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Pod tlakem změn, které nastaly v průběhu školního roku měníme v ŠVP následující oddíly. Změny
v oddíle jsou vyznačeny kurzívou.

Charakteristika mateřské školy
Název a adresa: Mateřská škola Dlažov, příspěvková organizace, okr. Klatovy se sídlem Dlažov
60, 340 21 Janovice nad Úhlavou.
Zřizovatel a základní popis MŠ: Zřizovatelem naší mateřské školy je Obecní úřad Dlažov.
Zřizovací listina nabyla účinnosti 1.1.2003.
Budova mateřské školy je ve vlastnictví Obecního úřadu Dlažov a nachází se na konci obce
Dlažov směrem na Miletice. Budova je stará více než 160 let a historicky zde byla vždy škola,
později útulek pro děti pracujících žen, následovalo zřízení MŠ, která je zde již více než 35 let.
V přízemí domu jsou umístěny skladovací prostory, úklidová místnost a byt, který obec pronajímá
třetím osobám. Samotná MŠ je umístěna v prvním patře budovy. V prostorách MŠ se nachází tyto
místnosti: třída, ložnice, kuchyňka, kancelář, chodba se šatnou, umývárna + WC. Mateřská škola
nemá vlastní zahradu a hřiště. Docházíme na obecní hřiště umístěné za OÚ Dlažov. A k dalšímu
pobytu venku využíváme přívětivé prostředí venkova (les, louky, polní cesty, fotbalové hřiště).
Složení dětí a kritéria pro přijetí do MŠ: Mateřská škola funguje jako jednotřídní s dětmi od 2 do
6-ti resp. 7 let (děti s odkladem školní docházky). Děti se k nám sjíždí z 5-ti okolních obcí. Zápis do
MŠ provádíme zpravidla v dubnu, v případě dostačující kapacity je možno děti do MŠ zapisovat i
v průběhu školního roku dle potřeb rodičů.
Přednostně jsou přijímány do MŠ dětí splňující tato kritéria (váha kritéria sestupně dle
pořadového čísla. Tj.1 největší důležitost):
1. v následujícím školním roce dovrší věku 6 let (poslední rok před zahájením školní
docházky)
2. bydliště ve spádové oblasti obce Dlažov
3. přihlášeni k celodenní docházce a oba rodiče jsou zaměstnáni
4. jsou ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
5. mají v MŠ sourozence
6. do spádové oblasti obce Dlažov se přistěhují během roku
7. Děti nepracujících rodičů přihlášené k celodenní docházce
8. Děti přihlášené k polodenní docházce s přihlédnutím k výše uvedeným kritériím
9. Děti s místem pobytu mimo dle výše uvedených kritérií
Dále jsou důležité tyto dokumenty: vyplněné žádosti o přijetí, evidenční list a potvrzení od lékaře,
že dítě může navštěvovat MŠ. Potřebné formuláře jsou k dispozici u vedení MŠ.
V naší MŠ zajistíme též integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedna z učitelek má
vystudovanou speciální pedagogiku. Máme osobní zkušenosti s dětmi s těmito obtížemi: ADHD,
socio-kulturně znevýhodněné děti, sluchová vada, poruchy pozornosti a soustředění, opožděný
vývoj z nejrůznějších příčin, logopedické poruchy.

Další oddíly ŠVP na roky 2014-2016 zůstávají beze změn.
Petra Šlajchová, stat. zást. MŠ

