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Integrující principy činnosti školy podporující zdraví 

 P1  Respekt k přirozeným potřebám jednotlivce 

 během pobytu v MŠ je dítě pro nás partnerem  

 dítěti poskytujeme prostor a možnost svobodně vyjádřit svůj názor-- pedagogický 

kolektiv, celoročně 

 dítěti poskytujeme k jeho činnostem dostatek času, jak při vzdělávání, tvoření, tak i při 

sebeobslužných  činnostech - všichni zaměstnanci, celoročně 

 snažíme se uspokojovat každé dítě s ohledem na jeho individuální schopnosti, 

dovednosti věkové zvláštnosti, či odlišnosti  - pedagogický kolektiv, celoročně 

 zapojení rodinných příslušníků do akcí školy i do výchovně vzdělávacího procesu 

formou individuálních konzultací a společných setkávání 

 prožívat s rodičem úspěch jejich dítěte společně s ním -  besídky, vystoupení dětí, 

zahradní slavnost, konzultační chvilky – pedagogický kolektiv 

P2 Rozvíjení komunikace a spolupráce 

 informace si předávat osobně – pedagogický kolektiv, celoročně 

 vést rodiče ke klidnému vstupu do jednotlivých tříd i šaten, prosíme, aby k dětem 

přistupovali tiše-respektování činností dětí nebo odpočinku- všichni zaměstnanci, 

celoročně 

 v době klidu při odpoledním odpočinku poskytovat dětem skutečně klid (dospělí 

nehovoří ani polohlasně) – všichni zaměstnanci, celoročně 

 s rodiči, dětmi i vzájemně jednat zdvořile a dodržovat pravidla slušného chování - 

všichni zaměstnanci, celoročně 

 rozvíjet u dětí bohatý aktivní slovník a schopnost vést dialog - všichni zaměstnanci, 

celoročně 
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Zásady mateřské školy podporující zdraví 

Z1 Učitelka podporující zdraví 

 zdravým životním stylem bojovat proti syndromu vyhoření-- všichni zaměstnanci, 

celoročně  

 rozšiřovat si vědomosti i dovednosti, vzdělávat se, studovat nové poznatky o výchově 

dětí, navštěvovat  semináře - pedagogický kolektiv, celoročně 

 tyto poznatky poté využívat ve své pedagogické činnosti- pedagogický kolektiv, 

celoročně 

 svým jednáním, vystupováním a životním stylem být vzorem pro děti i rodiče - všichni 

zaměstnanci, celoročně  

 činit taková rozhodnutí, která budou všemi respektována - všichni zaměstnanci, 

celoročně  

Z2 Věkově smíšené třídy 

 přijímat dětí i v průběhu roku - ředitelka MŠ 

 zařazovat do tříd přiměřený počet dětí, využíváme věkově smíšené skupiny - ředitelka 

MŠ 

 zajištovat větší věkový rozdíl mezi dětmi a tak zajistit více příležitostí k rozvoji jazyka 
a komunikace - pedagogický kolektiv, celoročně 

Z3 Rytmický řád života a dne 

 poskytovat dítěti možnost výběru a respektovat jeho rozhodnutí- pedagogický kolektiv, 

celoročně 

 Dětem nepřikazovat, ale nasměrovat je na správnou cestu- pedagogický kolektiv, 
celoročně 

 Ponechat možnost zhodnocení a následně vyřešení drobných neshod a konfliktů mezi 
dětmi- pedagogický kolektiv, celoročně 

 klást důraz na přátelské vztahy mezi dětmi, na rozvoji společenského cítění - všichni 

zaměstnanci, celoročně  

 respektovat vývojové a individuální zvláštnosti dětí zdravých i se SVP - pedagogický 
kolektiv, celoročně 

Z4 Tělesná pohoda a volný pohyb 

 využívat co nejvíce pobytu dětí na čerstvém vzduch v přírodě- pedagogický kolektiv, 

celoročně 

 využívat k pohybovým aktivitám nově vybudované DDH- pedagogický kolektiv, 

celoročně 

 při aktivitách zajistit dětem dostatečné a vyvážené střídání činností a odpočinku - 

pedagogický kolektiv, celoročně 
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 rozvíjet během roku všestranné pohybové aktivity – sportovní školičku, lyžařskou 

školu, předplavecký výcvik, cvičení ve sportovní hale - pedagogický kolektiv, 

celoročně  

 zařazovat alternativní metody - canisterapie, rekondiční jízdu na koni, míčkovou 

automasáž - pedagogický kolektiv, celoročně 

 dostatečně větrat a děti oblékat podle teplot - pedagogický kolektiv, celoročně 

 k pohybovým aktivitám využívat Městkou sportovní halu) - pedagogický kolektiv, 

celoročně  

Z5 Zdravá výživa 

 Respektovat a dodržovat nařízení kompetentních orgánů vedoucí k prevenci 

onemocnění Covid 19 všichni zaměstnanci, celoročně 

 dbát na pitný režim (čistá voda, bylinkové čaje), děti k pití pobízet, motivovat a jít 

příkladem - všichni zaměstnanci, celoročně  

 dbát na dodržování hygienických zásad, mytí rukou, po použití jednorázového 

kapesníku jej vhodit do koše, dle pokynů nosit roušku - všichni zaměstnanci, 

celoročně 

 podporovat děti v poznávání nových chutí-využít vhodné motivace- všichni 

zaměstnanci, celoročně 

 dle epidemiologických opatření a s přísným dodržováním hygienických zásad 

podporovat samostatnost dětí u jídla – příprava stolování a úklid po jídle, mazání 

pečiva ke svačince - všichni zaměstnanci, celoročně  

 dodržovat pravidla správného společenského stolování – držení příboru, klid při jídle, 

sezení - všichni zaměstnanci, celoročně  

 celoročně seznamovat rodiče s plněním spotřebního koše a alergeny ve stravě – 

vedoucí ŠJ, na třídní schůzce, na nástěnce 

Z6 Spontánní hra 

 pro hru vytvářet dostatek prostoru s využitím funkčních a estetických hraček a 

pomůcek a používat různé formy – pedagogický kolektiv, celoročně 

 hračky jsou volně přístupné tak, aby je mohly využívat děti různého věku- 

pedagogický kolektiv, celoročně 

 S výrobky dětí seznamovat rodiče a vytvářet z nich výzdobu tříd a škol, uchovávat je 

pro další využití- pedagogický kolektiv, celoročně 

 učit děti pořádku a úklidu hraček na místo k tomu určené- barevně označené sektory  

pro jednotlivé hračky a pomůcky- pedagogický kolektiv, celoročně 

Z7 Podnětné věcné prostředí 

 nestresovat děti, dbát na klidné, přirozené a plynulé přechody v průběhu spontánních i 

řízených činností - pedagogický kolektiv, celoročně 
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 zajistit  dětem pobyt v estetickém prostředí, které rozvíjí jeho vnímáni a vkus 

 dát možnost dětem vyzkoušet nové výtvarné techniky a práci s netradičními materiály, 

které podnítí jeho tvořivost- pedagogický kolektiv, celoročně 

 přizpůsobovat délku odpočinku dle potřeb dětí, nenutit ke spánku a volit jiný vhodný 

program– pedagogický kolektiv, celoročně 

 zajišťovat prázdninovou docházku dětí - pedagogický kolektiv, celoročně 

Z8 Bezpečné sociální prostředí 

 vytvářet dobré sociální klima při všech aktivitách - všichni zaměstnanci, celoročně  

 pomáhat dítěti odbourat obavy z případného neúspěchu- pedagogický kolektiv, 

celoročně 

 dát dítěti pocit bezpečí- všichni zaměstnanci, celoročně  

 naučit děti obracet se s důvěrou na učitelku nebo zaměstnance MŠ a nebát se požádat 

o  pomoc- pedagogický kolektiv, celoročně 

 nevylučovat z kolektivu, pomáhat si vzájemně - všichni zaměstnanci, celoročně 

 udržovat přátelské, kvalitní partnerské vztahy s rodiči - všichni zaměstnanci, celoročně  

Z9 Participativní a týmové řízení 

 prohlubovat své vzdělání, získávat nové poznatky - pedagogický kolektiv, celoročně 

 nové poznatky pak přenášet do praxe – pedagogický kolektiv, celoročně 

 umět vyslechnout druhého - všichni zaměstnanci, celoročně 

 hledat společně nové cesty k dosažení daných cílů- všichni zaměstnanci, celoročně 

 s konáním výsledky činnosti MŠ seznamovat rodiče i širší veřejnost-ředitelka školy 

a vedoucí učitelky 

 spolupracovat, vzájemně se respektovat a hledat v sobě i v druhých silné a slabé 

stránky - pedagogický kolektiv, celoročně 

Z10 Partnerské vztahy s rodiči 

 rodiče jsou rovnocenný partnerem - všichni zaměstnanci, celoročně  

 konflikty s rodiči řešit profesionálně, s klidem, hledat vhodný kompromis a především 

snažit se konfliktům předcházet - všichni zaměstnanci, celoročně  

 průběžně seznamovat rodiče s programem školy - pedagogický kolektiv, celoročně 
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 respektovat zákonné zástupce, jeho názory, připomínky a poznatky všichni 

zaměstnanci, celoročně 

 nadále organizovat besedy, přednášky – dle potřeby, dodržovat epidemiologická 

opatření 

Z11 Spolupráce mateřské školy se základní školou 

 s ohledem a dodržováním epidemiologických opatření  

 formou besed s odborníky (PPP, ředitelství ZŠ, výchovnou poradkyní, psycholožkou) 

připravit rodiče na přechod z MŠ do ZŠ 

 prohloubit spolupráci se ZŠ (návštěva předškolních dětí v ZŠ, setkávání ředitelů MŠ  

a ZŠ, výchovné poradkyně a učitelek 1.tříd) - pedagogický kolektiv, celoročně 

 spolupráce a setkávání se na společných sportovních a společenských aktivitách 

a akcích - pedagogický kolektiv, celoročně 

Z12 Začlenění mateřské školy do života obce 

 s ohledem na epidemiologická opatření uskutečňovat aktivity směřující k začlenění 

mateřské školy do života obce – vítání občánků, vystoupení v klubu důchodců, účast 

dětí v Týdnu seniorů, babičky čtou pohádky dětem v MŠ – celoročně, 

 vánoční koncert - pedagogický kolektiv 

 spolupráce s vedením a zaměstnanci Kláštera v Hostinném - pedagogický kolektiv, 

celoročně 

 podílení se na výzdobě města u příležitosti zavedených tradic (masopust, vánoční 

strom, zdobení májky) - pedagogický kolektiv, celoročně 

 výstavy dětských prací pro rodiče i pro veřejnost - pedagogický kolektiv, celoročně 

 získávat větší účast zastupitelů města na akcích školy – ředitelka MŠ 


