
             
     

Dvouletý plán rozvoje mateřské školy, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669, 152 00 

na období let 2020/2021 a 2021/2022 

 

 

Východiska – popis situace 

 

V jaké situaci se škola nachází? 

Mateřská škola Kurandové poskytuje předškolní vzdělání pro všechny děti od 3 – 6 let. Škola pracuje již 19 let v alternativním vzdělávacím 

programu Začít spolu, který sám o sobě podporuje především prožitkové učení, spolupráci s rodiči a samostatnost dětí. Cílem vzdělávání 

programu Začít spolu je smysluplné učení a samostatné myšlení dětí. Proces učení je pro nás stejně důležitý jako výsledek, proto dětem 

poskytujeme rozmanité zdroje učení a podmětného prostředí. Orientujeme se na dítě – nabízíme dětem vzdělávání odpovídající jejich potřebám, 

schopnostem a zájmům. Podporujeme jejich individuální rozvoj i vzájemnou spolupráci. Důležitá je pozitivní atmosféra a radost  z učení. Největší 

váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení. Děti vedeme k respektu a také umění oceňovat práci druhých.  

 

Škola má dlouhodobě dobrou pověst, rodiče a děti se do školy těší. Na dvouleté období, kdy je plán rozvoje školy tvořen, bude ředitelka na řádné 

mateřské dovolené. To ale není důvod k tomu, aby se škola nadále neposouvala vpřed, plnila své cíle a úkoly. Naopak je důležité k rozvoji školy 

přistupovat velmi aktivně, zodpovědně a fungující pracovní tým nadále podporovat a posouvat vpřed. Školu povede po dobu mateřské dovolené 

ředitelky její zástupkyně.  

 



Mateřská škola poskytuje celodenní stravování. O pestrý jídelníček a dobrá jídla se stará vedoucí školní jídelny a paní kuchařky. Jídla jsou  velmi 

chutná a vyvážená. Vedoucí školní jídelny pořádá dvakrát do roka stravovací komisi z řad rodičů, o průběhu jsou vedeny protokoly.  

 

Mateřská škola je v současné době velmi dobře materiálně vybavena, školní zahrada je moderní a dostatečně vybavená novými herními prvky. 

V letošním roce proběhla výměna krytů na topení ve dvou třídách.   

 

  



Jaké vstupní údaje máte k dispozici? (např. konkrétní poznatky ze SWOT analýzy MŠ nebo jiných šetření…). 

 

Tabulka 1 Skupina respondentů: Učitelé/učitelky a další pedagogové 

 POMOCNÉ  
(k dosažení cíle) 

ŠKODLIVÉ 
(k dosažení cíle) 

V
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Silné stránky (Strengths) 
 

 Týmová spolupráce 

 Materiální vybavení 

 Vzdělávací program „Začít 
spolu“ 

 Vedení MŠ 

 Spolupráce s rodiči 

Slabé stránky (Weaknesses) 
 

 Fluktuace zaměstnanců 

 100% dodržování pracovní 
náplně 
 

V
N

ĚJ
ŠÍ

 
(a

tr
ib

u
ty

 p
ro

st
ře
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Příležitosti (Opportunities) 
 

 Další vzdělávání 

 Dotační programy 

 Mentoring 

 Sdílení s kolegy 

 Zvyšování kvalifikace 

Hrozby (Threats) 
 

 Nadměrná dokumentace 

 Legislativní změny 

 Syndrom vyhoření 

 Odchod ředitelky na MD 

 Ne všichni jsou ztotožněni se 
vzdělávacím programem „Začít 
spolu“. 

 
 

  



 

Tabulka 2 Skupina respondentů: Nepedagogové 

 POMOCNÉ  
(k dosažení cíle) 

ŠKODLIVÉ 
(k dosažení cíle) 
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N
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Silné stránky (Strengths) 
 

 Přátelské klima 

 Kultura školy a etické chování 
všech zaměstnanců 

 Plně obsazené pracovní pozice 

 Vedení MŠ 

 Vzájemná spolupráce 

Slabé stránky (Weaknesses) 
 

 100% dodržování pracovní 
náplně 

 Neochota dalšího vzdělávání 

 Neochota přizpůsobení se 
novým změnám 

V
N

ĚJ
ŠÍ
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 Příležitosti (Opportunities) 
 

 Teambuilding 

 Účast na akcích s rodiči 

Hrozby (Threats) 
 

 Občasná časová tíseň 

 Snižování úvazků 

 Odchod ředitelky na MD 

 Nemocnost kolegyň 

 

  



Tabulka 3 Skupina respondentů: Rodiče 

 POMOCNÉ  
(k dosažení cíle) 

ŠKODLIVÉ 
(k dosažení cíle) 
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 Silné stránky (Strengths) 

 

 Komunikace s rodiči, společné 
akce, informovanost 

 WEB školy 

 Vybavení MŠ – třídy, zahrada 

 Seznámení dětí s angličtinou 
Wattsenglish  

 Vstupní zabezpečovací systém 

 Školní kuchyně 

Slabé stránky (Weaknesses) 
 

 Nedostatečná prezentace 
přípravy dětí do ZŠ a 
pohybových aktivit  

 Spolupráce s agenturou 
Kroužky 

V
N

ĚJ
ŠÍ
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 Příležitosti (Opportunities) 
 

 Škola v přírodě 

 Plavání 

 Návštěva tělocvičny 

 Lyžařský zájezd 

 Kroužky vedené pedagogy školy 

 Kroužek „Předškolák“ 
 

Hrozby (Threats) 
 

 Heterogenní třídy 

 Neznalost programu „Začít 
spolu“ – klady a zápory 

 Inkluze 

 

  



Tabulka 4 Vedení školy 

 POMOCNÉ  
(k dosažení cíle) 

ŠKODLIVÉ 
(k dosažení cíle) 

V
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Ř
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 Silné stránky (Strengths) 

 

 Pozitivní klima ve škole 

 Vzájemná spolupráce a 

sdílení pedagogů 

 Úzká spolupráce s rodiči 

 Alternativní vzdělávací 

program Začít Spolu 

 Materiální vybavení školy  

Slabé stránky (Weaknesses) 
 

 Nedostatečné podmínky k 

realizaci inkluze 

 Nedostatečná kvalita asistentů 

pedagoga 

 Spolupráce s provozními 

zaměstnanci – zajeté stereotypy 

a neochota změny 

 Častá fluktuace zaměstnanců  

V
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ĚJ
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Příležitosti (Opportunities) 
 

 Dotační programy a granty, 

sponzorské dary 

 Podpora pedagogů – zahraniční 

stáže 

 Možnosti širší spolupráce s 
dalšími subjekty např. ZŠ, SPC, 

PPP, seniorský dům  

Hrozby (Threats) 
 

 Nedostatečný počet 

kvalifikovaných ped. 

pracovníků na trhu práce 

 Nadměrná administrativa  

 Časté legislativní změny 

 Vysoký počet dětí ve třídách  

 

  



Jaké události ovlivnily školu v uplynulém období?  

V uplynulém období školu ovlivnil COVID – 19. Přestože se mateřská škola na dva měsíce uzavřela, s rodiči a dětmi jsme zůstali v kontaktu nadále 

formou reportů přes webové stránky školy. Paní učitelky každý týden zadávaly činnosti vycházející z třídního vzdělávacího programu a děti tak 

mohly se svými rodiči v učení pokračovat. Ukázalo se, že naše škola je po technologické stránce dobře připravena, jednak každá třída má 

k dispozici notebook, ve škole je k dispozici 10 tabletů. Po celé škole je zavedena wi-fi. Negativně vnímám nedostatečné znalosti s pc především 

u starších učitelek.  

Jaké věci se v minulém období podařily a jaké naopak nikoliv?  

Škola se v posledních dvou letech aktivně zapojila do získávání finančních prostředků z  dotací, např. Šablony II., Šablony III., Výzva č. 37, 28, 54. 

S administrací projektů pomáhá společnost ERA, jejíž činnost hradí zřizovatel. V loňském roce škola zrealizovala z finančních prostředků MČ Praha 

5, novou část zahrady s environmentálními prvky, letos se v revitalizaci zahrady pokračuje z finančních prostředků Praha Pól růstu, Výzva č. 37. 

V rámci této výstavby vznikne o letních prázdninách hrabaliště, polytechnické vany a stoly. Všechny tyto herní prvky jsou vyrobeny z modřínového 

dřeva a mají environmetální charakter.  

Škola má stabilní pracovní tým, který se pro příští školní rok, až na jednu paní učitelku nemění. Škola své pedagogické pracovníky podporuje 

v dalším rozvoji vzdělávání, tři paní učitelky si doplňují posledním rokem kvalifikaci na VOŠ pedagogické. Paní učitelky se dále vzdělávají 

v programu Začít spolu, s jejíž přípravou pomáhá organizace Step by Step. V příštím školním roce proběhne mentoring pedagogických pracovníků 

v tomto programu a bude financován ze Šablon II. V rámci poskytnutí finančních prostředků na DVPP mohou paní učitelky pravidelně navštěvovat 

týdenní letní školu, která je zaměřena na způsoby učení právě v tomto vzdělávacím programu.  

Škola rovněž spolupracuje s Jihočeskou univerzitou a zajišťuje praxe studentům z této školy.  

Škola má velmi dobré vztahy s rodiči. Jejich spolupráce je pro nás velmi důležitá, máme možnost od nich získávat finanční dary, ale také nám 

poskytují pomoc např. na podzimní brigádě, účastní se našich akcí, které pořádáme pro děti. Mnoho rodičů se na přípravě akcí také podílejí.  

Škola aktivně integruje děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V od září v mateřské škole integrujeme tři děti se SVP. Spolupracujeme se SPC 

a PPP. Dětem jsou tvořeny IVP a plány pedagogické podpory, které jsou pravidelně vyhodnocovány. Důležitou součástí spolupráce je opět práce 



a úzká komunikace s rodiči. Dále škola podporuje děti s OMJ. Ve škole působí již druhým rokem dvojjazyčný asistent, který se snaží dětem s OMJ 

zlehčit pobyt v mateřské škole. Pracuje s dětmi jak skupinově, tak individuálně. Jelikož v  loňském roce u nás ve škole vznikla centrální knihovna, 

jedná se o ideální prostor k individuálnímu učen, a to nejen pro děti s OMJ.  

Skvěle se osvědčil 0,5 úvazek nepedagogického pracovníka, který financuje MČ Praha 5. Větší část tohoto úvazku pomáhá s administrativou a je 

k ruce ředitelce školy, menší část úvazku posiluje úklid ve škole. Věřím, že prioritou MČ Praha 5 je nadále tento zkrácený úvazek financovat, jelikož 

v mateřské škole je maximálně využit.  

Na škole funguje Rada rodičů, která se zapojuje do příprav akcí pro děti. Ve spolupráci s vedením školy rozhoduje o finančních prostředcích od 

rodičů. Na školní rok je vždy navrhnutý rozpočet, který má škola k dispozici. Na základě rozpočtu škola a rada rodičů rozhoduje o nákupu nových 

hraček a akcí pro děti.  

V současné době se nám příliš nedaří vytvářet prostor pro zaujetí a vzdělávání talentovaných dětí. Ve velké míře se škola zaměřuje na děti cizinců 

a děti se SVP. Do budoucna bychom rádi těmto dětem poskytli stejnou podporu, jako u výše uvedených dětí. Ukázalo se, že naší slabou stránkou 

je nedostatečná prezentace výsledků výchovně vzdělávací práce s dětmi směrem k rodičům a veřejnosti. Je důležité se dostatečně prezentovat, 

přestože se některé události školy mohou zdát pro vedení školy naprosto běžné a samozřejmé. 

  



Cíle rozvoje školy pro roky 2020-2022 

(v tabulce jsou uvedeny jednotlivé oblasti týkající se možného rozvoje školy; cílem je strukturovat stanovení dílčích cílů; samozřejmě se některé 

oblasti překrývají / stanovené cíle mohou pokrývat více oblastí – v takovém případě vyberte oblast, která je primární / hlavní) 

 

 

Oblast stanovení cílů  současný stav cílový stav 2022 
stanovení 
dílčích cílů 

odpovědnost  
za  plnění cílů 

podílet 

kontrol. 
systém 

externí/interní 

ukazatel 
naplněných 

cílů 

1. 

Personální oblast        

např. dílčí 
podoblasti 

       

Formování 
společné vize, 
pravidel a 
zodpovědnosti  

Vize školy, 
dodržování 
stanovených 
pravidel. 

Připomínání vize 
a stanovených 
pravidel na 
pedagogické 
radě. 

Vnímat vizi 
školy také jako 
osobní výzvu. 
Každý za sebe 
přebral 
odpovědně 
svoje úkoly.  

Mentoring, 
motivační 
pohovory, 
dotazníky, 
pedagogické 
rady, 
hospitace. 

Statutární 
zástupkyně 
ředitelky  

Externí  Spokojenost 
zaměstnanců 
a celkově 
pracovního 
týmu  

vedení školy Získávání a 
výběr 
kvalitních 
pracovníků, 
motivace. 

U některých 
zajeté 
stereotypy, 
neochota 
změny. 
Nedostatečný 
počet 
pracovníků na 
trhu práce. 
Vyhoření 
některých 
pedagogů.   

Adekvátní stav 
kvalifikovaných 
učitelů a 
asistentů 
pedagoga. 
Pozitivní situace 
na trhu práce. 
Dostatečná 
motivace ze 
strany vedení 
školy.  

Zajímat se o 
situaci na trhu 
práce, hledat 
možnosti jako 
personalista. 
Spolupracovat 
s pracovním 
úřadem a 
pracovními 
servery. 
Možnost 
zapojit děti 
k vytvoření 

Statutární 
zástupkyně 
ředitelky 

Externí  Stupnice 1-10 



náborového 
plakátu, videa. 
Otázka 
náborového 
příspěvku ze 
strany 
zřizovatele.  

pedagog./nepedag. Týmová práce 
v MŠ.  

Neformální 
komunikace, 
teambulding, 
pozitivní klima 
ve škole.  

Udržet stávající 
stav.  

Rozhovory, 
namátkové 
návštěvy ve 
třídách. Najít si 
čas a umět 
vyslechnout.  

Statutární 
zástupkyně 
ředitelky 

Externí  Spokojenost 
zaměstnanců 
a celkově 
pracovního 
týmu 

DVPP Rozvoj a 
profesní růst 
jednotlivců, 
plán DVPP. 

Vzájemná 
hospitace, 
podpora ze 
strany vedení 
školy a Step by 
Step. 

Aktivní přístup 
učitelů k DVPP, 
dostatek 
finančních 
prostředků na 
tuto oblast. 
Využitelnost 
DVPP v praxi.  

Hospitace, 
vzájemné 
hospitace mezi 
učiteli, sdílení 
zkušeností – 
předání 
ostatním.  

Organizátor 
DVPP 

Delegování na 
zaměstnance/ 
organizátor 
DVPP 

Stupnice 1-10 

řešení konfliktů Vybrat 
vhodný styl 
řešení 
konfliktu ze 
strany 
ředitelky 
školy.  

Často intuitivní 
jednání při 
řešení konfliktů, 
nevhodná 
realizace řešení.  

Spolupráce 
obou stran, 
hledání vhodné 
varianty řešení, 
posílit znalost 
v jednotlivých 
stylech řešení 
konfliktů  

Aktivní přístup 
k řešení 
konfliktů ze 
strany 
ředitelky.  

Ředitelka 
školy  

Externí  Vyhodnocení 
situace  

2. 
Výchovně 
vzdělávací oblast 

       



např. dílčí 
podoblasti 

       

inovace ŠVP Pravidelné 
revize ŠVP/ 
jednou za rok 
ŠVP je 
v souladu 
s rámcovým 
vzdělávacím 
programem.   

Aktualizovaný a 
vyhovující ŠVP 
pro naši školu.  

Znalost a 
povědomí o ŠVP 
všech 
zaměstnanců a 
rodičů. 
Přizpůsobovat 
ho aktuálním 
podmínkám.  

Pravidelné 
aktualizace, 
pravidelná 
kontrola, zda 
ho paní 
učitelky 
správně 
využívají.  

Statutární 
zástupkyně 
ředitelky 

Externí  Evaluace 
podmínek 
ŠVP/dotazník  

sociální, osobnostní 
rozvoj dětí 

Podpora 
dětských 
přátelství, 
dostatečná 
příprava 
dítěte na 
základní školu, 
spolupráce 
rodičů a školy, 
podpora 
všestranného 
rozvoje dětí.  

Alternativní 
program Začít 
spolu, který 
osobnostní a 
sociální rozvoj 
dětí podporuje. 
Priorita 
spolupráce 
s ostatními, 
podpora 
samostatnosti a 
zodpovědnosti.  

Neustále zajistit 
bezpečné, 
podmětné a 
aktivizující 
prostředí ve 
škole. Přinášení 
nových metod 
do vzdělávání 
dětí.  

Využití nových, 
ale i stávajících 
pomůcek. 
Případně vést 
děti k výrobě 
vlastních. 
Využívání 
přírodních 
materiálů, 
vedení dětí 
k hodnotám 
přírody.  

Učitelky  Externí  Hospitace, 
sdílení, 
předávání 
zkušeností  

rovné příležitosti Nižší počet 
dětí na 
třídách, pestrá 
vzdělávací 
nabídka, 
přítomnost 
rodiče ve třídě 

Heterogenní 
třídy, podpora 
dětí se SVP, 
individuální 
přístup 

Spokojené a 
samostatně 
fungující dítě, 
které je 
připravené do 
základní školy.  

Spolupráce a 
komunikace 
s rodiči, dětem 
dávat najevo, 
že každý z nás 
je důležitý.  

Všichni 
zaměstnanci 
školy. 

Externí  Stupnice 1-10 

OMJ, inkluze Podporovat 
vzdělávání 

Přítomnost 
dvojjazyčného 

Udržet tento 
stávající stav, 

Spolupráce 
s rodiči a 

Statutární 
zástupkyně 

Externí/ interní  Stupnice 1-10 



dětí se SVP 
v běžných 
třídách 
mateřské 
školy   

asistenta ve 
třídě, nákup 
kompenzačních 
a didaktických 
pomůcek, 
možnost 
doučování dětí 
českého jazyka 
z dotačního 
programu, 
dostatečná 
komunikace 
s rodiči, 
spolupráce 
s překladatelem.  

nižší počet dětí 
na třídě 
z důvodu 
inkluze a OMJ.  

třídními 
učitelkami.  
Podpora 
učitelů formou 
vyšší finanční 
odměny, DVPP 
v konkrétní 
oblasti, 
vyslechnutí, 
ocenění před 
druhými.  

ředitelky, 
pověření 
učitelky 
v oblasti 
inkluze.  

Psaní posudků, 
IVP, plánů 
pedagogické 
podpory.  

        

3. 

Materiálně 
technická oblast 

       

např. dílčí 
podoblasti 

       

modernizace IT Zakoupit 
interaktivní 
displej, 
modernizace 
webových 
stránek školy.  

MŠ disponuje 
jednou 
interaktivní 
tabulí + 10 
tabletů, každá 
třída má vlastní 
notebook, po 
škole je 
zavedena wi-fi. 

Do dvou let 
vytvořit nové 
webové stránky 
školy 
s možností 
využití i mobilní 
aplikace pro 
rodiče, nákup 
interaktivního 
displeje.  

Každý rok 
realizovat 
jednu 
z možností, 
zjistit možnosti 
a cenové 
nabídky.  

Zástupkyně 
ředitelky  

Externí  Stupnice 1-10 



zabezpečení 
objektu a areálu 

Vybudovat 
elektrickou 
pojízdnou 
bránu pro 
zásobování.  

Ve škole je 
zaveden čipový 
systém, každý 
rodič má svůj 
čip. Zahrada je 
zabezpečena 
brankami, pro 
vstup je potřeba 
taktéž čip. Brána 
pro zásobování 
je ovládána 
ručně.  

Zachovat 
současný 
bezpečnostní 
systém školy, 
vybudovat 
pojízdnou 
bránu pro 
zásobování.  

Vytvořit 
výběrové 
řízení, poptat 
materiál  

Zástupkyně 
ředitelky  

Externí  Stupnice 1-10 

kulturnost 
prostředí školy  
interní/externí 

Zaměřit se na 
symboly školy 
(např. 
obměna 
výzdoby ve 
vnitřních 
prostorách 
školy)  

Původní vnitřní 
výzdoba, která 
je již zastaralá a 
nemoderní.  

Moderní obraz 
školy 
charakterizující 
naší filozofii.   

Postupné 
modernizování 
školní výzdoby 
– keramické 
výrobky od 
dětí, obrázky, 
nákup 
dřevěných 
dekorací.  

Statutární 
zástupkyně 
ředitelky 

Externí  Stupnice 1-10 

modernizace 
vybavenosti tříd 

Vyměnit 
původní kryty 
na topení ve 
dvou třídách, 
výměna 
koberce. 

Původní kryty 
na topení z roku 
1987, 
nevyhovující 
koberec v jedné 
třídě.  

Nové kryty na 
topení ve dvou 
třídách. 
Výměna 
koberce za 
nový.  

Realizace 
v následujících 
dvou letech.  

Školnice Externí  Stupnice 1-10 

Snížit energetickou 
náročnost 
osvětlení v MŠ  

Vyměnit 
současné 
zářivky za LED 
osvětlení  

Energeticky 
náročné zářivky 
v prostorech 
školy  

LED osvětlení ve 
škole – 
energetická 
úspora 

Poptávka, 
výběrové 
řízení, oslovení 
dodavatele  

Školnice  Externí  Stupnice 1-10 



4. 

Komunikace  
a spolupráce 

       

např. dílčí 
podoblasti 

       

interní  Motivační 
komunikace, 
která vytvoří 
základní 
předpoklady 
pro učení dětí 
i komunikaci 
mezi 
dospělými 
(zaměstnanci).  

Ve škole je 
vytvořený 
vnitřní 
informační 
systém, 
motivační 
komunikace 
však někdy 
chybí.  

Dostupnost 
informací, 
rychlost a 
úplnost jejich 
předávání.  

Motivační 
pohovory, 
evaluace školy, 
dotazníky 
spokojenosti.  

Zástupkyně 
ředitelky  

Externí  Stupnice 1-10  

        

externí  Pružná a 
rychlá 
komunikace. 
Aktivní 
naslouchání 
jednotlivým 
cílovým 
skupinám.  

Osobní setkání, 
písemná, 
elektronická 
forma 
komunikace.  

Dostatečná 
prezentace 
školy a školního 
vzdělávacího 
programu. 
Podporovat 
komunikační 
kanály např. 
brožury, letáky, 
webové 
stránky.  

Tisk brožur pro 
den otevřených 
dveří, využívat 
streamování.  

Statutární 
zástupkyně 
ředitelky 

Externí  Stupnice 1-10 

        

5. 

Ostatní         

např. dílčí 
podoblasti 

       

        



V Praze dne 3. 8. 2020        Mgr. Aneta Drvotová, DiS. – ředitelka MŠ   


