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1.2. Identifikační údaje 

Kapacita MŠ – 103 dětí především ve věku 2-7 let 

Počet zaměstnanců – 8 učitelek, 1 uklízečka, 2 asistentky pedagoga, 1 školní asistent 

Počet tříd – 4 třídy, z toho 2 věkově smíšené (2-5 let), 1 třída děti věkově smíšené (4–6 let),  

1 třída předškoláci (5-7 let) 

 

2.2.1 Charakteristika školy – budova 

V přízemí je třída Medvídků a třída Žabiček II. V přístavbě MŠ je třída Žabiček I. a v 1. patře 

je třída Myšiček. Dále se v budově nachází 2 výdejny -jídelny, kancelář zástupce ředitelky ZŠ 

pro MŠ, šatny, sklady pomůcek, sklady lůžkovin, sociální zařízení pro děti MŠ a sociální 

zařízení pro dospělé. 

 

2.3.1. Zahrada 

Zahrada je dělena na dvě části. Severní část je v přírodním stylu. Je zde přírodní pískoviště a 

plochy na hraní si s kameny, vrbový tunel a dřevěné palisády jako překážková dráha. 

V jižní části je zahrada vybavena dvěma pískovišti, dvěma dřevěnými domečky, skluzavkou, 

prolézačkami, kolotočem, houpačkou, brouzdalištěm, lavičkami. Část zahrady je zastíněna 

stromy a keři. K úschově hraček, nářadí a pomůcek slouží zahradní sklad v zadní části budovy 

i s hygienickým zařízením. 

 

3.4.1. Režim dne 

 

6.00 - 8.30 (9.00) 

7.30 - 8.30 (9.00) 

8.30 - 9.30 (9.00 - 10.00)  

9:30 (10.00) - 11:30 (12:00) 

12.00 (12:30) – 13.15 (14:30) 

14.00 (14:30) – 14:30 (15.00) 

14.00 – 16.30 

- ranní hry 

- svačina 

- ranní kruh, centra aktivit, hodnoticí kruh 

- pobyt venku 

- odpočinek 

- svačina 

- odpolední činnosti, odchod dětí domů 

pozn. přesná specifikace režimu dne – viz školní řád mateřské školy 

 

Budova MŠ je po celou dobu provozu uzavřena. V případě potřeby vstupu do budovy je nutné 

použít zvonky u vchodových dveří.  
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3.8.4. Cizinci v předškolním vzdělávání – jazyková podpora dětem s nedostatečnou 

znalostí českého jazyka. 

Mateřská škola poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí češtiny jazykovou podporu v rámci 

běžné činnosti, při které dochází díky kontaktu dětí mezi sebou a kontaktu s učiteli přirozeně 

ke vzdělání v češtině. 

Pokud má mateřská škola v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání 1 až 3 děti cizince 

v povinném předškolní vzdělávání, bude jim poskytována individuální jazyková podpora 

v rámci běžných vzdělávacích činností. V případě, že mateřská škola má větší zastoupení 

cizinců (tj. 4 a více dětí – cizinců v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání) 

v povinném předškolním vzdělávání, zřídí ředitel mateřské školy skupinu/y pro jazykovou 

přípravu v souladu s 1e vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů. Jazyková příprava bude v rozsahu jedné hodiny týdně a tato hodina bude 

rozdělena do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. Do skupiny mohou být na základě 

posouzení potřebnosti ředitele školy zařazeny i jiné děti, které mají prokazatelně obdobné 

integrační potřeby jako děti cizinci 

 

 


