Dodatek č. 1 k ŠVP
Aktualizace k 1. 9. 2020 v těchto bodech:

Bod č. 1 – Identifikační údaje o mateřské škole
Adresa:
Valašská Polanka č. p. 366, 756 11
Telefon:
739 307 341
IZO:
107 634 244
Poslední aktualizace Zřizovací listiny – Dodatek č. 1
26. 4. 2018
Poslední aktualizace v rejstříku škol a školských zařízení:
22. 6. 2018
Nejvyšší počet povoleného počtu dětí v MŠ:
56 dětí
Cílová kapacita stravovaných:
62 stravovaných

Bod č. 3 – Představení mateřské školy
Od 1. 9. 2018 naše mateřská škola zahájila svoji činnost v nových zrekonstruovaných
prostorách bočního pavilonu ZŠ Valašská Polanka. Mateřská škola se nachází v e 2NP
podlaží mimoškolního pavilonu ZŠ. Každá třída má k dispozici šatnu dětí, sociální
zařízení, hernu, lehárnu a kabinet. Společná je pouze vstupní šatna. Dále se zde nachází
školní jídelna – výdejna, ředitelna, sklad na lůžkoviny, dvě úklidové místnosti, šatna a
sociální zařízení pro zaměstnance.
Prostory jsou dostačující pro daný počet dětí a prostorové uspořádání vyhovuje
nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Provoz zajišťuje 8 stálých
zaměstnanců, z toho jsou 4 pedagogické pracovnice a 4 provozní zaměstnanci
(uklízečka, pomocná kuchařka, účetní a školník).
Jsme dvojtřídní mateřská škola s celodenním provozem pro děti ve věku zpravidla od tří
do šesti let, nevýše však od 2 let. Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole je
stanovena dle Rejstříku škol a školských zařízení, vydané Krajským úřadem Zlínského
kraje a se souhlasným vyjádřením Krajské hygienické stanice Zlínského kraje s účinností
od 1. 9. 2018 na 56 dětí a nejvyšší povolený počet stravovaných v našem školském
zařízení je 62.
Mateřskou školu navštěvují děti ze spádové obce Valašská Polanka. V případě doplnění
kapacity jsou přijímány i děti z okolních obcí.

Bod č. 4 – Podmínky vzdělávání
Věcné vybavení mateřské školy


Mateřská škola je nově zrekonstruovaná a je moderně vybavena, nové prostory
jsou velké, vzdušné a osvětlené denním světlem. Ve třídách jsou dětské
nábytkové sestavy a dětské stoly a židle, které jsou přizpůsobeny věku dětí. Byly
zakoupeny pracovní stoly pro učitelky, kancelářské židle, šatní skříňky , lavičky,
dokoupeno vybavení do školní jídelny – výdejny.

Každá třída má svůj kabinet pro ukládání pomůcek.
Mateřská škola nemá vlastní zahradu = děti nelze zapojit do péče o záhonek a
koutek živé přírody. Využíváme dětské hřiště u bývalé budovy MŠ a nově
vybudované dětské hřiště vedle ZŠ.
 Mateřská škola je již přestěhována do nově zrekonstruovaných prostor v
mimoškolním pavilonu ZŠ
Životospráva



 Děti 2. třídy se učí samoobslužnému systému při stolování
Personální zajištění
Výchovu předškolního vzdělávání zajišťují čtyři pedagogické pracovnice, které
splňují kvalifikační předpoklady pro práci s dětmi v předškolním zařízení:
- ředitelka: středoškolské vzdělání (Gymnáziu Zlín, SPgŠ Nový Jičín, funkční
studium pro ředitele škol a školských zařízení ve Zlíně)
- první učitelka: středoškolské vzdělání - SPgŠ Nový Jičín, druhá učitelka SPgŠ
Přerov, třetí učitelka SŠPgS Zlín. Pokud to situace vyžaduje, je přijímána další
učitelku na dohodu. Dle potřeby přijímáme i další provozní zaměstnance (chůva,
pomocná síla v provozu MŠ, školní asistent…)
 O úklid, pořádek a čistotu na pracovišti i o venkovní plochu MŠ se stará
uklízečka.
Drobné opravy a údržbu obstarává školník, který také v topnou sezonu zajišťuje
obsluhu plynových kotlů.
Bezpečnost






Objekt MŠ je zajištěna protipožárními vchodovými dveřmi s elektrickým zámkem
a domácím telefonem. V zadní části objektu, kde se nachází nouzový východ, jsou
rovněž protipožární dveře. Celý objekt je chráněn bezpečnostními čidly.
V průběhu dne je budova zavřena hlavně z důvodu zajištění bezpečnosti dětí a
proti případnému odcizení věcí.
Protože se mateřská škola nachází v patře, je důležitý zvýšený dohled nad dětmi,
a to hlavně při chůzi po schodech.

Bod č. 5 – Organizace vzdělávání






MŠ je v nových prostorách ve 2 NP mimoškolního pavilonu ZŠ, proto nejsou třídy
v 1. a 2. patře.
Děti se ráno schází od 6:30 do 8:00 hodin – pak se provádí mytí a dezinfekce
všech ploch a schodiště až k hlavnímu vchodu v přízemí.
Pobyt venku dětí 2. třídy zajišťuje učitelka a druhá učitelka, popř. pověřená osoba;
ředitelka má upravenou pracovní dobu a nedochází k překrývání v době pobytu venku.
Veškerá strava se dětem podává v jednotlivých třídách.
Děti jsou zařazovány do tříd podle věku – v 1. třídě jsou děti od 3 let (popř. od
2let), ve 2. třídě děti starší a děti před nástupem do ZŠ. Každá třída využívá svou
plochu ke hraní a cvičení.

1. Presentace školy
Dříve sídlila mateřská škola ve staré budově s čp. 81, která postupem času začala
nevyhovovat po všech stránkách (vzhledu budovy, stará okna, vnitřní vybavení…).
Zvyšoval se i počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, kterým ale nebylo
možné vyhovět z důvodu malé kapacity.

V roce 2017 v létě zastupitelstvo obce na svém zasedání odsouhlasilo vybudování nové
mateřské školy v nevyužívaných prostorách mimoškolního pavilonu ZŠ.
Velké místnosti, které se nachází ve 2. NP mimoškolního pavilonu základní školy, a ve
kterých dříve sídlila družina a klub ZŠ, byly nově zrekonstruovány a vznikly 2 třídy MŠ.
Každá třída má svoji šatnu, místnost pro odpočinek dětí, sklad a asociální zařízení
přizpůsobené i dětem mladším 3 let. Společnou místností je jen chodba při vchodu do
objektu, kde se děti přezouvají. Zaměstnanci mají k dispozici sociální zařízení a šatnu.
Součástí mateřské školy je školní jídelna – výdejna, úklidová místnost, místnost na praní
prádla a sklad lůžkovin. Každá třída je zřízena pro 24 dětí, po udělení výjimky z počtu
dětí ve třídě může být přijato až 28 dětí.
Slavnostní otevření mateřské školy proběhlo v srpnu 2018 a provoz začal 1. 9. 2018.
Mateřská škola nemá vlastní zahradu. Může ale využívat staré dětské hřiště u bývalé
budovy MŠ. Od roku září 2020 je otevřeno nové dětské hřiště, které je určeno i
veřejnosti.
Spolupráce mateřské školy:
 Rodiče
Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Jsme s nimi v denním kontaktu,
navzájem se informujeme o všem důležitém a o chování a prospívání dětí a
v případě potřeby řešíme aktuální situace.
Několikrát ročně se sejdeme na společných akcích, jako jsou schůzky s rodiči,
besídky (vánoční, k svátku matek), tzv. „Tvoření rodičů s dětmi“, která se
konávají na podzimní, v předvánočním čase a na jaře před Velikonocemi.
Dále pořádáme akce za spoluúčasti rodičů, např. návštěva Mikuláše v mateřské
škole, Tříkrálový průvod po vesnici, maškarní bál, průvod v maskách po vesnici,
dětský den, indiánský týden, barevný týden, výlety, exkurze, návštěvy, besedy a
další.
Kulturní (výtvarné, hudební i dramatické) dění je již stálou a pevnou součástí
programové nabídky naší školy. Fotodokumentaci ze všech akcí a aktivit, důležité
informace o dění v MŠ aktuálně zveřejňujeme v šatně dětí i na našich webových
stránkách.
 Základní škola
Se Základní školou ve Valašské Polance máme dobrou spolupráci. Přínosnou akcí
pro všechny zúčastněné je Beseda rodičů předškolních dětí s učitelkami 1. třídy
ZŠ a s odborníky v této oblasti.
Při přípravě návštěvy Mikuláše v MŠ se zapojují žáci 2. stupně ZŠ..
 Zřizovatel
Velmi dobrá – vzájemná spolupráce; zajišťování provozu MŠ dostačujícími
finančními prostředky,
Další nově akce:
 Pasování na školáky – odpolední loučení s dětmi, které půjdou do ZŠ
 spolupráce s VHK Vsetín – ROBE = návštěva při akci „Den otevřených dveří“ na
zimním stadionu Lapač ve Vsetíně, beseda s hokejisty a trenérem p. Forchem
pořádaná v MŠ
 spolupráce se ZUŠ Vsetín, pobočka Valašská Polanka - náborové a výchovné
koncerty






navázaná spolupráce se Svazem zahrádkářů v obci Seninka – pěší výlet, návštěva
sušírny ovoce + ochutnávka
Zajišťování lyžařských kurzů pro přihlášené děti na Trojáku ve Velkých
Karlovicích
v rámci Šablon uskutečňujeme projektové dny v MŠ a projektové dny mimo MŠ
účastníme se místních, krajových i celorepublikových výtvarných soutěží, které
mají různá zaměřením (hasiči, včely, pohádky…). Mnoho dětských prácí bylo
oceněn 1. 2. nebo 3. Místem, řadou Čestných uznání a ocenění.

Změna organizace provozu, podmínek, hygieny v MŠ.
Organizace provozu - vhledem k celosvětovému onemocnění COVID-19 a závažné
epidemiologické situaci byl od května 2019 upraven ranní příchod dětí do MŠ - doba je
od 6:30 hodin do 8:00 hodin – pak se umývají a dezinfikují všechny plochy od hlavních
dveří v přízemí, přes schodiště až v patře k hlavním dveřím do MŠ. V prostorách MŠ se
dezinfikují šatny, lavečky, kliky, zábradlí, madla, toalety…).
Stravování – platí zákaz samoobslužného systému dětí – veškeré nádobí, příbory,
misky… připravuje dětem pomocná kuchařka – vše za dodržování zvýšené hygieny.
Bezpečnost - protože se mateřská škola nachází v patře, je důležitý zvýšený dohled nad
dětmi, a to hlavně při chůzi po schodech.
Pobyt venku dětí 2. třídy zajišťuje učitelka a druhá učitelka, popř. pověřená osoba;
vzhledem k tomu, že se nesmí slučovat děti 1. a 2. třídy má ředitelka upravenou pracovní
dobu a nedochází k překrývání v době pobytu venku.
Hygiena – děti i rodiče si před vstupem do šatny dezinfikují ruce, děti při příchodu ze
šatny do třídy jsi umyjí ruce na umývárně tekutým mýdlem. Rodiče používají roušku a
v šatně se zdržují co nejkratší dobu. Časté, důkladné a správné mytí rukou platí nejen
pro děti, ale i pro všechny zaměstnance (děti pod dohledem učitelky).
Uklízečka, pomocná kuchařka i pomocná síla v provozu MŠ požívají vždy ochranné nebo
jednorázové rukavice.
Rodiče mají úpovinnost informovat učitelky o změně zdravotního stavu dítěte či
případných nařízených karanténách!
Všichni zaměstnanci jsou seznamováni se všemi Zprávami, Mimořádnými
opatřeními, Doporučeními, Manuály…, které zasílá Ministerstvo zdravotnictví,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Krajský úřad Zlínského kraje.

