
ZÁKLADNÍ INFORMACE 

- Naše mateřská škola se nachází na okraji obce Oskořínek, v budově 

obecního úřadu a je jednotřídní, což nám umožňuje předškolní 

vzdělávání ve skupinkách dětí různého věku a splňuje tak 

podmínky stávajícího Rámcového vzdělávacího programu. 

- Vzdělávací program čerpá z poznatků o životě na vsi, z tradic a 

zvyků, z přírody a aktuálního dění. 

- Součástí školního vzdělávacího programu je celoroční projekt s 

názvem „Za bludným kořenem“, který je zaměřen na 

enviromentální a polytechnickou výchovu, na jehož základě jsme 

získali dotace z EU na přestavbu zahradního domku.  

 

AKTIVITY V MŠ 

- V naší mateřské škole podporujeme zdravý životní styl dětí 

návštěvou solné jeskyně, zdravou a pestrou stravou s dostatkem 

zeleniny a ovoce, častým pobytem venku.  

- Staráme se o všestranný rozvoj dětí – prací s keramickou hlínou, 

návštěvou divadelních představení, zábavnými programy, výukou 

na interaktivní tabuli, výlety, vystoupením na besídkách pro rodiče 

a na akcích pořádaných OÚ Oskořínek. 

- Každoročně organizujeme na konci školního roku celodenní 

projekt „Celý den spolu“ (rozloučení s předškoláky, opékání buřtů 

s rodiči). 

- Před Halloweenem, Mikulášem, Vánocemi, Masopustem, 

Velikonocemi, Čarodějnicemi, Dnem matek a Dětským dnem 

připravujeme program v daném tématu.  

- K červnovému Dni dětí každoročně navštěvujeme cukrárnu v 

Oskořínku. 

- Během školního roku pořádáme dílničku s rodiči. 

 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A SPECIÁLNÍ PEDAGOGICKÁ PÉČE 

- Zajišťujeme co nejlepší podmínky pro rozvoj dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami, výjimečně i pro děti dvouleté (po dohodě 

s ředitelkou MŠ)! 

- Upřednostňujeme individuální přístup a reagujeme na přímé 

potřeby dětí. 

    MANUÁL PRO RODIČE 

- Mateřská škola je otevřena od 6.15 hod. do 15.45 hod.  

- Děti lze telefonicky (325 588 282) nebo sms zprávou (602 139 240) 

odhlásit do 7.30 hod. 

- Mateřská škola je s celodenní docházkou, dětem při adaptačním      

režimu je umožněna docházka dle potřeb dětí a domluvy s 

pedagogem.  

- Všichni platí školné za celodenní docházku 380 Kč,- měsíčně.  

- Předškoláci mají úplatu za školné zdarma.  

- Úplata za stravné se platí zpětně za odebrané obědy do 20. dne v 

daném měsíci, společně se školným. 

- Každý rodič je povinen seznámit se s školním řádem, který podepíše.  

- Rodiče na začátku školního roku vyplňují informovaný souhlas a 

souhlas GDPR.  

 

ZÁKLADNÍ POTŘEBY DO MŠ 

- Oblečení do třídy, oblečení na zahradu, pláštěnku, holínky, náhradní 

oblečení včetně spodního prádla, pevné bačkory, pyžamo 

- Hřeben do skříňky 

- Keramický hrneček  

 


