
AKTUALIZACE ÚDAJŮ VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU  

OD 1. 9. 2016 

 

 

2. Identifikační údaje o mateřské škole  

Název školy Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková 

organizace 
Název školního vzdělávacího 

programu 
 

S námi nejsi sám 
Vydává, odpovědnost ředitelka školy 
Zpracovatelé Marie Benešová a tým pracovníků školy 
Adresa školy Blahoslavova 6/1594, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 
IČ 75027305 
Identifikátor právnické osoby 600 144 429 
Telefon 596 120 453  
E-mail msblahoslavova@seznam.cz 
Adresa internetové stránky www.blahoslavova.moravskaostrava.cz 
Právní forma příspěvková organizace od 1. 1. 2003 
Zařazení do sítě škol 1. 1. 2003 
Název zřizovatele Statutární město Ostrava 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
náměstí Dr. E. Beneše 555/6 

729 29 Ostrava 
Telefon/fax 599 444 444 / 599 445 401 

E- mail -  podatelna: posta@moap.ostrava.cz 
 

Ředitelka školy Hana Gawliková 
Kapacita školy plánovaná 
Kapacita školy k 1.9.2015 

81 dětí 
81 dětí 

Hlavní účel a předmět činnosti 

organizace 
(podle zřizovací listiny) 
 

 
Předmět činnosti odpovídající 

hlavnímu účelu 
 

 

 
Doplňková činnost                                

 poskytování předškolního vzdělávání dětí podle  

zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu 
 poskytování předškolního vzdělávání 
 zabezpečení školního stravování dětí  
 zabezpečení stravování a stravovacích služeb (závodní 

stravování) vlastním zaměstnancům 
 
 realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 

 

Součásti školy  
Školní jídelna  
Kapacita ŠJ plánovaná 
Kapacita ŠJ k 1.9.2015  

100 jídel   
  81 dětí 
  12 ostatních 

IZO školní jídelny 102 980 071 
Telefon  596 120 452  
E-mail sjblahoslavova@seznam.cz 
Vedoucí školní jídelny Helena Nagyová 
 

 

mailto:posta@moap.ostrava.cz
mailto:sjblahoslavova@seznam.cz


4.4 Organizace chodu  - rytmický řád života v MŠ 

Uspořádání dne je rozvolněno a uspořádáno tak, aby vyhovovalo potřebám dětí, respektovalo jejich 

individuální potřeby a zájmy. Každé dítě má prostor pro aktivity dle vlastní volby, soukromí, 

spontánní a řízenou činnost, relaxaci i odpočinek. Pravidelný denní rytmus a řád umožňuje přizpůsobit 

v průběhu dne organizaci činností tak, aby bylo možné reagovat na neplánované události v životě 

mateřské školy. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Aktivity jsou organizovány tak, 

aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, pracovaly svým tempem. Plánování 

vychází z potřeb a zájmů dětí, pro realizaci činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím 

základním denním režimu: 

6:30 – 7:15     -     scházení dětí ve ŽLUTÉ třídě, tvořivé hry a činnosti dětí 

7:15 -  8:30    -    rozcházení dětí do kmenových tříd, tvořivé činnosti a hry dětí 
- výtvarné a pracovní činnosti s rozvíjením individuálních zálib a talentů 

- tělovýchovné chvilky a pohybové aktivity 

- realizace plánovaných řízených činností navazující na třídní vzdělávací programy 

- individuálně plánované činnosti zaměřené na psychomotorický, kognitivní, 

osobnostní, sociální a morální rozvoj, rozvoj řeči a předčtenářských dovedností, 

podpora předmatematických a informačních dovedností 

- tvůrčí realizace nápadů dětí 

8:45 – 9:30     -   dopolední svačina 

9:30 – 9:50     -    pokračování či individuální dokončení dopoledních činností 
- hodnocení ranního programu 

- návrhy dětí na činnosti pro další den 

9:50 – 11:45   -   příprava na pobyt venku 
- pobyt venku spojený s pokračováním činností zaměřený na hry, pohybové aktivity, 

pracovní činnosti, poznávací vycházky, turistiku, sezónní činnosti. Činnosti jsou 

přizpůsobovány kvalitě ovzduší. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu-10 °C, při 

silném větru a dešti, při inverzích. 

11:45-13:00   -    příprava na oběd 

11:50 – 12:30 -     oběd ČERVENÁ a  ŽLUTÁ  třída, 

12:10 –12:40  -    oběd ZELENÁ a MODRÁ třída 

- osobní hygiena, příprava na odpočinek 

13:00 -15:00    -  odpočinek, spánek (13:00 – 14:20) vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě  

                            (30min.) relaxují všechny děti při čtení pohádky, poslechu hudby, děti s nižší  

                             potřebou spánku vstávají, nabídka individuálních klidových činností, programu pro 

                          předškoláky a děti s OŠD, případná zájmová aktivita  
  - odpolední svačina 

15:00 – 16:00   - hry a činnosti zaměřené na volnou tvořivost dětí, hudební a výtvarný program, 

zájmové aktivity, individuálně plánované činnosti s individuálním přístupem, využití pobytu venku 

v letním období a dle možností. 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního 

vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, akcí 

pro rodiče dětí, dětských dnů a podobných akcí.  

 

 

 

 

 

Aktualizováno v Ostravě dne 1. 9. 2016               

Hana Gawliková, ředitelka mateřské školy  

 


