Milá maminko, milý tatínku,
vítáme Vás i Vaši holčičku nebo Vašeho chlapečka (nebo oba?) v naší mateřské škole.
Rádi bychom Vás v krátkosti seznámili s prostředím naší mateřské školy a programem, který
jsme pro Vaše děti připravili.
Mateřská škola „U kamarádů“ v Havířově na ulici Čelakovského 1240/4 má tři běžné třídy,
kde jsou děti věkově smíšené (od 3 do 7 let).
Celkem máme ve školce 72 dětí, o které se stará 7 učitelek a tři asistenti pedagoga přiděleni
k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Budova mateřské školy je obklopena zahradou. Zahrada nám svou vzrostlou zelení zajišťuje
optimální klima i v letních parnech. Máme dostatek prostoru pro volný pohyb dětí, v létě se
osvěžujeme v mlhovišti, které je umístěno v bývalém bazénu, v zimě bobujeme na umělém
svahu, na jaře využíváme náš koloběžkový salón, na podzim využíváme houpadla, tabuli a
uklízíme listí. Pokud je hezky, pořádáme zde „Zahradní slavnost, Den tatínků“, atd. Zahrada je
vybavena houpačkami a houpadly, je zde opravený indiánský domeček, písková laboratoř,
vzduchová trampolína, vahadlová houpačka, běžná trampolína, houpací hnízdo, prolézací
housenka a další drobné prvky.
V přední části budovy jsme nechali vybudovat dětské dopravní hřiště a jezírko, které bude
sloužit k odpočinku a pozorování rostlin a drobných živočichů.
Školní vzdělávací program mateřské školy (ŠVP MŠ) je velmi bohatý a pestrý, pracujeme
v programu „Začít spolu“, který klade velký důraz na spolupráci s rodiči. ŠVP je zaměřený
především na rozvoj dětského přátelství, spolupráce a důvěře. Všechny třídy jsou podle zásad
programu Začít spolu rozčleněny na centra aktivit, kdy každé centrum odpovídá tomu, co se
v něm dělá (např. ateliér slouží k malování, kreslení, modelování, manipulační a stolní hry
pak ke stavbám ze stavebnic a k hraní stolních her, kostky ke stavbám z kostek, dramatika ke
hrám na doktora, obchod, domácnost, knihy a písmena určeno především pro předškoláky…).
Center aktivit je ve třídách 10.
Náš Školní vzdělávací program má v sobě prvky programu Začít spolu a dále je zpracován
v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Nazvali jsme jej:
„SPOLEČNĚ POD JEDNOU STŘECHOU…“.
Jsou v něm zahrnuty všechny běžné činnosti, které zvládnou děti ve věku od 3 do 7 let a je
doplněn dalšími aktivitami, kterých se děti mohou účastnit podle svých schopností a svého
zájmu.
Pravidelné aktivity, zařazovány běžně ve třídách :
Denní hry ve třídách a hernách
Cvičení, otužování, zpívání, malování, kreslení, modelování. Tyto činnosti probíhají jako
řízené nebo nepřímo řízené, kdy jsou dětem nabídnuty činnosti v centrech aktivit a děti si samy
vybírají, kde budou pracovat.
Společné stolování

Příprava předškoláků na vstup do školy:
– cílená práce s dětmi před nástupem do 1. třídy, usnadnění přechodu z MŠ do ZŠ.
Nadstandardní aktivity – kroužky :
Tenisová školička – pro všechny předškoláky, jde o základy tenisu pod vedením trenéra TK
Havířov - zdarma
Sportovní – aktivity pro předškolní děti, které jezdí cvičit do ZŠ Žákovské s panem Jiřím
Tabákem – zdarma, dopravu hradí náš zřizovatel – Statutární město Havířov.
Pohádky v MŠ – pohádková představení přímo v MŠ cca 1x za měsíc – hrazeny z KPŠ
Logohrátky – především pro předškolní děti s problémy výslovnosti, které nenavštěvují
logopeda-zdarma
Plavání – každý rok, 10 lekcí, doprava autobusem, hradí zákonní zástupci.
Informace o platbách v MŠ:
1. měsíční příspěvek na neinvestiční náklady je pro školní rok 2021/2022 stanoven na 400,- Kč
2. stravné (33,- Kč den, 7mi leté děti 35,-Kč,- den)
3. KPŠ – hradí se z něj divadla, akce pro děti, autobusy, tomboly, drobné upomínkové
předměty a odměny pro děti atd…Všechny platby se platí u zástupce ředitele a to v předem
určených dnech. Možno uhradit čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Částky výběru si odsouhlasí
rodiče na členské schůzi KPŠ.
Co děti v MŠ potřebují:
Papučky s pevnou patou
pyžamo
oblečení do třídy
oblečení ven na zahradu
pláštěnku do šatny pro případ deště
náhradní kalhotky, tričko a ponožky do sáčku
kartáček na zuby, pastu, ubrousky a tekuté mýdlo, papírové kapesníčky, vlhčené ubrousky - 1x
za pololetí
ostatní požadavky dle jednotlivých tříd
Provozní informace:
Provoz MŠ je od 6:00 do 17:00 hodin pondělí – pátek. Děti přichází do MŠ zpravidla do 8:15
hodin, pozdější příchod je možno dohodnout s třídními učitelkami. Děti se omlouvají z MŠ den
předem do 12,30 přes aplikaci Naše MŠ nebo e-mailem: kainova@mscelakovskeho.cz
Povinné vzdělávání předškoláků je stanoveno denně od 8,15 – 12,15 hod., mimo stanovené
školní prázdniny.
V případě náhlého onemocnění si můžete první den vyzvednout oběd v MŠ. Odchod dítěte
z MŠ po obědě, tj. od 12,15– 12,45 oznámí rodiče ráno učitelce. Odpoledne zpravidla odchází
děti kdykoli po 14:45 hodině (po odpočinku a svačině).
Organizační pokyny pro rodiče jsou uvedeny ve školním řádu, který je vyvěšen na nástěnce
u hlavního vchodu a na webových stránkách MŠ.
Jakékoli další dotazy Vám zodpoví ředitelka mateřské školy Bc. Zuzana Nováková nebo
zástupce ředitelky Uršula Kuliková.
Kontakty:
Telefon do MŠ: 604 346 648 – ředitelka,
e-mail:
reditelka@mscelakovskeho.cz
Mobil :
739 227 884 - pro omlouvání dětí
web MŠ: www.mscelakovskeho.cz

Těšíme se na spolupráci.

