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Základní údaje o škole 

 
     Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace 

 sídlo:  Liberec 25, Jeřmanická 487/27, PSČ 463 12 

 právní forma: příspěvková organizace 

 IČO:  72742909 

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, oddíl Pr, vložka 568 
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zřizovatel:  Statutární město Liberec 

 sídlo:  Liberec 1, nám. Dr. E. Beneše 1, PSČ: 460 59 

 Kraj:  Liberecký 

 IČO:  00262978 

 

Zařazení do rejstříku: 1. 1. 2003 
Ředitelka školy: Bc. Zdeňka Nevečeřalová 

Přehled součástí  

 IZO kapacita 
MATEŘSKÁ ŠKOLA 600 079 601 75 

JÍDELNA MATEŘSKÉ ŠKOLY 167 000 071 75 

 
Naše mateřská škola Jeřmanická se nachází na kraji Liberce na sídlišti Vesec. 
Mateřská škola je s celodenním provozem od 6,30 – 16,30 hod. a tvoří jí 3 třídy. 
Současná kapacita Mateřské školy je 75 dětí a je rozdělena na 3 pavilony. Obě 
budovy spojuje hospodářský pavilon. Uspořádání mateřské školy vyhovuje 
veškerým hygienickým i provozním normám a předpisům a poskytuje výborné 
zázemí pro zaměstnance i děti. 
Jednotlivé třídy jsou rozděleny podle barev (červená, modrá, žlutá) – podle 
venkovní fasády i vnitřního vybavení jako je nábytek a další doplňky. V každé 
třídě je přípravná kuchyňka, třídy jsou velké a prostorné. Nábytek i vybavení je 
bezpečné, svou velikostí odpovídá věku dětí. Děti jsou ve třídách rozděleny podle 
věku. V červené třídě jsou děti 3 – 4,5leté, v modré třídě jsou 4,5 – 6leté a ve 
žluté třídě 5,5 – 6,5leté.  
Vchody dětí jsou zabezpečeny proti případnému otevření elektronickými 
samozavírači. V 11/2020 byl na MŠ instalován bezpečnostní kamerový systém. 
Budova mateřské školy je složená ze tří pavilonů.  
K mateřské škole patří velká školní zahrada. Zahrada je borovicemi rozdělena na 
dvě části. V obou částech jsou prolézačky a pískoviště, všechno zahradní 
vybavení je umístěno ve venkovním skladu, kde je také WC a umyvadla pro děti. 
Zahrada je pravidelně upravována (záhonky, keře, stromy, sekání trávy). 

 
Vize školy: 
 
Vytváříme pro děti přirozené, bezpečné a přátelské prostředí. Zaměřujeme se na 
podporu sociálně emočního rozvoje dětí, pomáháme dětem pochopit a zvládat 
jejich emoce. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a připravujeme je na 
vstup do základní školy.  
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Analýza SWOT školy, jako jedna z mnoha autoevaluačních 
nástrojů,  byla  zpracována na základě získaných poznatků z 
několika  společných  vzdělávacích  akcí   pedagogických pracovníků školy, dále 
dotazníků zpracovaných pedagogickými a provozními pracovníky a  rodiči. 
Podkladem se též stala pedagogická dokumentace (ŠVP PV, TVP PV, třídní knihy), 
poznatky též získané pozorováním, rozhovory. 

Význam: SWOT ( Strengths=přednost, Weaknesses=nedostatek, 
Opportunities=příležitost, Threats=riziko) 

Cíle analýzy: 

 zjistit  názor na činnost školy ve všech oblastech z pohledu rodičů, 
pracovníků MŠ  

 najít silné stránky organizace, dále je strategicky rozvíjet, posilovat, 
prezentovat  

 najít slabé stránky organizace, zaměřit se na jejich postupné oslabování, 
odstraňování  

 využít  nabídnuté příležitosti, vyhnout se objeveným rizikům  
 výsledků analýzy využít v realizaci a dalším zdokonalování ŠVP 

Silné stránky: 
 

 moderní budova po celkové rekonstrukci /2002/, třídy jsou vybaveny 
novým, variabilním nábytkem, který umožňuje rozčlenění tříd na tzv. 
PRACOVNÍ KOUTKY 

  vybavení pomůckami, hračkami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí 
a jejich věku 

 hygienické zařízení, vybavení pro odpočinek i dětský nábytek odpovídá 
počtu dětí a jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a estetického vzhledu 

 vlastní moderní kuchyně – kvalitní a pestré stravování, dostatek ovoce a 
zeleniny, certifikát „ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA“ 

 kvalifikovanost pedagogického sboru 

 dobrá vzájemná komunikace v pedagogickém sboru 

 klima školy, vstřícnost rodičů a kladný vztah dětí ke škole, důvěra, 
bezpečné prostředí pro děti 

 ochota všech pracovat i nad rámec svých povinností při pořádání 
mimoškolních akcí 
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 materiální vybavení (didaktické pomůcky, pc technika, interaktivní tabule, 
3Panel) 

 zájem o neustále zvyšování kvalifikace a další vzdělávání většiny pedagogů 

 většinou ochota pro práci navíc, spousta akcí školy, zájmová činnost, 
reprezentace 

 všechny vnitřní i venkovní prostory školy splňují bezpečnostní a hygienické 
normy podle daných předpisů 

 velká nabídka různorodých a pestrých školních akcí 

 vzdělávání dětí v součinnosti s přírodou – ekologický program, spolupráce 
s ekologickými centry 

 spokojenost rodičů a možnost jejich aktivního zapojení do činnosti MŠ 

 čištění zubů 

 reprezentace školy na veřejnosti (vystoupení pěveckého sboru Barvičky, 
výstavy dětských prací, apod.) 

 pestrý výběr zájmového vzdělávání  

 kvalitní informativní webové stránky 
 logopedická asistentka v každé třídě 

 
 
slabé stránky: 
 

 chybí tělocvična 

 velké nároky na malý pedagogický sbor, omezená možnost rozdělování si 
úkolů 

 nedostatečná komunikace s některými rodiči 

 uzavření MŠ v době letních prázdnin po dobu 5ti týdnů  

 střecha – časté opravy z důvodu zatékání – nutná kompletní oprava 

 oplocení zahrady – nutná oprava oplocení, nejlépe však úplná výměna 
 
 
Hrozby: 
 

 nedostatek finančních prostředků 

 neschopnost využívat možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU  

 soustavná klesající tendence finančních normativů kraje pro školní 
stravování 

 ztráta elánu učitelů při pohledu na současnou situaci ve školství 

 nevhodný vzor v okolí dítěte 
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 velké legislativní změny – zátěž pro ředitelku mateřské školy v návaznosti 
na vysoký úvazek přímé výchovné práce 

 ohrožení zajištění provozu při nestandardních situacích, které mohou 
nastat (např. nemoc pracovnic) 

 vysoký průměrný věk ped. sboru  

 dvouleté děti na MŠ – nedostatečné materiální a personální podmínky 

 malá nabídka kvalifikovaných zaměstnanců o práci – učitelky, provozní MŠ 
 

 
Příležitosti: 
 

 spolupracovat se vzdělávacími institucemi, podporovat DVPP v oblasti 
získávání nových vzdělávacích metod, práce s výpočetní technikou, 
logopedie 

 podílet se na kulturním životě města 

 získávání sponzorů 

 spolupráce s rodiči 

 třídění odpadu 

 pravidelná aktualizace webových stránek MŠ 

 další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 prezentace ve Zpravodaji města 

 spolupráce MŠ se ZŠ 

 zaměření na práci s dětmi ze sociálně slabších rodin 

 zapojení do celostátního projektu „Rodiče vítáni“ – prestižní certifikace 
kvality školy 

 zapojení se do projektů EU 
 

 
 
Minimalizování slabých stránek  
 

 využívání všech příležitostí, které povedou k rozvoji školy 
 snažit se co nejvíce zapojovat rodiče i veřejnost do aktivit pořádaných 

školou kvalitní prací, otevřeností a vstřícností k dětem, rodičům i 
veřejnosti 

 neustálé sebevzdělávání pedagogů 
 mít opravdový zájem a snažit se o kvalitní průběh vzdělávacího procesu 
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 organizovat mimoškolní aktivity a co nejvíce prezentovat školu na 
veřejnosti 

 některé slabé stránky nelze ovlivnit (např. nezaměstnanost rodičů a 
z toho vyplývající jejich omezené finanční možnosti, aj.) 

 uzavření MŠ bude směřovat především do období hlavních prázdnin a 
některých vedlejších prázdnin (organizace provozu bude zajištěna dle 
vzájemné dohody s rodiči a se zřizovatelem) – nutná vzájemná tolerance 
a pochopení 

 na MŠ dochází k propojení silných stránek, slabých stránek i hrozeb, proto 
je nutné využít spíše tu lepší variantu, vyhnout se některým situacím a ani 
nepřipustit, aby nastaly  

 spolupráce s technickým oddělením zřizovatele při zajišťování oprav na 
svěřeném majetku 

 
Eliminování hrozeb 
  
 Dalším vzděláváním a dokázáním odborných znalostí pedagogických 

pracovnic přesvědčit rodiče o kvalitě poskytovaných informací a nutnosti 
je nepodceňovat (názory na školní zralost, doporučení vyšetření 
specialistou, pomoc při odstraňování některých problémů – např. 
výchovných) 

 Nabídka kvalitních činností, akcí a výchovně vzdělávacího programu, která 
by rodiče vedla k přesvědčení, že škola, kterou jejich dítě navštěvuje je 
dobře zvolená a vyhovuje jejich potřebám i potřebám dítěte 

 Vytvoření takových podmínek, aby bylo všem dobře a neměli důvod od 
nás odcházet (zaměstnanci, rodiče = děti) 

 Dodržení pravidel a zásad 
 Informovanost, otevřenost, vstřícnost, ochota, pochopení, atd. 
 získávání sponzorů a využívání dotací a grantů pro školy 
 NENECHAT SE OTRÁVIT STAVEM V NAŠEM ŠKOLSTVÍ ! 
 umožnit praxi studentům v učitelské praxi, kteří o tuto profesi mají zájem 

 
 
Závěr: 
 
Cílem této analýzy bylo odhalit hrozby a slabší faktory, které ohrožují zdárné 
fungování naší školy a nalézt nejlepší způsoby jejich eliminace. Každý pedagog by 
si měl připomínat, že dítě není sud, který je nutný naplnit, ale je pochodeň, 
kterou je třeba zapálit a zapalovat může jen ten, kdo již hoří. Proto nikdy 
neztrácejme motivaci a nadšení, neustále si uvědomujme, proč tuto práci 
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děláme a připomínejme si, s jakými ideály jsme si ji zvolili jako svoje životní 
poslání. 
 
Průběžná evaluace – každoroční výroční zpráva o činnosti MŠ. 
 
 
V Liberci dne: 9. 12. 2021    Bc. Zdeňka Nevečeřalová 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


