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Dodatek č. 1 
 

NÁZEV ŠVP: Cesta vláčkem se Sporťáčkem  

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: RVP PV  

 

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most  

ADRESA ŠKOLY: Ruská 2059, Litvínov, 43601  

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Pavla Tomášová  

 
Adresa MŠ:  
Mateřská škola Vláček  
Čapkova 2035  
436 01 Litvínov  
  
JMÉNO KOORDINÁTORA TVORBY ŠVP: Bc. Miroslava Soukupová   

Platnost dokumentu  

PLATNOST OD: 1. 9. 2019    

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 29. 8. 2019  

 

 

 

 

 

 

................................................                                             .................................................  

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy  

      Mgr. Pavla Tomášová  

   

 

 

Dodatek č. 1 ŠVP PV Cesta vláčkem se Sporťáčkem byl vytvořen z důvodu úpravy provozní doby 

Mateřské školy  od 1. 9. 2019. Tímto dodatkem se upravuje ŠVP PV v těchto bodech:  

 

Obsah – bod 3.4 Organizace chodu  
Nově uvedeno takto: 

Denní řád:  

Provoz MŠ je od 6.00 do 16.30 hodin.  
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Příchod i odchod dětí je umožněn i individuálně dle potřeb dětí a rodiny.  

Z bezpečnostních důvodů je budova uzamčena.  

od 6.00 do 7.15 hod.  

od 8.00 do 12.15 hod.  

od 12.30 do 14.30 hod  

od 15.30 do 16.30 hod. a rodičům přístupná na zazvonění.  

V době příchodu a odchodu dětí (neuzamčené MŠ) dozoruje v hale MŠ uklízečka.  

   

Rozvržení činností:  

6.00 -  9.45 hod - volné hry, řízené činnosti ve skupinách, psychomotorické hry, komunikativní kruhy a 

činnosti zaměřené na plnění třídních vzdělávacích programů               

8.45 -  9.15 hod. - svačina k dispozici od 8.45 hod., děti se samy obsluhují, určují si porci, přinášejí si 

svačinu, mohou si přidávat jídlo a pití, malým dětem přináší jídlo učitelky nebo chůva  

9.45 – 11.30 hod. - příprava na pobyt venku, pobyt venku, příchody dle tříd  

11.30 – 12.15 hod. - hygiena, oběd  

12.15 – 14.00 hod. - příprava na polední klid, hygiena, čtení pohádek, odpočinek dětí, klidové činnosti 

pro starší děti  

14.00 – 16.30 hod. - odpolední svačina, odpolední činnosti – volná hra, odchod domů.  

 
 
 


