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Příloha č. 1 Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Základní 

školy a Mateřské školy Bohuňovice, platného od 1.9.2017 

1. Zajištění přímé pedagogické činnosti učitelů 
V kapitole 3.6„Personální a pedagogické zajištění“ je tímto text doplněn o následující odstavec: 

V průběhu dne je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovnic v každé třídě a každý den 

alespoň v rozsahu dvou a půl hodin a to zejména při těchto činnostech: příprava na pobyt venku, pobyt venku, oběd, 

příprava a ukládání dětí k odpočinku. 

2. Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 
Školní vzdělávací program se doplňuje o kapitolu 3.8 „Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami“. 

Mateřská škola zabezpečuje vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen SVP). K těmto dětem 

patří děti se zdravotním postižením (mentálním, tělesným, zrakovým či sluchovým), s narušením komunikačních 

schopností, s poruchami autistického spektra, s vývojovými poruchami učení, s poruchami chování, děti dlouhodobě 

nemocné, děti pocházející z velmi nepodnětného prostředí, děti z velmi slabého sociálního prostředí nebo děti s 

odlišným mateřským jazykem. Tyto děti začleňujeme do prostředí mateřské školy. V Základní škole a Mateřské škole 

Bohuňovice působí školní poradenské pracoviště, které je tvořeno speciálním pedagogem, psychologem, výchovným 

poradcem a metodikem prevence. Toto pracoviště působí v oblasti péče o děti se SVP jako supervizor. 

 „Plán pedagogické podpory (PLPP) – podpůrné opatření prvního stupně, zpracovává mateřská škola pro dítě, 

nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb dítěte. S PLPP je seznámen zákonný zástupce 

dítěte a všichni učitelé; osoby, které se s plánem seznámily, plán podepisují. PLPP obsahuje popis obtíží dítěte, 

stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. Mateřská škola průběžně PLPP aktualizuje. PLPP 

vyhodnocuje nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrného opatření. 

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává mateřská škola pro dítě od druhého stupně podpůrných opatření a to 

na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce dítěte. IVP vychází ze 

školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření 

poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Naplňování IVP vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci 

se školou nejméně jednou ročně.“ 1  

3. Změny vyplývající ze změny  budovy mateřské školy 
Tyto změny ve školním vzdělávacím programu mění kapitoly: 

 1.  Identifikační údaje 

 2. Obecná charakteristika školy 

 3.1 Věcné podmínky 

 3.4 Organizační podmínky 

 4. 0rganizace vzdělávání - Provoz mateřské školy, Přijímání dětí 

Na toto znění: 

1. Identifikační údaje 

Název ŠVP  

                                                           
1 Plány IVP a PLPP: Informace k PLPP a IVP. Metodický portál RVP [online]. NÚV, 2016 [cit. 2018-03-07]. Dostupné z: 
https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=11994 
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Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Bohuňovice 

Předkladatel 

Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice 

Adresa školy:  Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice 

Jméno ředitele:  Mgr. Jindřich Daněk 

Kontakty:  telefon:  +420 585 389 343 

   e-mail:   zsbohun@bohunovice.cz 

Zřizovatel 

 Název:   Obecní úřad Bohuňovice 

 Adresa:   Pod Lipami 210, 783 14 Bohuňovice 

 Kontakt:  telefon:  +420 585 151 681 

Účinnost dokumentu 

 Dokument nabývá účinnosti 1.9.2017  

 Podpis ředitele: 

 Razítko školy: 

Další údaje 

Adresy MŠ  

Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice 

Loděnická 315, 78314 Bohuňovice (od školního roku 2018/19 není v provozu) 

Kontakty  

 Telefony na oddělení: 

 Žabičky (1.M) +420 607 575 485 

 Rybičky (2.M) +420 607 575 486 

 Berušky (3.M) +420 607 575 496 

 Kuřátka (4.M) +420 607  575 498   

 Email:  ms@zsbohun.cz 

2. Obecná charakteristika školy 
Naše mateřská škola je čtyřtřídní s třídami s celodenním provozem.  

Hlavní budova na ulici Pod Lipami je dvoupatrová a přiléhá k ní školní zahrada. Jsou zde čtyři třídy, do kterých jsou 

děti rozděleny podle věku. První třídu Žabičky (1.M) navštěvují dětí dvou až tří leté a zaměřují se především na 

adaptaci a sebeobsluhu, kterou budou v mateřské škole využívat, druhou třídu Rybičky (2.M) navštěvují děti tří až 

šesti leté v které jsou děti smíšené a využívají zde hlavně nápodobu a učení v rámci různosti věku, třetí třídu Kuřátka 

(3.M) navštěvují děti tří až pětileté a čtvrtou třídu Berušky (4.M) navštěvují předškoláci, kteří se zdokonalují ve svých 

znalostech a dovednostech vedoucích k úspěšnému pokračování vzdělávání v ZŠ. 

3.1 Věcné podmínky 
Mateřská škola patří k subjektu základní školy a nachází na ulici Pod Lipami.  Kapacita hlavní budovy je 96 dětí a jsou 

zde čtyři třídy. Na škole pracuje 7 pedagogických pracovnic s požadovaným vzděláním a školnice se dvěma 

mailto:ms@zsbohun.cz
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uklízečkami. V přízemí i v patře jsou umístěny šatny a zdravotně hygienická zařízení pro děti i dospělé, které 

odpovídají počtu dětí a jsou zdravotně nezávadná a bezpečná dále pak jídelna, kancelář a dohromady čtyři prostorné 

třídy. Třídy jsou vybaveny dětským nábytkem, hracími koutky, paravány, magnetickými tabulemi odpovídajícím 

potřebám dětí. Hračky jsou uloženy ve skříňkách a poličkách tak, aby je děti dobře viděly a byly dětem přístupné. 

Hračky jsou pedagogy obnovované a doplňované, zdravotně nezávadné, bezpečné a estetické. Děti se svými výtvory 

podílejí na výzdobě interiéru. Ve škole je k dispozici audiovizuální technika, radiomagnetofony s CD přehrávačem, 

televize, video, notebooky a interaktivními tabulemi. K odpočinku slouží lehátka, která jsou uložena ve třídách, 

lůžkoviny jsou uloženy ve skříních, pyžama v košíčcích a v poličkách. Výdejna jídla, která se nachází v přízemí i v patře 

a je vybavena myčkou, lednicí, mikrovlnnou troubou a varnou konvicí. Školní zahrada navazuje na budovu. Školní 

zahrada je vybavena skluzavkami, houpačkami, mostkem, malým domečkem, hnízdem, kolotočem, trampolínou, 

dvěma pískovišti a zahradním nábytkem. Část plochy zahrady je zatravněna, část pokryta tartanem. 

Provoz je hrazen z příspěvků obce, rodiče hradí poplatek za předškolní vzdělávání. Strava mateřské školy je 

zajišťována z místní školní jídelny při ZŠ. 

3.4 Organizační podmínky 
V budově Pod Lipami jsou čtyři třídy. Děti jsou zde rozděleny podle věku. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje 

reagovat na individuální potřeby dětí. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní 

pohybové aktivity, poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí 

a mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Jsou zde vytvářeny vhodné materiální podmínky. Při vstupu dětí 

do MŠ je uplatňován adaptační režim. 

4. Organizace vzdělávání 

Provoz mateřské školy 
Provoz mateřské školy na ulici Pod Lipami je celodenní od pondělí do pátku v době od 6:30 – 16:30 hod. 

Mateřská škola na ulici Pod Lipami má 4 třídy, které jsou věkové smíšené. 

V době prázdnin je provoz omezen nebo přerušen na jeden měsíc.  

Rozdělení dětí do jednotlivých tříd 

1. třída – 1.M – ,,Žabičky“ – děti 2 – 3 leté, kapacita 24 dětí 

 třídu navštěvují nejmladší děti mateřské školy 

2. třída – 2.M  – ,,Rybičky“ – děti 3 – 6 leté, kapacita 24 dětí 

 třídu navštěvují děti ve smíšeném věku 

3. třída – 3.M – ,,Berušky“ – děti 5 – 7 leté, kapacita 20 dětí 

 třídu navštěvují předškolní děti 

4. třída – 4.M  –  ,,Kuřátka“  - děti 3-5 leté, kapacita 20 dětí 

 třídu navštěvují děti ve smíšeném věku 

Přijímání dětí  
Přijímání dětí probíhá formou přihlášek. Termín přijímacího řízení stanovuje ředitel školy. O jeho termínu je 

veřejnost včas informována. Pro přijetí jsou stanovena určená kritéria. Organizuje se pro děti ve věku zpravidla od tří 

do šesti let. Děti mladší tří let se přijímají v případě volné kapacity v MŠ. Kritéria pro přijetí budou zveřejněna 30 dnů 

před zápisem na webových stránkách školy. 

 



Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice 

 

4/4 

 

 

 

Tato příloha je účinná od 1. 9. 2018. 

Projednáno pedagogickou radou dne 27. 8. 2018 

Schváleno školskou radou dne 31.8.2018 

V Bohuňovicích dne  

Mgr. Jindřich Daněk, ředitel školy  Podpis 


