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6Máme celkem               tříd

VÍTEJTE V NAŠÍ MATERSKÉ ŠKOLE
 

3Máme rozlehlou zahradu a             pavilony

2V pavilonu Na paloučku jsou               třídy a v pavilonu U lesíka                třídy                                 4
Většina třídních kolektivů má věkově                                                     složení

 
homogenní

v



USILUJEME O VYTVÁRENÍ … 

 

příjemného prostředí, kde se dítě cítí bezpečně, jistě a dobře, prostředí, kam se těší

 

 prostředí, ve kterém děti zažívají úspěch, ocenění a radost

 

prostředí, které podporuje všestranný rozvoj dítěte, jeho aktivitu a chuť objevovat

 

prostředí podporující komunikaci, sdílení a vzájemnou empatii 

 

ABY NÁM SPOLU BYLO NA SVĚTĚ MILO… 
„Dejme dětem to, z čeho budou bohaté celý život. Dejme jim lásku, moudrost a výchovu.

Nepotřebují drahé hračky, potřebují náš zájem a lásku.“
 

Paramhans svámí Mahešvaránanda  
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scházení dětí, volná hra, individuální práce s dětmi 

(6.30 hod. – 8.15 hod.)

úklid hraček, pohybové aktivity, hygiena, svačina,

řízené činnosti 

pobyt venku

 

oběd/odchod po obědě domů 

(12.15 hod. – 12.45 hod.)

odpočinek na lůžku /relaxace a klidové činnosti

(předškoláci) 

odpolední rozšířené činnosti, volná hra dětí

rozcházení dětí (15.00-17.00 hod)

respektujeme potřeby dětí

dbáme na pitný režim

dbáme na dostatek pohybu dětí

klademe důraz na význam hry a dostatečného

prostoru pro spontánní činnosti 

v případě příznivého počasí je většina aktivit

směřována na zahradu školy

 

DENNÍ REŽIM



PREDŠKOLNÍ VZDELÁVÁNÍ 

ve  spolupráci s rodiči a partnery školy dále realizujeme kulturní, sportovní 
a poznávací akce (hudební a divadelní představení, sportovní dny, výlety, workshopy a projekty, 
 návštěvy zvířat v MŠ, oslavy MDD, karnevaly, dílny s rodiči …)

průběh, cíle a formy vzdělávání vycházejí ze školního vzdělávacího programu

spolupracujeme mj. se složkami IZS, MHMP, projekty Malá technická a Malá digitální univerzita,
Padok Icerink, Tom Talent, poradenskými zařízeními, mateřskými a základními školami
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zahrada je rozlehlá - 5 500m2, což je skoro jedno fotbalové hřiště

v teplých měsících na zahradě trávíme co nejvíce času, i některé aktivity, které jindy

realizujeme uvnitř, přesouváme a realizujeme zde

sázíme zde květiny,  pečujeme o ně a pozorujeme je

někdy tu i odpočíváme a svačíme

pořádáme tady také oslavy MDD, sportovní dny, rozlučku 

 s předškoláky, výstavy, někdy nás tu navštěvují ochočení dravci nebo i jiná zvířata

ZAHRADA - NAŠE DRUHÁ TRÍDA
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ÚSPEŠNÁ ADAPTACE
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Délku pobytu dítěte ve školce prodlužujeme postupně.

 

Rozhodnost rodičů – nenatahujte zbytečně loučení, dítě to znejišťuje a stresuje. 

Dítě podpoříte stručným optimistickým povzbuzením, ujištěním, že to zvládne.

 

Neuchylujme se ke klamání dětí

 (neslibujte, že přijdete tehdy a tehdy, když tomu tak ve skutečnosti nebude).

 

V případě, že by dítě pobyt neslo špatně, zavoláme Vám.

 V případě, že odloučení nesete špatně Vy, zavolejte si pro ujištění, že vše běží podle plánu. 
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CO S SEBOU DO ŠKOLKY

pevnou obuv na přezutí

pohodlné oblečení

rezervní oblečení

 (spodní prádlo, ponožky, tričko, náhradní kalhoty/legíny )

pyžamko 
(pro děti, které budou ve školce po obědě odpočívat

 a nejsou předškoláci; předškoláci pouze malý polštářek)

obuv na pobyt na zahradě

„zahrádkové“ kalhoty (jiné, než do třídy) 

na deštivé období holínky či obdobnou obuv

 DO TRÍDY  NA ZAHRADU
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Stravné a školné – pravidelné měsíční platby, vždy nejpozději do 15. dne příslušného měsíce

Školné pro školní rok 2021/22: 1.380,- Kč

Záloha na stravné pro školní rok 2021/22: 990,-Kč 

Aktivity, které nejsou zahrnuty ve školním vzdělávacím programu (plavání, bruslení, lyžování

apod.) jsou pro přihlášené děti plně hrazeny rodiči.

Akce pro děti (výlety, kulturní představení apod.) jsou hrazeny z příspěvků rodičů. Výše

příspěvku se odvíjí od plánu aktivit a od aktuálních cen dodavatelů. Příspěvek se hradí po

dohodě s rodiči, jednorázově či pololetně.

Školné nehradí rodiče dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání a dětí s

odkladem povinné školní docházky. Rodiče, kteří jsou v hmotné nouzi, mohou požádat ředitelku

školy o prominutí školného.

PLATBY





TĚŠÍME SE NA
VÁS

KOLEKTIV MATEŘSKÉ ŠKOLY MAGNITOGORSKÁ

WWW.MSMAGNITOGORSKA.CZ

 


