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2.OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí vznikla v roce 1953. V roce 1978 byla
postavena nová budova, pavilónového typu, se třemi třídami. V současné době je škola na
dopolední provoz trojtřídní a odpoledne na dvě třídy. Od 1.1.2003 je MŠ součástí základní
školy s právní subjektivitou, příspěvková organizace .
V roce 2007 prošla budova MŠ rekonstrukcí. Byl zvětšen prostor pro herní aktivity
dětí, provedeny nové rozvody vody, umývárny a WC dětí byly rekonstruovány tak, aby
odpovídaly normám EU. Nevyhovující je stav oken ze západní strany-postupně nutno
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vyměnit za okna plastová a tím zamezit velkým tepelným ztrátám a zároveň zabezpečit
budovu.
Od 1. 9. 2011 došlo k rozšíření provozu MŠ na 3 třídy dopoledne. Pro nejstarší děti
byla zřízena nová třída v prostorách ZŠ. Odpoledne jsou děti spojovány do jedné třídy.
Od školního roku2013/2014 jsou dopoledne 3 třídy, na spaní 2 třídy a po spaní se děti spojují
do jedné třídy.
Zahrada školy je prostorná s členitým terénem. Kovové průlezky byly v roce 2009
vyměněny za dřevěné hrací prvky. Ke konci roku 2014 se nám podařilo zavést dětské
brouzdaliště, které bylo v havarijním stavu.
Naším cílem je maximálně vyuţít prostor zahrady k vytvoření zákoutí pro hry dětí a
dostatečné pohybové vyţití.
Lokalita ve které je naše škola umístěna, umoţňuje mnoho příleţitostí k pozorování
přírody, přírodních jevů ve všech ročních obdobích, pravidelné vycházky do rozmanitého
blízkého i vzdálenějšího okolí a tím podporujeme zdraví dětí a jejich tělesnou zdatnost.

3.PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ
3.1. Věcné podmínky:
Naše MŠ se nachází v obci Strunkovice n/Bl. Společně se ZŠ a školní jídelnou tvoří
samostatný právní subjekt. MŠ je od roku 2011 na dopolední provoz rozdělena zpravidla do
třech tříd, s kapacitou 56 dětí. Všechny třídy mají vlastní sociální zařízení, umývárnu (ve 2.
třídě Ţabiček je sprchový kout), šatnu.První a druhá třída má společnou kuchyňku k výdeji
jídla a mytí nádobí. Kaţdá třída a herna se vyuţívá během celého dne. Po obědě se herna ve
třídě Rybiček mění v lehárnu, kde se rozkládají lehátka pro odpolední odpočinek dětí. Také ve
třídě Koťat, která slouţí k pohybovým i jiným činnostem, se odpoledne rozkládají lehátka.
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MŠ obklopuje rozlehlá zahrada, která poskytuje dětem dostatek pohybu po celý rok. Je
zde vyuţíváno pískoviště, dřevěný domeček, průlezky a houpačky. Do letošního roku (2014)
nás trápilo to, ţe na zahradu měly přístup všechny děti z obce, které zde nechávaly poházené
odpadky apod. V září 2014 byla jedna strana zaplocena a přístup na zahradu se odpoledne
zamyká. Ještě zbývá zaplotit zahradu od vchodu do MŠ k sousední zahradě.
Za zmínku stojí i krásné okolí školy, které vyuţíváme k vycházkám do přírody.
Pracujeme podle ŠVP ,,Krok za krokem celým rokem“. Nabízíme dětem rozmanité
výchovně vzdělávací activity (akce pro rodiče a děti, plavecký kurz, výlety, saunu, krouţek
angličtiny, aj). Nemalou pozornost věnujeme spolupráci s rodiči a hlavně jejich
informovanosti.
Ve školce pracují čtyři kvalifikované učitelky a dvě uklízečky. Usilujeme o to, aby se
děti v naší MŠ cítily maximálně šťastně a spokojeně.
Záměry:


dovybavení školní zahrady



průběţné doplňování didaktickými pomůckami a dětskými knihami

3.2. Ţivotospráva
Dětem je poskytována vyváţená a plnohodnotná strava. Sledována je pestrost
jídelníčku s dodrţováním technologických postupů při přípravě pokrmů a nápojů. Děti mají
po celý den k dispozici dostatek tekutin. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou
dodrţovány vhodné intervaly. Do jídla děti nenutíme, ale chceme,

aby jídlo alespoň

ochutnaly. Ve 3. třídě Koťata pouţívají děti kompletní sadu příborů. Tato třída chodí na oběd
do školní jídelny. Děti si samy odnášejí talíře, samy si říkají, jak velkou porci jídla chtějí. Od
října 2014 je ke svačině pravidelně kaţdý den zařazována pestrá škála zeleniny nebo ovoce.
Děti mají moţnost vybrat si z několika druhů, které jsou vţdy lákavě naaranţovány na tácku.
Dětem je denně v dostatečné míře, vţdy s ohledem na počasí, umoţněn pobyt venku.
Děti vedeme k aktivnímu způsobu ţivota, je respektována individuální potřeba aktivity,
odpočinku i spánku jednotlivých dětí. Děti do spaní nenutíme, pro nespavé děti jsou zajištěny
klidové aktivity tak, aby nerušily ostatní děti.
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Záměry:


naučit děti samostatně stolovat



vést děti ke zdravému stravování a zdravému ţivotnímu stylu

*****

4.ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy,
která nastavuje pravidla pro přijímání dětí. V případě vyššího počtu dětí, přesahujícího
kapacitu MŠ, rozhoduje o přijetí

ředitelka ZŠ dle směrnice 1/2013 pro přijímání dětí

k předškolnímu vzdělávání. Tato směrnice stanoví kritéria, podle kterých bude postupováno
při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ. Kritéria se zveřejňují před
přijímáním ţádostí o přijetí.
Vzdělávání v posledním roce MŠ zřizované státem, krajem, obcí se poskytuje dítěti
bezplatně- po dobu nejvýše 12 měsíců (platí od 1.1.2012), dle §123 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.
Organizace dalších aktivit:
•

plavecký výcvik - není povinný, účastní se děti ze 2. a 3. třídy, jezdíme do plaveckého
bazénu do Prachatic,děti absolvují 10 lekcí pod vedením zkušených
plavčíků, jezdíme v dopoledních hodinách dle harmonogramu
plaveckého bazénu

•

saunování - děti z 2. a 3. třídy navštěvují po dopolední svačině 1x týdně místní saunu,
začínáme v listopadu do února aţ března

•

krouţek angličtiny- externí vyučující krouţek probíhá v dopoledních hodinách v
prostoru třídy Koťat
-

•

účastnit se mohou děti ze všech tříd dle zájmu rodičů

školní výlety - organizujeme výlety jak pěší, autobusem i vlakem

*****
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