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Základní škola a Mateřská škola Strupčice,
okres Chomutov

Školní vzdělávací program
mateřské školy

,,U nás na vesnici“
Dodatek

Ve Strupčicích 1.9.2011
ředitelka ZŠ a MŠ Strupčice
Mgr. Jana Mišková

vedoucí učitelka MŠ
Iveta Chloubová
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3.

I.

Identifikační údaje školy

Název : Základní škola a Mateřská škola Strupčice,okres Chomutov
Adresa : Strupčice 29, 431 14 okres Chomutov
Mateřská škola Strupčice 125,431 14

Zřizovatel školy : Obec Strupčice,Strupčice,431 14,okres Chomutov

Kontakt : telefon mateřská škola 722 717 919
telefon základní škola 474 685 127
e-mail : reditelna @strupcice.cz

Ředitelka ZŠ a MŠ :
Mgr. Jana Mišková
Učitelka a vedoucí MŠ :
Iveta Chloubová
Karla Kovářová
Učitelka :
Učitelka :
Mgr. Jaroslava Kovářová
Učitelka :
Jana Dugová
Učitelka :
Monika Bradáčová
Uklízečka :
Vlasta Biláková
Hana Exnerová
Uklízečka :

4.

II. Charakteristika školy

Mateřská škola ve Strupčicích má od 1. 9. 2011 tři třídy. Její kapacita je 55 dětí.
V 1. třídě je zapsáno 15 dětí a je umístěna v budově ZŠ Strupčice. Ve druhé a třetí
třídě je po dvaceti dětech.Mateřskou třídu navštěvují děti od 2,5 – 7 let ze Strupčic
a přilehlých obcí.

5.

IV.Podmínky vzdělávání

Personální podmínky

v mateřské škole pracují 4 plně kvalifikované učitelky na plný úvazek
a jedna nekvalifikovaná na částečný úvazek
úklid a výdej jídel zajišťuje v MŠ školnice
úklid a výdej jídel zajišťuje v 1.třídě MŠ /budova ZŠ Strupčice / uklízečka

6.

VI.

Organizace vzdělávání

Mateřská škola má tři třídy. V 1.třídě se vzdělávají děti 2,5 až 4 leté, ve 2.třídě děti
3 až 5 leté a ve 3. třídě děti 4 až 7 leté.
První třída je umístěna v budově ZŠ va Strupčicích v 1.patře nad školní jídelnou.
Její kapacita je 15 dětí.V této třídě jsou děti od 2,5 do 4 let.
Druhá třída je umístěna v 1.patře mateřské školy a její kapacita je 20 dětí.
V této třídě jsou děti od 3 do 5 let.
Třetí třída je v přízemí mateřské školy s kapacitou 20 dětí a jsou v ní především
děti ve věku 4 – 7 let. Tato třída je převážně naplněna dětmi,které navštěvují
mateřskou školu posledním rokem před nástupem do základní školy nebo dětmi
s odkladem školní docházky.

7.
Organizace dne v 1. třídě MŠ Strupčice
7,00 - 9,15 h

Příchod dětí,spontánní a řízené aktivity
dle tématického celku týdne
/včetně zdravotních cviků/

8,15 – 8,45 h

Hygiena,svačina

9,15 – 11,15 h

Pobyt venku

11,15 – 11,45 h

Hygiena,oběd,čištění zubů

11,30 – 11,45 h

Odchod dětí domů po obědě

11,45 – 13,45 h

Odpolední odpočinek

14,00 – 14,30 h

Hygiena ,odpolední svačina

14,30 – 16,00 h Spontánní aktivity dětí,činnosti nabídnuté
učitelkou,v letním období pobyt na školní
zahradě,postupný odchod domů
Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou
voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly
respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání.
Po celý den je v MŠ zajištěn pitný režim.

