Jak to u nás v MŠ chodí:
Provoz MŠ, organizace dne...:
•
•
•
•

•

•

•
•

Mateřská škola v Čisté u Horek je součástí Základní školy a Mateřské školy Čistá u Horek
Provoz naší MŠ je od 6:30 do 15:30hodin.
Třída MŠ je naplňována do stanovené kapacity 24 dětí.
Jedná se o jednotřídní mateřskou školu s věkově smíšenou skupinou dětí. Mateřská škola je
zřízena jako jednotřídní s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6,30 do 15,30
hodin. Třída je smíšená (heterogenní), děti ve věku od 2 do 6 let. Oceňujeme především
přirozenost tohoto prostředí, malý kolektiv, nápodobu rodinných vazeb a vztahů – vzájemná
pomoc mladším a potřebným, společný pobyt sourozenců.
Mateřská škola je v provozu denně od 6.30hodin do 15.30 hodin. Děti se v mateřské škole
schází v době od 6.30 do 8.00. Po předchozí domluvě mohou rodiče přivést své děti i
kdykoli v průběhu dne. (Rodič je vždy informován o změnách, které jiné časy příchodu
pro jeho dítě obnášejí, např. Dítě si nestihne pohrát apod., neboť již odcházíme na svačinku
apod.)
MŠ pracuje v jednom oddělení věkově heterogenním, ale v čase od 9:00 do 9:30 ti dochází
k dělení dětí na dvě skupiny.(Obvykle podle věku - mentální vyspělosti, ale jsou
respektována přání dětí, sourozenecké vazby , případně dochází k dělení dětí dle jejich
zájmu, vazeb na kamaráda, aktuálnímu „kamarádství“. Dělení není automatické,
respektujeme přání a potřeby dětí.) Při ostatních aktivitách v MŠ děti „nedělíme“ a
využíváme momentu nápodoby, pomoci starších mladším, přirozeného učení se dětí mezi
sebou, rozvíjíme prosociální chování atd.
V době od 6.30 do 9.30 hodin se střídají činnosti spontánní s činnostmi řízenými, jejichž
hlavní metodou je prožitkové a kooperativní učení, individuální práce s dětmi
Pevně stanovena je doba podávání stravy a odpočinku :
◦ od 8:30dopolední přesnídávka
◦ 11:30 do 12:00 hod oběd
◦ 12:00 do 14:00 odpočinek , odpočinkové činnosti pro nespící
děti
◦ 12:00 do12:30 vyzvedávání dětí odcházejících po obědě (po
domluvě možno i jiný čas)
◦ od 14:00 odpolední svačina

•

•

(V denním režimu je pevně stanovena doba jídla, vzhledem k tomu,že
stravovat se děti chodí do jídelny a po ukončení stravování dětí mateřské
školy se přijdou stravovat děti ze základní školy.)
Pobyt venku realizujeme denně v době od 9.30 do 11.30 hodin. Délka pobytu venku je
ovlivněna povětrnostními podmínkami (silný vítr, déšť, mráz pod - 10°C – pobyt venku
nerealizujeme). Využíváme zrekonstruovanou zahradu, seznamujeme s přírodou na
vycházkách do blízkého okolí. Za příznivého počasí přesouváme činnosti ven již po svačině.
Polední odpočinek:Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku
jednotlivých dětí; děti ke spánku na lůžku nenutíme. Při odpoledním odpočinku je
zohledňována individuální potřeba spánku u dětí. Pro děti, které se ještě „počurávají“, je
vhodné donést do MŠ vlastní nepromokavou podložku – která bude po ukončení docházky
do MŠ navrácena. Rodičům je též podložka předána na vyprání, pokud dojde k „počurání“

•

organizace dne
◦ 6.30 – 9:30
◦ 8.00 – 8:30
◦ 8:30 – 9.00
◦ 9.00– 9.30
◦ 9.30 – 11.30
◦ 11.30 – 12.00
◦ 12.00 – 14.00
◦ 12.30 – 14.00
◦ 14.00 – 14.30
◦ 14.30 – 15.30

Scházení dětí (do 8.00), individuální práce s dětmi, spontánní hry dle
volby dětí, pohybové a relaxační aktivity, didakticky zacílené činnosti
(frontální, individuální, skupinové)
úklid třídy,komunitní kruh, ranní cvičení, pohybová činnost
Hygiena, dopolední svačina
Didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní) ve skupinách i
individuálně (dělení třídy na dvě skupiny – dle věku, zájmů, potřeb dětí)
Příprava na pobyt venku,pobyt venku
Hygiena, oběd
Hygiena, odpočinek, pro nespící děti nespavý režim s odpočinkovými
aktivitami, kroužky
prostor pro nespavé aktivity, kroužky aj. - vstávání nespících dětí
Oblékání, hygiena, odpolední svačina
Odpolední zájmové činnosti dětí

Denní režim je uskutečňován pružně, vzhledem k proměnlivosti a variabilitě aktuálních podmínek a
situací. Pevné časy jsou pouze pro základní péči – dobu jídla a odpočinku z důvodu respektování
biorytmu dítěte. Na ranní svačinku a oběd děti docházejí do prvního patra ZŠ do školní jídelny. Na
spaní si děti s pomocí p. Uklizečky a učitelky rozkládají lehátka, připravují matrace a ložní prádlo.
Denní režim je pouze orientační, umožňuje aktuálně reagovat na změny situace, momentální
potřeby dětí.
Denně jsou zařazovány pohybové aktivity zaměřené na správné držení těla a rozvoj motorických
dovedností, učitelky umožňují dětem uspokojit jejich potřebu spontánního pohybu. Děti mají
možnost hrát si v menších skupinkách, najít si koutek pro klidnou relaxaci a hru.

Další informace:
•
•

•

Každé dítě má v šatně své „místo“ - skříňku pro ukládání věcí, kapsář, plastovou taštičku,
pro předávání informací a botník označený značkou.
V šatně MŠ je umístěna informační nástěnka, kde jsou základní informace o MŠ a
aktuální informace pro rodiče ( plakátky plánovaných akcí, kalendář se záznamy - plánem
činnosti a akcí MŠ, přehled témat realizovaných v rámci školního vzdělávacího programu,
přehled „Co jsme dělali dnes v MŠ“, aj. Je vhodné nástěnku sledovat, aby jste nepropásli
důležité informace, děkujeme.)
V šatně MŠ se snažíme umisťovat i obrázky a „výrobky“ dětí „na výstavu“, aby jste si je
mohli prohlédnout se svými dětmi. Kdykoliv můžete nahlédnout do třídy MŠ, kde máme
umístěny další nástěnky na výstavu dětských „výtvorů“

Stravování:
•
•
•
•

•

Děti se stravují ve školní jídelně v prvním patře ZŠ a odpolední svačinku mají
podávanou v herně MŠ
přihlašování ke stravování a placení obědů probíhá u vedoucí školní jídelny, Kamily
Stehlíkové -jídelna ZŠ a MŠ, první patro ZŠ, dveře vlevo u schodů
dítě je nutno přihlásit ke stravování pomocí přihlášky ke stravování – donést ji
vyplněnou K. Stehlíkové a domluvit si s ní jak se dítě bude stravovat
dítě je po té přihlášeno ke stravování dohodnutým způsobem (např. Jen ranní
svačinka a oběd....) omlouvání obědů lze provádět telefonicky u p. Stehlíkové, nebo
pomocí záznamu do formuláře pro odhlašování obědů v šatně MŠ
více informací viz. Informace o stravování

Úplata za předškolní vzdělávání:
•

•

děti , které dosáhnou do 31.8.2020 šesti let věku, tedy děti s povinnou předškolní
docházkou NEPLATÍ ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, pro OSTATNÍ
DĚTI JE ÚPLATA ZA PŘEDŠKONÍ VZDĚLÁVÁNÍ STANOVENA NA 300 Kč
MĚSÍČNĚ
ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SE PLATÍ U UČITELEK MŠ, VŽDY
DO 15. DNE V MĚSÍCI (Prosíme rodiče o pokud možno přesnou částku, děkujeme)

--------------------------------------------zde odstřihnout--------------------------------------------------------

Rádi uvítáme jakékoli návrhy, nápady a připomínky, aby naše MŠ byla
nejlepším místem, pro nás všechny. (Pokud máte nějaké návrhy, připomínky,
nápady, prosím napište je zde a vhoďte do schránky důvěry v šatně MŠ,nebo
předejte učitelkám.)

