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Roční plán mateřské školy pro školní rok 201U2a20
č1. Hašltz |4/l9

Roční plán školy vychéní ze vzdělávacího programu školy a z koncepce školy.

oBSAH

I. Organizace školního roku
II. Plán provomích porad, pedagogických rad, schů"ky . rodiči, schůzky
s qiborem Spolku rodičů, Spolek rodičů - Valná hromada.
III. Plánované akce školy, projekťy.
IV. Organizace činností v MŠ
V. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
VI. Plán materiálního vybavení školy.
VII. Ostatní úkoly.
Vru. Škohí zahrada.

Zod
AKTIvITA ZODPOVIDA

Pověřena vedením pracovníků Hana koukalová

www stránlry: Lucie Angelisová

čipové karty: Lucie Angelisová

knihovna: Lucie soustková

qýzdoba chodby: všichni

plavecká výuka: Barbora Bednářová

SvP: Martina Bernhardová

EWO: Iveta Ježková

kulturní akce. kronika: Michaela Beránková



Spolupráce §e spolkem rodičů: Martina Bernhardová

Spolupráce se ZS: Iveta Ježková

Inventarizace: Hana koukalová

Zápis do MS: Hana koukalová

Běžné záležitosti provozu: Stěpánka §indlerová
Hana petříková

Keramika: věra kestřánková

BOZP, PO: Martina Bernhardová

I. Organizace školního roku ZO19l2020

Období školního vyučovrání zaěíná pondělí 2.září2a§
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno: čtvrtek 30. ledna 2020
Období školního vytrčování ve druhém pololetí ukončeno: úterý 30.6.2020

na naší škole: pátek 26.června 2020
Podzimní ptázdniny: úterý 29.října a středa 30. října 2019
Vrinočni práadniny zahájeny: pondělí 23. prosince 2019 a skončí: pátek 3. ledna 2020
Vyučování začne: pondělí 6. ledna 2019
Jednodenní pololebí pníadniny: pátek 31.1edna 2020
Jarní prázdniny v termínu: 9. března 2020 do lS.března 2020
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9.dubna 2020 a pátek 10. dubna - státní svátek 2020
Hlavní prázdniny: od středy l.července 2020 do pondělí 31. srpna2020
Období školního vyrrčování ve školním rcce20201202l zaéne v úteqý |. ziňi2020.

Ředitelské volno
31.10, 20l9 čtvrtek

1.11. 2019 pátek

20,12,2019 pátek

29.6.2a20 pondělí

30.6.2020 útery



Státní svátlry: (zasahující do vYuky)
28. 10.2019 pondělí
7. |.2a2a středa
l0. dubna 2020 Velký pátek

13. dubna 2020 Velikonoční pondělí

1.5.2020 pátek

8.5.2020 pátek

Zápis do mateřské školy
Termín bude stanoven po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května 2020.

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání
Termín bude stanoven po dohodě se ňizovatelem v oMobí od l. dubna do 30. dubna 2020.

II. Plán provozních porad, pedagogických rad a třídních schůzek
(muže být v měsíčním planu změněn v případě pořeby)

Mateřská škola

Harmonogram provozních porad

Jedenkrát měsíčně dle měsíčního planu - pondělí od 16.00
2.9.2019 a16.9.2019
710.2al9
2.L2.2019
3.2.2020
16.3.2020
11.5.202a

Harmonogram pedagogických rad
2.9.2019 11.00 Po
4. 11.2019 16.00 Po
13.1.2020 16.00 Po
6.4.2020 16.00 Po
8.6.2020 1ó.00 Po



Třídní schůzky

16.9. 2019l1.30 v jednotlivých třídách
datší řidní schůzky budou individuální pro jednotlivé třldy po domluvě ped. pracovníků
s rodiči

III. Projekty, akce školy

o projekt Šabhny II - navazující Rozrdjíme spolupráci
- Činnost školního asistenta v MŠ na 0,6 úvazek
- DVPP - matematická pregramotnost
- DVPP * OSV rozvoj
_ DVPP * polytechnické vzdělávlíní

l ,,My a naše zahrada'{
Realizgce projektu přírodní zahrady v součinnosti s MMK
NASTOUPI2,9.

- §lavnosfuí otevření zahrady (termín dle realizace zahrady)

,rDěti dětem" - šestý ročník pťaxe žéi<ů 7. ročníku ZŠ Montessori u nás v MŠ, tito
žáci v roli asistentu pomáhají svými zrralostmi realizovat týdenní projekty pro naše
děti.

Buna knih - termín -Wezen 202a

l Zahradní slavnost - termín - ěerven 2020

IV. 9rganizacq, ěinpostí y MŠ

Záííie ve všech třídácb plně podřízeno:

r Klidnému a posfupnému nrykání norných dětí, kdy umožňujeme rodičům, aby
vstupovali se sqimi dětmi do říd a společně s nimi si mohli prohlédnout prostory
ťídy, seanámit se s učitelkami a individtrálně se domlouvat na postupném mykáni
dětí.

l seanámení s prostředím a s činnostmi v rvrš, s ostafiúmi pracovníky Mš.

r učitelky provádí vstupní diagnostiku. pomocí pozorovriní zjišťují urovně vývojových
frází dítěte, nastavují proces postupné normalizace dětí = normalizace je proce§ náwafu
do normálnosti. Normrálnost našeho chování určuje společnost, ve které žijeme.

9d říina .zaŤínó běžq:LyýqkovÝ prograp



. ve třídě pro skupinu dětí 3-6 let jsou zastoupeny tyto oblasti: praktický život (součastí
praktického života je také vlýtvarná a pracovní výchova), smyslová výchova (do
smyslové výchovy patří také hudba) matematikaa jazyk. To, co se probírá s dětmi 3-6
let z oblasti zeměpisu, botaniky, zoologie a biologie je chápáno jako rozšířená cvičení
z oblasti praktického života. Cílem je pomáhat dítěti v jeho vlvoji s respektováním
jeho senzitivních období. Při činnostech z praktického života dítě přijímá koncept
řádu, trpělivosti, vytrvalosti a koncentrace. Děti chtějí v tomto věku dělat stejné věci
jako dospělí a potřebují to pro koordinaci a kontrolu pohybů. Cvičení praktického
života nejsou tedy něco jako ,,uklízecí" aktivity, to je mylné, Cvičení PŽ jsou
základem pro jazyk a matematiku.

Zamětenípedagogiclcých citů MŠ v roce2019t20

Dokončit společně se spolkem rodičů - chodbu jako místo vzdéláváni

Rozvíjet polytechnickou výchovu, zefektivnit na třídách a nově připravované
laboratoři k tomuto připravené prostředí a nabizené aktivity. K naplňování lryužít
metodiku Poly,technická qichova, kterou zpracovala Montessori společnost ČR a
RAABE.

První pololetí - plán vytřívání laboratoře, vybavení laboratoře, druhé pololetí -
vyúívaní laboratoře

Spolupráce se školním speciálním pedagogem Mgr. Klárou Štrachovou a školní
psycholožkou Mgr. Andreou Postolkovou dle potřeby.

Zraková prevence - lx ročně návštěva specialisty oění screening
Termín: leden 2020

Prevence logopedie - má za cíl v nímci logopedické prevence předcházet u dětí
v předškolním věku poruchám řeči a zéroveň u nich rozvíjet předčteniářskou
gramotnost. Spolupráce s klinickou logopedkou Mgr, K. Chvojkovou (screening ve
třídách - následná zpétnávazbapro rodiče).
Termín: říjen 2019

Kulturní společné akce školy

o Návštěva divadel nebo návštěva divadla v Mš dle nabídky (při výběru zvažujeme
vždy kvalitu a vhodnost pro děti 3-6 let).

o Divadlo Lampion
o Divadélko u zvonu
o Návštěvamuzeí a výstav v kladenském okrese



Vzdělávání pro rodiče
- Školni zralost - termín leden paní Petra Horynová
- Osobnostní rozvoj (nebo bude upřesněno) termín -dťuhé pololetí - Libuše Junková

Ostatní akce školy:

o Fotografování dětí: vánoční tematika- 31.10. od 8.00 hod
o kulturní představení dle nabídky.
o vánoce - rozsvícení vánočního stromu
. společné akce s dětmi a rodiči na školní zahradě, ind. v jednotliqých ťídách nebo

ve spolupraci se Spolkem rodičů Škoka Montessori Kladno.
o Oslava Dne dětí na řídách- ěerven 2020.
o Akce s přespáním ve školce.
o Slavnostní rozloučení s předškoláky - červen 2020.
o pruběžně od října do června exkurze, výlety v jednotliqých třídách.

Další aktivi§

Plavání pro předškolálry - plavecká škola Plaváček v Tuchlovicích, od druhého pololetí
19120. Od února do června 2020 vždy ve čtvrtek od 10:30 do 11:15 hodin Kapacita 40 dětí.
Zá4em rodičů budeme zjišťovat v říjnu formou plakátku vyvěšeného v šatnách.
Zodpovídá: B. Bednařová

Škota v přírodě - v pruběhu května 2020. Závazné přihlášky v pruběhu listopadu - letaček na
nástěnce v šatně děti.
Zodpovidá: M. Bernhardová

v. plán dalšího vzdělávání nedaeogickÝch pracovníků

V letošním roce se zaměřujeme na rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků pro oblast
polytechnické výuky a matematiky. Při pedagogických radach vývoříme prostor pro
předávaní informací ostatním učitelkárn.

e Priorita - kurzy ze Šablon II
- DVPP Matematická pregramotnost - ERUDIO nabídka 16 hodin vzdélávémi

Nabízené termíny: 29 .-30.1 a., 9,- 1 0. U:, 23 .-24.I 1.

Možné doplatit i ze zdrojů sdružení
- DVPP polytechnické vzdělávání - Lucie Angelisová, Věra Kestřánková
- DVPP - osobnostní rozvoj

o Materiál REvIzE Rvp pŘEDŠrolNÍHo vzDĚLÁvÁNÍ
- PROSTUDOVAT

o Kurzy NIDV, VISK dle nabídky (všechny uěitelky).



o seminaře, které nabizi společnost Montessori ČR.
www.montessoricr.cz (účast dle zájmu, zodp. všechny učitelky).

o učitelky, rodiče a děti - kooperace Mš a rodičů (školní knihovna - možnost půjčování
odborné literatury, dětské literafury a Výchovně vzdělávacího programu MŠ pro
rodiče - viz Řad školní knihovny).

o ppp kladno - seminiáře pro uěitelky Mš.
r odborná příprava uěitelek studiem literafury, vyhledávat odbomou literaturu,

vzdélávat se v oblasti logopedie, vývojové psychologie, speciální pedagogiky,
pedagogiky (zodpovídají všechny učitelky).

. knihy a seminaře portál

W. Plán materiálního vybavení školy

. Zdroje ťtnancování:
- MMK
- spoílzorské dary od rodičů, ťtremx,o cást příspěvků rodičů z fondu spolku rodičů přispívá k postupnému doplňování
Montessori pomůcek a zaŤizeni.

Plán nákupu pomůcek ve spolupráci se Spolkem rodičů:

l Posfupné obnovování a doplňování Montessori pomůcek a materiálů - třídy A,B,C,D.
o Další doplňování knih a encyklopedií do školní knihovny pro děti i dospěló.
o pomůcky potřebné na qýrobu didaktických materiálů dle principů Montessori

pedagogiky,
. Nákup vybavení pro nově vznikající prostory ,,badatelný' - místo pro pozoroviiní

světa kolem nás
o Dokončení obměny tříd nábltkem - nízké skříňky na Montessori materiál
r Doplňující vybavení do keramické dílny, doplnění g|ann a keramické hlíny.

Materiální vybavení školy

Dle finančních možností školy a přiděleného rozpočtu MMK.
- Dokončoviání qýměny krytů na topení
- Dokončování výměny nástěnek 2. pololetí
- Výměna botníku třída A - návrh rozpočtu
- Nátěr plotu objektu MŠ
- Revitalizace teras - osvětlení
- Nákup skříněk do jednotli\.ých tříd

Kuchyně:

YII. Ostatní úkoly

o Prezentovat školu na veřejnosti, zvyšovat informovanost o sobě,
možnostech, významu, nabídce a potřebách - zodpovídají všechny učitelky



o vyměňování zkušeností s kolegyněmi z ostatních Montessori Mš v ČR.
o zajistit účast učitelek na přednáškách o metodách Montessori.
. yzéúemná spolupráce se zš Montessori pařížská - předávání informací o akcích,

nápadů, pozvrání na přednrášky
Termín: pruběžně

o Ztea|izovat další roěník projektu ,,Děti dětem" - praxe žáků7. ročníků ZŠ Montessori
v naší MŠ.

. Spolupracovat se středními (SPgŠ Beroun, Praha) a vysokými školami (Pedf.UK
Praha). Umožnit studentům pedagogických oboru vykonávat praxi v naší MŠ -
zodpovídá: ředitelka školy

o sledovat a objednávat nově vychánející knihy * zodpovídá Šoustková.
o pečovat o školní knihovnq véstzénnarny o půjčování knih rodičům (viz výpůjční řád

Škohi knihovny) - zodpovídá Šoustková.
o Dle možností vyrabět některé pomůcky samy - zodpovídají všechny učitelky.
o Tvorba a ochrana životního prostředí - dbát o udržováni a zvelebování životního

prostředí, pečovat o estetický vzhled pracovního prostředí - zodpovídají všichni
zaměstnanci.

. zúčastňovat se akcí Evvo

V Kladně dne 30.8.2019

Zptacovala: Mgr. Daniela Vlčková a pedagogický kolektiv MŠ

Schválila Pedagogická rada po doplňcích dne:2.9.2019

'fu"é*
Mgr. Daniela Vlčková
ředitelka školy
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