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1. Identifikační údaje

1. 1 Název vzdělávacího programu:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1. 2 Motivační název:

JE NÁM SPOLU DOBŘE

1. 3 Předkladatel:

Základní škola:  Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín

Ulice, č. p., :  Lužany 155
PSČ, město: okres Jičín,50706
Jméno ředitelky:  Mgr. Monika Tringelová

Kontakty: ředitelka školy 493 597 163          zs.luzany@email.cz
mateřská škola 797 613 636
školní jídelna 730 891 195

1. 4 Zřizovatel školy:

Název:  Obec Lužany, okres Jičín
Adresa:  Lužany 155, 50706 Lužany u Jičína

Kontakty:  493597178



2. Povinná předškolní docházka a způsob vzdělávání

2. 1      Povinné předškolní vzdělávání

a) S účinností od 1.1. 2017 je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do
konce srpna 5 let, k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku.

b) Předškolní vzdělávání je pro dítě povinné ve školském obvodu, v němž má dítě místo

trvalého pobytu („spádová mateřská škola“). Pokud je dítě přijato do jiné, než spádové

školy, je tato skutečnost oznámena řediteli spádové školy.

c) Povinnost předškolního vzdělávání není dána v době školních prázdnin, dítě ale může

mateřskou školu navštěvovat i v těchto dnech.

d) Zákonný zástupce  je povinen omlouvat (i telefonicky) dítě z povinného předškolního

vzdělávání  ze  zdravotních  i  jiných  důvodů  nejpozději  do  3  dnů  od  začátku

nepřítomnosti  dítěte  v  mateřské  škole.  Ředitelka  mateřské  školy  je  v  závažných

případech oprávněna požadovat doložení důvodu nepřítomnosti (potvrzení lékaře).

e) Rozsah povinného předškolního vzdělávání se v mateřské škole Lužany stanovuje v

rozsahu nejméně 4 hodiny denně, tj.od 8:00 do 12:00.

f) Povinné  předškolní  vzdělávání  lze  plnit  i  individuálním  vzděláváním  dítěte,

vzděláváním  v  přípravné  třídě  základní  školy  nebo  třídě  školy  speciální  nebo

vzděláváním v zahraniční škole na území ČR.

  
2. 2 Individuální vzdělávání

a) Individuální vzdělávání dítěte je další formou plnění povinnosti předškolního vzdělávání.
Pravidla individuálního vzdělávání dítěte jsou upravena v §34b  školského zákona, který je ve
školském zákoně obsažen s účinností od 1.1. 2017. 

b) Individuální vzdělávání dítěte se vztahuje pouze na předškolní vzdělávání dítěte, pro které je
předškolní vzdělávání povinné. 

c) I dítě, které se bude vzdělávat individuálně, musí být přijato k předškolnímu vzdělávání a
musí se stát dítětem mateřské školy. 

d) Pokud zákonný  zástupce  plánuje  své  dítě  individuálně  vzdělávat  po  převažující  část
školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit řediteli
mateřské školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději  tři měsíce před začátkem školního
roku,  ve  kterém  se  má  dítě  začít  povinně  vzdělávat.  Pokud  se  zákonný  zástupce
rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně



oznámit řediteli mateřské školy, ve které se jeho dítě vzdělává, a vyčkat do doručení
oznámení řediteli.

e) Oznámení o  individuálním  vzdělávání  obsahuje  identifikační  údaje  dítěte (jméno  a
příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu),  období, po které bude dítě individuálně
vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání.

f) Po  tom,  co  ředitel  školy  obdrží  oznámení  o  individuálním  vzdělávání,  doporučí
zákonnému  zástupci  oblasti z rámcového  vzdělávacího  programu  pro  předškolní
vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje
očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech.

g) Výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických her a
pomůcek) hradí zákonný zástupce. 

h) Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které ke svému vzdělávání
potřebuje podpůrné opatření spočívající v kompenzačních pomůckách (tyto pomůcky na
základě  vyšetření  doporučuje  školské  poradenské  zařízení,  jejich  soupis  je  uveden
v příloze  vyhlášky  č.  27/2016  Sb.,  o  vzdělávání  žáků  se  speciálními  vzdělávacími
potřebami a žáků mimořádně nadaných),  hradí pořízení těchto pomůcek stát. Stát také
hradí výdaje spojené se zařazením dítěte do vzdělávání v příslušné mateřské škole.

Způsob a termíny ověření očekávaných výstupů u dítěte:

• Ověření proběhne na základě: pohovoru učitelky s dítětem.

• Termín ověření bude v rozmezí druhé poloviny června příslušného školního roku,
kdy dítě nastoupilo k individuálnímu vzdělávání.

• Mateřská  škola  ověří  úroveň  osvojování  očekávaných  výstupů  v  jednotlivých
oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

• Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu června.  Přesný
termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.



3. Integrované bloky - úprava 

Září – Já a ti druzí

Vítáme Vás ve školce
Mám nové kamarády
Já a místo, kde žiji - Krásy podzimní přírody
Kdo to ťuká za vrátky? To jsou přece pohádky!

Říjen – Příroda

Ovoce a zelenina, to je život, to je síla
Rozmary počasí
Tak už je to tak, přiletěl k nám drak
Strašidýlko Emílek

Listopad – Moje tělo a zdraví

Barvičky, polezte z krabičky
Co mám ukryto pod kůží
Jak se správně oblékat
Vlezla na mě rýma, je mi pořád zima

Prosinec – Advent

Bum, bum, ratata, čerti buší na vrata
Dva mrazíci
Štědrý večer nastal

Leden – Přišla k nám zima

Zima okolo nás
Živočichové v zimě
Eskymáci
Až já budu velký-á, chtěl/a bych být…

Únor – Ven z izolace a blíž k sobě

Ven z izolace, blíž k sobě
Chystáme se k zápisu
My jsme muzikanti, přícházíme k Vám 
Masopustní rejdění

Březen – Jaro ťuká na vrátka

Chystáme se k zápisu
Zimo, zimo, táhni pryč
Zvířátka a jejich mláďátka
Hody, hody doprovody



Duben – Přišlo jaro do vsi

Zvířátka a jejich mláďata
Hody, hody, doprovody
Země
Kreslím a čaruji, košťátko startuji

Květen – Pojďte se radovat
U nás doma, kde jsem se tu vzal
Maminka má svátek
Poznáváme okolí
Co dělat, aby sluníčko nekousalo

Červen – Hřej sluníčko, hřej
Děti světa
Pozor, červená
Co jsem se tu naučil
Loučíme se se školkou

V Lužanech 9. 5. 2019


