
 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

            
Mateřská škola je sloučené pracoviště se základní školou.   

Obě třídy mají ekologické zaměření 

         
a)  Provozní doba MŠ:    6,30 – 16,00 hod 

           Počet tříd:      2 

           Počet dětí :                                   48   

           Počet pedagogických zaměstnanců:             4 

           Počet provozních zaměstnanců:                     2 

 

b)  Složení tříd je heterogenní:  třída „Žabiček“  3 – 5 leté děti 

                                                           třída „Rybiček“  5 – 7 leté děti 

 

 

c)   Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

      1)  Děti v posledním roce před zahájením školní docházky a s odkladem školní docházky                     

           ( § 34 odst. 4. zákona 561/2004 Sb.v platném znění ). 

      2)  Ostatní děti dle věku ( seřazení dle dat narození ) – přijímány budou děti v pořadí od  

           nejstaršího po nejmladší do počtu volných míst. 

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let (výjimečně i mladší), které musí být 

způsobilé účastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné.                                  

Zápis do MŠ provádí zástupce ředitelky pro MŠ podle stanovených kritérii MŠ, dítě  se 

přijímá na základě: 

- žádosti rodičů   

- evidenčního listu dítěte potvrzeného dětským lékařem 

   Potřebné dokumenty k zápisu: občanský průkaz a rodný list dítěte 

   O přesném termínu zápisu jsou rodiče informováni oznámením v  „Lučinském   

   zpravodaji“ a na webových stránkách ZŠ a MŠ Lučina (www.zs-lucina.cz) 

   O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou rodiče informováni prostřednictvím správních  

   rozhodnutí. 

 

 

d) Adaptace 

      První setkání se koná již při zápisu do MŠ, kdy mají rodiče možnost pohovořit  

      s učitelkami děti si mohou pohrát ve třídě, seznámit se s prostředím.  

      Začátek docházky přijatých dětí může být po domluvě s rodinou individuálně přizpůsoben   

     (kratší pobyt, přítomnost rodiče, apod.).   

      Pokud se dítě neadaptuje během tří měsíců, je vyřazeno z docházky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

e)  Uspořádání dne v MŠ 

        6:30 – 8:15 

 

           7:30 

příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, 

volné, spontánní zájmové aktivity – ve třídě „Žabičky“ 

odchod starších dětí s učitelkou do třídy “Rybičky“- dělené třídy 

      8:15 – 9:15  

    

pohybové aktivity 

komunitní kruh 

osobní hygiena, dopolední svačina 

           9:15 -  11:30 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 

zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, 

řízené aktivity 

osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost 

           11:30 -12:15 

           12:00 -12:15 

 

oběd a osobní hygiena dětí 

přechod starších dětí ze třídy „Rybičky“ do herny třídy „Žabičky“ 

12:15 -14:15 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, klidové činnosti 

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, přechod starších dětí zpět do 

třídy „Rybičky“ 

         14:15-14:45 

           15:00   

 

odpolední svačina, osobní hygiena 

příchod starších dětí do třídy „Žabičky“ 

14:45 -16:00 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě 

pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy 

 

Organizace  

Denní řád je dostatečně pružný, přizpůsobivý nápadům dětí, umožňuje reagovat 

na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. 

Do denního programu pravidelně zařazujeme řízené zdravotně preventivní pohybové  

aktivity.  

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený.  

Děti mají dostatek prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později  

pokračovat. Nedokončené výrobky ukládají na předem určené místo a později se k nim vrací.  

Veškeré aktivity organizujeme tak, aby děti mohly pracovat svým tempem.  

Dbáme na osobní soukromí dětí. Mají možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se 

společných činností. Jednotlivé třídy mají své rituály, pravidla, která vnáší řád a tím pocit 

jistoty a bezpečí. 

Nepřekračujeme stanovené počty dětí ve třídě. 

Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


