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1. Identifikační údaje o škole 
 
Název školního vzdělávacího programu 
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: 
 

„ Celý rok s úsměvem“ 
 
 

Název organizace 
Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm,Tyršova 913, 
okres Nový Jičín 
 
Adresa školy  
Mateřská škola je odloučeným pracovištěm základní školy a nachází se 
ve Frenštátě p. R. na ulici Markova 1176. 
 
Zřizovatel školy  
Město Frenštát pod Radhoštěm 
Adresa: Frenštát p. R., náměstí Míru 1 
Kontakty: telefon 556835111, e-mail: podatelna@mufrenstat.cz 
 
Provozovatel školy 
Základní škola a Mateřská škola Frenštát p. R.,Tyršova 913, okres Nový Jičín 
Jméno ředitele školy: RNDr. Murasová Zdeňka 
Kontakty: telefon 556835920, e-mail: sekretariat@zstyrfren.cz 
 
Zpracovatel ŠVP: Balážová Kateřina 
Kontakty: telefon 556835969, e-mail: msmarkova1@seznam.cz 
 
 
 
 
Platnost dokumentu: 
Projednán na pedagogické radě dne 26. 8. 2013 
 
ŠVP byl schválen ředitelem školy 30. 8. 2013 
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2. Charakteristika školy 
 
Velikost a umístění školy: 
 
Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace Základní 
škola a Mateřská škola Frenštát p. R., Tyršova 913, okres Nový Jičín, je 
odloučené pracoviště ZŠ zařazené do sítě škol s účinností od 1. 1. 2003.  Budova 
mateřské školy je dvoupatrová, zděná, prošla drobnými úpravami a opravami, 
nyní je v dobrém technickém stavu. Mateřská škola se nachází v klidné části 
města v blízkosti vlakového nádraží, má prostornou a dobře vybavenou zahradu.  
 
Vybavení školy: 
 
Mateřská škola je provozována v dobrých materiálních podmínkách. Průběžně 
dochází k modernizaci interiéru jednotlivých oddělení, šaten a hygienických 
prostor. Školní zahrada je vybavena novým zahradním zařízením. 
V přízemí budovy se nachází jedno oddělení – třída, herna, hygienické zařízení, 
šatna dětí i dospělých, venkovní terasa, dále technické zabezpečení mateřské 
školy. Je zde školní kuchyně, šatna zaměstnanců kuchyně, kancelář vedoucí 
kuchyně a sklady potravin, po schodech lze sejít do prostorného sklepa.  
V prvním patře budovy se nachází druhé oddělení – třída, herna, hygienické 
zařízení, ložnička, dvě dětské šatny a jedna šatna zaměstnanců, kancelář vedoucí 
učitelky, dále sklad prádla a čisticích prostředků.  
V druhém patře budovy mateřské školy se nachází třetí oddělení – třída, herna, 
ložnička, hygienické zařízení, dále je zde vstup na prostornou půdu. Ve dvou 
odděleních je stálá ložnička, v jednom oddělení se každý den rozkládají a 
skládají lehátka.  
Vytápění mateřské školy je zajišťováno firmou Termo Frenštát p. R. 
Součástí mateřské školy je veliká zahrada, která je rozdělena na dvě části. Školní 
zahrada má tři pískoviště. Písek v pískovišti je vyměňován jednou za rok.  Písek 
je překopáván, podle potřeby kropen vodou před pobytem dětí na zahradě. 
Pískoviště jsou opatřena ochrannou sítí. Na školní zahradě jsou dřevěné 
průlezky a zařízení, vydlážděný chodník je určen k jízdě na koloběžkách. Ráz 
zahrady dotvářejí stromy a keře. Zahrada MŠ je oplocená a je dobrý přehled o 
hrajících si dětech na ploše.  Trávník na školní zahradě je pravidelně udržován. 
Hračky pro pobyt venku jsou uloženy v místnosti a v prostorách určených 
k tomuto účelu. V letním období je vybavení doplňováno slunečníky, 
brouzdalištěm a dětskou sprchou. O údržbu školní zahrady se stará školnice 
mateřské školy, sečení trávníků a úpravu zeleně zajišťují technické služby 
města. 
Mateřská škola má svoji kuchyni, která připravuje stravu pro naše děti a 
zaměstnance. Vybavení školní kuchyně je na dobré úrovni, je vybavena 
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nerezovými stoly, dřezy a nádobím. Došlo k modernizaci kanceláře vedoucí 
školní jídelny.  
Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, moderní dětský nábytek, 
zdravotně hygienická zařízení a tělocvičné nářadí jsou uzpůsobeny potřebám a 
počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná a bezpečná. Vybavení hračkami, 
pomůckami a materiály se obměňuje dle finančních možností příspěvku 
zřizovatele. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samy 
brát a samy ukládat. 
Prostory školní zahrady jsou vybaveny tak, aby umožňovaly dětem rozmanité 
pohybové a další aktivity.  
Všechny vnitřní a venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy 
dle platných předpisů.     
 
Charakteristika pedagogického sboru: 
 
V mateřské škole pracuje 6 kvalifikovaných pedagogických pracovnic. Pět 
učitelek se 100 % úvazkem u dětí a jedna s úvazkem 70 %. Na správním úseku 
pracují 4 pracovnice v přepočtu na pracovní úvazky 3,46. Celkový přepočet 
všech pracovníků je 9,16. Bližší informace viz příloha č. 2 – Personální 
podmínky, která je na začátku každého školního roku aktualizována. 
 
 

3. Podmínky a organizace vzdělávání 
 
Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 74 dětí. Oddělení jsou heterogenní 
s dětmi ve věku 3 – 6 let. Dvě oddělení mají po 28 zapsaných dětech a ve 3. 
oddělení je z hygienických důvodů zapsáno pouze 18 dětí (malé prostory).  
Děti jsou přijímány do mateřské školy na základě žádosti o přijetí podle kritérií 
stanovených ředitelkou školy. Žádosti se podávají ve stanoveném termínu.  O 
přesném termínu je veřejnost informována prostřednictvím místního zpravodaje, 
plakátů a webových stánek školy. K žádosti jsou rodiče povinni doložit lékařské 
potvrzení o řádném přeočkování dítěte.  
Při prázdninovém provozu v měsících červenci a srpnu bývá mateřská škola 
uzavřena zpravidla čtyři týdny – střídavě jeden rok červenec, další rok srpen.  
Uzavření mateřské školy je předem projednáno a schváleno zřizovatelem školy 
– Městem Frenštát p. R. Rodičům je tato skutečnost dána na vědomí 
v dostatečném předstihu. Vzhledem k řádnému ekonomickému provozu školy 
rodiče předem nahlásí docházku dětí na prázdninový měsíc. 
Psychosociální podmínky, organizační chod a personální zajištění mateřské 
školy je popsáno v příloze č. 1 k tomuto ŠVP – Provozní řád MŠ. 
Vzdělávání je uskutečňováno při všech činnostech a situacích, které se 
v průběhu dne vyskytnou s vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. 
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Propagujeme nenásilné vlastní tvořivé aktivity dítěte, jejímž prostřednictvím 
získává dítě zdravé sebevědomí, důvěru ve vlastní schopnosti. Uplatňujeme 
osobnostně orientovaný model výchovy. 
Velkou pozornost věnujeme seznamování dětí s přírodou, kulturními a 
folklorními tradicemi našeho kraje. Na mateřské škole pracuje kroužek 
valašských tanečků, kroužek flétny a anglického jazyka. 
Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Výtvarnými 
pracemi dětí obohacujeme výstavy v rámci našeho města. Děti se také zapojují 
do drobných pracovních činností – úklid školní zahrady a okolí. 
Při zařazování dětí do tříd respektujeme dle možností přání rodičů – sourozenci, 
kamarádi v jedné třídě. Děti se podílejí na spoluvytváření pravidel soužití ve 
třídě. 
Děti se pravidelně zúčastňují lyžařského kurzu Lyžování se sluníčkem na Bílé a 
předplaveckého výcviku pro předškolní děti ve spolupráci s Plaveckou školou 
v Novém Jičíně. Pro děti jsou během roku organizovány divadelní představení, 
jednou ročně navštíví Divadlo loutek v Ostravě. Dále se zúčastňují akcí 
pořádaných ZŠ Tyršova, ZUŠ, Domem dětí Astra, městským muzeem a 
knihovnou. Děti navštěvují služebnu hasičů, farmu v Tiché, jízdárnu na Nivách, 
místní dopravní hřiště a pohankový mlýn. Pravidelně jezdí do Rožnova p. R. na 
akce pořádané Valašským muzeem v přírodě. Tradiční akcí je společný výlet 
rodičů a dětí do ZOO. Využíváme blízkost vlakového nádraží k výletům 
vlakem. Pořádáme besedy v MŠ – s příslušníkem Policie, s ilustrátorem 
dětských knih. S vystoupením valašského souborku se pravidelně účastníme na 
veřejných akcích.    
 
Spoluúčast rodičů 
 
Přínosem pro mateřskou školu je Klub rodičů, spolupodílí se a spolupracuje při 
plánování a organizaci akcí, které škola realizuje. Prostřednictvím Klubu rodičů 
nabízíme nové tvořivé aktivity a školní slavnosti. 
Rodiče mají volný přístup do třídy. Každodenně se snažíme informovat zákonné 
zástupce dětí o průběhu a dění v MŠ – rozhovorem, výstavkou dětských prací. 
Připomínky ze strany rodičů řešíme okamžitě, poradíme a individuálně 
konzultujeme daný problém. Součástí šatny navštěvované rodiči jsou informační 
nástěnky s plány tematických celků, popisem činností i formulací cílů. Tato 
forma plánů je rodičům prezentovatelná a srozumitelná. Dále jsou zde pravidla 
třídy, články z odborných časopisů přínosné pro rodiče, měsíční kalendář akcí a 
popis výtvarných technik použitých při práci s dětmi. Rodičům je k dispozici 
k zapůjčení odborná literatura. 
Rodiče mají možnost kdykoli během dne pobývat s dítětem v MŠ, sledovat 
chování dítěte v kolektivu, jsou zváni na školní slavnosti, vystoupení valašského 
souborku a flétničky. Ve spolupráci rodičů a dětí přispíváme sběrem víček od 
PET lahví na nemocné děti a rozvíjíme tak v dětech sociální cítění.  Rodiče se 
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také podílejí na výzdobě prostor MŠ při tvořivých činnostech, které probíhají 
v rámci pravidelných akcí. 
Pro rodiče a veřejnost jsou na webových stánkách školy zveřejňovány fotografie 
z akcí, aktuální zajímavosti z dění v MŠ, měsíční plán akcí a týdenní jídelníček.   
 

 
4. Charakteristika vzdělávacího programu 

 
Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu, který respektuje 
rámcová pravidla a požadavky na předškolní vzdělávání a stejně tak konkrétní 
možnosti naší mateřské školy. Umožňuje vnímat dětem svět v jeho přirozených 
souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. 
Umožňuje všem dětem optimální rozvoj osobnosti a pomůže jim utvářet si 
pokud možno vstřícný a pozitivní vztah ke světu. V procesu poznávání 
přírodních jevů a zákonitostí jsou preferovány metody pozorování a praktické 
činnosti, které se z velké části odehrávají při pobytu venku.  
Výchova a vzdělávání jsou uskutečňovány formou činností spontánních, 
řízených, relaxačních, společných akcí dětí, rodičů a zaměstnanců a dalších 
aktivit. Škola je zaměřena na osobnostní rozvoj každého dítěte, vytváření a 
prohlubování zásad zdravého životního stylu, ekologickou výchovu.   
Vzdělávací program klade důraz: 

- na tvořivost pedagoga při vlastním plánování denní vzdělávací nabídky 
- na uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je pro děti hra nebo jiná 

pro ně zajímavá činnost 
- na dětskou zvídavost při objevování světa kolem nás 
- na spojování vzdělávacích témat se životem a učením nápodoby 

v praktickém životě – sociální učení 
- na analýzu obsahu metod a forem denní nabídky činností 
- na spoluúčast s rodinou zajišťujících pohodovou atmosféru navozující 

klima důvěry mezi rodiči, školou a dětmi 
- na emocionální a estetický prožitek dětí 
- na individuální potřeby dětí a jejich uspokojování  
 

 
 

Celoroční vzdělávací blok „Celý rok s úsměvem“ je stavěn tak, aby přispíval 
k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech (biologické, psychologické, 
sociální…). Dítě by mělo mít možnost získávat potřebné dovednosti, užitečné 
poznatky, poznávat žádoucí hodnoty a získávat samostatné postoje. 
Obsahuje tématické celky – jednotlivá témata jsou zpracována formálně na 
školní měsíce, ale v praxi nejsou časově ohraničena. Jejich časovou délku určuje 
zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole. Jsou dostatečně široká, aby 
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poskytovala dostatek podnětů k činnostem. Vycházejí z přirozeného života 
kolem nás. 
Tématické celky jsou konkretizovány učitelkami v třídních programech, učitelky 
pracují společně. Není povinností procházet všemi tematickými částmi, lze je 
doplňovat a kombinovat, vracet se. Klademe si za cíl dosáhnout u dětí 
ukončujících docházku v mateřské škole očekávané klíčové kompetence podle 
RVP PV:  

 
- kompetence k učení 
- kompetence k řešení problémů 
- kompetence komunikativní 
- kompetence sociální a personální 
- činnostní a občanské kompetence 

 
Při naplňování rámcových cílů vycházíme z potřeb, zájmu a přání dětí, 
z věkových zvláštností, z vyhodnocování poznatků o dítěti, z informací a 
podnětů od rodičů, z aktuální situace. 
 

- do denního programu zařazujeme pravidelně řízené zdravotně preventivní   
pohybové aktivity              

- dodržujeme principy činnostního učení 
- dbáme na vyváženost spontánních a řízených činností 
- klademe zřetel na osobní svobodu vyváženou nezbytnou mírou omezení, 

vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ určitý řád a pravidla soužití 
- všechny děti mají rovnocenné postavení 
- využíváme výsledky evaluačních postojů 

 
Preferujeme tyto činnosti dětí: 
 

- činnosti zaměřené na rozvoj řeči 
- činnosti rozvíjející matematické představy 
- tělovýchovné chvilky s prvky jógy, dechová gymnastika 
- aktivní činnosti navozující prožitek 
- tvořivé a esteticko-výchovné činnosti 
- činnosti zaměřené na psychomotorický, kognitivní, osobnostní, sociální   

a morální rozvoj 
     -   hra na zobcovou flétnu, spontánní hra 
 
       
Některé dílčí cíle výchovně vzdělávací činnosti je nutné naplňovat 
každodenními činnostmi a jejich důsledným dodržováním: 
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- dodržování stanovených pravidel chování a bezpečnosti 
- hodnocení vlastního chování 
- kultura stolování 
- samostatné provádění osobní hygieny a dalších samoobslužných činností 
- dodržování základních společenských norem komunikace a chování 
 

 
Hlavní úkoly výchovné práce: 

 
• Vytvoření věcného a podnětného prostředí pro děti, zajištění bezpečí a 

jistoty, laskavý přístup a empatie. 
• Doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni vytvářet dítěti prostředí 

s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu 
rozvoji a učení 

• Vyvolávat v dětech pocit důležitosti a zodpovědnosti, zdravého 
sebevědomí. 

• Vést děti k citlivému vztahu a lásce k přírodě, životnímu prostředí. 
• Otevírat dětem tajemství přírody, umožnit jim přemýšlení nad 

rozmanitostí forem života. 
• Vést děti k maximální samostatnosti. 
• Cíl spatřujeme v přípravě na život realizovaný tím, že jsou dětem 

zachovány ty atributy, které jim právem náleží: svébytnost a 
plnohodnotnost této životní etapy. 

 
 

5.  Vzdělávací obsah 
 
Vzdělávací obsah je zpracován do 10 tématických bloků, které budou 
konkretizovány na úrovni třídní, aby příliš nesvazovaly učitelky a 
neomezovaly je v tom, jaké konkrétní činnosti dětem ve třídě v rámci bloku 
nabídnou. Učitelky mohou vycházet ze zájmů a přání dětí.  
V těchto blocích jsou začleněny všechny vzdělávací oblasti 
- dítě a jeho tělo 
- dítě a jeho psychika 
- dítě a ten druhý 
- dítě a společnost 
- dítě a svět. 
 

Tématické bloky 
 
1. Téma: Všichni táhneme za jeden provaz 
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Obsah: 
Adaptovat nové děti na prostředí školy a vést je ke zdokonalování 
v sebeobsluze. Začít budovat sociální vztahy mezi dětmi a učitelkami. 
Vymezit společně s dětmi pravidla chování a pomocí nich vytvářet bezpečné 
a přátelské prostředí ve třídě. Poznávat sám sebe, pečovat o své zdraví a 
bezpečí, navazovat vztahy s druhými, poznávat jejich odlišnosti a být k těmto 
odlišnostem tolerantní. 
 
Očekávané výstupy: 
- zvládne sebeobsluhu, uplatňuje základní hygienické návyky 
- rozlišuje, co prospívá zdraví a co mu škodí 
- respektuje potřeby jiného dítěte, ví, kdo je kamarád 
- aktivně se podílí na tvorbě pravidel  
- rozlišuje některé obrazné symboly – piktogramy 
- orientuje se bezpečně v budově školy 
- zachází s běžnými předměty denní potřeby, s hračkami, pojmenuje je 
 

    Navržené tématické části: 
- Naše třída, naše škola 
- Co všechno spolu můžeme dělat 
- Vím, kam patřím 
- Hračka je můj kamarád 
 

 
2. Téma: Podzimní čarování 

 
Obsah:  
Osvojit si elementární poznatky o podzimu, a to ve vztahu člověk a příroda, 
člověk a sociální prostředí. Co sklízíme na poli, na zahradě, poznávání ovoce a 
zeleniny, vycházky do zahrad a polí. Výroba a pouštění draků se zapojením 
rodičů. Hry s přírodninami, výtvarné hry s barevnými listy. Získat základní 
zkušenosti pro svůj samostatný život. Orientovat se ve skupině, řešit problémové 
situace.  
 
Očekávané výstupy: 

- dodržuje společně stanovená pravidla a piktogramy  
- vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů 
- vyjmenuje základní znaky podzimu, rozliší ovoce a zeleninu, základní 

(doplňkové) barvy  
- zvládá běžné činnosti a požadavky, jednotlivé praktické situace, které se 

ve škole opakují 
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- orientuje se v bezprostředním okolí školy, pohybuje se bezpečně 
v přírodním terénu 
 

Navržené tématické části:  
- Čas jablíčkové vůně 
- Mámo, táto, udělej si draka 
- Podzimní strašidýlka 
- Malovaný podzim 
 

 
3. Téma: Uspávání broučků 
 
Obsah: 
Vyjádřit dojmy z vycházek podzimní přírodou, využít plody podzimu 
k tvořivým hrám. Mít povědomí o kultuře, technice našeho města, vnímat 
jeho tradici. Osvojit si časové pojmy. Lampiónový průvod s rodiči. 
  
Očekávané výstupy: 
- v přírodě se chová citlivě, neničí ji, vyjmenuje znaky podzimního počasí 
- poznává a orientuje se v našem městě  
- vnímá umělecké a kulturní podněty, hodnotí svoje zážitky 
- přizpůsobuje se běžně proměnlivým okolnostem 
- respektuje a chrání živočichy 
- orientuje se v prostoru, v rovině, částečně v čase 
- dovede se vyjádřit a domluvit s vrstevníky i dospělými 

 
Navržené tématické části: 
- Svatý Martin přijel k nám 
- Co umí vítr a déšť 
- Nastal čas uspávání broučků  
- Lesní dobrodružství 
 
 
4. Téma: Čas vysněných přání 
 
Obsah: 
Uvědomovat si význam rodiny, nezastupitelnost a charakteristické postavení  
jednotlivých členů rodiny. Zjišťovat, jak lidé kdysi slavili vánoce. 
Podporovat přátelství, společně sdílet prožitky, spolupracovat. Projevovat 
zájem o knížky. Vytvořit sváteční atmosféru. Poznávat suroviny pro přípravu 
pokrmů, rozlišovat známé chutě, vůně. Tvořivé odpoledne s rodiči.  
 
Očekávané výstupy: 
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- těší se z hezkých a příjemných zážitků doma i ve škole, z přírodních, 
kulturních a uměleckých krás 

- uvědomuje si význam starých řemesel, že se vše vyvíjí  
- vyjadřuje samostatně a smysluplně myšlenky, pocity, naslouchá druhým  
- zná básničku a koledu s vánoční tematikou 
- ví, co je zdravé, co zdraví škodí 
- poznává svět pohádek, krásu mluveného slova 
- chová se vstřícně, má zájem pomoci druhému, sám požádá o pomoc 

 
Navržené tématické části: 
- Vánoce na dědině 
- V říši pohádek 
- Vyšla hvězda do Betléma 
 
 
5. Téma: Na Nový rok o slepičí krok 
 
Obsah: 
Kdo jsem já – vyjádřit slovně, výtvarně, pohybem své přání, pocity. Poznávat 
vlastnosti sněhu, ledu, osvojit si poznatky o zimní přírodě. Připravit se 
k zápisu do ZŠ. Rozlišovat barvy, tvary, materiály.  
 
Očekávané výstupy: 
- chápe prostorové, číselné a matematické pojmy  
- pozná a pracuje s písmem a číslicemi 
- využívá informativní a komunikativní prostředky 
- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí 
- vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívá zkušenosti k učení 
- všímá si dění i problémů v okolí, problémy řeší na základě zkušenosti  

 
Navržené tématické části: 
- O bílé pastelce a lednové noci 
- Kdo jsem já a kdo jsi ty 
- Kulatý, hranatý svět 
- Co dokážu, u zápisu ukážu 

 
 

6. Téma: Ledové království 
 
Obsah: 
Sportujeme v zimě, co si oblékáme, obouváme. Vnímat a uvědomit si své tělo. 
Získat povědomí o významu zdraví člověka, zdravé výživy a otužování. 
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Poznávat způsob života volně žijících zvířat, pečovat o zvířátka v zimě. 
Společně sdílet prožitky z karnevalu.  
 
Očekávané výstupy: 

- rozlišuje, co je zdraví a co nemoc 
- pozná a pojmenuje živočichy, jejich životní potřeby 
- pozná a pojmenuje základní znaky lidského těla  
- zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, bezpečné 

způsoby pohybu v různém prostředí 
- vyjadřuje svou fantazii a představivost v tvořivých činnostech 
- pojmenuje základní znaky zimního období 

 
Navržené tématické části: 

- Koupila si zima sáně 
- Seděli dva ptáci, seděli na plotě 
- Tělíčko my svoje máme a o jeho zdraví dbáme 
- Masopustní veselí 

 
 

7. Téma: Kůry, můry ven, ať je krásný den 
 
Obsah: 
Pozorování a porozumění dějů v jarní přírodě – vyháníme zimu. Hledat v knize 
pobavení a poučení, poznat, jak zacházet s knihou. Tvořivě pracovat s příběhem, 
s pohádkou. Poznávat práce na zahrádce. Pomáhat pečovat o školní zahradu, 
chránit přírodu v okolí. Poznávat povolání, řemesla. 
 
Očekávané výstupy: 

- ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní  
- orientuje se v naučných knihách, zná pohádky, vlastnosti pohádkových 

postav, rozlišuje dobro a zlo 
- chová se zdvořile, přistupuje k dospělým s úctou, váží si jejich práce  
- pojmenuje základní znaky jara 
- pomáhá pečovat o okolní přírodní prostředí 
- je ohleduplné k dětem, uplatňuje svá osobní přání s ohledem na druhého  

 
Navržené tématické části: 

- Znáte Bořka, všechno spraví 
- Kouzelná baterka 
- Když prší, kvetou paraplíčka 
- Březnové slunce má krátké ruce 
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8. Téma: Žijeme na planetě Zemi 
 
Obsah: 
Vnímat Velikonoce jako svátky jara, chápat hodnotu tradic. Sázení semínek – 
pozorování, pokusy, popis změn. Rodí se nový život – rozvíjet vztah ke 
zvířatům a poznávat jejich způsob života. Vést děti k péči o přírodu, chránit 
životní prostředí. Poznávat dopravní prostředky, dopravu v našem městě, 
vesmírný svět. 
 
Očekávané výstupy: 

- zvládá jednoduché pracovní činnosti  
- ví, co potřebují rostliny k růstu 
- ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku 
- orientuje se bezpečně na ulici, uvědomuje si nebezpečí, se kterým se 

může ve svém okolí setkat, a má povědomí o tom, jak se prakticky 
chránit, umí odmítnout společensky nežádoucí chování 

- chová se citlivě ke zvířatům 
- dbá o pořádek a čistotu, stará se o rostliny, chrání přírodu v okolí, neničí ji  

 
Navržené tématické části: 

- Den Země 
- Velikonoční krasličení 
- Tajné zprávy z vesmíru 
- Kočka ladí housličky 

 
 

9. Téma: Domov je klubíčko vlny, z kterého teplo odvíjím 
 
Obsah: 
Připravit spolu s dětmi oslavu ke Dni matek – role maminky, vztahy v rodině. 
Sluchově rozlišovat zvuky, tóny, zrakově tvary, znaky, rozlišovat vůně, chutě, 
vnímat hmatem. Sdílet společně prožitky z výletu do ZOO, poznávat exotická 
zvířata. Na vycházkách vnímat krásu jarní přírody – vyjádřit, jak příroda kvete, 
září. 
 
Očekávané výstupy: 

- zná básničky, písničky o mamince, o jaru  
- soustředěně sleduje divadelní představení, umí vyjádřit své prožitky  
- ví, kam patří - vzbudit vědomí o příslušnosti k rodině, k vlasti 
- pozná a pojmenuje exotická zvířata 
-    rozlišuje základní smysly, dovede je využívat 
- správně vyslovuje, ovládá dech, tempo i intonaci řeči 
- formuluje otázky, odpovídá, hodnotí slovní výkony, slovně reaguje 
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- uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky 
- rozlišuje, co roste a kvete na našich zahradách 

 
Navržené tématické části: 

- Mámo, půjdeme si hrát 
- Magický svět smyslů 
- Zahrádka se zelená 
- Milý hrochu, zhubni trochu 

 
 

10.  Téma: Pojďme spolu do světa 
 
Obsah: 
Koloběh vody v přírodě, význam vody pro život. Oslavit společně svátek dětí, 
utvářet povědomí o existenci jiných ras a kultur. Seznámit s nebezpečími, se 
kterými se mohou setkat během prázdnin, s bezpečným chováním v těchto 
situacích. Hodnotit své osobní pokroky, odhadovat své síly. Podporovat děti 
v tom, co už umí a dokážou. Připravit slavnostní loučení s budoucími prvňáčky 
a sportovní olympiádu. Znaky léta, hry v přírodě. 
 
Očekávané výstupy: 

- chápe, že všechny děti mají stejnou hodnotu, přestože je každé jiné 
- vnímá, co si druhý přeje či potřebuje, má ohled na druhého a soucítí s ním 
- prožívá radost ze zvládnutého a poznaného, umí uplatnit své dovednosti 
- klade otázky a hledá na ně odpovědi, chce porozumět jevům a dějům, 

které kolem sebe vidí  
- problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, hledá různé možnosti 

a varianty 
- samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi 
- zvládá základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, uvědomuje 

si své možnosti, limity 
- zná základní poznatky o vodě, vodní toky v blízkém okolí 

 
Navržené tématické části: 

- Kamarádi z celého světa 
- Tisíc moří 
- Léto je když………….. 
- Bezpečně o prázdninách 
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Koncepce výchovně vzdělávací práce    
 
Hlavním cílem naší práce je zabezpečit osobnostní rozvoj každého dítěte a to 
přiměřenou individualizací denního programu za úzké spolupráce s rodinou. 
Důraz je kladen na sociální učení a vytváření návyků zdravého životního stylu. 
Velkou roli hraje soubor schopností, kterými jsou – vyznat se sám v sobě a 
v ostatních, vnitřní motivace, vědomí vlastní hodnoty, pozitivní přijetí sebe 
sama, efektivní komunikace, zvládání vlastních emocí a emocí druhých. 
V mateřské škole máme vytvořeny heterogenní skupiny dětí v jednotlivých 
odděleních a chceme osobnostně cíleným výchovně vzdělávacím působením 
umožnit všem dětem rozvoj v plné šíři podle jejich individuálních vlastností a 
schopností. Děti jsou vedeny k poznávání a ochraně životního prostředí, 
k mravnímu chování a jednání. 
Pracujeme v souladu s projektem „Zdravá mateřská škola“. Při práci s dětským 
kolektivem se držíme zásad vytýčených v modelovém projektu. 
 
Jsou to tyto zásady: 

a) Vytváření podmínek pro pohodu a zdraví 
 

- Chápání pohody jako subjektivního pocitu zdraví. Zdraví je objektivně 
zjistitelným a ověřitelným stavem. Mezi pohodou a zdravím je vztah 
vzájemné interakce. Pocit zdraví je u jednotlivce výslednicí jeho pohody 
tělesné, duševní a společenské. To platí pro dospělého i pro dítě. 

- Uspokojování a respektování každodenní potřeby dítěte (obecně lidské, 
zvláštní potřeby věku i jeho individuální a specifické potřeby). Péče o 
spokojenost dospělých – učitelek a rodičů, bez níž by nebylo spokojenosti 
dětí. 

- Vytváření prostoru pro spontánní hru, která vychází z přirozených potřeb 
a zájmů dítěte a má zároveň význam pro seberozvíjející učení. 

- Ochrana a posilování organismu dítěte. Nabídka dostatku volného 
pohybu, optimálního denního režimu a vhodného prostředí. 

- Péče o zdravou výživu, která výrazně ovlivňuje tělesnou a duševní 
pohodu. Zdravá výživa zajišťuje růst a vývoj, obnovu tkání, psychickou a 
fyzickou výkonnost a obranyschopnost vůči vnějším i vnitřním vlivům. 

- Respektování a podpora charakteristického duševního vývoje 
předškolního dítěte. Posilování a povzbuzování sebedůvěry, ochrana 
dítěte před situacemi a vlivy, které nezvládá (stresují), navozování 
kladných emočních stavů, vyhledávání přirozené příležitosti ke cvičení 
odolnosti. 

- Vytváření sociálního klimatu na základě vztahu důvěry, úcty, empatie, 
solidarity a spolupráce mezi všemi v mateřské škole. 
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- Stanovení a dodržování rámcových pravidel chování, která zabezpečují 
rytmický řád a umožňují učitelce pružné rozhodování, vzájemnou 
informovanost a komunikaci s rodiči. 

- Vytváření vstřícného, estetického, podnětného, hygienicky nezávadného 
     prostředí, které má významný vliv na pohodu všech, jichž se týká.     
                             
b) Výchova ke zdravému životnímu stylu 

 
  -  Z dítěte se má stát člověk, který se bude chovat ke zdraví svému i jiných   

osob jako k nenahraditelné hodnotě – předpokladu pro plnohodnotný a  
smysluplný život. Odvozování obsahu výchovy ke zdraví z přirozených 
témat, jako je lidský organismus, psychika a osobnost, mezilidské vztahy, 
vztahy ke světu, společnosti a přírodě. To vše na úrovni srozumitelné a 
dosažitelné předškolnímu dítěti. 

  - Volba takových způsobů výchovy, které jsou pro dítě přirozené. 
V předškolním věku to znamená, že se dítě samo učí při hře 
experimentováním a prožitkem, učí se stále, celým životem, tedy i životem 
v mateřské škole. 

 
c) Opora o sociální a odborné partnery a spolupráce s nimi 

 
Společenství mateřské školy a rodiny. Společenství vzniká prolínáním vlivů 
rodiny do MŠ a opačně. Je možné jen na základě vzájemné tolerance, 
partnerství a otevřenosti. Bere v úvahu kvalitu prostředí, v němž je dítě 
vychováváno a snaží se svými prostředky nedostatky nahrazovat, škodlivé 
kompenzovat a přínosné podporovat. Nabízí rodině podněty, dovednosti, 
inspiraci. Rodina nabízí škole seznámení s výchovným stylem, hlubší 
poznání dítěte, pronikání reality do prostředí MŠ. 
 

     Řízení mateřské školy 
 

Řízení mateřské školy je plně v kompetenci vedoucí učitelky, jejíž práci řídí 
a kontroluje vedoucí organizace – ředitelka ZŠ a MŠ. Vedoucí učitelka 
zapojuje spolupracovníky do řízení školy, ponechává jim dostatek pravomoci 
a respektuje jejich názor.  Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků 
jsou jasně vymezeny. V prostorách kanceláře vedoucí učitelky je vytvořen 
informační systém pro všechny zaměstnance mateřské školy. Zaměstnanci se 
chovají a pracují profesním způsobem.   
 
• Učitelka 
Je hlavním integrujícím činitelem mateřské školy. Na jejích schopnostech 
závisí úspěšnost výchovně vzdělávacího procesu. Její návyky zdravého 
životního stylu a postoje ke zdraví jsou příkladnými vzorci chování, které 
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děti napodobují. Povinností učitelky je účast na pedagogických poradách, 
podílí se na chodu MŠ, na tvorbě školního vzdělávacího programu a 
zpracovává třídní vzdělávací program. Pomáhá při organizaci všech akcí 
mateřské školy. Učitelky vzájemně spolupracují, také spolupracují s rodiči. 
Podílejí se na estetizaci prostředí MŠ. Využívají vhodnou literaturu, zavádějí 
do praxe nově získané poznatky ze vzdělávacích kurzů a samostudia.  
 
• Město, komunitní programy, odborníci 
Pojímání MŠ jako součásti města, což se stává významnou podmínkou její 
stability. Svými aktivitami se podílí na programech rozvoje města. 
Společenským klimatem uvnitř školy i vztahy s rodiči dětí přispívá ke kvalitě 
celkového klimatu města. Vytváří kulturně duchovní potřeby budoucího 
života města. 

 
• Základní škola. 
Naše mateřská škola je v úzkém kontaktu se základní školou Tyršova. Děti se 
seznamují s prostředím základní školy návštěvou 1. tříd a družiny. Jsme 
zváni na divadelní představení pořádané dramatickým kroužkem ZŠ. Děti a 
rodiče se zapojují do tradiční sběrové akce papíru pořádané ZŠ. Před zápisem 
nás v MŠ navštíví elementaristka ze ZŠ na přednášce, kde informuje rodiče 
budoucích prvňáčků o školní zralosti.  
Součinnost se základní školou umožní dětem nestresující, plynulý přechod do 
prvního ročníku ZŠ. K tomuto zájmu jsme vedeni přesvědčením, že má-li 
školní docházka být pro dítě přínosná, musí být v jejím startu především 
mocně povzbuzováno k sebedůvěře ve svoje síly a ve svou novou roli. 
 
 

6. Evaluační systém 
 
     Kontrolní činnost vedoucí učitelky 
      
      Vedoucí učitelka sleduje úroveň třídních výchovně vzdělávacích plánů, do  
      jaké míry odpovídají požadavkům rámcového vzdělávacího programu, jakou   
      úroveň má hodnocení týdenních plánů učitelek na odděleních, jaké metody a  
     postupy učitelky využívají při každodenní práci s dětmi.   
 
      Cíle hodnocení: 
     -  průběžná kontrola chodu a čistoty školy 
     -  průběžná kontrola dodržování pracovní kázně 
     -  zhodnotit dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů 
     -  zhodnotit vývojové pokroky jednotlivých dětí 
     -  zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu naplňování ŠVP 
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     -  naplňování plánovaných cílů 
     -  funkčnost vzdělávacího obsahu 
     -  vhodnost užitých metod vzdělávání, účinnost evaluačních technik 
     -  úspěšnost zvolených forem spolupráce s rodiči 
     -  hodnotit využití získaných faktických poznatků ke změně zaběhnutých 
         stereotypů a zvyků ve prospěch dětí 

-  hodnotit strategie, postupy k dosažení zlepšení sledovaného jevu, ověřovat 
   účinnost uvedeného opatření 
-  hodnotit proměny v práci pedagogů  

 
• Nástroje evaluace 
-   analýza školních dokumentů (třídní knihy, TVP, individuální záznamy  
     o dětech, hodnotící zápisy, záznamy do archů, hospitační záznamy) 
-   pozorování dětí při volných hrách a řízených činnostech 
-   diagnostika výtvarných prací a činností  (výkresy, výrobky, grafické listy, 

          pracovní listy ) 
-   rozhovory s dětmi, s rodiči, konzultace učitelek, diskuze 
-   hospitace, pedagogické a provozní porady 
-   systematické sledování práce učitelek (plánování práce, stanovování cílů a  
    jejich naplňování, kázeň a klima v oddělení, využití pracovní doby aj.) 
- sebereflexe ( hodnocení sebe samé ) 
- naplňovat vzdělávací záměry ze všech ze všech vzdělávacích oblastí 
- kvalita spolupráce s rodiči 
 
• Hospitační činnost vedoucí učitelky 

     Sledované hospitační cíle u všech učitelek: 
- bohatost náplně didakticky zaměřené činnosti, zaměření na individuální 

přístup k dětem 
- podpora přirozené důvěry ve vlastní síly, podpora citových prožitků 

v průběhu celého dne 
- uplatňování zážitků dětí při tvořivých hrách 
- vhodnost použitých metod a forem práce s dětmi 
- působivost motivace na citovou stránku, tvořivost a aktivitu dětí 
- dát dětem dostatek prostoru k slovním projevům, vést je k vlastnímu 

hodnocení 
- uspokojovat individuální a věkové potřeby dětí 
- naplňování dílčích cílů 
- připravenost učitelky k plánování výchovně vzdělávací činnosti 

 
• Kritéria osobního ohodnocení 
1. Trvale vysoká úroveň výchovně vzdělávací práce učitelek, přístup 

k dětem, k rodičům, pedagogická diagnostika. 
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2. Samostatná iniciativa při plánování práce s dětmi, uplatnění nových prvků 
ve vlastní výchovné práci. 

3. Aktivní účast na akcích školy (v pracovní i mimopracovní době). 
4. Kvalita vedení třídní dokumentace, estetizace prostředí MŠ. 
5. Sebevzdělávání, individuální studium odborné literatury. 
6. Využití nových poznatků, trendů předškolní výchovy při práci s dětmi. 
7. Propagace dobrého jména mateřské školy. 
 

 
• Plán pedagogických porad 

 
     Stálé body programu: Kontrola závěrů minulé porady. 
                                            Aktuální výchovně vzdělávací otázky. 
                                            Kontrolní a hospitační činnost. 
                                            Evaluační činnost 
 
     Srpen: Projednání a aktualizace ŠVP 
                 Příprava TVP na jednotlivých odděleních. 
                 Týdenní přípravy 
                Příprava oddělení k začátku školního roku. 
                Proškolení BOZP a PO. 
                Příprava akcí 
 
     Listopad:  Diagnostikování dětí. 
                       Příprava akcí 
                       Akce DVPP, přenášení poznatků, samostudium. 
                 
     Leden:   Hospodaření školy - doplnění učebních pomůcek a hraček – návrhy. 
                  Vybavení školní zahrady. 
                  Děti s odročenou školní docházkou. 
 
     Duben: Příprava školních oslav, vystoupení dětí 
                  Ekologická výchova v naší MŠ. 
                  Příprava rozloučení se školáky. 
 
     Červen: Diskuze o nových podnětech z výchovné práce během školního 

roku. 
                   Náměty pro práci na další školní rok. 
                   Organizace prázdninového provozu, čerpání řádné dovolené. 
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• Odborné vzdělávání učitelek 
Studium odborné literatury v oblasti sociální prevence, využívání internetu při 
hledání odpovědí na otázky v oblasti psychologie dítěte (zvláštní chování 
dítěte). 
Studium odborných časopisů v rámci sebevzdělání: Informatorium, Rodina a 
škola, informace KVIC, ČŠI. 
Návštěvy vzdělávacích programů a seminářů pořádaných v rámci  KVIC. 
 
 
Pravidla pro hodnocení dětí 
 
V průběhu školního roku je učitelkami prováděno individuální hodnocení dětí – 
diagnostické listy. Průběžně se zapisuje dosažená úroveň zvládnutých klíčových 
kompetencí a výchovných cílů důležitých pro vstup dítěte do základní školy. 
U dětí s odročenou školní docházkou stanovujeme individuální rozvojovou a 
vzdělávací prognózu – individuální plány, ve kterých se opíráme o výsledky 
vyšetření dětí v pedagogicko-psychologické poradně. Spolupracujeme 
s elementaristkami ZŠ, kde při zjištění nízké míry zvládnutých klíčových 
kompetencí doporučujeme rodičům odklad školní docházky a konzultujeme naše 
postřehy se školou po zápisu dětí do základní školy. 

 
 
Vyhodnocení efektivity ŠVP 
 
Školní vzdělávací program MŠ je každoročně na pedagogických radách 
vyhodnocován, dle potřeby aktualizován, jsou přijímána opatření k jeho 
zefektivnění. Návrhy předkládají učitelky jednotlivých oddělení, změny 
zapracovává vedoucí učitelka. 
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Příloha č. 1   
 
 
 

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, 
 okres Nový Jičín 

 
 
 
 
 
 
 
 

Provozní řád mateřské školy 
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Mateřská škola Frenštát p. R. Markova 1176 je trojtřídní mateřská škola 
s kapacitou 74 dětí. Je odloučeným pracovištěm Základní školy a Mateřské 
školy Frenštát p. R., Tyršova 913, okres Nový Jičín. Zřizovatelem je Město 
Frenštát pod Radhoštěm. 
 
Provoz MŠ: 
Mateřská škola je v provozu denně od 6,30 do 16,00 hodin, kromě sobot, nedělí, 
svátků a provozovatelem stanoveného uzavření MŠ v době prázdnin. 
 
Režim dne v mateřské škole 
Pravidelný denní režim je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činnosti 
dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Rodiče mají možnost 
po dohodě s učitelkou přivádět své dítě do MŠ kdykoliv podle svých potřeb. 
Uspořádání dne respektuje požadavek na správnou životosprávu. Učitelky 
zatěžují děti přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mohou kdykoliv relaxovat 
v klidných koutcích třídy. 
 
 
6,30 – 8,20  scházení dětí do MŠ. Probíhají volné hry, kdy učitelky nenásilnou      
                    formou a individuálním přístupem děti rozvíjejí a obohacují o nové                                           
                   vědomosti a dovednosti. 
8,20 – 8,40  pohybové aktivity, komunitní kruh se zaměřením na přípravu DZČ 
8,40 – 9,00  hygiena, svačina 
9,00 – 9,20  didakticky zacílené činnosti, pracujeme s dětmi podle potřeby ve               
                     skupinkách v souladu s věkovými a vývojovými zvláštnostmi dětí,  

hravou formou rozvíjíme schopnosti a dovednosti dětí,                    
připravujeme děti ke vstupu do ZŠ. 

9,20 – 11,20  příprava na pobyt venku, pobyt venku 
11,20 – 12,00  hygiena, oběd, čistění zubů 
12,00 – 14,00  odpočinek na lehátkách, děti s menší potřebou spánku mají 
                          možnost v době odpočinku relaxovat při hře a zájmové činnosti  
                        pod dohledem učitelky 
14,00 – 14,20  hygiena, pohybová chvilka, svačinka  
14,20 – 16,00  odpolední zájmové činnosti, rozcházení dětí 
 
Hra 
 
Hru zařazujeme téměř do všech činností. Při scházení, formou hry se děti 
rozvíjejí ve všech oblastech vytýčených Rámcovým programem, hra je 
využívána při pobytu venku. 
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Pohybové aktivity 
 
Zařazujeme pohybové chvilky, cvičíme s dětmi s náčiním, na nářadí, 
k pohybovým aktivitám využíváme především pobyt venku. 
 
Pobyt venku 
 
Při pobytu venku s dětmi nejvíce využíváme školní zahradu mateřské školy. 
Vycházky jsou do okolí MŠ. Pro zajištění bezpečnosti při pobytu venku 
pomáhají p. učitelce třídy Berušek p. učitelky druhých tříd. Pravidelně se střídají 
a berou na pobyt venku tyto děti tak, aby počet dětí na učitelku byl stejný. 
Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí, organizují činnost tak, aby i 
preventivně předcházely úrazům. 
 
Odpočinek, spánek 
 
Do režimu dne je zařazen od 12,00 – 14,00 hodin. Všechny děti relaxují a 
odpočívají na lehátku, poslouchají pohádku, relaxační hudbu tak, aby byl 
zajištěn klid pro spící děti.  Délka odpočinku je individuální. Děti s malou 
potřebou spánku se věnují klidovým činnostem ve třídě a v herně. 
 
Stravování dětí 
 
Součástí MŠ je i školní kuchyň. Svačinky se podávají: dopoledne 8,40 – 9,00 a 
odpoledne 14,15 – 14,30 hod. Oběd se vydává v době 11,30 – 12,00 hod. 
Svačinky chystá kuchařka na jídelní vozíky a děti si je samy odnáší ke stolu. 
Oběd v 1. oddělení chystá kuchařka, ve 2. oddělení pomocná kuchařka a ve 3. 
oddělení posílá kuchařka porce dětí výtahem na talířích, ke stolu je roznáší 
školnice. Polévku mají děti připravenou na stolečcích, druhé jídlo a příbory si 
přinášejí samy.  Mezi jednotlivými jídly je časový odstup 3 hodiny. Strava je 
plnohodnotná a vyvážená s dostatečným množstvím ovoce a zeleniny. Nikdo 
děti do jídla nenutí. V naší jídelně se nestravují cizí strávníci. 
 
Pitný režim 
 
Je zabezpečen po celý den. Termo konvice na každém oddělení naplňuje 
kuchařka čajem (ovocnými nápoji) a průběžně během dne je pití podle potřeby 
dětí doplňováno. Děti se obsluhují samostatně, každé dítě má svůj hrneček, který 
je uložen na společném tácu. Učitelka na odpolední směně hrníčky umývá 
v přípravné kuchyňce. V letních měsících jsou termosky přenášeny na zahradu. 
V případě delší vycházky berou učitelky pití v plastových lahvích a kelímky. 
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Otužování 
 
Denně větráme místnosti, s dětmi cvičíme, v letních měsících využíváme 
brouzdaliště, sprchování vodotryskem na školní zahradě, každodenní pobyt na 
čerstvém vzduchu při pobytu venku. 
 
Nakládání s prádlem 
 
Výměna lůžkovin – 1x za 3 týdny, výměna ručníků 1x za týden, pyžama 1x za 
týden. Prádlo se vozí do městské prádelny 1x za 3 týdny, pyžama si děti odnášejí 
na vyprání domů v pátek na konci týdne. Prádlo je uloženo ve skladu prádla, 
použité ve skladu špinavého prádla. Za ukládání a výdej prádla zodpovídá 
školnice. 
 
 
 
 
Zpracovala: Balážová Kateřina, vedoucí učitelka MŠ 
 
Ve Frenštátě 2. 9. 2013 
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                                                       Příloha č. 2  
 

Personální podmínky 
  

Zaměstnanci mateřské školy 
 
Pedagogické pracovnice: 
 
1.oddělení  Fojtíková Monika    -  učitelka 100 % úvazek 
                   Peterková Irena        -  zastupující učitelka 100 % úvazek 
 
2.oddělení  Bednářová Taťána     -  učitelka 100 % úvazek 
                   Klapetková Kateřina, DiS., -  učitelka  70 % úvazek 
 
3.oddělení  Balážová Kateřina    - vedoucí učitelka 100 % úvazek 
                   Smolanová Veronika  - učitelka  70 % úvazek 
 
 
 
Správní zaměstnanci: 
 
Babincová Věra   - školnice     100 % úvazek 
Holečková Dagmar  - uklízečka  36 % úvazek 
Weiningerová Petra  - pracovník provozu 90 % úvazek 
Burýšková Jaroslava - vedoucí školní jídelny 40 %, kuchařka 80 % úvazek 
Pracovní náplně pracovnic jsou součástí osobní dokumentace. Jsou uloženy 
v osobních složkách pracovnic. 
 
Pracovní doba učitelek: 
 
Peterková Irena                         učitelky s prac. úvazkem 100 % 
Bednářová Taťána                    31 hod. přímé práce s dětmi za týden 
Fojtíková Monika                      
Klapetková Kateřina, DiS., 
 
Smolanová Veronika                učitelka 70 % úvazek  
                                                  21,75 hod. přímé práce s dětmi za týden 
 
 Balážová Kateřina                    vedoucí učitelka 100 % úvazek 
                                                   25 hod. přímé práce s dětmi za týden 
  
                                                                                                                2. 9. 2013 
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Závěr: 
 
 
 

Všechno, co v mateřské škole děláme, děláme pro děti, pro jejich 
spokojenost, štěstí, radost a jejich mnohostranný rozvoj. 

 
 
 
 

 
 
ŠVP nabývá účinnosti: 2. 9. 2013 
 
 
Zpracovala: Balážová Kateřina, vedoucí učitelka MŠ 
 
 
 
Při zpracování byly použity tyto materiály: 
 
Rámcový vzdělávací program pro mateřské školy (prosinec 2004) 
Manuál k přípravě školního vzdělávacího programu (2005) 
M.Bourová : Rámcový vzdělávací program v praxi mateřských škol 
M.Havlínová, E.Vencálková : Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole 
Eva Svobodová : Vzdělávání v mateřské škole 
 
 
 
ŠVP byl projednán na pedagogické radě 26. 8. 2013.  
         
 
 
 
                                                     Kulaté razítko 
 
                                                                                  ……………………………... 
                                                                                        Podpis ředitele školy                                                        
 
                                                                                                                                       


