
 

Podle zákona č.561/2004 Sb.(školský zákon), § 5, ve znění pozdějších předpisů vydává 

ředitelka mateřské školy tento školní vzdělávací program. 

Celý ŠVP je veřejně přístupný v mateřské škole. 



Školní vzdělávací program je zpracován v souladu se zásadami a cíli vzdělávání podle zákona 

č. 561/2004 Sb., § 2 ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Rámcovým vzdělávacím 

programem pro předškolní vzdělávání. 

 

Školní vzdělávací program je veřejný dokument, který slouží k nahlédnutí zákonným 

zástupcům dětí a další veřejnosti, je možno z něj pořizovat výpisky, je otevřen změnám a 

dodatkům. 

 

 

LOGO naší mateřské školy: 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název ŠVP: „Společně pod jednou střechou“ 

Podtitul „PROČ?“ 

Název a adresa školy : 

Mateřská škola „U kamarádů“, Havířov – Podlesí Čelakovského 4/1240, příspěvková 

organizace, 736 01 

Kontaktní údaje : 

Telefon : MŠ   596 433 176 

               ŠJ    596 411 061 

e-mail ředitelství MŠ: mscelakovskeho@seznam.cz 

e-mail ostatní zaměstnanci MŠ: mscelakovskeho@volny.cz 

e-mail ŠJ: sj.ms.celakovskeho@seznam.cz 

Internetová adresa MŠ: www.mscelakovskeho.cz 

Ředitelka MŠ: Bc. Zuzana Nováková 

Zřizovatel MŠ: Statutární Město Havířov, Svornosti 2 

Zástupce zřizovatele:  Ing. Martina Dresslerová, vedoucí OŠK MMH 

Kontaktní údaje na zástupce zřizovatele: 596803111 

Tento dokument byl schválen na pedagogické radě dne: 31. 8. 2017 

Zpracovatel: ředitelka MŠ a všichni pedagogičtí zaměstnanci. 

Čj.: MŠČe  

Spis.znak a skartační lhůta:  3.1.1    A10 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2017  

Účinnost dokumentu: 1. 9. 2017 

Aktualizace dokumentu:  

Počet stran:  47                                          

Počet příloh: 4 
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CHARAKTERISTIKA NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Naše mateřská škola vznikla v roce 1968. Původně byla pětitřídní, nyní má pouze tři třídy. Část 

budovy je pronajata sociálnímu odboru města Havířova, konkrétně organizaci Santé, kde mají 

sídlo dospělí s různými druhy postižení. 

Mateřská škola se nachází v poměrně klidné části města, je mimo hlavní silnici. Obklopuje nás 

vlastní školní zahrada s dětským mobiliářem a nedaleko naší budovy je pěkný lesopark, 

sloužící k častým pobytům dětí venku. 

Nedaleko budovy MŠ jsou autobusové zastávky, které umožňují dojezd jak místních 

autobusových linek, tak meziměstských. 

Budova je jedna, dvoupodlažní, kdy v přízemí je umístěna vlastní kuchyň s přilehlými 

místnostmi k ní náležejícími, dále pak sklad prádla a prádelna, sklad čisticích prostředků, 

úklidová místnost, výlevka, spisovna mateřské školy, kancelář vedoucí školní jídelny a  účetní, 

šatna a sociální zařízení pro zaměstnance z přízemí, ředitelna, přípravna jídla a třída MYŠEK 

– třída logopedická. 

V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny dvě třídy běžné, věkově smíšené. Od září 2017 

budou ve třídě KOŤAT umísťovány děti dvouleté a děti do 4 let. Ve třídě BERUŠEK pak budou 

děti 5 – 6 ti leté a děti s OŠD. Každá třída má svou vlastní šatnu. 

V prvním patře se ještě nachází sborovna, šatna pro zaměstnance a přípravna jídla. 

Budova má dva vstupy – jeden pro běžné třídy a druhý pro logopedickou třídu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHARAKTERISTIKA NAŠEHO ŠVP 

Celá filozofie našeho ŠVP vychází z hlavních cílů a záměrů programu ZaS: 

- Důraz klademe především na individuální přístup ke každému dítěti 
- Vedeme děti k samostatnosti při rozhodování 
- Rozvíjíme u dětí schopnosti, znalosti a dovednosti prostřednictvím činností v CA 
- Klademe velký důraz na spoluúčast rodičů  
- Dbáme na rozvoj osobnosti dítěte jak po stránce fyzické, tak i psychické 
-  

DLOUHODOBÝ KONCEPČNÍ ZÁMĚR - VIZE – VÝCHODISKA 

  

Proč mně je šest a tobě pět, 

proč kolem nás je velký svět? 

Proč kvete strom, proč padá sníh, 

proč rosa roste na růžích, 

proč bývá světlo nebo tma, 

proč jedna maminka je jen má? 

Proč ty jsi kluk a já holka, 

proč je pro nás otevřená školka, 

proč si chodíme do školky hrát, 

proč každý kluk i holka je můj kamarád? 

Proč jezdí auto, zpívá pták, 

proč je to všechno právě tak? 

Už to víme – PROČ ! 

Protože jsme se na vše ptali, 

hodně si hráli a taky se smáli. 

Co všechno umíme z té naší školičky, ať nám všem vydrží po život celičký ! 

Chceme, aby děti z naší mateřské školy: 



UMĚLY ODPOVĚDĚT NA SPOUSTU OTÁZEK Z OKOLNÍHO ŽIVOTA, MNOHÉ 

UMĚLY TAKÉ ZAZPÍVAT, NAKRESLIT ČI ZTVÁRNIT POHYBEM A UVĚDOMILY 

SI, ŽE KAMARÁDI A RODINA PRO NĚ HODNĚ ZNAMENAJÍ A ŽE 

 MY – JE VÍCE NEŽ JÁ. 

 

 

DLOUHODOBÉ CÍLE NAŠEHO ŠVP MAJÍ OPORU  

v RVP PV 

Chceme, aby dítě před nástupem do základní školy 

 

 ovládalo běžné způsoby pohybu v různém prostředí, dbalo na bezpečnost vlastní i 

druhých, v případě nebezpečí vědělo, jak se nejvhodněji zachovat a dokázalo říci „ne“ 

v situacích, které to vyžadují  

 umělo správně zacházet s běžnými předměty, nářadím a náčiním, pracovními nástroji i 

materiálem a zvládalo jednoduché pracovní úkony 

 dokázalo přirozeně a gramaticky správně komunikovat se svým okolím, sdělovat svůj 

názor, formulovat otázku i smysluplně odpovědět na položenou otázku 

 umělo bez ostychu vyprávět známé pohádky i vymyšlené příběhy s využitím modulace 

hlasu 

 dokázalo řešit jednoduché myšlenkové i praktické problémy, nebálo se chybovat, 

nenechávalo se odradit dílčími neúspěchy 

 umělo spolupracovat s ostatními, dokázalo uzavírat kompromisy a dodržovalo 

dohodnutá pravidla 

 dodržovalo přiměřená pravidla společenského chování ve styku s dětmi i dospělými 

 umělo vyjádřit svou představu, zážitek, skutečnost prostřednictvím pohybových, 

hudebních, výtvarných a dramatických činností  

 mělo povědomí o významu životního prostředí a pomáhalo pečovat o své nejbližší okolí  


