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ZÁKLADNÍ INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 

 
 
 Zřizovatel: MČ Praha 8 

 Právní subjektivita: od ledna 1999 

 Zařazení do sítě MŠPZ: červen 1999 

 Ředitelka MŠ: Bc. Věra Klímová 

 Kapacita: 216 dětí 

 Počet tříd: 8 věkově smíšených 



 

 Naše  mateřská  škola  má ve svém školním vzdělávacím programu 
– Kurikulum podpory zdraví v MŠ cíleně  zakomponovaný  
program výchovy  ke zdraví,  který máme zpracovaný  podle 
Kurikula podpory zdraví v MŠ,  M. Havlínová , E. Vencálková(eds.) 
a kol., Praha, Portál  2006. 

 Filozofie programu podpory zdraví  je založena  na holistickém  
pojetí  zdraví,  které  klade důraz na souvislosti a celistvost,  uznává  
úlohu  subjektivního  pocitu zdraví – pohody a vychází  
z vědeckých  poznatků .  

 Nejdůležitějšími  a nejvýznamnějšími  aktéry  při procesu podpory 
zdraví  jsou pedagogové  a rodiče .  

 Klíčovou  institucí  pro implementaci podpory zdraví  je mateřská  
škola .  

BEZPEČNÉ SOCIÁLNÍ KLIMA V MŠ 



 Přirozené  podmínky  pro socializaci dítěte  –  3 věkové  skupiny 

 Příznivá  atmosféra  ve třídě  –  adaptace nových  dětí  

 Přirozená  nápodoba  dětí  starších  a vyspělejších  

 Zvýšené  sebevědomí  a odpovědnosti  starších  dětí ve vztahu         

k mladším,  vzájemná  pomoc, tolerance a ohleduplnost 

 Rychlejší  vývoj  pasivního  a aktivního  slovníku  

 

 

VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY  



 Vítání a loučení podáním ruky  

 Svolávání dětí - komunitní kruh  

 Kalendář přírody  

 Ochrana a pomoc mladším při stolování, vstávání, oblékání,   

na vycházce  

 

                   DENNÍ RITUÁLY  



 Dodržování třídních pravidel  

 Vzájemné respektování všech zúčastněných  

 

 

 

TŘÍDNÍ PRAVIDLA  



 Kvalita věcného prostředí MŠ, je obsažena v neformálním 

kurikulu podpory zdraví v MŠ, má významný vliv na pohodu 

všech, jichž se týká –  dětí, pedagogů, rodičů.  

 Prostředí ovlivňuje všechny zúčastněné, má dopad na jejich 

zdravotní a psychický stav, na jejich chování a prožívání.  

 Podporuje komplexní zdraví –  biologické, psychické i sociální.  

HRACÍ KOUTKY –  KLIMA TŘÍDY  



NAŠE TRADICE  

Dílničky s rodiči 

Slavnost světel 

Velikonoční dílna 

Karneval 

 

 

Mikulášská nadílka 

 

 Hledání velikonočního pokladu 

 Vánoční posezení s rodiči 

 Oslava Dne matek 

 Rozloučení s předškoláky 

 Rej čarodějnic 

 

Oslava Dne dětí 

Výlety – lidové stavby, 

skanzeny 



 Kolektiv  mateřské  školy  s i  plně  uvědomuje,  že  rodinná  výchova  je  základem,  

na kterém  musí  stavět .  Snažíme  se  vytvářet  takové  vazby,  které  jsou založené  

na vzájemném  respektu,  důvěře,  poci tu  sounáleži tost i  života  rodiny se životem  

školy.  Rodiče  chápeme  jako své  nejdůleži tějš í  partnery.  

 Při  navazování  partnerských  vztahů  mezi  rodiči  a  mateřskou  školou  je  důleži té  

dát  rodičům  možnost  podílet  se  na dění  v  mateřské  škole .  Rodiče  by neměli  být  

pouze informováni  o  dění  a  o  akcích,  které  mateřská  škola  pořádá,  a le měli  by 

být  do činnost í  vtaženi  a  škole  nápomocni .  

 

 Jak rodiče  zapojujeme do dění  naší  mateřské  školy?   

 Úzce  spolupracujeme s  Klubem rodičů  -  spolupráce  při  plánování  školního  

vzdělávacího  programu, kulturních  akcí,  společné  řešení  vzniklých  problémů   

 Pomáhají  nám  analyzovat  školní  vzdělávací  program formou dotazníkového  

šetření   

 Umožňujeme  j im vstup  do t ř íd  –  komunikace  s  dětmi  a  pedagogy,  seznámení  

se s prostředím  a režimem  třídy  

 

 

 

PARTNERSKÉ VZTAHY S RODIČI  



INFORMACE PRO RODIČE  

 Půjčujeme odbornou literaturu  - knihovna pro rodiče  

 Rodičům zprostředkováváme odbornou pomoc z řad specialistů v oboru psychologie, 

pedagogiky, výživy, zdravého životního stylu či komunikace 

    Nabízíme pravidelná setkávání s pedagogy a dětmi formou dílniček, besídek, tradičních 

slavností 

 Umožňujeme konzultace třídních učitelek a ředitelky MŠ  



 

 

Snažíme  se být  „otevřenou  mateřskou  školou“ .  

 

Týmová  práce,  dlouhodobá  a  vyvážená   

koncepce, strategie  a metody řízení  nám  

napomáhají  proměnit  mateřskou  školu   

v  dílnu  zdravého  způsobu  života  a  vzdělávání .   

 

Věříme,  že  jsme se vydali  správnou  cestou,  

že náš školní vzdělávací program –   

Kurikulum podpory zdraví  v  MŠ  přináší  všem   

pohodu a radost  ze společného  školního  života .    

CO ŘÍCI NA ZÁVĚR ?  


