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Celoroční plán práce
Školní rok 2018/2019

Pracoviště mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Bruntál,
příspěvková organizace, 793 15 Lichnov 46
Celoroční plán práce - školní rok 2018/2019
Celoroční plán je tvořen:
A. Organizačním zabezpečení školního roku 2018/2019
B. Vnitřním denním režimem
C. Celoročním plánem mateřské školy (včetně měsíčních plánů)
D. Plánem společných akcí mateřské školy na školní rok 2018/2019
E. Plánem třídních schůzek s rodiči
F. Plánem pedagogických rad a pracovních schůzí

A. Organizační zabezpečení školního roku 2018/2019
I. Charakteristika MŠ
počet tříd v MŠ - 2
II. Funkce v ZŠ a MŠ
ředitel školy:
zástupce ředitele:
zdravotník:
zdravotník MŠ:

Ing. Ladislav Pleva
Mgr. Marie Byrtusová
Mgr. Marie Byrtusová
Dana Mártonová

III. Pedagogičtí pracovníci MŠ
vedoucí učitelka:
třídní učitelka 1. třídy:
třídní učitelka 2. třídy:
učitelka bez třídnictví:
učitelka bez třídnictví:

Dana Mártonová
Bc. Martina Latoňová
Dana Mártonová
Jiřina Maňásková
Andrea Sovadinová

IV. Provozní zaměstannci MŠ
uklízečka:
vedoucí ŠJ:
kuchařky:

Miluše Oborná
Ivana Sojčáková
Jiřina Korčeková
Miluše Oborná

V. Mimotřídní práce v MŠ
kabinet školních pomůcek:
Andrea Sovadinová
správcovství učebny a herny 1. tř.: Bc.Martina Latoňová
správcovstív učebny a herny 2. tř.: Dana Mártonová
VI. Telefonní čísla, e-mail
ZŠ: 554 643 130, zakladni.skola@zsamaslichnov.eu
zástupce ředitele: 731 463 553, zastupce.reditele@zsamslichnov.eu
MŠ: 554 643 138, mobil: 736 462 320, materska.skola@zsamslichnov.eu
ředitel ZŠ: 554 643 130, reditel@zsamslichnov.eu
jídelna ZŠ: 554 643 177
Obecní úřad: 554 643 121
PPP Krnov: 554 612 395, krnov@pppbruntal.cz
Bruntál: 554 717 737, bruntal@pppbruntal.cz

B. Vnitřní denní režim
6.00 - 7.30

příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím
do tříd, volné spontánní zájmové aktivity.

7.30 - 8.45

rozdělení do tříd, volné aktivity dětí, práce s integrovanými dětmi.

8.45 - 9. 15 osobní hygiena, dopolední svačina.
9.15 – 10.00 vzdělávací činnosti - aktivity řízené pedagogickými pracovníky, řízené činnosti.
10.00 – 11.30 příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, případně náhradní činnost.
11.30 – 12.15 osobní hygiena, oběd, odchod dětí, které si vyzvedávají zákonní zástupci
po obědě,ukládání ke spánku.
12.15 – 14.00 spánek a odpočinek dětí.
14.00 – 14.30 vstávání dětí, odpolední svačina, osobní hygiena.
14.30 – 16.00 volné činnosti dětí a aktivity řízené pedagogickými pracovníky zaměřen
především na hry.V případě pěkného počasí mohou tyto činnosti probíhat na zahradě
mateřské školy.

C. Celoroční plán (včetně měsíčních plánů)
1. Výchovně vzdělávací činnost
- spolupráce učitel - žák - rodič - vedení školy
- zpracování třídní evaluace
- zpracování třídního vzdělávacího programu
- zpracování týdenního třídního vzdělávacího programu
- další vzdělávaní pedagogických pracovníků
- individuální práce s dětmi s odloženou školní docházkou
- spolupráce s PPP Krnov, Bruntál
- volnočasové aktivity
- aktivní účast v soutěžích
2. Kontrolní a řídící práce
- zpracovávat měsíční a týdenní plány
- sledovat vývoj jednotlivých dětí
- rozvíjet vztah ke kolektivní práci na škole
- kontroly - třídní dokumentace, hospitační činnost
3. Informační systém školy
- spolupráce se SRPŠ
- spolupráce s vedením základní školy a mateřské školy
- prezentace školy účastí v soutěžích, přehlídkách,...
- prezentace školy na webových stránkách školy
- prezentace školy na veřejnosti prostřednictvím informační tabule před mateřskou školou a
základní školou
- prezentace žáků v prostoru školy formou výstavek dětských prací
- prezentace žáků na veřejných akcích a vystoupeních
4. Materiální a psychohygienické podmínky
- vytvářet podnětné, zajímavé, čisté a esteticky upravené prostředí pro děti
- průběžně obnovovat učební pomůcky, modernizovat vzdělávací materiál, vybavovat školu
moderními hračkami
- uskutečňovat vycházky mimo prostory mateřské školy (výlety, exkurze)
- dbát na bezpečnost dětí i zaměstnanců
- zakoupení nového plynového sporáku pro kuchyň
- realizace altánu na školní zahradě
- rekonstrukce pískoviště

Plán práce na měsíc září 2018/2019
1. Seznámení pracovnic školy s organizačními pokyny ředitele školy na nový
školní rok 2018/2019, pedagogická rada.
2. Vnitřní organizace školy - rozdělení dětí do jednotlivých tříd.
3. Organizace pracovní doby pedagogických pracovnic a seznámení s celoročním plánem
práce.
4. Provedení změn délky docházky jednotlivých dětí podle požadavků rodičů.
5. Vyhotovení seznamu dětí jednotlivých tříd pro potřebu třídních učitelek a vedoucí
školní jídelny.
6. Organizační zabezpečení prvního dne v MŠ.
7. Školení BOZP a PO na škole dle pokynů ředitele školy.
8. Plán akcí pro děti a rodiče na školní rok 2018/2019, návrh na příspěvek rodičů na
jednotlivé akce na školní rok 2018/2019 do e-pokladny.
9. Zpracování podkladů pro statistiku.
10. Zajištění informovanosti rodičů pohovory, informacemi na nástěnkách v jednotlivých třídách.
11. Aktualizace dokumentů u dětí ve třídách.
12. Výzdoba mateřské školy na podzimní období.
13. Požadavky pedagogických pracovníků na pomůcky a pracovní materiál.
14. Příprava třídní schůzky pro rodiče s informacemi o provozu mateřské školy.
15. Zajištění logopedické péče na škole,logopedická depistáž.
16. Zavedení omluvných listů pro předškolní děti,evaluačních listů pro všechny děti.
17. DVPP pro pedagogické pracovnice do konce kalendářního roku.

Plán práce na měsíc říjen 2018/2019
1. Kulturní akce dle výběru
2. Kontrola adaptace dětí v jednotlivých třídách, kontrola vhodného oblečení dětí k rekreačním
činnostem při pobytu venku.
3. Spolupráce s logopedickou poradnou.
4. " Cesta vlakem za poznáním"- II.třída MŠ
5. "Broučkiáda" - zábavné dopoledne dětí.
6. Zajištění opravy a seřízení koloběžek a vyřazení poškozených hraček z venkovního skladu.
7. Kontrola třídní dokumentace.
8. Návrh na nákup pomůcek, hraček, výtvarného a pracovního materiálu, zajištění nákupu.
9. Nabídka vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovnice s přehledem průběžného čerpání na
kalendářní rok.
10. Příprava veřejného vystoupení na veřejnou členskou schůzi.
11. Příprava zábavného odpoledne pro děti a rodiče –"Podzimáci".
12. Hospitační činnost.

Plán práce na měsíc listopad 2018/2019
1. Vítání občánků - vystoupení děti.
2. Logopedická depistáž - pro předškolní děti a děti s vadou řeči.
3. Výzdoba mateřské školy na zimní období.
4. Příprava a organizace společného odpoledne pro děti a rodiče u příležitosti návštěvy
čerta a Mikuláše.

Plán práce na měsíc prosinec 2018/2019
1. Výroba přání a dárků pro rodiče.
2. Kulturní akce dle nabídky.
3. Inventarizace majetku na škole s provedením odpisu a vyřazení poškozeného majetku.
4. Sváteční dopoledne u stromečku s ochutnávkou cukroví, rozdání dárků.
5. Seznámení rodičů s uzavřením provozu během vánočních prázdnin.
6. Plán dovolené zaměstnanců mateřské školy v průběhu vánočních svátků.

Plán práce na měsíc leden 2018/2019
1. Pedagogická rada – hodnocení dětí jednotlivých tříd za 1. pololetí.
2. Organizace zábavného dopoledne pro děti " Zimní olympiáda".
3. Pomoc při organizování školního plesu, dárky do tomboly- spolupráce se SRPŠ.
4. Aktualizace dokumentace jednotlivých dětí, požadavky rodičů na změny v docházce.

Plán práce na měsíc únor 2018/2019
1. Kontrola dokumentace školy.
2. Jazyková úroveň dětí v jednotlivých třídách, logopedické šetření.
3. Organizace a příprava Karnevalu.
4. Kontrola provozu MŠ, zajištění potřebných oprav a zařízení.
5. Kulturní akce dle nabídky
6. Hospitační činnost.

Plán práce na měsíc březen 2018/2019
1. Výzdoba mateřské školy na jarní období.
2. Organizace "Pálení Moreny" – vítání jara.
4. Kontrola vybavení pro hry na školní zahradě, opravy koloběžek, nákup nových hraček pro
tvořivé hry na pískovišti.
5. Kontrola vhodného oblečení dětí a využívání pobytu venku.
6. Velikonoční výzdoba ve škole.

Plán práce na měsíc duben 2018/2019
1. Zápis předškoláků do ZŠ v Lichnově.
2. Příprava dárku pro maminky k oslavě Dne matek.
3. Příprava a organizace vystoupení a pracovních dílen ke "Dni matek".
4. Návštěva 2. třídy MŠ v 1. třídě ZŠ.
5." Čarodějnice" v MŠ.
6. Třídní schůzky pro rodiče.
7. Hospitační činnost.

Plán práce na měsíc květen 2017/2018
1. Oslava "Dne matek" s vystoupením dětí a dílnami pro rodiče
2. Příprava a organizace Dne dětí, spolupráce se SRPŠ - organizace výletu k MDD 1.6.2018
"Farma, zrcadla, rozhledna"- Úvalno.
3. Kontrola provozu MŠ - zajištění drobných oprav.
4. Návrh na čerpání řádné dovolené během letních prázdnin.
5. Informativní pohovory s rodiči.
6. Zápis do MŠ

Plán práce na měsíc červen 2018/2019
1. Oslava Dne dětí - výlet.
2. Atletické závody MŠ + 1. třída ZŠ.
3. Rozloučení s dětmi, které odcházejí do 1. třídy - pasování na školáky " Podmořský svět"vystoupení pro všechny děti.
4. Pedagogická rada – hodnocení dětí za druhé pololetí, hodnocení práce, kontrola dokumentace
školy.
5. Návrhy na modernizace školy, opravy vzniklých závad, čerpání financí na nákup pomůcek a
pracovního materiálu.
6. Zpracování hodnocení za uplynulý školní rok, hodnotící zpráva.

Plán práce na měsíc červenec 2018/2019
1. Oprava poškozených hraček a pomůcek.
2. Úklid skladů v jednotlivých třídách, úklid venkovních skladů.
3. Pravidelná kontrola zařízení v době uzavření provozu.
4. Čerpání dovolené podle plánu.
5. Opravy poškozeného nábytku a vybavení školy.

Plán práce na měsíc srpen 2018/2019
1. Příprava jednotlivých tříd na nový školní rok
2. Evidence nových přihlášených dětí, předběžné rozdělení do tříd,vyhotovení seznamů
jednotlivých tříd pro třídní učitelky a vedoucí školní jídelny.
3. Doplnění dokumentace školy.
4. Provozní porada všech zaměstnanců školy.
5. Výzdoba tříd na zahájení nového školního roku 2019/2020.
6. Společná výzdoba MŠ ( okna - podzim).

Plán společných akcí 1.+2. třídy MŠ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vítání občánků - vystoupení dětí
Cesta vlakem s předškoláky
Veřejné vystoupení na výroční schůzi
Broučkiáda – zábavné dopoledne
Drakiáda
Podzimní čarování – pracovní dílny s vystoupením pro rodiče
Divadelní představení – divadlo Opava
Mikulášská nadílka
Posezení u stromečku, lidové tradice a zvyky
Zimní olympiáda
Pyžamová párty
Karneval
Loučení se zimou – Pálení Moreny
Kloboukový den
Barevný týden
Výlet k MDD – Úvalno – farma,zrcadla,rozhledna
Návštěva dětí MŠ v 1. třídě ZŠ
Čarodějnice v MŠ
Den matek – odpoledne s dětmi a rodiči
Účast na výtvarných soutěžích dle nabídky
Atletické závody s 1. třídou ZŠ
Pasování předškoláků „Podmořský svět“
Divadelní představení dle aktuální nabídky

E. Plán třídních schůzek s rodiči na školní rok 2018/2019
• Informativní schůzka k provozu školy – seznámení se školním řádem.
• Seznámení s čerpáním z fondu SRPŠ – nástěnky, vývěska.
• Setkání s rodiči při podzimních dílnách.
• Setkání s rodiči u příležitosti návštěvy Mikuláše a čerta.
• Individuální pohovory s rodiči dle potřeb a zájmu.
• Účast rodičů na schůzích SRPŠ v ZŠ Lichnov.
• Setkání s rodiči u příležitosti oslavy "Dne matek".
• Setkání s rodiči u příležitosti "Pasování předškoláků".
• Setkání s rodiči na jednotlivých akcích podle plánu, aktuální řešení vzniklých problémů v
průběhu celého školního roku.

F. Plán pedagogických porad a pracovních schůzí
Pedagogické rady se budou konat dle potřeb výchovně vzdělávacího procesu v průběhu školního
roku. Pracovní schůze budou svolány podle požadavku a potřeb pedagogických pracovnic při řešení
aktuálních problémů školy a organizace akcí pro děti.

V Lichnově 3.9.2018

Zpracovala: Dana Mártonová
vedoucí učitelka

