Pojďte s námi na procházku
po naší mateřské škole
Lokace a okolí budovy školky
Naše mateřská škola je umístěna poblíž
centra města Dobřichovic, v rozlehlé zahradě,
lemované zelení. Vzhledem k lokaci jsou zde
děti v bezpečném prostředí téměř bez silniční
dopravy. Mohou společně chodit na vycházky
do lesa, k řece, do polí i luk.

Školní zahrada o rozloze 3000 m2 prošla v posledních
letech významnou obnovou. Kromě standardních
velkých pískovišť, klouzaček a prolézaček zde, úpravou
části zahrady, ve spolupráci s rodiči a s přispěním
státní dotace, vznikla tzv. „Zahrada smyslů“. Ta
poskytuje dětem stinná místa, vrbové přístřešky,
hmatový chodník, interaktivní vzdělávací tabule, altán
pro venkovní bádání i odpočinek.
Naší chloubou je také zapuštěný bazén pro
osvěžení dětí v horkých letních dnech.
V zahradě je mnoho stromů a keřů, které se děti
učí znát díky označení a zároveň je přirozeně
využívají ke hře. V loňském roce byly také
zbudovány motýlí a vyvýšené záhony, o které
společně s dětmi po celý rok pečujeme.

Interiér budovy - třídy
Jedná se o samostatnou,
dvoupodlažní budovu.

V přízemí se nacházejí čtyři prostorné třídy, ředitelna, prádelna, kabinety a nově vybavená školní kuchyně.

V horním patře jsou dvě nové třídy, přípravná
kuchyňka, kancelář školního psychologa
a nově též třída sloužící jako modelová učebna
a metodická knihovna.
Každá třída má samostatný vchod a celá budova
je chráněna zabezpečovacím systémem.

V suterénu sídlí plně vybavená keramická dílna s pecí, která je hojně využívána v kroužku keramiky
vedeném zkušenou lektorkou.
Třídy jsou prostorné a díky velkým oknům dosti světlé. Ve třídách můžete najít tělocvičné náčiní,
polytechnickou dílnu, knihovničku, kuchyňku, mnoho prostoru pro uložení hraček, pohyb, hru
i odpočinek. Ke hře se snažíme dětem nabízet tzv. chytré hračky, využíváme přírodní materiály.
						
Složení tříd přihlíží k věku dětí. Sluníčka
jsou nejmladší, 3–4 roky, Berušky 4–5,
Modrásci 4–5, Kytičky, Čmeláci
a Včeličky jsou převážně naplněny
předškolními dětmi.

Jsme držiteli certifikátu Škola udržitelného rozvoje
Středočeského kraje, na což jsme náležitě pyšní. Tento
titul nám je opětovně propůjčován z důvodu plnění zásad
enviromentální výchovy a vzdělávání. Děti důsledně vedeme
k šetrnému zacházení s přírodními zdroji v budově i mimo ni,
k hezkému vztahu a péči o přírodu.

Další benefity naší MŠ
• školní psycholog sídlící přímo v budově
školy
• pravidelná spolupráce se sportovní halou
Jojogym Dobřichovice, kde se děti, pod
vedením lektorů, aktivně seznamují se
základy atletiky

• kurz plavání pro předškolní děti ve spolupráci
s bazénem v dobřichovickém Ottománku
• přípravný kurz předškoláků pod vedením školního
psychologa
• hravý kroužek angličtiny pro předškolní děti
• pravidelné kulturní akce přímo v MŠ (divadlo,
kouzelník, interaktivní hudební programy, návštěvy
slepeckého psa pod nadací
Beluška, programy s živými
zvířaty a také ukázky práce IZS
atd.)
• celoškolní akce na zahradě
školy – vítání víly, sportovní den,
Den dětí s karnevalem, Zahradní
slavnost
• výborná školní kuchyně
s proškoleným výživovým
poradcem, pod jejímž vedením
vaříme chutně a především
zdravě

