
4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

• V současné době jsou naplněny 4 třídy. V každé třídě je zapsáno 24 dětí. 

 

• Do tříd jsou děti rozděleny podle věku. 

 

• Zaměření všech tříd je integrované – tj. propojené vzdělávání ve všech oblastech. 

Chceme dát všem dětem příležitost k setkání s pestrou nabídkou činností tak, aby si dítě 

do budoucna samo zvolilo své životní preference a zájmy. Vzdělávání dětí ve třídách se 

řídí společnými cíli našeho školního vzdělávacího programu, ve všech třídách je 

srovnatelná úroveň vzdělávání předškolních dětí s ohledem na prospěch a příznivý vývoj 

každého dítěte. K tomu volíme vhodné metody a formy práce. 

 

 Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitele školy. 

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy jsou vydána na každý školní rok ředitelem 

Základní školy J. K. Tyla a jsou zveřejněna před termínem zápisu do MŠ. Kritéria zohledují 

především trvalé bydliště dítěte a věk dítěte. Blíže je upřesněno ve školním řádu.  

 

• Od 6.15 hod. je provoz školy zajištěn vždy jednou učitelkou ve třídě označené u vchodu 

do mateřské školy a též ukončován v době od 15.30 do 17.00 hod. (v pátek od 15.30 do 

16.30) v té samé třídě. Třídy se střídají ve 14ti denním intervalu. V ranních a odpoledních 

hodinách se tedy děti scházejí a rozcházejí vždy na téže třídě. 

 

• Příchod dětí není časově omezen, vychází z potřeb rodičů. Pokud se děti chtějí zúčastnit 

běžných ranních aktivit, doporučujeme příchod do 8.30 hodin. V případě časnějších akcí 

školy jsou rodiče vždy vyrozuměni prostřednictvím informačních tabulí na třídách a na 

webových stránkách MŠ – www.9mspisek.cz 

 

• Ve výchovně vzdělávacím programu využíváme různé metody a formy vzdělávání vhodné 

pro danou věkovou kategorii. Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální 

činnosti, děti tak mají možnost zúčastnit se činností v různě velkých skupinách.  



• Některé činnosti se konají při souběžném působení obou učitelek ve třídě. Jedná se 

především o pobyty venku, stravování dětí, složitější výtvarné činnosti a příprava 

předškolních dětí na vstup do základní školy za použití pracovních sešitů či vhodných 

pracovních listů. 

 

• V rámci našeho školního vzdělávacího programu krom pravidelného každodenního 

vzdělávání dětí nabízíme: 

 „Já jsem malý plaváček“ program zaměřený na seznámení dětí s vodou, se základy 

plavání. Program je skvělým a přirozeným prostředkem pro otužování a nácvik správného 

dýchání. Zúčastňují se děti dvou nejstarších tříd vždy v dopoledních hodinách.  

 

„My se sněhu nebojíme“ zimní ozdravný pobyt na Šumavě, každoročně probíhá jeden 

týden v lednu s dětmi 4-7 letými. Organizuje třídní učitelka ze třídy dětí nejstarší věkové 

skupiny. Pobyt se uskuteční podle zájmu dětí a rodičů a doporučujeme. 

 

„Jdeme lesem za pokladem“ podzimní nebo jarní pobyt v přírodě. Týdenní pobyt dětí 

v přírodě organizují třídní učitelky předškolních dětí. Pobyt se uskuteční podle zájmu dětí 

a rodičů a doporučujeme jej nejen z důvodu posílení samostatnosti dětí. 

 


