Příloha pro školní rok 2020/2021

ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
IV. Provoz mateřské školy
Provoz mateřské školy je od 6,20 do 16,30 hodin.
Děti obvykle přichází do mateřské školy do 8 hodin. Podle individuální potřeby mohou přivést
rodiče dítě i v jinou dobu v průběhu dne, vždy však po dohodě s učitelkou.
Mateřská škola má k dispozici dvě třídy. V letošním školním roce 2020/2021 jsou otevřeny obě
třídy – Koťátka i Lvíčata. Třída Lvíčat zajišťuje celodenní provoz, ve třídě Koťátek je provoz
omezen. Děti z obou tříd jsou spojovány na třídě Lvíčat v době:
 od 6,20 h do 7,00 h SUDÝ týden / od 6,20 h do 7,30 h LICHÝ týden
 od 16,00 h do 16,30 h SUDÝ týden / od 15,30 h do 16,30 h LICHÝ týden.
Ve školním roce 2020/2021 je zapsaných 45 dětí. Z tohoto počtu se 1 dítě vzdělává dle IVP1 a
nedochází každodenně do MŠ.
Pedagogickou činnost zajišťují 4 učitelky (3 učitelky pracují na plný úvazek, 1 učitelka pracuje na
zkrácený úvazek).
Počty dětí ve třídách
Ve třídě Lvíčat je zapsáno 25 dětí. Tato třída je složena z věkově starších dětí (4 – 7 let).
Ve třídě Koťátek je zapsáno 19 dětí. Tato třída je složena z věkově nejmladších dětí (2 – 4 roky).
Jedno dítě předškolního věku je vzděláváno dle IVP.
Ve třídě Koťátek i Lvíčat je zřizovatelem potvrzena výjimka z nejvyššího počtu dětí ve třídě. Při
spojování tříd nepřevyšuje celkový počet 28 dětí. Pokud ano, ve třídě působí 2 učitelky.

Pobyt venku
Oblékání dětí zajišťují paní učitelky. K dispozici je také uklízečka, které s oblékáním v případě
potřeby vypomůže. Na vycházku odchází všechny paní učitelky. Počet dětí na 1 pedagoga je
v souladu s Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, tj. pokud se vzdělávání odehrává
mimo budovu MŠ, na jednoho pedagoga připadá maximálně 20 dětí z běžné třídy nebo 12 dětí ze
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IVP = individuální vzdělávací plán
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třídy s přiznanými podpůrnými opatřeními II. až V. stupně či dětmi mladšími 3 let. Ve výjimečných
případech může ředitel školy uvedené počty dětí zvýšit tak, jak ukládá již zmíněná vyhláška.
Ven odchází děti každý den po hlavní výchovně vzdělávací činnosti. Střídají se volné hry na
zahradě MŠ a vycházky do okolní přírody. V případě nepříznivého počasí (hustý déšť) zůstáváme
v budově. Pobyt venku je zařazován i do odpoledních činností, v případě příznivého počasí, a to
v době mezi 14,45 h – 16,30 h.
Spánek
V době od 12,00 h do 12,20 h odchází domů děti, které si rodiče potřebují vyzvednout po obědě.
Ostatní děti odpočívají v ložnicích, které jsou na obou třídách. Paní učitelky dětem předčítají
pohádku.
Předškolní děti ve třídě Lvíčat se věnují klidovým činnostem. Po obědě poslouchají čtenou pohádku
či příběh spolu s mladšími dětmi (tj. nepředškolními) ze třídy Lvíčat a poté si mohou zvolit
klidovou činnost (prohlížení knížek, pracovní listy, stavebnice, výtvarné činnosti, apod.) v prostoru
třídy se stolečky. V případě únavy mohou odpočívat na lehátkách s mladšími dětmi.
Rodiče si vyzvedávají děti od 14,15 do 16,30 hodin.
Speciální program pro větší děti


Jazykové hrátky

Řízené činnosti určené pro nejstarší děti, během nichž prostřednictvím nejrůznějších činností rozvijí
jazyk a řeč. Polovina dětí ze třídy Lvíčat se zúčastní této činnosti, druhá polovina dětí odchází do
třídy Koťátek a spolu s nejmladšími dětmi pro ně zajišťuje program pí. uč. Štěpánková/pí. uč.
Podolská (dle služby). V následujícím týdnu se skupinky dětí ze třídy Lvíčat prohodí.
Tato aktivita probíhá 1x týdně (pátek) v rozsahu 15 – 20 minut (9,00 – 9,20 hod.). Obsah činností
zajišťuje pí. uč. Vondrášková.


Grafomotorické hrátky

Řízené činnosti určené pro nejstarší děti, kdy obsahem činností jsou především takové aktivity, jež
zabezpečují rozvoj grafomotorických schopností a dovedností. Pí. uč. si během činností všímají
držení psacího náčiní, držení těla a postavení ruky při kreslení, kresebného projevu.
Tato aktivita probíhá 1x týdně (pondělí) v rozsahu 15 – 20 minut (9,00 – 9,20 hod.). Obsah činností
zajišťují pí. uč. Štěpánková a pí. uč. Podolská (dle služby).


Předškolní příprava

Řízené činnosti pro předškolní děti, které mají připravovat na školní práci. Tyto děti se setkávají
s obtížnějšími úkoly, než při běžných činnostech v rámci celé třídy.
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Tato aktivita probíhá 1x týdně (středa) v rozsahu 15 minut (9,15 – 9,30 hod.). Obsah činností
zajišťují pí. uč. Štěpánková a pí. uč. Podolská (dle služby).

Zabezpečení budovy
Budova školy je trvale uzavřena. Rodiče i ostatní příchozí jsou po zazvonění pouštěni dálkovým
otevíráním ze třídy Lvíčat, kde paní učitelky prostřednictvím monitoru vidí, komu otevírají. Budovu
školy v 16,30 h uzamyká paní učitelka, která odchází poslední.
Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy
zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu dětí z budovy pedagogy podle plánu dohledů.
Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich
návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou
všechny vchody do budovy trvale uzavřeny s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně
otevíratelné.
Dohled nad dětmi je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově.

V Tochovicích 24. 8. 2020

Mgr. Jiří Sladovník

Bc. et Bc. Pavla Vitišová

ředitel školy

zástupkyně ředitele školy
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