Mateřská škola Moravské Budějovice,
příspěvková organizace
www.msmorbudejovice.com
Pracoviště:
MŠ Fišerova 1340
MŠ Husova 485
MŠ Šafaříkova 1306
Zřizovatel: Město Moravské Budějovice
„Jen dítě, které věří ve vlastní síly, je schopno úspěšně a bez
stresů zvládnout start do školy a později i do života“



příspěvková organizace slučuje v současné době 3
samostatné mateřské školy



v MŠ Šafaříkova a Fišerova jsou vytvořeny podmínky
pro vzdělávání dvouletých dětí



vycházíme vstříc, rozvíjíme a vzděláváme i děti nadané a
děti se speciálními vzdělávacími potřebami



každá mateřská škola si vytváří svůj ŠVP, který respektuje
priority a podmínky jednotlivých zařízení



vzdělávání je poskytováno kvalifikovanými učitelkami,
uskutečňuje se během celého dne a ve všech činnostech
a situacích



pracujeme podle prvků programu „ZAČÍT SPOLU“

Provozní doba:
5.45 – 16.15 MŠ Fišerova
6.30 – 16.00 MŠ Husova
6.30 – 16.30 MŠ Šafaříkova

Provoz mateřské školy se v době všech školních prázdnin
omezuje pouze na jedno pracoviště.

REŽIM DNE


časy jsou orientační, činnosti dětí se přizpůsobují
potřebám, aktuální situaci a provozní době jednotlivých
pracovišť
5.45 – 8.45

scházení dětí, ranní hry, individuální práce
s dětmi
8.45 – 9.15
hygiena, svačina
9.15 – 9.45
komunitní kruh, individuální, skupinové nebo
didakticky zaměřené činnosti
9.45 – 11.45
pobyt venku
11.45 – 12.15 oběd, hygiena
12.15 – 14.00 odpočinek, relaxace, klidové činnosti,
individuální práce s dětmi
14.00 – 14.30 hygiena, svačina
14.30 – 16.30 odpolední zájmové činnosti dětí, volná hra

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT, ŽE...






rodiče mají možnost se pravidelně seznamovat
s obsahovou náplní výchovné práce svého dítěte
mohou sledovat výtvarné i pracovní výtvory dětí
začátkem školního roku probíhá pro rodiče
v jednotlivých třídách seznamovací schůzka
mohou využít konzultační a ukázkové hodiny
každoročně probíhají výlety pro děti a jejich rodiče

AKCE A NABÍDKA ČINNOSTÍ PRO DĚTI














účast na divadelních představeních
návštěva Mikuláše v MŠ
oslava Vánoc
karneval
pálení čarodějnic
velikonoční tvoření
Svátek matek
oslava Dne dětí
loučení se školkou
školní výlety
zapojení do
projektu „Celé Česko čte dětem“
vedení portfolií dětí
oslavy narozenin








rozvíjení informační a mediální gramotnosti s využitím
počítačových programů a interaktivní tabule v MŠ Mexiko
zařazování prvků logopedické prevence logopedickými
preventistkami
zjišťování školní zralosti předškolních dětí formou
“prediktivní baterie čtení“
“edukativně stimulační skupiny“ - pro snadnější
zvládnutí začátku školní docházky určené pro děti
předškolního věku za účasti jejich rodičů
zapojení do projektu “Děti do bruslí“







zapojení do projektu Sokola
“Cvičíme se zvířátky“
(zdokonalení v oblasti
pohybových dovedností)
“Školička“ s rozšířenou
nabídkou vzdělávacích
aktivit pro děti
předškolního věku

zapojení do projektu EduSTEM
o
seznamování předškoláků s německým jazykem
(hry, individuální práce, říkadla, didaktické hry…)
o
spolupráce s rakouskou mateřskou školou

ZAJIŠŤUJEME




individuální péči dle potřeby dětí
individuální vzdělávací plány
výuku českého jazyka pro cizince

SPOLUPRACUJEME S INSTITUCEMI











Město Moravské Budějovice – výstavy, vystoupení a
akce města
Senior hotel Stern
městská policie
domov důchodců – podporujeme sbližování generací
městská knihovna – utváření vztahu dětí ke knihám
integrovaný záchranný systém
Základní školy Moravské Budějovice (TGM a Havlíčkova)
zimní stadion
pedagogicko-psychologická poradna

ŽIVOTOSPRÁVA












na všech pracovištích máme moderně vybavené kuchyně
poskytujeme denně čerstvou plnohodnotnou stravu dle
příslušných norem bez používání polotovarů a
chemických dochucovadel
strava se nepřeváží
zachováváme vhodnou
skladbu jídelníčků podle
zásad zdravé výživy
v průběhu celého dne
zajišťujeme dostatečný pitný
režim a výběr nápojů
mezi jednotlivými jídly dodržujeme vhodné intervaly
snažíme se, aby děti jídlo alespoň ochutnaly a naučily se
tak vhodnému zdravému stravování
při jídle vedeme děti k samostatnosti

VYTVÁŘÍME PRO DĚTI
-

-

právo výběru činností
spokojené a bezpečné
prostředí s ohledem na
individuální potřeby
přátelskou a pohodovou
atmosféru
osobní svobodu a volnost
prostředí spolupráce,
důvěry a respektování pravidel

MŠ HUSOVA






jednopodlažní budova se dvěma třídami
celková kapacita 39 dětí
nachází se zde cvičebna, společné sociální zařízení a
jídelna
v prostorách školní zahrady vzniklo v rámci projektu
„Oranžové hřiště“ velmi dobře vybavené dětské hřiště
zahrada byla dovybavena prvky přírodní zahrady

MŠ ŠAFAŘÍKOVA








dvoupodlažní budova se čtyřmi třídami
celková kapacita 96 dětí
součástí každé třídy je sociální zařízení a šatna
jídelna je společná
je tu také dobře vybavená cvičebna
na školní zahradě je dětské hřiště s průlezkami a přírodní
zahradou
v přírodní zahradě mohou děti nejen zkoumat a pozorovat,
ale také se zapojit do péče o rostliny

MŠ FIŠEROVA









dvoupodlažní čtyřtřídní budova
celková kapacita 100 dětí
v suterénu se nachází částečně využívané prostory
v přízemí je prostorná cvičebna
každá třída má vlastní sociální zařízení, šatnu
třída slouží zároveň i jako jídelna
zahrada je rozlehlá a v nedávné době zrekonstruovaná
podle projektu přírodní zahrady
rozhoduje se o rekonstrukci bazénu, který v současnosti
není v provozu

KONTAKTY
MŠ Šafaříkova

MŠ Husova

MŠ Fišerova

Šafaříkova 1306

Husova 485

Fišerova 1340

Moravské Budějovice, 676 02
568 422 678

568 421 790

568 421 401

734 769 262

734 769 263

734 769 261

Email: ms.nemcova@seznam.cz
Webové stránky: www.msmorbudejovice.com

KDE NÁS NAJDETE?

