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VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

 



Naším cílem je vytvářet školku, ve které se dětem bude líbit. Chceme se spolupodílet na výchově 

spokojených dětí, které budou připravené vstoupit do základní školy a také do života.  Děti vedeme 

k samostatnosti a zodpovědnému přístupu k sobě samému, k ostatním lidem i přírodě.  

Cestou k naplnění cíle chceme aktivně spolupracovat především s dětmi, dále s rodiči, obcí Písečné a 

nejbližším okolím. 

 

Dětem nabízíme: 

- realizaci výchovně-vzdělávacímu procesu vycházejícího z ŠVP, 

- respektování individuálních potřeb dětí, 

- vzdělávání předškoláků i během distanční výuky offline (pracovní sešity a pracovní listy) i online 

způsobem (pravidelné setkávání pomocí program Jitsi Meet), 

- respektování individuální potřeby spánku či relaxace dětí (možnost pracovních sešitů či jiné klidové 

aktivity), 

- bezpečné prostředí s dostatkem kvalitních podnětů,  

- krásnou moderně zařízenou novou třídu, klasické i alternativní hračky a pomůcky (Montessori 

pedagogika),  

- heterogenní kolektiv dětí, kde se děti vzájemně učí, předávají si zkušenosti, starší pomáhají mladším 

a sourozenci mohou být spolu,  

- spoluvytváření a respektování pravidel MŠ i obecně platných norem ve společnosti, 

- preventivní činnosti (vyhlášení cvičného poplachu, dopravní hřiště, programy primární prevence 

z okolních organizací)  

- logopedická prevenci v MŠ ve spolupráci s SPC Velké Meziříčí  

- dostatek prostoru k volné hře nejen ve třídě, ale také venku (hra s přírodninami, návštěva lesa, 

procházky po polích, pozorování hospodářských zvířat), 

- nadstandardní aktivity (lekce plavání a jiné pohybové aktivity: překážkové dráhy, pohybové hry, 

jízdu na kole či koloběžce, prvky angličtiny, …),  

- úzká spolupráce s paní učitelkami ze základní školy,  

- výlety a exkurze. 



Rodičům nabízíme:  

- Informační rodičovské schůzky před začátkem školního roku, 

- Individuální schůzky ohledně odkladu školní docházky, poskytnutí kontaktů na odborníky 

(logopedy, PPP, SPC, …..) 

- Dny otevřených dveří pro získání přesnější představy o chodu MŠ, 

- besídky a akce během školního roku. 

 

Spolupráce s obcí: 

- finanční a materiální podpora (drobné dary ke Dni dětí, do masopustní tomboly), 

- možnost využití prostoru Kulturního domu na besídky dětí, 

- realizace herních prvků na školní zahradě. 

 

Do budoucnu plánujeme: 

- neustálé vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků, 

- prohloubení spolupráce s rodiči a obcí,  

- pokračovat v primární logopedické prevenci ve spolupráci s SPC Velké Meziříčí,  

- pořízení interaktivní tabule, 

- zavedení výuky hry na zobcovou flétnu, 

- častější zapojení do soutěží určených pro děti předškolního věku, 

- rozšíření pěstitelských prací na pozemku MŠ – rádi bychom pořídili vyvýšené záhonky, popř. 

realizovali novou zahradu. 

  


