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PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě
sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Položit základy celoživotního
vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.
Plánujeme pro děti pestré činnosti obsahující prvky hry,
tvořivosti.
Předškolní vzdělávání se uskutečňuje na MŠ podle vlastního
školního vzdělávacího programu (ŠVP PV)
„OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS“
který byl vypracován v souladu s požadavky Rámcového programu pro
předškolní vzdělávání.
V souladu se ŠVP PV má každá třída vypracovaný vlastní program.
Třídní vzdělávací plán (TVP), který respektuje věkové složení dětí, jejich
požadavky, je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální
potřeby dětí.
ŠVP sjednocuje pojetí a zaměření práce celé školy, která je vedena
ve společném duchu - podpoře zdraví dětí.
Vytvořili jsme vlastní program, který vychází z principů a zásad
školy podporující zdraví.
Motto:“ ŠKOLA PLNÁ POHODY – ŠKOLA HROU“
Snažíme se respektovat kolečko potřeb pro každého jedince
v naší mateřské škole. Vnímat to, co komu vyhovuje, dělá
dobře a co konkrétně potřebuje k naplnění pocitu pohody.
Sledujeme a naplňujeme cíle:
Rozvíjet a podporovat u dětí, touhu po učení a poznání využívat prožitkové učení
k získávání vědomostí.
Prohlubování ekologického cítění dětí, založeného na každodenním pozorování
dějů v přírodě a života kolem nás. Prohlubujeme znalosti o přírodě, přírodních
jevech, vytváření vztahu k přírodě a životnímu prostředí. („Lesní dny“- 4x v roce)
Osvojování a upevňování morálních hodnot, vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost.
Naučit děti postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem
chránícím zdraví. Respektování zdravého způsobu života. Vést děti k pochopení
sama sebe a života na Zemi, k lásce a vztahu k místu, kde dítě žij
V jednotlivých třídách pracují učitelky podle věkových
a individuálních potřeb dětí. Rozpracování integrovaných bloků
a myšlenkové mapy jsou k nahlédnutí v šatnách.
Více o třídních vzdělávacích programech najdete na webových
stránkách školy.

AKTIVITY V RÁMCI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MŠ
•
•
•

ve třídě předškolních dětí - Metoda dobrého startu
plavecký výcvik
kroužek logopedické prevence

• výlety, projekty, celoškolní slavnosti
• divadelní představení, hudební představení
• prvky dětské jógy
NABÍDKA MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT
• sportovní kroužek v ZŠ
• taneční kroužek„Zumbík“
• angličtina pro předškoláky

Společně slavíme svátky a narozeniny dětí.
Při plánování naší pestré činnosti ve školce myslíme
i na Vás, rodiče a prarodiče, sourozence. Proto společné
akce jsou plánovány v odpoledních hodinách tak, aby se projektů
mohli zúčastnit všichni blízcí.
Při společných akcí rodičů a dětí nás stále znovu rodiče mile překvapují
svou zručností, šikovností, fantazií a schopností být opět dítětem.
Každé dítě tvoření s maminkou či tatínkem nadšeně prožívá.
Společné vycházky dětí, rodičů a učitelek do okolí obce,
k místům spojených s její historií, a tím se snažíme prohlubovat
vztah k domovu a přírodě, kterou potřebujeme ke zdravému životu.
Vítáme iniciativu, nové náměty a nápady rodičů, které by byly
přínosem a podnětem pro další zpestření naší práce. Na akcích
školy uvítáme i děti, které ještě nedocházejí do mateřské školy.
Naším velkým přáním a snahou je, aby se děti v naší
mateřské škole cítily opravdu v pohodě.
Spokojeně prožily dny dětství v kolektivu svých vrstevníků
a každý den přivítaly dětským úsměvem.
Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám i dětem
v mateřské škole hodně společné radosti.
Kolektiv Mateřské školy Lány

KONTAKTY
pro školní rok 2018 - 2019
MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁNY
ŠKOLNÍ 373
270 61 Lány
okres Kladno
TEL: 313 502 031, 736 754, 949
e-mail : ms.lany @quick.cz
č.ú. 215 949 395 / 0300
IČO : 71002022
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ZŘIZOVATEL: OBEC LÁNY
ŘEDITELKA: Miluše Vaněčková
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY: Jana Slavíková
Počet tříd: 5 tříd
věkové složení 3-4 , 4-5, 5-7 let
Kapacita školy: 100 dětí
Pedagog na třídě:
SLUNÍČKA: třídní učitelky –, Dis.Barbora Rovná Iva Suchopárková
KYTIČKY: třídní učitelky – Miluše Vaněčková, Jaroslava Titzová
BERUŠKY: třídní učitelky –, Hana Řádová Martina Blínová
SOVIČKY: třídní učitelky - Eva Jarošová
ZAJÍČCI : třídní učitelka Jana Slavíková
Alena Hurdová , Eva pojerová
O čistotu a pořádek se stará: Anna Čechová
Šárka Kostková
Šárka Čechová
Stravu zajišťuje: Školní jídelna ZŠ Lány
Vedoucí ŠJ : pan Jiří Luska
Kuchařka : Lenka Pavlíková

K příjemně strávenému pobytu dětí v MŠ přispívá přilehlá školní zahrada.
Je vybavena tak, aby sloužila k rekreačnímu a sportovnímu vyžití dětí a
umožňovala rozličné činnosti. Stín dětem poskytuje v letních měsících vzrostlá
zeleň, zahradní domky a pergoly. Pokračujeme v obnově zahrady a jejího
vybavení.
Stěžejním úkolem školního programu je naučit děti již v mateřské škole postojům,
které spočívají v úctě ke zdraví, a praktickým dovednostem chránícím zdraví.
Naše vzdělávací nabídka využívá polohy školy v CHKO Křivoklátsko. Spojení
zdravého životního stylu a životního prostředí se v naší lokalitě přímo nabízí.
Chceme programem vytvářet vhodné podmínky pro tělesnou, duševní a
společenskou pohodu po dobu pobytu dětí v mateřské škole. Projekty přispívat
k výchově předškolního dítěte ke zdravému životnímu stylu.
Zásady vyplývají ze vzájemného působení dítěte, rodiny, mateřské školy, obce,
společnosti i přírody kolem nás.

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK
Najdete na webových stránkách mateřské školy

FILOZOFIE ŠKOLY
Filozofií naší MŠ je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé
děti cestou přirozené výchovy. Pomoci jim osvojit si základní společenské,
morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření zdraví a společné pohody.
Co potřebujeme k prožití plnohodnotného života?
Zdraví, pohodu, sociální vztahy.
Odpovědí je nastíněno zaměření naší školy
Důležité pro dítě v naší mateřské škole je, jak se v ní cítí a co prožívá. Snažíme se
umožnit dětem výuku na základě vlastního prožitku a zkušenosti, usilujeme o to,
aby se cítily spokojené a v bezpečí.
Program naší školy je nastíněn v oddíle filozofie školy a vypovídá i Motto školy:
„Škola plná pohody - škola hrou“
Sjednocuje pojetí a zaměření práce celé školy, která je vedena ve společném
duchu, tj.
- podpoře zdraví dětí. Vytvořili jsme vlastní program, který vychází z principů
a zásad školy podporující zdraví.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY 6.30 – 17.00 HOD.

DENNÍ PROGRAM

Provoz odsouhlasen podle potřeby rodičů v září na schůzce rodičů
Od 6.30 do 7.30 hodin se všechny děti scházejí v jedné třídě -BERUŠKY
Po obědě na odpočinek jsou děti ve čtyřech třídách
Od 16. 00 se děti spojují a rodiče si je vyzvedávají v e třídy BERUŠKY

6.30 - 8.00 hod
příchod dětí, spontánní hry podle přání
hry motivované učitelkou
individuální činnost s jednotlivými dětmi
seznámení s plánovanou denní činností

PŘÍCHOD DĚTÍ
V zájmu dětí je nutný dodržovat čas příchodu do třídy do 8.00hodin,
pozdější příchod narušuje připravený denní program.
Omlouvání dětí je nutné do 8.00 hodiny osobně nebo telefonicky.
V mimořádném případě (návštěva lékaře apod.) se děti přijímají
kdykoli během dne (po předchozí domluvě s učitelkami).

8.00 - 10.00hod
plánované didakticky vedené činnosti
záměrné i spontánní hry, cvičení, námětové hry
svačina, hygiena

Nutnost nahlásit svačiny a oběd do osmé hodiny.
VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ
Děti je možno si vyzvedávat
po obědě, 12.00-12.30 hod,
odpolední vyzvedávání po 15.00 hod.
V případě potřeby odchodu v jiný čas je nutné se předem domluvit s p. učitelkou.
Žádáme o dodržení časů z důvodu zamykání budovy a zajištění
bezpečnosti dětí.

10.00 - 12.30 hod
příprava na pobyt venku
pobyt venku
oběd, hygiena
12.30 - 14.30 hod
příprava na odpolední odpočinek, hygiena, péče o zuby
ukládání na lehátko
četba pohádky, relaxační cvičení
odpolední odpočinek nutný k regeneraci dětského organismu
13.30 - individuální vstávání, nabídka klidových činností.
14.30 – 17.00 hod
hygiena, svačina
tvořivá činnost a hry podle přání dětí
individuální tvořivé činnosti
kroužky /angličtina /
za příznivého počasí pobyt venku
předávání dětí rodičům
Denní program je pružný a přizpůsobuje se podle potřeby
jak přáním dětí, tak i situacím, které mohou nastat v průběhu dne.
Do denního programu jsou začleněny návštěvy umělců, divadel,
polodenní vycházky nebo rozličné výlety.
Informace k výchovné práci najdete ve vstupní hale

OSOBNÍ POTŘEBY DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
do třídy
tričko, mikinu, pohodlné hrací kalhoty
(nejlépe do pasu na gumu)
bačkory se světlou podrážkou,
(z bezpečnostních důvodů prosíme, nedávejte dětem pantofle,crocs
přezůvky se zapínáním nebo zavazováním pouze v tom případě,
že si je dítě umí zapnout. Tímto podporujeme samostatnost dětí při
oblékání. Možná, že někdo zauvažuje o neochotě pomáhat dětem s oblékáním.
Není to tak, chceme jen čas využít daleko lépe a zajímavěji.
děvčata mohou nosit hrací zástěrky nebo sukně (bez zapínání dozadu)
na pobyt venku
pohodlné sportovní oblečení
(z hygienických důvodů jiné než do třídy!)
pevné sportovní boty
pláštěnku, gumáky, čepici nebo klobouk proti slunci
pro pobyt dětí venku vyberte dětem pouze oblečení,
které se nebudou bát zamazat. S dětmi chodíme převážně do přírody,
buďte tedy tolerantní. Jsou to děti, které si chtějí hrát, bavit se a poznávat
svět, a to bez ušpinění nejde.
pro odpočinek
kabátek od pyžama, košilku nebo stačí delší tričko
zubní kartáček (v rámci osvojování si správných
hygienických návyků při zubní hygieně, pastu zajištuje škola)
je možné si donášet na odpočinek oblíbeného plyšového kamaráda z domova
Děti si samy vytvořily pravidla pro přinášení hračky do školky.
do šatny
náhradní oblečení pro výměnu v případě drobné nehody dítěte
(tričko, spodní prádlo, ponožky, tepláky)
Vše je vhodné podepsat, nebo označit značkou dítěte.
Prosíme rodiče, aby z bezpečnostních důvodů možných ztrát nedávali svým
dětem do třídy cenné věci.
(prstýnky, řetízky ani kožené nebo plastové náramky nebo náhrdelníky)

SPOLUPRÁCE SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI
DÍTĚTE
MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci dítěte s cílem
prohloubení vzájemné komunikace, jejímž smyslem je co nejlepší
prospívání a rozvoj svěřených dětí/viz ŠVP PV-spolupráce s rodiči/
Pro rodiče nabízíme různorodý poradenský servis podle
potřeb a zájmů jejich dětí například společné besedy, konzultace s
odborníky (psycholog, logoped), zapůjčení odborné literatury a časopisů.
Zákonní zástupci dítěte po předchozí domluvě mají právo vyžádat si individuální
schůzku s učitelkou, ředitelkou či vedoucí školní jídelny.
Zákonní zástupci dítěte jsou povinni zajistit řádnou docházku
do MŠ, dodržovat ( Školní řád MŠ Lány, Provozní řád MŠ Lány)
Předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti a plnit pokyny
pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním
řádem.
Zákonní zástupci jsou povinni během docházky do MŠ
neprodleně hlásit třídní učitelce všechny změny osobních údajů podle § 28
ods.2 školského zákona (místo trvalého pobytu, adresu pro doručování
písemností, telefonická spojení, údaje o zdravotní způsobilosti, zdravotním
postižení či zdravotních obtížích dítěte), které jsou podstatné pro průběh
vzdělávání nebo bezpečnost dítěte. Při vedení dokumentace, školní matriky
a při zpracování osobních údajů postupuje škola podle
Zákona č. 101 /2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Směrnice GPR MŠ Lány.
Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit mateřské škole
předem známou nepřítomnost dítěte ( stačí telefonicky). Pokud rodič
oznámí nepřítomnost dítěte do 8 hodin, nebude mu počítáno stravné.
Mateřská škola přijímá sponzorské dary, ve formě finanční,
materiální či profesní pomoci. Vítáme jakoukoli pomoc ze strany rodičů
při vylepšování prostředí MŠ (oprav a šití oblečků, drobné truhlářské a
jiné práce). Způsob předání sponzorského daru se dohodne mezi ředitelkou
MŠ a dárcem.

ŠKOLNÉ - ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
Základní částku úplaty, její případné snížení či prominutí v souladu
s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a nabytím
účinnosti vyhlášky č. 43/2006, upravuje vnitřní pokyn
„Pokyn ředitelky MŠ k úplatě za předškolní vzdělávání“.
1.Úplata za předškolní vzdělávání
Úplata se za předškolní vzdělávání v mateřské škole stanovuje každoročně na
období od 1. 9. Do 31.8. daného roku. Zveřejnění nejpozději 30.června
předcházejícího školního roku
Při stanovení výše úplaty se vychází z celkových neinvestičních nákladů za měsíc
na jedno dítě v předcházejícím roce.
Pro školní roku 2016/2017 byla stanovena výše úplaty na částku 500,- Kč splatná
k 25. v měsíci. ( 10 x platba září –červen, červenec – srpen úhrada hotově pouze
děti, které budou mateřskou školu navštěvovat o hlavní prázdniny) Forma úhrady
na účet mateřské školy po dohodě hotově do kasy mateřské školy.
Další podrobnosti k úplatě za Pv a termíny splatnosti upravuje Směrnici Úplata za
předškolní vzdělávání ).
Bezúplatné vzdělávání je poskytováno dětem v posledním ročníku mateřské školy
(vyhláška č.14/2005 a jak vyplývá ze změn vyhláškami 197/2016 Sb ač. 280/2016
§ 6). Od 1. 9. 2017 začíná povinné předškolní vzdělávání viz Školní řád MŠ.
2.Úhrada za stravování a organizace školního stravování
Stravování v MŠ zabezpečuje školní jídelna- vývařovna, která je umístěna
v objektu ZŠ Lány. Při přípravě jídel je postupováno podle vyhlášky č. 107/2005
Sb. o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami
zdravé výživy. Kromě jídel připravuje jídelna ZŠ i tekutiny, které v rámci
dodržování pitného režimu mají děti nepřetržitě k dispozici. V mateřské škole jsou
instalovaná i pítka. V rámci pitného režimu si donáší svoje lahvičky s pitím a ty
jsou v průběhu dne doplňovány. V mateřské škole máme pouze výdejnu –jídelna,
která slouží výhradně pro stravování dětí.
Zařízení školního stravování, organizace jeho provoz a rozsah služeb školního
stravování včetně termínů, částky, způsobu a splatnosti za stravování upravuje
Vnitřní řád školní jídelny –výdejny.
Čas podávání jídel: dopol. svačina
8.30 - 9.00
oběd
11.30 - 12.30
odpol. svačina
14.30 - 15.10
Informace o organizaci a rozsahu stravování včetně výše stravného
je vyvěšena ve vestibulu MŠ společně s jídelníčkem. Více se dozvíte v
dokumentu Řád školní jídelny- výdejny.

REŽIM DNE, PITNÝ REŽIM, ŽIVOTOSPRÁVA VE
ŠKOLE
Cílem výchovně vzdělávacího působení je dítě odpovědné za vlastní chování a
způsob života v míře, která odpovídá jeho věku a schopnostem. Děti vedeme
k rozpoznání a uspokojování základních potřeb.
Je důležité pít, máš-li žízeň. Je možné si přinášet vlastní lahvičky s pitím nebo
využívat fontánek ve třídách. Ke každému jídlu dostávají děti tekutiny bez
omezení (čaj, mléko, kakao, ovocné šťávy….).
Školní stravu připravuje ŠJ ZŠ Lány. Při výběru jídel je dodržován spotřební
koš. Jsme zdravou mateřskou školou a tak bonbony a sladkosti nabízíme
minimálně a nahrazujeme raději sušeným ovocem, rozinkami, čerstvým ovocem a
zeleninou.
Dostatečný pohyb dětí.
Pamatovali jsme také na vymezení času pro zařazování
každodenně se opakujících činností a doplňkových programů (např. řízené
pohybové aktivity, zdravotní cvičení, logopedická péče, dostatečný pobyt venku).
Stejným způsobem jsou zahrnuty v rámci týdne pravidelně se opakující činnosti
Týdenní režim - Metoda dobrého startu, dětská jóga, plavecká škola,
logopedická prevence.
Organizační pravidla, metodické zásady, pravidla vzájemného styku mezi
učitelkami, provozními zaměstnanci a dětmi či zásady spolupráce s rodiči jsou
podrobně vymezena a rozpracována v dalších navazujících dokumentech
(Pracovní řád školy, Provozní řád školy, Školní řád MŠ, Pokyn ředitelky,
Směrnice BOZP)
Dodržování bezpečnosti – uzavření budovy 8.00- 12.00, 13. 00- 15.00
V ostatních časech rodiče využívají zvonku na jednotlivé třídy.

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A
OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ

NĚCO MÁLO Z HISTORIE A SOUČASNOSTI MŠ LÁNY

V MŠ se z bezpečnostních důvodů uzavírají vchodové dveře.
(mimo oficiální příchody dětí)
V jiné době je potřeba použít zvonek.
Prosíme o trpělivost, není možné pokaždé ihned přijít otevřít. Do telefonu mluvte
pomalu a zřetelně, tak aby učitelka rozuměla pro jaké dítě si přicházíte.
Zákonný zástupce dítěte nebo jím pověřená osoba
předá dítě učitelce osobně!
Rodiče mohou k vyzvednutí dítěte písemně pověřit jinou osobu –
do evidenčního listu se napíše jméno pověřené osoby.
Pro pověření osob, kterým nebylo 18 let, je potřeba vyplnit formulář.
Bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než
jeho zákonnému zástupci.
Do mateřské školy vodí zákonní zástupci pouze zdravé děti. Výskyt
infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte
(večerní nevolnost, zvýšená únava, nechutenství…), které by mohly
narušit pobyt dítěte v MŠ, oznámí zástupce ráno při předání dítěte
učitelce.
- Při výskytu pedikulózy (vší), jsou rodiče povinni vyčistit hlavu dítěte a nahlásit
tuto skutečnost ihned do mateřské školy, aby mohli být okamžitě informováni
ostatní rodiče, kteří v době výskytu vší jsou povinni kontrolovat denně hlavu
svého dítěte a tak předejít k rozšíření vší.
Učitelky mají právo děti s příznaky onemocnění do MŠ nepřijmout
(v zájmu ochrany zdraví ostatních dětí).
Zákonní zástupci nových dětí a děti po infekční nemoci musí v zájmu
zachování zdraví ostatních dětí doložit lékařské potvrzení, nebo podepsat
prohlášení o zdravotním stavu svého dítěte.
Onemocní-li v průběhu dne dítě v MŠ (teplota, zvracení, průjem), jsou
rodiče telefonicky informováni o zdravotním stavu dítěte a jejich
povinností je dítě si dle svých možností co nejrychleji vyzvednout.
V naší škole je respektována „Úmluva o právech dítěte“.
Výchova a vzdělávání probíhá v souladu s platnými předpisy.
Pravidelně jsou prováděny prohlídky BOZP,PO a ostatní potřebné revize.
V celé šíři dbáme o zajištění bezpečnosti dětí dle pokynů a směrnic na MŠ.

Mateřská škola v Lánech byla slavnostně otevřena 31. srpna 1975.
Škola je postavena ve středu obce za účelem předškolního vzdělávání,
v blízkosti je Základní škola Lány.
Kapacita školy je 100 dětí ve věku od 3 do 7 let. Máme pět tříd.
Ve třech třídách „Sluníčka“, “Kytičky“, „ Berušky“ jsou děti rozděleny podle
věku. Ve dvou třídách s environmentálním zaměřením
„Zajíčci“ a „Sovičky“, jsou děti věkové smíšené.
Po domluvě je možné udělat změnu umístění dětí dle individuálních
požadavků zákonných zástupců. Vyhovět požadavkům lze při naplnění
rovnosti práva a zachování poslání školy.
Pedagogický sbor tvoří učitelky s plným pedagogickým
vzděláním. Dalšími zaměstnanci jsou školnice a uklízečky.
Stravování zajišťuje školní kuchyně ZŠ Lány. MŠ má pouze jako součást školy
školní jídelnu - výdejnu. Domovnice pečuje o úklid budovy, stará se o
prádlo a zahradu MŠ. Na drobné údržby a sekání trávy zajišťujeme
pracovníka na dohodu o práci.
Před budovou školy je odpočinková zóna. Je využívána rodiči
při čekání na děti z MŠ, ale též žáky ZŠ v době polední přestávky.
(prostor je osázen okrasnými stromy, jsou zde umístěny lavičky)
Budova školy je světlá, útulná a dostatečně prostorná. Budova
má jedno patro, přízemí a suterén. ( viz údaje o škole). Vybavení tříd je
přizpůsobeno věku dětí, je účelné a estetické.
Dětský nábytek je výškově diferencován, byl částečně obnoven.
Pro hry a relaxační činnosti dětí jsou vytvořeny koutky doplněné přenosnými
paravány. Interiér a jeho uspořádání poskytuje podmínky pro
spontánní hry dětí, individuální i skupinovou práci.
Sortiment a množství hraček i učebních pomůcek odpovídá
zájmům dětí je stále doplňován. Ve třídách jsou pianina a hudební
hračky. Vybavení sportovním náčiním je standardní, budova nemá
tělocvičnu, ani společnou ložnici. U každé třídy je WC a umývárna.
V suterénu školy se nachází místnost pro mimoškolní aktivity dětí (výuka
anglického jazyka, zahradní třída propojená se zahradou MŠ). Je zde ještě jedna
učebna pro výtvarné a keramické činnosti s dalším soc. zařízením.

