Informace o nás
Mateřská škola se nachází v klidném prostředí obytné části obce. Okolí není zatíženo průmyslovými
objekty ani hustými dopravními sítěmi. V blízkosti se nachází rybníky, les, louky, což nám umožňuje
podnikat delší procházky do přilehlého okolí a přírody.
Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 36 dětí. Výchovně vzdělávací proces dětem zajišťují tři
kvalifikované pedagogické pracovnice. O technický chod, čistotu a pořádek se stará školnice. Stravu
nám zajišťují paní kuchařky zdejší školní jídelny.
Mateřská škola je umístěna v prvním poschodí nové přístavby školní jídelny. Vchod je samostatný.
Prostorové vybavení je vyhovující. Děti mají k dispozici prostornou hernu s jídelním koutem, menší
třídu na dělené činnosti. Vnitřní vybavení tříd odpovídá požadavkům hygienickým a materiálním.
Třída je prostorná rozdělena na pracovní koutky, hernu a víceúčelové koutky. Nábytek a uspořádání
umožňuje dětem volný pohyb, uspokojuje jejich přirozené potřeby. Hračky jsou umístěny v regálech
a policích. Pomůcky a materiál pro pracovní, výtvarné a tvůrčí činnosti je stále přístupný.
Kapacita je odpovídající, děti mají běžně dostupné WC umývárnu. Vše je přizpůsobeno věku, výšce
postavy a počtu hygienických zařízení na počet dětí ve třídě. V přízemí se nachází jedna šatna a
v patře druhá. Pro vydávání stravy slouží samostatná kuchyňka. Sociální zázemí pro personál je
vyhovující.
Škola je obklopena dostačující zahradou. Je zde vybudováno pískoviště, dětské hřiště a bazén.
Instalovány houpačky, průlezky a postaven altán. Zahrada se dále buduje.

Školní vzdělávací program
Pracujeme podle školního vzdělávacího programu "Poznáváme svět", který je vypracován na základě
Rámcového programu pro předškolní vzdělávání (RVP_PV).
Posláním naší mateřské školy je poskytnout dětem příjemné prostředí, dostatečně podnětné pro jejich
rozvoj. Děti pod kvalifikovaným vedením získají základní dovednosti a návyky potřebné pro vstup
do základní školy i pro život. Vzdělávání dětí je uskutečňováno prostřednictvím her a zajímavých
činností, které jsou zcela přizpůsobeny potřebám a zájmům dětí. Věnujeme náležitou péči dětem se
specifickými vzdělávacími potřebami. Ceníme si zejména spolupráce s rodiči, kteří se zapojují do
dění ve škole a účastní se školních akcí.
Protože se naše mateřská škola nachází na venkově a má tedy velmi blízko k přírodě, zvolili jsme si
jako hlavní témata roční doby. Program je strukturován do čtyř tematických bloků: Podzim v MŠ,
Zima v MŠ, Jaro v MŠ, Léto v MŠ. Každý tematický blok má několik podtémat, které jsou
vypracovány tak, aby naplňovaly vzdělávací cíle vymezené v RVP PV.

Jak to u nás chodí
• denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální potřeby dětí. Učitelky se plně věnují
dětem. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid a bezpečí i soukromí
• při vstupu dítěte do mateřské školy uplatňujeme individuálně přizpůsobený adaptační
program
• děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru
• činnosti organizujeme tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, aby se zapojovaly
do organizace činností, pracovaly svým tempem
• vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti

• dostatečně dbáme na osobní soukromí dětí. Děti mají možnost uchýlit se do klidného koutku
a neúčastnit se společných činností
• vytváříme takové podmínky, aby se děti i dospělí cítili v mateřské škole dobře, spokojeně a
bezpečně

Co nabízíme
• 10 lekcí plaveckého výcviku (duben – červen)
• logopedická péče - Logohrátky – pracujeme ve skupině, nácvik správného dýchání, cvičení
motoriky mluvidel, rytmizace, podpora sluchového vnímání, práce s hláskou, slabikou,
slovem
• individuální logopedická péče
• spolupráce s PPP Jičín
• možnost výuky anglického jazyka, v MŠ Angličtinka
• hra na zobcovou flétnu Flétnohraní
• spolupráce se Základní školou Vysoké Veselí
• spolupráce s okolními mateřskými školami

Provozní doba
•
•
•
•
•

jsme dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem
kapacita zařízení je 36 dětí
provozní doba mateřské školy je od 6.45 – 16.00 hodin
děti se scházejí do 8:15 hodin. Rodiče předají dítě učitelce ve třídě
dítě přijdou vyzvednout rodiče nebo osoby jimi zmocněné. Rodiče si na začátku roku
vyzvednou tiskopis k tomu určený

