
Aktualizace ŠVP PV Mateřské školy Pohádka  

 

platnost od 1.9.2019                     č.j.mand/1061/2019 

 

Z důvodu změny provozní doby a vedoucí učitelky v Pohádce dochází 
k těmto změnám: 

 

 

4. Organizace vzdělávání - doplnění 

4.1 Provoz školy 

Od 1.9.2019 je Mateřská škola Pohádka otevřena od 6.15 do 16.45. 

V tuto dobu je rodičům k dispozici i parkoviště v areálu školy. 

Rodiče přivádějí děti zpravidla do 8.30 hodin. Po dohodě s učitelkou 
mohou přivést a vyzvednout v jinou dobu. V době od 6.15 do 7.00 a 
v době od 16.00 do 16.45 se děti spojují v jedné třídě. 

 

4.5 Organizační řád 

 

 

1. třída 

Čertíci 

2.třída 

Hastrmánci 

3.třída 

Šmoulíci 

4.třída 

Skřítci 

5.třída 

Andílci 

ranní hry 

 

6.15-8.30 6.15-8.30 6.15-8.30 6.15-8.30 6.15-8.30 

svačina 

 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

didakticky cílené 

činnosti  

9.00-9.40 9.00-9.35 9.00-9.30 9.00-9.15 9.00-9.20 

pobyt venku 

 

9.40-11.40 9.35-11.35 9.30-11.30 9.15-11.15 9.20-11.20 



oběd 

 

11.40-12.10 11.35-12.05 11.30-12.00 11.25-11.55 11.20-11.50 

odpočinek, aktivity 

pro nespící děti 

12.10-14.00 12.05-14.00 12.00-14.00 11.55-14.00 11.50-14.00 

svačina 

 

14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30 14.00-14.30 

odpolední zájmové 

činnosti 

14.30-16.30 14.30-16.30 14.30-16.30 14.30-16.30 14.30-16.30 

 

Časové rozvržení činností je pouze orientační. Každý den je jiný, někdy 
jsou dané činnosti kratší, jindy delší, někdy se nezařadí vůbec, jindy se 
prohodí nebo rozdělí. Učitelka tvořivě reaguje na aktuální situaci, směřuje 
činnost dle zájmu dětí, dává jí větší prostor nebo zkracuje při nezájmu.  
Na všech třídách se učitelky navzájem minimálně 2,5 hodiny překrývají a 
společně zajišťují převlékání na vycházku, pobyt venku, oběd a ukládání 
dětí k odpočinku. Obě učitelky jsou vždy přítomny při výletu třídy mimo 
areál mateřské školy a na akcích třídy. 
 

 

 

Personál 

Od 1.9.2019 dojde v MŠ k těmto změnám: 

 

Vedoucí učitelka: Bc. Petra Tichá Márová 

 

Učitelka na překryvy: pro dodržení platných podmínek školského 
zákona bude do třídy Čertíci docházet učitelka na překrytí a společně 
s učitelkou na třídě zajišťovat převlékání na vycházku, pobyt venku, oběd 
a ukládání dětí k odpočinku. 

 

 



Asistentka pedagoga: dle doporučení pedagogicko psychologické 
poradny bude do třídy Šmoulíci docházet a plnit úkoly dle předem 
smluvené náplně práce.  

 

 

 

Vypracovala: Bc.Petra Tichá Márová 

        vedoucí učitelka 

 

 

 

Schválil: Mgr. Jan Faltýnek 

  ředitel školy 

 


