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Školní vzdělávací program (ŠVP) s motivačním názvem „Duha pro život“ vznikl 

rozpracováním Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV) do 

konkrétních podmínek školy. Úprava RVP PV byla provedena na základě ustanovení zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Činnost školy je vymezena školským zákonem a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

 Škola je zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona.  

 Škola poskytuje výchovu a vzdělávání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami (dále jen SVP).  Dítětem a žákem se SVP se rozumí osoba, která k naplnění 

svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném 

základě s ostatními, potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními 

se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, odpovídající 

zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte nebo 

žáka. Děti a žáci se SVP mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření 

školou a školní družinou. 

Mateřská škola je určena dětem se SVP, a to zpravidla ve věku od 3 do 6 let. 

 O zařazení dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na žádost zákonného 

zástupce dítěte a na základě vyšetření a doporučení školského poradenského zařízení 

(Pedagogicko-psychologické poradny nebo Speciálně pedagogického centra) a 

doporučení dětského lékaře. 

 Mateřská škola je v provozu od 7:30 do 15:30. Docházka do mateřské školy je bezplatná. 

Mateřská škola sestává z jedné třídy s kapacitou 10 dětí. 

 Mateřská škola je umístěna ve zvýšeném přízemí dvoupodlažního traktu s bezbariérovým 

přístupem. Sestává ze dvou prostorných heren propojených průchodem. Jedna slouží jako 

pracovna a místo společných řízených činností, jedna jako relaxační prostor a ložnice 

zároveň. S ložnicí sousedí malý sklad dětských lehátek. Do prostoru MŠ se vchází 

z hlavní chodby předsíňkou, na kterou navazuje šatna a vstup do heren. Na chodbě 

naproti vstupu do prostoru MŠ je nově zbudovaná hygienická místnost s umývadly, WC a 

přebalovacím pultem. Stravování probíhá ve vymezeném prostoru školní jídelny 

v prvním patře hlavní budovy s výtahem a bezbariérovým přístupem. Mateřská škola 

využívá ke svým činnostem odborné učebny – rehabilitační pracovny vybavené 

kompenzačními pomůckami pro cvičení, masáže, bazální stimulace a míčkové facilitace, 

při smyslové výchově napomáhá pobyt v psychorelaxační místnosti Snoezelen. 

K dispozici je také tělocvična, výtvarná a hudební dílna. 

 Budova školy se nachází ve frekventované ulici vedle historického centra města Lipník 

nad Bečvou v těsném sousedství městské památkové rezervace. Před budovou je možnost 

vyhrazeného parkování. Mateřská škola využívá školní hřiště a dětské skluzavky. Škola 

do budoucna plánuje rozšířit možnosti venkovních herních aktivit dětí. 

 Během školního roku se děti mateřské školy aktivně zapojují do všech činností školy. 

Společně se žáky 1. stupně základní školy mohou navštěvovat kulturní akce. V průběhu 

celého školního roku se opakovaně pořádají akce, které u dětí získaly velkou oblibu: 

Netradiční duhová olympiáda, Adventní posezení, Mikulášské radovánky, Školní 

akademie, Maškarní karneval, Putování za pokladem. V rámci venkovních aktivit děti dle 

svých možností a potřeb sportují a aktivně poznávají město, ve kterém žijí. 

 


