
Roční plán 2019/ 2020 

 

Navazuje na Školní vzdělávací program. 

 

Organizace školního roku 2019/2020 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2020. 

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019 

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování 
začne v pondělí 6. ledna 2020. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. 1. 2020 

Jarní prázdniny  

2. 3. 2020 – 8. 3. 2020 

Velikonoční prázdniny 

9. 4. a 10. 4. 2020 - svátek 

Hlavní Prázdniny 

1. 7. – 31. 8. 2020 

Kapacita školy - 212 

Děti rozděleny do 8 tříd s celodenní docházkou 

 

Zelená třída: třídní učitelky: Renata Hoferková, Bc. Aneta Faifrová  
asistent pedagoga: Jana Vracovská 

Oranžová třída: třídní učitelky: Petra Bláhová, Nikol Tvarohová 

Fialová třída: třídní učitelky: Mgr. Helena Forštová, Kristýna Suková 

Modra třída: třídní učitelky: Alena Stanislavová, Ivana Pӧmlová 

Růžová třída: třídní učitelky: Bc. Iva Trávníčková, Bc. Veronika Pӧmlová 

Žlutá třída: třídní učitelky: Jitka Břendová, Barbora Mojzešová 
asistent pedagoga: Simona Vaicenbacherová 

Bílá třída: třídní učitelky: Jaroslava Šašková – výchovná poradkyně pro MŠ, Bc. Lenka Hesová 

 

Červená třída: třídní učitelka: Lenka Bláhová 
asistent pedagoga: Alena Látalová 

  



Organizace dne v mateřské škole 

 

Mateřská škola je v provozu od 6.00 hodin do 16.00 hodin. 

Nástup dětí do MŠ:  6.00 – 8.00 hodin (po domluvě i později) 

Spontánní hra: do 9.30 – podle programu dne dle plánu učitelky a činnosti řízené pedagogem 
na třídě 

Pohybové aktivity:  zařazovány v průběhu dne 

Pobyt venku:   10.00 – 11.30 hodin – podle aktuálního počasí 

Odpočinek, spánek  během dne možnost individuální relaxace dle potřeby dětí 

děti spí na matracích, je zajištěno větrání  

lůžkoviny měněny každé 3 týdny 

odpočinek 12.15– 13.45 hodin 

četba, poslech CD relaxační hudba 

od 14.15 hodin – hra, zájmové činnosti, v letních měsících PV 

  

Stravování:   8.30- 9.00 svačina, organizace u starších dětí formou samoobsluhy, 

11.30- 12.00 oběd 

14.00- 14.15 odpolední svačina 

časový odstup mezi jídly je dodržován 

Pitný režim:   zajištěn během celého dne 

Otužování:   vzduchem, plavání 

Způsob nakládání s prádlem: 1x za 3 týdny výměna lůžkovin – MŠ 

1x týdně ručníky – praní MŠ 

  



Personální podmínky školy 

Pedagogičtí zaměstnanci: 

Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Jílková 
Vedoucí učitelka: Petra Bláhová 
Výchovná poradkyně: Jaroslava Šašková 

Nikol Tvarohová: učitelka 
Renata Hoferková: učitelka 
Bc. Aneta Faifrová: učitelka 
Kristýna Suková: učitelka 
Alena Stanislavová: učitelka pověřená zastupováním vedoucí učitelky v době její nepřítomnosti 
Bc. Veronika Pӧmlová: učitelka 
Bc. Iva Trávníčková: učitelka 
Ivana Pӧmlová: učitelka 
Mgr. Helena Forštová: učitelka 
Jaroslava Šašková: učitelka, výchovná poradkyně MŠ 
Jitka Břendová: učitelka 
Bc. Lenka Hesová: učitelka 
Lenka Bláhová : učitelka 
Barbora Mojzešová: učitelka 
Simona Vaicenbacherová: asistent pedagoga 
Jana Vracovská: asistent pedagoga 
Alena Látalová: asistent pedagoga 

 

O pořádek se starají: Lenka Stuchlová, Věra Křížková, Jana Hajžmanová, Alena Krausová, Jana Kosťová, 
Oksana Kindračuková 

 

 

Spolupráce se ZŠ:  

- prezentace na webových stránkách školy 

- schůzka pro rodiče předškolních dětí a výchovné poradkyně ZŠ 

- návštěvy v prvních třídách 

- slavnostní zahájení školního roku 

- divadelní představení 

- zápis do ZŠ 

- mikulášská nadílka 

- vánoční jarmark a slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

- spolupráce výchovných poradkyň 

- "škola nanečisto" 
  



Spolupráce s OÚ:  

- výstavba, rekonstrukce, opravy tříd 

- stěhování nábytku 

- informovanost veřejnosti prostřednictvím obecního rozhlasu a zpravodaje Náves 

- návštěva MLK a beseda s knihovnicí 

- kulturní vystoupení v domě s pečovatelskou službou 

- údržba a úprava zahrady 
  

Spolupráce s PPP Plzeň, OSPOD Nýřany, SPC Plzeň, Dům poklidného stáří Vejprnice. 
 

 

 

Školní rok 2019/ 20 

Začíná 2. září - pondělí 

Nástup do mateřské školy – do 8.00 hodin. 

Na dveřích budou seznamy dětí rozdělených do jednotlivých tříd. 

V šatnách budou mít děti přidělenou značku. 

 

Seznam věcí do mateřské školy 

• Bačkory 

• v tašce – náhradní spodní prádlo (kalhotky, tričko, punčocháče, ponožky), pláštěnka 

• tepláky (jiné na zahradu, jiné do třídy) 

• pyžamo 

• kartáček na zuby (starší děti). 

Vše podepsané 

  



Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání 

Pro školní rok 2019/ 2020 byla stanovena výše úplaty: 

◦ 3-5 leté dítě 510,-Kč 

◦ 5-6 leté dítě a děti s OŠD bezplatně 

 

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úhrady plateb za vzdělávání, dodržují následující podmínky: 

1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne příslušného kalendářního měsíce 
2. Vedoucí učitelka se může se zákonným zástupcem dohodnout v případě závažných důvodů jiný 

termín úhrady 
3. Zákonný zástupce dítěte uhradí platbu složenkou nebo bezhotovostním převodem na určený 

bankovní účet 
4. Ve výjimečných případech a po dohodě s vedoucí učitelkou lze částku zaplatit v hotovosti 

v kanceláři vedoucí ŠJ. 

 

 

Úhrada úplaty za školní stravování 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání na období od 2. 9. 2019 do 31. 8. 2020 (viz Směrnice: Úplata za 
předškolní vzdělávání) 

 

Při úhradě platby za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami: 

1. Platba za kalendářní měsíc je splatná do 10. dne následujícího kalendářního měsíce 
2. Vedoucí učitelka se může se zákonným zástupcem dohodnout v případě závažných důvodů jiný 

termín úhrady 
3. Zákonný zástupce dítěte uhradí platbu složenkou nebo bezhotovostním převodem na určený 

bankovní účet 
4. Ve výjimečných případech a po dohodě s vedoucí učitelkou lze částku zaplatit v hotovosti 

v kanceláři vedoucí ŠJ 

 

Od placení školného jsou osvobozeni předškoláci – tzn. děti, které dovrší do 31. 8. 2020 - 6 let. 
Děti s odkladem školní docházky školné neplatí! 

  



Hlavní priority pro školní rok 2019/ 20 

Rozšíření péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami 

- pedagogická diagnostika dítěte 

- PLPP 

- individuální vzdělávací plán 

- prohlubování spolupráce s rodiči 

- spolupráce s PPP, SPC 

- dostatečná nabídka zájmových činností 

 

Podpora duševní pohody dětí, rozvoj jejich intelektu, řeči, poznávacích procesů a funkcí, citů, vůle 
a tvořivosti cestou přirozené výchovy 

- vytváření dostatku přirozených situací a námětů – orientovat děti přes prožitky 

- využívat experimentování 

- respektovat individuální zvláštnosti dítěte 

- důraz na výchovu k zdravému sebevědomí, ke kladnému sebepojetí, sebedůvěře 

-   zaměření na rozvoj tvořivosti a samostatnosti dítěte 

- zodpovědná příprava dítěte na vstup do základní školy 

- důraz na péči dětí s odkladem školní docházky 

 

Plánované akce 

Září 

• třídní schůzka s rodiči – seznámení s prostředím, se zaměstnanci školy, se školním programem, s 
aktivitami školy 

• plavecký kurz 

Říjen 

• Drakiáda 
• Vánoční fotografování dětí 
• plavecký kurz 

Listopad 

• Lampionový průvod 
• Vánoční jarmark, rozsvícení stromečku 
• plavecký kurz 

  



Prosinec 

• „Mikulášská nadílka“ 
• vystoupení v domově pro seniory 
• vánoční posezení s rodiči a dětmi – zpěv koled, výroba dárečků spolu s rodiči, ochutnávka 

vánočního cukroví 
• besídky 
• plavecký kurz 

Únor 

• „Masopustní karneval“ 

Březen 

• Velikonoční jarmark 

Duben 

• „Velikonoční zajíček“ 
• Čarodějnická stopovačka 

Květen 

• zápisy na školní rok 2019 - 2020 
• posezení s maminkou k oslavě jejího svátku, pracovní dílny 
• výlety do okolí 

Červen 

• oslava MDD 
• výlet do plzeňské ZOO 
• výlety do okolí 
• loučení s předškoláky 

 

V průběhu roku 

• kulturní akce – Alfa, akce v MŠ, divadelní představení 
• spolupráce se ZŠ 
• spolupráce s domovem pro seniory 
• Policie ČR 
• zapojení do pohybových aktivit  
• Lékařská fakulta Plzeň 


