Identifikační údaje o mateřské škole
Mateřská škola Městečko, okres Rakovník
Městečko 80 , 270 23 Křivoklát
IČO : 709 88 226
č.tel.: 313 558 007
e-mail: ms.mestecko@centrum.cz
Ředitel MŠ : Jana Fikejzová ,
Z ř i z o v a t e l e m je Obec Městečko.
Do sítě škol je zařazena s účinností od 1.9. 1996 ( podle § 13a odst. 2 a § 13b odst.3 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve
znění pozdějších předpisů ).
MŠ Městečko má právní formu : příspěvková organizace ( právní subjektivita - od 1.1.2003 ).



Obecná charakteristika školy :
Mateřská škola se nachází od 1.9.2009 v budově čp. 80 (bývalá ZŠ, kterou OÚ v Městečku nechal pro MŠ a ŠJ stavebně upravit) . Budova se nachází v
centru Obce Městečko.
Jedná se o jednotřídní MŠ, jejíž součástí je školní jídelna .
Kapacita MŠ je pro 28 dětí.
MŠ navštěvují děti ve věku zpravidla od 3 – 6 let z obcí Městečko, Velká Buková , Nový Dům,
Pustověty, Nezabudice,....atd. a děti s odkladem školní docházky.
Provoz zajišťují 1 ředitelka,1 učitelka, 1 školnice a 1 kuchařka.
Prostory MŠ :V přízemí je umístěna třída, jídelna, sociální zařízení pro děti i dospělé a šatny. Dále jsou tam prostory pro sklad potravin, školní
kuchyň , příslušné komory ke kuchyni a zázemí pro kuchařku (kancelář-šatna,WC).
V 1.poschodí je od 1.9. 2010 pro MŠ upravena 1 místnost jako stálá lehárna (místnost se dle potřeby využívá i jako tělocvična MŠ ) .

Prostorové podmínky v MŠ odpovídají určené kapacitě 28 dětí .
Vybavení je účelné a splňuje dané hygienické požadavky. Dětský nábytek ,Tv nářadí, zdrav. hygienické zařízení (toalety i umývárny ) i vybavení pro
odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, estetické. V MŠ Městečko
jsme tak vytvořili příjemné prostředí i z estetického hlediska (vybavení moderním, praktickým a funkčním nábytkem, barevně diferencované stěny
jednotlivých místností, výzdoba výtvarnými pracemi dětí).
Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním aj. odpovídá počtu dětí i jejich věku a je průběžně obnovováno a doplňováno.
U MŠ je dětské hřiště, které využívá školka v dopoledních hodinách a částečně i v odpoledním čase (do 16,00 hod.). Pak je hřiště k dispozici i
veřejnosti. Správcem dětského hřiště je Obec Městečko.
K pobytu venku jsou také využívány veřejné prostory v obci ( fotbalové hřiště, prostory u koupaliště, vycházky do lesa, cyklostezky , atd. ….).
Stravování dětí je dobře zajištěno ŠJ, která je hned vedle jídelny MŠ. Pitný režim mají děti plně zajištěn také ŠJ po celý den ( mléčné a vitamínové
nápoje, pitná voda + šťáva, čaj ) . Děti se mohou napít kdykoli dle své potřeby v průběhu celého dne . Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená
strava . Vedoucí ŠJ dbá na správnou technologii přípravy jídel, pestrost jídelníčku. Jsou dodržovány správné intervaly mezi jídly . Do jídla děti nenutíme,
motivujeme je alespoň k ochutnávání jimi dosud nepoznaných či méně oblíbených potravin(např. luštěnin, kompotů, zeleninových salátů apod.) a
podporujeme budování základů správného stravování.
Provoz v mateřské škole probíhá celoročně :...... d e n n ě v pondělí - pátek
od 6,30 – 16,00 hodin .
Uzavření provozu v MŠ se plánuje na hlavní letní prázdniny na dobu 6 týdnů, a to po dohodě se zřizovatelem Obcí Městečko. Výsledek dohody je
oznámen zákonným zástupcům 2 měsíce předem.
Režim dne je sestaven tak, aby vyhovoval všem věkovým skupinám.
Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě.
Důraz klademe na vytváření pohodového prostředí (estetické, lidské - dobré vzájemné mezilidské vztahy- mezi dětmi, zaměstnanci, rodiči ) .

Předškolní vzdělávání v MŠ :

Předškolní vzdělávání je uskutečňováno formou integrovaných bloků,.
Integrované bloky se vytváří postupně tak, aby na sebe vzájemně navazovaly, prolínaly se a doplňovaly .
Integrovaný blok je sestaven tak :
* aby přispíval k rozvoji dítěte
* aby dítě mělo možnosti získat poznatky a dovednosti
* aby činnosti byly jak intelektuální, tak praktické.
Jednotlivé integrované bloky v nichž se snažíme rozvíjet osobnost dítěte ve všech 5 vzdělávacích oblastech tak, abychom jimi směřovali k vytvářen
základních klíčových kompetencí u dětí, jsou pro děti namotivovány prostřednictvím známých ( i méně známých ) pohádek .

Vzdělávání dětí je uskutečňováno hrou – formou spontánní i řízené činnosti, relaxační odpo-činkovou činností, prožitkovým učením , situačním
učením , didaktickými činnostmi .
Dlouhodobý záměr :
Spokojené dítě, které rádo chodí do naší mateřské školy a před ukončením docházky do MŠ je připraveno k celoživotnímu vzdělávání .
Naše cíle a záměry :
Vést děti ke zdravému životnímu stylu.
Naučit se chránit přírodu, chovat se ekologicky.
Snažit se odbourat agresivitu.
Dbát na výslovnost dětí.
Naučit děti mít rád literaturu, pohádky, naslouchat i vyprávět.
Žít a pracovat v kolektivu.

•Hlavní cíle předškolního vzdělávání v MŠ :
Smyslem předškolního vzdělávání je :
*probouzet v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe
* naslouchat a objevovat
* mít odvahu ukázat,co vše už samo umí, zvládne a dokáže

Cílem je : získat věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro
další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání dětí. MŠ Městečko směřuje k naplnění základních cílů, které může
realizovat na základě svých specifik,daných možností a podmínek. Škola akceptuje osobnostní model ( tj. individuální
přístup ke každému dítěti ).

Nabídka činností :
Nabídka činností je velmi pestrá, vychází z podmínek školy, obce . Využíváme všech přírodních i kulturních
zajímavostí.Děti si mohou vše vyzkoušet, preferujeme prožitkové učení. Snažíme se dětem přiblížit život ve všech
podobách, ve všech ročních dobách. Snažíme se vytvářet takové situace, které mohou děti samy řešit. Úzce
spolupracujeme s MŠ Křivoklát ( společně jezdíme do divadel, na výlety, pořádáme soutěž ve zpívání, Vv soutěž, …. ) a
s MŠ Roztoky ( divadla, kulturní vystoupení,...). Navštěvujeme ZŠ Roztoky i ZŠ Křivoklát. Pro rodiče chystáme besídky,
tvořivá odpoledne i s dětmi. Do MŠ přichází Mikuláš s čertem a nadílkou pro děti, pořádáme rozloučení s předškoláky
s Malou maturitou. Ctíme lidové tradice a proto se účastníme nebo i pořádáme akce „Tři králové po vsi jdou“,
„ Masopust“ „Vynášení smrtky po vsi „ atd. Slavíme v MŠ i svátek a narozeniny dětí . Soutěže a hry jsou součástí oslav
MDD v MŠ.

