Pod Pecníkem 1666, Vsetín 755 01

Vize a koncepce Mateřské školy do budoucna
„Všechno, co opravdu potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být,
jsem se naučil v mateřské školce. Moudrost na mě nečekala na vrcholu hory
zvané postgraduál, ale na pískovišti mateřské školy.“ – R. Fulghum

I. Základní cíl:
 Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání a možnosti
seberozvoje
 Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění
v životě.
 Rozvíjet osobnost každého dítěte, aby byl schopen v budoucnu samostatně
myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako samostatný jedinec,
to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami a
obecně závaznými cíli RVP PV.
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1.Školní vzdělávací program ,,Hrajeme si a poznáváme svět

Školní vzdělávací program je týmová práce všech pedagogických pracovnic
mateřské školy. Je zpracován v souladu s Rámcovým programem předškolního
vzdělávání a vychází z cílů a kompetencí, které jsou dány Rámcovým vzdělávacím
programem.
Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu.
Jeho úkolem je proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a
zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa
a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit dítě žít ve
společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností
uznávané.
 Základní prostředek k dosažení cílů je plnění dílčích vzdělávacích cílů
v ŠVP
 Při plnění vzdělávacího programu je důležité, aby vedle cílů poznávacích
byly plněny i cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a
mravních vlastností žáků.

2. Klima školy
 Zaměřovat se na celkové kulturní prostředí školy, na kvalitu řízení
(všechny složky, nejenom ředitel školy) a na systém mezilidských vztahů.
Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a ostatními
pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a
pedagogickým sborem, úzká spolupráce mezi vedením školy a zřizovatelem.
A v neposlední řadě i mezi dětmi samotnými.
 Dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájem o
vše, co s prací školy souvisí.

4. Mimotřídní a zájmová činnost
Mimořádná zájmová činnost musí být přirozenou součástí výchovně vzdělávacího
procesu. Jako doposud i v budoucnu se mateřská škola zaměří se především na:
 Rozvoj v oblasti plavání
 Rozvoj v oblasti lyžování
 Rozvoj ostatních pohybových dovedností dětí (tenisová přípravka, bruslení,
základy horolezení a golfu)
 Jazykové dovednosti (výuka angličtiny nenásilnou formou)
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 Podpora vzájemných vazeb dětí prostřednictvím zážitkového učení (škola
v přírodě, terénní výukové programy, společné akce s dětmi a rodiči)
5. Škola a veřejnost
I nadále bychom rádi zachovali intenzivní vazby na:
 Spolupráci s rodiči dětí
 Spolupráci se studenty a pedagogy střední školy Kostka
 S ostatními vsetínskými organizacemi a spolky, ostatními mateřskými
školami
 Spolupráce s Vysokou školou Humanitas, Fakultou společenských studií
v rámci studijního oboru předškolní pedagogika

6. Principy
 Princip partnerství:
Maximální vstřícnost školy vůči rodině a ostatním dětem
 Princip otevřenosti:
Otevřenost vůči novým myšlenkám, podnětům a metodám
 Princip tvořivosti:
Nápaditý a aktivní přístup pedagogických pracovníků, vedení dětí
k samostatnosti a tvořivosti
 Princip odbornosti:
Pracovitý a kvalifikovaný tým zaměstnanců, úzká spolupráce s odborníky
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 Princip individualizace:
Individuální přístup s cílem podpořit růst osobnosti dětí
 Princip přirozenosti:
Prostředí plné pohody, klidu, pocitu bezpečí a jistoty
 Princip zdravého životního stylu:
Rozvíjet úsilí v péči o vlastní zdraví (pohyb, hygiena, regenerace, …)
6. Kapacita
 Naším cílem je udržitelnost a úplná naplněnost dvou stávajících tříd
 Do dvou let plánujeme otevřít i třetí třídu
7. Vyhledávání talentů
 Od 1. 9. 2018 zahájit program TALENT, kde formou předpřípravky v rámci
činnosti ZUŠ zjišťovat předpoklady dětí pro další umělecké studium
v oblasti hudební, výtvarné, taneční a literárně-dramatické
 Talentovaným dětem umožnit v rámci Školy Kostka od šesti let návazné
umělecké vzdělávání
 Nadále rozvíjet sportovní a pohybové aktivity dětí a podporovat jejich
zapojení do sportovních klubů a oddílů (plavání, tenis, kopaná, lyžování,
lední hokej, …)

4

