3. mateřská škola, Písek, Pražská 230

Naše mateřská škola je dvoupatrová budova, která se nachází na levém břehu řeky
Otavy, Pražského předměstí. V blízkosti MŠ je ZŠ T. G. Masaryka, veřejná sportoviště
a centrum našeho města.
Okolí školy dává možnost pozorovat přírodu, využívat sportoviště, účastnit se
kulturních akcí našeho města. Kladným aspektem pro rodiče je, že mateřská škola a základní
škola jsou v bezprostřední blízkosti v případě umístění různě starých sourozenců do těchto
institucí.
Po rozsáhlé rekonstrukci začíná v roce 1991 existovat 5 třídní mateřská škola s homogenními
třídami a od 01. 01. 2003 se stává odloučeným pracovištěm ZŠ T. G. Masaryka,
která je právním subjektem.
Nyní má mateřská škola kapacitu 111 dětí, je zde 5 tříd s celodenní docházkou, 4 třídy jsou
homogenní a 1 třída s kapacitou 24 dětí je heterogenní. Vytváříme zde podmínky pro
vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných.
Součástí mateřské školy je vlastní školní kuchyně a rozsáhlá školní zahrada.
Školní zahrada je orientovaná na východní stranu, vybavena novými herními prvky, je v ní
bezpečné dětské hřiště s multifunkčním povrchem Smart Soft a mlhoviště. Zahrada je
uzavřena a izolovaná od ruchu a zplodin frekventovaných ulic – je místem klidu a umožňuje
dětem rozmanité pohybové a hravé aktivity.
Cílem našeho výchovně vzdělávacího programu je vytvořit co nejpestřejší skladbu pro rozvoj
osobnosti dítěte přiměřené jeho věku a schopnostem. Tematické činnosti v mateřské škole
prolínají celým dnem. Režim dne je pouze orientační a bývá uzpůsoben aktuálním potřebám
dětí a učitelky. Preferujeme všestranný rozvoj dítěte, který představuje nejlepší přípravu na
školu.

Naše mateřská škola se zapojila do projektu sportovní všestrannosti “Svět nekončí za vrátky,
cvičíme se zvířátky“a do sportovní aktivity fotbalového klubu Písek „ Sportujeme s FC
Písek“.
Spolupracujeme s obecně prospěšnou společností „Mezi námi“, která umožňuje dětem
mezigenerační setkání.
Podporujeme úzkou spolupráci mateřské školy a rodiny.
Provozní doba MŠ: 6:15 – 16:30
Škola dále nabízí:
 adaptační program pro nově příchozí děti do mateřské školy
 děti nejsou zatěžovány sledováním televize
 logopedická prevence v každé třídě
 nový učební systém ,, Logico “a „ Miniluk“
 využívání multimediální výchovy
 poznávací výjezdy a turistické výlety do přírody
 aktivity kulturní a společenské: návštěva Sladovny, muzea, divadla, městské
knihovny, výtvarné soutěže, výstavy, vánoční posezení s rodiči, zahradní slavnost pro
děti a jejich rodiče s pasováním předškoláků, vystoupení dětí na městské slavnosti
„Dotkni se Písku“
 aktivity zaměřené na ekologii: tematické dny se zvířátky, Den Země, Vítání jara,
prožívání lidových tradic a zvyků
 aktivity podporující zdravý životní styl: plavecký výcvik 10 lekcí, cvičení v Harmony,
bruslení, sportujeme s FC Písek,
 předškolní děti mají celoročně zkrácený odpočinek
 aktivita pro hudebně nadané děti: " Veselý rok s flétničkou"
 anglický jazyk (za úplatu) – dle zájmu rodičů
 seznámení se školním prostředím: „Veselá školička“ v ZŠ T. G. Masaryka,
NAŠE VIZE: CHCEME, ABY SE VŠECHNY DĚTI CÍTILY V MŠ BEZPEČNĚ,
SPOKOJENĚ A ZAŽÍVALY POCITY ÚSPĚCHU.
Do naší mateřské školy se můžete přijít podívat kdykoliv po telefonické domluvě.

