Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 250 63 p. Mratín
Č. j.: 1552017
Příloha č. 1 k ŠVP pro předškolní vzdělávání Veselá školka
nový text – změny zvýrazněny:
Podmínky vzdělávání
Věcné podmínky

Prostředí, v němž se děti nacházejí, je má formovat po všech stránkách k dobru. Nemá nic
vnucovat, má vést k harmonii. Materiální podmínky naší mateřské školy v současnosti jsou
vyhovující. Mateřská škola má dostatečně velké a přehledné prostory. Třídy jsou veselé,
barevný nábytek je sestaven tak, aby děti mohly samostatně volit hračku a brát si materiál
podle své potřeby. Máme vyhovující stolky a židle pro různé děti ve věku 3-6 (7 let).
Jsou vytvořeny koutky pro individuální hru, a také pro soukromí dětí při hře. Nechybí
interaktivní tabule a DVD programy pro děti předškolního věku, vše je doplněno výzdobou
především z vlastních výtvorů a výrobků dětí. Pro pohybové aktivity je mateřská škola
vybavena dostatkem tělocvičného nářadí a náčiní, které se ve velkých hernách rozloží.
Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku (tj. 3
– 6, případně 7 let), je průběžně doplňováno a obnovováno. Prostředí se dá hodnotit jako
bezbariérové. Každá třída má vlastní dětskou šatnu, umývárnu, WC (hygienická zařízení jsou
nová, jednotlivá WC jsou oddělena přepážkami, které zajišťují dětem soukromí.), hernu a
příslušnou kuchyňku s kuchyňskou linkou k mytí nádobí, která funguje jako výdejna stravy
pro děti a dospělé, jednu kancelář a šatnu pro učitelky, skladové prostory pro hračky a
pomůcky, keramickou dílnu. Zdravotně hygienické zařízení (umývárny a toalety) odpovídají
počtu dětí, nejsou vybaveny přebalovacím pultem a nádobou na biologický odpad.
WC je přizpůsobeno dětem od tří let. Lůžka pro odpočinek jsou zdravotně nezávadná a
bezpečná. Herny slouží též k odpolednímu odpočinku. Prostorové uspořádání jednotlivých
tříd je přizpůsobeno nejrůznějším činnostem dětí a stále pracujeme na jeho vylepšování. Na
budovu mateřské školy navazuje zahrada vybavená dětským zahradním nábytkem pro různé
pohybové aktivity. Spojovací chodby nejsou vybaveny nábytkem, slouží jako jedna
z možných variant únikových cest. Ve sklepních prostorách je kotelna a místnost na zahradní
nářadí. Půdní prostory nejsou obyvatelné.
Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy
dle platných předpisů, týkající se např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení,
hlučnosti, světla a stínu.
Organizace dne v MŠ
Do třídy se mohou umístit děti s různým postižením po dohodě s rodiči a s lékařem. Provoz
MŠ je odsouhlasen rodiči (v současné době od 6.45 h do 16.45 h). Povinnosti, pravomoci a
úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.
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