INFORMACE O MŠ A SPOLUPRÁCI S RODINOU DÍTĚTE A DALŠÍMI INSTITUCEMI
V naší MŠ probíhá:
- pravidelná logopedická prevence pod vedením dvou paní učitelek- logopedických asistentek
- pravidelná výuka angličtiny pro 3. ročník
- pravidelný plavecký výcvik – jarní kurs – pro děti 3.ročníku
- integrace dětí s podpůrnými opatřeními
Spolupráce s rodiči:
Naše MŠ udržuje a prohlubuje vztahy s rodinami dětí zapsaných v MŠ, nabízíme rodičům možnost
individuální konzultace o dětech po předchozí dohodě. S rodiči komunikujeme v případě potřeby i emailem. Každý rok máme jednou nebo dvakrát tvoření v MŠ s rodiči - např.: malování na trička, vánoční
nebo velikonoční vyrábění, konstruování – poznávat stavebnice, hry apod.…
Oslava MDD probíhá na zahradě v odpoledních hodinách v doprovodu rodičů.
Rodiče nám pomáhají každý rok uklidit zahradu na podzim, následuje společné pečení buřtů nebo jiné
občerstvení. Plánujeme připomenutí Dne země různou formou.
Spolupráce se ZŠ:
Navštěvujeme jednotlivé školy v rámci dnů otevřených dveří, případně po dohodě v jiném termínu, ZŠ
Kostelní - účast na vánočním jarmarku, ZŠ Zárečná - pomoc žáků při MDD, vystoupení žáků v MŠ,
„Zpívání na schodech“
Spolupráce s Domovem seniorů Panorama:
Program „Hrajeme si v každém věku“- děti dochází do DS, kde hrají hry, povídají si, vyrábějí, pečou,
vystupují s pásmem písní, básní u různých příležitostí. Seniory zveme do MŠ.
Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou:
Beseda pro rodiče - informace o školní zralosti, individuální dotazy.
Poradna v případě potřeby zajišťuje vyšetření ohledně školní zralosti, případně další dle individuální potřeby
dítěte.
Spolupráce s rodinami a dětmi, které se chystají do MŠ:
Program „Hurá do školky“- přibližně měsíc před zápisem do MŠ v jednom týdnu vždy od 15,00 do 16,00
hod mohou rodiče s dětmi, které se chystají do MŠ, navštívit naši MŠ. Hrají si zde a poznávají prostředí MŠ,
k dispozici je vždy učitelka, která s rodiči hovoří o všem, co je zajímá.
Pohádka pro děti – děti z MŠ pro mladší děti připravují pohádku s písničkami.
Adaptační program pro zapsané děti - v měsíci červnu zapsané děti tráví čas dle domluvy v MŠ s rodiči.
V září není adaptace na prostředí MŠ tak náhlá a náročná.
Spolupráce se ZUŠ:
Každý rok navštěvujeme ZUŠ, všechny její obory.
Spolupráce s DDM Mraveniště:
Každý rok navštěvujeme DDM, děti mají možnost si některé věci vyzkoušet.

Spolupráce s knihovnou:
Návštěvy knihovny máme několikrát v roce s dětmi 1. a 2. ročníku. Pro mladší děti pořádáme besedu v MŠ.
Pracovnice knihovny dochází k nám.
Spolupráce s policií ČR:
Dle možností pořádáme besedu s ukázkou práce policistů, s informacemi o silničním provozu, chování na
ulici a s prohlídkou policejních aut.
Spolupráce s hasičským záchranným sborem:
Navštěvují MŠ nebo děti navštíví hasičskou stanici - ukázka techniky, bezpečné chování.
Další spolupráce:
Každý rok - návštěva asistenčního psa v MŠ, seznámení s funkcí asist. psa.

