CO MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAMÍNEK NABÍZÍ?
•

Podnětné a příjemné prostředí s výchovou dítěte pro život, se zaměřením na etické, estetické,
řečové a ekologické cíle s vytvářením správného životního stylu

•

Kolektiv kvalifikovaných p. učitelek se zájmem o další vzdělávání v oboru

•

Vzdělávání dětí podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání,
zpracovaného do Školního vzdělávacího programu „Od pramínku k moři aneb jak Pramínek
poznává svět“

•

Ve speciální logopedické třídě pro každé dítě Individuální vzdělávací plán

•

Pro předškolní děti zájmové kroužky (konají se v době odpoledního odpočinku):
o

Valášek (rozvíjí správné držení těla, taneční prvky, hudebně-pohybové cítění, rytmus,
tempo, sluchové vnímání, …) - vede p. Anna Majerová a p. Blanka Polášková

o

Kroužek jógy (cvičení v kolektivu, koordinace, rovnováha, ladnější pohyby, pevnější a
zdravější tělo, …) - vede Mgr. Věra Matoušková

o

Hudebně-pohybový kroužek (rozvíjí zpěvnost, rytmické cítění, hudebně-pohybové
dovednosti, poslech hudby, učí zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, ...) - vede p.
uč. Pavla Heryánová

o

Výtvarný kroužek (rozvíjí fantazii, kreativitu, tvořivost, samostatnost, vnímání, jemnou
motoriku, manuální zručnost, estetické cítění, seznámení s různými výtvarnými technikami
a materiály) - vede p. uč. Jana Hyklová

•

Logopedickou ambulanci pro děti s narušenou komunikační schopností v odpoledních
hodinách s rodiči (Mgr. Věra Matoušková, log. asistentka)

•

Přípravu na náboženství 1krát týdně v dopoledních hodinách (zajišťuje p. Jarmila Mitášová)

•

Tradiční akce MŠ: Sportovní dopoledne, Broučková slavnost, Mikuláš v MŠ, Vánoce v MŠ,
Sněhové dopoledne, Masopustní karnevalový rej, Vítání jara s vynášením Moreny a buzením
stromečků, Slet čarodějnic, Besídky pro maminky, fotografování, Sportovní hasičské
dopoledne, Den dětí - Pohádkový les, Rozloučení s předškoláky, třídní výlety, …

•

Kulturní akce: divadelní představení v MŠ i mimo obec, výchovné koncerty v ZUŠ i v MŠ,
účast na výtvarných soutěžích, účast na oslavách s kulturním programem, účast na dětské
Olympiádě, návštěvy výstav, místní knihovny, Charitního domu.

•

Třídy podle věku dětí:
o

Třída „Včeličky“ (barevné označení: žlutá), třídní uč. Jana Hyklová a Jana Maléřová,
asistent pedagoga Jana Drápalová

o

Třída „Motýlci“ (barevné označení: modrá), třídní uč. Pavla Heryánová a Bc. Tereza
Branková

o

Třída „Berušky“ (barevné označení: červená) - speciální logopedická, ředitelka Jana
Hanzlíková, logopedická asistentka a třídní uč. Mgr. Věra Matoušková

o

Třída „Broučci“ (barevné označení: zelená) - odloučené pracoviště v ZŠ, třídní uč. Olga
Vychodilová a Svatava Cábová

Přijďte se svými dětmi poznat nové kamarády a prostředí mateřské školy!

