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Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace 

 

Č.j.: ŘMŠ / 97 / 2015        

S námi nejsi sám 

 
 

 

                               

 

š k o l n í   v z d ě l á v a c í    p r o g r a m 

 pro předškolní vzdělávání 

v 

Mateřské škole Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace 

 

platný od 1.9.2015 
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Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP)  

S námi nejsi sám 

 je programový dokument Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvkové organizace, kterým 

se její pedagogové řídí ve vzdělávacím procesu. 

Je zpracován v souladu s Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV)  č.j. 

32 405/2004-22 a s materiálem pro PV „ Konkretizované očekávané výstupy“ doplňující RVP PV. 

Odpovídá konkrétním podmínkám školy, je přizpůsoben možnostem a potřebám dětí. Jeho obsah byl 

vytvořen na základě analýzy a hodnocení práce školy, dlouhodobého ověřování zkušeností, 

materiálních a personálních podmínek, organizace provozu, sociálního klimatu a možností spolupráce 

s rodiči a veřejností. Je vytvořen na delší časové období (3 roky).Zároveň je otevřeným pracovním 

materiálem, který je možné aktuálně přizpůsobovat měnícím se podmínkám dalšího přirozeného 

vývoje a závěrům evaluační činnosti. 

Je veřejně přístupný rodičovské veřejnosti i ostatním partnerům. Na jeho tvorbě se podílel celý 

pracovní kolektiv školy. 

Byl schválen Pedagogickou radou školy dne 31.8.2015, kdy se stává povinným programovým 

dokumentem pro pedagogy i pro další pracovníky školy od 1.9.2015. 
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                                                 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 596120453  

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 Mgr. Zuzana Stanovská 

Kapacita školy plánovaná 

Kapacita školy k 1.9.2015 

81 dětí 

81 dětí 

Hlavní účel a předmět činnosti 

organizace 

 poskytování předškolního vzdělávání dětí podle  
zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

mailto:posta@moap.ostrava.cz
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(podle zřizovací listiny) 

 

 

Předmět činnosti odpovídající 

hlavnímu účelu 

 

 

 

Doplňková činnost                                

(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 
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Závěr 

 

Školní vzdělávací program vydává pod č.j. ŘMŠ/97 /2015 :   Marie Benešová, ředitelka mateřské školy 

 

V Ostravě dne 30.8.2015                                                                                      

                       

                                                            

 

 

 

 

Aktualizováno v Ostravě dne 1.9.2016                        …………..……… 

Hana Gawliková, ředitelka mateřské školy  

 

 

 

 

Aktualizováno v Ostravě dne 1.6.2017                       …………………… 

Mgr. Zuzana Stanovská,  

ředitelka Mateřské školy Ostrava,  

Blahoslavova 6, příspěvková organizace 

pod č.j. ŘMŠ/200 /2017    

 

 


