
Úvod



Mateřská škola Bílovice nad Svitavou

• Stojí v klidném prostředí na okraji obce, 

v blízkosti MŠ je les, řeka, studánka

• Třídy jsou věkově smíšené, děti jsou 

zařazovány s ohledem na přání rodičů

• Budova je třípodlažní, ve které se 

nachází 6 tříd pro celkem 147 dětí

• K budově náleží rozsáhlá školní zahrada 

s herními prvky pro spontánní 

pohybové činnosti

• Hledá i jiné zdroje financování MŠ



Cíle mateřské školy

• Rozvíjet osobnost dítěte

• Respektovat a uspokojovat 
fyzické i psychické potřeby dětí

• Využívat zejména prožitkové, 
kooperativní a situační učení

• Být místem plným poutavých zážitků, 
nových poznatků, her, dobrých 
kamarádů a životní pohody

• Podporovat hry a praktické 
dovednosti

• Vytvářet základy kompetencí pro 
další vývoj dítěte, jeho vzdělávání a 
celoživotní učení

• Rozvíjet kladný vztah dítěte k přírodě, 
k místu, kde žijeme



Zdravá mateřská škola

• Vytváří základy pro zdravý způsob 
života

• Rozvíjí pohybové dovednosti

• Zařazuje nové potraviny do 
jídelníčku

• Podává zvýšené množství čerstvého 
ovoce a zeleniny, širokou nabídku 
nápojů

• Děti si samy volí velikost porce

• Klade důraz na individualitu dítěte, 
jeho prožívání, možnosti a potřeby 
sebedůvěry a sebejistoty



Paní učitelky naší školky

• Dodržují pravidla naslouchání

• Jsou empatické, dávají dětem prostor k 
vyjádření názoru

• Děti ovlivňují nejen svým vzděláním, ale 
i svou osobností

• Jsou správným mluvním vzorem

• Diagnostikují dle metody J. Bednářové a 
V. Šmardové

• Vedou portfolio každého dítěte od 
zahájení docházky, sledují vzdělávací 
pokroky jednotlivých dětí

• Připravují pro děti pestrý kulturní 
program – divadla, výlety



Co ve školce pozorujeme a rozvíjíme

• Osobnost dítěte

• Pozornost, soustředěnost, paměť

• Smyslové vnímání  - zrak, čich, sluch, 
hmat, chuť

• Slovní zásobu a komunikaci, zrakové 
vnímání, sluchovou diferenciaci, 
grafomotoriku

• Kreativitu a fantazii

• Schopnost tvořit

• Schopnost adaptace na změny

• Emoce dětí



Co děti učíme

• Dodržování pravidel chování a 
bezpečnosti

• Základní pravidla sebeobsluhy

• Kulturní stolování

• Samostatné provádění osobní hygieny

• Dodržování základních norem 
komunikace a chování

• Aby získaly návyk pracovat, byly trpělivé, 
tvořivé a iniciativní a dokázaly 
respektovat své okolí



Spolupráce s rodinou

• Každodenní kontakt s rodiči, předávání 
informací o výsledcích vzdělávání jejich 
dítěte

• Hovorové hodiny o výchově a 
vzdělávání  jejich dětí v MŠ

• Sponzorské dary od rodičů

• Pomoc při opravě hraček

• Společné akce s rodiči – vánoční a třídní 
dílničky, besídky, vycházky

• Slavnosti – narozeniny dětí

• Logopedická depistáž pod vedením 
odborníka

• Screeningové vyšetření zraku pod 
vedením odborníka

• Výstava a prodej dětských knih



Vzdělávání dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami

• V naší školce pracuje paní učitelka s 

magisterským vzděláním v oboru 

speciální pedagogika pro učitele, dále 

asistentka pedagoga a školní asistentka

• Spolupracujeme s 

pedagogicko-psychologickou poradnou 

i se speciálně pedagogickým centrem

• Vytváříme pro děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami individuální 

vzdělávací plány



Příprava na vstup do ZŠ

• Pravidelné logopedické chvilky ve 
třídách – artikulační, fonační, dechová a 
motorická cvičení mluvidel

• Diagnostika předškoláků podle knihy 
„Předcházíme poruchám učení“ dle B. 
Sindelarove

• Zadávání úkolů dle individuálních 
potřeb dětí

• Realizace Edukativně stimulačních 
skupin



Mateřská škola Bílovice nad Svitavou
S. K. Neumanna 611, 664 01  Bílovice nad Svitavou
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E-mail: ms.bilovice@volny.cz


