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Tímto dokumentem se upravuje školní vzdělávací program MŠ Velké Hamry II.
212 následovně:
1) V kapitole 1. Identifikační údaje o mateřské škole se mění název školy: Základní
škola a Mateřská škola Velké Hamry, příspěvková organizace a jméno ředitele
školy: Ing. Zdeňka Juklová
V podkapitole 3.1 Věcné podmínky je věta Dívčí i chlapecké toalety by měly projít
celkovou rekonstrukcí (informace u zřizovatele) pozměněna následovně: Dívčí i
chlapecké toalety prošly celkovou rekonstrukcí.
V podkapitole 3.6. Personální a pedagogické zajištění – rozvrh přímé pedagogické
práce se věta mění následovně: obě učitelky vykazují pracovní náplň dle jejich
rozvrhu, je zajištěn překryv 2 učitelek během dopolední přímé pedagogické
činnosti. Tímto je zajištěna optimální pedagogická péče při práci s dětmi.
V podkapitole 4.2 Charakteristika jednotlivých tříd je v této jediné větě pozměněn
věk dětí a to následovně: od 3 (příp. 2) do 6 (příp. 7) let věku.
V podkapitole 5.1 Vzdělávací cíle a záměry v odstavci Dlouhodobé vzdělávací cíle
– péče o zdravý životní styl jsou přidány následující aktivity:
- Malý hamrský kuchtík – příprava jednoduchých pokrmů
- Hravá flétnička
- Pohádková chvilka, zábavné hraní
- Zdravé tělo

V poslední větě téže kapitoly - Malá angličtina, je věta upravena následovně: Malá
angličtina a malá němčina: seznamování s cizím jazykem během pobytu dítěte v MŠ
(hry, říkadla, písně).
V podkapitole 5.2. Formy a metody vzdělávací práce v odstavci Formy je vyjmut
následující text: Logopedická péče a je nahrazen tímto: Logopedická chvilka.
V kapitole 6. Vzdělávací obsah je věta: Provádíme logopedickou péči pozměněna
za větu: Provádíme logopedickou chvilku.
V téže kapitole v odstavci Doplňkové programy – Zdravý život je přidáno
následující: Zdravé tělo, Malý hamrský kuchtík.
V téže kapitole v odstavci Malá angličtina je věta upravena následovně: Malá
angličtina, malá němčina – hravé chvilky se slovíčky, obrázky, náměty – barvy,
hračky, počet, tělo, rodina, zvířata, zdvořilostní fráze.
V téže kapitole je k těmto programům přidán nový program a to následující: Hravé
chvilky
- Hravá flétnička
- Pohádková chvilka, zábavné hraní
V kapitole Přílohy – organizace dne v MŠ Velké Hamry II. je pozměněno, v
časovém úseku 7:00 – 8:45, následující: Příchod dětí nejdéle do 8:15 hodin. Dále
je vyjmuta věta: Logopedická náprava řeči a upravena za následující: Logopedická
chvilka.
Dále je v časovém úseku 9:45 – 11:45 upravena věta následovně: Osobní hygiena,
příprava na pobyt venku, pobyt venku, příp. náhradní činnost.
V časovém úseku 11:45 – 12:20 je pozměněn čas a to následovně: 11:45 – 12:30.
Časový úsek 12:20 – 14:00 je změněn následovně: 12:30 – 14:00 a doplněn
následujícím: Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.
Časový úsek 14:00 – 15:15 je změněn následovně: 14:00 – 15:00 – Odpolední
svačina, osobní hygiena.
15:00 – 16:00 – 16:15 - 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.

