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2. Agregovaný souhrn potřeb mateřských škol v ORP Louny je zpracován na základě 2. 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 mateřských škol a na mapování 

potřeb MŠ v oblastech: 

 matematické pre/gramotnosti 

 čtenářské pre/gramotnosti 

 inkluze 

 digitální pre/gramotnosti  

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 II), případně výroční zprávy.  

Mapování potřeb se zúčastnily níže uvedené 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 

17. Mateřská škola Veltěže, Perucká 73, 440 01, příspěvková organizace 

18. Mateřská škola Vrbno nad Lesy 26, 439 06, příspěvková organizace 
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pracovníků na 
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seminářích
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doučování v 
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matematické 

gramotnosti 

pro slabší žáky
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sdílení 

zkušeností s 

ostatními 
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pracovníky na 

ZŠ/MŠ

Realizace hravé 

formy rozvoje 

matematické 

pre/gramotnosti

Realizace 

přípravy žáků 

na přijímací 

zkoušky na SŠ

Podpora 

individuálního 

zájmu žáků o 

matematiku

Pořízení pomůcek 

pro podporu 

výuky 

matematické 

pre/gramotnosti

Zapojování 

příkladů z praxe - 

např. geometrie 

v přírodě pro 

žáky ZŠ

Podpora finanční 

gramotnosti

Sdílení 

zkušeností s 

pedagogickými 

pracovníky z 

ostatních ZŠ/MŠ

Realizace 

zajímavých 

projektů v oblasti 

matematické 

pre/gramotnosti 

na MŠ či ZŠ

Používání IT 

programů na 

rozvoj 

matematické 

pre/gramotnosti

Využívání 

pomůcek pro 

rozvoj 

předmatematické 

dovednosti u dětí 

MŠ

Realizace výuky 

venku pro rozvoj 

předmatematické 

dovednosti u dětí 

MŠ

1

Mateřská škola Dobroměřice, 

Středohoru 362, 440 01, 

příspěvková organizace

1 1 1 1

2
Mateřská škola Hřivice 88, 439 

65, příspěvková organizace
1 1

3

Mateřská škola Libčeves, K Zámku 

18, 439 26, příspěvková 

organizace

1 1 1 1

4

Mateřská škola Louny, Čs. 

armády 2371,příspěvková 

organizace

1 1 1 1

5
Mateřská škola Louny, Dykova 

2210, příspěvková organizace
1 1 1 1

6
Mateřská škola Louny, Fügnerova 

1371, příspěvková organizace
1 1 1 1

7

Mateřská škola Louny, Kpt. 

Nálepky 2309, příspěvková 

organizace

1 1 1 1 1

8

Mateřská škola Louny, 

Přemyslovců 2205, příspěvková 

organizace

1 1 1

9
Mateřská škola Louny, Šafaříkova 

2539, příspěvková organizace
1 1
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Realizace a účast na matematických soutěžích

Účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích

Realizace doučování v oblasti matematické gramotnosti pro slabší žáky

Realizace sdílení zkušeností s ostatními pedagogickými pracovníky na…

Realizace hravé formy rozvoje matematické pre/gramotnosti

Realizace přípravy žáků na přijímací zkoušky na SŠ

Podpora individuálního zájmu žáků o matematiku

Pořízení pomůcek pro podporu výuky matematické pre/gramotnosti

Zapojování příkladů z praxe - např. geometrie v přírodě pro žáky ZŠ

Podpora finanční gramotnosti

Sdílení zkušeností s pedagogickými pracovníky z ostatních ZŠ/MŠ

Realizace zajímavých projektů v oblasti matematické pre/gramotnosti na…

Používání IT programů na rozvoj matematické pre/gramotnosti

Využívání pomůcek pro rozvoj předmatematické dovednosti u dětí MŠ

Realizace výuky venku pro rozvoj předmatematické dovednosti u dětí MŠ

CO PROBĚHLO DOBŘE, V ČEM BYLA MŠ ÚSPĚŠNÁ
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jiné

Mateřská škola Louny, V 

Domcích 2427, příspěvková 

organizace

1 1

Mateřská škola speciální Louny, 

Školní 2428, příspěvková 

organizace

1 1

Soukromá MŠ Mateřinka s.r.o., 

Holárkovy sady 2386, 440 01 

Louny

1 1 1 1

1

Mateřská škola Panenský Týnec 

63, 439 05, příspěvková 

organizace

1 1

Mateřská škola Peruc, Pivovarská 

380, 439 07, příspěvková 

organizace

1 1

Mateřská škola Ročov 199, 439 

67, příspěvková organizace
1

1

Mateřská škola Slavětín, 

Svatojánské nám. 46, 439 09, 

příspěvková organizace

1 1

Mateřská škola Veltěže, Perucká 

73, 440 01, příspěvková 

organizace

1

1

Mateřská škola Vrbno nad Lesy 

26, 439 06, příspěvková 

organizace

1 1
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Realizace doučování v oblasti matematické gramotnosti pro slabší žáky

Realizace sdílení zkušeností s ostatními pedagogickými pracovníky z jiných  ZŠ/MŠ

Realizace hravé formy rozvoje matematické pre/gramotnosti

Realizace přípravy žáků na přijímací zkoušky na SŠ

Podpora individuálního zájmu žáků o matematiku

Pořízení pomůcek pro podporu výuky matematické pre/gramotnosti

Využívání nových metod a techniky ve výuce

Zvýšit zájem  žáků o matematiku

Spolupráce s rodiči v podpoře matematické pre/gramotnostiI  u dětí a žáků

Učení venku

Společné akce na podporu matematické pre/gramotnosti mezi ostatními MŠ/ZŠ

Realizace zajímavých projektů na podporu matematické pre/gramotnosti na MŠ či ZŠ

Podpora slovní zásoby a správné výslovnosti - podpora výuky názvosloví u dětí z  MŠ…

Rozvíjení podpory u předškoláčků v předmatematické oblasti

jiné

V ČEM BY SE MŠ MOHLA ZLEPŠIT
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Vytvoření zázemí 
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Jiné

1

Mateřská škola 

Dobroměřice, 

Středohoru 362, 440 01, 

příspěvková organizace

1 1 1

2

Mateřská škola Hřivice 

88, 439 65, příspěvková 

organizace

1

3

Mateřská škola Libčeves, 

K Zámku 18, 439 26, 

příspěvková organizace

1 1

4

Mateřská škola Louny, 

Čs. armády 

2371,příspěvková 

organizace

1 1

5

Mateřská škola Louny, 

Dykova 2210, 

příspěvková organizace

1 1

6

Mateřská škola Louny, 

Fügnerova 1371, 

příspěvková organizace

1 1

7

Mateřská škola Louny, 

Kpt. Nálepky 2309, 

příspěvková organizace

1 1

8

Mateřská škola Louny, 

Přemyslovců 2205, 

příspěvková organizace

1 1

9

Mateřská škola Louny, 

Šafaříkova 2539, 

příspěvková organizace

1 1 1 1
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ ZA OBLAST – MATEMATICKÁ PRE/GRAMOTNOST 

 

 

Z výsledků šetření u mateřský škol na území ORP Louny v oblasti matematické pre/gramotnosti vzešlo, že školám se nejvíce daří využívat pomůcky pro rozvoj 

předmatematické dovednosti a účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích. 

 

Nejvíce školy uvádějí, že by se mohly zlepšit v rozvoji podpory u předškoláčků v předmatematické oblasti, v realizaci zajímavých projektů na podporu MG na 

MŠ a ve využívání nových metod a techniky ve výuce a v realizaci společných akcí na podporu matematické pregramotnosti mezi školami. 

 

Aby se školy mohly zlepšit uvádějí největší potřeby pomoci, a to v uplatňování nových metod, her k rozvoji matematické pre/gramotnosti a ve vytvoření 

zázemí pro výuku venku. 
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ ZA OBLAST – ČTENÁŘSKÁ PRE/GRAMOTNOST 

 

 

 

Z výsledků šetření u mateřský škol na území ORP Louny v oblasti čtenářské pre/gramotnosti vzešlo, že školám se nejvíce daří realizovat pravidelné čtení dětem. 

Nejvíce školy uvádějí, že by se mohly zlepšit v oblasti logopedie, v prohloubení spolupráce mezi MŠ a ZŠ – starší žáci čtou mladším dětem a v podpoře rozvoje 

slovní zásoby a vyjadřování u dětí. 

Aby se školy mohly zlepšit uvádějí největší potřeby pomoci, a to v zapojování se do projektů na podporu ČG, rozvíjet spolupráci s ostatními ZŠ/MŠ na podporu 

ČG a ve spolupráci s rodiči k motivaci rodičů ke čtení dětem. 
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Z výsledků šetření u mateřský škol na území ORP Louny v oblasti inkluze vzešlo, že školám se nejvíce daří uplatňovat individuální přístup během vyučování, 

realizovat logopedickou prevenci a účast pedagogických pracovníků na odborných seminářích. 

Nejvíce školy uvádějí, že by se mohly zlepšit nových personálních možnostech, v úspěšném začleňování dětí odlišné národnosti a dětí z neúplných rodin. 
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Realizace kroužků k DG

Účast na soutěžích

Sdílení zkušeností s pedagogickými pracovníky z ostatních
ZŠ/MŠ

Pravidelná práce s dětmi např.na PC, tabletech,
interaktivních tabulích, 3boxu apod.
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Pořízení nových pomůcek
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ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ ZA OBLAST – DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST 

 

 

Z výsledků šetření u mateřský škol na území ORP Louny v oblasti digitální gramotnosti vzešlo, že školám 

se nejvíce daří realizovat pravidelnou práci s dětmi na PC, tabletech, interaktivních tabulích, 3 boxu 

apod. 

Nejvíce školy uvádějí, že by se mohly zlepšit v pořízení nových pomůcek a více podporovat pedagogy 

a využívat pořízené pomůcky. 

Aby se školy mohly zlepšit uvádějí největší potřeby pomoci, a to pořízení učebních pomůcek, odborné 

literatury v této oblasti a v modernizaci výpočetní techniky. 

 

 

 

Schválil Řídící výbor MAP ORP Louny II dne 30.9. 2021 . 

 

 

…...………………………………… 

Ing. Jovanka Zusková 

předsedkyně Řídícího výboru realizace MAP ORP Louny II 
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