
Mateřská škola 
Tuchorazská





Něco málo o nás

• Mateřská škola se nachází v příjemném prostředí Malešic, obklopená
rozsáhlou zahradou, která je plně vybavena pro vyžití dětí. Založena
v roce 1964.

• Budova je dvoupodlažní s jedním centrálním vchodem. Okna tříd
a heren jsou situovaná na jihozápad. Všechny čtyři třídy jsou
vybavené odpovídajícím nábytkem a hračkami dle věkových potřeb
dětí.





Společnou snahou všech zaměstnanců je, 
aby MŠ byla

• - místem úspěchu – každé dítě dostane příležitost a šanci, aby bylo
úspěšné,

• - místem pochopení – individuální přístup ke každému dítěti, respekt
k jeho individuálním zvláštnostem,

• - místem radosti – aby děti chodily do MŠ rády, aby se zde cítily
bezpečně a spokojeně,

• - místem vzájemné komunikace

• - místem otevřeným pro širší veřejnost.







• Zaměřujeme se na environmentální výchovu, životní styl a omezení
vzniku sociálně patologických jevů. Učíme děti vnímat svět v jeho
přirozených souvislostech, získávat reálný pohled a aktivní postoj
k životu, projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání
životních situací. Zaměřujeme se také na vedení dětí k aktivní ochraně
přírody, ochraně kulturně i společenských hodnot.





Třídy

Myšky

• Prostor i vybavení třídy je přizpůsobené nejmladší věkové skupině
3 – 5 letých dětí. Je zde dostatečný prostor pro adaptaci dětí,
zaměření pedagogické činnosti je směřováno na rozvoj citových
a sociálních vztahů, dále na sebeobsluhu a samostatnost (oblékání,
stolování, hygiena).







Ježci

• Třídu navštěvují děti převážně ve věku 3 – 5 let, veškeré činnosti
směřují k podporování prosociálních vztahů mezi vrstevníky
a upevňování již získaných dovedností.







Zajíci

• Složení třídy 4 – 6 let, přičemž část dětí je předškolních. Program je
zaměřen na samostatnost dětí v činnostech i v rozhodování,
prožitkové učení a řešení problémů tvůrčím způsobem. Pro předškolní
děti jsou zařazovány aktivity, které směřují k pečlivé přípravě na vstup
do základní školy. Třída je vybavena interaktivní tabulí.







Veverky

• Děti, které navštěvují tuto třídu jsou předškolní a také děti s odkladem
školní docházky. Většina dětí je již schopna pracovat samostatně
a proto i program je zaměřen na činnosti, týkající se důkladné přípravě
na úspěšný vstup do základní školy.







Provoz MŠ

• provozní doba: 6:30 – 17:00

• Příchod dětí do MŠ je od 6:30 do 8:25 hod, kdy se z bezpečnostních
důvodů uzavírá. V 8:30 se budova i branka uzamyká.

• Pozdní příchody narušují dopolední práci a hru dětí, ochuzují se
o určité činnosti.

• Odchod dětí po obědě od 12:30 do 12:45 hod.

• Odchod dětí odpoledne od 15:00 hod.

• Provoz MŠ končí v 17:00 hod.





Co děti potřebují do MŠ

• pyžamo nebo noční košilku (bude-li spát), náhradní spodní prádlo,
punčocháče, ponožky

• bačkory – ne zavazovací, ne pantofle, ne crocsy!

• pláštěnka, gumáky ( není povinné)

• oblečení pro pobyt a hry na školní zahradě







Usnadnění nástupu dítěte do MŠ

• Prosíme maminky, aby zvažovaly, co dětem obléknou:

• nevhodný je oděv příliš těsný, malý nebo na zapínání vzadu

• hodí se oblečení vzdušné, pohodlné (tepláky, tričko… ne džíny) děti
dopoledne cvičí a jsou stále v pohybu

• počítat s adaptací cca 14 dnů, postupně pobyt v MŠ prodlužovat, mít
trpělivost, snahu pomoci nám i dítěti s adaptací.





Co by mělo dítě umět před nástupem do MŠ

• používat kapesník, toaletní papír

• nepoužívat pleny!

• učit se umýt a otřít si ústa a ruce, správné zacházení s mýdlem a vodou

• samostatně si obléci jednoduché části oděvu

• nazouvat a zouvat boty a bačkory

• umět poznat své věci a ukládat je na svoji značku, popř. srovnávat oděv na
opěradlo židle

• uklízet po sobě hračky

• dodržování režimu dne, pěstovaní hygienických a pracovních návyků





Kroužky

• Ve školním roce 2021/2022 v MŠ probíhají tyto kroužky:

• Keramika

• Angličtina 

• Plavání - od 2. pololetí




