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Agregovaný seznam potřeb a údajů – mateřské školy v SO ORP Slavkov u Brna 

Sumarizace výsledků a hodnocení změn 

 

Šetření aktualizuje jednotlivé údaje o mateřských školách a jejich potřeby k období školního 

roku 2021/2022. Výstupy se vztahují k území SO ORP Slavkov 

u Brna a jsou jako celek zpracovány anonymně. Do šetření se 

zapojilo všech 19 mateřských škol v ORP, tj. 100 %. Na zpracování 

údajů se podílely: 

• ředitelky mateřských škol se subjektivitou (7 mateřských 

škol), 

• vedení škol základních společně s vedoucími učitelkami 

jejich škol mateřských (12 mateřských škol). 

K 1. lednu 2022 žilo v SO ORP Slavkov u Brna, tj. v 18 obcích, 

24 284 obyvatel. Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo mateřské školy celkem 982 dětí ve 44 

odděleních. Mateřské školy jsou zřizovány ve všech 17 vesnicích SO ORP Slavkov u Brna, ve městě 

Slavkov u Brna jsou zřízeny dvě mateřské školy (zřizovatelé: Město Slavkov u Brna a Československá 

provincie Chudých školských sester Naší Paní).   

 V mateřských školách pracovalo 96 pedagogických pracovníků a 19 ostatních (asistentky, 

chůvy). 

Témata v jednotlivých oblastech navazovala na šetření, které proběhlo ve školním roce 

2018/2019 – většina témat se neměnila, některá byla aktualizována; objevily se však otázky zcela nové, 

věnující se aktuálně vzniklým problémům škol, dětí, rodin.  

Zpracovávány jsou údaje a potřeby v několika oblastech: 

A) Technický stav a kapacita mateřských škol 

B) Rovné příležitosti ve vzdělávání, společné vzdělávání 

C) Škola, rodina a další spolupracující subjekty 

D) Čtenářská pregramotnost 

E) Matematická pregramotnost 

F) Polytechnické vzdělávání 

G) Závěrečné zhodnocení 

 

Data byla shromažďována v období duben, květen 2022. 
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A) Technický stav a kapacita mateřských škol 

Šetření zjišťovalo stav budov 19 mateřských škol ve SO ORP Slavkov u Brna; 5 z nich je umístěno 

v budovách společně se školou základní.  

Výborný technický stav budovy uvádí pouze dvě mateřské školy; v jedné z nich byla 

v uplynulých třech letech provedena částečná rekonstrukce. Druhá z mateřských škol je také 

v rekonstruované budově, s novým oddělením v jiné budově. V dalších pěti mateřských školách 

proběhly v posledních třech letech opravy. Jednalo se především o rekonstrukce technického zázemí, 

střechy, výměnu podlahy ve třídách, výměnu dveří, rekonstrukce umýváren, úpravy školní zahrady. 

Opravy byly prováděny dle potřeb škol a záměrů obcí, většinou z rozpočtů zřizovatele. 

V současné době jako nevyhovující je uváděn technický stav budov čtyř mateřských škol; 

u všech je do budoucna plánována rekonstrukce (celková přestavba s navýšením kapacity, částečná 

rekonstrukce budovy – pilotáž základů, nástavba MŠ s navýšením kapacity o dvě třídy, dostavba dalších 

oddělení).  

Opravy plánují také školky, jejichž stav je hodnocen jako dobrý. V seznamu plánovaných oprav 

se u šesti školek objevují především rekonstrukce kuchyně a jídelny, výměna dveří, oprava nebo 

vybudování zázemí pro personál, úprava školní zahrady. 

Z důvodu navýšení kapacit mateřských škol probíhá v současné době výstavba nové mateřské 

školy v jedné z obcí SO ORP Slavkov u Brna, další výstavba je plánována ve Slavkově u Brna. Navýšení 

kapacity v nejbližší době je také nutné v další obci s masivní výstavbou nových domů a bytových 

jednotek (zde je plánován přesun tříd mateřské školy do uvolněných prostor v původní základní škole). 

Většina uvedených rekonstrukcí, opravy i přístavby jsou uvedeny ve Strategickém rámci MAP II pro 

ORP Slavkov u Brna. Financování je plánováno z dotačních zdrojů, případně z obecních rozpočtů.  

Šest obcí v současné době (s výhledem pěti let) neplánuje žádné rekonstrukce a větší opravy 

v budovách mateřských škol.  

Jednotlivé ukazatele stavu mateřských škol představuje graf. Ukazatele byly hodnoceny 

stupnicí: 

1 – výborný 

2 – dobrý 

3 – nevyhovující 

Do grafu byly zaneseny 

průměrné údaje. Hodnoty 

vyšší než 2 představují 

alarmující (nevyhovující) 

stav dané položky.    
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  Vedoucí pracovníci hodnotí nejlépe situaci s vybavením pomůcek a stav školních zahrad a hřišť. 

U těchto dvou položek uvádí více než třetina škol stav jako výborný. Nevyhovující situace vždy souvisí 

s celkovým technickým stavem budovy mateřské školy.   

Bezbariérovost budov 63 % mateřských škol (12) je vedena jako nevyhovující; pouze u čtyř jako 

výborná. V současnosti ale mateřské školy neplánují stavební úpravy v této oblasti.  

Nedostatkem stavu škol, který by měl být řešen, je špatné zázemí pro pedagogy i ostatní 

pracovníky.  

Vedení 73 % mateřských škol v SO ORP eviduje v posledních třech letech zvýšení počtu dětí 

v mateřských školách a také zvýšení zájmu o umístění dětí v jejich zařízeních (79 % škol). Ve většině 

případů se jedná o žádosti nad kapacitu mateřské školy. Žádosti pochází také od rodičů dětí z okolních 

obcí.    

Průměrnou obsazenost tříd jednotlivých 

mateřských škol ukazuje graf.  

Dostatečnou kapacitu školky, tj. 

dostatečný počet tříd s výhledem na období tří 

let, má osm mateřských škol; jedna paní ředitelka 

nedokáže situaci posoudit. Bohužel více než 

polovina mateřských škol, tj. 10, nemá počet tříd 

dostatečný. Vedení škol řeší situaci se svými 

zřizovateli. Jak bylo uvedeno, některé z těchto 

mateřských škol počítají s navýšením kapacity 

v důsledku rekonstrukce nevyhovujícího stavu 

budovy, přístavby učeben, případně výstavby 

školky zcela nové.   

 

 

16 %

42 %

26 %

16 %

Obsazenost tříd dětmi 

do 15 16–20 21–25 26–28

Ve tříletém sledovaném období nedochází k většímu nárůstu počtu dětí v mateřských 

školách SO ORP Slavkov u Brna. Evidován je ale nárůst zájmu o umístění dětí (mnohdy i nad 

kapacitu). Jedná se především o školky ve Slavkově u Brna, o školky ve větších obcích, v obcích 

s masivní výstavbou rodinných domů a bytových jednotek. Téměř polovina mateřských škol 

předpokládá, že má dostačující počet míst pro děti s výhledem na 3 roky. Druhá polovina školek 

(obcí) řeší situaci s nedostatkem míst se svými zřizovateli (viz popsané rekonstrukce, výstavba a 

další úpravy).  

Na zřizovatelích v některých obcích je také řešení nevyhovujícího stavu budov mateřských 

škol. Ve sledovaném tříletém období proběhlo na budovách škol několik větších i menších 

rekonstrukcí, jedna nová mateřská škola se staví. Další rekonstrukce, úpravy jsou plánovány.     
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B) Rovné příležitosti ve vzdělávání, společné vzdělávání 

Ředitelky i vedoucí učitelky 73 % mateřských škol evidují v posledních třech letech zvýšení 

počtu dětí v mateřských školách a také zvýšení zájmu o umístění dětí v jejich zařízeních (79 % škol).   

Konkrétní počty odpovědí na některé otázky vzdělávání ukazuje následující tabulka.  

(Celkový počet mateřských škol v ORP je 19.) 

Otázka 
Odpověď ANO Odpověď NE 

počet  procenta počet  procenta 

Zaznamenáváte zvýšení zájmu o přijetí nad kapacitu školky? 14 74 % 5 26 % 

Zaznamenáváte v posledních třech letech zájem o přijetí dětí z 
jiných obcí? 

19 100 % 0 0 % 

Navštěvuje vaši školku v posledních třech letech větší počet 
dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí? 

1 5 % 18 95 % 

Navštěvují vaši školku v tomto školním roce dvouleté děti? 2 11 % 17 89 % 

Vzdělává vaše školka v tomto školním roce mimořádně nadané 
děti? 

0 0 % 19 100 % 

Vzdělává vaše školka v tomto školním roce děti se zdravotním 
handicapem? 

4 21 % 15 79 % 

Vzděláváte ve školce děti cizinců? 4 21 % 15 79 % 

Přijali jste od března 2022 do školky děti ukrajinské národnosti? 1 5 % 18 95 % 

 

              Ve většině obcí se do povinné předškolní docházky zapojilo sto procent dětí; ve třech obcích se 

vyskytují rodiny, které děti do předškolního vzdělávání neposílají. Důvodem je například individuální 

vzdělávací plán dítěte v jedné z obcí, vedoucí učitelky ve dvou školkách důvody neuvádějí.   

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo dvě mateřské školy celkem 22 dvouletých dětí, které 

v průběhu školního roku dosáhly věku tří let. Zájem o přijetí těchto dětí je v mnoha školkách větší, než 

je kapacita zařízení pro tuto věkovou kategorii. Chůvy v mateřských školách nepracují.  

Děti cizinců jsou vzdělávány ve čtyřech mateřských školách; jedná se o národnost slovenskou, 

ukrajinskou, maďarskou, vietnamskou, moldavskou. Tyto školky uvádí, že mají pro vzdělávání dětí 

s OMJ dostatečné podmínky; občasným problémem u některých národností je jazyková bariera.  

Děti se zdravotním handicapem jsou vzdělávány ve čtyřech mateřských školách; jedná se 

o diabetes, logopedické a komunikační vady i o postižení kombinovaná (tělesné a mentální). Dotčené 

školky ve většině případů mají dostatek kompenzačních pomůcek a hraček pro tyto děti. Jedna ze 

slavkovských mateřských škol má zřízenu speciální třídu pro děti s logopedickými vadami.  

Čtrnáct mateřských škol spolupracuje se základními školami v obcích (nebo ve spádových 

obcích). Hlavním důvodem této spolupráce je nástup dětí do 1. ročníku základní školy, dále výuka dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Mateřské školy spolupracují také navzájem; důvody jsou různé, 
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např. spolupořádání a společná návštěva kulturních a vzdělávacích akcí, vzájemná podpora a pomoc 

v pedagogické a administrativní oblasti, sdílení zkušeností a námětů ze seminářů, vzdělávání pedagogů. 

Do osmi mateřských škol jsou zařazeny 

děti s podpůrnými opatřeními z důvodu 

speciálních vzdělávacích potřeb (celkem 31 

dětí). Práci s těmito dětmi ztěžují velké kolektivy 

v některých školkách, třídách (není prostor pro 

individualizaci), chování některých dětí se SVP a 

narušování chodu běžné třídy, v některých 

případech to mohou být organizační problémy 

při absenci asistentek v období jejich větší 

nemocnosti.  

 V 16 mateřských školách pracuje 27 

asistentek; přibližně polovina z nich jsou 

asistentky pedagoga, druhá polovina školní 

asistentky (osobní asistenti ve školkách 

v SO ORP nejsou). Školky k řešení 

personálních otázek (např. také pracovní 

poměr asistentky) využívají šablonové 

projekty.  

S mentoringem ve školce mají 

zkušenosti dvě školky, jedna z nich hodnotí 

tuto zkušenost velmi pozitivně.  

Dvanáct mateřských škol pořádá pro 

děti předškolního oddělení edukativně 

stimulační skupiny, o které je mezi rodiči dětí zájem. Ve dvou obcích pořádají tuto aktivitu školy 

základní. Vyučující všech školek řeší s rodiči případné individuální potřeby dětí. O komunikaci je ze 

strany rodičů zájem. Školky spolupracují také s odbornými experty, např. s logopedy (18 MŠ), 

s pedagogicko-psychologickou poradnou (17 MŠ).  

Pouze dvě školky v SO ORP pořádají vzdělávání pro rodiče svých dětí. Vedoucí pracovnice ale 

považují tento druh vzdělávání za důležitý a navrhují různá témata: 

• oblast psychologie dětí – besedy s dětskou psycholožkou,  

• příprava dítěte na nástup do MŠ, do ZŠ, 

• první pomoc a infekční onemocnění dětí,  

• rozvoj grafomotoriky,  

• logopedické semináře.  

Činnost mateřských škol od roku 2020 byla ovlivněna „covidovými“ opatřeními v České 

republice. Dle 68 % vedoucích pracovníků přineslo toto období problémy. V organizační rovině se jedná 

například o nadměrnou administrativní zátěž vedoucích pracovníků, problémy finanční (na jedné 

68 %

16 %

16 %

Vzděláváte vyučující v oblasti 
inkluzních témat?

ano ne plánujeme

31 %

53 %

16 %

Vzděláváte asistentky ve vaší školce?

ano ne plánujeme
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straně chybějící školné a na straně druhé vyšší náklady na dezinfekci, ochranné pomůcky, aj.), 

personální problémy při nemocnosti personálu (karantény). U dětí se projevily především následky 

nutné izolace od kolektivu ostatních dětí (komunikační, sociální problémy, roztěkanost, následné 

problémy v dětských kolektivech – zhoršení vztahů mezi dětmi), objevilo se více logopedických vad, 

oslabení imunity, slabší úroveň sebeobsluhy u některých dětí. Následkem je v některých kolektivech 

také vyšší počet odkladů školní docházky u dětí předškolního oddělení.  Dle některých vedoucích 

pracovníků tyto problémy v menší míře přetrvávají, jedná se především o zdravotní oblast.  

S výukou předškoláků se školky v „covidovém“ období vypořádaly velmi dobře, i když volily 

různé způsoby. Někde byly do „online“ výuky zapojeny také děti z ostatních oddělení (dobrovolně). 

Všichni se na aktivity těšili a po návratu do školky s materiály společně pracovali. Uvádíme příklady 

popisu některých aktivit: 

• Poskytovali jsme distanční 

vzdělávání, materiály byly k dispozici 

v listinné formě a na webu.  

• Distanční vzdělávání – PL, úkoly, 

aktivity – děti si zakládaly do složky 

s fotodokumentací – v MŠ pak 

sebereflexe, zážitky. 

• Elektronická komunikace s rodiči 

s vypracovanou týdenní vzdělávací 

nabídkou. 

• Distanční výuka – ZOOM, outdoorové 

aktivity. 

• V době distanční výuky se bez větších 

problémů zapojily všechny děti do práce, nejen ty předškolního věku, ale i mladší. Většina z nich 

využila nahrané soubory na webu školy a po domluvě se některým dětem chystala práce do obálek. 

Téměř všechny děti po návratu do školky odevzdaly vypracované materiály. 

„Covidové“ období podle většiny vedoucích pracovníků mateřských škol ovlivnilo vzdělávání 

pedagogických pracovníků i asistentek. Zájemci o vzdělávání se snažili využívat také nabídku online 

seminářů a workshopů (98 %). 

 

53 %

5 %

26 %

16 %

Jsme ve školce připraveni na případné 
další kovidové období?

ano ne

nejsem schopna určit potřebujeme doladit

Situace se vzděláváním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, dětí se zdravotním 

handicapem, žáků s podpůrnými opatřeními z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb i nadaných 

dětí se stabilizovala (pomůcky, vzdělání pedagogů a další aspekty). Práci s těmito dětmi většinou 

ztěžují velké počty dětí ve třídách.  

Od posledního šetření se navýšil počet dětí s podpůrnými opatřeními (přibližně ze 17 na 

31 evidovaných), počty v ostatních sledovaných skupinách jsou přibližně stejné. Ve školkách 

v současné době pracuje 27 asistentek – jejich počet se lehce navýšil z 23.  
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 Konkrétně 

Co se vaší školce povedlo v uplynulých 3 letech v oblasti společného vzdělávání a rovných 

příležitostí? 

• Úspěšně zvládnout „inkluzi“ ve školce a začlenit děti se SVP do kolektivů 

• Individualizovat vzdělávání pomocí plánování a individuálních potřeb dětí 

• Díky využití šablonových projektů začlenit asistentky do vzdělávacího procesu 

• Rozvíjet úzkou spolupráci s rodiči dětí se SVP 

• Začlenit do výuky děti s odlišným mateřským jazykem (a rozšířit jejich českou slovní zásobu) 

Co by se ve vaší školce v této oblasti mohlo zlepšit? 

• Zlepšit komplexní přípravu učitelek v rámci inkluzní problematiky 

• Najít více prostoru pro individuální přistup k dětem (nedovolují to ale časové možnosti a počty 

dětí ve třídách) 

• Rozšířit ve školce počet center, aktivit, koutků pro děti 

• Vzdělávat pedagogy v oblasti nadaných dětí pro snazší odhalení těchto dětí a jejich cílený rozvoj 

• Spolupráce s poradenskými pracovišti (nejen ze strany školek) 

• Snížit počty dětí ve třídách, získat další pedagogické pracovníky (např. pedagogy i na zkrácený 

úvazek, asistentky) 

• Kvalitnější práce SPL, PPP 

V čem potřebujete pomoci? 

• Rozšířit nabídku časově i „dojezdově“ dosažitelných seminářů v SO ORP Slavkov u Brna (např. 

ADHD, autismus, mutismus, logopedie) 

• Poskytnout sdílení dobré praxe, praktické ukázky činnosti s dětmi s OMJ 

• Sdílet zkušenosti z různých oblastí ve školkách  

Změny nastaly ve vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem; mírně se zvýšil počet 

školek vzdělávající tyto děti, počet dětí i počet zastoupených národností. Problémy spojené se 

vzděláváním dětí s OMJ řeší školky individuálně.  

Poslední tři školní období byla ovlivněna „covidovými“ opatřeními v naší republice, 

uzavřením mateřských škol, online výukou předškolních dětí. Tato situace byla pro školky novou, 

a ty se s ní vypořádaly různým způsobem. Ve všech školkách probíhala kvalitní výuka dětí 

předškolního oddělení.   

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti společného vzdělávání i organizace 

edukačních skupinek pro budoucí prvňáčky jsou v SO ORP na kvalitní úrovni. Prostor ke zlepšení 

vidí vedoucí pracovníci v oblasti vzdělávání rodičů. 
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C) Škola, rodina a další spolupracující subjekty  

Za poslední tři školní roky se zvýšila úplata za vzdělávání v sedmi mateřských školách. Od platby 

jsou osvobozeny děti v předškolním oddělení a děti s odkladem školní docházky (dle zákona). Pouze 

jednu školku navštěvují děti s osvobozením platby ze sociálních důvodů. Celodenní stravování zdražilo 

již 47 % procent mateřinek, 37 % o zdražení uvažuje.  

Vedení mateřských škol se snaží připravit také aktivity, které dětem zpříjemní pobyt 

v předškolním zařízení. Jedná se například o výlety, divadelní představení, předplavecký výcvik. Dle 

názoru 53 % vedoucích pracovníků jsou tyto aktivity pro některé rodiny větší finanční zátěží.  

Mateřské školy spolupracují také s různými odborníky (např. s vyučujícími anglického jazyka), 

vedoucími volnočasových aktivit v obci.  

• 68 % MŠ v SO ORP spolupracuje s místními knihovnami,  

• 84 % s neziskovými organizacemi, spolky v obci, 

• 68 % s firmami a farmami v obci.  

• Více než polovina mateřských škol oslovuje rodiče se žádostí o dobrovolnou pomoc (68 %) a 

setkává se s kladnou odezvou.  

Od měsíce října 2018 spolupracují všechny mateřské školy s projektem MAP II rozvoje 

vzdělávání v SO ORP Slavkov u Brna. Spolupráce se týká různých oblastí, různých cílových skupin, 

zařazeny byly také aktivity různého charakteru pro děti v předškolním vzdělávání. Vedoucí pracovníci 

se vyjadřují pro zachování stávajících aktivit projektu, například polytechnických workshopů. Objevují 

se také návrhy na aktivity pro školky i veřejnost, které by mohly připravovat případné následné 

projekty: 

• semináře pro rodiče (vstup dětí do MŠ, příprava na vstup do ZŠ), 

• nadané děti v MŠ, 

• společné akce pro více MŠ,  

• sportovní aktivity,  

• vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky.  

Školky v SO ORP se také zapojují do projektů různých subjektů s místním, krajským i 

celostátním rozsahem a různým zaměřením, například: 

• Se Sokolem do života,  

• Celé Česko čte dětem,  

• Přírodní zahrady,  

• Koukají vaše oči správně,  

• Přírodní zahrady,  

• místní soutěže zahrádkářů. 
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Jaké nové problémy pro děti a rodiny s dětmi podle vás přináší období uplynulých dvou let? 

• Komunikační izolace, narušení kamarádských vztahů, omezení společenského, 

kulturního života, 

• finanční problémy, izolace, vztahové a zdravotní problémy, 

• těžší a pomalejší proces socializace, vyšší nemocnost, psychické problémy u starších dětí, 

• v souvislosti s covidem – karantény – finanční potíže, v souvislosti se stylem života – málo 

času na děti, nedostatek komunikace v rodinách, 

• rozpad rodin,  

• nedostatečná logopedická péče,  

• vysoká nemocnost v tomto školním roce, 

• nedostačující kapacita mateřských a základních škol,  

• a další. 

 

 Období posledních let přináší rodinám problémy různého charakteru. V letošním šetření 

nebyla zjišťována finanční zátěž rodin vzhledem ke školním výdajům; stále dochází k navýšení cen 

zboží na trhu, ke zdražování školního stravování. Tyto výdaje mohou zvýšit finanční zátěž rodin.  

 Spolupráce mateřských škol se základními školami, se zřizovateli a s dalšími subjekty v SO 

ORP (např. s knihovnami, neziskovými organizacemi, spolky, OSPODem) je stále na velmi dobré 

úrovni.    

 V průběhu celého sledovaného období měly školy možnost spolupracovat s MAP II 

rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna a také tuto možnost pro různé cílové skupiny využívaly.  
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D) Čtenářská pregramotnost 

Všechny mateřské školy se ve vzdělávacím procesu věnují čtenářské pregramotnosti. Většina 

z nich spolupracuje s místními knihovnami.   

Školky průběžně doplňují vzdělání svých 

pedagogů, kteří navštěvují semináře věnující se 

předčtenářské gramotnosti dětí, práci s knihou.  

Pedagogové si cení toho, že se jim podařilo 

v některých školkách:  

• vzdělávat své pedagogy v oblasti čtenářské 

pregramotnosti,  

• pořádat workshopy práce s knihou přímo 

v mateřské škole,  

• zařadit denní četbu pro děti jako pravidelnou 

činnost,  

• zařadit čtenářské lekce pro děti, propojit práci s knihou s dramatickou činností,  

• podporovat u dětí zájem o knihu (návštěvy knihoven v místě školky), 

• zapojit veřejnost do dění v mateřské škole (Březen – měsíc knihy, akce čteme dětem, senioři 

předčítají dětem, aktivity s místním hudebníkem), 

• dovybavit knihovny ve třídách, zřídit čtenářské koutky ve třídách,  

• zařadit pravidelné logopedické rozcvičky, 

• využívat různé každodenní aktivity posilující rozvoj čtenářské pregramotnosti (hry, obrázkové 

materiály, vlastnoručně vytvořené pomůcky). 

Vedení některých školek je si vědomo částečných nedostatků. K jejich nápravě plánují využívat 

následující činnosti:  

• více zařazovat práci s knihou, zařadit do tvorby TVP,  

• motivovat rodiče v oblasti čtenářství jejich dětí a spolupracovat s nimi, vzdělávat je,  

• využívat výukové programy na PC při práci s dětmi,  

• zajistit logopedickou prevenci,  

• propojovat čtenářské aktivity s výtvarnou a hudební činností,  

• připravovat další čtenářské bloky pro školku, zapojit prarodiče.  

Ve čtenářské pregramotnosti se objevují oblasti, ve kterých školky potřebují pomoci. Jedná se 

například o: 

• organizaci vzdělávacích akcí k tématu, metodickou podporu pedagogů,   

• uspořádání seminářů, workshopů pro rodiče, 

• sdílení zkušeností se zařazením praktických ukázek propojení knih se všemi činnostmi v mateřské 

škole,  

• finanční podporu nákupu nových knih a encyklopedií do mateřských škol.  

63 %11 %

26 %

Vzděláváte vyučující v oblasti 
předčtenářské gramotnosti

ano ne plánujeme
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E) Matematická pregramotnost 

Pedagogové si cení toho, že se jim podařilo v rámci matematické pregramotnosti v některých 

školkách: 

• zachovat a nadále využívat pestrou škálu 

činností a úkolů,  

• zlepšit vybavenost školek didaktickými 

pomůckami, zkvalitnit výukový proces 

logickými hrami, 

• zřídit ve třídách koutky se zaměřením na 

matematickou pregramotnost,  

• každodenně zapojovat děti do 

didaktických center s různými aktivitami 

pro děti a podporovat tak jejich 

samostatnost, 

• využívat Montessori pomůcky, 

• zapojit do procesu pohádkovou měnu (děti se naučily chápat pojmy půjčka, směna zboží, cena, 

odměna za práci), na imitaci skutečných bankovek se učily nominální hodnotu peněz, 

• vzdělávat některé pedagogy v Hejného metodě. 

Vedení některých mateřských škol je si vědomo částečných nedostatků. K jejich nápravě plánují:   

• nakoupit další didaktické pomůcky a matematické sešity,  

• neustále vzdělávat pedagogy v oblasti matematické pregramotnosti,  

• proškolit celý pedagogický tým v Hejného metodě,  

• implementovat poznatky ze vzdělávání do práce s dětmi,  

• více využívat počítačové programy,  

• zapojit rodiče do procesu předmatematické gramotnosti.  

V matematické pregramotnosti se ale objevují oblasti, ve kterých školky potřebují pomoci. Jedná se 

například o: 

• organizaci vzdělávacích akcí k rozvoji pregramotnosti v SO ORP,  

• metodickou podporu pedagogů,   

• společné setkávání s vyučujícími I. stupně základních škol (např. s ukázkami prvních učebnic a 

pracovních sešitů z 1. ročníku, s konzultacemi nejčastějších problémů u dětí), 

• sdílení zkušeností a praktické ukázky toho, jak zapojit matematiku do činností v MŠ,  

• finanční podporu na nákup moderních pomůcek pro rozvoj pregramotnosti u dětí. 

 

 

 

42 %

26 %

32 %

Vzděláváte vyučující v oblasti 
matematické pregramotnosti?

ano ne plánujeme



MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna 
  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008843 

12 
 

F) Polytechnické vzdělávání 

Vedení některých mateřských škol si v období posledních tří let cení toho, že  

• zřídili ve třídě centrum polytechnické aktivity, vybavili místo pro polytechnickou činnost ponkem a 

nářadím, 

• zařadili do činnosti dětí práci v dílně, se dřevem, přírodními materiály,  

• využili šablonové projekty na zařazení Malé technické univerzity, 

• spolupracovali s MAP II v rámci aktivit polytechnického charakteru organizovaných pro děti 

mateřských škol, 

• zapojili rodinné příslušníky svých vyučujících do 

výroby různých pomůcek (hmyzího domečku, 

krmelce, krmítek, aj.). 

• Většina školek průběžně doplňuje vzdělání svých 

pedagogů, kteří navštěvují semináře věnující se 

polytechnickému vzdělávání.  

Stále ale existuje prostor ke zlepšování 

polytechnického vzdělávání. Školky navrhují například: 

• častější zařazení aktivit polytechnického charakteru 

do činnosti dětí ve svých školkách,  

• zařazení venkovních aktivit s přírodními materiály, více tvořivých dílniček, 

• dovybavení dílniček pro děti,  

• spolupráci s rodiči v obci. 

Pro řešení těchto konkrétních situací by školky potřebovaly následující: 

• pomoc při vzdělávání pedagogů a dalších pracovníků v oblasti polytechnické výchovy v SO ORP, 

• zajištění metodik (např. základních postupů při práci s různými materiály), souboru aktivit – sdílení 

zkušeností, praktické ukázky – pro vyučující,  

• podporu při zabezpečování hromadných objednávek 

materiálu, komponentů pro činnost ve školkách, pro 

workshopy dětí i rodičů, 

• prostor pro profesionální rozvoj učitelek 

v přírodovědné a polytechnické oblasti,  

• pomoc při získávání financí pro vybavení školek 

polytechnickým zařízením i materiály pro činnost dětí.  

V souvislosti s dotacemi v rámci inovací ve vzdělávání 

v kontextu digitalizace plánují mateřské školy také 

vzdělávání v oblasti ICT. I v této oblasti mateřské školy 

očekávají pomoc, například ze strany MAP.  

 

 

63 %16 %

21 %

Vzděláváte vyučující v oblasti 
polytechnické výchovy?

ano ne plánujeme

42 %

26 %

32 %

Vzděláváte vyučující v oblasti 
ICT?

ano ne plánujeme
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Závěrečné zhodnocení 

Strategický plán rozvoje má zpracováno 12 mateřských škol z SO ORP Slavkov u Brna.  

 

 

 

 

Co považujete ve vaší školce za stěžejní, čím se například vaše školka odlišuje od ostatních, co 

může nabídnout žákům jako nadstandard, čím je zajímavá? 

Názory některých ředitelek a vedoucích učitelek mateřských škol 

• Dbáme na maximálně přirozený vývoj dítěte a zdůrazňujeme individuální přístup.  

• Uplatňujeme prvky programu Začít spolu, klademe důraz na pohyb dětí v přírodě – velká 

zahrada, umístění MŠ na okraji vesnice, soužití s přírodou. 

• Myslím si, že fungujeme jako většina školek v našem okolí, snažíme se více času trávit 

venku, věnovat se enviromentální výchově, poznávání atd.  

• Vysoký stupeň individualizace vzdělávání, máme skutečnou dílnu s reálným nářadím ke 

každodenní práci dětí, klademe důraz na čtenářství a vztah ke knihám, na rozvoj 

předčtenářské gramotnosti. 

• Nabízíme křesťanské vzdělávání jako pomoc rodinám, které chtějí vést své děti k živému 

Bohu, Stvořiteli všeho a všech – v tom je nám velikou pomocí a inspirací Pedagogika 

Franze Ketta, zaměřená na vztahy, vnímavost k životu a radost z něj.  

• Spolupráci – se zřizovatelem, se základní školou, školka je součástí kulturního dění v obci.  


