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PLÁN SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ 
 
 

1. Diagnostika školní zralosti dětí předškolní třídy MŠ školní psycholožkou. 

Plnění: říjen – listopad v MŠ 

 
2. Návštěva prvňáčků s prvním vysvědčením v MŠ. 

Plnění: leden  

 
3. Schůzka rodičů předškoláků v MŠ s vedením školy, budoucí učitelkou 1. ročníku a školní psycholožkou 

(program: zápis do ZŠ, školní zralost a příprava dítěte na školní docházku). 

Plnění: únor/březen v MŠ 

 
4. Návštěva budoucích prvňáčků před zápisem v 1. třídě ZŠ (domluví se učitelé z MŠ a z 1. třídy). 

Plnění: konec března v ZŠ 

 
5. Společná porada učitelů MŠ a učitelů 1. stupně ZŠ (upřesnění seznamu dětí k zápisu – porovnání 

s matrikou). 

Plnění: březen v ZŠ 

 
6. Účast žáků MŠ na pěvecké soutěži Prosečská hvězda. 

Plnění: březen  

 
7. Opakovaná návštěva všech předškoláků z MŠ v ZŠ – prohlídka tříd (jejich vyzkoušení, jak to ve škole 

funguje), kabinetů, školní knihovny, šaten, školní jídelny, společných prostor. 

Plnění: duben – květen  

 
8. Děti z MŠ mají možnost využívat naučnou stezku dřevin v areálu ZŠ, planetární stezku, naučný 

koutek, Kameny v kamenitém kraji, pískoviště a třídu v přírodě k posezení (pokud v ní neprobíhá 

výuka). 

Po domluvě lze využívat cvičnou kuchyňku, tělocvičnu. 

 
9. Školní časopis ŠOTEK bude pravidelně zařazovat informace z MŠ. Děti z MŠ a jejich rodiče mají 

možnost ŠOTEK odebírat. 

 
10. Na logopedické prevenci v MŠ se podílí logopedická asistentka Mgr. Karla Nováková a Mgr. Věra 

Stoklasová. 
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11. Školní psycholožka bude pravidelně navštěvovat třídy MŠ – podrobně viz Plán práce školního 

psychologa. 

 
12. Společné divadelní představení (Divadélko pro školy). 

Plnění: duben  

 
13. Společná účast pedagogů i rodičů na přednáškách a besedách v ZŠ. 

 
14. DVPP – společné vzdělávání učitelů z MŠ a ZŠ. 

 
 
 
 

V Proseči dne 10. 9. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

….................................................... ….................................................... 
Mgr. Romana Pešková Pavla Černá, DiS. 

         ředitelka školy vedoucí učitelka MŠ 
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