Roční plán na školní rok 2020/21
Mateřská škola Podivín, příspěvková organizace, Sadová 864
Č.J. : MŠ 169/2020
Roční plán vychází z evaluačních výsledků minulého školního roku. Jeho smyslem je
zkvalitňování práce školy ve všech oblastech: výchovně vzdělávací, provozní i ekonomické.
Ve školním roce 2020/21 jsou děti rozděleny ve čtyřech třídách. Děti předškolního věku byly
umístěny do dvou tříd v horním patře budovy, třídy byly doplněny dětmi 4-5 letými. Mladší
děti jsou umístěny ve spodním patře.

Personální obsazení školy:
Ředitelka: Bc. Lenka Studená, MBA
Zástupce ředitelky: Mgr. Jana Crhová
Třída Kuřátka
učitelky: Bc. Hana Hrabalová, Bc. Lenka Studená, MBA
chůva: Edita Kovaříková
Třída Sluníčka
Učitelky: Miroslava Švestková, Mgr. Jana Crhová
Chůva: Eva Půlkrábková
Třída Koťátka
Učitelky: Bc. Zuzana Jankovičová, Veronika Mádlová
Třída Berušky
Učitelky: Jana Švecová, Šárka Vidlářová
Učitelky jsou kvalifikované. Jedna učitelka dokončuje bakalářské studium speciální pedagogiky
se zaměřením na logopedii. Školka tak získá kvalifikovaného logopeda. Ředitelka má
manažerské vzdělání. Chůvy, rekvalifikační kurz chůva pro předškolní vzdělávání, nejsou
pedagogickými pracovníky.
Provozní zaměstnanci:
Blanka Sztanková - účetní, vedoucí stravování
Růžena Ocelíková - kuchařka
Blanka Martečíková - pomocná kuchařka
Edita Kovaříková - domovnice
Dana Škrobáčková - školnice
Lenka Zemková - domovnice
Roční plán vychází z analýzy výsledků evaluační činnosti ve školním roce 2019/20.

V loňském školním roce se nám podařilo:
 Dovybavit třídy dalším novým nábytkem
 Nově rozvinout spolupráci s firmou Hasport, cvičení dětí s kvalifikovanými trenéry


























Dodržovat tradice (zdobení vánočního stromečku, vítání občánků,…)
Realizovat besedy pro rodiče v listopadu s rodinným terapeutem Jiřím Haldou a
učitelkami ZŠ Podivín, v lednu s psycholožkou Kateřinou Bartošovou
Organizovat a zrealizovat depistáž logopedie – listopad
Zrealizovat Vánoční jarmark
Zrealizovat depistáž školní zralosti - leden
Pokračovat v logopedické prevenci u dětí s lehčími vadami
Dotvářet a obohacovat vzdělávací nabídku pro děti
Získat sponzorské dary
Elektronicky zabezpečit hřiště
Vybudovat dětem dílničku, vybavit ji stoly, ponky a nářadím - ve spolupráci s MaS
Břeclav a panem Březinou
Zavést novou formu stravování dětí – s větší mírou samostatnosti
Zrekonstruovat výdejnu jídla ve spodním patře
Obohatit dětem vzdělávací nabídku: výukou bruslení
Pečovat o okrasnou zahrádku
Pořídit nové zajímavé pomůcky pro vzdělávání dětí (prožitkové učení)
Spolupracovat s okolními mateřskými školami
Opravit průlezky na hřišti, realizovat terénní úpravy hřiště
Zabezpečit elektronicky vstup na hřiště
Vytvořit nové webové stránky
Spolupracovat se zřizovatelem v mimořádné situaci na jaře 2020
V mimořádných podmínkách realizovat zápis
Projednat s vedením města situaci ohledně umísťování dětí mladších tří let
V mimořádných podmínkách zvládnout konec školního roku
Zrealizovat novou formou rozloučení s předškoláky

Plánované úkoly na příští školní rok:
 Zajistit všem dětem rovný přístup ke vzdělání s individuálním přístupem ke
specifickým vzdělávacím potřebám
 Zajistit bezpečnost pro mladší děti - chůvy do tříd mladších dětí
 Zaměřit se na emoční výchovu dětí, pořídit nové zajímavé pomůcky
 Realizovat spolupráci s firmou Hasport cvičení dětí pod vedením profesionálních
trenérů
 Zajistit materiální a ekonomické předpoklady pro kvalitní činnost školy
 Zrealizovat depistáž logopedie
 Realizovat besedu s předním českým psychologem Mgr. Haldou a učitelkami ZŠ
 Zrealizovat depistáž školní zralosti – leden, únor 2020
 Udržovat s dětmi okrasnou sezónní zahrádku
 Udržovat aktuálnost webových stránek, informovat pravidelně veřejnost i rodiče o
akcích školy
 Soustředit se na zařazování polytechnické výchovy, využívat dílnu pro děti
 Podporovat mateřský jazyk
 Pokračovat v logopedické prevenci s dětmi s lehčími vadami řeči, nutná spolupráce
rodičů
 Vytvářet opatření ke snižování odkladů školní docházky













Maximálně využívat prožitkového učení
Vytvářet nadále podmínky pro zdravé stravování
Zkvalitňovat dopravní výchovu dětí
Doplňovat nový nábytek do tříd, estetizovat prostředí MŠ
Realizovat nabídku kulturních představení
Realizovat besídky jako ukázky přímé výchovné práce
Výlet – rozlišit pro menší a větší děti
Karneval uspořádat v dopoledních hodinách na hřišti MŠ jako masopust
Změnit formu rozloučení s předškoláky
Protiskluzová dlažba v přípravnách, obložení
Obohacovat kulturní, společenský život dětí, zainteresovat partnery

Plán spolupráce s rodiči:
 Besídky
 Veřejná vystoupení dětí
 Sponzorování školy
 Podpora logopedické prevence
Plán spolupráce se školskými poradenskými zařízeními:
 Logopedická péče
 Péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
Plán spolupráce se ZŠ:
 Beseda o školní zralosti
 Vzájemné návštěvy obou škol

Plán spolupráce se zřizovatelem:
 Přijímací řízení
 Uzavírání MŠ
 Materiální rozvoj MŠ
Plán spolupráce s dalšími partnery:
 Spolupráce s místními firmami
 Spolupráce s kulturními institucemi
 Spolupráce s městskou a dálniční policií
 Spolupráce s dětským pediatrem
 Spolupráce s Klubem přátel ptactva
 Plavání – plavecká školy Hustopeče u Brna
 Bruslení – hokejová škola HC Lvi Břeclav
 Cvičení – Hasport
Roční plán byl projednán na pedagogické a provozní poradě dne 29.8.2020

V Podivíně dne: 25.8.2020

Zpracovala: Bc. Lenka Studená, MBA

