Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Lohniského 851
Mateřská škola podporující zdraví

Motto: Jednejme s dětmi tak, jak chceme, aby ostatní jednali s námi

•

Jsme obecní čtyřtřídní MŠ s kapacitou 112 dětí u Prokopského údolí na Barrandově.
Říkáme si, námořnická, protože naší motivací je moře a vše kolem něj

•

V roce 2004 jsme byli přijati do sítě Mateřských škol podporujících zdraví.
Obhajujeme ho každé 3 roky. Program je celosvětový a zaštiťuje ho Světová
zdravotnická organizace /WHO/. Hlavní myšlenkou je vést děti k zodpovědnému
přístupu k životu /princip udržitelného rozvoje/, důraz klademe na rozvoj
samostatnosti, komunikačních dovedností, školních dovedností a především na
posilování osobnosti dítěte. Připravujeme dětem bezpečné klidné prostředí - odtud náš
druhý název MŠ Pohoda.

•

Pracujeme podle vlastního ŠVP Lodí kolem světa.

•

Ve třídě je 28 dětí ve věku 3-7 let. V každé třídě může být integrováno jedno
handicapované dítě, se kterým spolupracuje jeho pedagogický asistent. Nejsme malí či
velcí - říkáme si dle věku: plavčíci, námořníci a budoucí kapitáni. V červnu jsou
budoucí kapitáni slavnostně pasováni na KAPITÁNY a vydávají se na samostatnou
plavbu do školy.

•

V současné době má škola 19 zaměstnanců, z toho 10 učitelů, 4asistenty a 5
provozních zaměstnanců, a pracuje jako tým. Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni
formou výběrového řízení, podmínkou je potřebné vzdělání, zájem o náš program,
respekt a láska k dětem, absolvování Kurzu komunikačních dovedností. Zdravé
komunikaci mezi dospělými i mezi dětmi je věnována nadstandardní pozornost.

•

Zdarma jako součást výchovně-vzdělávacího procesu zajišťují učitelky individuální
logopedickou péči, péči o děti s odkladem školní docházky a grafomotorická cvičení.
Nejstarším je určen projekt Předškolák, pro všechny je projekt Divadlo do MŠ.
Nabídka plavání je součástí našeho ŠVP. Externí specializované firmy mohou zajistit
odpolední kroužek flétny, výtvarný, sportovní , aerobik, angličtinu, malého kuchaře a
florbal a jiné. Jejich výběr a rozsah určuje zájem rodičů. Dopoledne kroužky nesmí
narušovat plánovanou řízenou činnost, která probíhá každý den.

•

Přijímání dětí probíhá formou správního řízení. Tento rok bude přijmuto 51 dětí.

•

Zápis je elektronický http://zapisdoms.praha5.cz/. K nám přijdete s vaší vytisknutou
přihláškou a dítětem.

•

Zápis s dítětem je 3. a 4.5. 2021 ( 8.00 -17.00 hod a 9.00- 14.00). Pokud máte
jakýkoliv dotaz, rádi ho zodpovíme na tel. 775 305 205, 774 305 204.

Co vás zajímá?
Za co v mateřské škole platím a kolik?
Školné 670,- Kč neplatí rodiče předškolních dětí a ti, kteří pobírají sociální příspěvek. Cena
stravy je 40,- Kč na den. Školné se vypočítává pro daný školní rok dle hospodaření a investic
v minulém roce.
Mám možnost si pro své dítě vybrat třídu?
Při výběru respektujeme přání rodičů, poté teprve děti rozdělujeme tak, aby byli zastoupeni
rovnoměrně chlapci a dívky a všechny věkové skupiny.
Co moje dítě s sebou potřebuje?
Oblečení a pevnou obuv do MŠ, ve které se cítí dobře, vhodné oblečení na zahradu a náhradní
spodní prádlo, pokud by se stala drobná nehoda, zubní kartáček a pastu, oblíbenou hračku, která
ulehčí první odloučení a hlavně dobrou náladu.
Od kdy máte otevřeno a do kdy musím dítě přivést?
Provoz MŠ je od 6.45 do 17.15. Příchod je do do 8.45. Pokud jdete k lékaři apod., zapíšete se
do sešitu omluv či zašlete SMS, a přijdete dle potřeby.
Co je to Mateřská škola podporující zdraví?
Bezstresové a bezpečné prostředí, respekt k dítěti, spontánnost, samostatnost a zodpovědnost,
spolupráce namísto soutěžení, komunikační dovednosti, učení prožitkem, dodržování pravidel,
empatie a úcta k ostatním, zdravá strava a uvidíte sami....
Co mám s sebou přinést k zápisu?
Především své dítě, vytisknutou přihlášku, zprávu od lékaře a trpělivost. Pokud se sejdete s více
rodiči a máte vyšší pořadové číslo, můžete si se svými dětmi pohrát ve třídách. Na vaše přijetí
nemá den a čas návštěvy vliv.
Proč máte smíšené třídy?
Je to přirozené sociální prostředí, ulehčuje dětem učení, motivuje je a učí je sociálním
dovednostem, toleranci, velké empatii a vůbec přináší zázraky....
Máme dítě s postižením, má šanci na přijetí?
Máme podmínky pro přijetí čtyř dětí s handicapem. Jejich pobyt ve třídě je přínosem pro
všechny, nejen pro ně.
K zápisu přineste zprávy od lékaře či poradenského centra pro případné včasné zajištění
asistenta.
K čemu jsou komunikační dovednosti?
Komunikační dovednosti zcela vylučují konflikty s učitelkou a minimalizují konflikty
mezi dětmi. Usnadňují vzájemnou komunikaci a šetří energii. Podvědomě je vstřebávají i děti.
Rádi zajistíme i kurzy pro rodiče.

Podle jakého programu pracujete?
Jako Zdravá MŠ pracujeme dle Kurikula podpory zdraví v MŠ, které koresponduje
s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání vydaným MŠMT. Náš vlastní Školní
vzdělávací program Plavba lodí a třídní programy najdete v šatnách tříd.
Připravíte mého předškoláka na 1.třídu?
Společně s vámi se pokusíme vychovat samostatnou a zodpovědnou osobnost, schopnou
tolerance, empatie a respektu k ostatním. Človíčka, který se má rád, a proto není terčem šikany.
Podporujeme přirozenou chuť učit se. Znalosti a dovednosti, které patří k předškolákovi, jsou
samozřejmostí a záleží na individuálním zrání vašeho dítěte a na spolupráci s vámi, v jaké míře
je dítě zvládne.
Co bude mé dítě jíst?
Společně se scházíme u dopolední svačiny, oběda a odpolední svačiny. Děti, které odcházejí
domů později, mají navíc čtvrté jídlo - ovoce. Paní kuchařky vaří zdravě, nezařazujeme
uzeniny, nesmažíme, užíváme konvektomat. Na třídě je stále k dispozici čaj a voda. Učíme
děti jíst pro sebe, ne pro radost autority, děti mají možnost si i několikrát přidat.
Respektujeme chuť a tempo dítěte. Díky profesionalitě a ochotě našich paní kuchařek jsme
jako škola schopni zajistit diety indikované lékařem.
Mám příliš živé dítě, poradíte si s ním?
Zkušenosti, trpělivost i odbornost máme, takže je na Vás, sdělit nám již při zápisu o vašem
dítěti co nejvíce, abychom mu připravili podmínky, v případě větších obtíží i podporu asistenta.
Těší se na Vás tým MŠ Pohoda.

