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Platnost dokumentu od 14. 2.2022 

Projednáno a schváleno na pedagogické radě ………………………… 

 

 



 
 
Dodatek byl vypracován pro otevření nové třídy.  Školní vzdělávací plán se upravuje o body: 2., 3.1., 3.4., 4, 
V tomto znění: vyznačeno červeně 

2. Obecná charakteristika školy  

MŠ je dvoutřídní s kapacitou 43 dětí.  

Druhá budova je přizemní. Pro mateřskou školu jsou vyhrazeny pouze určité prostory. Nachází se zde herna, která 
slouží i k odpočinku, jídelna, přípravna pro výdej jídel, kancelář učitelky, sociální zařízení pro děti i personál. Herny i 
jídelny v obou budovách jsou vybaveny výškově rozdílným nábytkem akceptujícím velikostní rozdíly ve smíšené třídě. 

3. Podmínky vzdělávání  

3.1 Věcné podmínky  

V druhé budově jsou vyhrazeny pouze některé prostory pro mateřskou školu. Jsou to kancelář učitelky, malá jídelna, 
sociální zařízení, které vyhovuje hygienickým předpisům, a je vybaveno skříňkami na ručníky, s odděleným prostorem 
pro každé dítě. Sociální zařízením pro personál. Herna, která je vybavena barevným nábytkem a dostatkem hraček, 
které jsou zdravotně nezávadné, bezpečné, jsou estetického vzhledu a umístěny v dosahu dětí, tak, aby na ně dobře 
viděly a vyznaly se v jejich uložení. Hračky, knihy a didaktický materiál jsou průběžně doplňovány a obnovovány 
během celého školního roku. V herně se také nachází relaxační stan pro odpočinek dětí v průběhu dne, kuchyňka. 
Šatnové skříňky pro děti jsou umístěny na chodbě.  Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru 
budovy. Dětské práce jsou umístěny tak, aby byly přístupné dětem a mohli si je prohlédnout i rodiče. Zahrada je 
společná s vedlejší budovou.  

3.4 Organizace  

V nové třídě je počet dětí 15. 

Organizace dne v MŠ - třída Včelky 

 6:15 - 8.00 přechod dětí do třídy Včeliček, scházení dětí, spontánní činnosti
 8.00 - 8.15 pohybové aktivity, hygiena 
 8.15 – 8.30 svačina 
 8.45 – 9.30 hromadné, individuální, skupinové řízené i spontánní činnosti
 9.30 – 11.15 pobyt venku
 11:15 – 11.45 hygiena, oběd 
 11.45 – 14.15 příprava na odpolední odpočinek, odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové 

aktivity
 14:15 – 16:15 hygiena, odpolední svačina, spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých 

dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti, rozcházení dětí


3.6 Personální zajištění  

V MŠ pracují čtyři učitelky, které splňují požadovanou kvalifikaci, nebo si ji doplňují.   


