
Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 

Výběr  z ročního   plánu  práce pro školní rok 2018/19 

Č.j. MSKLIK 499/2018 

1. Plán činnosti MŠ 

• úkoly na období 2017-20 vycházející z hodnocení školy  
• rozšiřující  aktivity, projekty 
• plán akcí na školní rok 2018/19 
• stálé úkoly jednotlivých pracovnic 
• plán provozních porad 
• plán pedagogických rad 
• BOZP a PO 
• rozvoj materiálně technického zázemí školy 

2. Plán kontrolní činnosti 

• kontrolované oblasti 
• časový harmonogram kontrol 
• požadované výstupy 
• další práce s výsledky kontrol 

3. Vzdělávání pracovníků 



1. Plán činnosti MŠ 

Úkoly na období 2017-20 vycházející z hodnocení školy  

Věcné podmínky 
- prosadit opravu fasád a plechování školy, zateplení střech a výměnu oken   

v budovách  A,B,C, opravu teras, 

− vybudování další herní plochy na školní zahradě z pryžového povrchu, 

− postupně nahrazovat pískové plochy okolo herních prvků za pryžové, 

− oprava přední části plotu, 

− pořízení zahradní trampolíny,  zahradního prvku pro lezení, 

pořízení vybavení do třídy pro děti od 2 let (do září 2020) ergonometricky přiměřené 
židličky, stoly, přebalovací pult, úložné skříňky pro osobní hygienické potřeby dětí 
(pleny), didaktické pomůcky a hračky pro děti od 2 let, 

− výměna koberce v MK, ZK, 

− instalace přístřešku pro kola,  

− dovybavit 2 učitelky  osobním notebookem, 

− pořídit vždy 2 tablety do třídy ŽK, FK, OK, ČK a logo učebny, 

sedacími pytli, sluchátky, roletami pro zatemnění, FK, ŽK, 

− instalovat vstupní bezpečnostní systém, umožňující celodenní uzamčení školy (např. 
čipy, karty),

Životospráva 
- nadále systematicky  pracovat na zlepšení  kvality stravování (větší množství ovoce 

a zeleniny, nepoužívat polotovary, sušenky, bezmasý oběd – hlavní jídlo i polévku, 
zlepšit pestrost jídelníčku – nové recepty, omezit instantní produkty, ve větší míře 
používat čerstvé suroviny, dbát na zásady zdravé výživy, 

- nadále snižovat množství cukru v nápojích,  

- zvyšovat fyzickou zdatnost dětí,   

- dbát o správné držení těla dětí (prostřednictvím zdravotního cvičení), 

- zavést nadstandardní aktivitu pro děvčátka – např. cvičení s hudbou, 

- respektovat nižší potřebu spánku všech dětí (i tříd ZK a MK) – nabízet jiný klidový 
program.



Organizace  
- zákonným způsobem zabezpečit individuální vzdělávání  v souvislosti s povinným  

předškolním vzděláváním.

Řízení mateřské školy 
− delegovat pravomoci a úkoly na jednotlivé pracovnice rovnoměrně , 

− vytipovávat  a „vychovávat“ si z řad stávajících učitelek  případné vhodné 
kandidátky na vedoucí řídící pozice (umožnit jim rozšiřující studia v oblasti řízení, 
motivovat je ke studiu vysoké školy v této oblasti, seznamovat je s konkrétní 
problematikou řízení školy), 

- změnit systém střídání učitelek na třídách, tak, aby alespoň jedna učitelka  zůstávala 
stabilně v jedné třídě – zlepšení materiálního vybaveni a prostředí podporující 
individualizované vzdělávání, znalost prostředí své třídy, uspořádání pomůcek, 
postupné vybavování, zlepšování „vlastního prostoru“, 

- nadále zlepšovat spolupráci mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovnicemi 
(působením vedení školy vytvořit atmosféru vzájemné důvěry, úcty a vědomí, že 
nám všem jde o společnou věc, na které se stejným dílem podílejí pracovnice všech 
profesí), 

- vedením školy používat hodnotící nástroje, pomocí kterých bude možné oceňovat 
práci provozních zaměstnanců, 

- vyvarovat se (vedení školy) chování, které by mohlo vzbuzovat dojem 
zvýhodňování  pedagogických pracovníků oproti  nepedagogickým.

Personální a pedagogické zajištění 
    Vzdělávání učitelek 

− individualizace vzdělávání v MŠ – využití prostředků z EU, 
− vzdělávání dětí mladších 3 let, 
− vzdělávání dětí s podpůrnými opatřeními, 
− polytechnické vzdělávání, 
− vzdělávání nadaných dětí, 
− specifika jednotlivých druhů postižení  (ADHD, Aspergerův syndrom, autismus, 

zrakové, sluchové, tělesné, mentální...), onemocnění alergie, astma, diabetes, 
− počítačové programy WORD, EXEL pro pokročilé, 
− rozvoj logického myšlení  a oblasti pokusů a objevů. 
Zvýšení počtu pracovníků v MŠ 
- využití možnosti zapojení mateřské školy do projektů Úřadu práce (poskytnutí chův, 

pomocných pracovníků v provozu- mzda až na jeden rok hrazena z prostředků EU). 
Personální zajištění v oblasti inkluze 
- při přijímání nové učitelky přijmout speciálního pedagoga.



Spoluúčast rodičů 
- vyhledávat a podporovat aktivní rodiče, kteří mají zájem podílet se ve větší míře  

na chodu školy,  

- veřejně oceňovat jejich snahu a pomoc, instalovat do šaten dětí panel, nástěnku, 
která bude místem pro ocenění a pochvaly rodičů,   

- nadále zvyšovat otevřenost školy vůči rodině dětí, 

- dle možností zapojovat rodiny dětí do jejich vzdělávání, umožňovat jim aktivní 
vstup do výuky, vítat jejich přítomnost ve třídě (přednášky, besedy – připravované 
rodiči), 

- dávat rodičům příležitost spolurozhodovat o postupech vhodných k podpoře učení  
a rozvoje jejich dětí (postupně hledat formy a způsoby přijatelné pro obě strany 
rodiče-učitelky), 

- zapojovat rodiny dětí do rozhodování o věcech souvisejících se životem třídy, 

- uvažovat o změně názvu Třídních schůzek /Posezení u kávy/ za jiný, vyjadřující 
důležitost setkání.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
- včasně diagnostikovat u dětí případné zdravotní problémy,  
- doporučit rodičům vyšetření ve Školském poradenském zařízení, 
- vyhotovit bez odkladu Plán pedagogické podpory a postupovat podle něj, následně 

vyhodnocovat jeho účinnost, 
- v případě přiznání podpůrných opatření ŠPZ od 2. stupně – realizovat je, 
- volit vhodné metody a prostředky, spolupracovat s odborníky v daném oboru 

postižení dítěte, zajistit potřebné pomůcky, 
- citlivě komunikovat s dětmi i rodiči ostatních dětí ve třídě, předávat jim potřebné 

informace a vytvářet podmínky pro pozitivní přijetí dítěte se speciálními potřebami 
v komunitě třídy a školy. 

-

Vzdělávání dětí nadaných 
- včasně diagnostikovat nadané dítě, 
- doporučit rodičům vyšetření ve Školském poradenském zařízení, 
- postupovat dle doporučení ŠPZ, volit vhodné strategie, 
- neopomíjet individuální péči o nadané  děti. 



Vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let 
- zajistit materiální podmínky (ergonometricky odpovídající nábytek, herní zahradní 

prvek, hračky a pomůcky, skříňky pro ukládání plen), 
- od roku 2020 v případě zapsaných dětí k docházce do MŠ a zajištění finančního 

krytí státu přijmout kvalitní pracovnici na pozici chůvy, 
- usilovat o přijetí chůvy nad rámec stanoveného počtu zaměstnanců z projektu Úřadu 

práce, hrazeného z prostředků EU, 
- z jídelníčku vyřadit celozrnné pečivo, 
- upravit denní režim, 
- průběžně zajistit vzdělávání učitelek v dané oblasti. 



Vzdělávací oblast 
   Plánování 

- v plánovacích listech učitelek  plánovat plnění cílů vždy vyváženě ze všech pěti 
oblastí, 

- do archů „Evaluace dílčích vzdělávacích cílů“ zaznamenávat po ukončení bloku 
nejen cíle předem stanovené v „Plánovacím listu učitelek“, ale i ty cíle, které byly 
plněny bez předchozího naplánování a vzešly z nastalých situací během 
vzdělávacího procesu, 

- plánovat činnosti takovým způsobem, aby u dětí rozvíjely tvořivost, spolupráci, 
hledání a uplatnění vlastního řešení problému, 

- při plánování eliminovat vzdělávání frontálním způsobem, více plánovat činnosti 
prováděné individuálně, skupinově, 

- dbát na kontinuitu cíl – očekávaný výstup -  učivo . Zápis v třídnici obsahující 
všechny 3 předcházející složky. 

Oblast biologická „Dítě a jeho tělo“ 
- zařazovat častěji míčové hry,  

- nabízet činnosti rozvíjející jemnou motoriku plánovitě nabízet i při RH a OZČ, 

- zařazovat akrobatické cviky,  

zaměřit se na zvyšování  tělesné zdatnosti dětí vycházkami v náročnějším, přírodním 
terénu na delší vzdálenosti, 

- využívat pro cvičení nářadí i náčiní, rozšiřovat vybavenost těmito pomůckami, 

- provádět zdravotní cviky do krajních poloh,  

- zařazovat pravidelně pohybové hry s pravidly,  
nadále systematicky, dle metodické posloupnosti, za použití trojbokého kresebného 
náčiní zařazovat grafické cviky, dbát též na správné posazení dítěte u stolu,  

- nadále vytvářet u dětí zdravé životní návyky (příklad a zanícenost učitelek pro 
danou oblast),  

- zařazovat do programu také atletické disciplíny – běh, hod, skok vysoký, daleký, 

- zaměřit se na zvládnutí zavazování tkaniček a zapínání knoflíků. 

    Oblast psychologická  „Dítě a jeho psychika“ 
- více se zaměřovat na popis obrázku a vyprávění, 
- trvale apelovat na rodiče, aby se věnovali s dětmi nácviku správné výslovnosti, 
- ve větší míře se věnovat osvětové činnosti  směrem k rodičům v oblasti nápravy řeči, 
- využívat logopedickou aplikaci i při procvičování výslovnosti v rámci rozšiřující 

aktivity logopedie, 
- zakoupit tablety (nejprve do tříd starších dětí a nadstandardní aktivity logopedie), 
- vybavit centra Knihy a písmena a počítání (přeskupit pomůcky). 



Rozšiřující, nadstandardní aktivity, projekty 
• projekt  Lego (probíhá ve všech třídách v průběhu celého dne) 
• projekt Barevné kamínky – interaktivní školička (ve čtyřech nejstarších třídách,  

v průběhu celého dne), 
• projekt Knihovna U Labutě – měsíční návštěvy knihovny - tematické programy pro 

předškolní třídy 
• nadstandardní aktivita Plavání (probíhá ve dvou skupinách v nejstarších třídách, 

středa  dopoledne), 
• projekt Třída plná pohody (ve všech třídách v průběhu celého roku), 
• projekt Kamarádi přírody  (ve všech třídách v průběhu celého roku), 
• rozšiřující aktivita Angličtina  (probíhá v nejstarších odděleních po obědě, po 

krátkém odpočinku)  1x  týdně – úterý  na dvě skupinky po 20 min od 12.15 – 13.15 
hod     Mgr. Renata Hálová (Zastoupilová), 

• rozšiřující aktivita Šikulky (je určen pro talentované děti, probíhá od  15.30 – 16.30 
hod – jednou za 14 dní  ve dvou skupinách), děti pavilonu A -  uč.  Jaroslava Fikerová 
a děti pavilonu B uč. Zdeňka Javůrková, 

Individualizace vzdělávání 
- postupně zavést poznatky získané na školení Individualizace v MŠ do vzdělávání 

v mateřské škole, 
- dokončit vytvoření center aktivit ve všech třídách (v 1. ročnících v omezené míře), 
- vytvořit obrazová pravidla třídy, 
- zvolit třídní maskoty – rádci v řešení problémů, 
- zajistit vybavení center: Voda a písek, Objevy a pokusy, Dramatika, Dílna, 

Kuchyňka (opravdovými pomůckami na vaření v dostatečném množství), dokoupení 
tabletů a vybavení relaxačních koutků, 

- opětovné připomínání  a nácvik postupů z knihy Respektovat a být respektován, 
- plánovat vzdělávání podněcující tvořivost, volbu řešení, využívání dětské  kreativity, 

prožívání, dělení rolí ve skupině, upřednostňovat práci individuální  
a skupinovou před frontální, 

- upřednostňovat proces před výsledkem činnosti, 
- vést děti k tomu, aby si stanovovaly vzdělávací cíle, formulovaly očekávání  

a prováděly sebehodnocení.

Propagace školy 
- zajistit kvalitní obsah a bezproblémový provoz  www stránek školy  
- začít postupně využívat nový program pro zlepšení komunikace rodičů se školou – 

Naše MŠ. 
- pravidelně vytvářet plakáty s fotografiemi  z větších školních akcí a ty průběžně 

vystavovat  a komplexně na červnové Výstavě na plotě, 
- vytvořit roční tablo třídy – fotografické zmapování činnosti třídy, vystavit toto tablo 

na Výstavě na plotě, 
- snažit se o propagaci školy prostřednictvím příspěvků do novin, rozhlasu, televize 



• rozšiřující aktivita Logopedická péče (řečová výchova)  (probíhá  v pondělí  
s menšími skupinkami dětí  z ČK a  OK,   vybranými externí  logopedkou), uč. Alena 
Martinková, 

• rozšiřující aktivita Kopaná (probíhá každé úterý od 10.00 hod, v období, kdy počasí 
dovolí -  na venkovním hřišti, ve zbývajícím čase v tělocvičně Sokol NHK), uč. 
Kateřina Petrovická, metodická pomoc pan Kolář, pan Rostasi. 

• rozšiřující aktivita Keramika aktivita pro rodiče a děti probíhá v úterý 1x za 14 dní 
od 15,30 hod, uč. Kateřina Petrovická 

Plán akcí na 
školní rok 
2018/19

popis datum text

Návštěva knihovny U Labutě září Téma - KIV + Postavy z Večerníčků, třídy ČK, OK

Mámo, táto, pojď si hrát září třídy mladších dětí - jednotlivě, termíny budou 
upřesněny

Podzimní opékání září ve třech skupinách po pavilonech vždy dvě třídy 24.9. 
pavilon B, 25.9. pavilon A, 26.9. pavilon C

Sběr kaštanů září, říjen pytle na kaštany budou umístěny na terasách u 
jednotlivých pavilonů

Dentální hygiena - výukový 
program

v průběhu 
školního 
roku

třídy ČK, ŽK, FK, termín bude upřesněn

Zahajovací schůzky rodičů září termíny budou upřesněny

Návštěva knihovny U Labutě 13.09.2018 13.09. a 20.09.Téma: Postavy z večerníčků, třídy 
ČK,OK

Sobotní výlet do zábavného parku 
Šťastná země

15.09.2018 1 Sobotní výlet do areálu Šťastná země v Radvánovicích.  
informace na nástěnkách 

plavání předškoláků 19.09.2018 plavání předškoláků každou středu od 19.9.

Dopravní hřiště Třebeš 21.09.2018 Dopravní hřiště Třebeš, přinést přilby na kolo z domova,  
ČK a OK od 9.00 a od 10.00 hod.

Divadlo v MŠ 27.09.2018 Divadlo U staré herečky: "Zvířátka a loupežníci"  
celá MŠ na 2 skupiny od 9 a od 10 hod vstupné 45Kč - 
hradí MŠ

Lesní škola NHK říjen návštěva Novohradeckého lesa s lesním pedagogem 
třídy  ŽK, FK, OK, ČK termíny budou upřesněny



Představení v MŠ 08.10.2018 "Jak se rodí kytara"  
všichni - 2 skupiny 9.00 a 10.00 hod, 40 Kč -  hradí 
škola

Návštěva knihovny U Labutě 11.10.2018 11.10. , 18.10. Téma: Povídání o podzimu, ČK, OK

Vánoční dílny - výroba adventních 
věnců

listopad na dvě skupiny pro děti a rodiče, termín bude upřesněn

Se světýlkem za Ježíškem listopad pro děti a rodiče , termín bude upřesněn

Návštěva knihovny U Labutě 
Hradec Králové

08.11.2018 
15.11. 2018

8.11. a 15.11.  
Téma: Pohádky z hradeckých lesů, třídy ČK,OK

Nemocnice pro medvídky během 
školního 
roku

ŽK, MK od 14,00 do 15,00, děti si přinesou plyšové ho 
medvídka, termín bude upřesněn

Představení v MŠ 22.11.2018 Školička kouzel "Čáry a kouzla s Harry Potterem"  
všichni - 2 skupiny 9.00 a 10.00 hod, 45 Kč hradí MŠ

Den Čertíka Bertíka prosinec všichni v maskách čertíků, termín bude upřesněn

Vánoční besídky prosinec jednotlivé třídy

Divadlo v MŠ 06.12.2018 Divadlo U staré herečky: "Radujme se , veselme se"  
všichni - 2 skupiny 9.00 a 10.00 hod, 45 Kč -  hradí 
škola

Návštěva knihovny u Labutě 06.12.2018 6.12. a 13.12.Téma: Vánoční příběh, třídy ČK,OK

Přednáška pro rodiče - Školní 
zralost

leden 2019 pro zájemce z řad rodičů, termín bude upřesněn

Schůzky rodičů na třídách leden 2019 organizace po pavilonech, vždy dvě třídytermíny budou 
upřesněny

Návštěva knihovny U Labutě 10.01.2019 
17.01.2019

10.1. a 17.1.Téma: Larsova cesta na severní pól, třídy 
ČK, OK

Divadlo MŠ 17.01.2019 "Staré pohádky české" všichni - 2 skupiny 9.00 a 10.00 
hod 
45 Kč -  hradí škola

Kurz Lyžování 21.01.2019 
až 
25.01.2019

Přihlášené děti ze tříd OK,ČK, doplněno nejstaršími 
dětmi z FK , Olešnice v Orlických horách

Pracovní dílna s přednáškou pro 
rodiče a děti

únor 2019 "Terapie mandelou", vzdělávací program pro rodiče s 
dětmi Mgr. Petra Němečková, termín bude upřesněn

Lesní škola NHK únor 2019 konání v případě vhodného počasí  
termín bude upřesněn

Karneval - Sokolovna NHK 13.02.2019 pro děti a rodiče - Sokolovna NHK od 17.00 hod

Divadlo v MŠ 14.02.2019 "Cestujeme se zvířátky" všichni - 2 skupiny 9.00 a 10.00 
hod 
45 Kč -  hradí škola

Návštěva knihovny U Labutě 14.02.2019 
21.02.2019

14.2. a 21.2.Téma: Ptáčci v zimě, třídy ČK, OK

Exkurze Hasiči březen 2019 třídy ČK, OK



Beseda s učitelkou ZŠ M. 
Horákové

březen 2019 pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu, termín bude 
upřesněn  
místo konání FK, od 16.00 hod

Koncert malých muzikantů březen 2019 Malí muzikanti ze ZUŠ Střezina budou hrát  našim 
dětem, termín bude upřesněn. 

Návštěva knihovny U Labutě 14.03.2019 
21.03.2019

14.3. a 21.3. Téma: Básničky, třídy ČK, OK

Divadlo v MŠ 21.03.2019 Divadlo U staré herečky  "Ošklivé káčátko"  
všichni - 2 skupiny 9.00 a 10.00 hod, 45 Kč -  hradí 
škola

Návštěva předškoláků v ZŠ 
M.Horákové

duben 2019 třídy ČK, OK

Dopoledne otevřených dveří duben 2019 pro veřejnost od 9.00 hod  
1. prohlídka školy  
2. beseda s ředitelkou školy, termín bude upřesněn

Návštěva divadla Drak duben 2019 bude upřesněno, dle aktuální nabídky 

Čarodějnický den duben 2019 dle volby učitelek na jednotlivých třídách

Lesní stezka Novohradecké lesy duben 2019 sobotní akce pro děti a rodiče, termín bude upřesněn

Schůzka rodičů na školu v přírodě duben 2019 pro rodiče přihlášených dětí, dle termínu školy v přírodě 

Školní výlety duben, 
květen 2019

všichni, nebo dle aktuální situace

Lesní škola NHK duben 2019 třídy FK,ŽK,OK,ČK, dle možností lesních pedagogů

Návštěva knihovny U Labutě 11.04.2019 
18.04.2019

11.4. a 18.4. téma: Jaro, třídy ČK, OK

Jarní besídky květen 2019 třídy ZK,MK,FK,ŽK

Zápis do MŠ 10.05.2019 
11.05.2019

pátek od 10.00 hod, sobota od 9.00 hod

Návštěva knihovny U Labutě 09.05.2019 
16.05.2019

9.5. a 16.5.Téma: Lidské tělo - 5 smyslů, třídy ČK, OK

Škola v přírodě - Jedlová 13.05.2019 
17.05.2019

třídy ČK,OK

Divadlo v MŠ 27.05.2019 Hradecké dechové kvinteto "Jak šli muzikanti do světa"  
všichni - 2 skupiny 9.00 a 10.00 hod, 50 Kč -  hradí 
škola

Oslava MDD se školáky červen 2019 soutěžní dopoledne pro děti  z MŠ a jejich rodiče a 
sourozence 
všechny třídy

Fotbalový turnaj mateřských škol červen 2019 fotbalisté termín bude upřesněn

Schůzka rodičů nově přijatých dětí červen 2019 místo konání ZK od 16.00 hod, termín bude upřesněn

Výstava na plotě červen 2019 termín bude upřesněn

Oslava dne dětí v ZŠ M. Horákové červen 2019 termín bude upřesněn

Vystoupení dětí ZŠ M. Horákové červen 2019 termín bude upřesněn



Rozvoj materiálně technického zázemí školy 

Opravy a údržba: 
• malování  pavilonu  B 
• malování kuchyně a spojovací chodby - opravy 
• dřevěný obklad schodiště pavilon C 
• výměna koberce v MK 

Materiální vybavení: 
• nákup didaktických a praktických   pomůcek  (viz cíle  v úvodu) 
• nákup hraček do tříd i zahradních kabinetů  
• nové vybavení  kabinetu u FK 
• notebooky pro učitelky 2 kusy 
• přístřešek na kola pro zaměstnance 
• odpočinkové vaky,  
• tablety pro děti 
• obnovení látkových dekorací v ČK 
• vybavení pro děti od 2 – 3 let, přebalovací stůl, poličky a boxy na  
      hygienické  potřeby  

dne 31.8. 2918                       Bc. Kateřina Nováková, ředitelka školy 

Rozloučení s předškoláky červen 2019 termín bude upřesněn

Návštěva knihovny U Labutě 06.06.2019 
13.06.2019

6.6. a 13.6.Téma: Povídání o HK, třídy ČK, OK

Divadlo MŠ 10.06.2019 Heligerová "Lidová písnička, na louce kytička"  
celá MŠ na 2 skupiny od 9 a 10, vstupné 50Kč hradí MŠ


