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Charakteristika školy: 

MŠ I Dubňany se nachází uprostřed sídliště v Dubňanech, vedle autobusové zastávky, nedaleko 

lesa. Má kapacitu 100 dětí. Ve čtyřech věkově smíšených třídách s dětmi pracuje osm učitelek a 

podle aktuální situace i asistenti pedagoga.  Dvě provozní síly zajišťují úklid školy.  

Budova školy je dvoupodlažní, ke každé třídě patří vstupní šatna, sociální zařízení, herna, která 

volně přechází do prostor pro hry i pro odpočinek. 

Třídy byly postupně vybaveny novým nábytkem, který odpovídá dnešním požadavkům a normám. 

Prostory jsou uzpůsobeny potřebám dětí tak, aby podněcovaly k spontánním hrám, děti mají na 

dohled a dosah hračky, knížky a výtvarné potřeby. 

V letech 2015 a 2016 proběhla celková rekonstrukce budovy školy včetně zateplení, fasády, 

výměny oken a celkové rekonstrukce vnitřních prostor budovy (rozvody vody, elektřiny apod.).  

V rámci druhé části rekonstrukce na podzim roku 2016 byla ve sklepních prostorách MŠ 

vybudována multismyslová relaxační místnost „Snoezelen“, kterou využívají všechny děti MŠ, 

přednostně však děti se speciálními vzdělávacími potřebami k individuálnímu vzdělávání. 

Velká školní zahrada bezprostředně sousedí s budovou školy. V letech 2018-19 prošla celkovou 

rekonstrukcí. Hrací prvky vyrobené z akátového dřeva vkusně doplňují rozličné okrasné i jedlé 

keře, ovocné stromy a květiny. Děti pěstují na záhoncích bylinky, hrášek apod. Nerezové pítko  

nabízí čerstvou vodu k občerstvení dětí. V altánu se odehrává setkávání, hry a vzdělávání.  

Ke vzdělávání využíváme také okolí školy např. blízký les, rybníky, hřiště u základní školy, 

sportcentrum Želva, cyklostezku, sběrný dvůr, farmu pana Chytila, hasičskou zbrojnici apod. 

Stravu dovážíme ze Školní jídelny Dubňany, příspěvková organizace, která zajišťuje celodenní 

stravu pro naše děti. V suterénu se nachází výdejna stravy, kde se střídají tři provozní 

zaměstnanci ze Školní jídelny v Dubňanech.  



Cílem školy je v bezpečném prostředí poskytovat kvalitní vzdělávání prožitkem a hrou, v laskavé 

a radostné atmosféře. Jsme tu pro děti a jejich rodiče a máme společný cíl. 

Důraz klademe na důvěru, otevřenost, vztahy a komunikaci. 

Mezi významné akce a projekty školy patří projekt  

• „Rodina spolu“ – spolupráce rodina a škola 

•  „Zahrada“ – aktivity na školní zahradě po celý rok  

• „Všeználek“- zaměřený na rozvoj školní zralosti dítěte, lekce společně s rodiči 

• „Budu prvňák“- spolupráce se základní školou, adaptace dětí na nové prostředí 

• „Besídky“- vánoční a jarní představení pro rodiče – výkladní skříň naší práce 

• „Zahradní slavnost“- rozloučení s předškoláky 

 

„Nikdy nedoženete čas, který jste jim nevěnovali, když byly v hnízdě malé a zranitelné. 

 Z toho, co říkáte, si nic nedělají. Spíš si všímají všeho, co děláte, a hlavně, kdo jste. 

 Vždy je ujišťujte, že znamenají víc, než jejich chyby.“ 

/G. Gilbert/ 



 

MISE ŠKOLY 

Na pedagogických radách od 4.5. do 7.5.2020 jsme stanovili následující body, ze kterých jsme  

následně vytvořili misi naší školy. 

KDO JSME :  „Učíme se s láskou, úsměvem a porozuměním“ 

 

Jsme škola s otevřenou náručí pro všechny 

děti, rodiče i veřejnost z našeho města i okolí. 

Jsme škola, která poskytuje bezpečné a 

podnětné prostředí, navazuje na rodinnou 

výchovu a s rodinou úzce spolupracuje. 

Jsme škola s přátelskými vztahy, založenými 

na vzájemné důvěře a porozumění. 

Jsme škola, kde se učitelé snaží o maximální 

rozvoj každého dítěte na základě poskytování 

kvalitního předškolního vzdělávání, 

s uplatňováním individuálního přístupu. 

Jsme škola, jejímiž základními hodnotami jsou 

profesionalita, otevřenost, slušnost, 

vstřícnost, demokracie. 

 

 

 

 

 

 

 



VIZE ŠKOLY 

„Poznávej, ochraňuj a měj rád“ 

Naše škola staví na tradičních hodnotách a zároveň chceme být školou otevřenou novým 

myšlenkám a přístupům, přátelskou vůči rodině a okolní komunitě. 

Škola má kvalitní tým pedagogů, založený na dobrých mezilidských vztazích a vyučujících 

moderními metodami. 

Škola podporuje zdravé klima, děti i zaměstnanci se cítí ve škole bezpečně, příjemně, svobodně. 

Škola je důvěryhodným a váženým partnerem rodičů v oblasti výchovně vzdělávacího procesu. 

Škola je otevřená všem vnějším partnerům. 

Škola pravidelně modernizuje a vybavuje všechny prostory. 

 

Strategické cíle a strategie školy: 

Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod. Jan Werich 

oblast 

 

Cíle  

Vzdělávání 

 

Všeználek, Prvňák – příprava 

předškoláků na školu 

• Prohloubení a rozvržení projektu 

Všeználek do celého předškoláckého 

roku 

• Propojit Všeználka s Prvňákem – 

spolupráce se ZŠ Dubňany 

• Důraz na zapojení rodičů do 

předškolácké přípravy dětí 

• Rituály pro upevňování role 

předškoláka 

Snoezelen 

• Využití prvků Snoezelen ve třídách, 

vzdělávání v oblastech, které 

využijeme přímo ve Snoezelenu 

• Strukturované hodiny pro děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami do 

Snoezelenu 



• Propojit, obohatit vzdělávání ve 

třídách se vzděláváním ve Snoezelenu 

• Individuální přístup k dětem chápat 

jako soustavné získávání informací o 

výsledcích každého dítěte, jejich 

vyhodnocování a volbu dalších postupů, 

ověřování jejich účinnosti. 

• Průběžně pracovat na inovacích ŠVP a 

na strategiích jeho rozvoje 

• Věnovat pozornost matematické, 

čtenářské a sociální pregramotnosti 

(Celé Česko čte dětem, Víkendové 

knihy…) 

Akce školy 

• Inovovat akce školy pro rodiče během 

celého roku 

DVPP 

• Další vzdělávání pedagogických 

pracovníků zaměřit na potřeby školy, 

provázat s cíli ve strategickém plánu 

školy 

ŠVP 

• Obnovit maňáskové divadlo 

• Postupně inovovat projekt Zahrada 

Spolupráce Mezi pedagogy 

• Aktivity na stmelení týmu (kvíz, 

posezení, kino, teambuilding) 

• Další vzdělávání ped.pracovníků 

zaměřit na společné vzdělávání celého 

týmu 

S rodiči dětí 

• Dbát na součinnost rodiny a školy, 

usilovat o soulad ve výchovném 

působení, prohloubení zájmu rodičů o 

dění ve škole 

• Trvale posilovat pocit sounáležitosti 

se školou 

 

 



Se spolky 

• Obnovit spolupráci s PČR, Městskou 

policií 

• Zařadit do ŠVP projekt Moje město 

(spolupráce s MěÚ, pošta, Želva, 

kostel, zdravotní středisko-významné 

budovy a místa) 

• Do aktivit s rodinou připojit výrobu 

rodokmenu 

• Sledovat MŠMT Strategii 2030+ 

v oblasti předškolního vzdělávání 

Image školy • Stálá obnova a aktualizace webových a 

facebookových stránek 

• Vytvářet pozitivní obraz o škole 

(akce školy, prezentace a propagace 

v médiích) 

Klima, kultura školy • budovat pozitivní klima uvnitř týmu 

• komunikovat 

• předcházet nedorozuměním 

• řešit problémy, nenechávat je „vyhnít“ 

• posilovat sounáležitost k týmu 

• klást si otázku: jak já a moje chování 

přispívá k pozitivnímu klimatu ve 

škole? 

Řízení školy • otevřenost vůči inovativním přístupům 

pedagogů 

• zájem o řešení problémů, poskytnutí 

prostoru pro komunikaci v týmu 

• podpora každého zaměstnance v jeho 

rozvoji 

• vytvoření pozitivního klimatu 

• hodnotit a inovovat strategie a plány 

pro realizaci ŠVP 

• delegovat kompetence 

Materiální oblast • důstojné prostory pro zázemí 

zaměstnanců (vybudování místnosti 

pro porady a setkávání) 

• ICT technologie (počítače, tiskárny, 

TV s internetem do tělocvičny, 

interaktivní panel) 



• Nová kamera, fotoaparát 

 

 

 



 


