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Mateřská škola města Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, 

Třída Osvobozených politických vězňů 241, 294 71 Benátky nad Jizerou 
 

                                                                                            Č.j. 316/2021-Ř 
                                                                                            Dne: 24 .8.2021 

                                                                                                   Skartační znak: S 10 
 

ŠKOLNÍ  VZD ĚLÁVACÍ  PROGRAM  
pro předškolní vzdělávání 

 
MŠ Jizerka: Třída Osvobozených politických vězňů 241, Benátky nad Jizerou  
a její odloučená pracoviště :  
 
Hastrmánek – U Cukrovaru 655, Benátky nad Jizerou 
Růženka - Dražická 43, Benátky nad Jizerou 
Pampeliška - Žižkova 432, Benátky nad Jizerou 
Poupátko - Platanová 653, Benátky nad Jizerou 
Mateřídouška - 17. Listopadu 514, Benátky nad Jizerou 
 
Personální obsazení: 
Ředitelka MŠ Jizerka:                    Bc.Pucandlová Jana 
Ved. Učitelka MŠ Jizerka:             Vostřáková Věra 
Učitelka :                                  Bc.Hatinová Alena         asist.pedagoga: Gasymová Sudaba 
                                                        Černá Petra 
                                                        Haspeklová Ladislava 
Ved. učitelka o.p.Hastrmánek:       Vojtěchová Petra  
Učitelka:                                         Rysková Hana                asist. Pedagoga: Voborová Andrea 
                                                        Vocásková Soňa 
                                                        Havlová Alena 
Ved. učitelka o.p. Růženka:           Jíchová Lucie 
Učitelky:                                         Hlavatá Martina 
                                                        Bencová Radka 
                                                        Bc.Kristenová Michaela 
Ved. učitelka o.p.Pampeliška:        Částečková Miroslava    
Učitelky:                                         Soumarová Jana            asist. Pedagoga: Turenová Kateřina 
                                                        Borecká Hana 
                                                        Bc.Mišutková Magdaléna 
Ved. učitelka o.p. Poupátko:           Eichlerová Martina         
 Učitelky:                                         Žídková Eliška               asist. Pedagoga: Pšenská Jana 
                                                         Chvalkovská Aneta 
                                                         Roháčková Dana 
                                                         Kostihová Barbora 
                                                         Tichá Dana 
Ved. učitelka o.p. Mateřídouška:    Stehlíková Dana 
 Učitelka:                                         Nejedlová Eva 
 
 
 
Projednáno na pedagogické radě:  26.8. 2021 s platností od 1.9. 2021 
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Mateřská škola města Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav, 

Třída Osvobozených politických vězňů 241, 294 71 Benátky nad Jizerou 
 
 
 
 
Obsah:   1. Identifikační údaje o škole 
              2. Obecná charakteristika školy 
              3. Podmínky vzdělávání 

• Materiální vybavení 
• Životospráva 
• Psychosociální podmínky 
• Organizační zajištění chodu školy 
• Řízení mateřské školy 
• Personální a pedagogické zajištění 
• Spoluúčast rodičů 

              4. Organizace vzdělávání 
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              6. Vzdělávací obsah 

• Skladba tematických bloků rozpracovaných do jednotlivých témat, 
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       výstupů. 

              7. Evaluace 
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1. Identifika ční údaje o škole 
  
Provoz mateřské školy je od 6:15 hod. do  16:30 hod 
 
 MŠ Jizerka: 

     MŠ města Benátky n./J. se nachází v Benátkách nad Jizerou II., Třída Osvobozených 
politických vězňů 241. Zřizovatelem je Městský úřad v Benátkách nad Jizerou, v zastoupení 
ředitelkou Bc. Janou Pucandlovou. MŠ Jizerka patří do právního subjektu, jehož odloučená 
pracoviště jsou Růženka, Poupátko, Mateřídouška, Hastrmánek a Pampeliška. 
     MŠ se nachází ve středu města, vedle řeky Jizery (odtud její název). Kolem MŠ je zahrada, 
na které jsou vzrostlé listnaté a jehličnaté stromy, lemují jí keře, které oddělují MŠ od 
silničního ruchu. Budova byla postavena začátkem 50. let minulého století a původně sloužila 
jako jesle. Od začátku 90. let je v budově Mateřská škola. 
 
 
Kontakty a personál 
 
Zřizovatel:  Město Benátky nad Jizerou 
                    Právní forma - obec Zámek 49 
         294 71 Benátky nad Jizerou 
                   
 Telefon:     326 316 101 
 
Název organizace:  Mateřská škola JIZERKA 
(sídlo organizace)  Mateřská škola města Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav,  
                               Třída Osvobozených politických vězňů 241,  
                               294 71 Benátky nad Jizerou 
 
Kancelář:  326 363 737 
Škola:    602 504 930 
Školní jídelna:  602 504 952 
 
IČO: 70 99 75 27 
 
e-mail:  skolky.bnj@seznam.cz 
stránky:  www.msbenatky.cz 
 
Ředitelka:            Bc. Pucandlová Jana 
Ved.učitelka:       Vostřáková Věra 
Učitelka:              Bc.Hatinová Alena 
Učitelka:              Černá Petra 
                             Haspeklová Ladislava 
Asist. Pedagoga:  Gasymová Sudaba 
Hospodářka:        Pavelková Eva 
 
Provozní pracovnice:  Dlasková Jaroslava (po dobu nemoci – Bláhová Ludmila) 
                                    Hradecká Olga 
Vedoucí kuchařka:      Votrubová Martina 
Kuchařka:                    Lepešková Radka 
                                     Stankeová Lucie 
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 odloučené pracoviště Hastrmánek: 

 odlo.prac. Hastrmánek  se nachází v centru města v City parku. Vzniklo přestavbou části 
prostor bývalého hotelu Karbo, je dvoutřídní, ve školním roce 2016-17 jsou v provozu dvě  
třídy. 
 
Kontakty a personál 
 
Název organizace:  Odloučené pracoviště Hastrmánek 
                                U Cukrovaru 655, 
                                294 71 Benátky nad Jizerou 
 
Škola:  702 187 107 
 
Stránky:  www.msbenatky.cz  
 
Ved.učitelka:  Vojtěchová Petra 
Učitelka:         Rysková Hana 
                        Vocásková Soňa 
                        Havlová Alena 
 Asist.pedagoga:  Voborová Andrea                    
 
Provozní pracovnice:  Čápová Monika 
                                    Štumfová Hana 
 

 odloučené pracoviště Růženka: 
     Odloučené pracoviště se nachází v Benátkách nad Jizerou, Dražická ul. 43. Růženka patří 
do právního subjektu jako odloučené pracoviště MŠ Jizerky. 
     Odlo. prac. je umístěné ve dvou patrové vile a slouží jako dvoutřídní. Ve školním roce 
2019/20 bude v provoz zahájen pouze na jedné třídě. Vybavení jednotlivých místností je 
funkční a účelové. Herna je zařízena dostatečně a stimuluje rozvoj tvořivých her a činností. 
Prostorové podmínky jsou odpovídající. Pobyt venku je zpravidla na školní zahradě. Budova 
je umístěna v klidné části města. 
 
 
Kontakty a personál 
 
Název organizace:  Odloučené pracoviště RŮŽENKA 
                                Dražická 43, 
                                294 71 Benátky nad Jizerou 
 
Škola:  602 504 933 
 
e-mail:    bajems@seznam.cz 
stránky:  www.msbenatky.cz  
 
Ved.učitelka:  Jíchová Lucie 
 Učitelky:        Hlavatá Martina 
                        Bencová Radka 
                        Bc.Kristenová Michaela 
Provozní pracovnice:  Šimková Edita 
                                    Jeníková Ilona 
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 odloučené pracoviště Pampeliška: 

     Odlo.prac. se nachází v Nových Benátkách. Město Benátky nad Jizerou ke stávající staré 
vilce nechalo přistavět novou část budovy, tak vila slouží jako dvoutřídní. Pampeliška patří do 
právního subjektu jako odloučené pracoviště MŠ Jizerky. 
     Kolem budovy je zahrada, na které jsou vzrostlé stromy a keře, které oddělují odlo.prac. od 
hřbitova. K velkému využití slouží i nově otevřené hřiště u „Silvie“. Pro děti je v provozu 
otevřena od 1.9.2010. 
 
Kontakty a personál 
 
Název organizace:  Odloučené pracoviště PAMPELIŠKA 
                                Žižkova 432, 
                                294 71 Benátky nad Jizerou 
 
Škola:      602 504 935 
 
Stránky:   www.msbenatky.cz 
 
Ved. učitelka:  Částečková Miroslava 
 Učitelky:         Soumarová Jana 
                         Borecká Hana 
                         Bc. Mišutková Magdaléna 
 
Provozní pracovnice:  Čapková Hana 
                                    Chytrá Lucie 
 

 MŠ Poupátko: 
     Odlou.prac. Poupátko se nachází v Benátkách nad Jizerou, Platanova 653. Budova  je 
situována do sídlištní části města Benátek n/J. Má rozlehlou zahradu. Poupátko patří do 
právního subjektu jako odloučené pracoviště MŠ Jizerky. 
 
Kontakty a personál 
 
Název organizace:  Odloučené pracoviště POUPÁTKO 
          Platanova 653, 
          294 71 Benátky nad Jizerou 
 
Škola:                  602 504 932 
Školní jídelna:    602 504 914 
 
e-mail: mspoupatko@email.cz 
e-mail: jídelna.poupatko@seznam.cz 
stránky: www.msbenatky.cz 
 
Ved. učitelka:              Eichlerová Martina 
Učitelky:                     Chvalkovská Aneta 
                                    Žídková Eliška 
                                    Tichá Dana 
                                    Roháčková Dana 
                                    Kostihová Barbora 
Asist.pedagoga: Pšenská Jana 
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Provozní pracovnice:  Beneshova Slavína 
                                    Válová Veronika (po dobu nemoci – Hargašová Soňa) 
                                    Klimková Zdena 
 
Vedoucí školní jídelny:  Svítilová Soňa 
 Vedoucí kuchařka:        Nováková Lucie 
 Kuchařka:                      Prskavcová Marcela 

 
 odloučené pracoviště Mateřídouška: 

     Odlo.prac. Mateřídouška se nachází v Benátkách 17. Listopadu 514 na konci města, směr 
Kbel. Prostory jsou vytvořené z bytových prostorů patřící Bytovému družstvu města Benátek  
nad Jizerou. Zahrada je součástí zahrady Domova důchodců a společná se základní školou 17. 
listopadu, kam se dochází. Mateřídouška patří do právního subjektu jako odloučené pracoviště 
MŠ Jizerky. 
 
 
Kontakty a personál 
 
Název organizace:   Odloučené pracoviště MATEŘÍDOUŠKA 
                                17. listopadu 514, 
                                294 71 Benátky nad Jizerou 
 
Škola:  602 504 936 
 
e-mail:    stekysnej@seznam.cz 
stránky:  www.msbenatky.cz 
 
Ved. učitelky:  Stehlíková Dana 
        učitelka:  Nejedlová Eva 
 
Provozní pracovnice:  Klimentová Jana 
 
 
 2.  Obecná charakteristika školy 
 

 MŠ Jizerka  : 
 
     MŠ Jizerka je dvoutřídní, kapacita 42 dětí. Nachází se v přízemní budově bývalých jeslí, 
budova je zčásti podsklepená, v roce 2014 došlo k odstranění ložnice a rozšíření herny. 
K 1.třídě přísluší herna, šatna, dětské WC, umývárna, kabinet a úložné prostory. Ke 2.třídě 
přísluší herna, šatna, dětské WC, umývárna, kabinet a úložné prostory. Všechny třídy jsou 
barevně vymalovány. Ostatní místnosti MŠ - ředitelna, šatny pro personál, přípravka jídla, 
WC pro personál, archiv a sklad. Vybavení jednotlivých místností je funkční a účelové. Je 
potřeba doplnit o otevřené skříňky, aby byly hračky lépe přístupné dětem. Herny stimulují 
rozvoj tvořivých her a činností. Prostorové podmínky jsou odpovídající. 
     Zahrada v roce 2019 prošla celkovou revitalizací. Má centrální hřiště s fotbalem a 
košíkovou, lanovými lávkami, dále je vybavena zahradními domky, čtyřmi pískovišti, 
sestavami průlezek a skluzavek, dvě houpačky, dvě kreslící tabule, dvě housenky, houpací 
ovečkou a dva průlezné domky a čtyři plachty na přikrytí pískoviště. V letních měsících lze 
využívat k otužování rozprašovače vody a vodní stoly, které lze napojit na venkovní vývod 
studené vody. 
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 Na zahradě jsou vzrostlé jehličnaté a listnaté stromy, které v letních měsících skýtají dostatek 
stínu pro děti a také oddělují děti od silničního provozu.  
     
 
Vybavení tříd - materiální podmínky 
 
     Ve třídách je dřevěný dětský nábytek s dostatkem úložných prostor. Dále jsou třídy 
vybaveny radiopřijímači s magnetofonem, Televizí, v 1. a 2. třídě klavírem. 
     Z tělocvičného náčiní jsou zde žíněnky, švihadla, míče, kruhy, plátěné pytlíky, lana, 
dřevěné tyče a obruče. 
     Vybavenost tříd pomůckami, hračkami a materiály je na dobré úrovni. 
     MŠ jsou dále vybaveny hudebními potřebami, množstvím různorodých hraček, knih, 
učebních pomůcek a materiály pro výchovu a vzdělání dětí. 
   Rodičům je umožněn přístup do všech prostor mimo školní výdejny. Výdejny jsou 
vybaveny nádobím, mikrovlnou troubou, lednicí, myčkou a vařičem.  
     Do MŠ Jizerka se dováží jídlo z kuchyně z areálu MŠ Jizerka. Kuchyně je vybavena 
nádobím, mikrovlnnou troubou, lednicí, el. kamny s troubou, myčkou a konvektomatem. 
 
 
Hygienické podmínky 
 
     Sociální vybavení je zdravotně nezávadné a bezpečné. Umývárny s WC byly kompletně 
zrekonstruovány v roce 2005. V roce 2014 byly do každé umývárny instalovány další dvě 
umyvadla. Umývárny s WC jsou velmi pěkné a barevné. K zajištění řádného úklidu a 
dezinfekce jsou používány schválené prostředky, užívané dle doporučených návodů. U 
předškolních dětí je zajištěno čištění zubů po obědě pro upevnění hygienických návyků. 

 
 
Nadstandardní aktivity 
     
 Vzhledem k zájmu dětí i rodičů probíhá v MŠ  logopedická prevence pro děti s vadou řeči  
pod vedením log. preventisty  p uč. Roháčkové, Částečkové– dle domluvy.  
 

 Odloučené pracoviště Hastrmánek 
 
Odloučené pracoviště Hastrmánek se nachází v Benátkách nad Jizerou 294 71, U cukrovaru 
655 , zřizovatelem je Městský úřad v Benátkách nad Jizerou, ředitelkou je  Bc. Jana 
Pucandlová.  Do Hastrmánka se přestěhovalo odloučené pracoviště Pavilon. 
Hastrmánek patří do právního subjektu, jehož součástí jsou též odloučená pracoviště 
Mateřídouška, Jizerka, Poupátko, Růženka a Pampeliška. Webové stránky-
www.msbenatky.cz 
Naše odloučené pracoviště bylo otevřelo 1.9.2015. Vzniklo přestavbou části prostor bývalého 
hotelu Karbo, je dvoutřídní, ve školním roce 2016-17 jsou již v provozu dvě třídy s kapacitou 
50 dětí. Ke každé třídě náleží herna, šatna, umývárna s WC, sklad pomůcek. Prostor pro výdej 
jídla je společný pro obě třídy. Dále je zde šatna a WC pro personál a samostatná toaleta pro 
rodiče a návštěvy. V prostorách, které sousedí s mateřskou školou byl zbudován sál, který má 
možnost využívat i naše mateřská škola k akcím jako jsou divadelní představení apod. Herna 
je prostorná, velká okna zajišťují dostatek světla. Vybavení třídy je funkční a účelové. 
Zahradu děti využívají v areálu MŠ Jizerka. V rámci revitalizace zahrady na Jizerce má každá 
třída na zahradě své herní zázemí. Údržbu zajišťují technické služby města Benátky nad 
Jizerou. 
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Vybavení tříd - materiální podmínky 
 
Ke třídě náleží herna, šatna, umývárna s WC, sklad pomůcek. Prostor pro výdej jídla je 
společný pro obě třídy. Dále je zde šatna a WC pro personál a samostatná toaleta pro rodiče a 
návštěvy. V prostorách pracoviště byl zbudován sál, který má možnost využívat i naše třída. 
Herna je prostorná, velká okna zajišťují dostatek světla. Vybavení třídy je funkční a účelové. 
Zahradu děti využívají v areálu MŠ Jizerka. Na zahradě je pískoviště, herní prvky-mašinka, 
domeček, pružinové houpačky, košíková a skluzavka. Údržbu zajišťují technické služby 
města Benátky nad Jizerou. 
Rodičům dětí je umožněn volný přístup do všech prostorů, mimo školní výdejny.  
Výdejny jsou vybaveny nádobím, mikrovlnou troubou, lednicí, myčkou a vařičem. Na 
pracoviště se dováží stravování ze školní jídelny MŠ Jizerka.  
 
 
Hygienické podmínky 
 
Sociální vybavení je nové, zdravotně nezávadné a bezpečné. K zajištění řádného úklidu a 
dezinfekce jsou používány schválené prostředky, užívané dle doporučených návodů. U 
předškolních dětí je zajištěno čištění zubů po obědě pro upevnění hygienických návyků. 

 
 
Nadstandardní aktivity 
 
   Vzhledem k zájmu dětí i rodičů probíhá  logopedická prevence pro děti s vadou řeči  pod 
vedením log. Preventisty  p uč. Roháčkové, Částečkové– dle domluvy 
 

 Odloučené pracoviště Růženka: 
 
    Odlouč. prac.  je dvoutřídní, kapacita 48 dětí, nachází se ve dvoupatrové vile. V tomto 
školním roce bude v provozu pouze jedna třída. 
    Ke každé třídě přísluší výdejna, šatna dětské WC, umývárna, kabinet a další úložné 
prostory.V roce 2015 byl zrekonstruován herní prostor a nainstalován jeden pisoár na 
sociálním zařízení. K 2.třídě přísluší výdejna, šatna, dětské WC, umývárna, kabinet další 
úložné prostory. Dále se zde nachází ředitelna, sborovna. 
     Na zahradě jsou umístěny tři zahradní domky, dvě pískoviště s plachtami na přikrytí, čtyři 
houpačky. V roce 2021 byla zahrada vybavena novými herními prvky herními sestavami 
průlezek, houpaček. Údržbu a drobné opravy zajišťují Technické služby  
Benátky nad Jizerou. Provádí se pravidelná oprava a údržba školy, revize hasicích přístrojů a 
elektrického zařízení, tělocvič. nářadí a zahrady. 
      
 
 Vybavení tříd - materiální podmínky 
 
     Dětský dřevěný nábytek s dostatkem úložných prostor, přístupnost je zajištěna otevřenými 
skříňkami na hračky. 
     Dále jsou třídy vybaveny radiopřijímači s magnetofonem, televizemi,  ve 2. třídě klavírem, 
DVD přehrávač. Z tělovýchovného náčiní jsou používány žíněnky, švihadla, míče, kruhy, 
aktivní kruh, balanční had, tyče, skákací pytle, masážní disky, plátěný tunel, padák, skákací 
hrad, rotoped. 
Vybavenost tříd pomůckami, hračkami a materiály je na dobré úrovni. 
     Pracoviště je dále vybaveno hudebními potřebami, množstvím hraček, knih, učebních 
pomůcek a materiály pro výchovu a vzdělávání.  
     Rodičům dětí je umožněn volný přístup do všech prostorů, mimo školní výdejny.  
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Výdejny jsou vybaveny nádobím, mikrovlnou troubou, lednicí, myčkou a vařičem. Na 
pracoviště se dováží stravování ze školní jídelny MŠ Jizerka.  
 
 
 
Hygienické podmínky 
     
     Sociální vybavení je bezpečné a zdravotně nezávadné. K zajištění řádného úklidu a 
dezinfekce jsou stále k dispozici schválené prostředky, užívané dle doporučených návodů. U 
předškolních dětí je zajištěno čištění zubů po obědě pro upevnění hygienických návyků. 

 
 
Nadstandardní aktivity:  
 
     Vzhledem k zájmu dětí i rodičů probíhá  logopedická prevence pro děti s vadou řeči pod 
vedením log. preventisty p uč. Roháčkové, Částečkové – dle domluvy. 
 
 
 

 Odloučené pracoviště Pampeliška: 
 
       Odlouč. prac.  je dvoutřídní, kapacita 54 dětí, nachází se ve dvoupatrové vile.  
  Ke každé třídě přísluší herna, ložnice, šatna, dětské WC, umývárna, kabinet a úložné 
prostory. Ostatní místnosti jsou kancelář, WC pro personál, přípravny jídel  a sklep. 
    Vybavení jednotlivých místností je nové, funkční a účelové. Herny stimulují rozvoj 
tvořivých her a činností. Prostorové podmínky jsou odpovídající. Zahrada je vybavena 
sestavou klouzačky, žebříku a různého lezení, houpačkou, kreslící tabulí, domečkem a 
pískovištěm s plachtou na přikrytí. V roce 2021 byla zahrada vybavena novým herním prvkem  
hasičským autem. Na zahradě jsou vzrostlé stromy a keře, které oddělují zahradu od hřbitova. 
V  letním období stromy poskytují dostatek stínu. 
     Údržbu a drobné opravy zajišťují Technické služby Benátky nad Jizerou. 
     Provádí se pravidelná oprava a údržba školy, revize hasicích přístrojů a elektrického 
zařízení, tělocvič. nářadí a zahrady. 
 
 
Vybavení tříd - materiální podmínky 
 
     Ve třídách je dřevěný dětský nábytek s dostatkem úložného prostoru. Dále jsou třídy 
vybaveny radiopřijímači s magnetofonem a v obou třídách klavírem. Z náčiní na cvičení jsou 
zde žíněnky, tyče, obruče, stuh, šátky, chůdy, lavičky, pytle na skákání, švihadla a míče. Na 
dobré úrovni je vybavenost tříd pomůckami, hračkami a výtvarnými materiály. Nechybí 
knihy, společenského hry a plno různorodých pomůcek pro výchovné vzdělávání. 
     Rodičům je umožněný přístup do všech prostorů, kromě školních výdejen, které jsou 
vybaveny nádobím, mikrovlnou troubou, lednicí , myčkou a vařičem. 
Na pracoviště se dováží stravování ze školní jídelny MŠ Jizerka.  
 
 
 
Hygienické podmínky 
 
     Sociální vybavení je zdravotně nezávadné a bezpečné. Umývárny a WC jsou úplně nové, 
pěkné a barevně laděné. K zajištění řádného úklidu a dezinfekce jsou používány schválené 
prostředky, užívané dle doporučených návodů. U předškolních dětí je zajištěno čištění zubů 
po obědě pro upevnění hygienických návyků. 
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Nadstandardní aktivity:  
 
      Vzhledem k zájmu dětí i rodičů probíhá  logopedická prevence pro děti s vadou řeči pod 
vedením log. preventisty p uč. Roháčkové, Částečkové– dle domluvy. 
 
 
 

 Odloučené pracoviště Poupátko: 
 
     Odloučené prac. je trojtřídní s kapacitou 83 dětí. Škola je patrová, v přízemí se nachází 
1.tř., v patře 2.tř. a 3.tř.. Ke každé třídě přísluší přípravna jídla, šatna, umývárna, dětské WC, 
ložnice a kabinety. Spojovací chodbou je připojen hospodářský pavilon. Zde je kuchyně a 
další úložné prostory. Okolí školy tvoří zahrada, která byla v roce 2020 kompletně vybavená 
novými herními prvky, jako houpačkami, prolézacími sestavami. Se zahradou sousedí 
asfaltový ovál, který slouží jak pro naše účely, tak pro oddíl rychlobruslení. Úprava vzhledu 
budovy charakterizuje přírodu, název Poupátko.  Zmodernizování vnitřního zařízení, včetně 
dobře vybavené školní zahrady, vlastní jídelny s kuchyní, umožňuje dobré podmínky pro 
práci s dětmi.  
 
Vybavení tříd - materiální podmínky 
 
     Dětský dřevěný nábytek, otevřené skříňky na hračky, závěsné knihovničky, včetně 
sestavených hracích koutků pro děti. Třídy jsou dále vybaveny radiopřijímači s magnetofonem 
a CD. V 1. a 2. řídě je umístěn barevný televizor, video a DVD. Piana jsou umístěna v 1. a 3. 
třídě ve 2.tř. elektrické harmonium a kytara. K hudebně pohybové výchově mají děti ve všech 
třídách k dispozici velké množství hudebních hraček, hudeb. nahrávek, kazety, zpěvníky.  
 
 
V rámci možností jsou třídy dovybavené stavebnicemi a drobnými hračkami pro děti. Kromě 
dostatečného množství didaktických pomůcek (ve velké míře zhotovujeme vlastnoručně 
z dostupného materiálu na škole), hraček, stavebnic (vč. molitanových, sloužící 
psychomotorickým hrám)  jsou všechny třídy vybaveny velkým množstvím nejrůznějšího 
tělocvičným náčiním. V rámci koncepce školy (umožnění dostatečného množství 
nejrůznějších pohybových aktivit zejména pak cvičení obratnosti, dovednosti, posilování, 
vlastní spoluzodpovědnosti za sebe sama, k posilování zdravého sebevědomí dětí, je mimo 
jiné pro nejstarší děti umístěno i nářadí náročnější na odvahu aj. (prolézačka s klouzačkou, 
dětská koza, chůdy, provazový žebřík, šlapadla aj.).  
 
 
 
Odlo. prac. je vybavené i velkým množstvím náčiní sloužící ke sportovním hrám dětí: Líný 
tenis, stolní tenis, badminton, košíková aj.  
     Vzhledem k tomu, že v oblasti pohybových aktivit se zaměřujeme i na správné držení těla 
jsou všechny třídy vybaveny rehabilitačními míči. V oblasti psychomotorických her 
využíváme i padáků, barevného plátěného tunelu, masážních ježků, flexibilních pytlíků, 
pískovny aj. náčiní. Vybavení hračkami a pomůckami a materiály je průměrné, dle finančních 
možností. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a 
ukládat. Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Dětské práce jsou 
přístupny rodičům a veřejnosti. 
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     K pohybovým aktivitám dětí jsou k dispozici i velká umělohmotná auta, houpací dřevěné 
hračky, koloběžky, tříkolky a v neposlední řadě je využíván i vodotrysk v době letních dní – 
sprchování dětí. V roce 2020 kompletně vybavená novými herními prvky, jako houpačkami, 
prolézacími sestavami. Herní prvky jsou certifikovány.  
   Rodičům je umožněn přístup do všech prostorů, mimo školní výdejny. Výdejny jsou 
vybaveny nádobím, mikrovlnou troubou, lednicí, myčkou a vařičem.  
     Na odlo.prac. Poupátko se dováží jídlo z kuchyně, která je součástí pracoviště. Kuchyně je 
vybavena nádobím, mikrovlnnou troubou, lednicí, el. kamny s troubou, myčkou a 
konvektomatem. 
 
 
Hygienické podmínky 
 
      Sociální vybavení je bezpečné, zdravotně nezávadné. V roce2O14 byly do umýváren a 
WC instalovány pisoáry. K zajištění řádného úklidu a dezinfekce jsou používány schválené 
prostředky, užívané dle doporučených návodů. U předškolních dětí je zajištěno čištění zubů 
po obědě pro upevnění hygienických návyků 
 
 
Nadstandardní aktivity 
 
     Vzhledem k zájmu dětí i rodičů probíhá logopedická prevence pro děti s vadou řeči pod 
vedením log. preventisty p uč. Roháčkové, Částečkové – dle domluvy. 

  
 

 odloučené pracoviště Mateřídouška: 
 
       Odlouč. prac.  je jednotřídní, kapacita 26 dětí Mateřídouška se nachází v okrajové části 
Benátek nad Jizerou v činžovním domě. Je zbudována ze tří bytových jednotek. Jedná se o 
menší pracovitě s hernou, šatnou, umývárnou, výdejnou a tělocvičnou . V roce 2015 prošlo 
pracoviště celkovou rekonstrukcí, a to kompletní rekonstrukce umývárny, WC a třídy. 
Zahrada se nachází nedaleko pracoviště a je užívána společně se ZŠ Benátky nad Jizerou.  
Vybavení jednotlivých místností je účelové, funkční a zařízení herny dostatečně stimuluje 
rozvoj tvořivých her a činností. 

 
 
 

Vybavení tříd - materiální podmínky 
 

Třída je vybavena novým nábytkem, varhany, hudebními potřebami a audiovizuálními 
pomůckami, množstvím hraček, knih, učebních pomůcek a materiály pro výchovu a 
vzdělávání. Hračky a materiály jsou dětem volně přístupné. Prostředí školy je vyzdobeno 
dětský výtvory. Z náčiní na cvičení jsou zde žíněnky, lavičky, polykačova stavebnice, tyče, 
obruče, šátky, chůdy, švihadla, míče, skákací pytel aj. 
      Rodičům dětí je umožněn volný přístup do všech prostorů, mimo prostory školní výdejny.      
Výdejny jsou vybaveny nádobím, mikrovlnou troubou, lednicí, myčkou a vařičem. 
 
      Zahradu vyžíváme společně se Základní školou, máme zde zakryté pískoviště. V roce 
2014 byla zahrada vybavena novými herními prvky a to, zahradním domkem, prolézačky, 
lavičky, tabulí na kreslení a prohazovací stěnou.  
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Hygienické podmínky 

 
      Sociální vybavení je bezpečné, zdravotně nezávadné. K zajištění řádného úklidu a 
dezinfekce jsou stále k dispozici schválené prostředky, užívané dle doporučených návodů. U 
předškolních dětí je zajištěno čištění zubů po obědě pro upevnění hygienických návyků. 

 
Nadstandardní aktivity 
 
     Vzhledem k zájmu dětí i rodičů probíhá logopedická prevence pro děti s vadou řeči pod 
vedením log. preventisty p uč. Roháčkové, Částečkové – dle domluvy. 
 
 
3.  Podmínky vzdělávání na všech pracovištích 

 
      Výchovně vzdělávací práce s dětmi předškolního věku se řídí zákonem č.561/2004 sbírka 
o předškolním vzdělávání, zákl., střed., vyš. odborném a jiném vzdělávání - vyhláškou 
č.43/2006 sbírka o předškolním vzdělávání.   
 

1.) Věcné podmínky: 
 

• Mateřská škola má dostatečné velké prostory a takové prostorové uspořádání, které 
vyhovuje nejrůznější skupinovým i individuálním činnostem dětí - podíl pedagog. 
kolektivu na tvorbě nejrůznějších hracích koutků z vlastních zdrojů školy.  

• každá třída má k dispozici přípravnou kuchyň, hernu, třídu, místnost na lůžkoviny, 
umývárnu a WC.  

• Šatny dětí jsou rozdělené podle jednotlivých tříd a nachází se na hlavních vstupních 
chodbách do školy. 

• Škola je vybavena přiměřeným nábytkem, tělocvičným nářadím, hudebními potřebami, 
audiovizuálními pomůckami, přiměřeným množstvím hraček, knih, učebních pomůcek a 
materiály pro výchovu a vzdělávání. 

• Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky jsou průběžně doplňovány a jsou umístěny tak, 
aby je děti viděly a mohly si je samostatně, podle stanovených pravidel brát. 

• Ve třídách jsou podle potřeby prováděny výměny kobercových krytin. 
• Škola má dvě vlastní školní jídelny vybavené konvektomty, roboty, nerezovými dřezy a 

novými nádobím. 
 

• Děti se samy podílejí na výzdobě školy svými výtvory, které mohou shlédnout rodiče. 
•     Všechny vnitřní prostory splňují bezpečnostní a hygienické požadavky dle platných  
       předpisů. 
 

 
2.) Životospráva: 
 

• Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu), stálý dostatek 
tekutin, mezi jednotlivými jídly jsou dodržované vhodné intervaly. 
 

Pitný režim je zajištěn od 6.15 hod, pro všechny třídy na stolkách ve třídách. Na třídy 
jsou dodány konvic s nápojem. V letních měsících se podává čistá pitná voda nebo voda 
s citrónem, v zimním období čaj, voda s ovocnou šťávou apod. Na pitný režim ve třídě má 
každé dítě svůj hrníček, který má umístěný na své značce, nebo použitý hrníček odkládají 
do mísy s okamžitým omytím pro další použití. O čistotu a výměnu použitých hrníčku se 
stará pověřená pracovnice provozu. Pitný režim při pobytu na zahradě – děti mají na 
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hrníčkách své značky nebo použitě hrnečky odkládají do belíku, o který se stará 
pracovnice provozu, ta omyté hrníčky obratem přináší k dalšímu použití. 
 
 
Jídelní lístky jsou sestavovány tak, aby byly vhodné jak po stránce kalorické, tak 
biologické. Při jejich sestavování je dbáno na doporučení KHS (co se skladby a surovin 
týká) při přípravě stravy je přísně dbáno na technologické postupy v manipulaci 
s potravinami a přípravy pokrmů, na škole se pracuje v souladu se systémem HACCP. 
Snažíme se o to, aby racionální potraviny, jako jsou boby, kroupy, jáhly apod. staly 
normální surovinou při přípravě dětské stravy. 
 
\Pro zpestření zapojujeme do tvorby jídelníčku také děti. Jednou do dvou měsíců si sami 
děti navrhují na jeden den v týdnu svůj jídelní lístek. postupně se střídají všechny třídy. 
 
 

      Při stolování je podporována samostatnost dětí, děti mají možnost se sami obsloužit u  
      stolu. K dispozici jsou vždy dva druhy nápoje (např. mléko a čaj). Dětem se připravují na  
      podnosy namazané chleby housky, tak i nenamazané. Děti si na tácku samy přinesou  
      ovoce, zeleninu a hrníček s pitím. K sebeobslužným návykům a ke kultuře stolování  
      vedeme děti i u oběda. Starší děti si mohou dojít pro hlavní jídlo samy, říct jak velkou  
      porci chtějí. Je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je v případě potřeby flexibilně  
      přizpůsoben aktuálním situacím ze strany školy i rodičů. 
 
     Odpočinek. V denním režimu jsou respektovány individuální potřeby dětí – aktivita,  
     spánek, odpočinek. Délka odpočinku se řídí potřebami dětí, jejich věkem, vyspělost a  
     zdravotním stavem. Dítě je na lehátku  pokud spí, nebo samo vyžaduje klidný odpočinek.  
     Násilně se na lehátku dítě nedrží. Dítě vstane, provede hygienu, převlékne se, vše tiše, aby  
     nerušilo ostatní a učitelkou je mu nabídnuta klidová činnost. Tuto dobu využije učitelka 
     individuální práci dítětem, pokud je důvod některou oblast dotáhnout, podpořit apod. 
 
     Pobyt venku je dostatečně dlouhý, je přizpůsobován aktuální kvalitě ovzduší 
 
 

3.) Psychosociální podmínky: 
 

Pohoda prostředí není daná jen prostory v mateřské škole, ale vytváří jí lidé, kteří zde   
pracují a toto prostředí navštěvují. Pro vytváření pohody prostředí je důležité mít ve škole 
příznivé klima. 
• klademe důraz nevzájemné vztahy všech zaměstnanců, spolupráci, respektování 
      individualit, akceptování nápadů a návrhů, které jsou přínosem pro efektivní chod    
      školy  
• upřednostňujeme týmovou práci, otevřenost, je naprosto nezbytná výměna názorů    
      zkušeností 
• podporujeme vzájemnou pomoc jednotlivých kategorií zaměstnanců za účelem 
      řádného chodu školy 
• spolupracujeme mezi vedením školy, učitelkami, rodiči a zřizovatelem školy 
 
 
Vztah učitelka- dítě: 
 
Učitelka je rozhodujícím činitelem při výchově a vzdělávání. Naším posláním je, aby 
učitelka nebyla jen ta, která rozhoduje, řídí, kontroluje a hodnotí, ale aby působila jako 
průvodce na cestě za poznáním, aby pomáhala dětem nalézat orientaci v okolním světě. 
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Všichni zaměstnanci školy se chovají k dětem jako ke svým partnerům, jsou jim rádci, 
poskytují jim podporu a pomoc s ohledem na jejich individuální potřeby. 
• dodržujeme Úmluvu o právech dítěte v práci všech zaměstnanců 
• vytváříme prostředí důvěry, podporujeme toleranci, vzájemnou pomoc 
• pomáháme jednotlivcům k začlenění do kolektivu 
• nikdy nezapomínáme, že učitelka je vzorem pro chování, jednání, komunikaci a    
      aktivitu dětí 
• nikdy se nenecháme ovlivnit záporným chováním dítěte, jeho neukázněností 
• nikdy nesmíme dítě snižovat kritikou před ostatními 
• dítěti prokazujeme respekt tím, že používáme jeho jméno 
• dospělí se snaží o to, aby se děti ve škole cítily bezpečně, jistě a spokojeně 
• nově příchozí děti se postupně a nenásilně adaptují na nové prostředí 
• dospělí se snaží nezatěžovat děti spěchem 
• činnost organizujeme tak, aby dětem byla zachována odpovídající míra volnosti,   
      svobody v rozhodování, ale vyžadujeme dodržování určitých pravidel stanovených pro    
      život v kolektivu 
• pedagogický styl je podporující, vstřícný, emfatický a naslouchající, bez negativních 

komentářů 
• děti jsou vychovávány  prosociálním  směrem 
 
 
 

4.) Organizační zajištění chodu školy:  
 

         Režim dne v mateřské škole je rámcový, liší se délkou a náplní činností jednotlivých   
         tříd, vyspělostí dětí v dětských skupinách, volenými úkoly a jejich zařazením   
         v režimových činnostech. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený.  
 
         Časové intervaly jsou závazné při dodržování doby pobytu venku, správného intervalu  
          mezi jednotlivými jídly a dodržování počátku poledního odpočinku dětí (mladší na  
         lehátkách, starší při klidových činnostech). 
         plánovaná činnost vychází z potřeb a zájmu dětí. Aktivity jsou organizovaný tak, aby  
         podněcovaly děti k osobní aktivitě, samostatnosti, experimentování. 
 
          
        Hra dětí, hravé aktivity (spontánní, nepřímo a přímo řízené) 
          
        RHČ: probíhají od doby příjmu dítěte až do doby odchodu na pobyt venku tj. rámcově  
        zpravidla do 9.30 hodin zařazujeme: 

• spontánní pohybové aktivity 
• nepřímo řízené činnosti 
• hra a aktivity s přímou účastí učitelky 
• zájmové klidové aktivity dle výběru dítěte 

 
        
         OHČ: probíhají od skončení poledního odpočinku do odchodu dětí domů zpravidla do  
                   16.30 hodin 
 

• spontánní hravé aktivity pohybové i klidové 
• individuální činnosti učitelky s dítětem 
• zájmové činnosti dle volby dětí  
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       Pohybové aktivity (zařazovány denně jako součást RHČ, OHČ, PV) 
 
        
        provozovány ve třídě:   

• pohybové činnosti pro RHČ, OHČ – denně 
• RC – denně (motivační, s náčiním, nářadím) 
• TV lekce-týdně (s náčiním, na nářadí, motivační) 
• tělovýchovné chvilky – po klidových činnostech a odpočinku 
• dětská jóga – dle plánu učitelky 

 
     
  provozovány na zahradě: 

• pobyt dětí venku (denně, nikoliv v dešti, pod 10 stupňů celsia,v silném      
        větru) 

 
• pobyt venku se řídí ročním obdobím a podle toho se také přistupuje 

k oblékání dětí. Není žádoucí, aby se PV zkracoval na úkor jiných 
aktivit, naopak, jakmile to počasí dovolí, přenášejí se ostatní činnosti 
z budovy ven. 

 
• Každý pobyt venku musí být promyšlený, musí dětem poskytovat nová 

poznání, oddech a relaxaci (podporou spontánních pohybových 
aktivit). PV je zajišťován vycházkou, kde se plní výchovně vzdělávací 
úkoly. Preferujeme nepřímé řízení dětských aktivit, usměrňování a péči 
o bezpečí dětí. 

 
 

 
5.) Řízení mateřské školy: 

 
            Kvalitní a dobrou organizací vytváříme optimální podmínky pro úspěšné plnění  
             poslání a cílů školy. Při vlastním organizování posuzujeme osobní zodpovědnost a  
            zainteresovanost. Snažíme se o co největší informovanost všech zaměstnanců. 
 

• Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovnic jsou v pracovních náplních 
jednotlivých profesí 

• hmotná odpovědnost je podepsaná s jednotlivými pracovnicemi 
• informace jsou předávány formou směrnic – stvrzené podpisem, na nástěnkách, 

ústně ředitelkou nebo pověřenou pracovnicí 
• pracovnice mají možnost se zapojit do řízení mateřské školy, mají dostatek 

pravomocí ke spolupráci a rozhodování, problém či závažné rozhodnutí 
prodiskutovat, nalézt společně vhodné řešení 

• pedagogický sbor pracuje jako tým 
• plánování pedagogické práce je funkční, opírá se o předchozí analýzu, využívá 

zpětné vazby 
• škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a 

samosprávy, se základní školou, s pedagogicko-psychologickou poradnou 
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6.) Personální a pedagogické zajištění: 
 

       Prioritou školy je zaměstnávat plně kvalifikované pedagogy, pečovat o jejich odborný   
       růst. Ve vzájemných vztazích všech pracovníků se snažíme vytvářet atmosféru klidu,  
       pohody a tolerance. Uplatňujeme demokratické metody vedení, vyslechnou je, 
       pochopit, vcítit se do jejich problémů. Snažíme se o udržování stabilního kolektivu,  
       zaměstnance pozitivně motivujeme. 
 
       Školu  řídí ředitelka školy, která je statutárním orgánem. 
        
       Ředitelka určuje svého zástupce, který v době nepřítomnosti ředitelky plní  v plném  
       rozsahu povinnosti a úkoly stanované pro ředitelku školy a odpovídá za veškerý  
       provoz na škole. 
        
      Pro celkový provoz pracovišť a pro výchovně vzdělávací oblast jsou ředitelkou určeny 
      vedoucí učitelky, které odpovídají a plní  úkoly stanovené ředitelkou. 
        
      Ve škole pracují pedagogové a pracovnice provozu. 
       
      

Celkový počet zaměstnanců: 44  
Pedagogové (včetně ředitelky, ved. uč. asistenta pedag.) 29 
Pracovnice provozu 12 
hospodářka   1 
Kuchařky (včetně ved .ŠJ)   6 

 
       
 
      Rozsah povinností zaměstnanců, vymezení jejich práv a odpovědností stanoví   
      smlouvy, náplně práce, pracovní řády aj. 
 
      Kategorie pedagogů a pracovnic provozu pracují ve dvou denních směnách, ranní a  
      odpolední, aby byly pro výchovu a vzdělávání zajištěny optimální podmínky. 
       
     Pedagogové se sebevzdělávají :  

• samostudium – RABBE, metodický portál, Informatorium, knižní novinky, 
pedagogická literatura aj. 

• účast na seminářích pořádaných Spolkem CLUB3Vz.s., který nabízí kurzy 
akreditované v systému DVPP 

• studium předškolního vzdělávání – Střední pedag. Škola – Mladá Boleslav a 
Čelákovice 

 
            Na základě výstupů z hospitací, kontrol, šablon, analýz doporučujeme další  
            sebevzdělávání pedagogů a vytváříme plán DVPP. 

 
 

7.)       Spoluúčast rodičů: 
 
      Rodiče mají právo: 
• na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného 

života 
• po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě 
• konzultovat výchovné a jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou 

školy 
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• přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy 
• projevit připomínky k provozu školy, učitelce nebo ředitelce 
 
 
Spolupráce s rodiči a ostatními dospělými, kteří se na výchově dětí podílí, musí být 
rozvíjena na partnerském základě. 
Pedagogové pravidelné informují rodiče o prospívání jejich dětí, zachovávají soukromí 
rodiny, jednají s rodiči taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi (schůzky 
pro rodiče – individuální rozhovory). 
Rodičům je umožněn vstup do mateřské školy (kromě ŠJ), v kteroukoliv dobu, na rodičích 
je vyžadováno přímé předávání dítěte učitelce ve třídě a opětné osobní vyzvedávání dítěte 
ve třídě (tyto chvíle jsou učitelkami využívání k navazování užších  kontaktů, 
k pohovorům, vysvětlením). V zájmu dítěte, dbáme na to, aby dětem nebyla narušována 
doba jídla a odpočinku. 
 
Společně s rodiči pořádáme některé akce (rozloučení s předškoláky, vánoční program na 
jednotlivých třídách, tvořivé dílničky s rodiči). V rámci revitalizace zahrady se otevřeli 
možnosti společných měsíčních aktivit rodiče s dětmi. Spolupodílí se na analýze školy 
(anonymní dotazníky) a jsou spolupracovníky při zkvalitňování ŠVP. 

 
 

4. Organizace vzdělávání 
 
 
1.)     Přijímání dětí do MŠ a zařazování do tříd: 
 

• Ředitelka po dohodě se zřizovatelem stanoví v souladu s § 34 školského zákona č. 
561/2004 Sb., zápis k docházce do MŠ na následující školní rok. Forma vyhlášení je 
prostřednictvím místního rozhlasu,  nástěnek MŠ a webových stránek školy. 

• Zápis trvá zpravidla 2-3 dny, rodiče se dostaví na jedno předem určené pracoviště, kde 
si podají žádost o přijetí do mateřské školy se všemi náležitostmi. Rozhodnutí o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání je zveřejněné formou reg. čísel na web. stránkách a 
přístupných veřejných místech. Na vyžádání je možné si vyzvednout rozhodnutí o 
přijetí osobně na ředitelství. Rozhodnutí o nepřijetí je posíláno poštou nebo na 
vyžádání na ředitelství..  

• Do MŠ jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 let. 
• K předškolnímu vzdělávání se  přednostně přijímají děti s povinnou předškolní 

docházkou před zahájením školní docházky. Následovně děti dle věku a trvalého 
pobytu v Benátkách nad Jizerou.  

• Ředitelka rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí 
přesáhnout 3 měsíce. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu 
školního roku. 

• V případě, že bude více přihlášek, než bude volná kapacita, bude ředitelka rozhodovat  
dle kritérií přijímacího řízení. 

• Ředitelka rozhoduje při přijetí i během roku o přemísťování dětí v sídle MŠ nebo na 
adresu odloučených pracovišť. 

• Ředitelka na žádost rodičů uvolňuje děti k individuálnímu vzdělávání. Rodiče jsou 
povinni se zúčastnit 2x do roka přezkoušení dítěte v rámci mateřské školy 

 
         
 



- 18 - 
 

  Kritéria pro přijímání dětí do MŠ:  
l.  Děti s povinnou předškolní docházkou 

      2.  Děti podle věku s trvalým pobytem v Benátkách nad Jizerou. 
                  3.  Děti z jiných obcí. 
 
 

• Mateřská škola má dvanáct tříd s celodenním provozem. Děti jsou umísťovány na 
žádost rodičů (vyplňují při zápise) do tříd na požadované pracoviště. V případě 
naplněnosti tříd na požadovaném pracovišti je dítě umístěné na pracoviště s volnou 
kapacitou. 

 
2.)  Charakteristika t říd: 

 
Mateřská škola města Benátky nad Jizerou  má smíšené třídy ve věku od 3-6 let 
 
MŠ Jizerka: 
 
V provozu jsou 2 třídy - pro děti 3-6leté +děti s odloženou povinnou školní docházkou 
Kapacita je 42 dětí. V jedné třídě je umístěno nejvýše 20 dětí a ve druhé 22 dětí. 
 
Odloučené pracoviště Hastrmánek: 
 
V provozu jsou 2 třídy - pro děti 3-6leté+děti s odloženou povinnou školní docházkou 
Kapacita je 50 dětí. . Ve dvou třídách je umístěno nejvýše 25 dětí. 
 
Odloučené pracoviště Růženka: 
  
V provozu jsou 2 třídy - pro děti 3 - 6leté + děti s odloženou povinnou školní docházkou 
 Kapacita je 48 dětí. V jedné třídě je umístěno nejvýše 25 dětí a ve druhé 23 dětí. 
   
 
Odloučené pracoviště Pampeliška: 
 
V provozu jsou 2 třídy: pro děti 3 - 6leté + děti s odloženou povinnou  školní docházkou 
Kapacita je 54 dětí. Ve dvou třídách je umístěno nejvýše 27 dětí.  
 
 
Odloučené pracoviště Poupátko: 
 
V provozu jsou 3 třídy: pro děti 3 - 6leté + děti s odloženou povinnou školní docházkou 
Kapacita  je 83 dětí. Ve dvou třídách je umístěno nejvýše 28 dětí a v jedné třídě 27 dětí. 

 
 
Odloučené pracoviště Mateřídouška: 
 
V provozu je l třída: pro děti 3 – 6leté +  děti s odloženou povinnou školní docházkou 
Kapacita  je 26 dětí. 
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Celý ŠVP je k nahlédnutí v Mateřské škole Benátky nad Jizerou 
 
 


