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Mateřská škola F. Palackého 1241 
Nový Bydžov 

Koncepce rozvoje školy na roky 2021-2026 

 
Projednáno:  
na pedagogické radě MŠ                                                                        
se zřizovatelem školy  
 
Zveřejněno: - na internetových stránkách školy 
 
Vypracovala: Miroslava Vaculíková, ředitelka MŠ F. Palackého 1241, Nový Bydžov 504 01 
30. 9. 2021      

 

 

Motto školy: 

 „Šťastné děti do barevné školy chodí,  

    učí se znát vše co v životě se hodí" 
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Etický standard pedagoga 
 
Je vzorem pro děti svým vystupováním ve škole i na veřejnosti. 

Ctí obecné hodnoty humanity, dětských práv a rovnosti, váží si svobody a demokracie, 

kulturních hodnot a okolního prostředí. 

Stará se o všestranný rozvoj každého dítěte se zájmem, porozuměním, respektem, 

pochopením a citem.  

Má vysoké očekávání a povzbuzuje děti k dosažení jejich cílů. 

Je otevřený názorům dětí, vede je důsledně k plnění povinností a k zodpovědnosti. 

Vyrovnává příležitosti k rozvoji dětí a spravedlivě je hodnotí. 

Dává najevo svůj kladný vztah k dětem   

Svůj vztah k dětem, ale také ke kolegům, rodičům a dalším partnerům staví na vzájemné 

důvěře a respektu. 

Je otevřený, spravedlivý a nezaujatý, jedná slušně a bez předsudků, argumentuje kultivovaně, 

je empatický, snaží se o vzájemné porozumění. 

V jeho vystupování se projevuje rozhodnost, upřímnost, spolehlivost a morálka. 

 

 

Koncepce rozvoje školy 
Tato koncepce byla vypracována na základě doporučení ČŠI a analýzy vycházející z 

předchozí koncepce rozvoje MŠ. 

Cílem je navázat na stávající koncepci školy, na to, co se podařilo a dál vše rozvíjet 

v souladu s aktuálními požadavky, které jsou na kvalitní výchovu a vzdělávání kladeny. 

 

 

Výchovně vzdělávací oblast 

Analýza současného stavu 

Mateřská škola vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, který je 

rozpracován do školních vzdělávacích programů. ŠVP podporuje osobnostní rozvoj a 

individualitu dítěte se zaměřením na rozvíjení sociálního učení. Mateřská škola vzájemně 

úzce spolupracuje při všech akcích a při vytváření školních vzdělávacích programů. Chceme 
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každému dítěti poskytnout kvalitní komplexní vzdělání. Nezáleží tolik na množství poznatků, 

ale na jejich prožitkovém vnímání, trvalosti a propojenosti s praktickým životem. Klademe 

důraz na vytváření mezilidských vztahů, výchovu k toleranci, a aby každé dítě mělo prostor 

pro seberealizaci. Školní vzdělávací program jsme nově zpracovali do InspISu (informační 

systém o školách) dle požadavků MŠMT, v souvislosti se změnami v RVP PV a dále podle 

potřeb vycházejících z praxe. 

 

 

Koncepční záměry 
Ø Rozvíjet osobnost dítěte v souladu s moderními trendy a požadavky, každé dítě 

chápat jako jedinečnou osobnost 

Ø Zajistit dětem ve škole bezpečné a příjemné prostředí 

Ø Vést děti k samostatnosti, ale i vzájemnému respektování a spolupráci 

Ø Utvářet v dětech kladný vztah k přírodě 

Ø Klást důraz na zdravý tělesný i duševní vývoj dětí, vytvářet podmínky pro 

realizaci pohybových aktivit 

Ø Podporovat polytechnickou výchovu, tvořivost dětí, rozvíjet jejich zájmy 

Ø Co nejlépe připravit děti k přechodu do základního vzdělávání 

Ø Věnovat péči nadprůměrným a talentovaným dětem 

Ø Zaměřit se na podporu funkčních gramotností u dětí, zejména čtenářské, 

matematické, sociální, přírodovědné, finanční a informační gramotnosti, 

v oblasti dopravní výchovy a ve schopnosti komunikace v cizích jazycích 

Ø Zajišťovat účinnou individuální péči dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami dle doporučení PPP a SPC 

Ø Dbát na zásady rovnosti dětí a v přístupu ke vzdělávání 

Ø Sledovat kvalitu práce pedagogických pracovníků a ovlivňovat její růst, 

uplatňovat ve výuce nové alternativní metody 

Ø Průběžně pracovat na inovacích školního vzdělávacího programu a 

strategiích jeho rozvoje na základě zkušeností pracovníků a požadavků 

rodičů 

Ø Systematicky hodnotit dosahované výsledky ve všech vzdělávacích oblastech 

a sledovat úspěšnost účastníků vzdělávání, výstupy pro hodnocení získávat 

z více zdrojů 
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Ø Vést děti k ekologickému myšlení 

Ø Ve vzdělávacím procesu vytvářet prostor pro aktivní, samostatnou a tvořivou 

        práci dětí 

Ø Zohledňovat vzdělávací potřeby dětí cizinců a dětí ze znevýhodněného 

      prostředí 

Ø Vštěpovat dětem zásady zdravého životního stylu, bezpečnosti a ochrany 

        vlastního zdraví 

Ø Zajistit dětem ve škole bezpečné a příjemné prostředí 

Ø Spojovat výuku s konkrétními životními situacemi 

Ø Etickou výchovu začlenit do výuky i mimoškolních aktivit jako jejich 

       přirozenou součást 

Ø Rozšiřovat nabídku nadstandardů v MŠ 

Ø Využívat programy zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, 

       preventivně předcházet kázeňským problémům, využívat MPP 

Ø Včas, důrazně a vhodným způsobem informovat rodiče o závažnějších 

        kázeňských přestupcích nebo celkovém zhoršení chování jejich dětí 

Ø Sledovat a analyzovat příčiny školní neúspěšnosti dětí a činit opatření 

Ø Důsledně sledovat docházku dětí do mateřské školy, reagovat na 

        neomluvenou absenci, konzultovat s rodiči    

Ø Stále usilovat o harmonizaci mezilidských vztahů na celé škole 

 

 

Personální oblast 

Analýza současného stavu 

 

V současné době navštěvuje mateřskou školu 112 dětí. Celková kapacita mateřské školy je 

115 dětí a bez problémů stačí uspokojovat zájem uchazečů. Díky velké kapacitě nemusí MŠ 

odmítat žádné uchazeče. Počet pedagogických pracovníků v mateřské škole je 10 učitelek a 3 

asistenti pedagoga. Dále 1 školní asistent, který je financován z projektu Šablony III. 

Provozních zaměstnanců je 5 - 3 zaměstnanci kuchyně a 2 uklízečky. Pedagogický sbor je 

kvalifikovaný, 1 AP studuje předškolní pedagogiku.  
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Koncepční záměry 

Ø Udržet stávající dlouholeté opory pedagogického sboru a klíčové pedagogy v mateřské 

škole 

Ø Promyšleně vybírat nové pracovníky školy, postupné omlazení kolektivu 

Ø Novým pedagogům stanovit uvádějící učitele a poskytnout jim podporu k rychlému 

začlenění do kolektivu zaměstnanců a pochopení fungování školy 

Ø Promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na zaměstnance, podporovat jejich 

profesní rozvoj 

Ø Umožňovat stálý rozvoj pedagogických dovedností učitelů 

Ø Nadále rozvíjet týmovou spolupráci a kolegiální vztahy ve škole 

Ø Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na společné vzdělávání celého 

pedagogického týmu 

Ø Usilovat o maximální informovanost pedagogů i dalších zaměstnanců školy 

Ø Motivovat zaměstnance – kromě finanční motivace využívat i dalších možností například 

oslovením sponzorů pro MŠ 

Ø Využívat kontrolní systém pro všechny oblasti činnosti školy, provádět pravidelné 

hodnocení zaměstnanců školy a směrovat jejich další profesní rozvoj 

 

 

Materiálně – technické vybavení 

Analýza současného stavu 

 

V této oblasti se nám za posledních roky podařilo dosáhnout velkého pokroku. V mateřské 

škole proběhla výmalba předního schodiště s aktuálním obrázkem korespondujícím s naším 

ŠVP, byla dokončena kompletní renovace plotu s čipovým zabezpečením, výměna parapetu u 

všech oken. Byla nainstalována klimatizace v podkroví MŠ, zrekonstruována kuchyň a 

zakoupen interaktivní panel do předškolní třídy. Proběhly úpravy v Červené třídě-nové lino a 

koberec. Obnovilo se vybavení sportovními potřebami a doplňky, došlo i na rekonstrukci 

skladu hraček na školní zahradě v podobě garáže a neustále probíhají úpravy dřevin a keřů 

naší zahrady. V klidové části zahrady bylo zhotoveno mlhoviště pro děti. Výrazný posun je i 

ve vybavení školy v oblasti ICT, k dispozici jsou tablety a interaktivní tabule.  Celá škola je 

již připojená k internetu a má vlastní wifi síť. Na našich webových stránkách lze pomocí 
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virtuální prohlídky nahlédnout do prostorů naší mateřské školy. Všechny třídy byly vybaveny 

čističkami vzduchu a v neposlední řadě byl zakoupen ionizér vzduchu. 

 

Koncepční záměry 
Ø Každoročně určovat priority ve vybavování školy v souladu s hospodárným, účelným 

       čerpáním rozpočtu, postupně dále zkvalitňovat vybavení školy 

Ø Zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický a fyzický 

       vývoj všech účastníků vzdělávání 

Ø Získávat sponzory, zvýšit podíl dalších osob na financování školy 

Ø Zaměřovat se na využívání nabízených možností, zejména fondů EU a projektů a 

      grantů vyhlašovaných MŠMT, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a dalšími 

      subjekty 

Ø Dle potřeby modernizovat vybavení – hračky pro děti, didaktické pomůcky 

Ø Provést obnovu školní zahrady a vybavit ji dalšími novými herními prvky pro děti 

Ø Provést výměnu písku v pískovišti a zakoupit novou plachtu 

Ø Dokončit plot mezi TS a naší zahradou (betonový plot s kresbou)  

Ø Oprava a naladění pian ve 2 třídách MŠ 

Ø Rekonstrukce „Modré“ třídy-na návrh ČŠI – otevřít prostor mezi třídou a hernou 

Ø Nákup barevné kopírky 

Ø Vytvoření zázemí pro nepedagogické zaměstnance 

Ø I nadále se chceme zaměřit na modernizaci kuchyně, nákup nového konvektomatu 

Ø Rekonstrukce toalet pro zaměstnance v mezipatře 

Ø Zaměřit se na rozvoj informační gramotnosti (interaktivní tabule, výukové programy pro 

děti, programy Barevné kamínky) 

 

Vnitřní zařízení školy 
- Provést zakoupení konvektomatu do kuchyně při rozbití 

 - Provést rekonstrukci vnitřních prostor školy-podlahy, koberce, výmalba  

- Provést obnovu vybavení a vzhledu tříd – nové skříňky, osvětlení, tabule atd. 

- Provést modernizaci vybavení kabinetů – nové skříňky, pracovní stoly, židle 

- Zaměřit se na postupnou výměnu matrací na spaní, odpočinkový režim  
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Zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetické výchovy 
- Pečovat o zeleň na pozemcích školy a pořádek v okolí školy 

- Pečovat o výzdobu vnitřních prostor školy dětskými pracemi atd. 

 

Materiální zajištění výuky 
- Průběžně doplňovat didaktické pomůcky a hračky, stavebnice dle potřeby jednotlivých tříd 

- Zlepšovat vybavení školy - nábytek atd. 

- Uvažovat o možnosti zřízení polytechnické výukové učebny a venkovní výtvarné učebny 

- Průběžně doplňovat a rozšiřovat vybavení školy výpočetní technikou pro výuku dětí 

- Zaměřit se na Multifunkční plochu v prostorách školní zahrady a výmalbu puzzlí na fasádu  

- Společně vymyslet název mateřské škole 

 

Spolupráce škola – veřejnost 

Analýza současného stavu 

V září 2018 byla zvolena dle řádného konkurzního řízení nová ředitelka školy, funkci 

vykonává od 1.9.2018. 

Škola organizuje nejméně 1x ročně třídní schůzky v MŠ, mezi další formy komunikace a 

spolupráce s rodiči patří možnost využít konzultací po individuální dohodě s třídními 

učitelkami nebo vedením školy. Dále nabízíme info okénko, kterého mohou zákonní zástupci 

využívat každý čtvrtek. 

Škola organizuje pro rodiče dětí odcházejících do ZŠ besedu s SPC a  PPP a zástupci ZŠ o 

školní zralosti a připravenosti. Do MŠ pravidelně dojíždí pracovníci z PPP a z SPC Logáček. 

Vedení školy, speciální pedagogové a učitelky spolupracují při řešení výchovných a 

vzdělávacích problémů s PPP, SPC, OSPOD, ASKA, Městskou policií a dalšími 

organizacemi. 

Se zřizovatelem se ředitel školy setkává při pravidelných schůzkách. 

Důležitá je i spolupráce s okolními školami. Samozřejmostí je i spolupráce v rámci 

příspěvkové organizace – zvláště při přechodu dětí z mateřské školy do školy základní 

(spolupráce při zápisu, vytipování dětí s odkladem školní docházky, doporučení na 

logopedický nácvik apod.). 
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Při organizování různých soutěží nebo akcí škola spolupracuje se zájmovými organizacemi 

a spolky v obci, rodiči dětí atd.  

Naše MŠ nabízí i přímou logopedickou nápravu na území MŠ. 

 

Svou činnost škola prezentuje: 

• Prostřednictvím webových stránek  

• V Novobydžovském zpravodaji  

• Dnem otevřených dveří 

• Praxí studentek střední pedagogické školy, studentek Univerzity Hradec Králové a 

Univerzity Olomouc, Nové Paky, ….. 

• Tablem předškoláků   

• Nástěnka v náměstí města Nového Bydžova 

• Využití Novobydžovského rozhlasu 

• Ředitelka MŠ a 1 učitelka jsou zapojeny do Místního akčního plánu-Nepolisy 

• Vystupováním sborečku na veřejných akcích 

• Zřizování různých společných akcí pro rodiče i veřejnost 

 

 

Koncepční záměry 

Ø Pokračovat ve spolupráci s dalšími mateřskými a základními školami, výměna 

zkušeností pedagogů, společných akce dětí i pedagogů 

Ø Zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, zvýšit počet 

příspěvků školy do tisku 

Ø Prezentovat školu na veřejnosti, vytvářet pozitivní image školy 

Ø Udržet a obnovovat vizi školy „Šťastné děti do barevné školy chodí učí se znát vše co 

v životě se hodí“ 

Ø Spolupracovat s DDM i se ZUŠ a Praktickou ZŠ 

Ø Obnovovat a aktualizovat internetové stránky školy 

Ø Udržovat vysokou věcnou a formální úroveň výstupů ze školy (hodnocení školy, 

informace v tisku, na internetu, vystupování sborečku na veřejných akcích) 

Ø Vytvářet pozitivní obraz o škole – prezentace školy, propagace v médiích, akce pro 

pedagogy, akce pro širokou veřejnost 
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Ø Pokračovat v úzké spolupráci s rodiči při mateřské škole, spolky a 

organizacemi ve městě 

Ø Nadále začleňovat do života mateřské školy rodiče dětí  

(společné akce pro děti a rodiče, možnost účasti rodičů na některých akcích školy) 

 

Ekonomická oblast 

Analýza současného stavu 

Příspěvková organizace je financována ze státního rozpočtu (přímé náklady) a dále 

zřizovatelem (náklady na provoz).  

 

 

Koncepční záměry 
Kromě účelného a hospodárného využívání vlastních finančních zdrojů školy i nadále budeme 

Ø Spolupracovat se zřizovatelem při financování oprav budov a zařízení školy 

Ø Zlepšovat hospodářský výsledek využíváním příjmů  

Ø Působit na rodiče jako na potenciální drobné sponzory 

Ø Snažit se získávat podnikatelské subjekty a firmy ve spádové oblasti školy jako 

        sponzory školy 

Ø Získávat finančních prostředky z projektů a grantů vypisovaných krajem, MŠMT, EU 

       a jinými institucemi 

 

 


