Mateřská škola Krnov, Žižkova 34, okres
Bruntál, příspěvková organizace

Představení školy
SPOLUPRÁCE NA PRVNÍM MÍSTĚ
Naše mateřská škola má téměř 50 let. Po celou dobu se zdokonalujeme a školu vedeme k inovativnímu
vzdělávání – jinak řečeno, snažíme se stále hledat nové cesty k lepšímu vzdělávání dětí.
Rodiče mohou nahlédnout na výchovně-vzdělávací proces jednotlivých tříd mateřských škol v uzavřených
skupinách na facebookových stránkách, kde mohou vidět fotografie z každodenního dění ve třídě.



NABÍZÍME PODNĚTNÉ PROSTŘEDÍ

 VYBAVENÍ
Disponujeme mnoha učebními pomůckami,
nadstandardním sportovním vybavením (např.
lyže, běžky, kola, tříkolky, biatlonový terč),
prostornou zahradou s mnoha herními prvky.

 TŘÍDY SMÍŠENÉ? – PROČ?
Všechny třídy v naší mateřské škole jsou smíšené
– heterogenní (3-7let). Proč? Tady jsou hlavní
výhody:
1. Rychlá adaptace nově příchozích dětí.
2. Pěkné vzájemné vztahy mezi dětmi napříč
věkovému rozdílu.
3. Posilování pozitivního chování dětí.
4. Rozvoj vnitřní motivace dětí k učení
výběrem netradičních aktivit.
5. Vysoká
úroveň
kvality
výchovně
vzdělávacího procesu.
6. Děti jsou vedeny ke zpětné vazbě a
sebereflexi.
7. Práce v menších skupinách při překrývání
pedagogů ve třídě – jde se do hloubky
výchovně-vzdělávacího procesu
8. Důraz na individuální potřeby dětí při práci
v malých skupinách

 NADSTANDARDNÍ AKTIVITY
 Schůzky s rodiči – informativní
 Hovorové hodiny
 Logopedická péče – logopedická prevence
 Den dětí, rozloučení se školáky na školní
zahradě + noc v MŠ
 Kurzy pro děti – předplavecký, dopravní,
bruslení, lyžařský
 ICT ve výuce
 Šachový kroužek
 Zajímavé semináře pro rodiče
 Projektové dny ve škole a mimo školu
• Sázení lesních stromů, školní statek,
Slezská tvorba, canisterapie, planetárium,
svět techniky, letiště, hasičská zbrojnice,
moštárna, kozí farma, zoo Family, ptáci,
včely atd.

KDO POVEDE VAŠE DĚTI?
Profesionální tým pedagogů, který se neustále vzdělává a využívá nové metody práce
s dětmi. Pro tento tým jsou nejdůležitější individuální potřeby dětí, a proto využívají pestré
metody práce.

CO JE PRO NÁS NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
U DĚTÍ ROZVÍJET?
 Sociální dovednosti

JAK DĚTI ROZVÍJÍME?
 Frontální činnosti
 Skupinové činnosti

 Pojmenovávání a popisování emocí

 Kooperativní činnosti

 Vzájemná komunikace mezi dětmi

 Prožitkové učení

 Samostatnost

 Individuální činnosti

 Řešení problémů

 Poznávací činnosti

 Schopnost umět požádat o pomoc

 Samostatná práce dětí

 Respektovat vlastnictví osob

 Exkurze

 Dodržování nastavených pravidel třídy MŠ

 Výlety
 Pokusy
 Praktické činnosti (polytechnika, práce se
skutečným materiálem)
 ICT technika (robotické hračky,
programování, rozvoj logického myšlení
pomocí tabletů)

 Rozvíjíme se podle Gardnerových 8 inteligencí
 1. jazykově-verbální
 2. logicko-matematická
 3. zvukově- hudební
 4. tělesně-pohybová
 5. vizuálně-prostorová
 6. vnitřní neboli intrapersonální
 7. společenská neboli interpersonální
 8. přírodní

KDE NÁS NAJDETE?

Žižkova 34, 794 01 Krnov

NAVŠTIVTE NÁS 
https://mszizkovakrnov.cz
fb: @mszizkovakrnov

