
Dodatek č.1 ŠVP 

Organizace školy pro rok 2021/22 

   Pedagogický personál  

 

  I. třída Langová Iveta                           -třídní učitelka, vedení skladu hraček na školní 

                                                                         zahradě 

                       Adamík Jiří                             - péče o ICT v mateřské škole, webové stránky,    

                                                                         Facebook MŠ, zástupce ředitelky, 

  zajištění informací na www stránkách a    

  facebooku  1.třída 

  Sitařová Michaela DiS. - pomoc s výzdobou MŠ 

 

II. třída Dořičáková Ludmila  - třídní učitelka,vyhledávání informací na  

internetu, spolupráce s dopravním hřištěm a 

policií, zpracování školného ve spolupráci 

s vedoucí školní jídelny, kabinet pomůcek 

Kalinovská Anita   - péče o lékárničky 

Hrouzová Hana  - pomoc s výzdobou MŠ 

III. třída Bc. Chvojková Kateřina - organizace sběru víček, péče o CD, DVD a 

  kazety v MŠ, spolupráce se ZŠ  

                                                  nástěnky na chodbě   

Stachová Ilona - zajištění předplaveckého výcviku 

Kaděrová Erika  - pomoc s výzdobou MŠ 

IV. třída Hutečková Jarmila  -  třídní učitelka, výtvarné soutěže, logopedie,  

logopedická péče- spolupráce s PaedDr. 

Stodůlkovou 

  Bareš Zuzana   - vedení knihovny 

 

V. třída Holinková Milada  - lyžování dětí,  projekty 

  Horká Marie   - třídní učitelka, výzdoba budovy A                                                 

a pergoly, péče o školní zahradu, zajištění 

informací na webových a facebookových 

stránkách 5.třídy 

  Šobrová Bronislava  -vedení školní kroniky, péče o rostliny na 

  školní zahradě, výtvarný kroužek 

  Horáková W. Michaela Mgr. – pomoc s výzdobou MŠ 

 

VI. třída.         Burešová Alena  - logopedie – spolupráce s PaedDr. Stodůlkovou,  

lyžování, zajištění sportovních akcí,  

 

Rašková Michaela  - zajištění informací pro rodiče na www  

stránkách 6. třídy, třídní učitelka, výzdoba  

chodby  budovy A logopedie    

  Židová Sabina   - pomoc při výzdobě MŠ   

    

Správní personál – úklid 

 

      Meliorisová Kamila                  -      školnice – zodpovídá za čistotu v celé MŠ, uklízí  

                                                     v III. a IV. třídě, vede sklad prádla,    

Syslová Lucie            -      uklízečka  - uklízí v V. a VI. třídě. včetně chodeb 



                                                           dbá pokynů školnice  

Kostovská Markéta                   -       uklízečka  - uklízí v I. a II. třídě, včetně chodeb a 

      letní umývárny + vede požární knihu, dbá pokynů  

                                                           školnice,vede sklad čistících prostředků,    

 

 

 Zaměstnanci školní jídelna 

      Mošová Ilona    -      vedoucí školní jídelny 

 

Mošová Ilona             -      vedoucí kuchařka 

 

Jahodová Daniela    -      kuchařka  

 

Vasiliadisová Jana        -      pomocná síla v kuchyni 

 

Chylíková Iveta    -      hlavní kuchařka 

 

Správcovství kabinetů 

           Sklad čistících prostředků - Syslová Lucie Dis. 

     Sklad prádla   - Meliorisová Kamila                 

     Knihovna   - Bareš Zuzana                                

     Hračkárna   - Langová Iveta  

     Kabinet pomůcek  - Dořičáková Ludmila                         

     Kabinet  hudební ,CD,TAPE - Bc. Chvojková Kateřina 

     Lékárničky   - Kalinovská Anita 

 

Další oblasti činnosti a zodpovědnost za ně  

rozvíjení spolupráce se subjekty 

 

Městská knihovna   Šobrová Bronislava 

2 x ročně beseda pro děti v knihovně 

Myslivecké sdružení  Hutečková Jarmila 

1x ročně besedu s myslivcem, sběr kaštanů, žaludů 

Hudební škola   Rašková Michaela   

zajistí návštěvu ZUŠ + koncert –seznámení s hudebními 

                                                     nástroji,  

      Dopravní hřiště   Dořičáková Ludmila 

zajistí rozpis účasti na dopravním hřišti – závěrečnou  

soutěž 

SVČ – Méďa   Langová Iveta 

zajistí účasti na akcích v SVČ                                        

      Předplavecký výcvik  Stachová Ilona 

                                                     domluví a zorganizuje předplavecký výcvik dětí na první 

                                                     pololetí,  

ZŠ Žižkova 3   Bc. Chvojková Kateřina 

                                                     spolupráce s 1. třídami – vzájemné návštěvy – 

 uč. jednotlivých tříd, 

Polská mat.škola   Holinková Milada            

 spolupráce s Polskou mat.školou  

 



Logopedická péče   Burešová Alena, Hutečková Jarmila, Rašková  

     Michaela, Langová Iveta 

zabezpečí logopedickou péči u dětí s vadami řeči po    

                                                     domluvě s p. PaedDr. Stodůlkovou 

Sportovní akce   Burešová Alena – zajistí a zorganizuje účast na 

                                                     sportovních akcích MŠ, města Krnova 

 

      KVIC                                        všechny pedagogické pracovnice 

absolvování seminářů zaměřených na předškolní 

výchovu 

samostudium nových metodických materiálů zaměřených 

na nové trendy ve výchově 

Prezentování MŠ v tisku  Šobrová Bronislava 

     při příležitosti významných událostí v MŠ 

DEPO, Hasiči   Hutečková Jarmila 

zajistí exkurze do těchto subjektů 

 

 


