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                Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

 

                               „Malovaný svět“ 
 

Příloha č.2 

 

Platnost od 1.9.2021 

Tímto dodatkem byly aktualizovány níže uvedené kapitoly. Ostatní kapitoly ŠVP zůstávají 

beze změn.  

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MŠ 

Vedoucí učitelka MŠ:  Soňa Lukavcová 

Telefonní spojení:     601 365 564 

Kapacita MŠ:                92 dětí 

  

3.4 Organizace  

Od 6.00 do 7.00 je v provozu pouze Zelená třída, od 7.00 do 16.00 hodin jsou v provozu 

všechny třídy mateřské školy. V případě odpolední směny vedoucí učitelky je provoz 

v Zelené třídě do 15.00, poté jsou děti převedeny do třídy s konečným provozem. 

 

3.6 Personální a pedagogické zajištění 

Tým pedagogických pracovníků mateřské školy: 

Hanušová Jindřiška 

Hašlarová Martina 

Herblichová Andrea 

 Jenčíková Lenka 

 Langerová Marcela 

 Lukavcová Soňa– vedoucí učitelka MŠ 

 Stránská Lucie 

 Třísková Patricie 
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Tým provozních pracovníků mateřské školy – úklid a výdej jídla: 

 Červová Lenka 

 Knesplová Magdaléna 

 Řídká Marie 

 Susová Renata 

 

3.8. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí s OMJ 

Mateřská škola poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou přípravu. 

Pokud jsou v mateřské škole alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání, je zřízena 

skupina nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do 

základního vzdělávání. Práce s těmito dětmi je rozdělena do dvou nebo více bloků týdně.  

Na základě posouzení jazykové potřebnosti mohou být do skupiny pro jazykovou přípravu 

rovněž zařazeny jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není 

na újmu kvality jazykové přípravy.  

Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je 

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, který lze využívat 

při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka již od nástupu do 

mateřské školy. 

 

4.1 Organizace vzdělávání 

Předškolního vzdělávání v mateřské škole se účastní celkem 92 dětí uspořádaných ve čtyřech 

třídách. 

Snažíme se o zařazování dětí do tříd homogenních.  

 

Celkové uspořádání 

1.  Zelená třída             (20 dětí) 

2.  Červená třída                          (24 dětí) 

3.  Modrá třída                             (24 dětí) 

4.  Žlutá třída                    (24 dětí) 

 

 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav  

17.listopadu 1325, příspěvková organizace  

17.listopadu 1325, Mladá Boleslav 29301  

 

 
 

 

6.2.2 Seznamování se základy anglického jazyka 

Program seznamování dětí s anglickým jazykem již nebude realizován, kvůli vytíženosti 

současné vedoucí učitelky, která v minulosti program vedla. 

 

 

 

 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 31.8.2021 

 

 

Mgr. Iva Kollinová 

        ředitelka školy 
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