
Dodatek k ŠVP PV „Kdo si hraje, nezlobí“ č. 1 

 

Název školního vzdělávacího programu: „Kdo si hraje, nezlobí“ – Školní vzdělávací program 

pro předškolní vzdělávání, č. j.  

Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno – venkov, Školní 11, Troubsko 

664 41 

Ředitelka školy: Mgr. Ivana Kašparová 

Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Kateřina Kamenická 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2019,  

Schváleno pedagogickou radou dne 26. 8. 2019 

V Troubsku: 26. 8. 2019 

 

Mgr. Ivana Kašparová, ředitelka školy 

 

Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program MŠ Troubsko od 1. 9. 2019 takto: 

V kapitole 4.2. Provoz a organizace dne se upravuje provozní doba mateřské školy 

v následujícím znění:  

 

4. 2. Provoz a organizace dne 

 Denní režim je flexibilní, časové rozdělení je orientační, pobyt venku je zpravidla 2 hodiny 

(přizpůsobuje se počasí nebo aktuální situaci). 

1) Celodenní provoz mateřské školy probíhá v době od 6:30 do 16:30 h. 

2) Děti se schází od 6:30 h v první třídě Koťátek,  7:15 - 7:45 h rozdělení do tříd 

3) Příchod dětí je stanoven do 8:15 h, kdy se objekt mateřské školy zamyká (pozdější příchod 

např.z důvodu návštěvy lékaře se řeší osobní domluvou s učitelkou ve třídě nebo zápisem 

do sešitu v šatnách jednotlivých tříd) 

4) 8:15 - 12:15 h  Povinné předškolní vzdělávání pro děti, které do 31. 8. předešlého školního 

roku dovršily věku 5 let 

5)  7:15 – 8:45 h   Dopolední blok č. 1 

(spontánní hry, výtvarné a pracovní činnnosti, cílené vzdělávací činnosti 

k danému tématu - individuální práce, pohybové aktivity) 



6) 8:45 – 9:15 h  Příprava na svačinu, dopolední svačina 

7) 9:15 – 11:45 h  Dopolední blok č. 2 

(komunitní kruh, didakticky zacílené činnosti - záměrné, spontánní učení, 

smyslové hry, prožitkové učení, pobyt venku v době od 9:45 do 11:45 - 

zpravidla 2 hodiny dle počasí a dalších vnějších vlivů) 

8)  11:45 – 12:30 h   Příprava na oběd, oběd, příprava na odpočinek 

9)  12:30 – 14:15 h  Odpočinek, individuální činnosti a aktivity pro nespící děti 

10)  14:15 – 14:45 h  Hygiena, odpolední svačina, spontánní hry a zájmové činnosti 

11)  14:45 -  15:45 h Odpolední blok 

(pokračování didakticky cílených činností, spontánní hry, společenské hry, 

individuální práce s dětmi, za příznivého počasí - hry a činnosti na školní 

zahradě) 

12) 15:45 – 16:30 h   Hry v 1. třídě koťátek až do odchodu domů 

13) 15:15 - 15:45 h Děti se scházejí v první třídě popř. na školní zahradě, z níž si rodiče děti 

vyzvedávají  

14)  Odchod dětí domů po obědě je stanoven na dobu od 12:10 - 12:30 h  

15)  Odchod dětí odpoledne domů je stanoven na dobu od 15:00 hod. (po dohodě s pedagogy 

kdykoliv) 

16) 16:30 hod.  ukončení provozu 

 


