
Charakteristika 

 
6. MŠ je odloučeným pracovištěm Právního subjektu ZŠ T.G. Masaryka a MŠ, 

Čelakovského 24, Písek  

 

MOTTO: S našimi kamarády poznáváme celý svět    

     Naše MŠ se nachází v okrajové části královského města Písek ve starší zástavbě v klidném 

prostředí Václavského předměstí v blízkosti lesa, řeky Otavy a polí. Budova je jednopatrová, 

byla postavena v roce 1901 jako rodinný dům. V roce 1949 zde byla zřízena mateřská škola se 

zahradou, se zastíněným pískovištěm, skluzavkou, zahradními hrazdami a prolézačkou a 

dřevěným domečkem. Díky svému umístění na periferii má mnoho společného se školkami 

vesnického typu a to nejen tím, že dětem poskytuje větší možnost vyrůstat v přírodním 

prostředí a utvářet zdravý životní styl, ale svou velikostí také přispívá k velmi kvalitním 

vztahům mezi dětmi, zaměstnanci i rodiči. Velký vliv na to má zmíněná velikost školky, kde 

se jedná o jednotřídku s kapacitou 25 dětí.  

     V přízemí se nachází přípravna jídel, jídelna, toalety s umývárnou a šatna dětí, v patře jsou 

dvě třídy, které děti využívají po celý den pobytu v MŠ a toalety s umývárnou. Jedna třída je 

určena k výuce i hraní, druhá třída ke cvičení a polednímu odpočinku. Vybavení hračkami, 

didaktickými pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku a je 

průběžně obnovováno. Každé dítě bereme jako individuální bytost, která má své potřeby i 

práva. Snažíme se, aby se tak chápaly i samy děti a získávaly osobní samostatnost a 

sebedůvěru. Naším největším cílem je pěstovat sociální vztahy mezi nimi a veškeré naše 

snažení směřuje k tomu, aby v naší mateřské škole bylo dítěti vytvářeno příjemné, stimulující 

přátelské prostředí, kde je dítě spokojené, šťastné a v bezpečí, kde si najde kamarády, s nimiž 

se naučí spolupracovat, tolerovat se a pomáhat si.  

     Děti mohou během celého roku navštěvovat stimulační programy Logico pro rozvoj 

logického myšlení a matematické pregramotnosti a Zdravé pískání, kde se učí základům 

dýchání a hry na flétnu. Dále pak doplňkové programy Vodní království aneb Plaváček, 

Království princezny Zubajdy, Školička pro koťátka a Angličtina hrou. Celoročně 

navštěvujeme ARBORETO, dendrologickou zahradu, spadající pod Střední lesnickou školu 

v Písku a zdravotní cvičení v Harmony.  



Školní vzdělávací program naší MŠ:  

,, S Andělkou a Lojzíčkem poznáváme celý svět“  

Třídní vzdělávací program je zpracován v souladu s rámcovými cíly (záměry) dle 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělání a je uspořádán do šesti 

integrovaných bloků.  

Vzdělávání dětí v mateřské škole realizujeme prostřednictvím třídního plánu, který je 

zpracován v návaznosti na ŠVP.  

 

Integrované bloky ŠVP: 

 Vítej mezi námi (adaptační blok) 

 Podzim s Andělkou a Lojzíčkem 

 Těšíme se na Vánoce s našimi kamarády 

 Kralující paní Zima přišla mezi nás 

 S Andělkou a Lojzíčkem probouzíme přírodu 

 Sluníčko se raduje, že si s námi zahraje 

Integrované bloky navazují na výchovu v rodině, vycházíme ze životní situace dítěte, ročních 

období, ze světa kolem nás, lidových tradic, přičemž respektujeme potřeby dítěte, možnosti, 

věkové a individuální zvláštnosti. Při všech vzdělávacích činnostech jsou sledovány všechny 

oblasti, ve kterých je dítě rozvíjeno: fyzická, psychická, morální, sociální, estetická, jazyková, 

literární atd. Děti jsou vedeny k samostatnosti v rozhodování a řešení situací, které během dne 

nastávají.  

      

Náš cíl:  

 Pomáhat dětem při přechodu z rodiny do širší společnosti. 

 Podporovat lásku k rodině, přírodě a k celému okolnímu světu. 

 Probouzet dětskou zvídavost a dovést děti k aktivitě, tvořivosti a touze po poznávání. 

 Přispívat k všestrannému rozvoji dětí s přihlédnutím k jejich individualitě. 

 Podporovat děti k navazování nových kamarádství.  

 Učit děti být přátelské a ohleduplné a vést je k pocitu sounáležitosti k určité sociální 

skupině a prostředí. 

 Naučit děti být samostatnými a odpovědnými za svá rozhodnutí a za své činy.  



 Dobře připravit děti na docházku do ZŠ a dalšího života.  

 Dát dětem pocit bezpečí a důvěry.  

 Chceme radostné, pohodové a šťastné děti.  

     Vztahy s rodiči jsou na velmi kvalitní úrovni, vždy se snažíme o úzkou spolupráci, která 

přispívá ke správnému rozvoji dítěte. Každé dítě bereme jako individuální bytost, která má 

své potřeby a práva. Snažíme se, aby se tak chápaly i samy děti. Naším největším cílem je 

pěstovat vztahy mezi nimi, k čemuž nám pomáhají maňásci Lojzíček s Andělkou. Provázejí 

děti celým rokem a učí je poznávat svět kolem sebe, ale hlavně jim ukazují, jak velká je síla 

přátelství. K tomu také přispívá to, že jsme heterogenní třída. Starší děti pomáhají mladším a 

mladší naopak napodobují starší a zároveň se všichni učí žít společně. 

NAŠE NABÍDKA:  

 Zajišťujeme dětem prostředí blízké rodině  

 Děti nejsou zatěžovány sledováním televize a počítače  

 Je zajištěna pravidelná kontrola a péče logopeda  

 Zdravé pískání (hra na flétničku)  

 Předplavecký výcvik  

 Návštěva Dopravního hřiště 

 Kulturní akce a vystoupení přímo v MŠ  

 Anglický jazyk dle zájmu rodičů za úplatu   

 Oslava svátků, seznamování s lidovými tradicemi  

 Ekoprogramy (Arboretum Lesnické školy) 

 Zdravotně zaměřené programy (cvičení v Harmony) 

 Výlet za poznáním  

 Návštěvy kulturních akcí, výstav (divadlo FŠ, muzeum, knihovna, Sv. Trojice) 

 Školička pro Koťátka – adaptační program pro budoucí předškoláky 

 Dobrovolná účast předškolních dětí ve „Veselé školičce“ v ZŠ T.G. Masaryka – 

zvykání na školní prostředí a učitele 

 

 


