
Školní vzdělávací program 

DODATEK č. 1 

 

 

Personálního obsazení zůstává stejné. 

Je realizován projekt:  

Inkluze v MŠ Kelč, r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005827, 1.9.2017 – 28.2. 2019 

 

Je plánován navazující projekt: 

Inkluze II v MŠ Kelč, r.č. CZ 02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011393, 1.3. 2019 – 28.2.2021 

 

Zahájení realizace projektu: Přírodní zahrada mateřské školy Kelč, r.č. 02551862 

Příloha ŠVP: Plán environmentální výchovy a jeho návaznost na využití zahrady v přírodním stylu 

 

 

Seznámeni na provozní radě dne 30. 8. 2018 

 

 

 

 

 

        ředitelka Mgr. Šárka Večeřová 

 

 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program 

DODATEK č. 2 

 

 

Aktualizace personálního obsazení: 

Statutární orgán školy: Mgr. Šárka Večeřová (Janečková od 28.9.2019) 

Zástupce ředitelky: Jana Perutková  

Vedoucí školní jídelny, Účetní: Jarmila Jiříčková  

Obsazení tříd - učitelky: 1. třída – Vladěna Grajová, Ilona Slováková  

2. třída – Mgr. Šárka Večeřová (Janečková), Jana Perutková  

3. třída – Anna Kutálková (roz. Hlavicová), Bc. Marie Hlavicová, Dis.,  

školní asistent – Hana Kovářová  

Uklízečka: Lýdie Zavadilová 

Kuchařky: Ivana Štěpánová, Veronika Orlová  

 

Je realizován projekt:  

Inkluze II v MŠ Kelč, r.č. CZ 02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011393, 1.3. 2019 – 28.2.2021 

  

Seznámeni na provozní radě dne 29. 8. 2019 

    

        

ředitelka Mgr. Šárka Večeřová 

 

 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program 

DODATEK č. 3 

 

Aktualizace personálního obsazení: 

Statutární orgán školy: Mgr. Šárka Janečková (mateřská dovolená) 

Zástupce statutárního orgánu: Jana Perutková 

Vedoucí školní jídelny, Účetní: Jarmila Jiříčková  

Obsazení tříd - učitelky: 1. třída – Vladěna Grajová, Ilona Slováková  

2. třída – Jana Perutková, Mgr. Lucie Mašlaňová  

3. třída – Anna Kutálková, Bc. Marie Hlavicová, Dis.,  

školní asistent – Petra Jiříčková, od 15. 9. 2020 Zuzana Kunovská 

Uklízečka: Lýdie Zavadilová 

Kuchařky: Ivana Štěpánová, Veronika Orlová  

 

Je realizován projekt:  

Inkluze II v MŠ Kelč, r.č. CZ 02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011393, 1.3. 2019 – 28.2.2021 

 

Je plánován navazující projekt: 

Inkluze III v MŠ Kelč, r. č. CZ 02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018759 

  

 

 

 

 

 

 

 



DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S POVINNOU 
PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU 

 

V Mateřské škole Kelč bude způsob distančního vzdělávání zařazován v těchto případech: 

- při vyhlášení krizového stavu 
- při nařízení mimořádných opatřeních KHS nebo plošným opatřením MZd (usnesením vlády 
ČR) 
- z důvodu nařízení karantény KHS 
- pokud je z výše uvedených důvodů znemožněna osobní přítomnost více než poloviny dětí 
jedné třídy 
 

Distanční vzdělávání je povinné pro děti předškolního věku, proto v případě neúčasti na 
distanční výuce je nutné absenci dítěte omluvit s doložením důvodu, a to nejlépe e-mailem na 
adresu mskelc@seznam.cz nebo telefonicky na číslo mateřské školy. 
 
Tento způsob vzdělávání bude v naší mateřské škole probíhat formou nabídky vzdělávacích 
činností: pracovní listy, inspirace k výtvarným a pracovním aktivitám, činnosti k rozvoji 
hrubé i jemné motoriky, k podpoře paměti a představivosti, činnosti z běžného života. 
 
Při distančním způsobu vzdělávání je zákonný zástupce dítěte povinen spolupracovat s 
mateřskou školou na způsobu předávání vzdělávacího obsahu. Vzdělávání distanční formou je 
založeno na komunikaci učitele a rodičů (zákonných zástupců), rodiče svou zpětnou vazbou 
předají učitelce informaci o úspěších i neúspěších dítěte v plnění zadaných úkolů.  
 
Způsob předávání obsahu distančního vzdělávání a komunikace: 

 E-mailovou formou – rodičům budou jednou týdně (v pondělí) posílány materiály pro 
vzdělávání jejich dítěte, přičemž povinností rodičů bude vypracované materiály ofotit 
a poslat v tentýž týden na daný email zpět pro jejich následnou kontrolu. 
 

 Tištěnou formou - rodiče, kteří nemají možnost tisku si telefonicky domluví čas a 
místo, kde dojde k předání materiálů v tištěné podobě. Jako zpětnou vazbu mají 
možnost poslat ofocené vypracované úkoly emailem nebo vložit do poštovní schránky 
v areálu MŠ. 
 

Seznámeni na provozní radě dne 31. 8. 2020 

       

       Zástupce statutárního orgánu: Jana Perutková 


