
Dodatek č. 1 

ke Školnímu vzdělávacímu programu Č.j. 24/2018 

 

2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Se upravuje následovně : 

Velikost školy 

 V naší mateřské škole pracuje 12 zaměstnanců – 6 kvalifikovaných učitelů, 1 asistent 

pedagoga, 1 školní asistent a 4 provozní zaměstnanci 

 

3. PODMÍNKY  VZDĚLÁVÁNÍ 

Se upravuje následovně : 

3. 6. Personální a pedagogické zajištění : 
 

 Pedagogičtí pracovníci: 

Petra Strejčková, DiS.  - ředitelka   - kvalifikovaná (plný úvazek) 

Ilona Dlouhá  - učitelka  - kvalifikovaná (plný úvazek) 

Martina Polívková  - učitelka  - kvalifikováná (plný úvazek) 

Nikola Voráčková - učitelka  - kvalifikovaná (plný úvazek) 

Vladimíra Štěpánová - učitelka  - kvalifikovaná (plný úvazek) 

Petra Brnadová  - učitelka  - kvalifikovaná (plný úvazek) 

Jitka Plecitá  - asistent pedagoga - nekvalifikovaná (0,708) 

       (kvalifikaci si doplňuje) 

 

 

 Provozní zaměstnanci: 

Alena Hanzlíková   - VŠJ   - úvazek 0,875 

Jitka Pinkasová    - kuchařka  - plný úvazek 

Jana Lišková    - školnice  - plný úvazek 

Jana Buriánová    - uklízečka  - úvazek 0,375 

      - pomocná síla v kuchyni - úvazek 0,625 

Markéta Valentová    - školní asistent  - kvalifikovaná (0,5) 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Změny a dodatky ŠVP 

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto ŠVP mohou být provedeny pouze písemnou 

formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské 

školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.  

 

Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců s ŠVP 

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto ŠVP a o projednání 

provede zápis do pedagogické i provozní porady. 



 

Nově přijímané zaměstnance seznámí s ŠVP zaměstnavatel   při jejich nástupu do práce.  

 

O vydání a obsahu ŠVP informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí jedním výtiskem ve 

vestibulu školy  a také ústním upozorněním při zahajovací třídní schůzce na začátku školního 

roku, kde zákonní zástupci stvrdí své seznámení podpisem do prezenční listiny. 

 

Dodatek č. 1  k ŠVP  Č.j.24/2018  

- nabývá účinnosti dne 1.9.2019 

- nabývá platnosti dne 1.9.2019 

 

Pedagogická rada projednala dodatek dne 26.8.2019. 

 

 

V Braškově dne 26. 8. 2019 

 

Petra Strejčková DiS., ředitelka MŠ 

 

 

 


