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   Strategický plán v oblasti řízení mateřské školy Mateřská škola, 

Hodkovice nad Mohelkou, Podlesí č. 560, okresLiberec, příspěvková 

organizace ,, Sluníčko,,  

na další období od 1. 12. 2019 na pět let 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala a předkládá Mgr.  Irena Ryplová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILNÉ STRÁNKY (STRENGHTS) SLABÉ STRÁNKY (WEAKNESSES) 



 Zázemí tradiční mateřské 

školy městské části. 

 Unikátní zaměření vzdělávacího 

subjektu – v oblasti přírodních věd. 

 Prostorové a materiální vybavení. 

Propojení třístupňového systému školy 

– mateřská škola + základní škola + 

gymnázium. 

 Dobrá poloha, z hlediska dostupnosti, 

dojezd autem z centra města i okolí. 

 Dopravní hřiště, možnost organizace 

soutěží a mimoškolních aktivit pro 

děti. 

 Orientace zaměstnanců školy na 

alternativní metody a formy práce. 

 „Rodinné prostředí” školy, snížený 

počet dětí ve třídách. 

 Návaznost vzdělávacího systému. 

 Dobré zázemí školy v oblasti 

didaktických pomůcek. 

 Kvalifikovaní pedagogové s praxí. 

 Vytvořen systém spolupráce rodiny a 

školy. 

 Možnost využití sportovních hřišť při 

základní škole a sportovní městská 

hala. 

 Jednotná vize školy 

 Škola má jasnou vizi, prokazatelné a 

důkazné podklady zajišťující jasnou a 

zřetelnou „cestu” ke společným cílům. 

 Škola využívá dostatečně potenciálu 

webového portálu školy. 

 Je i propagace školy z hlediska 

regionu, nikoli jen reklama, ale i 

propagace formou článků z aktivit a 

akcí školy.  

 Špičková úroveň pedagogických 

pracovníků a jejich přístup 

k inovativním formám ve vzdělávání 

 Individualizované vzdělávání 

(zohledňování stravovacích návyků, 

vyrovnávání deficitů dílčích funkcí) 

 ŠVP PV s jasnými kompetencemi ve 

všech dovednostech 

 Systémové a průběžné vzdělávání 

učitelů s ohledem na strategii školy 

 Účast na šablonách EU I a i II. 

 

 Jednotné vize školy jsou, ale není 

metodické vedení zaměstnanců školy – 

je potřeba převést kompetence ne jen 

na ředitele, ale i na hlavní učitelku. 

 Absence systematického dalšího 

vzdělávání zaměstnanců školy 

v oblasti speciální pedagogiky – ve 

škole jsou vzdělávány děti se SVP. 

 Kapacita hodně naplněné třídy – dětí 

ve třídě – 28 na třídu 

 Nedostatečná kapacita zařízení pro 

děti ve věku do 3 let 

 Učitelé se málo zapojují do tvorby 

směrnic a řádu školy. 

 Nová budova není propojena se starou 

a vše se nosí venkem a několikrát 

denně přecházíme z venku dovnitř. 

 

 



 

  

 
 
 Příležitosti  Hrozby  
 

 spolupráce obcí a dalších subjektů při 

naplnění kapacity MŠ  

 spolupráce obcí při zajištění bezpečné 

dopravy dětí do a ze školy  

celoživotního vzdělávání učitelů 

 podpora manuálních dovedností již od 

předškolního věku 

 Snižování počtu dětí na třídu na max. 24 

dětí 

 Metodicky vést zaměstnance  

(podle vize školy) 

DVPP učitelé – pro děti se SVP 

Učitelé se více např. při radách zapojovat 

do tvorby směrnic a řádů a vzdělávacích 

nabídek, ŠVP PV, hodnocení dětí. 

Možnost zřídit třídu pro 2leté děti 

Spolupráce všech aktérů při vzdělávání 

Šíření informovanosti o inkluzivním 

vzdělávání - škola jako nositel spolehlivých 

informací 

Funkční a promyšlená spolupráce se 

zřizovatelem 

Udělat tunel mezi novou a starou budovou 

MŠ 

 

 

 

 nemožnost potřebné flexibility zařízení z 

důvodu legislativních překážek v návaznosti 

na školský zákon (např. již neplatí povinnost 

2leté děti nemají nárok namísto v MŠ, ale 

děti se do MŠ hlásí, ale nejdou pro ně 

podmínky utvořené) 

 nedostatek financí na údržbu a opravy  

 nedostatečné ohodnocení kvalitních 

pracovníků ve školství  

 nerovnost mezi venkovskými a 

městskými školami  

Nestabilní systém legislativních změn 

Finanční a technické zabezpečení při 

zajištění umístění 2letých dětí 

Demografický vývoj 

Vyhodnocení faktorů: 
 

Vyhodnocení S-O: 

Možnost zřídit třídu pro 2leté děti 

 Stálý kolektiv - smysluplné sdílení a poskytování si vzájemné podpory 

 Špičková úroveň pedagogických pracovníků a jejich přístup k inovativním formám ve 

vzdělávání 

 Individualizované vzdělávání (zohledňování stravovacích návyků, adaptační program, 

vyrovnávání deficitů dílčích funkcí) 

 ŠVP PV s jasnými kompetencemi ve všech dovednostech 



 Systémové a průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků s ohledem na strategii 

školy a speciální pedagogiku 

 Účelná spolupráce se zřizovatelem 

 Jasně formulovaná vize a realistická koncepce na další funkční období (identifikace 

pedagogů, rodičů a ostatních zaměstnanců) 

 Účast na šablonách EU-název projektu I a II 

Předávání zkušeností z řízení školy jiným subjektům 

 Špičková úroveň učitelů a jejich přístup k inovativním formám ve vzdělávání 

 ŠVP PV s jasnými kompetencemi ve všech dovednostech  

 Jasně formulovaná vize a realistická koncepce na další funkční období (identifikace 

pedagogů, rodičů a ostatních zaměstnanců) 

 Image školy-mnohaleté povědomí veřejnosti o činnosti školy 

Spolupráce všech aktérů při vzdělávání 

 Stálý kolektiv - smysluplné sdílení a poskytování si vzájemné podpory 

 Špičková úroveň učitelů a jejich přístup k inovativním formám ve vzdělávání 

 Image školy-mnohaleté povědomí veřejnosti o činnosti školy 

 Účast na šablonách EU I a II 

 Jasně formulovaná vize a realistická koncepce na další funkční období (identifikace 

učitelů, rodičů a ostatních zaměstnanců) 

 Účelná spolupráce se zřizovatelem 

 ŠVP PV s jasnými kompetencemi ve všech dovednostech 

 Široká spolupráce se specialisty využívaná dětmi i rodiči 

Šíření informovanosti o inkluzivním vzdělávání - škola jako nositel spolehlivých 

informací 

 Špičková úroveň učitelů a jejich přístup k inovativním formám ve vzdělávání 

 Individualizované vzdělávání (zohledňování stravovacích návyků, vyrovnávání deficitů 

dílčích funkcí) 

 ŠVP PV s jasnými kompetencemi ve všech dovednostech 

 Systémové a průběžné vzdělávání učitelů s ohledem na strategii školy 

 Široká spolupráce se specialisty využívaná dětmi i rodiči 



Vyhodnocení W-O 

Nedostatečná kapacita parkovacích míst 

Funkčnost školní zahrady  

 

 Funkční a promyšlená spolupráce se zřizovatelem 

 Spolupráce všech aktérů při vzdělávání 

Vyhodnocení S-T 

Nedostatek školení učitelů pro děti se SVP 

 Jasně formulovaná vize a realistická koncepce na další funkční období 

 Systémové a průběžné vzdělávání učitelů s ohledem na strategii školy  

Nestabilní systém legislativních změn 

 Stálý kolektiv - smysluplné sdílení a poskytování si vzájemné podpory 

 Účelná spolupráce se zřizovatelem 

 Široká spolupráce se specialisty využívaná dětmi i rodiči 

Finanční a technické zabezpečení při zajištění umístění 2letých dětí 

 Špičková úroveň učitelů a jejich přístup k inovativním formám ve vzdělávání 

 Účelná spolupráce se zřizovatelem 

 Jasně formulovaná vize a realistická koncepce na další funkční období (identifikace 

učitelů, rodičů a ostatních zaměstnanců) 

 Individualizované vzdělávání (zohledňování stravovacích návyků, vyrovnávání deficitů 

dílčích funkcí) 

 ŠVP PV s jasnými kompetencemi ve všech dovednostech 

 Systémové a průběžné vzdělávání učitelů s ohledem na strategii školy  

 Účast na šablonách EU I a II 

Demografický vývoj 

 Účelná spolupráce se zřizovatelem 

Vyhodnocení W-T 

Hrozby ani slabé stránky přímo neohrožují chod školy. Řízení školy směřuje k tomu, aby 

hrozby a slabé stránky byly vyváženy silnými stránkami a příležitostmi.  



 

 

Strategický plán v oblasti řízení mateřské školy na další období 

IMAGE ŠKOLY 

Cíl: V návaznosti na tradici školy utvářet nadále dobrou pověst školy a informovanost o škole 

  Dílčí cíle: 

 Udržet a nadále rozvíjet nadstandard poskytovaných služeb školou (úzká spolupráce 

s PPP, SPC, logopedie, právní poradnou, psychologem) 

 Vzhledem k zájmu veřejnosti poskytovat aktuální informace o dění ve škole 

 Poskytovat dle možností informace do tisku (regionální i odborný) 

KLIMA ŠKOLY 

Cíl: Udržet pracovní vztahy i nadále na bázi vzájemné důvěry a spolupráce 

   Dílčí cíle: 

 Zajišťovat DVPP a vzdělávání pro ostatní zaměstnance 

 Upevňovat dobré pracovní vztahy mezi všemi zaměstnanci školy 

 Otevřeně komunikovat s rodiči a veřejností 

 Vytváření přátelské a bezpečné atmosféry 

 

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

Cíl: Metodicky vést kvalitní, rozvíjející, motivující výchovně vzdělávací proces 

   Dílčí cíle: 

 Ověření ŠVP PV, jeho aktuální úpravy dle legislativy a podmínek školy 

 Podporovat u učitelů formativní hodnocení dětí ve všech třídách 

 Soustavně usilovat o dosahování optimálních i inovativních výchovně vzdělávacích 

výsledků ve všech oblastech, využívat k tomu efektivních forem a metod práce, 

hledání nových přístupů a pozitivní motivace      

 Podporovat vzdělávání v oblasti ICT   

 Podporovat logopedickou péči na škole     v 

 Minimální preventivní program, osvěta zdraví     

 Zajištění plaveckého výcviku               

       



ORGANIZACE A ŘÍZENÍ 

Cíl: Zapojovat zaměstnance do procesu řízení, delegovat pravomoci a tím přenášet 

odpovědnost za svěřené úseky 

 Podporovat kvalitní a bezkonfliktní spolupráci se zřizovatelem školy. 

   Dílčí cíle: 

 Vytvořit jasný informační systém zajišťující informovanost všech pracovníků školy 

 V rámci posílení kompetencí jednotlivých pracovníků klást velký důraz na osobní 

zodpovědnost 

 Ze strany vedení věnovat velkou pozornost kontrole plnění povinností a zadaných 

úkolů dbát na důslednost a plnění termín 

 Podporovat nadále DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků 

 Klást důraz na týmovou práci a otevřenost   

           

  

PERSONALISTIKA 

Cíl: Zajistit kvalifikované pedagogické pracovníky, učitelé a schopné provozní zaměstnance 

   Dílčí cíle: 

 Udržet stabilní pedagogický sbor včetně provozních zaměstnanců 

 Pokračovat v hledání nových a kvalitních cest k vybudování tvořivého pedagogického 

týmu 

 Zajistit odborníka pro děti s vadou řeči, či OVŘ     

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI, VEŘEJNOSTÍ 

Cíl: Podporovat stávající otevřené partnerství při vzdělávání, spolupracovat s dalšími 

vzdělávacími institucemi 

   Dílčí cíle: 

 Pokračovat a posilovat spolupráci s rodiči nejen v oblasti výchovy a vzdělání, ale 

zapojovat je i nadále do školních aktivit 

 Spolupráce s PPP, SPC 

 Předávání zkušeností z řízení školy jiným subjektům   

   



EKONOMIKA A MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ VYBAVENÍ ŠKOLY 

Cíl: Vytvořit ekonomicky a materiálně vyhovující podmínky, na jejichž základě bude možné 

dosahovat cílů školy 

   Dílčí cíle: 

 Spolu se zřizovatelem připravit třídu na umístění 2letých dětí    

 Hledání dalších zdrojů financování (sponzoři, pro děti se SVP PV...)  

 Dokončení školní zahrady – úprava, oprava, nové prvky – přírodní.  

     

 Pořizovat účelné pomůcky, hračky, průběžné doplňování knižního fondu.   

 

ZÁVĚR 

 

Předpokladem pro to, aby se cíle strategického plánu mateřské školy mohly uskutečnit, je 

podpora ze strany zřizovatele, spolupráce školy s rodiči, veřejností a vzájemná spolupráce 

zaměstnanců. 

Cíle a plány se mohou podle potřeb školy a nových skutečností průběžně měnit. 

 

       ............................................................. 

             Mgr. Irena Ryplová 

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 1. 12. 2019   

 
 
 


