Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633
Odloučené pracoviště Mateřská škola na Vyhaslém 3197

Č. j. MŠ 1385/2016

Koncepční záměry 2016-2020 Mateřské školy
Dlouhodobé záměry s větší finanční náročností
1. Přebudovat stávající klub na třídu pro děti od 2-3 let.
2. Oprava venkovních teras a krytiny (havarijní stav).
3. Zahrada- pokračovat v další přeměně školní zahrady, v projektu Svět v jedné
zahradě v plánované koncepci přírodní zahrady.
4. Výměna nábytku ve třídách A, B, C, D dle zásad Montessori připraveného prostředí.
5. Obměna podlahových krytin ve třídách.
6. Renovace krytů topení – třídy A,B,C, D, spojovací chodba
7. Oprava plotů – zídky.

Koncepční záměry:
1. Profilace školy – sledovat základní záměry a ty naplňovat:
a) Nadále rozvíjet a upevňovat systém pedagogiky Montessori ve všech třídách
MŠ v součinnosti s moderní dobou.
b) Vzdělávání dětí zaměřené více na přírodu a v přírodě. Přenášet více aktivit
s dětmi ven do přírody, na zahradu v průběhu celého dne. K těmto aktivitám
také zvát rodiče ke spolupráci.
c) Do roku 2020 zajistit vzdělávání dětí mladších tří let ve vhodných podmínkách
respektující Montessori principy.
2. Proces stálého budování tvořivého pedagogického týmu a výchovně vzdělávací
proces
a) Pedagogický sbor - pokračovat ve vzdělávání učitelů: kurzy na rozvoj
kompetencí pedagogických pracovníků pro oblast vzdělávání dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami. Semináře zaměřené na EVVO pro
koordinátora EVVO a ostatní učitelky. Všechny učitelky dosáhnout standardu

viz ŠVP - Diplomový kurz Montessori pedagogiky 3-6 let. Učitelky ve třídě
pro děti od 2 let Montessori kurz pro děti 0-3 roky.
b) Školní vzdělávací program: pravidelná analýza podmínek vzdělávání, ŠVP
uvést do souladu v souvislosti se změnou RVP PV. V dalších letech při zjištění
nedostatků doplňování a upravování stávajícího ŠVP, zejména v souvislosti se
vzděláváním dvouletých dětí.
c) Pohovory s učitelkami.
3. Naplňování Plánu DVPP
a) Kurzy na rozvoj kompetencí pro oblast vzdělávání dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami a nadanými dětmi.
b) Kurzy zaměřené na polytechnickou výchovu.
c) Kurzy zaměřené na efektivní a respektující komunikaci.
d) Vzdělávání ve spolupráci s jinými MŠ Montessori – Centrum Elipsa, Zelená
školka, Jablonec.
e) Vzdělávání ve spolupráci se Montessori ČR, z. s. Rakovského 3136/1, 143 00
Praha 4-Modřany.
f) Evropská Montessori konference Praha 2017.
4. Projekty
Smysluplné zapojování do celostátních projektů, tvorba vlastních projektů při
realizaci výchovné práce s dětmi.
a) Pokračování projektu Logohrátky.
b) Celé Česko čte dětem.
c) Šance pro vaše dítě.
d) Svět v jedné zahradě v rozšířené koncepci přírodní zahrady.
e) Děti dětem – ve spolupráci s žáky 7. ročníků ZŠ Montessori.
f) Projekty OPVV.
8. Spolupráce s MŠ a ZŠ
a) Spolupracovat se ZŠ Montessori Kladno.
b) Zelená školka Montessori Kladno, Centrum Elipsa Pardubice, jiné MŠ.
9. Spolupráce s rodiči
Pokračovat ve spolupráci s rodiči v rámci jednotlivých tříd, se Spolkem rodičů - nabídka
kurzů a seminářů pro rodiče v oblasti pedagogiky, logopedie, psychologie dítěte
v předškolním věku, v oblasti pedagogiky Montessori, v oblasti respektující a efektivní
komunikace.

10. ICT plán
a) Zasíťování – zmodernizování současného síťového propojení všech PC.
b) PC vybavení: každá třída PC, 1x PC sborovna, 1x PC zástupkyně ředitelky.
c) Kopírka.
11. Investice
a) Obnova kuchyně – konvektomat.
b) Přebudování klubu na vhodné prostory pro vzdělávání dětí mladších tří let.
12. Materiálně technické vybavení školy
a) Knihy:



nákup nových knih a encyklopedií do dětské knihovny,
nákup odborných knih do knihovny pro učitelky a rodiče.

b) Pomůcky:
 originální Montessori pomůcky,
 pomůcky na EVVO (Lesy ČR) do tříd, na chodbu (informační
centrum).
c) Vybavení tříd:
 nábytek, otevřené skříňky,
 koberce – tř. A, C, D.
d) Vybavení školní jídelny a prádelny:
 konvektomat,
 automatická pračka,
 vysavač,
 mrazák.
e) Údržba, malování.
f) Dotvoření Informačního centra – zaměření na EVVO (prostory spojovací
chodby).
Pro financování některých položek souvisejících s Montessori programem získávat
sponzorské dary, přispění Spolku rodičů Školka Montessori Kladno

Zpracovala: Jana Smolková
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