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Organizace školního roku 2022/2023 (příloha Školního řádu 2.) 

 
Třída modrá – třída zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona  - 7:30 – 14:30  
 
Ve třídě pracuje:  paní učitelka    Lenka Kleinová 
                              speciální pedagog   Mgr. Jana Čerbáková 

asistent pedagoga   Hana Staníčková 
                             
Logopedická třída, ve které je poskytovaná logopedická péče na základě doporučení k integraci SPC. Ve 
třídě je zapsáno 14 dětí. Ve třídě je 6 dětí s odkladem školní docházky. Dětem je poskytována denní 
individuální péče, kterou zajišťuje speciální pedagog  Mgr. Jana Čerbáková. Vzdělávání dětí je podpořeno 
přítomností asistenta pedagoga. Povinné předškolní vzdělávání v této třídě plní 11 dětí. 

 

Třída zelená – 7:00 – 16:00 
Ve třídě pracuje:   paní učitelka   Zuzana Palátová 

                                  paní učitelka   Helena Havlíčková 
 

Ve třídě je zapsáno 13 dětí ve věku 3-5 let. 
 

Třída červená – 7:00-16:00 
Ve třídě pracuje: paní učitelka   Dana Gajdošová 

                                  ředitelka školy   Anna Kimlová 
 
Ve třídě je zapsáno 23 dětí ve věku 2,5 – 5 let. 

 

Třída žlutá – 6:30 – 16:30  
Ve třídě pracuje: paní učitelka   Radoslava Kocmanová  

      paní učitelka   Štěpánka Němcová 
 
Ve třídě je zapsáno 23 dětí ve věku 4-7 let. Povinné předškolní vzdělávání v této třídě plní 13 dětí. 
 

 
Edukativně – stimulační skupiny – od ledna 2023 
Aktivita je vhodná po domluvě s učitelkou. Lekce jsou vedeny za aktivní účasti rodičů tak, aby rodič byl 
pomocníkem dítěte při plnění zadání a společně poznávali silné a slabší stránky dítěte v oblasti přípravy 
na vstup do školy. Tato aktivita je rodičům nabízena, případně doporučena učitelkou ve třídě. Záleží na 
jejich rozhodnutí, zda tuto možnost využijí. 

 
Sportování s Lemurem 
Bližší informace v průběhu roku. 
 
Škola v přírodě 
V průběhu září budeme zjišťovat zájem. 
 
Kroužky 
Nabídka kroužků bude zveřejněna na nástěnce ve vestibulu. Tuto aktivitu zajišťuje agentura 
„Poznej víc“. 
 
Provoz jednotlivých tříd 

 
Děti se scházejí od 6:30 ve žluté třídě, odkud si je učitelky odvedou při zahájení provozu svých tříd.  
Od 14:30 jsou děti z modré a zelené třídy spojeny v zelené třídě.  
Od 16:00 jsou všechny děti společně ve žluté třídě, kde je v 16:30 ukončen provoz mateřské školy. 


