Dodatek č 1.
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Č. j. 205/17
„Objevujeme svět kolem nás“
Změny:
2. Charakteristika školy – doplnění 2 odstavec (přidaný text)
Od školního roku 2018/2019 máme 1 třídu předškoláků 5 – 7 let a tři třídy
smíšené 3 (2,5) – 5 let. V případě většího počtu dětí ve věku 5 – 7 let jsou děti
zařazeny do další třídy, která je pak plně smíšená (děti 3 – 7 let).

4. Organizace vzdělávání - změna textu
První odrážka
 Škola má 4 třídy, 2 třídy s dětmi ve věku 2,5 - 5 let, 1 třídu s dětmi ve
věku 3 – 7 let a 1 třídu s dětmi ve věku 5 – 7 let.
Čtvrtá odrážka
 Povinná předškolní příprava probíhá v jedné třídě Sluníček a v případě
většího počtu dětí i ve třídě Měsíčků.

Projednáno na pedagogické radě 29. 8. 2018
Zpracovala vedoucí učitelka Zuzana Štolbová

Schválila ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Martina Čermáková

Dodatek č 2.
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Č. j. 205/17
„Objevujeme svět kolem nás“
Změny:
3. Podmínky předškolního vzdělávání – přidaný text.
3.11. Podmínky vzdělávání dětí s nedostatečnou
znalostí českého jazyka
- Naše mateřská škola poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí
českého jazyka jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu
do základního vzdělávání.
- Připravujeme děti, aby dosáhly jazykové a sociokulturní kompetence v
českém jazyce, které jim umožní se zapojit do výuky v ZŠ a dosáhnout
školního úspěchu.
- Podpůrná opatření prvního stupně škola poskytuje bez doporučení
ŠPZ.
- Využíváme v případě, že žák je v osvojení češtiny jako druhého jazyka
na dobré úrovni.
- V tom případě klademe důraz na podporu jazyka při běžné činnosti,
názornosti
a komunikaci s rodiči.
- Pokud dítě potřebuje větší podporu k zvládnutí českého jazyka,
doporučujeme rodičům vyšetření v ŠPZ za účelem diagnostiky
jazykové úrovně dítěte.
- Následně jsou poskytována podpůrná opatření, na základě doporučení
ŠPZ .
Máme v plánu dle personálních, finančních, organizačních a časových
možností změnit či zlepšit:

- Dovybavit speciálními pomůckami (př. materiály na výuku češtiny,
komunikační karty aj.)

Projednáno na pedagogické radě 25. 8. 2021
Zpracovala vedoucí učitelka Zuzana Štolbová

Schválila ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Martina Čermáková

