DODATEK
ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání
ze dne 1.9.2017
Ke změnám dochází v bodech:
2. Charakteristika školy a okolí
Na základě vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem
v Ostravě ze dne 29.6.2018 bylo umožněno vzdělávání maximálně 84 dětem, počet se tedy
navýšil o 9 dětí. Prostorové podmínky denních místností, stejně jako počty a vybavení
hygienického zařízení vyhovují a jsou v souladu s ustanovením vyhlášky č.410/2005 Sb.
3.4 Organizace provozu
Na základě změny provozní doby se upravuje otevírací doba MŠ na 6,15 hodin a mateřská
škola se uzavírá v 16,15 hodin.
Denní režim dětí
Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá
v následujícím základním denním režimu:
6,15 – 8,15

otevření MŠ, scházení dětí, pitný režim, nabídka ovoce, volné hry,
činnosti řízené i spontánní, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou

8,15 – 8,30

pohybová chvilka

8,30 – 9,00

průběžná svačina, dokončení činnosti, komunitní kruhy

9,00 – 9,30

námětové činnosti dle vlastní volby, řízené vzdělávací činnosti,
dokončení činností, postupný přechod k pobytu venku

9,30 – 11,30

pobyt venku, sezonní aktivity

11,30 –12,00

příprava na oběd, oběd, příprava na odpočinek

12,00 - 12,30

možnost předání dětí zákonným zástupcům

12,30 - 14,15

odpočinek, klidnější individuální činnosti a aktivity

14,15 – 16,15

průběžná svačina, spontánní aktivity, dokončení činností, kroužky

16,15

uzamčení budovy

3.6 Pedagogické a personální zajištění
Změna v označení jednotlivých tříd:
I.třída – Krtečci, II. třída – Zajíčci, III. třída - Myšky

6.3 Vzdělávací bloky
Byly navrženy nové názvy tematických bloků pro šk.rok 2018/2019, záleží na učitelkách
z jednotlivých tříd, zda je využijí při tvorbě svých TVP.
I.
II.
III.
IV.
V.

Tematický blok: Když pomůže kamarád, každý táhne řepu rád…
Tematický blok: Tři oříšky nejen pro Popelku
Tematický blok: Veselé ledové království
Tematický blok: Vstávej semínko, holala…
Tematický blok: Putování nejen za dinosaury

V Těrlicku dne 28.8.2018
Schváleno pedagogickou radou ze dne 30.8.2018

Zpracovala: Mgr. Kateřina Kunčická

Schválil: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel ZŠ a MŠ Těrlicko, příspěvková organizace

