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KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

 

Vypracovala Mgr. Miroslava Krčová,  

rojednáno pedagogickou radou dne 17. 10. 2016 

, Dr. Beneše 260  

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY 
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Charakteristika školy 

 

 Mateřská škola Brandýs nad Labem 

zařízením pro děti ve věku zpravidla od tří do sedmi

v původní reprezentační vile Antonína Límana, téměř ve středu městské části Stará Boleslav. 

První zmínka o provozu mateřské školy v

K nejrozsáhlejší rekonstrukci a modernizaci budovy došlo v

školy se snažila o zachování nadstandardního prostředí stylové rodinné vily, kterou 

postoupila rodina Límanů. 

Zahrada je osázená listnatými i jehličnatými stromy a keři ve stáří 100 i více let.
Snažíme se o tento vklad pečovat a vhodně ho doplňovat dřevěnými hracími prvky k
pohybových aktivit dětí, umístěnými mezi zeleň. 
I po rekonstrukci dochází průběžně k
Děti zde využívají hernu pro pohybové aktivity, saunu, 
 
Strava je dovážena ze školní jídelny 
zajištěn v rámci spolupráce se ZŠ Palachova
 
Nynější kapacita je 79 dětí 
kvalifikovaných pedagogických pracovnic s
 
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: 

 

„Žijeme, vyrůstáme 
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Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Dr. Beneše 260 je předškolním 

pro děti ve věku zpravidla od tří do sedmi let. Je právním subjektem a je u

původní reprezentační vile Antonína Límana, téměř ve středu městské části Stará Boleslav. 

První zmínka o provozu mateřské školy v této budově je z roku 1952.  

K nejrozsáhlejší rekonstrukci a modernizaci budovy došlo v roce 1990 -1992, 2008. Ředit

školy se snažila o zachování nadstandardního prostředí stylové rodinné vily, kterou 

Zahrada je osázená listnatými i jehličnatými stromy a keři ve stáří 100 i více let.
Snažíme se o tento vklad pečovat a vhodně ho doplňovat dřevěnými hracími prvky k
pohybových aktivit dětí, umístěnými mezi zeleň.  
I po rekonstrukci dochází průběžně k úpravám v budově školy. 
Děti zde využívají hernu pro pohybové aktivity, saunu, výtvarný ateliér. 

kolní jídelny MŠ Chobotská Brandýs nad Labem
rámci spolupráce se ZŠ Palachova Brandýs nad Labem. 

 ve třech věkově smíšených třídách. O děti pečuje 6 plně 
kvalifikovaných pedagogických pracovnic s mnohaletou pedagogickou praxí.

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání:  

„Žijeme, vyrůstáme a hrajeme si tam, kde se rodil český stát“.

, Dr. Beneše 260  

Stará Boleslav, Dr. Beneše 260 je předškolním 

let. Je právním subjektem a je umístěná 

původní reprezentační vile Antonína Límana, téměř ve středu městské části Stará Boleslav. 

1992, 2008. Ředitelka 

školy se snažila o zachování nadstandardního prostředí stylové rodinné vily, kterou 

Zahrada je osázená listnatými i jehličnatými stromy a keři ve stáří 100 i více let. 
Snažíme se o tento vklad pečovat a vhodně ho doplňovat dřevěnými hracími prvky k rozvíjení 

nad Labem a dovoz stravy je 

. O děti pečuje 6 plně 
mnohaletou pedagogickou praxí. 

eský stát“. 
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Úvod 

 

Strategický plán rozvoje školy navazuje a rozpracovává vizi a koncepci, tvoří ho strategické 

cíle.  

– Východiskem je SWOT analýza. 

– Je výsledkem úvah celého kolektivu zaměstnanců školy. 

SILNÉ STRÁNKY ŠKOLY SLABÉ STRÁNKY ŠKOLY 

• Výhodná pozice budovy  

• Prostory reprezentační vily 
v novorenesančním stylu 

• Prostorná zahrada se vzrostlými 
stromy a keři 

• Rodinné prostředí školy 

• Profesní dovednosti pedagogických 
pracovníků školy 

• Spolupráce s místní ZŠ 

• Akce pro děti pořádané školou 
(zimní, jarní pobyty v přírodě) 

• Vybavenost školy didaktickými 
pomůckami 

• Škola má vytvořený funkční 
evaluační systém 

• Vysoký počet dětí na třídách 
(výjimka z počtu - 7 dětí) 

• Nákladnost provozu (neinvestiční 
náklady – náklady na údržbu, 
opravy) 

• Nedostatečné vybavení ICT 

• Historická budova – problém 
s bezbariérovým přístupem 

• Možnost havárií a nečekaných oprav 
v budově (např. původní kanalizační 
rozvody) 

• Nedostatečná spolupráce s ostatními 
MŠ ve městě 

• Nebyly využívány projekty a dotační 
programy EU  
 

PŘÍLEŽITOSTI V OKOLÍ HROZBY V OKOLÍ 

 

• Možnost výborné spolupráce se 
zřizovatelem - problematika škol ve 
městě je pro zastupitelstvo jednou 
z priorit 

• Možnost získání finančních zdrojů 
nad rámec rozpočtu účast v MAP a 
využití Šablon 

• Nové trendy a metody ve výchovně - 
vzdělávací oblasti 

• Možnost navázání aktivní spolupráce 
s ostatními předškolními zařízeními 
v okolí, (využití jejich zaměření, akcí, 
přednášek) 

 
 

 

• Konkurence mezi MŠ v okolí 

• Obtížné získávání asistentů pedagoga 
(nízké finanční ohodnocení a často 
přiznání pouze na několik hodin 
týdně) 

• Nedostatečně rozpracovaná 
legislativa pro praxi v oblasti  
povinného předškolního vzdělávání 
v posledním ročníku MŠ, před 
vstupem do ZŠ 
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Vize 

 

Základní vizí je vytvořit školu, ve které se děti všestranně, svobodně a radostně rozvíjejí, 

školu, která je přitažlivým místem pro rodiče a motivujícím místem pro zaměstnance. 

 

Strategické cíle vize: 

• Šťastné a pro život připravené děti 

 - inovace ŠVP                                                                                                   – termín do června 2017 

          - úpravy prostředí (zázemí pro keramickou pec a výrobky dětí, oprava  

            zahradních prvků a úprava zahrady)                                          – termín v průběhu roku 2017 

 

• Kvalifikovaný,tvořivý a spolupracující tým zaměstnanců   

   Pozitivní a profesionální přístup – další vzdělávání dle osobních priorit pedagogů, potřeb 

školy a nabídky vzdělávacích zařízení. Prioritu v této oblasti vidíme ve vzdělávacích akcích 

zaměřených na: 

 

1) Matematickou pregramotnost  - jedna učitelka cíleně absolvovala dostupnou 

nabídku vzdělávacích akcí, ředitelka MŠ studovala metodu profesora Hejného na 

PedF UK. Cílem je zapojit se do spolupráce s Katedrou matematiky na Pedf UK a 

ověřovat nové postupy v praxi. 

                                                                                     – střednědobý cíl- termín rok 2017, 2018 

 

2)  Čtenářskou pregramotnost – využití vzdělávacích akcí dle nabídky, příprava 

projektu v MŠ „ Čtenářský týden“ ve spolupráci s rodiči a Knihovnou v Brandýse nad 

Labem  

                                                                                             – termín 2. pol. školního roku 2016/2017 

 

3)  Logopedickou prevenci – poměrně časově i finančně náročné vzdělávací akce, 

současný trend. Možnost získání prostředků v projektu Šablony pro školy 

 

4)  Inkluzi – v současné době do v mateřské školy nedochází žádné dítě s potřebou 

podpůrného opatření ve stupni 2 a více. Ředitelka MŠ má státní zkoušku ze základů 

speciální pedagogiky a sleduje současné trendy v oblasti inkluze. 
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TYTO OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ JSOU TAKÉ JEDNOU Z

RÁMCE MAP PRO ORP BRANDÝS NAD LABEM 

školy v regionu velice přínosný.

 MŠ Dr. Beneše se zapojí do druhé vlny projektu ŠABLONY PRO ŠKOLY.

                                                                       

• Legislativně správně fungující škola

doplnění směrnic  

 

• Škola aktivní a spolupracující
(směřování ke komunitní škole)

přírody, navázání spolupráce s

zařízeními,  prohloubit a zkvalitnit spolupráci se Základní školou ve Staré Boleslavi.

                                                                                          

• Příjemné klima pro všechny zúčastněné

pro děti, vytvořit jim podmínky pro rozvíjení estetického vnímání, cítění a vlastní 

činnosti. Dobré vztahy a spolupráce s

setkávání zaměstnanců školy.

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

   

                   

    

 

 

 

 

                        Zdroj: http://www.kamsdetmi.com/_data/admin/clanky/agatin_svt/tvoreni/den_deti.JPG

Mateřská škola Brandýs n. L. – Stará Boleslav, Dr. Beneše 260 
mail:info@mslimanovavila.cz      tel.: 326 911 108 

5 

TYTO OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ JSOU TAKÉ JEDNOU Z PRIORIT STRATEGICKÉHO 

RÁMCE MAP PRO ORP BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV.  
přínosný. 

MŠ Dr. Beneše se zapojí do druhé vlny projektu ŠABLONY PRO ŠKOLY. 

                                                                                                                – termín školní rok 2017/2018

Legislativně správně fungující škola – práce ředitelky v oblasti řízení školy, 

aktivní a spolupracující  
(směřování ke komunitní škole) - akce MŠ ve spolupráci s rodiči, výjezdy dětí na pobyty do 

ání spolupráce s centrem Klíček a dalšími státními a nestátními vzdělávacími 

prohloubit a zkvalitnit spolupráci se Základní školou ve Staré Boleslavi.

                                                                                                                                            

Příjemné klima pro všechny zúčastněné – příjemné, bezpečné a podnětné prostředí 

vytvořit jim podmínky pro rozvíjení estetického vnímání, cítění a vlastní 

obré vztahy a spolupráce s rodiči a mezi zaměstnan

setkávání zaměstnanců školy. 

                                                                                                                                

http://www.kamsdetmi.com/_data/admin/clanky/agatin_svt/tvoreni/den_deti.JPG

, Dr. Beneše 260  

PRIORIT STRATEGICKÉHO 

 Tento systém je pro 

školní rok 2017/2018 

oblasti řízení školy, aktualizace a 

rodiči, výjezdy dětí na pobyty do 

tními a nestátními vzdělávacími 

prohloubit a zkvalitnit spolupráci se Základní školou ve Staré Boleslavi. 

                    - průběžně 

příjemné, bezpečné a podnětné prostředí 

vytvořit jim podmínky pro rozvíjení estetického vnímání, cítění a vlastní 

rodiči a mezi zaměstnanci. Neformální 

                                         - průběžně 

http://www.kamsdetmi.com/_data/admin/clanky/agatin_svt/tvoreni/den_deti.JPG 
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Sledované oblasti: 

• Výchovně – vzdělávací 

• Personální řízení 

• Materiální a ekonomické podmínky 

• Komunikace, spolupráce a prezentace 

 

Výchovně – vzdělávací 

Vzdělávání dle ŠVP PV „ Žijeme, vyrůstáme a hrajeme si tam, kde se rodil český stát“.  

Integrované bloky reagují na změny ročních období a jsou cíleně propojeny s historií a tradicemi 

města. Bude inovován. 

 
Koncepční záměry: 

Dlouhodobé cíle 

• Snažit se o vyvážené střídání spontánních a řízených činností v denním programu 

• Podněcování k aktivitě a učení 

Střednědobé cíle 

• Vytvořit tradici krátkodobých i dlouhodobých projektů (oblast environmentální, 

výtvarná, hudebně dramatická a především historicky kulturní.) 

Zařazovat nové metody a postupy:  

V SOULADU S CÍLY STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP 

 
- badatelské a pokusnické metody 

- polytechnická výchova (Malí šikulové) 

- předmatematické hry a činnosti (metoda prof. Hejného) 

- artefiletika (dle Dr. Slavíkové) 

 

 

• Rozvíjet všestrannou tvořivost dětí  

             Realizovat logopedickou prevenci – rozvoj řečových schopností 

                          - časový horizont 2-3 roky          

 



                        Mateřská škola Brandýs n.
                                  e-mail:info@

 

• Připravit děti na přechod do první třídy:
   -

   -

   -

• Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

podmínky: 
   -

   -

-

   

                                           -

 

Personální řízení 

• Cílem je ustavit kvalitní, plně 
   -

   -

   -

   -

                                                                                                        

Koncepční záměry: 

• Zajistit pedagogům:  
   -
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Připravit děti na přechod do první třídy: 
- s kladnými návyky k životu 

- se znalostí základních lidských hodnot a norem 

- se vztahem k životnímu prostředí a okolnímu světu

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané zajistit vždy vhodné 

- individuální vzdělávací plán 

- dle potřeby zajistit asistenta pedagoga 

- využít plně přiznaná podpůrná opatření v souladu s 

   lgislativou 

- v případě potřeby reagovat pružně na vzniklou situaci

Cílem je ustavit kvalitní, plně kvalifikovaný pedagogický sbor schopný:
- komunikace 

- spolupráce 

- empatie 

- směřování ke společným cílům (růst a rozvoj školy)

                                                                                                                                                 

- podmínky pro výchovně vzdělávací činnosti 

 

, Dr. Beneše 260  

 

se vztahem k životnímu prostředí a okolnímu světu 

zajistit vždy vhodné 

souladu s platnou    

případě potřeby reagovat pružně na vzniklou situaci 

kvalifikovaný pedagogický sbor schopný: 

směřování ke společným cílům (růst a rozvoj školy) 

                               - průběžně 
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                                                       - zázemí pro setkávání a komunikaci 

                                                       - Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

                                                        - Celoživotní vzdělávání (CŽV) 

 

 

• Využívat vzájemných hospitací 

• Podporovat odborně zaměřená setkávání a spolupráci s jinou MŠ 

• Motivovat uznáním, mimořádnými odměnami za aktivitu a invenci 

 

TAKÉ TYTO CÍLE JSOU V SOULADU S PRIORITAMI STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP PRO ORP BRANDÝS 

NAD LABEM – STARÁ BOLESLAV                                        

 

Materiální a ekonomické podmínky 

Koncepční záměry: 

Dlouhodobé cíle 

• Finanční prostředky vynakládat s rozmyslem a účelně  

• Dodržovat vnitřní platový předpis organizace, pružně reagovat nejen na změny ve mzdové 

oblasti                                                               

• Průběžně modernizovat: 

vybavenost prostor MŠ – Citlivě, vzhledem k původnímu zařízení vily, zpracovat celkovou 

koncepci vybavení historické haly – náměty ve spolupráci se studenty Architektury a 

urbanismu UMPRUM Praha, prezentace veřejnosti, diskuze o jednotlivých projektech a 

konečné schválení panem Ing. arch. Límanem. 

 

Cíle v časovém horizontu 2 let: 

                 vybavenost prostor MŠ - Dokončit ve spolupráci se zřizovatelem rekonstrukci půdních   
                 prostor a  účelně je využít. 
                 - Nové stoly a židličky v jídelně 3. třídy Předškoláků. 
                 - Zařízení nových prostor a vybavení skříněmi pro archivaci dokumentů. 
 

               vybavenost zahrady – postupně novým, účelným a bezpečným vybavením, se zachováním     

                 parkového stylu, který se dobře udržuje. U zřizovatele bylo zažádáno o opravu polotu. 

 

 V horizontu několika měsíců bude zrealizována nová fasáda budovy MŠ. 
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                         vybavenost tříd didaktickými pomůckami a digitálními technologiemi 

                      - na rok 2017 bylo zažádáno o uvolnění finančních prostředků od zřizovatele na                 
                        zakoupení Magic boxu 

 
                           vybavenost pracovního zázemí všech zaměstnanců školy – počítače, kopírka,  
                         vybavení šatny 

• Dodržovat plán poskytování OOPP – osobních ochranných pracovních prostředků pro 

zaměstnance 

• Zapojením školy do vybraných rozvojových programů a projektů (výzev) vyhlašovaných MŠMT 

– využít přidělené finanční dotace v potřebných oblastech 

 

 

Komunikace, spolupráce a prezentace 

Koncepční záměry: 

• Rozšířit a obohatit webové stránky MŠ Dr. Beneše: 

- na jejich tvorbě by se měly podílet aktivně také učitelky, možná i rodiče  

(nejen vložením fotografií z akcí MŠ) 

Důležitá je pro prezentaci školy komunikace a spolupráce s širokou veřejností. 

 

• Spolupracovat:  
- se zřizovatelem (akce a projekty v rámci města - MAP, Šablony školám a další projekty) 
- se školskými poradenskými zařízeními (např.: PPP Praha – východ, Hloubětín, SPC Stará    
   Boleslav, OSPOD) 
- se ZŠ Stará Boleslav, ZŠ Palachova a Kostelecká v Brandýse nad Labem 
- s mateřskými školami v rámci města, popř. regionu  
   (např.: MŠ Pražská, MŠ Dvořákova, MŠ Riegrova – sdílení zkušeností, příklady z praxe) 
- s rodiči/zákonnými zástupci (zapojit je do činností a akcí školy - vzájemná důvěra) 
- s Knihovnou E. Petišky v Brandýse nad Labem 
- PedF UK a SPgŠ v kraji – praxe studentů 

 

 

Závěr 

Mateřská škola je živý organizmus, který se stále vyvíjí a proměňuje v čase a tak je stále co 

zlepšovat. 
Cílem celého kolektivu mateřské školy je co nejvíce přispět svým pracovním nasazením, zkušenostmi 

a nápady. 

 

 


