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A) Informace o zařízení: 
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace 
Adresa školy: Habrovany 189, 683 01, Rousínov 
Adresa odloučeného pracoviště: Habrovany 345, 683 01, Rousínov 
Telefon – ředitelka školy:  517374278 
Telefon – vedoucí učitelka: 727 696 581  
IČO: 70993581 
Ředitelka: Mgr. Lenka Ryšková 
Vedoucí učitelka: Lucie Raclavská 
Zřizovatel: Obec Habrovany 
Typ MŠ: dvě třídy s celodenním provozem  
Celková kapacita MŠ: 39 dětí /14 dětí tř. Předškoláci, 25 dětí tř. Čtyřlístek/ 
Provozní doba MŠ: 6.30 – 16.30 hodin 
  
B) Režimové požadavky – třída Čtyřlístek  
Režim dne je pružně přizpůsoben potřebám dětí.  

 nástup dětí: do 8.30 hod.  
 pozdější příchody (po 8.30 h) předem hlásit 
 rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce 
 při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuální adaptační režim 

 
2. Spontánní hry: 

 probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru se 
zřetelem na individuální potřeby dětí 

 
3. Řízené činnosti: 

 probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce, 
vycházejí z potřeb a zájmů dětí 

 
4. Pohybové aktivity: 

 zdravotně zaměřené cvičení a pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti 
 zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku 

 
5. Pobyt venku: 

 minimálně 2 hodiny denně (dle počasí)  
 při vhodném počasí i odpoledne po odpočinku 
 při vhodném počasí se činnosti přesouvají co nejvíce ven 
 pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod - 10st., při silném větru, dešti a 

inverzích 
 pozemek k pobytu venku - školní zahrada - údržba školní zahrady, sekání trávníku - 

zřizovatel, zakrývání pískoviště (denně učitelky) 
6. Odpočinek, spánek: 

 vychází z individuálních potřeb dětí 
 po obědě odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku 

provozují klidovou činnost na lehátku nebo u stolečků (prohlížení knížek, kresba…) 
 lehátka denně připravuje a uklízí školnice 

 



7. Stravování: 
 strava je připravená ve školní kuchyni 
 svačina se podává v době od 8.45 do 9.15 hodin, odpoledne od 14.45 do 15.15 hod. 
 děti si samy prostírají a obsluhují se (mladší děti s dopomocí) 
 oběd se vydává od 12.00 do 12.30 hod. 
 polévku si starší děti nalévají samostatně (mladší děti s dopomocí učitelky), druhé 

jídlo vydává kuchařka, děti si po sobě sklízí všechny věci od oběda (talíř, příbor, 
sklenici, ubrousek) 

 při obědě se používají příbory (starší děti) 
 všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti při jídle a pití 

 
8. Pitný režim: 

 děti mají celý den k dispozici ve třídě tekutiny v konvici, ze které si mohou samy 
nalévat (starší děti, mladší s dopomocí učitelky) 

 nápoje se obměňují 
 změny ve výdeji tekutin viz příloha Provoz MŠ od 1. 9. 2020 vzhledem k výskytu 

Covid-19 
 
9. Otužování: 

 pravidelné větrání tříd 
 školnice sleduje vytápění tříd (přiměřená teplota) 
 dostatečný pobyt venku 
 kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ 
 děti jsou vedeny k samostatnosti při oblékání a svlékání 
 děti mají již při příchodu do MŠ zvládat základy sebeobsluhy a dodržovat základy 

hygieny (toaleta, smrkání, mytí,…) 
 
10. Vyzvedávání dětí z MŠ: 

 rodiče si vyzvedávají děti osobně 
 pokud dítě z MŠ vyzvedává jiná osoba, musí být s rodiči sepsána dohoda o 

vyzvedávání dítěte jinou sobou nebo nezletilou osobou 
 
11. Označování alergenů  

 značení alergenů, kterých je čtrnáct, je pouze informační požadavek. 

 školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát 
zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

 tuto skutečnost si musí každý rodič ohlídat sám.  Není možné se věnovat při výrobě 
jídel strávníkům s potravinovou alergií, takže jednotlivým žádostem nemůže být 
vyhověno. 

 
12. Způsob nakládání s prádlem 

 lůžkoviny jsou měněny 1x za 3 týdny 

 ručníky každý týden 

 při výskytu infekčního onemocnění se ručníky i ložní prádlo ihned mění 

 kontaminované prádlo se pere s použitím dezinfekčního prostředku  

 lůžkoviny i ručníky mají vyhrazené místo – skříň 
 



Režim dne – třída Čtyřlístek 
Režim dne se může přizpůsobit individuálním či aktuálním potřebám dětí. 
 
6.30 – 8.30 - scházení dětí 
 
8.45 – 9.15 - hygiena, svačina  
 
6.30 – 10.00 - scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí, zapojování dětí do individuálních 
a skupinových činností, pracovních a výtvarných činností, spontánní a řízené aktivity s dětmi, 
individuální péče o děti, jazykové chvilky, individuální logopedické chvilky, komunitní kruh, 
přivítání se s dětmi, rozhovory, společné aktivity hudební a pohybové, četba, 
experimentování, cvičení, hry, dramatizace, atd.  
 
10.00 – 12.00 - pobyt venku, pobyt na zahradě, vycházky do okolí obce, přenášení 
započatých činností z aktivit na třídě do pobytu venku, pozorování, experimenty 
 
12.00 – 12.30 - hygiena, oběd, odchod dětí po obědě 
 
12.30 – 14.30 - klid na lůžku, polední odpočinek, poslech čtené pohádky, klidné hry u 
stolečku, pracovní listy, kresba, individuální práce s dětmi 
 
14.45 – 15.15 - hygiena, odpolední svačina  
 
15.00 – 16.30 - spontánní aktivity dětí, zájmové činnosti, možnost pokračování započatých 
prací dne, průběžné rozcházení dětí domů 
 
C) Režimové požadavky – třída Předškoláci  
1. Nástup dětí: 

 děti z této třídy se scházejí od 6.30 do 8.00 hod.  
 pozdější příchody (po 8.00 hodině) hlásit předem 
 rodiče předávají dítě učitelce 

 
2. Spontánní hry: 

 od příchodu dětí do pobytu venku 
 probíhají celé dopoledne a prolínají se s činnostmi řízenými učitelkou se zřetelem na 

individuální potřeby dětí 
 
3. Řízené činnosti: 

 probíhají dopoledne formou individuální, skupinové či kolektivní práce, vycházejí ze 
zájmů a potřeb dětí 

 v této třídě jsou činnosti zaměřené na přípravu pro vstup do základní školy 
 
 
4. Pohybové aktivity: 

 zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, 
relaxační) a pohybové hry 

 pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti 



 dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku 
 
5. Pobyt venku 

 minimálně 2 hodiny denně dle počasí  
 při vhodném počasí se činnosti přesouvají co nejvíce ven 
 pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod - 10st. C, při silném větru, dešti a inverzi 
 pozemek k pobytu venku - školní zahrada - údržba zahrady - sekání dle potřeby - 

zajišťuje zřizovatel, zakrývání pískoviště, kontrola zahradního nábytku a průlezek – 
denně učitelky 

 
6. Odpočinek: 

 v této třídě starších dětí mají děti po obědě klidové činnosti - poslech pohádek, 
odpočinek na lehátkách, klidové aktivity, kresba, dokončování prací  
 

7. Stravování 
 strava se připravuje v kuchyni č. p. 345 a je převážena pracovníkem OÚ do budovy č. 

p. 189 
 děti se stravují v prostorách školní jídelny 
 dopolední svačina se podává od 8.15 do 8.45 hod. 
 odpolední svačina se vydává od 14.30 do 15.00 hod. 
 děti se samy obsluhují a prostírají 
 oběd se vydává od 11.30 do 12:00 hod. 
 polévku děti nalévají samy a druhé jídlo vydává kuchařka a děti po sobě odnáší talíře, 

příbory, skleničky a ubrousky 
 při obědě děti používají příbory 
 všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti 
 mladším dětem pomáhá učitelka 

 
8. Pitný režim: 

 děti mají celé dopoledne ve třídě k dispozici tekutiny v konvicích, ze kterých si mohou 
samy nalévat 

 nápoje se obměňují 
 
9. Otužování: 

 pravidelné větrání třídy 
 školnice sleduje vytápění třídy (přiměřená teplota) 
 dostatečný pobyt venku 
 kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ 
 děti se samostatně oblékají a svlékají 
 děti zvládají základy sebeobsluhy a dodržují základy hygieny (toaleta, smrkání, mytí, 

stravování, péče o vlastní tělo,…) 
 otužování vzduchem, sluncem 

 
 
10. Vyzvedávání dětí z MŠ: 

 rodiče si vyzvedávají děti osobně 
 rodiče si vyzvedávají děti osobně 



 pokud dítě z MŠ vyzvedává jiná osoba, musí být s rodiči sepsána dohoda o 
vyzvedávání dítěte jinou sobou nebo nezletilou osobou 

 
11. Označování alergenů  

 značení alergenů, kterých je čtrnáct, je pouze informační požadavek. 

 školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát 
zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. 

 tuto skutečnost si musí každý rodič ohlídat sám.  Není možné se věnovat při výrobě 
jídel strávníkům s potravinovou alergií, takže jednotlivým žádostem nemůže být 
vyhověno. 

 
 
12. Způsob nakládání s prádlem 

 lůžkoviny jsou měněny 1x za 3 týdny 

 ručníky každý týden 

 při výskytu infekčního onemocnění se ručníky i ložní prádlo ihned mění 

 kontaminované prádlo se pere s použitím dezinfekčního prostředku  

 lůžkoviny i ručníky mají vyhrazené místo – skříň 
 

 
Režim dne – třída Předškoláci 
Režim dne se může přizpůsobit individuálním či aktuálním potřebám dětí. 
 
6.30 – 8.00 - scházení dětí 
 
8.15 – 8.45 – hygiena, dopolední svačina  
 
6.30 – 9.30 - hry dle volby a přání dětí, zapojování dětí do individuálních a skupinových 
činností, pracovních, hudebních a výtvarných činností, spontánních a řízených aktivit, 
probíhá individuální péče, logopedické a jazykové chvilky, pohybové činnosti  
 
9.30 – 11.30 - pobyt venku, pobyt na školní zahradě, vycházky do okolí obce, přenášení 
započatých činností z aktivit na třídě do pobytu venku, pozorování, experimenty 
 
11.30 – 12.00 - hygiena, oběd 
 
12.00 – 12.15 - odchod dětí po obědě 
 
12.15 – 14.30 -  polední odpočinek, poslech čtené pohádky, klidné hry u stolečku, pracovní 
listy, kresba, individuální práce s dětmi 
 
14.30 – 15.00 - hygiena, odpolední svačina  
 
15.00 – 16.30 - spontánní aktivity dětí, zájmové činnosti, dokončování započatých prací, 
průběžné rozcházení dětí domů 
 
 



 
D) Přílohy dokumentu 

 Provoz MŠ od 1. 9. 2020 vzhledem k výskytu Covid-19 
 Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
E) Závěrečná ustanovení 
Tento provozní řád nahrazuje provozní řád z 27. 8. 2019.  
Provozní řád byl schválen na pedagogické radě ___________________. 
Provozní řád nabývá účinnosti k 1. 9. 2020.    
Vedoucí učitelka zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto provozního řádu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala Lucie Raclavská      Mgr. Lenka Ryšková 
        vedoucí učitelka          ředitelka školy 
 
……………………………………………     ……………………………………………………. 
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Dodatek č. 1 

Provoz mateřské školy od 1. 9. 2020 vzhledem k výskytu Covid-19 
a postup  

v případě podezření na výskyt nákazou COVID – 19 
 
- Tento pokyn stanovuje provozní podmínky školy od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID - 19. 
- Tento pokyn je zpracován na základě metodického pokynu MŠMT – Provoz škol a školských 
zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19. 
 
I. Opatření školy v souvislosti s možným výskytem COVID – 19 

a) Onemocnění dítěte se hlásí neprodleně učitelce MŠ 
b) Onemocnění zaměstnance se hlásí ředitelce či vedoucí učitelce a následně ředitelce 

školy (odloučené pracoviště) 
c) Aktuální informace související s COVID – 19 jsou zveřejněny na nástěnce při vstupu do 

budovy 
d) Výlety, kulturní a sportovní akce budou pořádány v ohledu na aktuální situaci ve 

výskytu COVID-19, budou dodržována veškerá hygienická opatření (desinfekce, 
dostatečné odstupy, větrání, …) 

 
II. Povinnosti pedagogických zaměstnanců 

a) Učitelky MŠ provedou na začátku školního roku aktualizaci (kontrolu) kontaktů 
na zákonné zástupce (telefonní čísla, e-maily apod.) 

b) Učitelky MŠ provedou na začátku školního roku poučení dětí o zásadách 
osobní a respirační hygieny. 

c) Učitelky MŠ průběžně kontrolují dodržování zásad osobní respirační hygieny. 
d) Musí být zajištěno pravidelné větrání herny / ložnice - průběžně podle 

klimatických podmínek.  
e) Školnice MŠ hlídá a doplňuje dávkovače mýdla, desinfekce, … 
f) Všichni zaměstnanci školy jdou dětem příkladem a dbají na dodržování všech 

hygienických pravidel a opatření dětmi. 
 
III. Povinnosti při úklidu 

a) Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení WC - tekuté mýdlo, papírové 
ručníky /pokud budou. (v MŠ mohou být i látkové) 

b) Výměna a praní ručníků se provádí nejméně 1x týdně, nebo i častěji, dle potřeby 
c) Průběžně vynášet odpadkový koš na WC. 
d) Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou u hlavního vchodu  



e) Provádět průběžně, minimálně 1x denně dezinfekci baterií, madel splachování, 
sedátek na WC. 

f) Provádět průběžně, minimálně 1x denně dezinfekci míst ve společných prostorech 
škol, kterých se dotýkají osoby (kliky, madla apod.) 

g) Provádět 1 x denně dezinfekci podlah, obkladů, umývadel, mís a pisoárů na WC. 
h) Provádět nejméně 1x denně dezinfekci podlah, lavic, židliček, klik u oken, klik a 

ostatních ploch. 
i) Vynášet nejméně 1 x denně odpadkové koše  
j) Provádět časté a důkladné větrání místností při denním úklidu  
k) Výměna lůžkovin se provádí 1 x 4 týdny, použité lůžkoviny jsou přenášeny ve 

vhodných obalech  
 
IV. Další povinnosti zaměstnanců  

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni hlásit a aktualizovat kontaktní údaje (telefonní 
čísla, e-maily apod.) 

 
V. Stravování 
 Výdej stravy provádí zaměstnanec školy (kuchařka).  Při výdeji používá jednorázové 
rukavice. Děti sami nemanipuluji s konvicemi určenými k průběžnému pitnému režimu ve 
třídě. Výdej pití ve třídě během dne vždy obstará učitelka po dezinfekci rukou.  
 
VI. Povinnosti zákonných zástupců 

a) Informovat o důvodu absence dítěte (viz školní řád) 
b) Zajistit vyzvednutí dítěte ze školy v případě že dítě bude vykazovat některý z možných 

příznaků COVID- 19 
c) V případě příznaků COVID – 19 kontaktovat telefonicky praktického lékaře. 
d) V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem 

chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit 
škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující 
tuto skutečnost. 

 
VII. Omezení vstupu osob do školy 

a) Do školy nemohou vstoupit osoby (zaměstnanci, žáci, ostatní osoby) s příznaky 
infekčního onemocnění. 

b) V případě patrných příznaků COVID – 19 při příchodu dítěte nebude umožněn vstup 
dítěte do školy. 

 
VII. Postup školy v případě podezření na výskyt nákazou COVID – 19 
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto 
povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit 
„oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit 
pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 
Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění 
(jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, 
bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům 
věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup: 



a) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě spolu se zákonným 
zástupcem není vpuštěno do budovy školy. 

b) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole - 
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění samostatné místnosti nebo k 
jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně 
informování zákonného zástupce dítěte/ s ohledem na bezodkladné 
vyzvednutí dítěte/. 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky 
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. 
Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně Covid-19), 
školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších 
obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.   
Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které 
jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je 
umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 
 
VIII. Distanční vzdělávání 
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 
mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením 
MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 
poloviny dětí alespoň jedné třídy. 
Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které 
je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je 
organizována výlučně pro tyto děti.  Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku 
distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, 
kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání, preferuje se, aby zároveň 
zůstávaly součástí jedné skupiny. 
U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 
Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám dětí. V 
ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. 
Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny ve škole. 
Doporučuje se však, pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržovat alespoň částečně 
distanční vzdělávání dotčených dětí, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na 
jejich individuální podmínky. 
 
IX. Způsob realizace distančního vzdělávání 
 
Škola je povinna poskytovat distanční vzdělávání v důsledku krizových nebo mimořádných 
opatření. 
 
Realizována bude pomocí pracovních sešitů, video nahrávek, které budou posílány na 
emailové adresy zákonných zástupců dítěte, po proškolení pedagogických pracovníků a 
zajištění technického vybavení možnost i on-line výuky. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatek č. 2 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

1. Způsob zajištění vhodných podmínek pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními  

MŠ poskytuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SPV) podpůrná opatření ( 
dále PO) 3. st., což je nezbytná úprava ve vzdělávání dítěte, odpovídající zdravotnímu stavu, 
kulturnímu prostředí a dalším životním podmínkám dítěte. Záměrem MŠ je vytvářet takové 
podmínky a podporu, aby byly naplňovány vzdělávací možnosti dětí se SVP na rovnoprávném 
základě s ostatními dětmi.  

Podmínky vzdělávání dětí se SVP musí vždy co nejlépe odpovídat individuálním potřebám 
dítěte a druhu přiznaného PO. V případě potřeby je dětem se SVP zpracován plán 
pedagogické podpory dítěte (PLPP), který zahrnuje mj. popis obtíží a speciálních vzdělávacích 
potřeb dítěte a podpůrná opatření prvního stupně; nejsou-li podpůrná opatření dostačující, 
školské poradenské zařízení vydá doporučení stanovující jiná podpůrná opatření 2-5 st a na 
jeho základě škola vypracuje pro dítě plán pedagogické podpory dále jen PLPP. 

V případě přijetí a docházky dítěte se SVP s přiznanými PO se MŠ zaměří na zajištění 
následujících podmínek: 

 

A/Věcné podmínky, úpravu prostředí, technické vybavení 

Přizpůsobit prostory MŠ k individuálním potřebám dítěte. 

 

B/ Organizační podmínky, skupinu třídy, snížení počtu dětí 

MŠ vytváří takové prostředí, aby pobyt dítěte a jeho vzdělávání probíhaly efektivně. Dle 
možností se snažíme vytvářet optimální skupinu třídy. MŠ dbá z důvodu kvalitního vzdělávání 
a bezpečnosti dětí na snížení počtu dětí ve třídách dle Vyhlášky č.14/2005 ve znění 
pozdějších předpisů. Uplatňujeme princip individualizace vzdělávání – vycházíme z 
individuálních potřeb dítěte. Při plánování a organizaci činností diferencujeme – 
respektujeme individuální potřeby dítěte, a to po stránce obsahové i metodické. Hlavní 
předpokladem je, že každé dítě je jiné (jiné osobnostní rysy, rodinné zázemí, kulturní 
prostředí, potřeby, podpůrná opatření aj.) Učitelky využívají při práci s dětmi široké 
spektrum forem a metod vzdělávání.  



 

C/ Psychosociální podmínky, životosprávu a hygienu 

MŠ má nastavena pravidla, která vyžadují určitý řád a zároveň podporují příjemnou, 
rodinnou atmosféru školy (třídy). Cílem MŠ je vytvářet takové klima školy, které bude 
respektovat jedince se SVP a zároveň přirozeně rozvíjet sociální dovednosti, empatii a 
osobnostní rozvoj ostatních dětí. Učitelky pracují se všemi dětmi tak, aby bylo začlenění dětí 
se SVP přirozené. MŠ prvotně nabízí pro děti se SVP krátkodobé návštěvy a pobyt v MŠ, které 
jsou doplněny konzultací s rodiči. Denní režim je nutné přizpůsobit individuální aktivitě a 
potřebám dítěte. Učitelky, ostatní pedagogičtí zaměstnanci pomáhají dětem při sebeobsluze, 
přesunech a při pobytu venku dle potřeby. Důležitá je možnost relaxace a odpočinku dle 
potřeby dítěte. 

D/ Podmínky personální 

V MŠ jsou 2 asistenti pedagogova. Z toho jeden na 4 hodiny denně a druhý ne 8 hodin 
denně. Asistent pedagoga spolupracuje na tvorbě PLPP, komunikuje společně s učitelkou, 
s rodiči dítěte. Aktivně sleduje a zaznamenává průběžně posuny dítěte.  Dále zajišťuje 
individuální pomoc dítěti, začleňování se do kolektivu, kontroluje porozumění, učí dítě 
samostatnosti, pomáhá při zvládání a dodržování denního režimu, vede k přiměřenému 
vztahu k vrstevníkům /nácvik kooperace/, podílí se na přípravě pomůcek pro konkrétní 
činnosti.   

E/ Didaktické a kompenzační pomůcky 

Pro práci s dětmi se SVP v MŠ využíváme dle doporučených podpůrných opatření široké 
spektrum speciálních a kompenzačních pomůcek, metodických materiálů, didaktických 
pomůcek, pracovních listů a softwarového vybavení. 

 

 

 

 
 


