Mateřská škola Hluk, okres Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
Družstevní II. 142, 687 25 Hluk

VYJÁDŘENÍ ŘEDITELKY MŠ K NĚKTERÝM SDĚLENÍM
OTÁZKY Č. 16 DOTAZNÍKU

•
•

kroužek angličtina - dochází ke střetu logopedie a angličtina
děti se spojují z důvodu - nemoci, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
návštěvy lékaře zaměstnanci

•

výroky jako zaseknutá v roce 1975 nejsou na místě - MŠ byla otevřena v roce 1977
Od roku 2003 došlo ke změnám :

a) ve vzdělávací činnost
•
organizaci vzdělávání způsobu a formách jak se s dětmi pracuje / ve skupinách,
využíváme prožitkové učení /
•
podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
jsme vytvořili vlastní Školní vzdělávací program s názvem„ Žijeme na planetě Zemi“
•
vytváříme Třídní vzdělávací programy
•
vytváříme vlastní projekty - „Neotesánek – základy společenského chování
,,Země má svátek“ – ekologické zaměření ,
„O tom co se stalo a stát se nemuselo“ - preventivní výchova
„Princezna Pastelka“ - zde věnujeme pozornost správnému úchopu
Logopedická prevence - 3 logopedické preventistky
„ Děti a jóga“
„Cvičení na overbalech“
„ Psychomotorické hry s míčky“
•
„ Lidová píseň a tradice v mateřské škole“
•
•
•
•
•
•
•

máme vzdělávací programy pro děti na PC
spolupracujeme s organizacemi při pořádání akcí MŠ
připravujeme děti na vstup do ZŠ
od roku 2004 jsme podle školského zákona škola
také v mateřské škole se zakládají portfólia
v MŠ probíhá také hodnocení toho, co děti zvládly s ohledem na věk dítěte
MŠ byla vybavena množstvím pomůcek, materiálů pro práci s dětmi

b) změny nastaly také v materiální oblasti
•
v roce 2003 byla provedena rekonstrukce mateřské školy, zateplení, výměna oken,
vytvoření vchodu pro cizí strávníky, alternativní vytápění, nová fasáda
kolem mateřské školy byly vybudovány chodníky
•
zakoupeny počítače
•
instalován internet
•
telefony do tříd pro vnitřní komunikaci a také k otvírání dveří

Postupně v dalších letech jsme provedli
•
výměnu osvětlení
•
rekonstrukci umýváren a WC v celé MŠ
•
oprava střechy
•
v roce 2007 bylo vytvořeno odloučené pracoviště – třída na náměstí Komenského
•
v roce 2008 byla přistavěna třída pro 19 dětí v MŠ na ulici Družstevní
•
třídy byly a jsou vybavovány novým nábytkem odpovídající požadavkům KHS a také
ČŠI
•
provedli jsme vybavení kuchyně odsáváním, nerezovými stoly, novými troubami,
sporákem
•
došlo ke změně vzhledu zahrady , herní prvky , které se nacházejí na zahradě pochází
z roku 2008 / vše co bylo od roku 1977 bylo demontováno/
•

z původního bazénu jsme zbudovali další pískoviště
/ máme možnost navštěvovat bazén, který je vedle mateřské školy/

Habartová Lenka
ředitelka MŠ

