
 

 
 
 
 
 
Motto: „Každé dítě je jedinečná osobnost a zaslouží si naši lásku, péči a pozornost.       

               Dívejme se na svět otevřenýma očima a vnímejme ho srdcem.“ 

 
Mateřská škola se nachází v klidové zóně městečka Nalžovské Hory – u kostela. Pro svou 

činnost využívá dvoupodlažní budovu a přilehlou školní zahradu vybavenou herními prvky a 

pískovištěm. 

 

Vzdělávání je uskutečňováno dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání  

„Poznáváme spolu svět“. 

Vize školy:  „ Chceme být školou otevřenou. “ 

 

Usilujeme o to, aby naše MŠ byla součástí života ve městě. Aby na tváři dětí vždy zářil 

úsměv a z MŠ se ozýval veselý dětský smích. Naší snahou je, aby se v MŠ cítily dobře nejen 

děti, ale i zaměstnanci a to vše vedlo ke spokojenosti rodičů. MŠ je otevřena dětem 

handicapovaným a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 

 

 

Organizace dne v mateřské škole   
 

 Jednotlivé činnosti dětí respektují časový interval mezi jídlem, individuální zvláštnosti, 

věkové složení tříd a přirozené zájmy dětí. Při práci s dětmi budou dodržována práva dítěte, 

nesmí být opomíjen individuální přístup a respektování osobnosti dítěte. Časové uspořádání 

dne a jeho obsah je obecnou informací pro rodiče, režim dne ve školce není časově ohraničen, 

aby nedocházelo ke stresujícím situacím, všechny činnosti na sebe plynule navazují a 

respektují tempo a potřeby dětí. 

 

6.15 – 8.30  scházení dětí v herně, spontánní a hravé aktivity dětí (dle vlastní volby 

a zájmu se mohou zapojit do činností nabídnutých učitelkou), případně 

individuální péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, 

pohybové aktivity, hygiena 

  8.30  - 9.00   hygiena, sebeobsluha - postupná svačina 

9.00 - 9.45  nabídka činností podle třídního vzdělávacího programu -řízené a 

spontánní činnosti dle tématu (společné, skupinové, individuální), ranní 

kruh, ranní cvičení, dechová a komunikativní cvičení 

Provoz mateřské školy 

od 6.15 do 16.15 hodin 



9.45 - 11.45            sebeobsluha, osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku                                                            

                                 případně náhradní činnost (při nepřízni počasí)   

            

11.45 - 12.15                  oběd - učíme děti samostatnosti, nenutíme děti do jídla, učíme je  

                                      jídlo ochutnat, převlékání, osobní hygiena dětí 

 

12.15 - 14.00     čteme dětem, posloucháme hudbu, odpočinek a spánek, je zohledněna 

                                     individuální potřeba spánku, popř. klidné náhradní aktivity, převlékání 

                                            

14.00 - 14.30              osobní hygiena, sebeobsluha, odpolední postupná svačina 

14.30- 16.00   spontánní a hravé aktivity dětí, nabídnuté činnosti dle zájmu dětí (volné 

hry),   pohybové    aktivity, příp. pobyt dětí na zahradě, postupné 

rozcházení dětí 

16.15                           mateřská škola se uzavírá 

 

 

 

Prosíme rodiče, aby si vyzvedávali děti: 

 

12.15 – 12.30   při polodenní docházce dětí 

 

14.45 – 16.15   při celodenní docházce dětí 

 

Děkujeme ! 


