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I. Identifikační údaje školy
Název školy
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206
Údaje o škole
Sídlo MŠ:
Právní forma:
IČO:
Identifikátor zařízení:
Organizační číslo školy:
Kontakty:

Web:
Ředitelka školy:
Zástupkyně pro MŠ:

Velvarská 1206, 273 09 Kladno
Příspěvková organizace
61894508
IZO 102 102 180
50 929
606 079 756
606 079 757
606 079 758 – vedoucí učitelka MŠ
info@zsmsvelvarska.cz
http://www.zsmsvelvarska.cz/
Mgr. Jaroslava Kasáková
Helena Hlinovská (zpracovatel ŠVP)

Údaje o zřizovateli
Název:
Sídlo:
Kontakty:
Web:
E-mail:
Primátor:

Statutární město Kladno
Nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno
telefon: 312 604 111
http://www.mestokladno.cz/
magistrat@mestokladno
Mgr. Milan Volf

Doba platnosti

platí od 30. 8. 2017 do 30. 6. 2020

č. j.218/2017/ZŠ1MŠŠve
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II. Obecná charakteristika školy
Historie mateřské školy v obci Hnidousy začala v červenci roku 1945, kdy byla v bývalé obecné
škole zřízena jednotřídní školka. V roce 1950 byla rozšířena na dvě třídy a připojena ke Kladnu
jako 30. mateřská škola Kladno - Hnidousy. V roce 1991 byla mateřská škola včleněna mezi
zálohové organizace a dne 27. 3. 1996 zařazena do sítě předškolních a školních zařízení.
Hygienickou stanicí v Kladně byla stanovena kapacita školy pro 40 dětí. Na podzim roku 1999
byla provedena plynofikace budovy. Po ukončení činnosti okresních úřadů k 31. 12. 2002, byla
naše mateřská škola vypsána ze sítě škol,
1. 1. 2003 se stala součástí Základní školy Kladno Hnidousy. V letních měsících roku 2004 byla
zrekonstruována školní kuchyně.
Mateřská škola má dvě budovy. Hlavní budova má charakter prvorepublikové patrové vily,
postupně upravované pro potřeby mateřské školy. V přízemí jsou dvě třídy pro celkem 40 dětí a
šatny. Je zde i jídelna, hygienické zařízení pro děti i personál, kuchyň, úložné prostory pro
úklidové pomůcky. Patro je upraveno jako místo pro pohybové a kulturně společenské aktivity,
odpolední odpočinek i setkávání školy s rodiči. Dále je zde kabinet a kancelář zástupkyně.
Z podnětu zřizovatele došlo v roce 2009 k rekonstrukci vedlejší budovy. Zde se nachází třetí třída
s kapacitou 14 dětí. Budovy nejsou stavebně propojeny.
MŠ stojí v zahradě, kterou využíváme pro ranní cvičení, hry venku i setkávání s rodiči.
Okolí školy má předměstský charakter. Pro pobyt venku využíváme jak naší zahradu, tak školního
hřiště, které na ní bezprostředně navazuje. Starší děti chodí do lesa i veřejné hřiště nedaleko MŠ.
Díky finančním prostředkům školy a z grantu soukromého subjektu byla zahrada dovybavena letní
třídou, Archimedovým šroubem, nábytkem.

III. Podmínky předškolního vzdělávání
1. Věcné podmínky
I přesto, že budovy nebyly původně vystavěny pro provoz MŠ a jsou zde schody, prostředí je
vlídné, útulné. Třídy jsou vybaveny různými typy stavebnic, her, pomůcek, hračkami, knihami. Děti
si hrají v koutcích, domečcích, u stolků, v relaxačním bazénku. Prostor pro volný pohyb mají
hlavně v tělocvičně, která má šplhací stěnu, skluzavku, žebřiny. Je zde i klavír a audio vybavení.
Mohou si hrát i odpočívat v sedacích soupravách, v domečku, oblíbený je velký molitanový tunel.
Stolky, židličky jsou výškové přizpůsobeny. Část jedné třídy slouží jako jídelna. Všechny třídy jsou
vybaveny počítačem, MŠ má tablet. Speciální pomůcky pro realizaci fyzikálních, chemických i
biologických pokusů a pozorování nám umožňují zaměřit se více na podporu zájmu dětí (ale i
rodičů) o svět vědy a techniky. Většinu hraček a pomůcek si děti můžou volně brát, po použití
uklidit. Vše je dle finančních možností průběžně dokupováno. Pro své výtvory mají děti nástěnky.
Pozemek zahrady pro pobyt dětí venku tvoří nezastavěná plocha o rozměru asi 800 m 2, navazuje
na něj školní hřiště. Vše je oploceno. Zahrada je vybavena velkou herní sestavou, dvěma
pískovišti, houpadly, mobiliářem a plastovým domečkem. Od roku 2016 má letní třídu, speciální
herní prvek Archimedův šroub a sprchu. Stromy poskytují stín.
Počet toalet je 5 v hlavní a 3 ve vedlejší budově, umyvadla 4,3.
Osvětlení - je zajištěno denní osvětlení v prostorách zařízení pro výchovu a vzdělávání, určených
k trvalé činnosti dětí. V prostorách se používá také sdružené osvětlení.
Zařízení je zásobováno pitnou vodou. Z kapacitních hledisek splňuje podmínku – na 1 dítě musí
být k dispozici nejméně 60 l vody na den. Dostatečné větrání tříd zajišťují uklízečky před
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příchodem dětí, během dne tak, aby nenarušovaly práci učitelek. Bezpečnost zajišťují vyklápěcí
okna.
Úklid a praní prádla se řídí provozním řádem a pracovní náplní uklízečky.
Tepelná pohoda - jsou zajištěny vyhovující mikroklimatické podmínky a vytápění, tzn. teplota
vzduchu od 20 – 22 °C, v letním období nejvyšší přípustná teplota 26°C. Kontrola teploty vzduchu
v prostorách s trvalým pobytem je zajištěna nástěnnými teploměry. Denně sledujeme informace o
kvalitě ovzduší. V případě zhoršení mají děti omezený pobyt venku, využíváme tělocvičnu, která
umožňuje volný pohyb.
Mateřská škola nemá bezbariérový přístup.
Záměr: Dle finančních možností dovybavit MŠ dalšími interaktivními prvky (tabule, tablety, PC),
pro děti mladší tří let dokupovat průběžně vhodné pomůcky, hračky.
2. Životospráva
Po celý den mají děti k dispozici čaj, vodu, šťávu v malých konvicích, z nichž si většinou samy
nalévají do vlastních hrnečků. Při pobytu na zahradě přináší paní uklízečky zásobníky s pitím
tam. Dopolední svačiny sestávají většinou z různých druhů chleba, pomazánek, mléčných
výrobků. Vždy je v nabídce teplý čaj, k němu mléčné nápoje, ovoce, zelenina. V první třídě je
svačina předkládána hotová, starší děti se obsluhují samy s pomocí učitelek. Oběd sestavuje
kuchařka s hospodářkou a zástupkyní tak, aby jeho skladba odpovídala platným předpisům a
zásadám zdravé výživy. Dětem s dietním omezením můžeme předat pokrmy připravené doma.
Režim dne umožňuje, aby děti byly dostatečně dlouho venku s výjimkou zhoršených rozptylových
podmínek (viz ISKO). MŠ má zařazeny odpolední odpočinkové aktivity pro děti s menší potřebou
spánku. Odpolední svačinu tvoří kromě pečiva i cereálie v kombinaci s mlékem, mléčnými
výrobky, ovoce, zelenina. Jídelníček je zveřejněn na nástěnkách a na webových stránkách.
Záměr: Motivovat děti, aby přijímaly dostatečné množství tekutin.
3. Psychosociální podmínky
Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace, MŠ pořádá i Dny otevřených dveří. Učitelky
pracují s dětmi skupinově, frontálně, v komunitních kruzích. Jsou zkušené, vedou výchovně
vzdělávací proces tak, aby předcházely konfliktům a dopřály všem dětem pocit rovného a
svobodného postavení. MŠ připravuje veškeré činnosti tak, aby si je „užily“ i děti ostýchavé,
introvertní. Svým vstřícným pedagogickým stylem MŠ podporuje vyvážený osobnostní rozvoj dětí.
Má nastavena pravidla soužití
4. Organizace
Režim MŠ je flexibilní, rodiče mohou přivádět děti i v průběhu dne. Umožňuje, aby v něm byla
vždy zařazena volná hra, tělesná cvičení, aktivity rozvíjející schopnosti a dovednosti dětí, pobyt
venku, otužování, stravování a odpočinek. MŠ usiluje o to, aby poměr řízených a spontánních
aktivit byl vyvážený a zároveň dával dítěti i pocit osobní svobody a soukromí. Dvě třídy v hlavní
budově jsou naplňovány dle hygienických a organizačních podmínek, nejvíce však 23 dětí v jedné,
17 ve druhé třídě, třetí třída má 14 dětí. Kapacita 54 dětí je dodržena. Povinné předškolní
vzdělávání bude probíhat mezi 8. a 12. hodinou.
Záměr: Děti zbytečně neorganizovat, omezovat spojování tříd.
5. Řízení mateřské školy
Ředitelkou Základní školy a Mateřské školy je paní Mgr. Jaroslava Kasáková.
Vedením mateřské školy pověřila paní učitelku Helenu Hlinovskou. Řídí, koordinuje, plánuje,
hodnotí činnost spolupracovníků, zabezpečuje koncepční otázky rozvoje MŠ. Dodává ředitelce
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školy veškeré potřebné dokumenty, spolupracuje s ní v oblasti výchovně vzdělávací i pracovně
právní. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou podrobně vymezeny v Organizaci a
řízení pedagogického procesu v MŠ. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími
organizacemi v Kladně.
Záměr: Pro zlepšení řízení MŠ využít analýzu názorů zaměstnanců i rodičů z dotazníků.
6. Personální a pedagogické zajištění
Spolu se zástupkyní ředitelky pracují v MŠ tři učitelky. Splňují předepsanou odbornou a
pedagogickou způsobilost, jedna je diplomovaný specialista. Dvě učitelky pracují na částečný
pracovní úvazek. MŠ usiluje o to, aby služby pedagogů zajištovaly optimální pedagogickou péči.
Speciální vzdělávací opatření konzultujeme s logopedkami, PPP Kladno, CPC při ZŠ Brjanská.
Učitelky se aktivně dále vzdělávají.
Úklid ve dvou samostatných budovách zajišťují dvě paní uklízečky. Kuchařka je vyučená v oboru,
účastní se pravidelných doškolování. Pro MŠ pracuje údržbář.
7. Spoluúčast rodičů
Naše mateřská škola je otevřena rodičům, snaží se působit v souladu s rodinnou výchovou.
Vstřícnou komunikací, vzájemnou důvěrou usilujeme o co nejlepší prospívání dětí. Rodiče se o
dění v MŠ živě zajímají, podílí na akcích MŠ (viz fotogalerie na webových stránkách), spolupracují
při projektových dnech. Jestliže se obrátí na učitelky o radu, ty se vždy snaží kvalifikovaně poradit,
nezkreslovat informace, ale rovněž zachovat citlivý přístup k rodině.
Záměry:
Plně a nezkresleně informovat o veškerém dění na škole, které se dotýká rodičů a jejich dětí
(nástěnky, setkání s rodiči, individuální pohovory, webové stránky). Udržet funkční dialog s rodiči,
jejich důvěru v profesionální schopnosti všech zaměstnanců. Otevřeným přístupem podporovat
děti při adaptaci. Budoucí rodiče seznamovat s prostředím mateřské školy v období zápisu
k předškolnímu vzdělávání.
Vzdělávání dětí od dvou do tří let
Pokud to kapacita umožňuje, v MŠ se mohou vzdělávat děti mladší tří let ve třídě se sníženým
počtem dětí. Věnuje se jim zkušená paní učitelka, dlouhodobě pracující se skupinou nejmladších
dětí. Pracuje s nimi hlavně individuálně, s ohledem na jejich věkové potřeby a specifika. Rodiče
mají možnost postupné adaptace svého dítěte na režim v MŠ. Vzdělávání se může přizpůsobit
věkovým zvláštnostem a potřebám.
Záměr: Pokud to bude věkové složení dětí ve třídě vyžadovat, zapojit do výchovy chůvu. Do roku
2020 dovybavit MŠ nezbytným nábytkem . Dále se vzdělávat v oblasti výchovně vzdělávací práce
s dětmi mladšími tří let.

IV. Organizace vzdělávání
Třídy nejsou věkově zcela homogenní, v odpoledních hodinách se prolínají. Přijímání dětí do MŠ se
řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která určuje kritéria pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání v MŠ. Úplata za předškolní vzdělávání je určena na každý školní rok a
je specifikována ve směrnici ředitelky školy. Po přijetí dítěte, které probíhá v souladu se Správním
řádem, zavede zástupkyně ředitelky pro MŠ každému dítěti spis, ve kterém jsou uloženy veškeré
dokumenty, které má MŠ o dítěti k dispozici.
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Denní režim vychází z potřeb dětí a konkrétních situací s respektem zachování intervalů mezi
jednotlivými podávanými jídly. MŠ usiluje o to, aby odpočinek dětí vycházel z jejich potřeb. Děti ve
věku 3-5 let pravidelně odpočívají na lehátkách
Individuální vzdělávání se uskutečňuje dle §34b školského zákona, jeho pravidla jsou podrobně
popsána ve školním řádu. Úplata za předškolní vzdělávání je určena na každý školní rok a je
specifikována ve směrnici ředitelky školy.
Charakteristika tříd
Mateřská škola má tři třídy ve dvou budovách: 1. třída „ Koťátka “
2. třída „ Štěňátka“
3. třída „ Medvědi“
1. třída - Koťátka – 17 dětí většinou ve věku 3 – 4 roky.
Jsou nejmladší skupinou, zpravidla zahajující docházku do MŠ. Děti se seznamují a zvykají na
chod MŠ. Učitelka vychází z jejich individuálních potřeb, úzce spolupracuje s rodiči tak, aby se děti
úspěšně zařadily do třídy a zbytečně se nestresovaly. Činnosti mají zkrácené a zjednodušené
formy pohybové, kognitivní i výtvarné. Učitelka vede děti k samostatnosti, citlivě organizuje jejich
hry. Nejmladší děti se pohybují většinu dne v přízemí. Třída má PC pro děti i učitelku, ta má
k dispozici elektronické klávesy. Třída je rovněž vybavena nábytkem i pomůckami pro děti mladší tří
let.
2. třída - Štěňátka - 14 dětí většinou ve věku 4 – 5 let.
Učitelka prohlubuje samostatnost dětí při sebeobsluze. Vede je ke správnému úchopu tužky,
používání příboru. Uplatňuje především metody prožitkového učení, didaktické hry, skupinové i
frontální aktivity. Spolupracuje s rodiči na odstraňování vad výslovnosti. Pohybové činnosti s dětmi
provádí často i na zahradě. Má k dispozici elektronické klávesy. Třída má PC a tablet. Mohou zde
být také děti plnící povinné předškolní vzdělávání, pokud by jejich umístění ve třídě Medvědů
nebylo z kapacitních důvodů možné. Učitelka přizpůsobí třídní vzdělávací plány této skutečnosti,
spolupracuje s učitelkou ze třídy Medvědů.
3. třída - Medvědi – 23 dětí většinou ve věku 5 - 7 let.
Jsou zde děti plnící povinné předškolní vzdělávání a děti s odloženou povinnou školní docházkou.
Učitelka dbá na vyvážené střídání spontánních i řízených činností (frontálních i skupinových)
využitím všech prostor MŠ. Třída má PC. Důraz je kladen na osobnostní rozvoj, na upevňování
správných návyků v grafickém projevu, na podporu jazykových dovedností a schopností. V zájmu
individualizace odpoledního odpočinku jsou pravidelně zařazovány relaxační činnosti (příloha
projekt Pro nespavce). Některé děti se již účastní veřejných vystoupení. V této třídě mají také
zákonní zástupci možnost přihlásit děti do projektu „Objevujeme angličtinu“. Pro pobyt venku
učitelka volí i vzdálený les, aby podpořila tělesnou zdatnost dětí. Pro pohybové aktivity denně
využívá tělocvičnu, která slouží i k hudebním činnostem, společným kulturním akcím a
vystoupením.
Hlavním úkolem učitelky je sledovat, posuzovat a vést děti tak, aby zvládly očekávané kompetence
na konci předškolního vzdělávání (viz vzdělávací obsah ŠVP, Desatero pro rodiče předškoláků,
vydané MŠMT). Proto s nimi mimo jiné také navštěvuje základní školu, spolupracuje
s elementaristy. Může tak předejít případné školní neúspěšnosti.
Záměr: výhledově bychom rády získaly interaktivní tabuli.

Obvyklý denní režim
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Koťátka
6.30 - 8.30
8.30 - 8.45
8.45 - 9.00
9.00 - 9.15
9.15 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 14.15
14.15 - 16.30
Medvědi
6.30 - 8.15
8.15 - 9.00
9.00 - 9.45
9.45 - 12.00
11.45 - 12.15
12.15 - 14.15
14.15 - 16.30
Štěňátka
6.30 - 8.30
8.30 - 8.50
8.50 - 9.10
9.10 - 9.30
9.30 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 14.00
14.00 - 16.30

ranní hry
ranní cvičení, hygiena
svačina
dopolední vzdělávací činnosti
pobyt venku, hygiena před obědem
oběd, hygiena
odpočinek, otužování, pohybová chvilka, svačina
svačina, odpolední vzdělávací činnosti, hry
ranní hry
ranní cvičení, hygiena, svačina
dopolední vzdělávací činnosti
pobyt venku, hygiena před obědem
oběd, hygiena
odpočinek, Pro nespavce, otužování, pohybová chvilka, svačina
odpolední vzdělávací činnosti, hry
ranní hry
ranní cvičení, hygiena
svačina
dopolední vzdělávací činnosti
pobyt venku, hygiena před obědem
oběd, hygiena
odpočinek, otužování, pohybová chvilka, svačina, přechod
odpolední vzdělávací činnosti, hry v hlavní budově

Pravidla soužití v MŠ

„Srdíčkové“ - vede k toleranci, řešení problémů domluvou a omluvou.

„Kostičkové“- věci i hračky dávej zpět na své místo, uklízej po sobě.

„Nožičkové“-

„Šnečkové“

zastav, tady na sebe raději počkáme.

- ve třídě neběhej, proběhneš se v tělocvičně a venku.

“Kapičkové“- s mokrýma rukama neodcházej
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„Ručičkové“

– když zvednu ruku, ostatní se přidají, najdou moje oči a já
mohu klidně mluvit.

V. Charakteristika školního vzdělávacího programu
„Malí vědci objevují svět“ je vlastní ŠVP. Inspirací je speciální technické vybavení, umožňující
zařazovat experimentální a zážitkové procesy pro poznávání živé i neživé přírody.
Plán rozvoje MŠ
Cíleně podporovat zájem dětí o zkoumání živé i neživé přírody. Systematicky dovybavovat MŠ
pomůckami, které umožňují provádět různé formy zážitkového učení. Dle finančních možností
dovybavit jednu třídu interaktivní tabulí na podporu informační gramotnosti dětí.
Formy a metody práce
Prožitkové, skupinové učení spojené s experimentováním
Smyslové a psychomotorické hry,
Verbální i neverbální činnosti zaměřené na předčtenářské a předmatematické dovednosti
Didaktické, konstruktivní, námětové hry
Hudební, dramatické, taneční aktivity, výtvarné hry a experimenty
Pohybová animace, tělesná cvičení uvnitř i v přírodě
Pracovní a sebeobslužné činnosti
Jednotlivé činnosti jsou spontánní, individualizované, organizované skupinově, frontálně
Formálně je ŠVP rozdělen do 10 měsíčních bloků.
Součástí jsou neveřejné přílohy: Objevování angličtiny, Pro nespavce, Minimální preventivní
program, Knížka je můj kamarád, Malí vědci, práce s dětmi s OPŠD
Nadstandartní aktivity: tvoření z keramické hlíny, divadelní představení, environmentální
programy, výlety, zařazujeme tak, aby vycházely ze ŠVP.
Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Pro 1. stupeň pedagogické podpory zpracuje MŠ Plán pedagogické podpory (PLPP), kterou
poskytuje bez doporučení školní poradenské zařízení (ŠPZ) a bez nároku na finanční prostředky.
Jedná se především o úpravu organizace vzdělávání dítěte, o volbu vhodných pedagogických a
didaktických postupů. Mateřská škola spolupracuje s pedagogicko - psychologickou poradnou
v Kladně, nestátním zařízením pro znevýhodněné děti Vějíř v Kladně, Labyrintem, logopedy, SPC.
Vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními, IVP
Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedním z podpůrných opatření, které stanovuje vyhláška
novely školského zákona 2016. Mají na něj nárok děti zařazené do druhého či vyššího stupně
podpory, pokud potřeby dítěte zahrnují úpravy obsahu vzdělávání. Volbu IVP jako vhodného
podpůrného opatření stanoví (ŠPZ), kam je dítě odesláno školou na vyšetření. Zpráva ze ŠPZ
konkretizuje všechna doporučená opatření, která je třeba dítěti poskytnout. Individuální vzdělávací
plán je sám o sobě podpůrným opatřením a navíc definuje další druhy podpůrných opatření.
Mateřská škola potřebuje k realizaci plánu také informovaný souhlas zákonných zástupců.
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Postup, pravidla při realizaci IVP
 Učitelky provedou cílené pozorování dítěte, které by mohlo potřebovat podpůrná opatření.
 Po vzájemné domluvě Mateřská škola odešle rodinu s dítětem do školského poradenského
zařízení (dále ŠPZ). Dodá zákonným zástupcům informace, kontakt na poradenské
zařízení. Poradna dítě vyšetří a zařadí ho do adekvátního stupně podpory, v daném stupni
pak vybere z nabídky vhodná podpůrná opatření. Napíše zprávu s doporučenými
podpůrnými opatřeními.
 Rodiče podepíší souhlas s uplatňováním podpůrných opatření pro dítě.
 MŠ odešle vyjádření ŠPZ na kraj a získá finanční podporu, na kterou má ze zákona nárok.
 Mateřská škola zajistí realizaci doporučené podpory, na kterou dostala finance.
 Vyhodnocení
V oblasti zabezpečení výuky dětí se zrakovým, sluchovým postižením MŠ zatím nemá
možnost zabezpečení výuky.
V oblasti zabezpečení výuky dětí s mentálním postižením MŠ bude postupovat dle IVP
V oblasti zabezpečení výuky dětí s poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchou učení
a chování): Pro děti se odloženou školní docházkou, řečovými vadami nebo integračními
problémy máme vypracovaný obecný Plán poskytování podpůrných pedagogických opatření.
Usilujeme o úzkou spolupráci se zákonnými zástupci, o vytvoření dobrých podmínek pro úspěšné
předškolní vzdělávání. Dítě může být například zařazeno do třídy se sníženým počtem dětí
(14). MŠ spolupracuje s OSPOD, pedagogicko psychologickou poradnou v Kladně, zařízením pro
znevýhodněné děti Vějíř v Kladně, Labyrintem, logopedy klinickými i školními, SPC.
V oblasti zabezpečení výuky dětí s poruchami řeči je zajištěna průběžná logopedická péče.
V oblasti zabezpečení výuky dětí s více vadami a autismem MŠ může zajistit umístění dítěte
v menším kolektivu, spolupráci se specialisty, aby došlo k osvojení specifických dovedností.
Do mateřské školy nelze přijímat děti se závažnějším pohybovým omezením z důvodu stavebních
bariér v budově
Záměr: zajistit personální obsazení, vybavení, které umožní přijetí dětí s výše uvedenými vadami.
Zajisti kompenzační pomůcky. Dále se vzdělávat v oblasti integrace a inkluze.
Vzdělávání dětí nadaných
Učitelka může upravit třídní vzdělávací program tak, aby uspokojila specifické vzdělávací potřeby
mimořádně nadaných dětí. Mohla by spolupracovat například s PPP Kladno, s elementaristy v ZŠ.
MŠ má pro tyto děti dostatek didaktických pomůcek a her, aby posílila jejich samostatnost,
tvořivost v oblasti rozumové, pohybové, manuální, kreativní, sociálně emoční. Strategie je
rozpracována v neveřejné příloze.
Záměr: Nadále citlivě analyzovat, respektovat, podporovat nejrůznější projevy nadání dítěte

VI. Vzdělávací obsah
Vzdělávací obsah má formu měsíčních integrovaných bloků s podtématy, většinou týdenními.
Učitelky spolu plánují, úzce spolupracují, zařazují je převážně společně, aby vzdělávání nebylo
narušováno. Tato organizace vzdělávání nám umožňuje provádět náročnější pokusy, pozorování,
zkoumání, avšak s důrazem na věkové zvláštnosti dětí v jednotlivých třídách. ŠVP je otevřený i
pro další, projekty, které jsou rozpracovány v Přílohách ŠVP. Součástí ŠVP je projekt Objevování
angličtiny.
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Září: Po prázdninách Blok má pomoci dětem k úspěšnému zařazení do třídy, podněcovat ke
zkoumání podzimní přírody všemi smysly.
Říjen: Budeme si spolu hrát. Smyslem IB je rozvíjet paměť, soustředěnost, poznávat kulturu
jiných národů
Listopad: Všichni jsme přátelé. Smyslem IB je vést děti k rozvoji čtenářské a matematické
gramotnosti
Prosinec: Těšíme se na Vánoce. Blok má podporovat vyjadřování se zpěvem, hrou na
jednoduché hudební nástroje, hudebně pohybovou činností.
Leden: Leden, leden, pokryl vodu ledem. Mít elementární poznatky o místě, kde děti žijí,
experimentovat s vodou v jejích různých formách.
Únor: Co děti baví. Blok má zprostředkovat dětem zážitek z návštěvy divadla, připravit karneval,
zkoumat lidské tělo.
Březen: Jaro mění přírodu. IB má připomenout tradice, pozorovat přírodní změny
Duben: Svět kolem nás. Vést děti k ochraně vlastního zdraví, podpořit rodinné vztahy
Květen: Dívej se a uvidíš. Vést děti k uvědomění si nutnosti ochrany životního prostředí
Červen: Těšíme se na prázdniny i do školy. Upevňování fyzické zdatnosti dětí.
Prázdninový provoz: Čas plný sluníčka. Umožnit dětem porozumět změnám,
přizpůsobovat se proměnlivým okolnostem doma i v MŠ.
Objevování angličtiny: Projekt pro děti v posledním ročníku MŠ. Smyslem projektu je podpořit
děti nadané, umožnit jim upevnit klíčové kompetence dítěte ukončujícího předškolní vzdělávání

ZÁŘÍ „ Po prázdninách“
Dílčí vzdělávací cíle:
1. Rozvoj verbálních dovedností
2. Uvědomění si vlastního těla
3. Rozvoj dovedností pro navazování vztahů
4. Vytváření základů estetického vztahu ke světu
5. Osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností
Očekávané výstupy:
1. Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (úklid a pořádek)
2. Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
3. Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich podpory
4. Zařadit se do třídy a začlenit se mezi své vrstevníky
5. Osvojit se elementární poznatky o místě, ve kterém dítě žije
Vzdělávací nabídka:
„Kluci a holky jdou do školky“
adaptační aktivity, seznámení v kruhu, spoluvytvoření pravidel soužití, prevence konfliktů
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„Ze záhonů a stromů na stůl“
Zdravá pyramida, pohyb jako prevence civilizačních chorob, experimenty s dětským
rentgenem, aktivity pro prevenci nemocí
„Máme rádi zvířata“ (domácí)
Četba se zvířecím hrdinou, podpora předčtenářských dovedností
„Podzim je tu“
Experimenty s listy, kalendář přírody, pozorování změn počasí

ŘÍJEN „ Budeme si hrát“
Dílčí vzdělávací cíle:
1. Osvojení si přiměřených praktických dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
2. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti
3. Posilování prosociálního chování ve vztahu v dětské skupině
4. Rozvoj základních společenských postojů a návyků
5. Osvojení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o prostředí
třídy
Očekávané výstupy:
1. Zacházet s grafickým a výtvarným materiálem
2. Vyprávět příběh, pohádku, projevovat zájem o knížku
3. Navozovat kontakty s dospělými, kterým je dítě svěřeno
4. Osvojovat si elementární poznatky o jiných zemích a jejich kulturách
5. Orientovat se bezpečně v prostředí a okolí školy
Vzdělávací nabídka:
„Bramborování“
Experimenty výtvarné, kuchyňská úprava brambor, použití škrobu
„Ježek a ti druzí“ volně žijící zvířata
Četba bajky, pohádky, zvíře jako motivace k pohybu, k písničce
„Hrátky s listy“
Podpora dětského vnímání změn, experimenty s barvou, zkoumání struktury listu po lupou
„Halloween“
Zábavné dopoledne, poznávání tradic jiných národů

LISTOPAD „Všichni jsme přátelé“
Dílčí vzdělávací cíle
1. Rozvoj koordinace a rozsahu pohybu
2. Rozvoj, kultivace mravního a estetického vnímání, cítění, prožívání
3. Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
4. Rozvoj schopností spolupracovat s ostatními dětmi i dospělými
5. Osvojení poznatků a dovedností chránících před nebezpečnými vlivy prostředí
Očekávané výstupy:
1. Rozlišovat, co škodí zdraví, nebezpečí hrozící v dopravních situacích, při setkáních
s neznámými lidmi, věcmi, jevy
2. Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně
zformulovaných větách.
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3. Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
4. Adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny, přizpůsobit se společnému
programu, spolupracovat.
5. Osvojovat si jednoduché poznatky i o technickém prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a
neustálých proměnách.
Vzdělávací nabídka:
„Kým budu, až vyrostu“
anketa „Co dělá máma, táta v práci“, NH „Na prodavačku, ..), experimenty s PC, fyzikální i
chemické pokusy, zkoumání lidské kůže pod mikroskopem, s lupou
„Není kostka jako kostka“
Rozlišovat, pojmenovat tvary kulaté, hranaté, špičaté, naprogramovat Beebot, Logico
„Co se z čeho vyrábí“
experimenty s keramickou hlínou a jinými materiály, pozorovávání pod lupou
„Svět je samá pohádka“
Rozvíjet schopnosti, které předchází čtení, psaní (dramatizace, vyprávění, obrázk. čtení)

Prosinec „Těšíme se na Vánoce“
Dílčí vzdělávací cíle
1. Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody, vytváření
zdravých životních návyků a postojů.
2. Rozvoj a kultivace mravního estetického vnímání, cítění a prožívání.
3. Vytváření prosociálních postojů k druhému, rozvoj sociální citlivosti, tolerance.
4. Rozvoj hudebních, dramatických a produktivních dovedností.
5. Rozvoj pocitu sounáležitosti s lidmi, společností.
Očekávané výstupy:
1. Zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve
skupině dětí, pohybovat se sněhu a ledu
2. Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma, utvořit
jednoduchý rým.
3. Chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na
druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc.
4. Zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální.
vyjádřeních k nim
Vzdělávací nabídka:
„Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší“
Zábavné mikulášské dopoledne s nadílkou, přiblížit si tradice (Pohádka o hodném
Mikulášovi), tématické písničky, verše i pohádky, experimenty se slaným těstem, perníky
„Těšíme se na Vánoce“
Společná příprava slavnosti s rodiči, experimenty s keramickou hlínou, slaným těstem,
poslech vánoční hudby a poezie, vánoční výstava v ZŠ

Leden, leden pokryl vodu ledem
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Dílčí vzdělávací cíle:
1. Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
2. Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností.
3. Posilování prosociálního chování v rodině.
4. Rozvoj schopnosti žít ve společenství lidí.
5. Vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém žiji.
Očekávané výstupy:
1. Vědomě napodobit pohyb podle vzoru
2. Soustředěný poslech textu
3. Přirozeně komunikovat se svým okolím
4. Uplatňovat základní společenské návyky
5. Osvojit si elementární poznatky o místě, ve kterém žiji.
Vzdělávací nabídka:
„Leden, leden, pokryl vodu ledem“
Pokusy s vodou, zkoumat skupenství vody, experimenty se sněhem, Logico Zima
„Huboval vrabčák „
Procvičování skoku snožmo, běhu, četba a hudba se zimní tématikou
„Kde bydlím, kdo jsem“
Jazykové hry, výtvarné zachycení lidské figury, Hra na rentgen
„Barvičky, vyskočte z krabičky“
Hry, experimenty s barvou, zkoumání vlastností lepidla, papíru

Únor „Co děti baví“
Dílčí vzdělávací cíle:
1.
2.
3.
4.
5.

Rozvoj a užívání všech smyslů
Rozvoj vnímání, porozumění, i poslechu
Rozvoj schopností důležitých pro navazování vztahů k druhým lidem
Rozvoj schopnosti přizpůsobit se, spolupracovat s ostatními
Osvojování poznatků o změnách a vývoji světa

Očekávané výstupy:
1. Zvládnout základní pohybové dovednosti na sněhu
2. Zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu
3. Uplatňovat své individuální potřeby a přání
4. Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film,
užívat telefon
5. Těšit se z hezkých a příjemných zážitků (setkávání s uměním)
Vzdělávací nabídka:
„Jedeme do divadla“
Využít divadelního představení k tématické kresbě či malbě
„Ať žije karneval“
Hrajeme divadlo – dramatizace viděného
„Co ze mě dělá člověka“
Poznání lidského těla, smyslů. Uvědomit si, že na Zemi žijí i lidé s jinou barvou kůže.
„Zimní olympiáda není jen v televizi“
Uspořádání zábavných sportovních her venku nebo v tělocvičně
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BŘEZEN „ Zimo, zimo, táhni pryč!“
Dílčí vzdělávací cíle:
1. Ovládání pohybového aparátu
2. Rozvoj výslovnosti, mluvního projevu
3. Rozvíjení sociální citlivosti, tolerance
4. Rozvoj schopnosti přináležet ke třídě
5. Vážit si života ve všech jeho formách
Očekávané výstupy:
1. Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
2. a/ Učit se nová slova, chápat slovní vtip a humor
b/ Chápat základní číselné a matematické pojmy
3. Oprostit se od nepřiměřených projevů sobeckosti vůči ostatním
4. Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových her.
5. Vnímat, že svět má svůj řád
Vzdělávací nabídka:
„Zimo, zimo, táhni pryč!“
Hledání rýmů, humoru, hry se slovy, jazykový řetěz, Logico s jarní tématikou
„Kde se vzalo kuřátko“
Zkoumání rozklepnutého vejce, pozorování pod mikroskopem
„Veselé Velikonoce“
Jarní tradice, koloběh života v přírodě, velikonoční výstava v ZŠ

DUBEN „Svět kolem nás“
Dílčí vzdělávací cíle:
1. Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
2. Rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů, sebevyjádření
3. Respektovat druhé děti i dospělé lidi kolem sebe
4. Rozvíjet slovesné dovednosti
5. Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem
Očekávané výstupy:
1. Chovat se tak, aby dítě neohrožovalo zdraví své ani druhých
2. Sledovat očima zleva doprava, rozlišovat a porozumět některým symbolům
3. Chovat se obezřetně při setkání s cizími lidmi
4. Domluvit se na společných řešení v jednoduchých situacích
5. Uvědomovat si, co je nebezpečné
Vzdělávací nabídka:
„Cesta kolem světa“
Poznávat jiné kultury prostřednictvím knih, filmů, dětských atlasů a map
„Pozor, červená“
Projekt „Můj první řidičák“, ověřit si smyslové schopnosti, jak to funguje? (stavebnice
s převody, s magnety)
„Pro maminku“
Pokusit se o portrét („Moje maminka“), experimenty s keramickou hlínou
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KVĚTEN „Dívej se a uvidíš“
Dílčí vzdělávací cíle:
1. Osvojení si poznatků o pohybových činnostech
2. Posilování přirozené zvídavosti a radosti z objevování
3. Rozvíjet respekt a přizpůsobivost u dětí
4. Rozvíjet schopnost přizpůsobit se novému prostředí
5. Rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou živou i neživou
Očekávané výstupy:
1. Rozlišovat, co prospívá zdraví a zdravému životnímu stylu
2. Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, věcem
3. Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, respektovat je
4. Dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát fér
5. Uvědomovat si co je nebezpečné (kontakt se zvířaty, zdraví ohrožující látky, přístroje)
Vzdělávací nabídka:
„Teče, teče pramínek“
Vysvětlit si koloběh vody v přírodě, funkce Archimedova šroubu, výlet do NSEV,
„Pro maminku“
Odrecitovat krátký text, i na veřejnosti, připravit Objevování i pro rodiče
„Co do přírody nepatří“ Ekohry: třídíme odpad (barevné popelnice, odpadkový mišmaš),
experimenty s materiály
„Co se děje v trávě“
Přiblížit dětem živou i neživou přírodu formou pozorování pod lupou, experimentů

ČERVEN „Těšíme se na prázdniny“
Dílčí vzdělávací cíle:
1. Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
2. Rozvoj a kultivace pozornosti
3. Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro rozvíjení vztahů
4. Vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách
5. Osvojení poznatků chránících před nebezpečnými vlivy
Očekávané výstupy:
1. Mít povědomí o ochraně vlastního zdraví
2. Sluchově rozpoznávat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
3. Chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi
4. Utvořit si dětskou představu o tom, co je špatně a co dobře
5. Dbát o pořádek a čistotu životního prostředí
Vzdělávací nabídka:
„Budu školákem“
Námětové hry Na školu, Návštěva v ZŠ, besídky, experimenty fyzikální i chemické spolu
se ZŠ
„O velikém bouření“
Procvičovat rychlou reakci v pohybových hrách, objevovat šíření zvuku, vody
„Čas plný sluníčka“
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Přenášet veškeré aktivity na zahradu, do lesa, upozorňovat na pravidla bezpečnosti

Prázdninový provoz
Dílčí vzdělávací cíle:
1. Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim
2. Zvládnout základní pohybové dovednosti
Očekávané výstupy:
1. Vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje
2. Zvládat nižší překážky, lezení, chytání, házení míče, používat koloběžku, být
pohybově aktivní po delší dobu v řízené i spontánní aktivitě
Vzdělávací nabídka:
Využití technického vybavení k experimentování s objekty živé i neživé přírody
Využití přírodních materiálů k výtvarným i hudebním činnostem
Otužování se vzduchem a vodou, experimenty s vodou (jak vzniká duha)
Pohybové hry i sportovní aktivity s důrazem na vlastní bezpečnost i ohleduplnost k ostatním

Objevujeme angličtinu
Dílčí vzdělávací cíle:
1. Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
2. Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o
učení
Očekávané klíčové kompetence:
 k učení (dítě ukončující předškolní vzdělávání) – dítě se učí nejen spontánně, ale i vědomě,
vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje. Při zadané práci dokončí, co
začalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se výsledkům.
 k řešení problémů (dítě ukončující předškolní vzdělávání) – dítě se nebojí chybovat, pokud
nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu.
 komunikativní (dítě ukončující předškolní vzdělávání) – dítě ví, že lidé se dorozumívají i
jinými jazyky a že je možno se jim učit. Má vytvořeny elementární předpoklady k učení se
cizím jazykům.
 sociální a personální (dítě ukončující předškolní vzdělávání) – samostatně se rozhoduje o
svých činnostech. Umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej.
 činnostní a občanské (dítě ukončující předškolní vzdělávání) – dokáže rozpoznat a využívat
vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
Vzdělávací nabídka:
Témata:

Obsah

Hippo says hello!

pozdravy, zvířátka

I can jump!

tělo, pohyby

Přidaná témata: Svátky
Happy Halloween
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I can count to five

čísla 1 -5 (10)

I can see red

barvy

I can see the train

hračky

The wheels go round

dopravní prostředky

The farmyard

hospodářská zvířata

Christmas
Easter

VII. Evaluační systém
Oblasti autoevaluace
Soulad našeho ŠVP s RVP PV
Identifikační údaje
Obecná charakteristika školy

Nástroje evaluace
Analýza školní
dokumentace, srovnání
s RVP

Termíny
Dle
aktualizace

Zodpovídá
Hlinovská
s ostatními
učitelkami

Kvalita zpracování našeho ŠVP
Záměr, originalita
Je vhodný pro naše podmínky?
Jaká je úroveň vzdělávacího
obsahu? Umožňuje vlastní rozvoj?
Vzdělávací podmínky
Věcné
Životosprávní
Psychosociální
Organizace
Řízení MŠ
Personální zajištění
Spoluúčast rodičů
Vzdělávací procesy
Vyváženost řízených a
spontánních činností, přístup
k dětem, podíl skupinové,
individuální a frontální práce.
Tvorba plánů a práce s nimi
Výsledky vzdělávání
- Dítě a jeho tělo
- Dítě a jeho psychika
- Dítě a ten druhý
- Dítě a společnost
- Dítě a svět

Analýza, Srovnání s
RPV, hospitace, porady,
hodnocení TVP
Rozhovory s rodiči

Rok
2017/18 pak
jednou za tři
roky
VHŠ
průběžně

Hlinovská
s ostatními
učitelkami

Dotazníky, záznamy,
hospitace, vzájemné
porady
Rozhovory s rodiči
Dotazníky pro
pedagogy, nepedagogy,
rodiče
Rozhovory, osobní listy
dětí, hospitace,
vzájemné
sebehodnocení
vzájemné hospitace
učitelek
Rozhovory, portfolia,
hodnocení bloků
Individuální plány.
Hospitace,
konzultace se ZŠ

Všechny
pedagogické
pracovnice

VHŠ
Celý kolektiv
MŠ
Měsíční
evaluace
TVP
průběžně
pololetně
denně
průběžně
měsíčně

Všechny
pedag.
pracovnice
Kolektiv MŠ
Všechny
pedag.
pracovnice
Zástupkyně
elementaristé
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VIII. Spolupráce se základní školou
Spolupráce se ZŠ a zřizovatelem
Mateřská škola úzce spolupracuje se základní školou. Děti i pedagogové se vzájemně navštěvují,
jezdí na výlety, exkurze, chystají zápis do ZŠ i MŠ. Vedení ZŠ i MŠ velmi podporuje sdílení
nejrůznější kulturních a vzdělávacích akcí. Společné výstavy pro veřejnost v ZŠ, dny otevřených
dveří, zábavná odpoledne, jsou vítanou příležitostí pro vzájemné poznávání všech pedagogů a
rodičů. Společně využíváme školní hřiště, zahradu školní družiny s trampolínou, keramickou dílnu,
pomůcky, knihy. Metodické sdružení ZŠ a pedagogů MŠ se podílí na vypracování interních
standardů elementárních dovedností jako prevence školní neúspěšnosti.
Spolupráce mezi MŠ a ZŠ v oblasti depistáže - včasná identifikace nadání, reedukační a
kompenzační činnosti, péče o děti se specifickými poruchami učení a chování, ukázkové hodiny
v ZŠ.
Se zřizovatelem spolupracujeme účastí MŠ na vítání nových občánků, kam již dlouhá léta
připravujeme program. Využíváme jím nabízené kulturní programy (divadlo Lampion, výstavy,
pracovní dílny, programy NSEV Kladno Čabárna).

IX. Použitá literatura
Knihy:
Čapková, Dagmar.: Vzdělávání malých dětí v pojetí univerzálního celoživotního vzdělávání v díle
J. A. Komenského, Univerzita 17. listopadu v Praze, 1972
Komenský, J. A.: Informatorium školy mateřské, SNP Praha, 1964
Mišurcová V., Nutzová H.: Výchova předškolních dětí v českých zemích 19. století, Ústřední
knihovna PedF UK Praha, 1976
Havlínová, M.: Zdravá mateřská škola, Portál, Praha 1995
Jeřábková, Blanka.: Mateřská škola jako životní prostor, Masarykovo univerzitní centrum pro další
vzdělávání učitelů, Brno 1993
PaedDr. Milan Štoček, ATRE v.o.s.
Bečvářová „Kvalita, strategie a efektivita řízení MŠ“ Portál 2003
Rámcový vzdělávací program, VÚP Praha 2004
Clair Selby, Lesley McKnight ,“Hippo And Friends“, Cambridge University Press 2006
Časopisy:
Informatorium, č.6/1998, in. Nádvorníková, H. – Mateřská škola na prahu 21. století
Metodické list pro předškolní vzdělávání. Nakladatelství RAABE, Praha 1999,
in.: Burdíková L.: Pohled na Rámcový program pro MŠ z druhé strany
Vedení mateřské školy. Nakladatelství RAABE, Praha, 2001
in.: Havlínová, M.: Podpora adaptace dítěte žijícího v rodině na prostředí mateřské školy
Matejček Z., Mateřská škola – příprava na život
Opravilová, E., Kurikulum předškolní výchovy
Svobodová, E., Tvorba koncepce mateřské školy
Vencálková, E., Projektování v MŠ
Neveřejné přílohy pro zpracování třídních vzdělávacích plánů:
Malí vědci objevují svět práce
Malí vědci objevují svět indiánů
ŠVP je pro veřejnost umístěn v šatně 2. třídy v hlavní budově a v šatně dětí vedlejší budovy
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Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206
Velvarská 1206, 273 09 Kladno 7, IČ: 61894508, DIČ: CZ 618 94 508, ID datové schránky: q32fd2j
Tel./fax: +420 312 273 353; tel.: +420 736 482 073 web: www.zsmsvelvarska.cz email: info@zsmsvelvarska.cz

Dodatek k ŠVP PV č. 1
Název vzdělávacího programu: Malí vědci objevují svět – Školní vzdělávací
program pro Předškolní vzdělávání
Platnost dokumentu: 30. 8. 2017
Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206
Adresa: Kladno 7, Velvarská 1206, 27309
Právní forma: příspěvková organizace
IČ. 61894508
Identifikátor: 600044327
Vedení školy: ředitelka Mgr. Jaroslava Kasáková
Zástupce ředitelky ZŠ: Mgr. Zdeněk Kleisner
Zástupkyně ředitelky pro MŠ: Helena Hlinovská
Kontakt: tel.: 312273353, 606 079 758
e-mail: info@zsmsvelvarska.cz, helena.hlinovska@zsmsvelvarska.cz
www.: www.zshnidousy.cz
Zřizovatel: Statutární město Kladno
náměstí Starosty Pavla 44
272 52 Kladno
IČ: 234516
V Kladně dne 30. 8. 2018

…………………………………………………………….
Mgr. Jaroslava Kasáková, ředitelka školy

Tímto dodatkem se upravují některé části stávajícího dokumentu ŠVP PV Malí
vědci objevují svět, platného od 30. 8. 2017. Dodatek byl projednán
pedagogickou poradou a zapsán pod č.j.: 288/2018/ZŠ1MŠŠve.
Platnost dodatku od: 30. 8. 2018
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Dodatkem se upravuje Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Malí vědci objevují
svět“ v části III. Podmínky předškolního vzdělávání, odstavec 6. Personální a pedagogické
zajištění a v části IV. Organizace vzdělávání.

III. Podmínky předškolního vzdělávání
6. Personální a pedagogické zajištění
Spolu se zástupkyní ředitelky pracují v MŠ tři učitelky. Splňují předepsanou odbornou a
pedagogickou způsobilost, jedna je diplomovaný specialista. Dvě učitelky pracují na částečný
pracovní úvazek. MŠ usiluje o to, aby služby pedagogů zajištovaly optimální pedagogickou péči.
Speciální vzdělávací opatření konzultujeme s logopedkami, PPP Kladno, CPC při ZŠ Brjanská.
Učitelky se aktivně dále vzdělávají. Činnosti, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou
učitelek ve třídě, vychází z možností a podmínek školy.
Úklid ve dvou samostatných budovách zajišťují dvě paní uklízečky. Kuchařka je vyučená v oboru,
účastní se pravidelných doškolování. Pro MŠ pracuje údržbář.

IV. Organizace vzdělávání
Třídy nejsou věkově zcela homogenní, v odpoledních hodinách se prolínají. Přijímání dětí do MŠ se
řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která určuje kritéria pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání v MŠ. Úplata za předškolní vzdělávání je určena na každý školní rok a
je specifikována ve směrnici ředitelky mateřské školy. Po přijetí dítěte, které probíhá v souladu se
Správním řádem, zavede zástupkyně ředitelky pro MŠ každému dítěti spis, ve kterém jsou uloženy
veškeré dokumenty, které má MŠ o dítěti k dispozici.
Příchod dětí do mateřské školy je časově neomezen, vychází z potřeb dětí a rodičů. Denní řád
vychází z potřeb dětí a konkrétních situací s respektem zachování intervalů mezi jednotlivými
podávanými jídly. MŠ usiluje o to, aby odpočinek dětí vycházel z jejich potřeb. Děti ve věku 3-5 let
pravidelně odpočívají na lehátkách
Individuální vzdělávání se uskutečňuje dle §34b školského zákona, jehož pravidla jsou podrobně
popsána ve školním řádu. Úplata za předškolní vzdělávání je určena na každý školní rok a je
specifikována ve směrnici ředitelky školy.
Souběžné působení dvou učitelek v jedné třídě je zajištěno při některých dopoledních i odpoledních
vzdělávacích činnostech a zejména při samoobslužných činnostech.
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