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1. Základní data o škole 

Název školy:   Mateřská škola Hostinné 

Adresa školy:   Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné 

Jméno ředitelky:   Mgr. Vladimíra Svobodová 

Zřizovatel:    Město Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné 

Právní forma:              Příspěvková organizace 

IČO:    75016672 

Do sítě MŠPZ zařazena od: dne 6.10.2010 

Telefon:    499 441 280, 773 380 111 

E-mail:    mshostinne@seznam.cz  

Web:    www.mskolka.estranky.cz 

ID datové schránky:                    h6bkrpc 
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Mateřská škola Hostinné je právní subjekt složený ze tří mateřských škol. 

 

1. MŠ Tyršovy sady byla první školkou, která vznikla ve městě Hostinném po válce. Počet tříd prošel vývojem a ustálil se na tři třídy. Do 

šedesátých let byla jedinou školkou ve městě a po vzniku další školky a výstavbě MŠ nové byla dána možnost ke vzniku první speciální třídy, a 

to logopedické. Smyslem mateřské školy bylo a stále zůstává pomáhat dětem vadně mluvícím a usnadnit jejich vstup do školy. Po čase přibyla 

třída pro děti s odloženou školní docházkou s logopedickou péčí a také další speciální třída pro děti od tří let nejen vadně mluvící, ale i se 

speciálně vzdělávacími potřebami. Patří mezi ně kombinovaná postižení. 

Umožňujeme setkávání dětí zdravých s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Společnou, smysluplnou činností vede k  hledání 

kamarádů, rozvíjí jejich schopnosti speciálními a alternativními  metodami. Dochází k prvkům integrace. 

V roce 1999 bylo společně se zřizovatelem požádáno o statut Speciální mateřské školy a k 1.9.1999 byl přiznán.  

Zůstávají zde 2 speciální třídy pro děti 4(3) -7 leté, se speciálními vzdělávacími potřebami, tzn. pro děti vadně mluvící, DMO, autismem a 

kombinovaným postižením. V běžné třídě jsou umístěny děti ve věku 3(2) – 7 let. 

Od 1.9.2007  je nově postavená nízkopodlažní bezbariérová budova, kapacita mateřské školy je 56 dětí. 

O děti se stará 9 pedagogických pracovnic, z toho 2 pedagogické asistentky, jedna uklízečka a jedna kuchařka. V MŠ se připravují svačiny 

a přesnídávky, obědy jsou dováženy z jídelny Krkonošského Gymnázia a SOŠ Vrchlabí - Hostinné. 

 Budova je po příchodu do vstupní haly rozdělena na 2 části, ve středu budovy je kuchyně, v pravé části je běžná heterogenní třída, v levé části je 

třída rozdělena na 2 speciální třídy. Proti šatnám speciálních tříd jsou dvě učebny, slouží na logopedickou péči a individuální práci, tvorbu 

z keramické hlíny a jiných materiálů. 

V hale v dopoledních hodinách probíhá po skupinkách canisterapie, během roku je využívána k jízdě na měsíčních vozech a pohybovým 

aktivitám. Dále se zde nachází rehabilitační bazén a Vítkův chodník. 

 



Mateřská škola Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné 
tel.: 499 441 280, IČO: 750 166 72 

 

5 
 

Vnitřní vybavení odpovídá požadavkům hygienickým a materiálním. Třídy jsou prostorné, rozdělené na pracovní a herní koutky. Nábytek 

umožňuje volný pohyb, uspokojuje přirozené potřeby. MŠ se dovybavuje pomůckami a herními prvky vhodnými i pro 2leté děti. Materiál je 

dostupný k pracovní, výtvarné a tvořivé činnosti. 

Zahrada je vybavená dřevěnými hracími prvky, bezbariérovým vstupem přímo navazuje na herny. K jízdě na kolech a tříkolkách je také 

využíván park, který sousedí s mateřskou školou. Kola, tříkolky, odstrkovala a boby se ukládají do zahradního domku. Zahradní prvky jsou 

průběžně kontrolovány a natírány. 

Ke sportovním aktivitám mateřská škola pravidelně využívá Městskou sportovní halu, který je v bezprostřední blízkosti MŠ. 

K zimním sportům slouží svah v areálu mateřské školy. 

 

2. Mateřská škola Hasičská je po celkové rekonstrukci v roce 2006. Zrekonstruována byla z historické budovy zámku, sloužila řádu 

Voršilek. Je jednopatrová, suterén je využit na šatny dětí, keramickou dílnu, sklady koloběžek a dětského zahradního vybavení. Kapacita 

mateřské školy je 73 dětí ve věku 3(2) – 7letých. 

O děti se stará pět pedagogických pracovnic, dvě uklízečky a jedna kuchařka. V MŠ se připravují svačiny, přesnídávky, obědy jsou 

dováženy z  Gymnázia a SOŠ Hostinné. V přízemí je I. oddělení, které využívá prostory jídelny, třídy, herny, malé ložnice dále umývárny a 

toalet. V prvním patře je II. a III. oddělení. II oddělení využívá prostory vlastní jídelny, třídy a herny používané zároveň jako ložnice, vlastní 

umyvárnu a toalety. III. oddělení – půltřída - využívá prostor třídy, která slouží také jako jídelna, herny používané též jako ložnice, umyvárnu a 

toalety. Chodba v prvním patře je vybavena a užívána jako tělocvična.  

Vnitřní vybavení odpovídá požadavkům hygienickým a materiálním. MŠ se dovybavuje pomůckami a herními prvky vhodnými i pro 2leté 

děti. Třídy jsou prostorné, rozdělené na pracovny, herny, koutky. Nábytek umožňuje volný pohyb, uspokojuje přirozené potřeby dětí. Materiál je 

dostupný k pracovní, výtvarné a tvořivé činnosti. Na chodbě v přízemí byl položen nový koberec, nyní je možno zde provádět cvičení.  

Prostorná zahrada s parkem je vybavená dřevěnými herními prvky, součástí je dopravní hřiště, které bylo v roce 2018 zrealizováno a jeho 

provoz se řídí provozním řádem. V dopoledních hodinách jej využívají děti z mateřských škol. V odpoledních hodinách je přístupný veřejnosti 

pod dozorem asistentek prevence. 
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 Na zahradě je umístěn domeček k ukládání kol, tříkolek, odsrtkovadel, v zimě slouží k ukládání bobů. K zimním sportům slouží svah 

přímo na zahradě mateřské školy. Zahradní prvky jsou průběžně kontrolovány a natírány. 

V roce 2016 a 2017 došlo k revitalizaci zahrady a zahrada je osázena novou bylinkovou a květinovou výsadbou.  

3.MŠ A. Dvořáka byla postavena v akci „Z“ v roce 1978. Jednopatrová budova mateřské školy s kapacitou 56 dětí ve věku 3(2) – 7letých  

a je umístěna v okrajové části Hostinného. Její nejbližší okolí tvoří městský park, louky a les. 

Budova školy prošla v létě 2006 rekonstrukcí vnitřních prostor v důsledku přechodu na dovážení obědů ze školní jídelny  Krkonošského 

Gymnázia a SOŠ Vrchlabí - Hostinné. Kapacita MŠ je 56 dětí. O děti se starají čtyři pedagogické pracovnice, jedna uklízečka a jedna kuchařka. 

V MŠ se připravují svačiny a přesnídávky. 

V roce 2013 proběhla další rekonstrukce – po odstranění skleněného azbestového pláště je budova zateplena, nad okny jsou umístěny 

zástěny chránící třídy před slunečními paprsky a na oknech jsou žaluzie. Došlo k celkové opravě topení. 

V roce 2014, během letních měsíců, byly zrekonstruovány umývárny dětí a sociální zařízení dětí. Došlo k odstranění dřevěné příčky ve 

třídách a tím se zvětšil prostor. V roce 2020 byly zrekonstruovány zbylé vnitřní prostory, včetně sociálního zařízení pro zaměstnance. 

 Prostory pro děti jsou dostatečně velké a světlé, podlaha je pokryta částečně kobercem, částečně s linoleem. Nábytek je přizpůsoben tak, 

aby děti měly volný přístup k hračkám. Židličky a stolky jsou ve dvou až třech velikostech, aby vyhovovaly rozdílným výškám dětí. Ve třídě i 

v herně jsou hrací koutky, které děti využívá pro individuální hru, odpočinek a soukromí. 

Vnitřní vybavení odpovídá požadavkům hygienickým a materiálním. Třídy jsou prostorné, rozdělené na pracovny, herny a koutky. 

Nábytek umožňuje volný pohyb, uspokojuje přirozené potřeby. Materiál je dostupný k pracovní, výtvarné a tvořivé činnosti. 

Stupňovitá zahrada má upravené příjezdové plochy, nové herní prvky byly instalovány na jaře 2014. Rekonstrukce zahrady včetně 

příjezdové plochy a plotu byla dokončena na podzim 2014. Zahradní prvky jsou průběžně kontrolovány a natírány.  

 Na zahradě je umístěn domeček k ukládání kol, tříkolek, odstrkovadel, v zimě slouží k ukládání bobů. K zimním sportům slouží svah 

přímo na zahradě mateřské školy. 
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2. Vize a stanovené cíle rozvoje školy 

 a)    Učit děti vnímat svět kolem sebe, dění v tomto světě a vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte ke společenskému a  

                   přírodnímu prostředí 

 -     speciální zaměření – ekologická výchova, alternativní metody, tematické vycházky do okolí, 

            -     spolupráce s kronikářem města „poznávat město, kde žiji“, 

-     pěstování odpovědnosti za vlastní jednání, 

- využívání přirozených životních situací k přirozenému učení vlastním prožitkem, 

- vést ke zdravému životnímu stylu, 

- rozvíjet děti po stránce citové a společenské. 

 

 b)   Zlepšovat tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových dovedností, učit sebeobslužným dovednostem, vést děti ke  

                  zdravému životnímu stylu 

- dodržovat pitný režim, 

- odpolední odpočinkové aktivity uzpůsobené věku a potřebám dětí, 

- dostatečný pobyt venku, zařazovat co nejvíce pohybových aktivit v průběhu celého dne. 

 

 c)   Rozvíjet spolupráci s rodiči dětí 

- nadále vydávat časopis pro rodiče, pořádat besídky, vánoční koncert a výstavy pro rodiče a veřejnost, 

- rozhovory s rodiči – setkávání rodičů z celého subjektu, 

- boxy k vyjádření připomínek a námětů od rodičů, 

- pracovní dílny, brigády, 

- individuální spolupráce s jednotlivými rodiči (komunikace pedagog – rodič), 

- organizovat pro rodiče a veřejnost besedy s odborníky. 

 

 d)   Podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, řeč, poznávací procesy a funkce, city, vůli  - cestou přirozené  

                  výchovy a vzdělávání na základě interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností – se zaměřením na rozvoj smyslů 

- denní využívání smyslového vnímání k přirozenému učení, 

- denní využívání logopedických rozcviček, 

- ve speciálních třídách denní logopedická péče, 

- vytvářet podmínky pro pobyt handicapovaných dětí ve spolupráci s poradenským zařízením, 
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- vytváření relaxačních koutků, 

- vytváření dostatku přirozených situací a námětů k učení, 

- zodpovědná příprava dětí ze strany rodičů a MŠ pro vstup do ZŠ + důraz na péči o děti s odkladem školní docházky. 

 

e) Podpořit pedagogy ve zvyšování kvality každodenní práce při setkávání s pedagogy z jiných zařízení 

- osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin, 

- návštěva předškolních zařízení v Trutnově, 

- personální podpora při využití chůvy nebo školního asistenta v MŠ Hasičská a v MŠ A.Dvořáka Hostinné. 

-  

 

3. Zjištěný stav na začátku sběru informací 

Tato kapitola podává přehled záměrů, které si vytýčila naše mateřská škola. 

 Hlavním úkolem je uspokojování potřeb každého dítěte s ohledem na jeho individuální schopnosti a věkové zvláštnosti, čí odlišnosti.  Dát každému 
dítěti pocit bezpečí, ale i osobní svobody, který důležitým principem správné výchovy. Cílem je příprava pro život. Veškeré metody a formy práce 
volit nenásilně, přirozeně a funkčně. 

 Zajistit dítěti vyvážený psychický, fyzický i sociální rozvoj, založený na vzájemném partnerství pedagog- dítě. Veškeré činnosti vést tak, aby si je 
mohlo dostatečně prožít a tím si utvořit vlastní názor, učit se samostatnosti, sebejistotě a tvořivosti. 

 Vést děti ke zdravému životnímu stylu a sounáležitosti s přírodou. Prohlubovat jejich empatii a lásku k ostatním lidem, zvířatům, ale k práci a 
činnostem druhých.  Objevovat duchovní hodnoty i zdravě si vážit materiálních věcí. 

 Zaměřit se na zdokonalení dětí v oblasti l všestranně sportovních aktivit. Vše založeno na dobrovolnosti. 
 Nadále prohubovat komunikaci a spolupráci jednotlivých tříd, společné aktivity uskutečňovat formou projektových dnů. 
 Vybavit jednotlivé třídy kvalitní výpočetní technikou, kterou budou ve své práci využívat pedagogové a děti v rámci výchovně vzdělávací činnosti. 
 Mnohem více zapojit rodiče do akcí školy i do výchovně vzdělávacího procesu formou individuálních konzultací , společných setkáváních nebo 

různých tvůrčích aktivit.  Dovolit rodičům prožívat úspěch jejich dítěte společně s ním (besídky, vystoupení dětí, zahradní slavnost atd.).  
 Využít nově vzniklé dětské dopravní hřiště (DDH) k vybudování správných návyků v oblasti BESIP- využívat DDH budou všechny MŠ našeho subjektu a 

v daných termínech a časech i veřejnost. 
 I nadále udržovat vkusnou výzdobu jednotlivých tříd i ostatních prostor školky. 

 Nechat na děti působit krásu, naučit je esteticky vnímat a tím se osobně obohacovat a rozvíjet. 
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 Spolupracovat s městem na revitalizaci zahrady a vést děti k ochraně přírody a životního prostředí. 
 Zařadit do plánu více akci s interakčním charakterem, aby se mohly děti aktivně zapojit do tvůrčího a poznávacího procesu a nejen pasivně sledovat, 

či poslouchat. 
 Více se zaměřit na poznávání našeho města a okolí a seznámit se s historií Hostinného. 

(ve spolupráci s pracovníky Kláštera Hostinné). 

 Zaměřit pozornost na výchovu a vzdělávání dvouletých dětí. 

  

     P1 Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce  

Záměr: 

     Učit děti chápat a pojmenovat své potřeby.                                                                                                                              splňujeme 

Z1 Učitelka podporující zdraví 

Záměr: Budeme pokračovat v kvalitním vzdělávání dětí v oblasti zdravé mateřské školy (životní styl, chování podporující zdraví druhých), 

účast na seminářích ve SZU, přijmout nový postoj k vlastní práci a roli učitelky ve třídě. Nevnucujeme dítěti své vědomosti, pouze 

poskytujeme informace a ponecháme na dítěti jejich zpracování. Umožníme dětem svobodně pojmenovat své pocity. splňujeme 

 

 

Z2 Věkově smíšené třídy 

Záměr: 

Vedeme starší děti k pomoci dětem mladším. Podporujeme příležitosti, kdy děti navzájem vyžadují dodržování pravidel. Zaměřujeme se na 

pozorování dětí. Materiální vybavení je přizpůsobeno smíšeným třídám – velikost nábytku, náročnost didaktických pomůcek a hraček. 

Nepřetěžujeme děti.                                                                                                                                                          splňujeme 

Menší skupiny starších  dětí vedeme k aktivitám a náročnějším činnostem.                                                     splňujeme 
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Z3 Rytmický řád života, dne 

Záměr: 

Více se zaměříme na přizpůsobení délky odpoledního spánku a odpočinku, děti nenutíme (konzultace s rodiči, individuální potřeba dětí, věk). 

                                                                         splňujeme 

Z4 Tělesná pohoda, volný pohyb 

Záměr: 

Zabezpečujeme u dětí dostatek pohybu a uspokojování individuálních potřeb.                                                             splňujeme 

  

Z5 Zdravá výživa 

Záměr: 

Zajištění pitného režimu i pomocí neslazené minerální vody, vody (dosud tato možnost pouze při pobytu venku) a bylinkových čajů.                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                        splňujeme 

Omezíme sladkosti u oslav (narozeniny, svátek, Mikuláš, MDD apod.). Bonbóny vyměníme za vitamíny (čerstvé ovoce). 

Setkáváme se s odborníky na zdravou výživu.                                                                                                            splněno částečně 

                                                          

Z6 Spontánní hra 

Záměr: 

Podporujeme spontánní hru, vedeme děti k dodržování pravidel hry a následnému úklidu.                                        splňujeme 

                                                

Z7 Podnětné věcné prostředí 

Záměr: 

      Stanovujeme jasná pravidla při hře na počítači, (maximálně 10 –15 min. denně), mít i dny bez PC. Audiovizuální techniku zařazovat  

      minimálně.                                                                                                                                                              splňujeme   
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Z8 Bezpečné sociální prostředí 

Záměr: 

Zveme rodiče k setkávání, besedám, pracovním činnostem a kulturním a společenským aktivitám.  

Rodiče jsou našimi partnery.                                                                                                                                    splňujeme 

            

Z9 Participativní a týmové řízení 

Záměr: 

      Zaměstnanci se zapojují do řízení formou metod k tomu určených a spolupodílí se na řízení a rozvoji organizace. Standardem je otevřenost,             

 důvěra a vzájemný respekt. 

                                                                                                                                             splňujeme 

Z10 Partnerské vztahy s rodiči 

Záměr: 

Zajišťujeme  rodičům informovanost – psycholog, lékař, ředitel a výchovná poradkyně ze ZŠ. 

Pořádáme pravidelná setkávání, prohlídky jednotlivých MŠ.                                                                splňujeme 

                                                                                                                                  

Z11 Spolupráce mateřské školy se základní školou 

Záměr: 

Před zápisem zveme ředitele a výchovnou poradkyni ZŠ, psychologa s cílem seznámit rodiče s pojmem školní zralost, problém laterality, 

význam hry pro školáka, pravidelný denní rozvrh, samostatnost, pojem zátěž a stres. 

Seznamovat ZŠ se svým projektem podpory zdraví.                                                                                            splňujeme 

  

     

Z12 Začlenění mateřské školy do života obce  
      Záměr:  



Mateřská škola Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné 
tel.: 499 441 280, IČO: 750 166 72 

 

12 
 

      Aktivně spolupracujeme se zřizovatelem, podílíme se na akcích, aktivitách pořádaných Městem Hostinné  – vítání občánků, besídky pro Klub       

 důchodců, Masopust, vystoupení dětí, výstavy a další sportovní, kulturní a společenské akce.                            splňujeme  

  

4. Vyhodnocení ukazatelů – indikátory ŠKPZ 

 Přehled průměrných výsledků za školu  

Autoevaluace probíhá v MŠ pravidelně na úrovni jednotlivců, tříd i na úrovni školního kurikula (ŠVP PV), které pravidelně upravujeme 

dle potřeb. Tato zpráva zahrnuje hodnocení ze strany pedagogů.  
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    Co vyplývá z výsledků INDI 

P1 Respekt k přirozeným lidským potřebám 

Záměr: 

Cíleně se zaměřovat na individuální délku spánku, nabízet klidové aktivity. 

P2 Rozvíjení komunikace a spolupráce 

Záměr: 

Systematicky pracujeme na rozvoji řeči nejen u dětí se SVP, provádíme depistáže u dětí v běžných třídách, pravidelně zařazujeme jazykové  

rozcvičky a logopedickou péči logopedkami z MŠ. 

 

Z1 Učitelka podporující zdraví 

 Záměr: 

Nadále se vzděláváme v oblasti ŠPZ z nabídky SZU, DVPP, NIDV. 

Dostatečná sebereflexe pedagogů – co dělám dobře x špatně, výměny zkušeností. 

 

Z2 Věkově smíšené třídy 

Záměr: 

 

Zaměřujeme se na propagaci smíšených tříd u rodičů a na ZŠ, zodpovědně připravujeme dětí na vstup do ZŠ. 

 

Z3 Rytmický řád života, dne 

Záměr: 
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Rozšířovat nabídku odpoledních aktivit pro děti i rodiče (keramická dílna, aktivity zaměřené na přípravu na vstup do ZŠ).  

Více informovat rodiče o možnosti adaptačního programu při nástupu dítěte do MŠ (dítě může přijít jen na určitou část dne, rodiče mohou 

zůstat s dítětem ve třídě a tak mu usnadnit seznámení s novým prostředím, kamarády). 

 

Z4 Tělesná pohoda, volný pohyb 

Záměr: 

 

Průběžně obnovujeme a doplňujeme zařízení zahrad mateřských škol.  Pravidelně probíhají revize a údržba. 

 

Z5 Zdravá výživa 

Záměr: 

 

Probíhá výměna některých spotřebičů za novější, úspornější. 

Obohacujeme jídelníček novými recepturami. Spolupracujeme se Školní jídelnou Gymnázia a SOŠ Hostinné při sestavování jídelníčků. 

Zaměřujeme se na osvětu (nástěnky, besedy). 

Z6 Spontánní hra 

Záměr: 

 

Nadále věnujeme  pozornost spontánní hře, děti zbytečně nepřetěžujeme. Využíváme hru k diagnostice a pozorování. 

Průběžně doplňujeme didaktické pomůcky, nakupujeme kvalitní hračky (ekologické, nezávadné materiály) a vhodné hračky pro 2leté děti. 

 

Z7 Podnětné věcné prostředí 

Záměr: 

 



Mateřská škola Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné 
tel.: 499 441 280, IČO: 750 166 72 

 

15 
 

Nadále doplňujeme  knihovnu o zajímavé, inspirativní a výukové materiály nejen pro zaměstnance a děti, ale i pro rodiče. 

Umožňujeme dětem péči o vybrané rostliny. Vytváříme na zahradě živé koutky z vrboví.  

 

Z8 Bezpečné sociální prostředí 

Záměr: 

 

Dbáme na příznivou kulturu školy, na pravidla vzájemného chování, pocit sounáležitosti, důležitosti nejen u dětí, ale i u dospělých. 

 

Z9 Participativní a týmové řízení 

      Záměr: 

     Pracujeme  jako tým, vzájemně se posouváme výše a dále. Využíváme projekty k získávání nových informací a pomůcek. 

     Vytváříme příležitosti ke vzájemnému předávání zkušeností. 

 

Z10 Partnerské vztahy s rodiči 

Záměr: 

 

Nadále pokračujeme v tradičních akcích, zapojujeme  rodiče do dění v MŠ (ŠVP, brigády, setkávání, různé tvoření apod.) 

Probouzíme zájem rodičů o výsledky vzdělávání svého dítěte. 

 

 

 

Z11 Spolupráce mateřské školy se základní školou 

Záměr: 

 

Nadále rozvíjíme  a rozšiřujeme společné aktivity, vzájemně se seznamujeme  se vzdělávacími programy. 
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Z12 Začlenění mateřské školy do života obce  

      Záměr: 

      Aktivně se zapojujeme  do dění ve městě, zveme představitele obce na akce MŠ, pokračujeme v akcích pro veřejnost.  Získáváme zastupitele   

      města pro větší účast na akcích školy. Účastníme se akcí pořádaných městem. 

 

Formální kurikulum 

     Záměr: 

     V roce 2020 obhajujeme členství naší MŠ v Síti škol podporujících zdraví. 

 


