
 

 

Koncepce rozvoje Mateřské školy Dr. E. Beneše 
 
 

1. Dlouhodobý plán – 2019 – 2029 
 
1.1.  Prohlubování kvality předškolního vzdělávání ve spolupráci s pedagogickou a 
filozofickou fakultou UK Praha, JU České Budějovice a s dalšími subjekty poskytujícími 
celoživotní vzdělání 

 
  1.1.1. Průběžné zvyšování kvalifikace pedagogů – bakalářské a magisterské 
  1.1.2. DVPP v regionu – nové trendy, metody a způsoby vzdělávání dětí 
  1.1.3. Publikační činnost 
  1.1.4. Průběžné proškolování provozních zaměstnanců 
 

 
 1.2.     Rozvoj, modernizace a rekonstrukce všech budov mateřské školy  

 
  1.2.1. Modernizace budov – dovybavení v souladu s vyhláškou MZ 108/2005 Sb. 
                                                     rekonstrukce osvětlení - JH  
   1.2.2. Personální zajištění – vyhledání, získání a udržení si kvalitních pracovníků 
                                                    jejich průběžné vzdělávání 
                                                    vytvoření týmů zainteresovaného na fungování MŠ  

                     1.2.3. Materiální vybavení – konvektomat – UJ 
                                                                        elektronický vrátný – EB, UJ, JH                                          
                     1.2.4. Průběžné doplňování a modernizace didaktických pomůcek, knih a učebnic 
 

 
    

               
 
2. Střednědobý plán – 2019 – 2024 

 
2.1. Prohlubování kvality předškolního vzdělávání v rámci školy 

 

2.1.1.  Průběžné vyhodnocování dopadů vzdělávání na očekávané  

            výstupy předškolního vzdělávání 

      2.1.2.  Identifikace dětí se vzdělávacími obtížemi a se specifickými výchovnými  

                  potřebami 

2.1.3. Výchovně-pečující předškolní vzdělávání pro děti mladší 3 let 

2.1.4. Rozšíření odborné kvalifikace pedagogů o specifika psychosomatického vývoje 

dítěte mezi 2 – 3 rokem věku 

2.2.  Rozvoj, modernizace a rekonstrukce všech budov mateřské školy  
 

2.2.1. Modernizace budov - oddělné ukládání lehátek a lůžkovin – EB – 3 třídy 
                                                  výměna koberců a podlahových krytin-EB,JH 
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3. Aktuální plán – 2019 – 2022 
 

3.1. Spolupráce se základními školami V. Havla, Třebízského, Komenského a praktickou  
       školou 

                     a) předávání informací o budoucích školácích elementaristkám 
                     b) nabídka společného vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ 
                     c) nabídka společných aktivit s dětmi 
                                                                         

3.2.  Rekonstrukce – školní kuchyně + vybavení konvektomatem – JH 
                                           zahradní pítka – EB,UJ,JH 
                                           oddělené věšáky na ručníky – EB, JH,UJ 

 
3.3.  Vzdělávání nejen pro děti – a) knihovna – půjčování odborné pedagogické 

                                                                           literatury rodičům 
                                           b) přednášky a besedy pro rodiče 
                                            c) DVPP – přednášky pro pedagogy 
                                            d) publikační činnost – regionální i celorepubliková 

 
3.4. Spolupráce s občanskými sdruženími  
3.5. Spolupráce s rodiči – ankety, dotazníky 
3.6. Nadstandardní aktivity – a) zájmové činnosti – kroužky 

                                     b) předplavecký výcvik 
                                     c) přespávání v MŠ 
                                     d) školy v přírodě 
                                     e) besídky, akademie apod. 
                                      f) rodinné dílny 

3.7. Získávání sponzorských darů  
3.8. Získávání grantů 

 
 

Koncepce rozvoje Mateřské školy, č. j. 50/19, byla projednána a schválena pedagogickou 
radou ve dnech 11., 13. a 14. 3. 2019. 
A dne 20. 3. 2019 s ní byl seznámen provozní personál MŠ. 
   
V Kralupech nad Vltavou dne 20. 3. 2019                                                          Mgr. Pavla Kicková 
                                                                                                                                        ředitelka 
 

 


