Mateřská škola Pražmo
Informátor rodičům pro školní rok

Vážení rodiče,
Provoz MŠ je od 6.00 hod. do 16.30 hod.
O vaše děti budou pečovat:
Třídy MŠ:

Sluníčka
Bc. Gabriela Hanáková

Berušky
Mgr. Vladimíra Nytrová
Ředitelka

Pedagogové: Ing. Kateřina Muroňová,
Dis.
Asistent
pedagoga:
- vedoucí školní jídelny:
- vedoucí kuchařka:
- pomocná kuchařka:
- uklízečka:

Nikol Kolářová
Romana Myšinská

Ludmila Bražinová
Markéta Přinosilová
Kateřina Slípková
Věra Boháčová

V mateřské škole máme vypracován Školní vzdělávací program s názvem „I když jsme jen
dětičky, chceme poznat svět celičký“. Vedeme děti úctě k vlastnímu zdraví, k ostatním lidem i
k přírodě. Rozvíjíme u dětí komunikaci a spolupráci ve skupinkách, vedeme děti k tomu, aby
uměly vyjádřit svůj názor, tvořit, poznávat, zkoumat, experimentovat a rozvíjet představivost.
Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Třídy v naší mateřské škole jsou smíšené a děti jsou do tříd
rozdělovány na základě sourozeneckých a kamarádských vztahů. K předškolnímu vzdělávání
jsou přijímány děti prostřednictvím zápisu do mateřské školy a podáním žádosti. Při
rozhodování o zařazení či nezařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání postupuje ředitelka
školy podle předem stanovených kritérií.
Co Vašim dětem v mateřské škole nabízíme?
Na naší školní zahradě v rámci environmentální výchovy máme naučnou stezku a
přírodní učebnu. Naučná stezka s názvem „Projdi se a poznej mě“ je o stromech. S dětmi
plníme úkoly z našeho projektu „Les – náš kamarád“. Veverka Čiperka vede děti po stezce a
dává jim úkoly k sedmi stromům naší zahrady. Informace na tabulích jsme vytvořili společně
s dětmi.
Přírodní učebna, která se na zahradě také nachází, je o ptácích. Tvoří ji oboustranný
infopanel s informacemi o ptácích, dva totemy, na které děti vylézají, aby se rozhlédly po
okolí a viděly svět z ptačí perspektivy. V přírodní učebně se nachází také ptačí napajedlo,
ptačí budky, sovník a hmyzí hotel. Podle mapky, kterou si vytvořily samy děti, chodíme
„ptačí stezkou“ za ptáčky, kde jsme společně s rodiči a lesáky vyvěsili devět ptačích budek
pro sýkorky a sovník pro puštíka.
Dále je na školní zahradě umístěn hrací prvek – „skála“. Je to seskupení kamenů, přes
které, pod přímým dohledem paní učitelky, děti přelézají při důsledném dodržování
bezpečnostních pravidel. Chceme tak u dětí vytvářet základy lezení – horolezectví. MŠ má
zpracován projekt „Kámen“, který je souborem her a činností s přírodními kamínky.

Nově jsme na školní zahradě nechali vybudovat mlhoviště, které děti osvěží v parných
dnech a které děti mohou využít také jako prolézačku.
Pokud si venku děti chtějí zamuzicírovat mají k dispozici dendrofon.
Samozřejmostí je pískoviště, klouzačky, houpačky, tabule na kreslení. Děti mohou
také jezdit na koloběžkáh a odrážedlech.
Protože máme také skleník, tak vždy na jaře s dětmi sázíme rajčata či jinou zeleninu a
děti pak plody své práce dostávají k svačině. Nic nechutná lépe než to, co si děti samy
vypěstují.
Zvláštní důraz klademe na idividuální přístup k dítěti, podchycení a vyzdvižení
schopností jednotlivých dětí. Vámi zprostředkované informace formou „Vstupního
dotazníku“ nám pomohou lépe poznat Vaše dítě a díky nim urychlit i jeho adaptaci v MŠ.
V naší MŠ projevujeme dětem emoční vřelost, bereme každé dítě nepodmíněně takové jaké
je. Respektujeme však Vaše názory na cíle a způsob výchovy. Chceme dosáhnout skutečného
individuálního přístupu ke každému dítěti.
Naše třídy jsou věkově smíšené, což má samozřejmě své klady a zápory. Prospěšností
je to, že děti lépe přijímají nové poznatky a zkušenosti od svých „téměř“ vrstevníků, rychleji
se u mladších dětí rozvíjí pasivní i aktivní slovní zásoba a komunikační dovednosti. Rovněž
dochází k rychlejšímu rozvoji schopnosti spolupracovat s ostatními dětmi, solidarity, souhry a
soucítění. Výhodou je, že pokud rodiče mají zájem, mohou spolu v jedné třídě být mladší a
starší sourozenec nebo kamarádi.
Rizikem a nevýhodou věkově smíšených tříd je, že starší děti potřebují více pohybu,
při kterém dokáží vybít svou energii. Mladší děti však upřednostňují spíše klidnější aktivity.
Toto řešíme vhodným organizačním uspořádáním – překrýváním učitelek na dopolední a
polední činnosti v obou třídách. Věkově smíšená skupina dětí bezesporu přispívá k sociálnímu
rozvoji každého dítěte.
Naše mateřská škola se zaměřuje na podporu kladného vztahu dětí k pohybu a
stimulujeme děti ke správnému držení těla. Snažíme se dětem dopřát co nejvíce prostoru
k pohybu všeho druhu, hlavně na čerstvém vzduchu ve všech ročních obdobích. Maximálně
využíváme naši krásnou a rozlehlou školní zahradu, která je vybavena řadou herních prvků.
Aby děti poznaly nejbližší okolí, ukutečňujeme vycházky do okolí, výlety do sousedních obcí
i různé hry v přírodě.
Za velmi důležitý prvek zdravého životního stylu považujeme stravování. Chceme se
vyhnout různým extrémům a naší prioritou je, aby děti jedly zdravě. Do stravy zařazujeme
čerstvé ovoce a zeleninu (děti si samy vyrábí džusíky), mléčné výrobky. Snažíme se u dětí
vytvářet návyky správné výživy. Vaše požadavky ke stravování dítěte budeme po vzájemné
konzultaci respektovat.
Pro děti jsou připraveny tyto nadstandardní aktivity – pro předškoláky Metoda
dobrého startu a Hláskař. Naše mateřská škola nabízí mimo jiné i nadstandardní aktivity jako
předplavecký výcvik, lyžařskou školičku, taneční školičku.
Při odpoledním vzdělávání se děti v pondělí seznamují s hrou na fléničku, v úterý
s angličtinou, ve středu tvoří k probíranému tématu, ve čtvrtek se děti seznamují s jógou a
v pátek mají děti dramatiku nebo pokusy.
Jelikož nám velmi záleží na prevenci vadné výslovnosti u dětí, denně se věnujeme
prevenci zařazováním jazykových chvilek a rozvíjením komunikačních dovedností dětí. Méně
aktivní děti s ohledem na věk k vyjadřování vhodně podněcujeme.

Do mateřské školy i letos opět chceme pozvat lesní pedagogy z LČR, kteří by dětem
zajímavou a hravou formou ukázali, že příroda je zajímavá a zábavná, že stojí za to ji poznat a
chránit. Snažíme se děti vést k úctě k veškerému životu, aby neohrožovaly zdraví své,
druhých lidí i zdraví přírody.
Budeme moc rádi, když se k nám přidáte při organizování různých akcí, které plánujeme
v tomto školním roce. Velmi oceníme, pokud sami přijdete s nějakým nápadem na akci,
pozvánkou, besedou apod.
Plánované akce:
 Mikuláš v areálu Sv. Floriánka společně s rodiči
 Výtvarné dílny pro děti a rodiče – předvánoční tvoření
 Rozsvěcování vánočního stromu s prodejem dětských výrobků na jarmarku
 Tříkrálová koleda
 Dětský karneval
 Vítání jara – Vynášení Morany
 Exkurze do knihoven na Pražmě a v Raškovicích
 Besedy – s lesními pedagogy, s hasiči, o zubech
 Účast na akci Ukliďme Česko
 Oslava Dne matek, Dne dětí, Dne otců
 Školní výlet
 Slavnostní rozloučení s předškoláky
 Fotografování dětí
 Divadélka
Naším cílem je rozvíjet v dítěti chuť chtít a umět se aktivně a efektivně učit po celý život.
Poskytujeme dětem prostředí bohaté na podněty a podporujeme jeho schopnosti rozvoje a
růstu. Důležité jsou pro nás nejen Vaše děti, ale Vy samotní. Klíčem k úspěchu je účinný
partnerský vztah mezi školou a rodinou. O naší práci Vás budeme pravidelně informovat,
abyste mohli vhodně navazovat na naši činnost v mateřské škole.
Velice rádi bychom se něco dozvěděli o Vašich zájmech. Dejte nám tedy vědět, co Vy
pokládáte za důležité. Potěší nás Váš zájem o zapůjčení odborné literatury.
Snahou celého kolektivu naší MŠ je, vytvořit pro děti klidné a harmonické prostředí, ve
kterém bychom se všichni cítili dobře, bezpečně a spokojeně. Všichni chceme, aby každý den
v mateřské škole byl pro Vaše dítě něčím zvláštním a zajímavým. Věříme, že se nám to při
vzájemné spolupráci bude dařit.
Bližší informace o naší MŠ a našich aktivitách naleznete na našich webových stránkách
http://msprazmo.cz
Úplata
Úplata za předškolní vzdělávání Mateřské školy Pražmo se vybírá za kalendářní měsíc
nejpozději do 20 dne předcházejícího kalendářního měsíce. Základní částka úplaty činí 400,Kč na jedno dítě a příslušný kalendářní měsíc. Úplata je stanovena na celý rok. Pokud je dítě
přijato k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 a nastoupí např. až v prosinci,
úplata se hradí již od září za každý měsíc i přesto, že dítě do MŠ zatím nedochází.
Školné vybírá paní Ludmila Bražinová, nebo je možné zřídit povolení k inkasu a platit úplatu
a stravné z účtu.

Směrnice týkající se úplaty, Školní řád a další provozní směrnice mateřské školy najdete
na nástěnce při vstupu do MŠ. Školní řád mateřské školy je k dispozici na webových
stránkách MŠ a bude Vám zaslán také emailem.

CO DĚTEM PŘIPRAVIT DO ŠKOLKY
Na začátku školního roku
- papírové kapesníky (min. 1x v krabičce do třídy a 1x balení vlhčených ubrousků na pobyt
venku) na půl roku
- vybíráme: 150,-- (šanon na práce dětí, rozdružovač, eurosložky) – nově přijaté děti
500,-- na akce (divadla apod.) – na konci roku bude vyúčtováno
250,-- Klub rodičů (dárky do tomboly na karneval, dárky pro předškoláky ap.)
Cca 130,-- – předškoláci pracovní sešit do Metody dobrého startu
Cca 340,-- - předškoláci - pracovní sešit do Hláskaře
Oblečení a přezůvky do třídy
Oblečení do třídy by mělo být především pohodlné, aby si děti mohly nerušeně hrát. Budete
tedy potřebovat běžnou sadu spodního prádla, ponožek či punčošek, triko a tepláčky, případně
šatičky a sukýnku pro holčičky. Ve třídě budou děti chodit v papučkách, nejlépe s pevnou
patou – nedávejte dětem cukle ani kroksy.
Oblečení a obuv pro pobyt venku
Na děti ve školce čekají téměř denně procházky, musí mít proto připravenou vhodnou obuv a
převlečení. Je potřeba vybírat vzhledem k ročnímu období, tzn. svetr nebo mikina, šála,
čepice, palčáky a oteplovací soupravu v zimě, sluneční brýle a kšiltovku v létě. Na procházce
se děti často ušpiní, mějte to raději při balení svršků na paměti. Ven se chodí často, i když je
venku mokro, proto jsou nutné občas gumáky nebo pevná uzavřená obuv.
Oblečení, které má dítě na cestu domů (na „pěkno“) prosím dejte do pytlíku, věci na ven
nechte na šatní přihrádce.
Odpolední spánek
Pravidelnou součástí denního režimu MŠ je odpolední spánek. Musíte tedy počítat s jedním
pyžamkem navíc, které bude zůstávat ve školce. Při výběru jednotlivých kusů oblečení
pamatujte na to, že vaše dítě se bude muset často převlékat bez pomoci a i paním učitelkám
ušetříte čas, když bude většina věcí bez knoflíků a složitého zapínání. Pyžamka si berou děti
jednou týdně na vyprání domů.
Náhradní oblečení
Pro případ jakékoliv nehody či ušpinění by v šatně mělo být připravené náhradní spodní
prádlo, punčošky (tepláčky), triko.

MAMINKY NEZAPOMEŇTE
Oblečení i obuv je nutné označit jménem dítěte, neboť velmi často dochází k záměně
oblečení navzájem mezi dětmi!!! Zároveň je třeba si uvědomit, že děti vedeme

k samostatnosti a velmi často pracujeme s tuší, nůžkami, barvami apod. Z těchto důvodů
dávejte dětem takové oblečení, které z větší části si zvládnout sami oblékat a zároveň nebudou
mít strach si je ušpinit. Pro přehlednost a lepší orientaci dětí i pedagogů ukládejte oblečení pro
pobyt ve třídě a venku do přihrádek v šatně.
Sdělení vedoucí školní jídelny










Odhlašujte dítě 1 den předem, do 11.00 hod. osobně, na tel. 558 640 753 nebo mailem:
jidelna.msprazmo@seznam. V pondělí je možno dítě odhlásit do 7:30 hod.
Dítě bez nahlášené stravy nelze do MŠ přijmout.
Neodhlášený oběd lze dát do nosiče (v první den nepřítomnosti za dotovanou cenu.
V ostatní dny Vám bude naúčtována cena potravin včetně režií, proto prosím
nahlašujte nepřítomnost dětí včas.).
Od 12.30 hod. bude jídlo dáno do zbytků (z hygienických důvodů nelze jídlo
ponechávat v kuchyni déle, ani ho uchovávat v náhradních nádobách MŠ). Dotovaný
oběd je možno si vyzvednout do nosiče pouze první den nemoci. Od druhého dne
nepřítomnosti dítěte v MŠ, pokud dítě nebude řádně odhlášeno, vám bude započítána
plná cena oběda.
Pokud se změní na delší dobu délka pobytu dítěte v MŠ (např. z polodenního na
celodenní apod.) je třeba toto včas ohlásit u vedoucí školní jídelny. Změnu lze provést
vždy od nového měsíce! Pokud si dítě, které je nahlášeno na celý den vyzvedne rodič
po obědě - nemá nárok na svačinku, jelikož se odpolední svačina chystá půl hodiny
před podáním - hygienické předpisy.
Stravné i školné je možno platit:
a) bezhotovostně
povolením /příkazem/ k inkasu na účet školní jídelny
KB 115 – 681 -381 0227 / 0100.
b) v hotovosti
v kanceláři školní jídelny u paní vedoucí ŠJ Ludmily Bražinové (od 6 do 11.30h)
Školní jídelna reaguje na požadavky zdravé výživy.

Nahlaste p. učitelce každou změnu nálady v chování dítěte-nevolnost, vyrážku,
teplotu, podrážděnost apod.). Při nachlazení /rýma, kašel/ ponechejte dítě v domácím
prostředí. Zamezíte tím rozšíření nemoci na ostatní děti a učitelky.
Přivádět nemocné dítě do MŠ je nepřípustné, viz Školní řád.
Věříme, že vzájemná spolupráce bude probíhat také i v letošním školním roce ke
spokojenosti všech.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Pražmo

