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Název školy:                  Mateřská škola, Jívka 

Statut školy:                  samostatný právní subjekt od 1.1.2003 

IČO:   71005161 

Ředitelka školy:            Gangurová Ladislava 

Adresa:                         542 13 Jívka 65 

e-mail: ms.jivka@seznam.cz 

Telefon:                       774 497 304 

Bankovní spojení: 209 229 949 / 0600 

ID datové schránky: d4k7ic 

Zřizovatel:                    Obec Jívka 

                                          právní forma: obec, IČO 00 277 983 

                                          adresa: 542 13 Jívka 42 

                                          Statutární zástupce: Jiří Gangur 

Provoz školy:                  6.30 – 15.00 hodin 

Počet tříd:                       1 třída 

Kapacita školy:              30 dětí 

Dokument:               Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

 „Svět kolem nás“ (zpracovala ředitelka MŠ 

L.Gangurová) 

Specifika MŠ:                 Logopedie: preventivní logopedickou péči provádí 

p.učitelka Spitzerová 1x týdně                      

          Úplata: dosud nebyla zavedena 

         Sportovní a zdravotní aktivity: 

 Předplavecký kurz v Plavecké škole 

v Trutnově (10 lekcí) 

 Sportovní olymipáda 

 Cyklus turistických výletů „Za poznáním 

Krkonoš“ 

 Sportovní školička 

Školní jídelna:                 součást Mateřské školy 

ŠVP PV:                         Aktualizace tohoto ŠVP PV byla provedena ke dni 31.8.2018. 

  

 

 

 

 



 

 

   Budova mateřské školy leží v centru obce Jívka - Horních Vernéřovicích.Je 

obklopena zahradou,kterou se snažíme maximálně využívat pro činnosti 

dětí.Zahrada je vybavena pískovištěm a několika herními prvky pro sportovní 

vyžití dětí.Aby děti mohly provozovat různé činnosti na zahradě i při méně 

příznivém počasí,byla přistavěna pergola,která je vybavena praktickým 

zahradním nábytkem. 

   Také další prostory  budovy jsou využívány účelně – v přízemí je kromě 

školní kuchyně a šatny mateřské školy obecní knihovna.První patro patří nejen 

mateřské škole,ale také zdravotnímu středisku a kadeřnictví – ty však mají svůj 

samostatný vchod.         

   V roce 2012 byla v půdních prostorách vybudována ložnice pro mateřskou 

školu.Její předchozí prostory využívá mateřská škola jako tělocvičnu. 

Mateřská škola v Jívce vznikla jako jednotřídní MŠ v budově bývalého 

národního výboru a její provoz byl zahájen 24.září 1951.Její součástí byla školní 

jídelna,ve které se od března 1952 stravovaly děti základní (tehdy národní) 

školy.Většina dětí byla ze zemědělských rodin. 

Ve školním roce 1958/59 byla mateřská škola rozšířena o další 

třídu,přihlášeno bylo 40 dětí.Ve školním roce 1972/73 byla k budově vystavěna 

přístavba,kde vznikly prostory pro II.oddělení.Do této doby byla obě oddělení 

ve stísněných  nevyhovujících prostorách. 

Vzhledem ke snižujícímu se počtu dětí bylo ve školním roce 1988/89 

zrušeno jedno oddělení a vznikla zde opět jednotřídní mateřská škola – tak 

funguje  dodnes.Nevyužité prostory byly přebudovány na zdravotní 

středisko,knihovnu a kadeřnictví. 

V současné době je přihlášeno 27 dětí od 2 do 6 let.Kapacita školy je 30 

dětí.Výchovně vzdělávací činnost je zaměřena vzhledem k prostředí,ve kterém 

se nachází,na hlubší poznávání přírody a prohlubování kladného vztahu k ní. 

Ve školním roce 2002/2003 jsme začali pracovat podle nového 

vzdělávacího programu „Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání“.V roce  2004 byl novelizován.Úprava ŠVP k 1.9.2016,k 1.9.2017 a 

k 1.9.2018 

V souladu s RVP PV byl zpracován Školní vzdělávací program,ze kterého 

vycházejí naše veškeré činnosti.Změny a  aktualizace RVP PV sledujeme a 

aktuálně jsou zapracovány do ŠVP. 
 

Kompletní  
„Školní vzdělávací program“  

je k dispozici v mateřské škole v Jívce 
 


