Základní informace
Areál mateřské školy je umístěn ve středu obce. Samotná budova pak v prostorné
zahradě. Přední část zahrady je osázená okrasnými rostlinami, zadní část slouží k
dětským hrám.

Hlavním koncepčním záměrem
je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých předpokladů
získalo svému věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy
kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.

Cílem
je vytvářet co nejlepší podmínky pro osobní rozvoj, spokojený život a úspěšné
vzdělávání. Provázet děti v poznání světa, uspokojovat jejich zvídavost, rozšiřovat
vědomosti a dovednosti, rozvíjet odpovědné chování, správné návyky a postoje,
k přírodě i celé společnosti.
Jsme jednotřídní venkovská mateřská škola, kterou navštěvují děti (zpravidla) ve věku
3 - 6 (7) let.
Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:00 hodin.
Scházíme se každé ráno před svačinkou a společně si podle svého přání hrajeme.
Od 8:30 do 9:00 se společně dozvíme, co nás čeká v daný den, následuje chvilka s
cvičeníčkem ,
od 9.00- 9.30 svačíme a pak už s pomocí skřítka Kulíška objevujeme, jak je svět zajímavý
a krásný.
Kolem 10:00 se vypravíme na pobyt venku, nejraději jsme na školní zahradě, chodíme ven
i za méně příznivého počasí, abychom si utužili zdraví!
Každý den nás po vycházce čeká dobrý a zdravý oběd a po něm odpočinek. (11.45 – 12.30)
Po odpočinku (14.30) chutná svačinka a už se těšíme na hraní nebo další zajímavou práci s
paní učitelkou, při které si připomeneme, co jsme se dopoledne dozvěděli.(15.00-16.00)
A když už je vše hotovo, počkáme si při hrách ve třídě nebo při dobrém počasí na zahradě na
maminku či tatínka a s nimi jdeme společně domů.

Chceme být kvalitní mateřskou školou, máme za jeden ze stěžejních cílů co nejvíce naše
rodiče vtáhnout do života ve škole a stát se tak laskavými partnery rodinné výchovy a
respektovat rodiče jako nejdůležitější osoby ve výchově našich "půjčených" dětí.
 Máme uspořádání třídy, které vyhovuje nejrůznějším činnostem dětí, hračky
a pomůcky jsou pro děti snadno dosažitelné, děti mají i ve třídě dostatek volného
pohybu.
 Vystavujeme práce dětí i pro rodiče, zveřejňujeme fotodokumentaci života školy
na internetu.

 Neustále mají děti k dispozici pití, jsou respektovány jejich stravovací zvyklosti.
 Děti mají pravidelně větranou, dostatečně prostornou a klidnou ložnici, spánek není
vynucován a dětem jsou nabízeny klidné nespací aktivity.
 Vytváříme pro všechny prostředí s volností a svobodou vyváženou pravidly
společného soužití, děti jsou povzbuzovány, podporovány a snažíme se jim poskytovat
klidné, bezpečné zázemí s potřebným soukromím.
 Ve vztazích mezi učitelkami a rodiči usilujeme o oboustrannou důvěru, otevřenost,
vstřícnost, porozumění, respekt a ochotu spolupracovat, rodiče mají možnost podílet
se na životě školy, vstupovat do prostředí svých dětí, spolupodílet se na plánování
programu mateřské školy.
 Nově příchozí děti si mohou zvykat postupně, s přítomností rodičů ve třídě.
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