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Agregovaný souhrn potřeb mateřských škol je zpracován na základě dotazníkového šetření, které bylo na 

Mateřských školách na území ORP Louny realizováno v rámci podaktivity 2.7. „Podpora škol v plánování.“ 

Dotazníkové šetření bylo zaměřené na sebereflexi jednotlivých škol a na mapování potřeb MŠ v oblastech: 

 čtenářské pregramotnosti 

 matematické pregramotnosti 

 inkluze 

 digitální pregramotnosti  

Současně měly MŠ možnost vyjádřit se k dalším doplňujícím oblastem.   

Agregovaný souhrn je tvořen odpověďmi jednotlivých mateřských škol na území ORP Louny. 

Dotazník mohl zpracovat ředitel/ředitelka školy ve spolupráci s týmem pedagogů, jeho vyplnění bylo možné 

konzultovat se členy administrativního týmu. Jako podklady mohly sloužit strategické plány škol, dotazníková 

šetření MŠMT (Šablony I a II), případně výroční zprávy. V závěru každého tematického bloku je uvedeno stručné 

shrnutí, které uvádí nejčastější potřeby, potenciál a silné stránky MŠ v daných oblastech.  

Mapování potřeb se zúčastnily všechny Mateřské školy v ORP Louny a jejich pořadí je v agregovaném souhrnu 

uvedeno následovně:   

1. Mateřská škola Dobroměřice, Středohoru 362, 440 01, příspěvková organizace 

2. Mateřská škola Hřivice 88, 439 65, příspěvková organizace 

3. Mateřská škola Libčeves, K Zámku 18, 439 26, příspěvková organizace 

4. Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371,příspěvková organizace 

5. Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

6. Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

7. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

8. Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

9. Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

10. Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

11. Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

12. Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o., Holárkovy sady 2386, 440 01 Louny 

13. Mateřská škola Panenský Týnec 63, 439 05, příspěvková organizace 

14. Mateřská škola Peruc, Pivovarská 380, 439 07, příspěvková organizace 

15. Mateřská škola Ročov 199, 439 67, příspěvková organizace 

16. Mateřská škola Slavětín, Svatojánské nám. 46, 439 09, příspěvková organizace 
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17. Mateřská škola Veltěže, Perucká 73, 440 01, příspěvková organizace 

18. Mateřská škola Vrbno nad Lesy 26, 439 06, příspěvková organizace 

ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST A ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO DÍTĚTE 

 

CO PROBĚHLO DOBŘE 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Spolupráce s místní knihovnou i Městskou knihovnou Louny, přednes dětí v rámci obecních akcí – Vítání občánků 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

Projekty pořádané MŠ ( dílničky, exkurze, návštěvy divadel, knihoven a muzea) 

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace 

Vybavení celkově mateřské školy didaktickými pomůckami. 

Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371,příspěvková organizace 

Velice úzce spolupracujeme s místní knihovnou ,která pro nás připravuje výchovné výukové programy, které 

navazují na náš RVP. 

Děti dovedou povídat o obrázku v knize, umí vymýšlet příběhy dle obrázků, namalují, co si představují, když 

učitelky přečtou příběh, umí převyprávět děj příběhu, propojují tak z vlastní zkušenosti. Mají rády malované čtení, 

umí přiřazovat písmenka k textu. Všeobecně děti rády knihy prohlížejí a pojmenovávají co tam vidí. 

Učitelky byly proškoleny v rámci DVPP v oblast čtenářské gramotnosti. 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

Zatím probíhá rozvoj matematické pregramotnosti, čtenářské pregramotnosti, IT technologie z šablon II, 

setkávání s žáky v ZUŠ, ZŠ, návštěvy knihovny - naplánovány i na letošní rok. 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Spolupráce s místní knihovnou i Městskou knihovnou Louny – účast na výukových programech, vystoupení dětí 

v MKL. Účast MŠ v projektu Celé Česko čte dětem. 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

Proškolení pedagogů na DVPP a podpora pregramotnosti dětí, nákup didaktických pomůcek a práce s nimi. 

Společné setkání a odpolední akce s rodiči. 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

Spolupráce s Městskou knihovnou Louny, vzdělávání pedagogů v oblasti čtenářské pregramotnosti (kurzy, 

semináře) a logopedie, zakoupení nových dětských knih, pravidelné čtení dětem. 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

Pravidelné návštěvy lounské knihovny, pravidelné čtení v MŠ – strom přečtených knížek, téma KNIHA ve školním 

programu. 

http://www.esfcr.cz/
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Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

Zapojení nové učitelky do kurzu Logopedické prevence.  

Zapojení do projektu Celé Česko čte dětem, spolupráce s Domovem seniorů Louny - pravidelná setkávání, 

vyprávění a čtení - Babička a dědeček do školky. 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

Spolupráce s Městskou knihovnou Louny, vystupování dětí v Klubu seniorů Louny. 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

Pohádkový týden v Mateřince. 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

Šablony – školení pedagogů. 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

V zájmu o semináře, v individuálním vzdělávání, dostatek pomůcek 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Pravidelné návštěvy místní knihovny s předčítáním, tematické četby nad obrázky, četby při odpolední relaxaci na 

lůžku 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Spolupráce s Městskou knihovnou Louny, přednes dětí v rámci obecních akcí – Vítání občánků, spolupráce s MŠ 

Veltěže. 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

Ve financování asistenta - pro potřeby školy. 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Účast na vzdělávacích akcích a seminářích, následné využití v praxi. Zařazení do všech vzdělávacích oblastí a 

plnění cílů ŠVP v této oblasti. 

  

V ČEM BY SE MOHLA MŠ ZLEPŠIT 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Rozvoj slovní zásoby – převyprávět příběh svými slovy. 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace 

Bylo by pro nás, děti i rodiče hodně výhodné, kdyby k nám do MŠ jezdila logopedka (kdysi dávno jezdila) Děti 

mají spoustu vad řeči a za logopedkou musí dojíždět. 

Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, příspěvková organizace 

http://www.esfcr.cz/
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Více dětem nabízet různé encyklopedie,učit je pomocí obrázků skládat děj – posloupnost děje – to ne vždy splní 

všechny děti. Více dětem číst. 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

Více se zapojit do projekt. Akcí škol-máme rozprac. Spolupráci ze ZŠ J.A.K. a s knihovnou. 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Podpora vyjadřování dětí a rozvoj slovní zásoby. 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

Spolupráce s ostatními školami, především spolupráce se Základní školou Prokopa Holého Louny, kam odchází 

většina našich předškolních dětí. Ze strany naší organizace by snaha byla. 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

Zapojení rodičů ke zvýšení motivace ke čtení. 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

Více podpořit čtenářskou gramotnost jinými činnostmi a akcemi. 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

Naší vizí je prohloubit spolupráci s blízkou ZŠ. 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

Navštěvovat více akcí v knihovně. 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

Ve 100 % kvalifikaci. 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Individuální prohlížení a manipulace s knihou s dohledem. 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Rozvoj slovní zásoby – logopedie. 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

Více interaktivních potřeb pro děti - pořízeni IT. 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Četnější návštěvy knihovny v Lounech, sledování akcí pro předškolní děti na jejich stránkách - spolupráce se ZŠ. 
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V ČEM POTŘEBUJE MŠ POMOCI, ABY SE MOHLA ZLEPŠIT 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Spolupráce s rodiči, školení pro rodiče, motivace dětí, ale i rodičů ke čtení. 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

Hlavně finanční pomoc, nové herní a environmentální prvky na školní zahradu. 

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace 

Chybí prostředky a zřejmě i logopedky. 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Spolupráce s knihovnou je na velmi dobré úrovni. Mohla by se zlepšit spolupráce se základními školami. 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

Navázat opět užší spolupráci s spc centrem- kvůli větším indiv. potřebám rozvoje dětí s OŠD a s centrem 

v Měcholupech –dítě s IVP, osobní schůzka- konzultace na další postup rozvoje. 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Větší motivace a podpora dětí i rodičů ke čtení a k zapojení se do projektu Celé Česko čte dětem. 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

Vysoké počty předškoláků, obecně dětí ve třídě neumožňuje individuální péči. 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

Spolupráce s jinými zařízeními, recitace a jiná vystoupení v rámci oslav (např. vánoční vystoupení v Domově 

seniorů), větší spolupráce s rodiči. 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

Návštěvy v MŠ, které budou předčítat dětem /žáci ze ZŠ, senioři/.Pravidelné návštěvy na ZŠ. 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

Chybí nám prostor pro učitelskou knihovnu. 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

Líbila by se nám spolupráce se ZŠ v rámci předčítání dětí dětem, jako vzor pro předškoláky. 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

Ne. 
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Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Dokoupení knihovny – skříňky, průběžné doplňování knih dle věku (smíšená třída). 

Podpora ze strany dotované aktivity – divadlo, předváděcí akce pro rodiče a děti. 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Motivace ke čtení, čtení s rodiči. 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

Spolupráce s rodiči, školení pro rodiče, motivace dětí, ale i rodičů ke čtení. 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Zajistit kvalitní vybavení ICT technikou / interaktivní tabuli + uč.programy /. 

 

DALŠÍ INFORMACE KE ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI  

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Osvědčily se nám didaktické Montessori pomůcky – velká hmatová písmena, děti již v předškolním věku skládají 

slova podle předlohy, učí se vnímat písmo kolem sebe. 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Čtenářská gramotnost se prolíná během všech činností v mateřské škole. 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

Děti rády poslouchají pohádky, u starších dětí je vidět posun v přehledu pohád.postav, popisu děje pohádek, 

sestavování děje dle děj. obrázků/dostatek materiály díky Šablonám/z firmy Novadida. 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Děti mají knihy rády, nosí je do MŠ a ukazují kamarádům v rámci komunitního kruhu, bohužel stále méně znají 

klasické pohádky a neumí vyprávět příběh. 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

V dotazníkovém šetření byla oblast čtenářské pregramotnosti na jednom z nejvyšších míst. 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

- 
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Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

Četba knih je u nás ve všech třídách podporována a plněna. 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

Další učitelky se budou vzdělávat na seminářích ČG. 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Děti z domácího prostředí preferují prohlížení na tabletu, Tv a telefonu rodičů. 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Osvědčili se nám didaktické pomůcky. 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

Samostatně jsme v projektu Maminko či tatínku přečtěte nám pohádku. 

Používáme zakoupené tablety. 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

- 

 

JAKÉ ZAJÍMAVÉ AKCE MŠ REALIZOVALA NA PODPORU ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTÍ 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Spolupráce s knihovnou, děti vytvářely třídní leporely – vymyšlený příběh, půjčování dětských knížek z mateřské 

školy, pravidelná divadelní představení, účast v projektu Města a obce čtou – na školní zahradě. 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

Návštěva knihovny Louny, Hřivice (Čteme dětem), divadelní vystoupení při Školní akademii – Prodaná nevěsta; 

účast v projektu Záložka do knihy spojuje školy. 

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace 

Každodenní četba, diskuse nad knihami, návštěvy místní knihovny. 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Spolupráce s knihovnou,účast na různých výtvarných soutěží spojené se čtenářskou gramotností. Čtení pohádek 

babičkami v mateřské škole,výstava hraček našich babiček v rámci projektu 100 let ČSR. 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

http://www.esfcr.cz/
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Chystáme se na společné čtení s prarodiči a rodiči. Jinak  zapojení - návštěvou v knihovně 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Spolupráce s knihovnou, děti si nosí svou oblíbenou knihu do MŠ, nabídka půjčení knih rodičům, projekt Celé 

Česko čte dětem. 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

Práce s didaktickými pomůckami, besedy, spolupráce se ZŠ a Pedagogicko-psychologickou poradnou, přednáška 

pro rodiče, setkání s rodiči předškolních dětí, výroba vlastních pomůcek pro rozvoj ČG. 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

Pravidelná divadelní představení v divadle i v prostorách školky, besídky pro rodiče, spolupráce s Městskou 

knihovnou Louny. 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

Pravidelné čtení před odpočíváním - rodiče, prarodiče chodí do MŠ číst pohádky před odpočíváním. Pravidelné 

návštěvy Městské knihovny Louny. Zapojení do projektu Celé Česko čte dětem. Zapojení učitelky do kurzu 

Logopedické prevence. 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

Vystoupení pro veřejnost, návštěva divadelních představení, nákup literatury. 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

Babičky a dědrečkové čtou dětem. 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

Setkání s rodiči – šablony. 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

Dostatek literatury,knih pro děti. 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Návštěvy místní knihovny i knihovny v Lounech, tematické divadelní představení. 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Spolupráce s knihovnou, půlčování dětských knížek z mateřské školy, pravidelná divadelní představení. 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

1x týdně dochází známé osobnosti či rodiče předčítat pohádky. 

Ráda bych měla k užívání světelný panel, pískovnu či IT - bohužel zatím nemáme. 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Návštěvy dětí ze ZŠ, které navštěvovaly naši školku – prohlídka učebnic a školních pomůcek.  Předávání zkušeností 

a poznatků, čtení a vyprávění, co už školáci dovedou, společné hry Na školu a Na divadlo. 

http://www.esfcr.cz/
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JAKÉ ZAJÍMAVÉ AKCE MŠ PLÁNUJE REALIZOVAT NA PODPORU ČTENÁŘSKÉ 

PREGRAMOTNOSTI V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

V tomto školním roce se budeme zaměřovat na klasické české pohádky, které budou provázet všechny 

integrované vzdělávací bloky.  Vymýšlíme formu motivace předčítání dětem od rodičů doma – Práce 

s dvojpohádkou. 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

Organizování akcí nejen pro děti, ale i rodiče. 

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace,  

Každodenní četba, diskuse nad knihami, návštěvy místní knihovny. 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Od října máme uzavřený projekt spolupráce  se Základní školou J.Komenského Louny ,děti z 9.ročníku budou 

dětem předčítat pohádky před spaním,dále bychom to  rády rozšířily  i o čtení jiných osob z řad rodičů nebo 

prarodičů. 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

Společné čtení s rodiči a prarodiči v MŠ v odpol. hodinách, opět návštěvou v knihovně v Lounech.“ Poprvé 

v knihovně“ akce s knihovnou. 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Pokračování v projektu Celé Česko čte dětem 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

Podobně viz výše. 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

Čtení s rodiči, prarodiči. 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

Předčítání žáků ze ZŠ a seniorů. Pravidelné návštěvy ZŠ J.A.K. v Lounech. 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

Pokračovat v projektech, viz výše. 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

Představení, nákup literatury. 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

Spolupráce se ZŠ, kdy do školky přijdou číst dětem žáci 9. tříd ZŠ. Pohádkový týden, kde budou číst babičky a 

dědečkové dětem – Noc s Andersenem. 
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Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

Setkávání s rodiči a prarodiči. 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

Návštěvy knihoven. 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Obdobné akce, které se osvědčily a byly realizovány v předchozích letech, výroba vlastní obrázkové knihy, foto 

knihy ad. 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Klasické pohádky, čtení s prarodiči. 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

Chceme se účastnit lekcí v lounské knihovně - zdarma. 

Na jaře jsem domluvená na spolupráci se školou v blízké obci o spolupráci s 1.stupňem ZŠ. 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Setkávání s místními seniory – akce „Babičko, dědečku, vyprávěj“ 

 

Shrnutí za oblast ČTENÁŘSKÁ PREGRAMOTNOST 

Mateřské školy na území ORP Louny považují za úspěšné velmi dobrou spolupráci s knihovnami, účast na 

projektech podporující čtenářskou pregramotnost, zájem a účast na vzdělávacích seminářích podporující 

čtenářskou pregramotnost a čerpání dotačních prostředků v rámci ŠABLON. 

Společně pořádají úspěšné kulturní akce pro rodiče a prarodiče. 

Mateřské školy na území ORP Louny považují za velmi potřebné podporovat oblast logopedie,prostřednictvím 

spolupráce s logopedy, směřovat děti k rozvoji slovní zásoby, učit pracovat s knihou tak, aby děti vyprávěly děj 

vlastními slovy, skládaly děj. Nadále se účastnit projektů na podporu ČG a spolupracovat s knihovnami. Rozvíjet 

a upevňovat spolupráci se ZŠ a rozvíjet spolupráci s rodiči, která povede k  podpoře čtenářské pregramotnosti. 

Aktivně spolupracovat se SPC, podporovat IVP.  V neposlední řadě je podstatnou potřebou finanční pomoc pro 

zkvalitňování zázemí pro výuku ČG, pořizování kvalitních pomůcek a knih, které podpoří výuku čtenářské 

pregramotnosti.  
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MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST A ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO DÍTĚTE 

 

CO PROBĚHLO DOBŘE 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

16ti hodinové školení jedné z učitelek, nákup nových didaktických pomůcek na matematickou pregramotnost – 

3D paměť, robotická myš, Magnetrix, Učení s nápadem, Topologix apod. 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace 

Nakoupili jsme interaktivní displej – s ním nás i děti práce baví. Dále se nám podařilo nakoupit tablety pro děti, 

kde také procvičujeme různé úkoly. 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Matematická gramotnost prolíná v činnostech mateřské školy každý den .Slouží nám k tomu mnoho nových 

pomůcek,digitálních pomůcek. Některé učitelky se zúčastnily semináře o metodě Hejného. 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Podpora užívání digitálních technologií – interaktivní tabule, 3box 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

Proškolení pracovníků na DVPP a podpora pregramotnosti dětí, nákup didaktických pomůcek a práce s nimi, 

výroba vlastních pomůcek. 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

 

Nákup didaktických pomůcek - Učení s nápadem, 3BOX, apod. 

Mateřská škola Louny, Šafaříková 2539, příspěvková organizace 

Pravidelné zařazování činností do programu tříd. Vybavení různorodými pomůckami. 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

To zatím plníme Šablony II - práce s tablety ve skupinách 6 – 10 dětí. Děti jsou šikovné. Ve starší třídě. Na 

interaktivní tabuli zvládají děti pracovat v programech rychleji než v předešlých letech, ke konci roku děti ,co 

docházely n výuku Aj zvládaly bravurně i lota, pexesa v Aj. 

To samé se dařilo i v mladší třídě v práci s asistentkou i učitelku na 3 Boxu. Děti práce baví, rozvíjejí postřeh, 

předmatematické a čtenářské dovednosti, rozvíjejí rychleji slovní zásobu. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti matematické pregramotnosti (kurzy, semináře) 

http://www.esfcr.cz/
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Pořizujeme nový didaktická materiál. 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

Jsme rádi, že úspěšně plníme úkoly a cíle ŠVP PV vzhledem k druhům a stupňům postižení u dětí. 

Pořizujeme vhodné pomůcky. 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

Školení pedagogů – šablony. 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

Využívání dostatečného množství pomůcek. 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Individuální činnosti s pomocí pracovních sešitů Kuliferda, aplikace na tabletu (ICT), školní zahrada a přírodniny 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Školení pro učitelky. 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

16ti hodinové školení jedné z učitelek 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Plnění cílů ŠVP v této oblasti. 

 

 

 

V ČEM BY SE MOHLA MŠ ZLEPŠIT 

 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Ujasnit si názvosloví; aby děti byly schopné polytechnicky tvořit podle návodu – orientace plánu 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, kres Louny, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Učitelky by měly v samostudiu hledat nové metody, nové hry k rozvoji matamatických pregramotností. 

 

Aktualizujeme Školní vzdělávací program - doplňujeme např. oblast finanční gramotnosti. 
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Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

Stále více dětí má problémy s vadami řeči. 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Častější využívání těchto pomůcek, podpora počítačové gramotnosti učitelek MŠ. 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

 

Spolupráce s rodiči 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

Podpořit „předškoláky“ v této oblasti. 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

Účast pedagogů na seminářích zaměřených na rozvoj matematické pregramotnosti. 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

Návštěva seminářů na toto téma – pedagogové. 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

V zapojení všech učitelek. 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Využívat venkovní prostředí a přírodniny při činnostech učení. 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Další školní, zvyšování kvalifikace. 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

Více školení. 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Zařazování dalších akcí ve spolupráci s okolními MŠ, ZŠ 

 

 

 

 

Důraz již několik let klademe na rozvoj slovní zásoby a správné výslovnosti. 

Více školení pro pedagogické pracovníky 
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V ČEM POTŘEBUJE MŠ POMOCI, ABY SE MOHLA ZLEPŠIT 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Více školení – zaměření na MoyToy 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace 

Ještě máme přání nakoupit „chytré pomůcky“ – k pochopení a práci s „programováním“ (Bee bot aktivity) – až 

budeme mít více korunek 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Zlepšení  - učitelky by měly v samostudiu hledat nové metody,nové hry k rozvoji matematických gramotností . 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

Užší spolupráci s klinickými logopedy.je jich v našem městě nedostatek. 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Školení pro učitelky zaměřené na počítačovou gramotnost. 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

Pravidelné návštěvy na ZŠ. 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

Finance.. 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

Ne 

 

Větší využívání didaktických pomůcek 

Více seminářů na podporu matematické pregramotnosti. 
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Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Více školení. 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Finanční zajištění na vybavení ICT technikou – sponzorské dary od místních podnikatelů 

 

DALŠÍ INFORMACE K MATEMATICKÉ PREGRAMOTNOSTI  

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Sice nám v dotazníku pro Šablony II vyšla nejhůře oblast matematické pregramotnosti, nicméně se z našeho 

pohledu jedná opravdu o plánování, logické myšlení, představivost apod. Co se týká číselné řady, množství nebo 

geometrických tvarů, tam rezervy nevidíme. 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace,  

- 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

 

Všechny učitelky i as. pedagoga jsou vyškoleny a používají je k práci s dětmi dle možností na třídě 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Téma je zařazeno do vzdělávacího programu školy, děti systematicky podporujeme ve zvládání matematické 

gramotnosti především vzhledem k nástupu do ZŠ. 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

Chybí zázemí pro venkovní činnosti a výuku - altán nebo pergola, spolupráce s rodiči u dětí z méně podnětného 

prostředí-spolupráce s OSPOD 

Máme dostatek pomůcek, denně se snažíme s dětmi s nimi pracovat i v  odpoledních hodinách. 
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- 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

- 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

Dostatek pomůcek, které si připravují učitelky. 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

Plánujeme společné odpoledne pro rodiče, kdy se budeme zaměřovat na matematickou pregramotnost, 

polytechniku, postup práce apod. 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Tato oblast vzdělávání se nám daří nejlépe realizovat formou her v MŠ, které jsou zaměřeny na logické myšlení, 

pozornost, soustředění , početní představy apod. 

 

JAKÉ ZAJÍMAVÉ AKCE MŠ REALIZOVALA NA PODPORU MATEMATICKÉ PREGRAMOTNOSTI 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Školení pedagogů a výukový program s didaktickou stavebnicí MoyToy 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace,  

- 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Seznámení rodičů s novými digitálními hračkami a ukázka různých výukových programů na rozvoj matematických 

ale i čtenářských gramotností přímo ve třídě při ranních hrách a při odpoledních činnostech. 
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Nákup tabletů a děti pracují na tabletech 1 hodinu týdně, rozvoj všech dovedností v různých oblastech, zejména 

matematických gramotností. 

Na škole v přírodě byla stezka odvahy, kde děti plnily různé úkoly z přírodovědy ,z tělovýchovy ale i z 

matematických i čtenářských gramotností. 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

Zařazujeme  MG i do akcí školy v soutěžích na zahradě, např při pořádání Dne dětí, zařadíme i při společné akci 

s rodiči koncem října. 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Školení pedagogů v počítačové gramotnosti (program Excel) 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

Práce s didaktickými pomůckami, besedy, spolupráce se ZŠ a Pedagogicko-psychologickou poradnou, přednáška 

pro rodiče, setkání s rodiči předškolních dětí, výroba vlastních pomůcek pro rozvoj MG. 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

Školení matematické pregramotnosti 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

- 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

Besedy s rodiči. 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

Besedu s rodiči o vhodných hračkách,pomůckách, které děti mohou využívat doma. 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Projektové soutěživé dny. 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Školení pedagogů. 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

Školení pedagogů a výukový program s didaktickou stavebnicí 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

- 
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JAKÉ ZAJÍMAVÉ AKCE MŠ PLÁNUJE REALIZOVAT NA PODPORU MATEMATICKÉ PREGRAMOTNOSTI 

V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Plánujeme společné odpoledne pro rodiče, kdy se budeme zaměřovat na matematickou pregramotnost, 

polytechniku, postup práce apod. 

 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace,  

- 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Na konci školního roku soutěže pro děti ,kde budou i matematické gramotnosti – opět ve škole v přírodě. 

Matematické gramotnosti plánovat do třídního vzdělávacího programu. 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

Společnou akci s rodiči na zahradě. 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Setkávání pedagogů v rámci Centra kolegiální podpory na téma polytechniky. 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

Podobně viz výše. 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

Nákup didaktických pomůcek 

Spolupráce s ostatními MŠ 

Spolupráce s rodiči 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

PravidelnéSem návštěvy ZŠ J.A.K. v Lounech. 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

- 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

Setkávání s rodiči i prarodiči – ukázky interaktivních pomůcek 
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Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

Semináře pro učitele o nových pomůckách a jejich využití v MG. 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Exkurze. 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Plánujeme společné odpoledne pro rodiče, kdy se budeme zaměřovat na matematickou pregramotnost, 

polytechniku, postup práce apod. 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

Sama jsem se v minulosti účastnila semináře Hejného v MŠ- chci realizovat semináře a besedy pro rodiče 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

- 

 

 

Shrnutí za oblast MATEMATICKÁ PREGRAMOTNOST 

 

Mateřské školy na území ORP Louny považují za úspěšné čerpání dotačních prostředků prostřednictvím ŠABLON, 

pořízení pomůcek, absolvování vzdělávacích aktivit pro pedagogy. MŠ speciální úspěšně plní úkoly a cíle ŠVP 

vzhledem k druhům a stupňím postižení dítěte. 

 

Mateřské školy na území ORP Louny považují za velmi potřebné neustálé vzdělávání a kvalitní semináře v této 

oblasti, které podporují zábavnou formou logiku a matematickou pregramotnost, zapojení rodičů do podpory 

logického myšlení u děti, spolupráci se ZŠ v aktivitách podporující matematickou pregramotnost a i nadále 

pořizování kvalitních pomůcek, které podpoří výuku matematické pregramotnosti.  
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ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO DÍTĚTE V JINÝCH OBLASTECH - INKLUZE 

 

CO PROBĚHLO DOBŘE 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Začleňujeme děti ze sociokulturně odlišného prostředí – Vietnamci, Romové, adoptované děti, děti z neúplných 

rodin, na které si vedeme plány pedagogické podpory I. stupně, tedy nevykazujeme s podpůrným opatřením, 

nejsou vyšetřeny ŠPZ. 

Maximální personální obsazení – využíváme školních asistentů z Úřadu práce, ze Šablon II 

 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace,  

- 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Zařazení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami z 1. stupně do 3.stupně podpůrného opatření a sehnání 

od 1.3.2019 asistenta pedagoga. 

Všechny učitelky byly proškoleny v oblasti inkluze. 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

Posun dítěte v inkluzi byl malý, snažíme se úzce spolupracovat s oběma rodiči a klást důraz na spolupráci AP 

s rodiči i s klinickým logopedem- návštěvy přímo u něj v ordinaci. 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Úspěšně zvládáme integraci děti s odlišným mateřský jazykem, poskytujeme podporu také rodičům, 

napomáháme jim se zapojením se do života v ČR, soustavně provádíme pedagogickou depistáž, podporujeme 

nadané děti a provádíme logopedickou prevenci. 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

Začlenění dětí odlišné národnosti a dětí z neúplných rodin 

Využití možnosti financování asistentů pedagoga ze Šablon II a chůvy z Úřadu práce 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

Začleňování dětí se SVP do programu školy. 
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Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

V současné době nemáme v MŠ žádné dítě s podpůrným opatřením 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

- 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

Práce s dítětem se 3 stupněm PO, spolupráce učitelky a asistenta. 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

V MŠ nevzděláváme žádné dítě v rámci inkluze. 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Začleňujeme děti ze sociokulturně odlišného prostředí – Vietnamci, sociálně znevýhodněné děti.  

Maximální personální obsazení – využíváme školních asistentů ze Šablon II 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

V MŠ nevzděláváme žádné dítě v rámci inkluze, pokud začleňujeme děti z méně podnětného rodinného 

prostředí, potom se jim individuálně věnuje školní asistent díky projektu Šablony II. 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Zajištění vzdělávání žáka se SVP. 

 

 V ČEM BY SE MOHLA MŠ ZLEPŠIT 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Individiuální schůzky s rodiči, pravidelné semináře pro rodiče, hledat další personální možnosti (dosavadní jsou 

časově omezené) 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace,  

- 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Každá pracovnice by se měla samovzdělávat v této problematice a pochopit co to vlastně inkluze je. 
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Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Větší využití konzultačních hodin ze stran rodičů. 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

Více školení pro pedagogické pracovníky 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

Chybí nám vybavení nájezdovou rampou, kdyby bylo potřeba přijmout tělesně postižené dítě. 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

- 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Individiuální schůzky s rodiči, pravidelné semináře pro rodiče, hledat další personální možnosti (dosavadní jsou 

časově omezené) 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

V kvalifikaci personálu – učitelky a DVPP 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Komunikace s rodiči a informovanost v této oblasti. 

 

 

 

 

 

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv


 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání  ORP Louny II 

 
 

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). 
Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073 

 

 

V ČEM POTŘEBUJE MŠ POMOCI, ABY SE MOHLA ZLEPŠIT 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Pomohlo by nám, kdybychom si mohli zacvičený a ověřený personál nechat déle. Prospělo by to pedagogů i 

dětem. 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace,  

- 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Spolupráce s odborníky, s pedago.psychologickou poradnou,návštěva odborníků v MŠ. 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Ponechat pozici chůvy pro dvouleté děti na neurčito, školení pro pedagogy na téma nadané dítě v MŠ. 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

Více školení 

Spolupráce s ostatními MŠ 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

Chybí nám vybavení nájezdovou rampou, kdyby bylo potřeba přijmout tělesně postižené dítě. 

Zřizovatel???, Projekt, dotace??? 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

Potřebovali bychom finance na asistenty pedagoga, nebo na osobní asistenty, které lze hradit z jiných zdrojů. 

Bohužel takový zdroj nemáme. 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 
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Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Pomohlo by nám, kdybychom si mohli zacvičený a ověřený personál nechat déle. Prospělo by to pedagogů i 

dětem.  

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

Je potřeba stálý asistent pro integrované děti nejen s poruchami a vadami, ale i pro integraci malých 2letých 

dětí do školy. 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Četnější spolupráce poradenských zařízení. 

 

DALŠÍ INFORMACE K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO DÍTĚTE OBLAST INKLUZE  

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace,  

- 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Zda je vždy vhodné zařadit dítě s podpůrnými opatřením i do běžné školy,ve speciálních školách,je 

vyškolený,kvalifikovaný personál a hlavně nižší počty dětí. 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

Papírování a zápisy k postřehům a v práci s děti s IT technologiemi a s dítětem v inkluzi i s dětmi romskými a 

s dětmi s OŠD zatěžuje všechny učitelky velkým papírováním po práci. 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Preferujeme individuální přístup k dětem i rodičům, vedeme rodiče k odpovědnosti za rozvoj dítěte (pravidelná 

návštěva logopedie). 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

- 
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Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

U nás neprobíhá inkluze, jsme škola speciálně zřízená pro děti se SVP. 

Na inkluzi nejsou všechna běžná zařízení dostatečně  odborně a materiálně připravená. Integrovat proto nelze 

každé dítě vyžadující podpůrná opatření. 

nyní řešíme problém s nuceným úbytkem asistentů pedagoga, neboť z 10 budou státem hrazeni 4, což nepokryje 

naše potřeby a nelze tak zajistit všem ideální formu vzdělávání. 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

Velmi dobré výsledky ve vzdělávání dítěte. 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Veltěže,příspěvková organizace 

Můžeme využíváme zaměstnance přes dotace z ÚP 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Vzdělávání dítěte se SVP je v běžné třídě MŠ velice náročné jak organizačně, tak i finančně, naopak je přínosem v 

sociální oblasti / vztahy mezi dětmi, vnímání potřeb jednotlivce.../ 
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Shrnutí za oblast INKLUZE 

Mateřské školy na území ORP Louny považují za úspěšné především využití možnosti financování asistentů 

pedagoga ze Šablon II a chůvy z Úradu práce. MŠ zaznamenávají úspěch v začleněné dětí ze sociokulturně 

odlišného prostředí, dětí se SVP 1 až 3 stupně, dětí odlišné národnosti, dětí s odlišným mateřským jazykem a dětí 

z neúplných rodin. Současně v možnosti absolvování kvalitních seminářů. 

 

Mateřské školy na území ORP Louny považují za velmi potřebné podporu v kvalitním personálu. Je nutné neustále 

vvyhledávat kvalitní semináře na sebevzdělávání. Současně by školy uvítaly stálé a již zaběhlé asistenty, chůvy. 

Nedosatatek finančních prostředků na asistenty. Větší spolupráci s rodiči, s odborníky, PPP a ostatními MŠ. 

 

 

 

ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO DÍTĚTE V JINÝCH OBLASTECH – DIGITÁLNÍ 

PREGRAMOTNOST 

 

 

 CO PROBĚHLO DOBŘE 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Nákup 3 panelu – interaktivní mobilní televize 

Nákup fotoaparátu a videokamery 

 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace,  

- 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Zakoupení nových digitálních pomůcek, kde můžeme rozvíjet digitální gramotnost u dětí. 

Robotické hračky, interaktivní stěna,skřipce,tablety,3boxy. 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

Jsme rádi, že se děti di těchto aktivit zapojují a pracují už i samostatně a baví je to. 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Pořízení 3boxu. 
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Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

Nyní pracujeme s deseti tablety, které jsme pořídili ze OP VVV (šablony II.). 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

Nákup didaktických pomůcek. 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

Pravidelná práce dětí na PC a interaktivních tabulích a 3Boxu. 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

Pořízení nové IT tabule Multi Board. 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

Pracujeme na dvou interaktivních tabulích. Využíváme počítače a notebooky. 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

Máme interaktivní tabuli. 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Činnosti na tabletu. 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Nákup PC + tabletů. 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

Pořízeni Tabletů 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Vybavení  novými výukovými programy na PC a jejich využití v různých oblastech vzdělávání 

 

 V ČEM BY SE MOHLA MŠ ZLEPŠIT 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Více s nakoupenými pomůckami pracovat – učitelé si nejsou jistí, málo pomůcky využívají; zapojit co nejvíce dětí 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, , příspěvková organizace,  

- 
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Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Zajistit internet do 3boxů ve třídách. 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Častěji využívat digitální technologie v běžné každodenní výuce. 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

Proškolení pedagogů v této oblasti, aby mohli a dokázali využívat ve vzdělávání. 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

Spolupráce s ostatními MŠ 

Spolupráce s rodiči 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

Práce na tabletech. 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

U nás je prioritou cvičit jemnou a hrubou motoriku, digitální gramotnost využíváme jako doplňkovou. Domnívám 

se, že práce s tabulí je dostačující vzhledem k SVP dětí. 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

V nákupu dalších počítačů pro děti. 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Dokoupit více tabletů, aby mělo každé dítě svůj (myšleno pro předškolní děti od pěti let věku) 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Více s nakoupenými pomůckami pracovat 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

Ujasnit si názvosloví; aby děti byly schopné polytechnicky tvořit podle návodu – orientace plánu 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

- 
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V ČEM POTŘEBUJE MŠ POMOCI, ABY SE MOHLA ZLEPŠIT 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Proškolit  IT technice, práce s 3 panelem 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Pomoc od odborníka ohledně intrnetu do tříd. 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

PPP Louny, užší spolupráci s klinickým logopedem, Spec.centrum Měcholupy 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Školení pro pedagogy. 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

Školení pedagogických pracovníků 

Větší využití pomůcek 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

Ukázka možnosti dalšího využití interaktivních tabulí- např. nové programy pro MŠ. 

Rádi bychom pořídili multidotykový panel 3D. 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

Bylo by třeba k pořízení techniky více financí v rozpočtu školy. 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, okres Louny, příspěvková organizace 

- 
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Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Interaktivní rámeček na Tv vícedotykový 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Proškolit IT technice. 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

Více školení 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

vybavení  interaktivní tabulí – sponzorské dary 

 

DALŠÍ INFORMACE K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO DÍTĚTE OBLAST DIGITÁLNÍ KOMPETENCE 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Děti práce s digitálními technologiemi velmi baví, je potřeba ale nezahlcovat je, protože se s touto formou 

setkávají hlavně ve svém volném čase doma. 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

- 
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Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

učit děti poznání, že ICT nesloží pouze k hrám, ale formou zábavy se mohou učit a získávat nové poznatky a 

zkušenosti, procvičování v logopedii, přehrávání přes mikrofon  

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

Ráda bych měla k dispozici IT 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

- 

 

 

JAKÉ ZAJÍMAVÉ AKCE MŠ REALIZOVALA NA PODPORU DIGITÁLNÍCH PREGRAMOTNOSTÍ 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Propojení práce s digitálními pomůckami při jiných souběžných projektech 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace  

Nakoupili jsme interaktivní displej – s ním nás i děti práce baví. Dále se nám podařilo nakoupit tablety pro děti, 

kde také procvičujeme různé úkoly. 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Proškolení učitelek ohledně používání tabletů při činnostech s dětmi. 

Představení digitálních pomůcek rodičům při besedách. 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

Odpoledne se rodiče podívali několikrát na společnou práci s tablety ve starší třídě, v mladší třídě zase měly 

možnost několikrát pozorovat práci na 3 Boxu společně se svými dětmi 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Školení pedagogů k užívání 3boxu. 
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Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

Zařazování činností do programu tříd. 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

Snažíme se o nákup třetí interaktivní tabule do další třídy. 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Předváděcí akce pro učitele a děti – interaktivní rámeček na tv 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Propojení práce s digitálními pomůckami při jiných souběžných projektech 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

Předváděcí akce pro učitele a děti – interaktivní rámeček na tv 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

- 

 

 

JAKÉ ZAJÍMAVÉ AKCE MŠ PLÁNUJE REALIZOVAT NA PODPORU DIGITÁLNÍ PREGRAMOTNOSTI 

V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Zatím neplánujeme 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace 
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Chceme nakoupit a pracovat s pomůckami Bee bot. 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

Pozvat opět rodiče na akci- „Jak zvládám spolupracovat s učitelkou na tabletu, na interaktivní tabuli…..“ příprava 

na zápis do ZŠ na 3 Boxu s malými dětmi- krátká ukázka pro rodiče. /listopad, leden, duben / 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

Práce na tabletech v rámci nákupu ze Šablon II. 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

- 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

Schůzka s rodiči – práce dětí s interaktivní tabulí. 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Při zakoupení rámečku ukázku pro rodiče a místní veřejnost při dni otevřených dveří 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

Při zakoupení rámečku ukázku pro rodiče 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Návětěva  MŠ Lenešice– seznámení s interaktivní tabulí 
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Shrnutí za oblast DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST 

Mateřské školy na území ORP Louny považují za úspěšné především pořízení nových pomůcek a jejich začleňování 

při práci s dětmi. Současně považují za úspěšné absolvování relevantních seminářů.  

 

Mateřské školy na území ORP Louny považují však za stále potřebné neustále zkvalitňovat výuku a to zvyšováním 

kvalifikace PP – absolvovat další semináře, ztratit obavy z využívání nových technologií (čemuž se PP občas brání) 

a nadále pořizovat nové pomůcky a a začleňovat je do výuky. S tímto souvisí opět nedostatek financí. 

 

 

 

 

 

 

ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO DÍTĚTE V JINÝCH OBLASTECH – DOPLŇUJÍCÍ 

 

 CO PROBĚHLO DOBŘE 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace 

- 

Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Mateřská škola se určitě zlepšila v otázkách inkluze,hodnocení i v šablonách. 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

Polytechnická výchova je stále v rozvoji, děti se zlepšily, osobnostní rozvoj učitelů je na dobré úrovni, chůva začala 

na škole pracovat s 2 letými dětmi od měsíce září 2019 /8 ne 3 letých dětí/,aktivity –spolupráce s e ZŠ a knihovnou 

bude i nadále rozvíjena. 
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Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

Nakupujeme polytechnické pomůcky - kostkoviště, stavebnice, Klaks, dřevěné stavebnice... 

U nás je třeba u každého dítěte nastavit vzdělávání podle jeho potřeb, což se nám daří. Děti odcházejí v rámci 

jejich možností do ZŠ připravené. 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

Práce s dítětem, které má DS. 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Personální obsazení díky projektu Šablony I a II, individuální přístup k dítěti, možnost přijetí i dvouletých dětí, 

péče o děti z méně podnětného rodinného prostředí 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Enviromentální vzdělávání - postupné vytváření učebny v přírodě, úpravy školní zahrady ve spolupráci s rodiči a 

místními podnikateli. 
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V ČEM BY SE MOHLA MŠ ZLEPŠIT 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace,  

- 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Prezentace mateřské školy na veřejnosti. 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

Více návštěv v knihovně, úzce spolupracovat se spec. centry  a odborníky. 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

Více společných setkání s rodiči. 

 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

Ve 100 % kvalifikovanosti. 

 

 

 

http://www.esfcr.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv


 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání  ORP Louny II 

 
 

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). 
Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II 

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011073 

 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Více se zaměřit na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prožitkového učení a experimentování, 

dokupujeme tematické stavebnice v rámci polytechnické výchovy v rámci dotace Šablony II 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

Personální obsazení – vzdělání zaměstnanců 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Zařadit tyto aktivity přímo do ŠVP, doposud realizovány formou projektů - účast na vzdělávacích akcích s touto 

tematikou   

 

V ČEM POTŘEBUJE MŠ POMOCI, ABY SE MOHLA ZLEPŠIT 

 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace,  

- 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Vždy chybí finanční prostředky . 

 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 
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- 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

Potřebujeme pracovní síly vhodné do MŠS, navíc s dotacemi. 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

Ne 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

V rámci environmentální výchovy zařazovat více činností na školní zahradu, chceme realizovat stavbu altánu -

pergoly, žádáme o finanční dotace zřizovatele školy i jiné instituce. 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

Více se zaměřit na vzdělávání pedagogických pracovníků  

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Finanční zajištění -  vybavení potřebnými pomůckami  , zastřešení terasy 

 

DALŠÍ INFORMACE K ROZVOJI POTENCIÁLU KAŽDÉHO DÍTĚTE OBLAST - DOPLŇUJÍCÍ 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace,  

- 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

- 
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Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

- 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

- 
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DALŠÍ TÉMATA DALŠÍCH POTŘEB ROZVOJE MŠ 

 

 CO PROBĚHLO DOBŘE 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Školní asistenti z úřadu práce a ze Šablon II 

Nákup polytechnických pomůcek – kostkoviště, MoyToy 

EKO koutek na školní zahradě 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Projekt „100 let české republiky“ byl velice úspěšný, byl i článek v novinách, byla připravena i soutěž pro rodiče. 

Došlo i k obnově prvků na školní zahradě. Od ledna 2019 nastoupila chůva, od března asistent pedagoga a od září 

pomocná pracovnice z úřadu práce. 

Byl vybudován nový chodník, který se začal rozpadat díky kořenům od smrku, který jsme nechali pokácet . 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

Velmi dobrá a úzká spolupráce s rodiči na všech společných akcích, posun dětí ve znalosti IT technologií, Krásná 

společná akce byla s rodiči a dětmi na podzim v roce 2018 na oslavu 100 let republiky se zasazením stromu 

republiky, módní přehlídky a společném vaření v M%Š – výroba salátků pro děti a rodiče, společná setkání na 

zahradě s opékáním buřtíků, oslava s pasováním školáků, krásné vánoční a jarní besídky v MŠ pro veřejnost a 

rodiče. Hezká byla i oslava MDD s pohádkovými stanovišti s úkoly s celým personálem školy i s praktikantkou. 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Personální podpora – chůva pro dvouleté děti, asistentky v rámci VPP ÚP 

Projekty formativního hodnocení a polytechnického vzdělávání 

Akce pro rodiče a spolupráce s nimi 

Pořízení pomůcek 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

- 
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Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

Spolupráce s ÚP – VPP – pomocné pracovnice /chůvy/ 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

Od února 2019 pracuje v MŠ nová učitelka. Děti i rodiče si ji velmi oblíbili. 

Čerpáme finance z ÚP na 1 zaměstnanec, ze Šablon II - chůva. 

MŠ jsme vybavili novým didaktickým materiálem, pomůckami na tělovýchovu. 

Spolupráce s rodiči na výborné úrovni. 

Realizovali jsme společné setkání s tatínky - Tvořivé odpoledne, při kterém si tatínkové s dětmi tvořili z papíru a 

různých materiálů. 

Pomoc rodičů při úpravě školní zahrady. 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

MŠS chystá výstavu ve foyer Vrchlického divadla, kde je maximálně využito odpadového materiálu - krabice, 

plasty, pet-lahve, kartony, polystyren. Do sbírky materiálů se zapojili i rodiče dětí, což nás potěšilo. 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

Doplnění pomůcek. 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Personální obsazení díky dotacím z Šablony I a II, Úřadu práce, úpravy a dekorace interiéru školy svépomocí. 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Školní asistentni ze Šablon II 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

školní asistenti z úřadu práce a ze Šablon II 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Postupné vybavení třídy , herny a školní zahrady prostřednictvím dotací a sponzorských darů 

 /dotace – zřizovatel / 
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V ČEM BY SE MOHLA MŠ ZLEPŠIT 

 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Školení pro rodiče. 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Vždy je co vylepšovat. 

 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

Vybavení zahrady – zakrytí balkonů na práci dětí  venku při pěkném počasí, terasu potáhnout měkkým 

materiálem pro hry a cvičení, indiv . činnost. 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Školení pedagogů. 

 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace  

- 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

Více spolupracovat s blízkou ZŠ a jinými mateřskými školami ve městě. 

Zlepšení školní zahrady- vybavení novými prvky. 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

- 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 
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Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

Polytechnická výchova. 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Vybavení ložnice novými lůžky a podlahovou krytinou, podlahovou krytinou v suterénu budovy. 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Školení pro rodiče. 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

školení pro rodiče 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

- 

 

V ČEM POTŘEBUJE MŠ POMOCI, ABY SE MOHLA ZLEPŠIT 

 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Nabídka školení pro rodiče, více dotovaných zaměstnanců z jiných zdrojů 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Více finančních prostředků  a méně administrativy. 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

Sponzory  firmy- pro potřeby úzké spolupráce 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Nabídka kvalitních školení. 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

Personální zajištění chůvko děti ml.3 let /konec VPP od ÚP/ 

Finanční podpora zřizovatele, KÚ, MŠMT…. 
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Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

Rádi bychom pořídili na školní zahradu nové herní a didaktické prvky- vytvořili tak tzv. Živou zahradu. V tuto chvíli 

máme rozpracován projekt a hledáme případné sponzory. 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

Máme podané žádosti o dotace na projekt "Učíme se v zahradě", čekáme na vyjádření oslovených. Rádi bychom 

realizací projektu prohloubili environmentální vzdělávání v MŠS. 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Doplnění zahradních prvků pro pohybové aktivity dětí. 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Nabídka školení pro rodiče, více dotovaných zaměstnanců z jiných zdrojů. 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

Nabídka školení pro rodiče, více dotovaných zaměstnanců z jiných zdrojů 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Vzájemná výměna zkušeností s ostatními MŠ a ZŠ. 

 

 

 

 

DALŠÍ INFORMACE 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

 - 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

- 
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Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

 

Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

Opět jsme u financí. Škola nemá dostatek financí na potřebné věci, neboť financuje např. stavební opravy budovy, 

na které od zřizovatele nedostává vyčleněnou částku. 

 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

- 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Velkým přínosem ve vytváření vztahu dětí k místu, kde žijeme je udržování místních zvyků a tradic v průběhu 

celého roku, na kterých se školka podílí ve spolupráci s obcí a místními občany 

/ masopust, čarodějnice,  rozsvícení vánočního stromu / 
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JAKÉ ZAJÍMAVÉ AKCE PLÁNUJE MŠ REALIZOVAT V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE 

 

Mateřská škola Dobroměřice, příspěvková organizace 

Společná tvořivá odpoledne pro děti s rodiči, návštěva Pohádkového lesa v Hrobčicích (environmentální 

vzdělávání) 

Mateřská škola Hřivice, příspěvková organizace 

-  

Mateřská škola Libčeves, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny,Čs.armády 2371,příspěvková organizace 

Soutěže, exkurze, setkání s rodiči apod. 

Setkání s rodiči – beseda o zdravé výživě 

Vánoční tvoření 

Sportování  

Pálení čarodějnic 

Rozloučení se školáky 

Exkurze na nádrží, sportovní haly, na radnici a k hasičům. 

Návštěva základní školy 

Spolupráce s EKO Dymnivkou Postoloprty 

Soutěž „Malý Soptík“. 

Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace 

Soutěže, exkurze, setkání s rodiči apod. pěvecký program pro děti v loutkovém divadle v akci “Hrajeme a 

zpíváme“, hudební program v loutkovém divadle- Vánoce s divadlem z Duchcova pro všechny rodiče, s zapojením 

dětí ze 2.třídy,besídku s jarní tématikou pro rodiče mladších dětí, hudební program s pasováním školáků ve 

spolupráci s divadlem Vetři, Velkou oslavu  Dne dětí se zapojením celého personálu s pohádkovými bytostmi na 

zahradě MŠ 

Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace 

Pravidelná setkání s rodiči (Halloween, Loučení s předškoláky, tvoření pro maminky) 

Výlety do přírody v rámci environmentální výchovy, Ekocentrum Dymnivka 

Spolupráce se ZŠ 

Dětský farmářský den (v rámci Skutečně zdravá škola) 
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Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace 

Podzimní zdobení školky s rodiči 

Adventní vyrábění v MŠ s rodiči 

Vystoupení v Domově pro seniory 

Bruslení předškoláků 

Účast na festivalu „Mateřinka“ 

Individuální pohovory s rodiči o dětech 

Pokusy s rodiči 

Škola v přírodě v Harrachově 

Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace 

Plánujeme exkurzy v zaměstnáních rodičů (např. Amazon). 

Budeme pokračovat v akci - Tvořivá odpoledne - setkání s rodiči zaměřená na různá témata. 

Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, příspěvková organizace 

Zapojujeme se do vyhlášených soutěží, navštěvujeme firmy, pořádáme setkání s rodiči a v tom bychom i nadále 

pokračovali. 

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o. 

Exkurze, setkání s rodiči, setkání v Domě s pečovatelskou službou 

Mateřská škola Panenský Týnec, příspěvková organizace 

- 

Mateřská škola Peruc, příspěvková organizace 

Setkání s rodiči a odborníky. Projekty v MŠ i mimo MŠ. 

Mateřská škola Ročov, příspěvková organizace 

Soutěže, exkurze, setkání s rodiči apod. podzimní , jarní i letní projektové dny pro děti i rodiče, které jsou již 

tradiční, návštěvu ekofarmy, adventní setkání v klášteře, návštěvy místního loutkového divadélka ad. 

Mateřská škola Slavětín, příspěvková organizace 

Soutěž – poznej svou obec, tvořivé dílny. 

Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace 

Soutěže, exkurze, setkání s rodiči apod. 

Mám vypracovaný plán akcí s rodiči a přáteli školy v ŠVP. Snažím se zařazovat každý měsí společnou akci, jak 

tvořivé dílny, besedy či workshop- logopedie. Každý měsí společně tvoříme např. Podzimáčka, Betlém, Dopravní 
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prostředek atd… 

Máme dost zajímavých naplánovaných aktivit na které se moc těším 

Namátkou pro Vás nejzajímavější: 

Beseda dítě ADHD v MŠ 

Workshop Logohrátky 

Beseda Správné výslovnosi 

Posezení ke školní zralosti 

Dílničky:  

Podzimní tvoření 

Uzamykání školní zahrádky 

Pečení perníčků 

Velikonoční tvoření atd 

Ráda bych letos poprvé v této škole organizovala ozdravný pobyt pro dětičky. 

 

Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace 

Soutěže, exkurze, výlety do lesa  a na ekofarmu s naučným programem. 

 

 

 

Celkové shrnutí: 

Za úspěšné a přínosné MŠ idnetifikovaly především využití možnosti financování asistentů pedagoga ze Šablon 

II a chůvy z Úřadu práce. Pořízení pomůcek a současně v možnosti absolvování kvalitních seminářů. 

 

Hlavní potřeba u MŠ je identifikována hlavně v kvalitním personálu. Je nutné neustále vvyhledávat kvalitní 

semináře na sebevzdělávání, motivovat zaměstnance k novým výkovým  metodám, přestat se obávat nových 

moderních technologií, více pracovat s pomůckami, nebát se, začleňovat je do výuky.  

Finance na zkvalitňování infrastruktury MŠ, zahrad a další pořizování kvalitních pomůcek. 

Současně by MŠ uvítaly ponechání si již zaběhlých asistentů, chův.  Nedostatek finančních prostředků na 

asistenty. Větší spolupráci s rodiči, s odborníky, PPP a ostatními MŠ a ZŠ. 
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