
SWOT ANALÝZA MŠ SLUNÍČKO A PAMPELIŠKA 

Při vypracování SWOT analýzy se podílely koordinátorky, ředitelka školky, zástupce rodičů, 

nepedagogických zaměstnanců školy a zástupce zřizovatele. Při poradě byl dostatečný prostor pro 

diskuzi a zvolení bodů, které jsme chtěly, aby swot analýza obsahovala. Každá navrhla několik 

bodů, které se zapsaly do analýzy, a poté jsme je vzájemně ohodnotily. 

 

 

Silné stránky Slabé stránky 

mezinárodní projekt Ekoškola– v tomto 

projektu s dětmi recyklujeme, třídíme 

odpad, pěstujeme zeleninu, kytičky a 

bylinky, staráme se o zahradu 

 

zooasistence – ve školce využíváme metodu 

AAE – vzdělávání za pomoci malých zvířat 

 

jmenované koordinátorky EVVO 

 

organizace vícedenního pobytu v přírodě 

pro skupinu dětí (škola v přírodě) 

 

spolupráce s dalšími organizacemi: 

Recyklohraní aneb ukliďme si svět, Zdravá 

pětka – poučení o zdravé výživě, Mrkvička 

– člen sítě ekologické výchovy Pavučina, 

KEV, ČSOP Vlašim, Muzeum Říčany 

 

nemáme žádné nápojové automaty s 

jednorázovými kelímky, děti používají 

vlastní podepsané hrnečky 

 

spolupráce s rodiči (projekt „Rodiče 

vítáni“ zapojení rodičů) 

 

děti mají vlastní krabičky na svačinky  

 

další vzdělávání pedagogického personálu – 

Tvořivá hra v zahradě – workshopy pro 

sborovnu 

 

velká školní zahrada 

 

je možnost všech tříd podnikat vzdělávací 

vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí 

– les, louky 

nedostatek financí na údržbu a revitalizaci školy a 

školní zahrady 

 

nedostatek financí na metodický materiál EVVO 

 

problém s dešťovou vodou (jsou udělané svody do 

nádrží bez vyvedení vody na povrch 

k opětovnému využití) 

 

nemáme kvalitní a zdravou stravu -  obědy v BIO 

kvalitě 

 

nedokončená realizace zahrady v MŠP  

 

chybí kompost v LMŠ a MŠP 

 

nepoužíváme ekologicky šetrné výrobky na úklid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příležitosti do budoucna Hrozby 

získání větší finanční podpory školy – více 

zaměstnanců, nákup metodických pomůcek 

 

absolvování dalších ekologických školení 

nezískání finančních příspěvků pro školu 

 

porodnost a finanční situace rodičů 

 



 

rozšíření spolupráce s dalšími institucemi 

zabývajícími se předškolním vzděláváním 

 

vypracování grantu na financování zahrady 

 

využití nabídky programu ekologických 

středisek 

 

podněcování a přispívání k ekologizaci 

provozu školy 

 

využití sponzoringu 

politická situace 

 

organizační náročnost projektů 

 

neznalost a neinformovanost rodičů o EVVO 

 


