
Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu  

"SPOLEČNĚ SI HRÁT A SPOLEČNĚ POZNÁVAT"  

čj. ZŠSV/302/2020 

čj. dodatku: ZŠSV/339/2021 

platnost od 1. 9. 2021 

tímto dodatkem se mění tato ustanovení ŠVP ZŠSV/302/2020: 

v článku 2. Obecná charakteristika mateřské školy se mění třetí odstavec takto:  

Provozní doba mateřské školy je od 6:15 do 16:30 v obou budovách. Zpravidla od 6:30 do 

7:15 a od 16:00 do 16:30 se děti scházejí v jedné třídě v budově Nad Zámkem 497 a v jedné 

třídě v budově Zámecká 38.  

 

v článku 3. Podmínky vzdělávání se vkládá nový odstavec v tomto znění:  

• Podmínky pro vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem a dětí pocházejících 

z odlišného sociálního a kulturního prostředí  

Děti – cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového nebo kulturního prostředí, podporuje 

mateřská škola při osvojování českého jazyka. Je průběžně mapována potřeba dětí v této 

oblasti a škola zjišťuje, aby se tyto děti cítily v mateřské škole dobře, bylo jim pomáháno se 

dorozumět i jinými než verbálními způsoby, je jim dostatečně a efektivně pomáháno přirozeně 

si český jazyk osvojit a je dbáno na to, aby tyto děti měly co nejmenší potíže se do kolektivu 

začlenit a uspokojit v něm své potřeby. Pedagogové uzpůsobují svůj přístup k těmto dětem, 

uzpůsobují metody a formy práce tak, aby se mohly děti s odlišným mateřským jazykem co 

nejlépe zapojit do všech aktivit a jejich jazyková bariéra jim nepůsobila velké potíže.  

Pokud budou v mateřské škole alespoň 4 cizinci v rámci jednoho místa vzdělávání, zajistí 

zástupce ředitele pro mateřskou školu ve spolupráci s ředitelem školy skupinu pro bezplatnou 

jazykovou přípravu za účelem zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání 

v souladu s Vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Vzdělávání 

v této skupině je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. Při vzdělávání dětí 

s nedostatečnou znalostí českého jazyka je ve škole využíváno Kurikulum češtiny jako druhého 

jazyka pro povinné předškolní vzdělávání. 

Škola při vzdělávání dětí z odlišným mateřským jazykem i dětí z jiného kulturně sociálního 

prostředí, využívá pro svou práci a pro plánování činností metodická doporučení a materiály 

MŠMT a Národního ústavu duševního zdraví, jakožto i dalších materiálů a doporučení, která 

poskytují rady a nastavují rámec pro práci s těmito dětmi.         

 

 



V článku 4. Organizace vzdělávání se mění orientační denní režim školy takto:    

• ORIENTAČNÍ DENNÍ REŽIM ŠKOLY 

6:15 – 8:00 – scházení dětí, spontánní činnosti dle výběru dětí, individuální a skupinové 

didakticky zacílené činnosti převážně komunikativního a rozumového charakteru 

8:00 – 9:30 – komunikační kruh, plán dne, pohybová chvilka, artikulační a dechová cvičení, 

sluchová cvičení, vizuomotorika, grafomotorika, hygiena, svačina, skupinové, hromadné a 

individuální didakticky zacílené činnosti různého charakteru (výtvarné, hudební, pracovní, 

pohybové, dramatické, literární, rozumové, řečové, procvičovací, experimentální, 

manipulační…) 

9:30 – 11:30 – hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku – vycházky zaměřené dle 

aktuálního tématu, hromadné a skupinové didakticky zacílené činnosti převážně pohybového 

charakteru, individuální a skupinové didakticky zacílené činnosti převážně komunikativního a 

rozumového charakteru 

11:30 – 12:30 – hygiena, příprava na oběd, oběd, odcházení domů po obědě, příprava na 

odpolední odpočinek, didakticky zacílené činnosti převážně literárního a hudebního 

charakteru  

12:30 – 14:00 -  spánek, odpočinek, odpočinkové činnosti – literární, výtvarné, manipulační aj. 

klidové aktivity 

14:00 -14:30 – adaptace po odpoledním odpočinku, hygiena, svačina 

14:30 – 16:30 - spontánní činnosti, pohybová chvilka, odcházení dětí domů  

 

Zpracovala Mgr. Olga Machačová dne 2. 8. 2021 


