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Dodatek č. 1 k ŠVP pro předškolní vzdělávání č. j. 151/2018 s účinností změny 
od 1. 9. 2021 
 
 
 

2. Obecná charakteristika školy  

 

2.1. Velikost školy, počet tříd 

Mateřská škola Šardice byla uvedena do provozu v září roku 1983 jako nová účelová 
jednopatrová budova. Je jedinou MŠ v obci. Od 1. 7. 2002 je Mateřská škola Šardice 
příspěvkovou organizací. Škola má v provozu tři třídy. V přízemí je umístěna třída 
„Rybiček“ a „Medvídků“, v 1. patře třída „Veverek“. Kapacita MŠ je 100 dětí, průměrný počet 
zapsaných dětí za posledních 10 let je 66 dětí na jeden školní rok. V mateřské škole se 
nevaří, stravu zajišťuje obecní školní jídelna a do MŠ se dováží.  

 

2.2. Charakter budovy, okolí školy 

Obec Šardice se nachází v oblasti Moravského Slovácka, kde jsou silně zakořeněny lidové 
tradice a folklór, které se zde ctí a udržují. O jejich zachování a rozvíjení se snažíme také 
v mateřské škole. MŠ stojí v klidném prostředí na kopci uprostřed vesnice. Budova má 
suterén, přízemí a 1. patro. V suterénu jsou obecní byty se samostatným vchodem. V 
přízemí a v 1. patře se nachází čtyři třídy s příslušenstvím, které využívá ke svým účelům 
mateřská škola. Momentálně jsou plně využity tři třídy, čtvrtá třída („Berušek“) slouží jako 
tělocvična a učebna pro výuku u interaktivní tabule. Každá třída má samostatný vchod 
z čelní strany budovy. Všechny hlavní vchody mateřské školy máme opatřeny čipovým 
bezpečnostním systémem. 
Třídy jsou rozděleny na dvě části – v jedné jsou umístěny stolky a židle, které slouží dětem 
jak při hrách, tak i ke stravování. V druhé části třídy se nachází herna, která zároveň slouží i 
jako ložnice k odpočinku dětí po obědě. Obě místnosti jsou vybaveny dětským nábytkem a 
hračkami, které jsou dětem volně přístupné v otevřených policích a boxech. Třídy jsou na 
každém patře propojeny vybavenými kuchyňkami, kde pracovnice na výdej stravy připravuje 
výdej svačinek a obědů. V přízemí MŠ je k dispozici také knihovna, která obsahuje jak 
dětskou, tak i odbornou literaturu. V 1. patře se nachází kabinet TV, RV, VV a nově kabinet 
„Environmentální výchovy“/EV/, který obsahuje různé materiály a literaturu k EV. EV jsme si 
dali jako jeden z hlavních záměrů v novém ŠVP. V 1. patře se dále nachází prádelna 
vybavená pračkou a sušičkou pro potřeby naší školy.  
Za budovou je oplocená prostorná, vybavená školní zahrada a dětské hřiště. V říjnu 2019 
byla slavnostně otevřena jako nová environmentální zahrada. Ve spolupráci se 
zřizovatelem byla z dotací ministerstva životního prostředí vybavena prvky 
environmentální výchovy. Okolí mateřské školy poskytuje dětem dostatečný prostor pro 
pohybové aktivity a pobyt venku. Ve vesnici se nachází několik parků s dětskými herními 
prvky, víceúčelové hřiště při základní škole a dvě velká fotbalová hřiště ke sportovním 
účelům.      
Vesnické prostředí nám umožňuje řadu prožitkových vzdělávacích aktivit spojených 
s chovem drobného zvířectva místních chovatelů i chovem velkých zvířat-pravidelné 
vycházky za zvířátky v rámci environmentální výchovy.                                                          
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3. Podmínky vzdělávání 

 

3.4. Organizační chod řízení 

Organizace chodu mateřské školy se řídí Školním řádem, provozním řádem a vnitřními 
směrnicemi. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí Školským zákonem (č. 
561/2004 Sb., Vyhláškou č. 14/2005 Sb). Na základě písemné žádosti zákonných zástupců 
dítěte, v souladu s §33 a §34 Školského zákona, přijímá mateřská škola k předškolnímu 
vzdělávání zpravidla děti ve věku od tří let, nejdříve však od dvou let. Termín podávání 
žádostí k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn na veřejných místech, webových stránkách, 
nástěnkách školy a hlášením místním rozhlasem. Děti jsou k docházce přijímány podle 
věkového kritéria, přednostně jsou přijímány děti v posledním roce předškolního vzdělávání. 
Přihlížíme k přáním rodičů, zařazujeme děti do tříd společně se sourozenci, nebo kamarády. 
Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě. 

Provoz mateřské školy je od 6:00 hod. do 16:00 hod. Ráno do 7:00 hod. a odpoledne 
od 15:30 hod. se děti scházejí a rozcházejí z jedné třídy. 

 

Organizace vzdělávacího procesu  

Děti jsou rozděleny do tří skupin. Dvě třídy jsou heterogenní, třída nejmladší věkové 
skupiny je homogenní. Režim dne vyhovuje individuálním potřebám dětí. Vzdělávací 
nabídka je připravena tak, aby poměr řízených i spontánních činností byl vyvážený. Ve 
třídách máme tzv. koutky aktivit, kde jsou děti podněcovány k vlastní aktivitě a 
experimentování s dostatkem časového prostoru. Děti mají možnost hru přerušit nebo 
dokončit, podělit se o zážitky z procesu tvorby. Podporujeme kooperativní činnosti u dětí, kde 
se učí vzájemné spolupráci. Pedagogové se plně věnují dětem- prioritou je zajistit dětem 
takový pedagogický přístup, kde výchova, vzdělávání a péče tvoří jeden celek a kde je 
spontánní i záměrné učení zahrnuto v tzv. částečně řízených činnostech během celého dne 
v MŠ. Pobyt venku podle počasí doplňujeme pobytem dětí na školní zahradě s řízenými i 
spontánními činnostmi. 
 

 

3.6. Personální zajištění 

Všichni pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Nadále se sebevzdělávají, 
využívají nabídek seminářů podle možností školy. Naše mateřská škola je zapojena do 
projektu EU Výzva OP VVV „Šablony III.“, kde se zaměříme na projektové dny v MŠ a 
mimo MŠ a projekty spolupráce MŠ a ZŠ a sdílení z různých MŠ. Vzdělávání pedagogů i 
provozních zaměstnanců je cíleně zaměřené a vychází z evaluační činnosti mateřské školy. 
Rozvrh přímé práce s dětmi je ředitelkou organizován tak, aby při všech činnostech byla 
zajištěna potřebná pedagogická péče a dodržována bezpečnost dětí. Všichni zaměstnanci 
se chovají a pracují profesionálním způsobem, aby na prvním místě byla optimální 
pedagogická péče o děti. Používají vzorce chování a jednání, jdou příkladem. Sbor pracuje 
týmově, co nejvíce zapojuje do spolupráce rodiče. Vlastní ŠVP PV je výsledkem týmové 
práce, evaluační činnosti zahrnují všechny chody mateřské školy. Z výsledků evaluace jsou 
vyvozovány závěry pro další práci. Specializované služby, ke kterým nejsou pedagogové 
dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky na 
vzdělávání. 
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4. Organizace vzdělávání 

 
4.1. Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd 
 
Mateřská škola je trojtřídní, věkové složení dětí je zpravidla 3-6 let. Dvě třídy jsou 
heterogenní, třída nejmladší věkové skupiny je homogenní. Do tříd jsou děti zařazovány 
na základě přání rodičů a organizačních možností MŠ. Uspořádání a celkové podmínky tříd 
umožňuji všestranné vzdělávání dětí. Mateřská škola se řídí Školním řádem, se kterým jsou 
rodiče i zaměstnanci seznámeni, a který je přístupný na webu MŠ a na nástěnkách 
v šatnách dětí. 

Třídy mají svoje názvy: 

I. třída: Medvídci 

II. třída: Rybičky 

III. třída: Veverky 

Od 6:00 hod. do 7:00 hod. a od 15:30 hod. do 16:00 hod. spojujeme děti do jedné třídy. 
(Tato situace v průběhu školního roku není problémová, nepatrné potíže se vyskytují pouze u 
nových dětí v době adaptace.) 
 

 
4.2. Zápis do MŠ 
 
Zápis do mateřské školy se koná každoročně, termín je vyvěšen včas na budově školy, na 
veřejných místech v obci, na webových stránkách MŠ a hlášen místním rozhlasem. 
Ředitelka MŠ stanovuje kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání. 
 
 
 
  

8. Doplňující program školy 

 

8.1 Logopedická prevence 

Logopedická prevence v MŠ se uskutečňuje ve spolupráci se Speciálně pedagogickým 
centrem pro žáky s vadami řeči – SPC Brno, pobočka Hodonín. Spolupracujeme s Mgr. 
Alenou Horákovou, která dochází 1x ročně do mateřské školy na logopedickou depistáž.   
Na základě odborného vyšetření je určeným dětem doporučena další logopedická péče: 

 ambulantní péče 

 preventivní logopedická péče v MŠ 

V rámci logopedické prevence v MŠ se děti učí pracovat s dechem, rozvíjí hrubou i jemnou 
motoriku, smyslové vnímání, fonematický sluch, zdokonalují si obratnost mluvidel (cvičení 
jazyka, rtů, dolní čelisti, měkkého patra), rozšiřují si slovní zásobu, procvičují rytmizaci, 
melodická cvičení a říkadla, procvičují správnou výslovnost hlásek. V rámci logopedické 
prevence učitelky operativně spolupracuji s rodiči. Preventivní logopedické chvilky jsou 
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součástí denního kontaktu učitelky a dítěte během celého školního roku. U dětí s vadami 
řeči, které nebývají odkázány do logopedické ambulance, provádí důkladnou 
logopedickou prevenci paní učitelka k tomu pověřena.  
 
  
 
 

  
Dodatek k ŠVP byl projednán na pedagogické radě dne 25. 8. 2021. 
 
 
 
 
V Šardicích dne 27. 8. 2021 
 
 
 
 
 …………………………………………….. 
                                                                                              Ředitelka MŠ: Iva Lesovská 
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