DODATEK č. 1
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
na období 2018 - 20121

Školní kurikulum podpory zdraví
Mateřské školy „Klubíčko“ Ostrava – Hrabová,
Příborská 28, příspěvková organizace
„Klubíčko na cestě ke zdraví“

Č. j.: MSKL0403/2019/AS

…………………………………….
Mgr. Alica Strnišťová, ředitelka MŠ
Projednáno na pedagogické radě dne 28. 8. 2019
Účinnost: 1. 9. 2019
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Tento dodatek vznikl na základě ustanovení zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.,
kterými se mění zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Dodatek je součástí Školního vzdělávacího programu Mateřské školy, „Klubíčko“ Ostrava –
Hrabová, Příborská 28, příspěvková organizace s názvem „Klubíčko na cestě ke zdraví“ č. j.:
MSKL0432/2018/AS, na období 2018-2021, a nabývá účinnosti od 1. 9. 2019.

Oblasti změn:
I. Představení mateřské školy (obecná charakteristika školy)
1. Základní údaje o škole (identifikační údaje o mateřské škole)
2. Charakter a umístění školy

II. Charakteristika programu (charakteristika vzdělávacího
programu)
2. Dlouhodobé záměry rozvoje

IV. Formální kurikulum
4. Vzdělávání dětí s podpůrnými opatřeními

2

I. Představení mateřské školy (obecná charakteristika školy)
1. Základní údaje o škole (identifikační údaje o mateřské škole)
Název školy dle rejstříku:
Adresa mateřské školy:
Zřizovatel školy:
Ředitelka MŠ:
Právní forma:
IČO:
Identifikátor školy:
Telefonní spojení:
Webové stránky:
e-mail:

Mateřská škola, „Klubíčko“
Ostrava – Hrabová, Příborská 28
Příborská 28, Ostrava – Hrabová, 720 00
Statutární město Ostrava,
Městský obvod Ostrava – Hrabová
Bažanova 4
Mgr. Alica Strnišťová
Příspěvková organizace
70 989 079
674 000 099
596 734 178, 724 001 045
http://www.msklubickoostrava.cz/
reditelstvi@msklubickoostrava.cz
ms.klubicko@volny.cz

Odloučené pracoviště:
Adresa mateřské školy:
Zástupce ředitelky:
Telefonní spojení:
e-mail:

V. Huga 20,
Ostrava – Hrabová
Bc. Iveta Raková
420 596 734 436, 420 724 001 056
zastupce@msklubickoostrava.cz

Součásti mateřské školy:
Školní jídelna:
Vedoucí školní jídelny:
Telefonní spojení:
e-mail:

V. Huga 20, Ostrava - Hrabová
Ing. Sun Johanka
596 734 436, 724 001 056
jidelna.klubicko@volny.cz

Kapacita mateřské školy:
Mateřská škola:
Školní jídelna:

108 dětí
4 děti s podpůrnými opatřeními
130 jídel

Zpracovatelé programu:
Ředitelka MŠ:
Zástupce ředitelky:

Mgr. Alica Strnišťová
Bc. Iveta Raková
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2. Charakter a umístění školy
Mateřská škola, „Klubíčko“ Ostrava – Hrabová, Příborská 28, příspěvková organizace
(dále jen MŠ) patří do sítě předškolního zařízení, jejímž zřizovatelem je Statutární město
Ostrava, městský obvod Hrabová.

Budova Příborská:
V této MŠ pracují čtyři učitelky na 100% úvazek, jedna asistentka pedagoga na 75%, která je
u dítěte s podpůrným opatřením a jedna chůva k dětem mladším tří let. Paní učitelka, která
zajišťuje překrývání učitelek je zaměstnána na 33% úvazek.
O úklid a přípravu stravy se starají dvě pracovnice s 88 % úvazkem. Je zde také referentka
MŠ se 100 % úvazkem. V MŠ na ulici Příborská se nachází ředitelství MŠ „Klubíčko“.

Budova V. Huga 20:
Pracují zde čtyři učitelky na 100% úvazek, speciální pedagog s 58% úvazkem a školní
asistentka na 50%.

II. Charakteristika programu (charakteristika vzdělávacího
programu)
2. Dlouhodobé záměry rozvoje
Konkrétní dlouhodobé cíle:
6. Seznamování s cizím jazykem
Cílem je seznámit děti s kulturou a jazykem cizích zemí.
Dítě vedeme k:
 seznamování pomocí obrázku se slovy
 seznamování s říkadly a písněmi
 seznamování se zvyky a obyčeji cizí země
Získali jsme dotaci v programu „Bilingvní vzdělávání“ a je zajištěna lektorka angličtiny.
Vzdělávání probíhá spontánně v rámci dopoledního vzdělávacího programu 1x týdně na
každé třídě od 8:00 do 12:00hod.
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IV. Formální kurikulum
4. Vzdělávání dětí s podpůrnými opatřeními
Školní vzdělávacího programu Mateřské školy, „Klubíčko“ Ostrava – Hrabová, Příborská 28,
příspěvková organizace s názvem „Klubíčko na cestě ke zdraví“ vychází ve své základní
koncepci z respektování individuálních potřeb a možností dítěte.

K 1. 9. 2019 MŠ navštěvuje mateřskou školu čtyři děti s podpůrným opatřením:
– mentální postižení DOV – 3. stupeň, podporu mu poskytuje asistentka pedagoga s úvazkem
75%. Ve spolupráci s rodiči, SPC je pro dítě vypracován IVP.
- závažné vady řeči – 4. Stupeň, podpora speciálního pedagoga. Ve spolupráci s rodiči, SPC je
pro dítě vypracován IVP.
- středně závažné vady řeči – 3. Stupeň, 2 hodiny speciálně pedagogické podpory. Ve
spolupráci s rodiči, SPC je pro dítě vypracován IVP.
- středně závažné vady řeči – 2. Stupeň, 2 hodiny speciálně pedagogické podpory. Bez IPV.

Možnosti integrace v MŠ:
Je zajištěna na 58% pozice speciálního pedagoga. Z devíti učitelek působících na
mateřské škole, má sedm učitelky bakalářské vysokoškolské vzdělání v oboru předškolní
pedagogika. Ředitelka má magisterské vysokoškolské vzdělání obor speciální pedagogika.
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