Co potřebuji do mateřské školy?
Dovolte, abychom se Vám představili …
… naše mateřská škola zajišťuje vzdělávání pro děti od
třech do šesti let ve čtyřech heterogenních třídách.
Nachází se na okraji Hradce Králové v městské části
Třebeš. Nízkopodlažní moderní budova, která byla
zkolaudována v srpnu 2013, je umístěna v zástavbě nových
bytových domů a bezprostředně sousedí s krásnou
a klidnou přírodní lokalitou.
Budova je rozdělena na levý a pravý pavilon, které jsou
propojeny vstupní a multifunkční halou, využívanou
k pohybovým aktivitám a společným akcím MŠ a rodičů.
V každém pavilonu jsou umístěny dvě třídy. Součástí třídy
je umývárna, šatna a venkovní terasa. Třídy jsou prostorné,
světlé, moderně a funkčně zařízené s dostatečným
množstvím podnětných didaktických hraček a pomůcek.
Stravu zajišťuje Mateřská škola Sluníčko, Hradec Králové,
Štefánikova 373.
Rozlehlá školní zahrada se spoustou herních
a environmentálních prvků pro děti je ideálním místem
poznávání, dětských her, radosti a zážitků.










pyžamo
pláštěnku, holínky
náhradní kalhotky (slipy), ponožky, tričko,
tepláky
oblečení na pobyt venku a do třídy
(jen nejnutnější)
obuv-bačkory nazouvací (ne na zavazování,
ne pantofle)
boty na ven – nejlépe na suchý zip
VŠE PODEPSANÉ!
celé balení hygienických kapesníků
malý plastový hrníček na pitný režim, hřeben

Co děláme celý den?
DOBRÝ DEN, …

ŢLUTÁ třída

ČERVENÁ třída

ZELENÁ třída

ORANŢOVÁ třída

6:15 hodin – začínáme se scházet a hned se můžeme pustit
do hraní, tvoření a toho, co rádi děláme
8:15 – 9:00 hodin – dobrá svačinka nám dodá sílu do další
práce
9:00 – 9:30 hodin – scházíme se v ranním kruhu,
pozdravíme se, popřejeme si hezký den, vyprávíme si,
tancujeme, cvičíme, dozvídáme se spoustu nových,
zajímavých a užitečných informací
9:30 hodin – hurá ven, při pobytu venku si hrajeme na
školní zahradě nebo poznáváme okolí naší mateřské školy
11:30 – 12:15 hodin – čas oběda
12:15 – 13:45 hodin – po obědě odpočíváme při poslechu
pohádky či relaxační hudby nebo se věnujeme rozšířeným
činnostem našeho školního vzdělávacího programu
14:00 – 14:30 hodin – odpolední svačinka
14:30 hodin – po svačince si hrajeme a dokončujeme to,
co jsme započali dopoledne. Když přijdou rodiče,
rozloučíme se a odcházíme domů
… ZÍTRA OPĚT NA SHLEDANOU!

Proč by Vaše dítě nemělo chybět v naší
mateřské škole?
„V naší školce kaţdý den jdeme krůček za krůčkem.
Za poznáním za pohádkou, s kamarádem, kamarádkou.
Ať jsou nám tři nebo pět, chceme poznat celý svět“.

„Jak samo motto napovídá, chceme, aby naše školka
pomalými krůčky vedla děti k poznávání a objevování,
nejen všeho, co nás obklopuje, ale i k poznání, že být mezi
kamarády je prima.
Naším prvořadým cílem je, aby se děti v mateřské škole
cítily příjemně a spokojeně i v době, kdy nemohou být se
svými rodiči, aby se těšily na společné zážitky
a překvapení. Přejeme si, aby roky strávené v mateřské
škole byly pro děti hezkou vzpomínkou. Velmi si ceníme
důvěry i spolupráce rodičů, kteří se tak podílí nejen na
plánování společných činností, ale i na vytváření vhodného
klimatu pro předškolní výchovu a vzdělávání jejich dětí
v naší mateřské škole. Právě těsnou spolupráci, a
především vzájemnou podporu považujeme za jeden ze
základních stavebních kamenů při adaptaci dítěte
v mateřské škole. Snad i tímto citlivě zvoleným přístupem
se nám dostává odměny největší – slzičky v dětských
očích, když školku opouští a vrací se do svých
domovů…To vše odráží jen spokojenost dítěte, které u nás
poroste,
bude
stále
jistější
a sebevědomější. Bude dítětem z mateřské školy, které
svůj každodenní pobyt nejen dobře zvládne, ale vytěží
z něho co nejvíce.“

Na co se k nám těšit?
KRŮČKY ZA POZNÁNÍM
je název školního vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání naší mateřské školy, který
respektuje individuální potřeby každého dítěte. Nabídkou
nejrůznějších činností a pestrých aktivit jsou děti rozvíjeny
po všech stránkách.
Podrobněji se mohou rodiče s programem seznámit přímo v MŠ nebo na
webových stránkách naší školy.

Rozšířené aktivity naší MŠ










Výtvarné soutěže pro rodiče a jejich děti
Pravidelné návštěvy solné jeskyně
Pravidelné návštěvy knihovny
Pohádková cesta lesem
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku
Zahradní slavnost – slavnostní ukončení školního
roku
Pěvecký sbor Svatojánek
Práce s keramickou hlínou
Spolupráce se ZŠ

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE
Název MŠ
Mateřská škola Podzámčí, Hradec Králové,
Svatojánská 680/15
adresa MŠ: Svatojánská 680/15
Hradec Králové
PSČ 500 11
IČO: 71295054
telefon: +420 495 261 036
e-mail: mspodzamci@mspodzamci.cz
web: www.mspodzamci.cz
Zřizovatel
Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové
Ředitelství školy
ředitelka školy: Bc. Dana Dvořáková
telefon: +420 495 261 036
Provoz mateřské školy
6:15 – 16:45 hod.

Aktivity určené starším dětem









Tajemná noc s pohádkou – nocování v MŠ
Pravidelná výuka plavání
Lyžařský výcvik
Zábavná angličtina
Sporťáček – pohybové aktivity
Dramaťáček – krásy mateřského jazyka
Povídálek – skupinové logopedické chvilky
Škola v přírodě

Počet tříd v provozu
4 třídy dětí ve věku 3 až 6 let – s celodenním provozem

Mateřská škola Podzámčí, Hradec Králové,
Svatojánská 680/15

