ZÁKLADNÍ CÍLE výchovy a vzdělávání
předškolních dětí:
Dodržovat nejobecnější cíle,ke kterým předškolní
vzdělávání a výchova směřuje,vytvářet základy
klíčových kompetencí důležitých k životu:
- Zdravé sebevědomí a sebejistota
- Schopnost být samo sebou,zároveň se
přizpůsobovat životu v sociální komunitě .
-Vstřícný a aktivní vztah ke
skutečnosti,poznání a učení.
-Vnímavý a otevřený vztah k okolnímu
světu.
- Uplatnění sama sebe ve světě
-Schopnost tvořivě myslet a rozhodovat se.
-Schopnost aktivně se učit

,, Pojďte mezi nás“
( Školní program )
Lidské štěstí,to je taková šňůrka,
na kterou navlékáme malé korálky,
taková malá štěstí,čím jsou drobnější
a čím je jich víc,tím je štěstí větší.
(Jan Werich)
Není zrcadla tak zdrásaného,
aby vypulírovat se nedalo,
proto raději začnem
stokrát znovu,než se jednou vzdát.
(Jan Ámos Komenský)

Preferovat přirozenou výchovu,prožitkové učení.
Obsah je strukturován do oblastí,které reflektují
vývoj dítěte,přirozený život, zrání i učení.
Základní údaje o škole
Název školy: Mateřská škola Libocká
Adresa: Libocká 148/66,Praha 6,161 00
Telefon:220563485
Email: info@mslibocka.cz
Webové stránky: www.mslibocka.cz
IČ:70942897
Ředitelka: Dana Chroustovská Bc.et Bc
Základní filosofie programu naší školky:
Tvořit mateřskou školu ,kde je klid,kde se cítí děti
dobře,umí se radovat a smát,kde panuje atmosféra
důvěry,děti nejsou přetěžovány činnostmi
nepříslušejícími jejich věku,ale kde je dostatek
zážitků a možností k seberealizaci dítěte ve všech
oblastech.
Tvořit školu, která je otevřená rodičovské
veřejnosti, která se stává spolutvůrcem programu
pro děti.

Mít na zřeteli, že výchova a vzdělávání je založena
na kvalitě mezilidských vztahů v kolektivu
dospělých i dětí.
Uvědomovat si, že poznatky jsou prostředkem a ne
cílem výchovy, mateřská škola se stává místem, kde
děti získávají sociální zkušenosti a základní
poznatky o životě.
Naše snaha směřuje k tomu, aby na základě rozvoje
svých individuálních předpokladů získalo základy
klíčových pro život důležitých kompetencí.
Spolu se všemi vytvářet podmínky pro inkluzi dětí
s podpůrnými opatřeními.
Složení tříd (70 dětí)
1.oddělení – děti 3-4,5 let-heterogenní
2.oddělení – děti od 4,5-7 let-heterogenní
Speciální třída- děti od 3-7 let-heterogenní
Mikrotřída – děti od 5-7 let - heteregenní
Děti s podpůrným opatřením jsou zařazovány do
všech tříd.
Formy vzdělávání
a) Spontánní činnost
b) Individuální činnost
c) Skupinová práce s dětmi
d) Řízené činnosti
Důležité je si uvědomovat, že k výchově a
vzdělávání dochází v průběhu celého pobytu
v mateřské škole, nejenom v řízené činnosti.
Jak to u nás chodí:
-Školka je otevřena od 6,30 – 17,30 hodin
(příchod do školky dle dohody)
-Strava-Respektujeme individuální potřeby dítěte,
-Pestrá, zdravá, vyvážená.
- Na tvorbě jídelníčku se podílí paní
kuchařky, pedagogové, rodiče, nutriční sestra.
- Dodržován pitný režim dětí –výběr
neslazeného pití.

- Při vaření nejsou v naší mateřské škole používány uzeniny a
škodlivé emulgátory.
Odpočinek dětí:
,,Spací děti“ – po domluvě s rodiči
,,Nespací děti“ – relaxace při čtení,hudbě,následné kreslení do
deníčků-klidové činnosti,individuální práce s dětmi, to
znamená, že všechny děti po obědě relaxují, ale nemusí spát.
Projekt : Pěstování odrůd geneticky neupravovaných rostlin
Péče o zdraví
Projekty:
,, Nechci kazy“,
,,Medvídkova nemocnice“
,,ORTOPTIKA DR. OČKA“ Mgr. Hamplová, preventivní kontrola očí
,, Záchranáři“
Dále:
Čištění zubů -po obědě,vyplachování úst po každém jídle.
Používání horského sluníčka,čističky vzduchu v celé budově.
Používání dezinfekce do mýdla , papírových kapesníků a
ručníků
Pobyt venku: 2x denně, celoročně – ovlivněn stavem ovzduší
,informace každý den zjišťujeme na web stránkách ČHMÚ,
nechodíme jen v případě smogu, špatných rozptylových
podmínek,, jinak chodíme za každého počasí, při vycházce
používají všechny děti bezpečnostní vesty.
Úklid – vysavač Rainbow, čističky vzduchu, horské
sluníčko,používáme jednorázové kapesníky, ručníky
Partnerská spolupráce s rodiči:
Pravidelné setkání každý měsíc 1.čtvrtek v měsíci se zástupci
rodičů.
Rodiče jsou spolutvůrci programu pro děti.
Dvakrát za rok schůzka se všemi rodiči (+dle potřeby)
Konzultace: Pravidelně 1 krát týdně + dle dohody
Společné akce : Vánoční a velikonoční dílny s rodiči,
zahradní slavnost, pomoc školce.
Rodiče se po dohodě mohou účastnit veškerého dění ve
školce.

Spolupráce s odbornými pracovišti:
Tvorba integračních týmů
Pedagogicko-psychologická poradna –školní
psycholožka, navštěvuje školku každý měsíc:
Klinický logoped – 2x do roku a jinak dle potřeby
Speciální pedagog – 3dny v týdnu v naší MŠ,
indiv.péče
Speciální pedagogické centra (SPC)
Raná péče
Lékaři……..
Spolupráce s jinými institucemi
-Spolupráce s FTVS,UK,Vyšší odbornou školou
pedagogickou školou Praha a dalšími institucemi.
-Mš Vokovická, Zš Dědina….
-Domov pro seniory: Dílny,pravidelné hraní
společenských her s dědečky a babičkami z Liboce
a Bílé Hory, zpívaní pod okny.
-Humanitární sbírky, spolupráce s kojeneckým
ústavem.
Kroužky a akce: (Reagujeme na poptávku rodičů)
Plavání : Pro všechny zájemce –Tuchlovice
Keramika: Pro všechny zájemce
Folklórní tance ,,Libočanka“: Pro všechny zájemce
Výuka angličtiny rodilým mluvčím 2x týdně : pro
nejmenší.
Dětská jóga: Pro všechny zájemce.
Škola v přírodě : Pro všechny zájemce.
Divadla ,výstavy,výlety
Sváteční stoly pro celou školku a pozvané hosty:
Vánoce,Velikonoce, Loučení s předškoláky,
imatrikulace nových dětí, zahradní slavnost.
Logopedie- na škole je 5 logopedických
asistentek,individuální i skupinová logopedie.
Využívání programu PIP, HYPO při přípravě
dětí na vstup do školy, individuální práce
s materiály Kucharské, Michalové, Šindelářové,
Pokorné apod.

Neurovývojová stimulace ( Mgr. Volemanová):
Denní cvičení s dětmi.
V současné době u nás pracují 3 speciální
pedagogové, 5 pedagogických asistentek, 5
pedagogů, současně 5 pedagogů má aprobaci
jako logopedické asistentky.
- Děti,které nejsou přijaty do naší Mš,mohou si
chodit hrát s rodiči na naší zahradu,účastnit se
divadel v naší Mš.
TĚŠÍME SE NA VÁS
ŠKOLKA

