PÚ, apod./, že není vhodné nechávat dítě od rána do uzavření 
MŠ, tj. přes 9 hodin v zařízení, přesto, že velmi rádo chodí do školky. Týká se to především 
malých dětí, které jsou dlouhým pobytem traumatizovány, obzvlášť v situacích, kdy se 
ostatní děti rychleji rozejdou  do domovů a malé dítě zůstane v MŠ samo.                      
průběžně, VU                                                                      
 
Snažit se o jednotný přístup rodiny a školy - dbát na to, aby rodiče respektovali vytvořená 
pravidla pro děti v mateřské škole a snažit se, aby tato pravidla byla uplatňována i 



v domácím prostředí a vytvořit tak úspěšnou jednotnou výchovu.                                          
průběžně, VU 
 
Podávat dle potřeb a žádostí podrobné informace o jejich dítěti, konzultovat případné 
výchovné a vzdělávací postupy a posilovat tak jednotné působení školy a rodiny, navrhovat 
odborná vyšetření, nedopustit předávání viditelně nemocných dětí do kolektivu.                VU 
 
Zajistit informativní schůzky rodičů 2x-3x ročně.                                   1 pololetí, 2 pololetí 
 
 
 

5.     Spolupráce se ZŠ a jinými organizacemi: 
 
 
 
Adaptace našich školáčků v ZŠ , návštěva jedné pedagogické pracovnice třídy Ježečků v 1. 
třídě ZŠ Poličná.                                                                                           říjen,Chriaštelová 
 
 
Zajistit návštěvu dětí z mateřské školy v základní škole, prohlídka tříd, kreseb, sešitů a knih 
prvňáčků, vyzkoušet si sednout do školních lavic.                                        duben, obě uč. 
 
Zajistit návštěvu žáků základní školy v mateřské škole na společné akci -  divadlo. 
                                                                                                 říjen, prosinec a dle nabídky VU                                                                                                   
 
Spolu se ZŠ návštěva krytého bazénu ve Valašském Meziříčí „Předplavecká výuka dětí 
předškolního věku“.                                                                          září – listopad, Sur., Žil 
 
                                                                                                      
Společné akce ZŠ a MŠ:   Karneval a MDD                                             únor, červen  VU                                                                        
 
V měsíci září zařazení dětí do logopedické péče při MŠ na žádost rodičů.                                                                                              
                                                                                                                     Chriašteľová 
 

 
Při  podezření na jakoukoliv poruchu / opožděný vývoj, afázie, aj,/  dohodnout schůzku 
s odborníky, s OPPP, SPC.                                                              průběžně, Chriašteľová 
 
Opět zajistit preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí společností Prima 
Vizus.                                                                                                            duben 2019, UPŘŠ                                     
 
Spolupráce s dalšími partnery: 
 

 Spolupráce se ZŠ Poličná 

 Spolupráce s PPP ve Valašském Meziříčí  

 Bazén Valašské Meziříčí 

 SPC  



 Policie ČR Val.Meziříčí / prevence patologických jevů, ukázka práce policisty 
a práce psovoda / 

 Hostujícími divadýlky 

 Svaz žen Pličná 
 
 

 
6.    Plánované akce školy na školní rok 2018/2019: 

 
 
Podzimní tvoření pro děti a rodiče 
Výlet do Frenštátu pod Radhoštěm 
Podzimní tvoření 
Zdobení parapetů dýňovými strašidýlky 
Lampiónový průvod u příležitosti svícení broučkům a beruškám na cestu do postýlek 
Předplavecká výuka předškolních dětí 
Vánoční tvoření pro děti a rodiče 
Návštěva MŠ hostujících divadel, např. Krajánek, dále dle aktuální nabídky 
Mikulášská besídka s Mikulášem a čertem 
Zdobení stromečku 
Vánoce v MŠ 
Týden barev 
Karneval – vánoční, velikonoční 
Návštěva knihovny 
Návštěva u hasičů 
Velikonoční tvořivá dílna 
Besídka k Svátku matek  
Den dětí 
Rozloučení s předškoláky 
Vítání občánků 
Hledání pokladu ( podzim, jaro ) 

 
 
 

7. Provozně technické záležitosti: 
 

- Zastínění pískovišť 
- Zajistit výukové  interaktivní programy pro děti  
- Zařídit nové vybavení ( nábytek ) do přípravné kuchyňky u třídy Ježečků 
- Pořídit nové koberce 
- Zajistit nové vybavení na školní zahradě v zelené třídě – zahradní nábytek, vyhovující 

hygienickým a bezpečnostním normám dětem od 2 do 6 let ( současný nevyhovující 
bude přemístěn do Alboreta při ZŠ Poličná 
 
 

 



Pro školní rok 2018/2019 jsme si stanovili tyto cíle: 
 

 vytvářet u dětí předškolního věku co nejvyšší úroveň a dosažitelnost klíčových 
kompetencí odpovídajících individuálním potřebám a možnostem každého 
jednotlivce, gramotnost, logopedie s ohledem na děti s povinným PV 

 položit základy povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní 
prostředí a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte 
k životnímu prostředí       

 věnovat zvýšenou péči dětem s ODŠ a dětem se sociálním znevýhodněním a 
zdravotním postižením  

 podporovat morální hodnoty, empatii, toleranci, uplatňovat návyky v základních 
formách společenského chování a jednání 

 usilovat o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči, sledovat konkrétní 
potřeby dětí (rodin), snažit se jim porozumět a vyhovět 

 upevňovat a rozvíjet na bázi plodné spolupráce dobré vztahy se Základní školou 
Poličná 

 Zkvalitňovat a  rozvíjet vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Zapojit se do programu Šablony pro MŠ a ZŠ 
 
 
 
 
Plán zpracovala Ludmila Chriašteľová, učitelka pověřená řízením školy 
 
 
V Poličné, dne 11.7.2018 
 
Schváleno na pg radě dne :  28.8.2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 


